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Anotace 

MALEŇÁKOVÁ, Lenka. Návrh komplexní modernizace fyzické ochrany objektu firmy SE -

 MI Technology, a.s. Ostrava 2012. 59 stran. 21 příloh. Diplomová práce. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem komplexní modernizace fyzické ochrany objektu firmy 

SE – MI Technology, a.s. Teoretická část práce je věnována teoreticko – právnímu posouzení 

dané problematiky a teorii o bezpečnostní expertíze. Praktická část práce je věnována popisu 

objektu a současného zabezpečení. Dále zpracování analýzy rizik a následně návrhu nových 

variant zabezpečení. 
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Diploma thesis. 

 

The diploma thesis describes  the design of the complex modernization of physical protection 

of buildings of the company SE-MI Technology, Inc. The theoretical part is devoted 

to theoretical - the issue of law and the theory of security expertise. The practical part 

is devoted to describing the object and the present securing. Further is made risk analysis 

and design of new variants of securing.  
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1 Úvod 

Problémy týkající se bezpečnosti řeší lidé jiţ od prvopočátku své existence. Mezi objekty, 

které lidé chrání v průběhu věků, patří zejména zdraví a ţivot lidí a hmotný či nehmotný 

majetek. Mezi těmito chráněnými zájmy není v podstatě rozdíl týkající se jejich vztahu 

k bezpečnosti, neboť narušení jedné či druhé věci, vede často k ohroţení věci další. 

   Prostředky pouţívané k zajištění bezpečnosti se v průběhu let měnily. Historie 

zabezpečovacích systémů nemá aţ tak dlouhé trvání. První výrazný rozvoj prvků zabezpečení 

přinesl přelom 18. a 19. století. V té době se začaly objevovat okenní a dveřní kontakty 

v kombinaci se zvonkem. Další rozvoj přineslo období po 2. světové válce, a právě v této 

době došlo k rozvoji elektroniky. Na trh přišla magnetická čidla namísto kontaktů 

mechanických, dále čidla kapacitní či čidla vyhodnocující zvukovou frekvenci. V 70. letech 

se objevilo a začalo vyuţívat pasivní infračervené čidlo, které je v současnosti jedním 

z nejvyuţívanějších zabezpečovacích prvků. V současnosti je na trhu velké mnoţství různých 

zabezpečovacích prvků, které v případě dobrého navrţení a správné instalace tvoří určitou 

překáţku pro narušitele. 

Bezpečnost osob a majetku má tedy velký význam. Ovšem vyţaduje různé systémy 

opatření a to vytvoření takových podmínek, které s nějakou určitou pravděpodobností 

zabezpečí bezporuchový a bezpečný stav chráněného objektu. V případě narušení pak 

zabezpečí jeho rychlé uvedení do normálního stavu s minimálními ztrátami. To vše však 

záleţí nejen na vhodně zvoleném systému, ale hlavně na lidském faktoru, který daný systém 

provozuje. Nevhodné rozhodnutí nebo lhostejnost můţe způsobit vysoké hmotné škody 

ve střeţeném objektu. Na tuto skutečnost by se v tomto oboru nemělo zapomínat. 

 Struktura diplomové práce je rozdělena do několika kapitol, které tvoří ucelený celek. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V první části jsou definovány základní pojmy týkající 

se problematiky ochrany podniku, právní předpisy upravující ochranu objektů a také teorie 

vztahující se k bezpečnostnímu projektu. V další části je uvedena charakteristika a popis 

objektu, stávají stav zabezpečení. Následuje kapitola analýza a hodnocení rizik krit ických 

míst zabezpečení. V poslední části jsou vypracovány návrhy moţných řešení modernizace 

a výběr varianty nejvhodnější včetně ekonomického zhodnocení. 

 Cílem práce je zpracovat inovativní návrh komplexní modernizace fyzické ochrany 

objektu před neoprávněným vniknutím. 
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2 Rešerše 

 

BRABEC, František a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: 2001. 400 s. 

ISBN 80-86445-04-06. Tato publikace se soustřeďuje na přiblíţení bezpečnostní 

problematiky komplexně. V publikaci je popsána teorie týkající se bezpečnostní expertízy 

jako komplexního procesu při řešení otázek bezpečnosti. 

 

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: 2003. 352 s. ISBN 

80-902938-2-4. V této publikaci je popsána problematika elektrické zabezpečovací 

signalizace, systémů průmyslové televize a elektrické poţární signalizace.  

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU Ostrava, 

ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Jedná se o studijní materiál určený 

studentům Fakulty bezpečnostního inţenýrství. Ve skriptu je provedena kompletní analýza 

objektu letiště. Jsou zde popsány kroky jednotlivých analýz vyuţitelných i u jiných objektů 

neţ jen letiště. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

2004. 180 s. ISBN 80-7251-172-6. Jedná se o skriptum Policejní akademie České Republiky. 

Skriptum obsahuje přehled problematiky v oblasti technické ochrany objektů, a to týkající 

se mechanických zábranných systémů. V publikaci je popsána teorie týkající 

se mechanických zábranných systémů a pak jsou také jednotlivé prvky rozpracovány 

podrobněji. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. Praha: 

2005. 230 s. ISBN 80-7251-189-0. Jedná se o druhý díl skript Policejní akademie České 

republiky. V tomto skriptu jsou přehledným a uceleným způsobem uvedeny teoretické 

i praktické poznatky z oboru elektrických zabezpečovacích systémů. Dále jsou zde uvedena 

také doplňková zařízení těchto systémů a s tím spojené činnosti a sluţby pro ochranu objektů. 
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3 Teoreticko – právní posouzení problematiky ochrany objektů 

V současnosti v České republice neexistuje právní předpis, který by upravoval ochranu 

osob a majetku. K řešení problematiky v této oblasti je proto třeba vyuţít celé řady zákonů, 

vyhlášek a norem, které se dotýkají oblasti ochrany osob a majetku alespoň okrajově. Dále 

jsou uvedeny základní pojmy a právní předpisy týkající se této problematiky. 

3.1 Základní pojmy a definice 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se problematiky ochrany 

objektů. 

Aktivum 

Je to vše, co je povaţováno za cenné. Aktiva jsou hmotná - věci, budovy, cennosti, zásoby 

nebo nehmotná - informace, činnosti, aktivity [15].  

Analýza 

Metoda poznání, jejíţ podstatou je postupné rozčlenění celku na jednotlivé části a studium 

těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Zjednodušeně se jedná o poznávací metodu, kdy 

postupujeme od obecného ke konkrétnímu [3]. 

Bezpečnostní agentura 

Firma zabývající se preventivní ochranou majetku, osob a informací, konkrétně střeţením 

objektů, převozem peněz a cenností, pátrací a detektivní činností, ochranou osob. Pracuje 

na smluvním základě v souladu se zákonnými normami [3]. 

Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politiku lze chápat jako nepřetrţitý proces, jehoţ obsahem je trvalé definování 

bezpečnostních zásad, opatření a potřeb organizace při naplňování celkové politiky 

organizace. Je všeobecným plánem pro oblast bezpečnosti organizace a musí být podřízena 

firemnímu strategickému plánu [3]. 

Bezpečnostní projekt 

Bezpečnostní projekt navazuje na bezpečnostní politiku a to tak, ţe konkretizuje opatření 

a obsahuje plán realizace zásad a cílů stanovených bezpečnostní politikou [3]. 

Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a reţimových opatření 

zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem nebo směřující k zajištění bezpečnosti 

osob [10]. 
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Kamerové systémy 

Systémy průmyslové televize (CCTV systémy) jsou vysoce účinným prvkem zabezpečení 

objektů. Znásobují moţnosti fyzické ostrahy objektu tím, ţe jsou schopny monitorovat 

současně větší mnoţství střeţených prostor [3]. 

Mechanický zábranný systém 

Systém mechanických prostředků, jejichţ úkolem je vytvořit překáţku pro pachatele 

a vytvořit co největší časovou prodlevu mezi zahájením a dokončením napadení objektu [3]. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

Systém detektorů, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, 

přenosových zařízení, jejichţ prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno, 

na určeném místě, narušení střeţeného objektu nebo prostoru [10].  

Princip ALARA 

Riziko je nutné sniţovat aţ na takovou úroveň, kdy se výdaje na sníţení rizika stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Vybereme rizika zjištěná analýzou 

a statistickými údaji z minulých let, jejichţ minimalizace se vejde do 10-15% chráněných 

aktiv [17].  

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností. Je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku 

negativního jevu a jeho následku [2]. 

 

3.2 Právní předpisy 

V této kapitole je uveden výčet základních právních předpisů dotýkajících 

se problematiky ochrany osob a majetku. 

3.2.1 Základní právní předpisy týkající se ochrany objektů 

Ústava České republiky 

Jako ústavní zákon č.1/1993 Sb. byla přijata 16. 12. 1992 a platnosti nabyla účinnosti 

1. 1. 1993. Ústava stojí na vrcholu právních norem, coţ znamená, ţe má nejvyšší právní sílu. 

Je to soubor právních norem deklarujících základní práva občanů a definujících demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu 

[21]. 
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Listina základních práv a svobod 

Jako ústavní zákon č.2/1993 Sb. byla vyhlášena 16. 12. 1992. Je součástí ústavního 

pořádku České republiky. Lze ji povaţovat za základní předpis jak ústavního práva, tak 

i jiných právních odvětví – veřejného i soukromého práva. Je to dokument, který řeší okruhy 

občanských práv a svobod, které lze rozdělit na občanská a politická práva, ekonomická 

a sociální práva a práva kulturní, ţivotního prostředí a rozvojová [22]. 

Občanský zákoník 

Zákon č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje majetkové 

vztahy fyzických a právnických osob a také majetkové vztahy mezi nimi a státem. 

Mezi důleţitá ustanovení patří: 

 § 6 „Jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, můţe ten, kdo je takto 

ohroţen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 

 § 11 „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů osobní 

povahy.“ 

 § 123 „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, 

pouţívat jeho plody a uţitky a nakládat s ním.“ 

 § 126 „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv 

neoprávněně zasahuje.“ 

 § 415 „Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a ţivotním prostředí.“ 

 § 417 „Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohroţení.“ 

 § 420 „Kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu nezavinil.“ [18, 23] 

Trestní zákoník 

Zákon č.40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem trestního 

zákoníku je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky a práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob.  

Zákon je rozdělen na dvě části – část obecnou a část zvláštní. Obecná část obsahuje 

ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům, vymezuje základy trestní 

odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, výklad pouţívaných pojmů. Zvláštní 

část obsahuje katalog trestných činů, které jsou podle příbuznosti rozděleny do 13 hlav. 
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Pro vykonávání činnosti bezpečnostních pracovníků jsou důleţité okolnosti vylučující 

protiprávnost. A to zejména: 

 § 28 Krajní nouze 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno nebezpečí 

za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo 

ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen 

je snášet.“ 

 § 29 Nutná obrana 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [18, 24] 

Trestní řád 

Zákon č.141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje postup 

a činnost orgánů činných v trestním řízení při odhalování trestných činů, jejich pachatelů 

a také potrestání pachatelů. 

 V § 76 odstavci 2 je uvedeno: „Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena 

při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění 

její totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat 

ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody osoby bez odkladu oznámit.“ [18, 

26] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje zásady 

shromaţďování a nakládání s osobními údaji tak, aby nemohly být zneuţity [18, 25]. 

Zákoník práce 

Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon definuje povinnosti 

zaměstnavatelů vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí, 

dále přijímat opatření k prevenci rizik a z toho plynou také práva a povinnosti zaměstnanců 

[27]. 
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3.2.2 Vybrané technické normy týkající se ochrany objektů 

Normy řady ČSN EN 50131 

Normy, které se zabývají poţadavky na jednotlivé prvky Poplachových systémů. 

 ČSN EN 50131-1 ED.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové poţadavky 

 ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

 ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-3: Poţadavky na mikrovlnné detektory 

 ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-4: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné 

detektory 

 ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-5: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové 

detektory 

 ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

 ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 3: Ústředny 

 ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 4: Výstraţná zařízení 

 ČSN EN 50131-5-3 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-

3: Poţadavky na zařízení vyuţívající bezdrátové propojení 

 ČSN EN 50131-6 ED.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 6: Napájecí zdroje 

Normy řady ČSN EN 50132 

Normy, které se zabývají poţadavky na CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. 

 ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové poţadavky 

 ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu 
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 ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Normy řady ČSN EN 50133 

Normy, které se zabývají poţadavky na Systémy kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. 

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové poţadavky 

 ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné poţadavky na komponenty 

 ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro pouţití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

Normy řady ČSN EN 50136 

Normy, které se zabývají poţadavky na Poplachové přenosové systémy a zařízení 

 ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1-1: Všeobecné poţadavky na poplachové přenosové systémy 

 ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1-2: Poţadavky na systémy vyuţívající vyhrazené poplachové přenosové cesty 

 ČSN EN 50136-1-3 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1-3: Poţadavky na systémy s digitálními komunikátory vyuţívajícími veřejnou 

komutovanou telefonní síť 

 ČSN EN 50136-1-4 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1-4: Poţadavky na systémy s hlasovými komunikátory vyuţívajícími veřejnou 

komutovanou telefonní síť 

 ČSN EN 50136-1-5 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 1-5: Poţadavky na paketově přepínanou síť PSN 

 ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 2-1: Všeobecné poţadavky na poplachová přenosová zařízení 

 ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 2-2: Poţadavky na zařízení v systémech vyuţívajících vyhrazené poplachové 

přenosové cesty 

[20] 
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4 Bezpečnostní expertíza 

V této kapitole je uvedena teorie vztahující se k bezpečnostní expertíze 

a bezpečnostnímu projektu, tedy teorie řešící problematiku bezpečnosti podniku. 

4.1 Bezpečnostní expertíza 

Důvody vedoucí organizaci k řešení otázek bezpečnosti bývají různé. Rozdělují 

se do dvou základních skupin, a to vyvolané vnějšími okolnostmi a vyvolané vnitřními 

okolnostmi. Mezi důvody vyvolané vnějšími okolnostmi můţeme například zařadit 

bezpečnostní kritéria nutná pro moţnost organizace ucházet se o určitou zakázku. A mezi 

důvody vyvolané vnitřními okolnostmi lze zařadit nejčastěji opakovaná vloupání a následné 

ztráty majetku. 

Bezpečnost organizace jako celku je problémem komplexním, zatímco bezpečnost 

jednotlivých částí organizace se povaţuje za problémy dílčí. V této souvislosti 

se bezpečnostní expertíza organizace povaţuje za problém komplexní. 

Komplexní bezpečnostní expertíza se zabývá řešením a zkoumáním způsobů, rozsahu 

a úrovně zabezpečení jednotlivých objektů v organizaci. Tyto objekty lze rozdělit do třech 

skupin, a to hmotný i nehmotný majetek, fyzické osoby a informace.  

Pro provedení bezpečnostní expertízy je nutné dobře formulovat problém, určit 

jeho rozměry, míru komplexnosti přístupu k jeho řešení a k realizaci navrhovaných opatření 

a také řešit otázky bezpečnosti v souvislostech se strategií organizace a cíli, kterých chce 

organizace dosáhnout. 

Cílem bezpečnostní expertízy organizace je tedy navrhnout pouţití bezpečnostních 

prvků a opatření k účinnému a adekvátnímu řešení problémů organizace spojených 

s bezpečností.  

Při řešení problému spojených s bezpečností objektu je nutné provést určité kroky, 

jejichţ pořadí je předem stanoveno. V první části je nutno formulovat problém, který 

je následně analyzován. Výsledkem provedené analýzy by měly být návrhy na řešení 

problému. Dalšími kroky jsou potom posouzení alternativ řešení a následně výběr jedné 

z alternativ. Po výběru vhodné alternativy řešení následuje implementace návrhu. 

A v neposlední řadě je také velmi důleţitá zpětná vazba k ověření výsledků rozhodnutí 

a přijetí případných nápravných opatření. Na obrázku 1 je graficky zobrazen celý proces. 

Formulace problému v oblasti zabezpečení se nejčastěji ztotoţňuje s odpovědí 

na otázku, jakého stupně účinnosti zabezpečení chce organizace dosáhnout. Odpověď na tuto 

otázku výrazně ovlivňuje rozsah a průběh celé bezpečnostní expertízy. A to hlavně jaký bude 
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rozsah bezpečnostní expertízy, jaké analytické metody budou pouţity, dále jaké prostředky 

a opatření budou pouţity při realizaci bezpečnostního projektu, a také finanční stránka 

expertízy a realizace bezpečnostních opatření [3]. 

 

 

 

 

 

 

           Rozhodovací proces 

                                                                                                         Řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Jednotlivé kroky při řešení problémů [3] 

4.2 Bezpečnostní analýza 

Analýza je poznávací metoda, ve které se postupuje od obecného ke konkrétnímu. 

Lze ji charakterizovat jako metodu poznání, jejíţ podstatou je rozdělení celku na jednotlivé 

menší části, následné studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. 

 Bezpečnostní analýza je analýza, která se zabývá zkoumáním předmětů, informací 

a jevů týkajících se přímo či nepřímo bezpečnosti organizace s cílem přispět k nalezení 

adekvátních řešení bezpečnostních problémů organizace. Důleţité pro provedení analýzy 

je správně formulovat problém. 

 Analýza rizik by měla poskytnout odpověď na tři základní otázky: 

1. jaká rizika (hrozby) mohou nastat 

2. jaká je pravděpodobnost, ţe rizika nastanou a vyústí v bezpečnostní konflikt 

3. jaké budou následky, nastane-li konflikt [3]. 
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Odpovědi na tyto otázky budou nápomocny při formulaci toho, jaká mají být pouţita 

opatření, aby bylo dosaţeno poţadovaného cíle. 

 Pro provádění bezpečnostních analýz nejsou zpracovány ţádné obecně platné postupy 

a techniky. Pro provádění analýz lze ovšem vyuţít řady metod a technik z jiných oblastí. 

Mezi metody pouţívané při provádění bezpečnostních analýz lze zařadit například Ishikawův 

diagram, analýzu SWOT a celou řadu dalších metod [3]. 

4.3 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je základním kamenem, který definuje  pomocí organizačních, 

personálních a technologických opatření pravidla pro bezpečnost aktiv. Cílem bezpečnostní 

politiky je dosaţení určité úrovně bezpečnosti organizace. 

Bezpečnostní politika organizace by měla zahrnovat odpověď na tři základní otázky: 

 co a z jakého důvodu má organizace v oblasti bezpečnosti dělat 

 jakých cílů chce organizace v oblasti bezpečnosti dosáhnout 

 jakým způsobem se organizace bude podílet na tom, aby cílů bylo dosaţeno. 

V dokumentu bezpečnostní politiky by měly být uvedeny odpovědi i na další otázky, 

jako například kdo je odpovědný za naplnění cílů bezpečnostní politiky, jaký je časový 

horizont pro splnění cílů bezpečnostní politiky nebo jaké budou sankce za nedodrţování zásad 

bezpečnostní politiky. 

Dokument bezpečnostní politiky, aby byl účelný a pouţitelný pro prosazení 

bezpečnostních opatření, by měl být v písemné formě. Musí být podřízena obecné politice 

organizace, to znamená jejímu strategickému plánu, a to z důvodu, ţe oblast bezpečnosti není 

jen jedinou zájmovou činností organizace. Bezpečnostní politika řeší problematiku třech 

základních oblastí, a to osob, majetku a informací [3]. 

4.4 Bezpečnostní projekt 

Bezpečnostní projekt je podrobným plánem realizace cílů stanovených bezpečnostní 

politikou. Rozdíl mezi bezpečnostní politikou a bezpečnostním projektem spočívá v tom, 

ţe projekt je konkrétní, podrobný a zaměřený na kaţdý detail a to včetně nákladů na jeho 

realizaci. 

Komplexní bezpečnostní expertíza vede v podstatě k sestavení komplexního 

bezpečnostního plánu organizace, který je podrobně rozpracován do podoby bezpečnostního 

projektu. Základním znakem projektu je dosaţení určitého cíle. Rozsah a sloţitost projektu 
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je závislá na rozsahu a sloţitosti plánovaného cíle. Ve chvíli, kdy je dosaţeno poţadovaného 

cíle, projekt končí. 

Charakteristické rysy bezpečnostního projektu: 

 srozumitelně a přesně definované cíle 

 časový horizont pro splnění cílů projektu 

 realizují je projektové týmy 

 obsahují činnosti propojené vzájemnými vazbami 

 pro realizaci cílů vyčleněny zdroje, často v podobě rozpočtu 

 obsahují seznamy pracovníků určených pro realizaci projektu. 

Na počátku bezpečnostního projektu je důleţité formulovat cíl projektu. Cíl musí být 

definovaný jednoznačně, srozumitelně a musí být měřitelný. Základním východiskem pro 

formulování cíle projektu jsou závěry provedených bezpečnostních analýz. Na konečnou 

formulaci cíle má také velký vliv bezpečnostní politika organizace.  

Další důleţitou součástí projektu je termín dokončení. Je to jeden z limitujících 

faktorů plánu. Pro určení celkového termínu dokončení projektu je důleţité stanovit, v jakých 

časových intervalech je moţné realizovat jednotlivé dílčí kroky nutné pro dosaţení cíle 

projektu. 

Dále je důleţité při sestavování projektu definovat správně mnoţinu všech činností 

vedoucích k plánovanému cíli. Je nutné definovat kroky vedoucí ke splnění cíle projektu. 

Jak uţ bylo řečeno, existují mezi jednotlivými kroky časové vazby, ale také jiné vzájemné 

závislosti.  Tyto vzájemné závislosti určují, zda určitý úkol můţe být proveden bez závislosti 

na úkolu dalším nebo ne. V průběhu celého projektu existují určité body nazývané milníky. 

Milník je událost, kdy je dokončena celá skupina k sobě vztahujících se úkolů či určitá fáze 

projektu. Tyto milníky nám pomáhají organizovat úkoly do logických celků, takzvaných 

bloků. 

Pro úspěšnost celého projektu je také důleţité jeho materiální zabezpečení. Musí být 

definovány zdroje projektu, které jsou nejčastěji vyjádřeny v podobě rozpočtu. Ke sníţení 

rozpočtu můţe přispět také to, zda bude organizace k realizaci projektu vyuţívat také vlastní 

zdroje.  Mezi zdroje patří lidé, vybavení a prostory. Zdroje projektu: 

 Lidé – před započetím projektu musí být určen počet osob podílejících 

se na projektu, jejich profese, zda jsou to zaměstnanci organizace či externí 

pracovníci. Dále je také důleţité vědět, zda se osoby pracující na projektu po dobu 

plnění úkolů v rámci projektu budou věnovat i jiné činnosti, která má souvislost s 
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projektem nebo ne. Pokud ano, je třeba stanovit termíny, kdy budou tyto osoby k 

práci na projektu vyčleněny. 

 Vybavení – co se týče vybavení, je nutné určit, jaké vybavení k dosaţení cíle 

projektu potřebujeme, zda bude z vlastních zdrojů organizace nebo od dodavatelů. 

Dále je důleţité určit, jak dlouho toto vybavení budeme potřebovat. 

 Prostory – můţe se jednat například o prostory potřebné k uskladnění technologie 

nebo strojů a zařízení, případně prostory pro náhradní provoz po dobu realizace 

projektu. Nejčastěji se jedná o zdroje vlastní, ovšem můţou být i výjimky, 

kdy uskladnění můţe být provedeno pronajmutím skladů u jiné organizace 

nebo jej můţe provést dodavatel ve vlastních prostorách. 

Pro úspěšnost celého projektu je důleţité stanovit konkrétní osoby odpovědné 

za splnění jednotlivých dílčích úkolů a celého projektu. Na provedení projektu se můţe 

podílet celá řada osob, proto je nutné jejich činnost koordinovat a také zajistit výměnu 

informací mezi nimi. Manaţer projektu, také nazývaný jako správce projektu je zodpovědný 

za realizaci celého projektu [3]. 

4.4.1 Realizace bezpečnostního projektu 

Samotnou realizací bezpečnostního projektu je dokončena nejdůleţitější fáze realizace 

bezpečnostní politiky – dosaţení určených bezpečnostních cílů. Po realizaci projektu je také 

velmi důleţitá jeho následná implementace. Implementace je velmi často sloţitý proces 

adaptace celé organizace a také kaţdého zaměstnance na změny vyvolané realizací projektu. 

Jakákoliv změna v organizaci vyvolá změnu další. Tyto změny mohou být zanedbatelné, 

ale i zásadní. Například zavedení bezpečnostní techniky vyvolá změny v zaběhnutém 

stereotypu chování zaměstnanců. Přijetí něčeho nového se obvykle přijímá s odporem, 

ale posléze je to přijato. Takovéto změny jsou znakem, který charakterizuje komplexní přístup 

k řešení bezpečnostního problému organizace.  

Bezpečnostní projektování je charakterizováno komplexností, úplností a vzájemným 

propojením všech bezpečnostních opatření za účelem dosaţení bezpečnostního cíle 

organizace. K těmto zásadám je nutno při plánování bezpečnostních opatření ještě přičíst 

adekvátnost (přiměřenost) a také účelovou funkčnost (akceschopnost) bezpečnostních 

prostředků a opatření [3]. 

 

 



14 

 

5 Charakteristika a popis objektu 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace týkající se objektu, který 

je předmětem diplomové práce. 

5.1 Historie firmy 

Firma byla zaloţena v roce 1996 jako společnost s názvem SE-MI Service a.s. V době 

vzniku firmy byly ve firmě zaměstnány 3 osoby. V roce 2000 byl koupen areál OKD, pila –

 Salma, a ve firmě bylo zaměstnáno jiţ 34 zaměstnanců. O rok později, v roce 2001, firma 

získala Certifikát managementu kvality ISO 9001. V současné době firma zaměstnává asi 130 

zaměstnanců. V roce 2010 se název společnosti změnil na SE-MI Technology a.s [16]. 

5.2 Profil firmy 

Společnost SE-MI Technology, a.s. sídlí v Ostravě, která tvoří průmyslové, kulturní 

i politické centrum severní Moravy a Slezska. Firma vyuţívá své strategické polohy Ostravy 

u hranic s Polskem a Slovenskem při spolupráci s polskými a slovenskými partnery.  

SE-MI Technology, a.s. působí na trhu od roku 1996 a je zkušeným výrobcem důlního 

zařízení. Ve výrobě produktů navazuje na tradice Závodů automatizace a mechanizace s.p. - 

tradičního výrobce zařízení pro svislou a vodorovnou dopravu a elektrozařízení 

pro nevýbušná prostředí, ale i pro ostatní odvětví průmyslu. 

Hlavním výrobním programem jsou zařízení pro kontinuální dopravu hmot, zejména 

pásové a hřeblové dopravníky včetně příslušenství. Výrobní program je zaloţen na vlastním 

technickém, výrobním a logistickém know-how. Na obrázku 2 jsou pro ilustraci zobrazeny 

některé výrobky vyráběné firmou [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Zařízení pro dopravu hmot a materiálu [16] 
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Výrobní program společnosti: 

- pásové dopravníky  

- hřeblové dopravníky  

- válečkové tratě  

- zařízení pro svislou dopravu  

- uzavřené dopravníky  

- speciální dopravníky a dopravní linky  

- důlní vrtací stroje  

- jednoúčelové stroje dle poţadavků zákazníka  

- hydraulická a pneumatická zařízení [16]. 

5.3 Popis areálu objektu 

Areál firmy SE-MI Technology a.s. se nachází na ulici Matuškova 10 ve Slezské 

Ostravě. Umístění objektu firmy je na obrázku 3. Do areálu vede jeden vstup, který 

je realizován přes vrátnici, ke které vede příjezdová cesta z ulice Na Jánské. Vstup do areálu 

je zobrazen na obrázku 5. Uvnitř areálu napravo od vrátnice je menší parkoviště s kapacitou 

20 aut. Celý areál je tvořen 11 budovami. V areálu se nacházejí tři administrativní budovy, 

dva sklady, tři výrobní haly, lakovna a objekt bez vyuţití. Rozloha areálu je 20 502 m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Mapa s umístěním areálu firmy [11] 

Mezi jednotlivými objekty se nacházejí komunikace pro dopravní prostředky 

pohybující se v areálu a chodníky pro pěší. Ve východní části areálu se nachází zalesněná 

oblast. Celý objekt je oplocen. Schematický plán areálu objektu je na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Schematický plán společnosti SE-MI Technology, a.s 
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Obrázek 5: Vstup do areálu [16] 

Administrativní budovy 

 V areálu jsou tři administrativní budovy. Jedná se o budovy stojící samostatně. 

Objekty jsou zděné, střešní nosné konstrukce jsou ocelové, sedlového typu, střešní krytina 

je asfaltová lepenka poloţená na dřevěných deskách. Do budov vede jeden přístup, a to přes 

dveře.  

Administrativní budova 1 je dvoupodlaţní budova s kancelářemi. Půdorysné rozměry 

této budovy jsou 38 m x 24 m. 

Administrativní budova 2 je jednopodlaţní budova s kancelářemi. Půdorysné rozměry 

budovy jsou 44 m x 20 m. Na obrázku 6 je fotografie administrativní budovy 2.  

 

 

Obrázek 6: Administrativní budova 2 [16] 

 

Administrativní budova 3 je jednopodlaţní budova s kancelářemi. Půdorysné rozměry 

budovy jsou 40 m x 20 m. 
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Výrobní haly 

 V areálu se nacházejí tři výrobní haly. Na obrázku 7 je výrobní hala 1. Objekty stojí 

samostatně. Jedná se o jednopodlaţní objekty. Do objektů je přístup přes vrata, ve kterých 

jsou umístěné dveře s bezpečnostním kováním a bezpečnostní vloţkou.  Objekty jsou 

montované ocelové haly, střešní krytina je asfaltová lepenka.  

 Výrobní hala 1 má půdorysné rozměry 45 m x 34 m. 

 Výrobní hala 2 má půdorysné rozměry 60 m x 28 m. 

 Výrobní hala 3 má půdorysné rozměry 50 m x 20 m.  

 

Obrázek 7 : Výrobní hala 1 [16] 

Sklady a lakovna 

V areálu firmy se nacházejí celkem dva sklady a jeden objekt lakovny. Budovy jsou 

jednopodlaţní. Konstrukce objektů je ţelezobetonová, střešní nosné konstrukce jsou ocelové, 

střecha je plochá, střešní krytina je asfaltová lepenka poloţená na dřevěných deskách. 

Na střeše skladu 2 jsou světlíky z bezpečnostního drátoskla. Do objektů je přístup přes vrata, 

ve kterých jsou umístěné dveře s bezpečnostním kováním a bezpečnostní vloţkou. 

Sklad 1 je sklad materiálu a má půdorysné rozměry 25 m x 18 m a bezprostředně 

sousedí s objektem lakovny.  

 Sklad 2 je sklad hotových výrobků a má půdorysné rozměry 34 m x 20 m. Tato 

budova je samostatně stojící. Pohled na sklad 2 je na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Sklad 2 [16] 
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Lakovna je budova, která přímo sousedí se skladem 1. Vstup ze skladu 1 do lakovny 

není. Půdorysné rozměry objektu jsou 16 m x 12 m. 

5.4 Popis okolí objektu 

Společnost SE-MI Technology leţí ve Slezské Ostravě v průmyslové oblasti. Areál 

firmy je z východní oblasti obklopen zalesněnou částí. Ze severní strany vede nad hranicí 

podniku ulice Matuškova, která vede zalesněnou částí a za ní je obydlená oblast. Z jiţní 

strany na areál těsně navazuje hranice areálu dalšího podniku, a to je Pila Salma. Ze západní 

části je kolem areálu firmy zčásti ještě hranice Pily Salma a dále potom ulice Na Jánské 

a obydlená oblast. Na obrázku 9 je znázorněn letecký snímek areálu včetně okolí. 

V  blízkosti areálu se nachází ve vzdálenosti asi 1,5 km řeka Lučina a dále pak 

ve vzdálenosti asi necelých 2,5 km řeka Ostravice.  

 

 

Obrázek 9: Letecký snímek areálu firmy s okolím [11] 

5.5 Protiprávní činnost v minulosti 

Areál je umístěn v části Ostravy, ve které je zvýšená kriminalita, díky zhoršené 

sociální situaci obyvatel ţijících v této lokalitě. Ve firmě bylo zaznamenáno jiţ několik 

pokusů o protiprávní jednání. Ve většině pokusů firmě vznikla škoda různého rozsahu, ať 

uţ ve formě ztráty majetku nebo poškození mechanických zábranných systémů – nejčastěji 

se jednalo o překonání oplocení. V posledních dvou letech bylo zaznamenáno 8 pokusů 

protiprávního jednání. Nejčastěji se jednalo o drobné krádeţe nezajištěného materiálu v areálu 

firmy. Pachatelé překonali oplocení přelezením nebo rozstřiţením pletiva. Dále byly 

zaznamenány 2 pokusy o překonání oken a dveří do jedné z administrativních budov.  

Nejzávaţnější napadení objektu bylo v říjnu 2011, kdy pachatelé vnikli do areálu firmy, 
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tím způsobem, ţe pomocí nákladního auta v nočních hodinách v méně přehledné části areálu 

vylomili plot a naloţili na auto materiál uskladněný na venkovní ploše areálu. Vzniklá škoda 

byla vyčíslena asi na 150 000,- Kč.  

5.6 Identifikace aktiv 

Firma vlastní velké mnoţství majetku, který je nutno chránit před protiprávním 

jednáním. Chráněná aktiva jsou uvedena v tabulce 1. 

Tabulka 1: Aktiva firmy  

Aktiva   Hodnota 

Dopravní prostředky 
1 ks Ford Transit 

470 000,- Kč 2 ks nákladního automobilu 

Avia 

Kancelářský nábytek   700 000,- Kč 

Kancelářská technika 

faxy 

200 000,- Kč 
telefony 

kopírky 

plotry 

Počítače s 

příslušenstvím 
  600 000,- Kč 

Stroje, přístroje a 

zařízení 

brusky, vrtačky 

8 800 000,- Kč 

dílenské stoly 

frézy, soustruhy 

hoblovky, lisy 

pálící stroj 

svářečky 

jeřáby 

paletové vozíky 

vysokozdviţný vozík a další 

 
Celkem : 10 770 000,- Kč 

 

Riziko ohroţení objektu je nutné sniţovat aţ na takovou úroveň, kdy se výdaje 

na sníţení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika (princip 

ALARA) [17]. Z tohoto principu vyplývá, ţe výdaje na zabezpečení, by se měly pohybovat 

okolo 10 % z hodnoty celkového majetku, tedy 1 077 000 Kč. 
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5.7 Popis stávajícího stavu zabezpečení 

V této kapitole je popsán aktuální stav zabezpečení celého areálu firmy SE – MI 

Technology, a.s. Ochrana objektu je soustředěna na ochranu perimetrickou, plášťovou 

a prostorovou. Zabezpečení areálu je realizováno hlavně prvky technické ochrany 

a také fyzickou ostrahou.  

5.7.1 Perimetrická ochrana 

Pozemek firmy je ohraničen oplocením z ocelových plechů o rozměrech 500 x 2000 

mm. Ocelové plechy oplocení jsou ukotveny ke sloupkům, které jsou zabetonovány 

do podloţí.  

Vstup a vjezd do areálu je moţný přes jednu vrátnici, která je určena jak pro motorová 

vozidla, tak pro pěší. Vjezd je opatřen jednoramennou závorou, která má hlavně kontrolní 

funkci, ale nezabraňuje násilnému vniknutí do areálu. Závora je ovládaná z vrátnice. U vstupu 

pro pěší je umístěna čtečka karet pro evidenci příchozích zaměstnanců a turniket. 

5.7.2 Plášťová ochrana 

Ochrana pláště je tvořena stavebními prvky budov, otvorovými výplněmi a také 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále PZTS). Okenní otvory 

administrativních budov jsou v plastovém provedení s izolačním dvojsklem a jsou chráněny 

magnetickými kontakty umístěnými na oknech v kancelářích. Okenní otvory ostatních budov 

jsou pevné bez moţnosti otevření. Vstupní dveře do administrativních budov jsou opatřeny 

magnetickými kontakty. Vstupní dveře do výrobních objektů a skladů jsou bez jakýchkoliv 

prvků zabezpečení PZTS, dveře jsou opatřeny bezpečnostním kováním s bezpečnostní 

vloţkou. 

5.7.3 Prostorová ochrana 

Prostory uvnitř objektů administrativních budov jsou chráněny pomocí pohybových 

detektorů, takzvaných PIR čidel. PIR čidla jsou proti neoprávněné manipulaci chráněna 

sabotáţním kontaktem. PIR čidla jsou umístěna jen v některých kancelářích.  Důleţitou 

součástí zabezpečovacího systému je moţnost jeho ovládání, a to pomocí klávesnice, která 

je umístěna hned za vstupními dveřmi do příslušného objektu. Další nezbytnou součástí 

je ústředna PZTS, která je umístěna v jedné z kanceláří administrativních budov. 

Signál o narušení určitého objektu je signalizován fyzické ostraze na vrátnici. Pokud 

zaměstnanec ostrahy rozhodne, ţe je nutné přivolat pomoc, stiskne tísňový hlásič umístěný 

na vrátnici nebo přenosný bezdrátový tísňový hlásič. Signalizace je pak vedena ke smluvně 
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domluvené bezpečností agentuře, která provede potřebný zásah. Tímto postupem 

je eliminován zbytečný výjezd zásahového vozidla při planém poplachu. 

5.7.4 Předmětová ochrana 

V kanceláři vedení firmy je umístěn trezor, který je zabudován do stěny. Do trezoru 

jsou ukládány důleţité dokumenty firmy a finanční hotovost. Dveře trezoru jsou opatřeny 

bezpečnostním zámkem s kalenou vloţkou.  

Stávající stav zabezpečení jednotlivých objektů v areálu je znázorněn v půdorysech 

jednotlivých budov v příloze 1 – 10. 

5.7.5 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu v objektu zabezpečují zaměstnanci komerční soukromé bezpečnostní 

sluţby nepřetrţitě. Její zaměstnanci se v objektu střídají po osmi hodinách, vţdy v 6:00, 14:00 

a 22:00 hodin, v pracovní dny i o víkendech. Na jedné směně pracuje vţdy jeden 

zaměstnanec. 

Činnost fyzické ostrahy v době přítomnosti zaměstnanců 

V době přítomnosti zaměstnanců ve firmě patří mezi nejdůleţitější úkoly fyzické 

ostrahy kontrolní a propustková sluţba. Tyto činnosti v sobě skrývají především evidenci 

pohybu osob a vozidel v areálu firmy, evidenci příchozích návštěv a podávání informací 

návštěvám, poskytování náhradních klíčů od objektů pouze zaměstnancům firmy a jejich 

evidenci a namátkovou kontrolu zaměstnanců opouštějících areál.  

Činnost fyzické ostrahy v době nepřítomnosti zaměstnanců 

Hlavní náplní fyzické ostrahy v době nepřítomnosti zaměstnanců je střeţení areálu 

firmy formou stráţní sluţby. Toto zahrnuje pravidelné pochůzky po areálu firmy v určitých 

časových intervalech, které jsou zaměřeny na kontrolu perimetru areálu se zaměřením 

na nepřehledná místa a dále také kontrolu pláště budov. Pochůzky jsou prováděny i v případě 

signalizace narušení objektu. Mezi další povinnosti patří také kontrola uzavření oken 

v objektech a kontrola uzamčení vstupních dveří do objektů po odchodu zaměstnanců. 

Mezi činnosti fyzické ostrahy v případě přítomnosti i v případě nepřítomnosti 

zaměstnanců je také kontrola stavu PZTS a případná adekvátní reakce v případě narušení 

areálu pachatelem a vyrozumění míst poskytujících pomoc, v tomto případě pult 

centralizované ochrany.  
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5.7.6 Režimová opatření 

Reţimová ochrana zahrnuje soubor organizačních a administrativních opatření, které 

by měly zajišťovat v objektu bezporuchové fungování celého zabezpečovacího systému 

objektu. 

Ve firmě je zaveden jednosměnný provoz pro administrativu a to od 6:00 do 14:30 

pouze v pracovní dny, a dále dvousměnný provoz pro výrobní část a to od 6:00 do 14: 30 

hodin a od 14:00 do 22:30 hodin v pracovní dny i o víkendech. V době mimo pracovní dobu 

je v objektu přítomna jen fyzická ostraha.  

V rámci objektu je určena odpovědnost za aktivaci a odblokování PZTS, reţim 

manipulace s klíči a také způsob nakládání s dokumenty firmy. 

5.8 Formální hodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu 

V této kapitole zkusím provést formální hodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

objektu. Bude se jednat o subjektivní hodnocení zaloţené na mém vlastním posouzení. Cílem 

formálního hodnocení bude srovnat nedostatky mnou vyzdviţené s analýzou rizik, která bude 

provedena dále. 

Ochrana perimetru areálu by mohla být doplněna o vrcholové zábrany, které by mohly 

eliminovat počet pokusů o přelezení oplocení. Navíc by méně přehledné části areálu mohly 

být osvětleny, aby se staly přehlednějšími a stráţní střeţící objekt by tak mohli snadněji 

rozpoznat případné pachatele. 

V plášťové ochraně by k celkové bezpečnosti objektů mohly přispět prvky na ochranu 

skleněných ploch otvorových výplní, ať uţ by se jednalo o mříţe, bezpečnostní fólie 

či bezpečnostní dveře. 

Prostorová ochrana by mohla být doplněna o kamerové systémy v klíčových 

místnostech administrativních budov. Jako klíčové místnosti mám na mysli místnosti, 

ve kterých se trvale nacházejí velmi důleţité dokumenty firmy. 

Co se týče předmětové ochrany, tak by v kaţdé administrativní budově mohl být 

umístěn trezor zabudovaný do stěny, z důvodu uchovávání důleţitých dokumentů nebo 

finančních hotovostí. 
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6 Analýza a hodnocení rizik v objektu 

Pro vyhotovení analýz současného zabezpečení jsem zvolila tři metody, které budou 

více rozebrány v jednotlivých podkapitolách. Jedná se o metody: 

 Ishikawův diagram, 

 FMEA, 

 Metoda souvztaţnosti. 

Jako první metodu, kterou pouţiju pro provedení analýz, vyuţiju Ishikawův diagram. 

Pomocí této metody identifikuji moţná rizika. Následně rizika zhodnotím pomocí metody 

FMEA (Analýzy selhání a jejich dopadů). Pro tuto metodu si rizika rozdělím na rizika 

strukturální a rizika procesní. V dalším kroku výsledek této metody ověřím pomocí metody 

souvztaţnosti.  

6.1 Ishikawův diagram  

Ishikawův diagram je známý také pod názvy „diagram příčin a následků“ nebo 

„diagram rybí kosti“. Svým vzhledem nám diagram připomíná větvení rybí kosti, struktura 

je zobrazena na obrázku 10 [3]. 

Diagram byl vyvinut japonským univerzitním profesorem Kaoru Ishikawou. Diagram 

umoţňuje jednoduše znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Formou 

grafického znázornění jsou v diagramu analyzovány zásadní faktory (příčiny), které způsobují 

námi řešený problém (následek). Kaţdá příčina se dále analyzuje a hledají se příčiny dílčí 

[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Ishikawův diagram [3] 

Pro účely mé diplomové práce jsem si jako důsledek zvolila ohroţení bezpečnosti 

podniku. Ishikawův diagram aplikovaný na firmu SE-MI Technology, a.s. je znázorněn 

na obrázku 11.  

Důsledek 

Příčina Příčina Příčina 

Příčina Příčina 
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Obrázek 11: Ishikawův diagram aplikovaný na firmu SE-MI Technology, a.s.  
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6.2 Analýza možných poruch a jejich následků – FMEA 

Metoda FMEA se řadí mezi významnou kvantitativní metodu analýzy rizik. Primárně 

je tato metoda určena pro identifikaci nebezpečí u průmyslových zařízení. Lze ji také díky 

své univerzálnosti a jednoduchosti vyuţít pro identifikaci nebezpečí v bezpečnostní praxi [1].  

Metoda FMEA je zkratkou počátečních písmen anglických slov „Failure Mode 

and Effect Analysis“. Metoda slouţí ke kontrole prvků systému a lze pomocí ní odhalit 

jednoduché poruchy, jejich příčiny a následky.  

Jedná se o metodu, která vyuţívá výpočet míry rizika. Míra rizika se vypočítá podle 

vzorce (1), který je uveden v následující rovnici.  

R = P x N x H  (1) 

Výsledná míra rizika R je dána součinem tří parametrů. Kaţdý parametr má určen 

rozsah v určitém intervalu. V literatuře se pro průmysl vyuţívá rozpětí (0 - 10>. V tomto 

případě rozsah je v intervalu (0 – 5> , tento rozsah je pro analýzu v nebezpečí v bezpečností 

praxi dostačující. 

Prvním parametrem pro výpočet míry rizika v uvedené rovnici je parametr P. Tento 

parametr vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a existenci rizika. Jeho rozsah je uveden 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [17] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

 

Druhým parametrem pro výpočet míry rizika v uvedené rovnici je parametr N. Tento 

parametr vyjadřuje závaţnost následků. Rozsah je uveden v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Závaţnost následků [17] 

N Závaţnost následků 

1 malá škoda 

2 větší škoda 

3 vyšší škoda 

4 vysoká škoda 

5 velmi vysoká škoda  

 

Třetím parametrem pro výpočet míry rizika v uvedené rovnici je parametr H. Tento 

parametr vyjadřuje odhalitelnost rizika. Jeho rozsah je uveden v tabulce 4. 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika [17] 

H Odhalitelnost rizika 

1 předvídatelné riziko 

2 snadno odhalitelné riziko 

3 odhalitelné riziko 

4 těţce odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 

 

Součinem parametrů P, N a H získáme hodnotu pro výslednou míru rizika R. 

Výsledná míra rizika R se pohybuje v intervalu (0 - 125>. Rozsah je rozdělen do pěti 

kategorií podle velikosti od rizika bezvýznamného po riziko nepřijatelné. Rozsah je uveden 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledná míra rizika [17] 

R Výsledná míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 neţádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

Výsledná míra rizika je zvlášť vyhodnocována pro strukturální rizika a pro procesní 

rizika a to pomocí vypočítání tzv. „míry tolerance“, která určuje hranici mezi riziky 
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přijatelnými a nepřijatelnými. K výpočtu se vyuţívá Paretova principu 80/20, který je popsán 

dále. Nejprve se vypočte výsledná míra rizika u jednotlivých rizik, jejich součet dává 100%. 

Dále se jednotlivým rizikům přiřazuje procentuální vyjádření, to je tzv. kumulativní četnost. 

Rizika se seřadí od největšího po nejmenší. Identifikovaná rizika, která spadají do 80%, jsou 

určena jako nepřijatelná a je pro ně nutno navrhnout další opatření. Rizika, která spadají 

do zbývajících 20%, jsou vyhodnocena jako přijatelná a jejich stávající opatření jsou 

dostatečná. Výsledkem této metody je grafické znázornění rizik pomocí Paretova diagramu, 

jehoţ součástí je Lorenzova křivka [17].  

 

Pro pouţití metody FMEA si rizika rozdělím na rizika strukturální a rizika procesní. 

Rizika strukturální se týkají hlediska konstrukčního, tedy ochrany perimetrické, plášťové, 

prostorové a předmětové. Naopak rizika procesní se týkají aktivit probíhajících v podniku, 

tedy mají souvislost s fyzickou ostrahou a reţimovými opatřeními.  

 

6.2.1 Výpočet a hodnocení strukturálních rizik 

Seznam rizik strukturálních je uveden v tabulce 6. Jednotlivá rizika jsou pro lepší 

orientaci rozdělena do několika subsystémů: perimetrická ochrana, plášťová ochrana, 

prostorová ochrana, předmětová ochrana a selhání technických zařízení.  

V tabulce je také proveden výpočet strukturálních rizik pomocí parametrů P, N a H. 

Jako míru rizika R v případě strukturálního hlediska jsem metodou Paretova principu 80/20 

stanovila hodnotu R = 24. Tedy všechna rizika, která mají hodnotu R ≥ 24 jsou nepřijatelná 

a je pro ně nutno navrhnout a aplikovat nová opatření. Pro přehlednost jsou tato rizika 

v tabulce 6 zvýrazněna červenou barvou. 

Grafický výstup analýzy je uveden na obrázku 12. Jedná se o Paretův diagram, 

ve kterém jsou zaneseny všechny vypočítané hodnoty. Tento diagram je doplněn Lorenzovou 

křivkou, která byla vytvořena na základě kumulativních četností jednotlivých rizik. 

Z grafu vyplývá, ţe pro dosaţení hranice 80% bude stačit sníţit všechna rizika 

do hodnoty kumulativní četnosti 79,92%. Nepřijatelná jsou tedy všechna rizika do hodnoty 

79,92%. Tato rizika jsou v grafu zvýrazněna červenou barvou. 
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Tabulka 6: Strukturální rizika  

Subsystém Číslo Strukturální rizika P N H R 

Paretův 

princip 80/20 

[%] 

Perimetrická 

ochrana 

1. přelezení oplocení 4 3 4 48 10,04 

2. poškození oplocení 4 3 2 24 5,02 

3. podhrabání oplocení 2 3 3 18 3,77 

4. 
proraţení oplocení 

vozidlem 
3 4 2 24 5,02 

5. průchod vstupní bránou 2 3 3 18 3,77 

Plášťová 

ochrana 

6. překonání dveří 3 4 3 36 7,53 

7. překonání oken 4 4 3 48 10,04 

8. vniknutí na střechu 1 2 4 8 1,67 

Prostorová 

ochrana 

9. poškození prvků PZTS 3 4 2 24 5,02 

10. poţár 3 5 2 30 6,28 

11. nedovolený pohyb osob 2 4 4 32 6,69 

Předmětová 

ochrana 
12. překonání dveří trezoru 3 4 3 36 7,53 

Selhání 

technických 

zařízení 

13. úmyslné poškození 3 4 2 24 5,02 

14. 
nevhodné rozmístění 

čidel 
1 4 4 16 3,35 

15. porucha 4 4 2 32 6,69 

16. špatný servis 2 3 3 18 3,77 

17. špatná konfigurace 2 4 3 24 5,02 

18. výpadek napájení 3 3 2 18 3,77 

  ∑         478 100,00 

 

 

Obrázek 12: Grafická podoba analýzy strukturálních rizik proloţená Lorenzovou křivkou 

10,04

20,08
27,62

35,15
41,84

48,54
54,81

59,83
64,85

69,87
74,9

79,92 83,68
87,45

91,21
94,9898,33100

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

1. 7. 6. 12. 11. 15. 10. 2. 4. 9. 13. 17. 3. 5. 16. 18. 14. 8.

M
ír

a
 r

iz
ik

a

Identifikované nebezpečí

Paretova analýza - strukturální hledisko

FMEA Paretova analýza

K
u

m
u

la
ti

v
n

í 
č
e
tn

o
s
t 

[%
]

80



30 

 

6.2.2 Výpočet a hodnocení procesních rizik 

Seznam rizik procesních je uveden v tabulce 7. Jednotlivá rizika jsou pro lepší 

orientaci rozdělena do subsystémů: selhání fyzické ostrahy a selhání reţimové ochrany. 

V tabulce je také proveden výpočet procesních rizik pomocí parametrů P, N a H. Jako 

míru rizika R v případě strukturálního hlediska jsem metodou Paretova principu 80/20 

stanovila hodnotu R = 24. Tedy všechna rizika, která mají hodnotu R ≥ 24 jsou nepřijatelná 

a je pro ně nutno navrhnout a aplikovat nová opatření. Pro přehlednost jsou tato rizika 

v tabulce 7 zvýrazněna červenou barvou. 

Grafický výstup analýzy je uveden na obrázku 13. Jedná se o Paretův diagram, 

ve kterém jsou zaneseny všechny vypočítané hodnoty. Tento diagram je doplněn Lorenzovou 

křivkou, která byla vytvořena na základě kumulativních četností jednotlivých rizik. 

Z grafu vyplývá, ţe pro dosaţení hranice 80% bude stačit sníţit všechna rizika do hodnoty 

kumulativní četnosti 78,04%. Nepřijatelná jsou tedy všechna rizika do hodnoty 78,04%. Tato 

rizika jsou v grafu zvýrazněna červenou barvou.  

Tabulka 7: Procesní rizika  

Subsystém Číslo Procesní rizika P N H R 

Paretův 

princip 80/20 

[%] 

Selhání 

fyzické 

ostrahy 

1. nezkušenost fyzické ostrahy 2 3 3 18 4,39 

2. nedbalost fyzické ostrahy 3 4 4 48 11,71 

3. nevědomost fyzické ostrahy 2 2 3 12 2,93 

4. oklamání fyzické ostrahy 4 4 3 48 11,71 

5. 
spolupráce fyzické ostrahy s 

narušitelem 
2 3 4 24 5,85 

Selhání 

režimové 

ochrany 

6. 
neuvedení systému PZTS v 

činnost 
3 4 3 36 8,78 

7. vyzrazení kódů PZTS 2 4 4 32 7,80 

8. zneuţití ID karty 1 3 4 12 2,93 

9. neuzamčení budov 2 4 3 24 5,85 

10. neuzavření oken 3 4 3 36 8,78 

11. 
porušení podmínek pro vstup 

a vjezd 
3 4 4 48 11,71 

12. 
porušení reţimu pohybu osob 

a vozidel 
2 3 4 24 5,85 

13. ztráta klíčů 1 4 4 16 3,90 

14. zveřejnění vnitřních předpisů 2 2 4 16 3,90 

15. 
vyzrazení informací 

týkajících se fyzické ostrahy 
2 2 4 16 3,90 

  ∑         410 100,00 
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Obrázek 13: Grafická podoba analýzy procesních rizik proloţená Lorenzovou křivkou 
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6.3 Metoda souvztažnosti 

Aplikace metody souvztaţnosti je vhodná pro posuzování celých objektů. Metoda 

se pouţívá k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik.  

Prvním krokem této metody je vyhledávání zdrojů potenciálních rizik. Identifikovaná 

rizika mohou být pouţita z předchozích analýz, například FMEA. Tak tomu bude i v této 

práci. Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání moţných vzájemných 

vazeb mezi nimi. Dále se sestaví tabulka s identifikovanými riziky, v řádcích i sloupcích jsou 

vyneseny shodné prvky systému rizika daného objektu. Ovlivňují-li se vzájemně prvky rizika, 

zvolíme jedničku, v opačném případě volíme nulu. Jedničky a nuly se na konci kaţdého řádku 

a sloupce sečtou a v dalším kroku jsou vypočteny koeficienty Kar a Kbr, které jsou 

procentuálním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, jeţ mohla být vyvolána rizikem Ra. 

Vypočtené koeficienty jsou uvedeny do další tabulky a jsou vyuţity pro grafické zpracování. 

Výpočet koeficientů je podle vzorců (2) a (3) uvedených v následujících rovnicích. 

𝐾𝑎𝑟 = [  
𝐾𝑎𝑟

𝑥−1
 × 100] (2) 

𝐾𝑏𝑟 = [  
𝐾𝑏𝑟

𝑥−1
 × 100] (3) 

Body z druhé tabulky jsou zapracovány do grafu a následně jsou rozděleny do čtyř 

kvadrantů podle polohy osy O1 a osy O2. Osy O1 a O2 jsou vypočteny pomocí vzorců (4) a (5) 

uvedených v následujících rovnicích na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80%.   

𝑂1 = 100 −  
𝐾𝑎𝑟𝑀𝐴𝑋 − 𝐾𝑎𝑟𝑀𝐼𝑁

100
 × 𝑠  %  (4) 

𝑂2 = 100 −  
𝐾𝑏𝑟𝑀𝐴𝑋 − 𝐾𝑏𝑟𝑀𝐼𝑁

100
 × 𝑠  %  (5) 

Jednotlivé kvadranty reprezentují závaţnost uvedených rizik. Oblasti závaţnosti rizik 

jsou uvedeny v tabulce 8. Výstupem metody je matice bezpečnostních rizik [17]. 

Tabulka 8: Závaţnost rizik v jednotlivých oblastech matice rizik [17] 

 

 

 

                     Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 
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6.3.1 Strukturální rizika – aplikace metody 

Aplikace metody souvztaţnosti na strukturální rizika je uvedena v tabulce 9. V tabulce 

jsou také uvedeny součty jednotlivých řádků a sloupců. 

Tabulka 9: Aplikace metody souvztaţnosti na strukturální rizika 

 

V tabulce 10 jsou vypočítány koeficienty rizika podle vzorců (2) a (3). 
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Tabulka 10: Stanovení koeficientů rizika 

Rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

∑Kar [%] 53 47 41 41 47 59 59 35 71 65 71 53 59 18 35 24 24 24 

∑Kbr [%] 47 53 47 53 47 59 59 35 65 47 71 76 76 12 29 24 18 6 

 

Parametry potřebné k dílčím výpočtům: 

KarMIN = 18 nejniţší hodnota Kar 

KarMAX = 71 nejvyšší hodnota Kar 

 

KbrMIN = 6 nejniţší hodnota Kbr 

KbrMAX = 76 nejvyšší hodnota Kbr

s = 80%  spolehlivost systému 

 

Podle vzorců (4) a (5) byly vypočteny osy O1 a O2. Tyto osy byly zaneseny do grafu. 

Výsledný graf je na obrázku 14. 

O1 = 58  osa x 

O2 = 44  osa y 

 

 

Obrázek 14: Matice rizik ze strukturálního hlediska 
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6.3.2 Procesní rizika – aplikace metody 

Aplikace metody souvztaţnosti na procesní rizika je uvedena v tabulce 11. V tabulce 

jsou také uvedeny součty jednotlivých řádků a sloupců. 

Tabulka 11: Aplikace metody souvztaţnosti na procesní rizika 

 

V tabulce 12 jsou vypočítány koeficienty rizika podle vzorců (2) a (3). 
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Tabulka 12: Stanovení koeficientů rizika 

Rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

∑Kar [%] 64 86 71 50 71 50 36 36 43 43 50 50 43 50 64 

∑Kbr [%] 79 86 71 50 71 57 43 36 36 36 57 57 64 36 29 

 

Parametry potřebné k dílčím výpočtům: 

KarMIN = 36 nejniţší hodnota Kar 

KarMAX = 86 nejvyšší hodnota Kar 

 

KbrMIN = 29 nejniţší hodnota Kbr 

KbrMAX = 86 nejvyšší hodnota Kbr

s = 80%  spolehlivost systému 

 

Podle vzorců (4) a (5) byly vypočteny osy O1 a O2. Tyto osy byly zaneseny do grafu. 

Výsledný graf je na obrázku 14. 

O1 = 60  osa x 

O2 = 54  osa y 

 

 

Obrázek 15: Matice rizik z procesního hlediska 
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Za účelem verifikace výsledků analýzy FMEA jsem si zvolila další metodu – metodu 

souvztaţnosti. Výstupem této metody je matice rizik pro strukturální rizika a pro procesní 

rizika. Oblast grafu je rozdělena na čtyři kvadranty, které reprezentují závaţnost jednotlivých 

rizik. Oblast zvýšeného rizika v matici je I. a II. oblast.  

Z hlediska strukturálního byla metodou souvztaţnosti vyhodnocena rizika spadající 

do I. a II. oblasti jako rizika nebezpečná: 

 přelezení oplocení, 

 poškození oplocení, 

 podhrabání oplocení, 

 proraţení oplocení 

vozidlem, 

 průchod vstupní bránou, 

 překonání dveří, 

 překonání oken, 

 poškození prvků PZTS, 

 poţár, 

 nedovolený pohyb osob, 

 překonání dveří trezoru, 

 úmyslné poškození 

technických zařízení.

 

Z hlediska procesního byla metodou souvztaţnosti vyhodnocena rizika spadající 

do I. a II. oblasti jako rizika nebezpečná: 

 nezkušenost fyzické 

ostrahy, 

 nedbalost fyzické ostrahy, 

 nevědomost fyzické ostrahy, 

 spolupráce fyzické ostrahy 

s narušitelem, 

 neuvedení systému PZTS 

v činnost, 

 porušení podmínek pro vstup 

a vjezd, 

 porušení reţimu pohybu osob 

a vozidel, 

 ztráta klíčů

6.4 Vyhodnocení výsledků provedených analýz 

Analýzu rizik pro objekt firmy SE – MI Technology, a.s. jsem provedla z hlediska 

strukturálního i z hlediska procesního.  

Rizika jsem nejprve identifikovala pomocí Ishikawova digramu. Poté jsem metodou 

FMEA stanovila rizika nepřijatelná, která byla následně verifikována pomocí metody 

souvztaţnosti. 

Jak z hlediska strukturálního, tak i procesního se výsledky z analýzy FMEA a metody 

souvztaţnosti shodují, alespoň co se týče hlavních rizik. V následující kapitole zabývající 

se návrhy opatření k optimalizaci zabezpečení objektu se budu zabývat riziky, která měla 
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nejvyšší míru rizika a vyšla shodně v obou provedených analýzách. Jejich výčet je uveden 

dále. 

Rizika z hlediska strukturálního: 

 přelezení oplocení, 

 poškození oplocení, 

 proraţení oplocení 

vozidlem, 

 překonání dveří, 

 překonání oken, 

 poškození prvků PZTS, 

 poţár, 

 nedovolený pohyb osob, 

 překonání dveří trezoru, 

 úmyslné poškození 

technických zařízení. 

 

Rizika z hlediska procesního: 

 nedbalost fyzické ostrahy, 

 spolupráce fyzické ostrahy 

s narušitelem, 

 neuvedení systému PZTS 

v činnost, 

 porušení podmínek pro vstup 

a vjezd, 

 porušení reţimu pohybu osob 

a vozidel. 

 

6.5 Srovnání analýzy rizik s formálním hodnocením 

Ve formálním hodnocení jsem vytyčila jako hrozbu překonání perimetru objektu, 

a to oplocení. Jako další riziko jsem vytyčila překonání otvorových výplní a ztrátu důleţitých 

dokumentů. Analýzami zjištěná rizika v podstatě potvrdila formální hodnocení. Analýzy 

ovšem poskytují ucelený přehled všech moţných rizik a jejich doplnění o rizika, která 

ve formálním hodnocení nebyla vůbec zmíněna. Navíc se analýzy opírají o výpočtové 

metody, nejen o vlastní subjektivní úsudek. 
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7 Návrhy variant optimalizace zabezpečení objektu 

V této kapitole budu navrhovat opatření na optimalizaci zabezpečení firmy SE – MI 

Technology, a.s. Díky těmto opatřením by mělo dojít k minimalizaci rizik, které byly 

identifikovány, analyzovány a verifikovány pomocí analýz v předchozí kapitole.  

Navrhnu tři varianty zabezpečení, které budou následně hodnoceny metodou 

multikriteriálního rozhodování, a díky tomu bude vybrána varianta nejvhodnější.  

7.1 Varianta zabezpečení č. 1 

7.1.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných 

systémů 

Obvodová ochrana 

 ostnatý drát od firmy HUPL CZ – jedná se o drát, který je tvořen ze dvou drátů 

spletených dohromady. Ve vzdálenosti 100 mm jsou vţdy vpletené dva příčné dráty – 

ostny. Povrchová úprava je pozinkování, průměr podélného drátu je 1,8 mm a průměr 

drátu ostnu je 2,0 mm. Balení obsahuje 100 m drátu. Drát po obvodu bude nataţený 

ve třech řadách [7]. 

 nástavec pro ostnatý drát, tzv. bavolet od firmy HUPL CZ – nástavec bude připevněn 

ke sloupkům. Nástavec je dlouhý 45 cm a má tři drţáky drátu pro zafixování ostnatého 

drátu. Povrchová úprava je pozinkování [7]. 

Plášťová ochrana 

 bezpečnostní vložka FAB 300 SGHK – výrobek je certifikován v bezpečnostní třídě 3, 

je chráněna proti planţetování a odvrtání [6].   

 bezpečnostní kování FAB S408 – výrobek je certifikován v bezpečnostní třídě 3, 

venkovní šít je z tvrzené oceli a vnitřní štít z oceli. Dodáván s bezpečnostní krytkou 

proti vytrţení cylindrické vloţky. Povrchová úprava je nikl [6]. 

 

7.1.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím kamerových systémů  

 atrapa venkovní kamery König – atrapa bezpečnostní kamery (CCTV) ve venkovním 

provedení, dojem skutečné kamery zajišťuje blikající LED a odolný hliníkový kryt. 

Je napájena dvěma AA bateriemi [5].  
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7.1.3 Cenová kalkulace varianty č. 1 

Cenový rozpočet na návrh varianty č. 1 je uveden v tabulce 13. 

Tabulka 13: Cenová kalkulace varianty č. 1 

Prvek zabezpečení Cena za kus Počet kusů Celková cena 

nástavec pro ostnatý drát 233 Kč 450 104 850 Kč 

ostnatý drát 401 Kč/ 100 m  2700 m  10 827 Kč 

bezpečnostní vložka FAB 

300 SGHK  
580 Kč 3 1 740 Kč 

bezpečnostní kování FAB 

S408  
2 999 Kč 3 8 997 Kč 

atrapa venkovní kamery 

König  
350 Kč 4 1 400 Kč 

montáž      32 280 Kč 

∑ 160 094 Kč 

 

7.2 Varianta zabezpečení č. 2 

7.2.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných 

systémů 

Obvodová ochrana 

 plotové panely 3D od firmy HUPL CZ – jsou vyrobeny z ocelových drátů o průměru 

4 mm, šířka panelu je 2500 mm, výška panelu je 1930 mm, velikost oka je 200 x 50 

mm. Plotový panel je pro zvýšení stability a pevnosti podélně prolisován. Povrchová 

úprava je pozinkování [7]. 

 ostnatý drát od firmy HUPL CZ – jedná se o drát, který je tvořen ze dvou drátů 

spletených dohromady. Ve vzdálenosti 100 mm jsou vţdy vpletené dva příčné dráty – 

ostny. Povrchová úprava je pozinkování, průměr podélného drátu je 1,8 mm a průměr 

drátu ostnu je 2,0 mm. Balení obsahuje 100 m drátu. Drát po obvodu bude nataţený 

ve třech řadách [7]. 
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 nástavec pro ostnatý drát, tzv. bavolet od firmy HUPL CZ – nástavec bude připevněn 

ke sloupkům. Nástavec je dlouhý 45 cm a má tři drţáky drátu pro zafixování ostnatého 

drátu. Povrchová úprava je pozinkování [7]. 

Plášťová ochrana 

 bezpečnostní dveře SD 101 od firmy NEXT – jsou to protipoţární dveře vhodné 

do exteriéru, jedná se o bezpečnostní dveře patřící do bezpečnostní třídy 3. Mají 

17 jistících bodů (6 aktivních a 11 pasivních), dvojité celoplošné pancéřování 

1 mm plechem. Rozměry jsou 197 x 90 cm [12]. 

 bezpečnostní kování NEXT S101 štítkové – bezpečnostní kování vhodné pro dveře SD 

101, patří do 3. bezpečnostní třídy. Dodávány ve variantě madlo zvenku a klika 

zevnitř, materiál je nerez [12]. 

 bezpečnostní vložka Evva DUAL od firmy NEXT – tato bezpečnostní vloţka patří 

do 4. bezpečnostní třídy. Konstrukce vloţky i klíče je patentově chráněná. Je zde 

ochrana proti vyhmatání planţetou, proti odvrtání a vytrţení  - je vyrobena 

z ocelových a tvrdokovových prvků [12]. 

 bezpečnostní pevné mříže typ A od firmy NEXT – pouţitý materiál na rám mříţe 

je plochá ocel 10 x 20 mm a na výplň mříţe je pouţita čtvercová ocel 10 x 10 mm. 

Povrchová úprava buď pozinkování, nebo práškové barvy [12]. 

7.2.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

 ústředna JA – 82K od firmy JABLOTRON – jedná se ústřednu zabezpečovacího 

systému OASiS. Jedná se o hybridní ústřednu, na kterou lze připojit aţ 50 adres 

pro přiřazení prvků. Prvky s ústřednou komunikují v pásmu 868MHz kryptovaným 

protokolem na vzdálenost stovek metrů [8]. 

 rádiový modul JA – 82R od firmy JABLOTRON – jedná se o rádiový modul, pomocí 

kterého lze do ústředny naučit aţ 50 bezdrátových periferií [8].  

 bezdrátová klávesnice JA – 81F od firmy JABLOTRON – jedná se o bezdrátovou 

klávesnici, která slouţí k ovládání a programování systému. S ústřednou komunikuje 

bezdrátově protokolem OASiS. Je napájena z baterií [8]. 

 bezdrátový detektor rozbití skla JA – 85B od firmy JABLOTRON – detektor rozezná 

rozbití okna do vzdálenosti 9 m. Duální analýzou (detekce změny tlaku vzduchu 

doprovázená charakteristickým zvukem rozbití skla) je dosaţena vysoká odolnost 
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k falešným poplachům. Detektor je napájen baterií. Komunikační dosah je 

100 m na přímou viditelnost [8]. 

7.2.3 Režimová opatření 

Pro minimalizaci rizik spojených s reţimovou ochranou bych navrhovala upravit 

reţim vstupu osob a to tím způsobem, ţe příchozí návštěvy by si vţdy vyzvedl navštívený 

zaměstnanec z vrátnice a po ukončení návštěvy by návštěvy byly doprovázeny zpět k vrátnici. 

Tímto by došlo k omezení nedovoleného pohybu osob a s ním spojených dalších rizik. 

7.2.4 Cenová kalkulace varianty č. 2 

Cenový rozpočet na návrh varianty č. 2 je uveden v tabulce 14. 

Tabulka 14: Cenová kalkulace varianty č. 2 

Prvek zabezpečení Cena za kus Počet kusů Celková cena 

plotové panely 3D 1 009 Kč 360 363 240 Kč 

nástavec pro ostnatý drát 233 Kč 450 104 850 Kč 

ostnatý drát 401 Kč/ 100 m  2700 m  10 827 Kč 

bezpečnostní dveře SD 

101 
12 700 Kč 3 38 100 Kč 

bezpečnostní kování 

NEXT S 101 
2 200 Kč 3 6 600 Kč 

bezpečnostní vložka Evva 

DUAL 
2 676 Kč 3 8 028 Kč 

bezpečnostní pevné mříže 

typ A 
1800 Kč/m

2  59 m
2 106 200 Kč  

ústředna JA - 82K 1 548 Kč 3 4 644 Kč 

bezdrátová klávesnice JA 

- 81F 
2 904 Kč 3 8 712 Kč 

rádiový modul JA - 82R 3 024 Kč 3 9 072 Kč 

detektor rozbití skla JA - 

85B 
1 188 Kč 4 4 752 Kč 

montáž      157 600 Kč  

∑  558 825 Kč 
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7.3 Varianta zabezpečení č. 3 

7.3.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných 

systémů 

Obvodová ochrana 

 žiletkový drát – průměr vinutí je 450 mm, optimální rozvinutá délka je 10 m. Drát 

je balený a instalovaný ve spirále. Povrchová úprava je pozinkování [13]. 

 nástavec pro ostnatý drát, tzv. bavolet od firmy HUPL CZ – nástavec bude připevněn 

ke sloupkům. Nástavec je dlouhý 45 cm a má tři drţáky drátu pro zafixování ostnatého 

drátu. Povrchová úprava je pozinkování [7]. 

Plášťová ochrana 

 bezpečnostní dveře SD 102 od firmy NEXT – jsou to protipoţární dveře vhodné 

do exteriéru, jedná se o bezpečnostní dveře patřící do bezpečnostní třídy 3. Mají 

19 jistících bodů (8 aktivních a 11 pasivních), dvojité celoplošné pancéřování 

1 mm plechem. Rozměry jsou 197 x 90 cm [12]. 

 dvojitá bezpečnostní zárubeň SF2A od firmy NEXT – zárubeň je určena pro montáţ 

bezpečnostních dveří SD 102. Zárubeň má zesílenou konstrukci a speciální panty. 

Rozměry jsou 200 x 90 cm [12].  

 bezpečnostní kování NEXT S102 štítkové – bezpečnostní kování vhodné pro dveře SD 

102, patří do 4. bezpečnostní třídy. Dodávány ve variantě koule zvenku a klika 

zevnitř, materiál je titan chrom [12]. 

 bezpečnostní vložka Evva DUAL od firmy NEXT – tato bezpečnostní vloţka patří 

do 4. bezpečnostní třídy. Konstrukce vloţky i klíče je patentově chráněná. Je zde 

ochrana proti vyhmatání planţetou, proti odvrtání a vytrţení  - je vyrobena 

z ocelových a tvrdokovových prvků [12]. 

 bezpečnostní pevné mříže typ A od firmy NEXT – pouţitý materiál na rám mříţe 

je plochá ocel 10 x 20 mm a na výplň mříţe je pouţita čtvercová ocel 10 x 10 mm. 

Povrchová úprava buď pozinkování, nebo práškové barvy [12]. 

 bezpečnostní fólie SCX  – bezpečnostní fólie na sklo je čirá, splňuje kritéria 

mechanické odolnosti proti průrazu P1A a P2A dle Evropské normy: DIN EN 356 E 

P2 [14]. 
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7.3.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

 ústředna JA – 83K od firmy JABLOTRON - jedná se ústřednu zabezpečovacího 

systému OASiS. Jedná se o hybridní ústřednu, na kterou lze připojit aţ 50 adres 

pro přiřazení prvků. Základní deska má 10 drátových vstupů. Prvky s ústřednou 

komunikují v pásmu 868MHz kryptovaným protokolem [8].  

 rádiový komunikátor JA – 82R od firmy JABLOTRON – jedná se o rádiový modul, 

pomocí kterého lze do ústředny naučit aţ 50 bezdrátových periferií [8]. 

 GSM komunikátor JA – 82Y od firmy JABLOTRON – modul GSM komunikátoru 

umoţňuje přístup do systému dálkově pomocí telefonu nebo internetu. Hlásí události 

na mobilní telefon a na pult centralizované ochrany (dále PCO) [8].  

 bezdrátová klávesnice JA – 81F od firmy JABLOTRON – klávesnice slouţí 

k ovládání a programování systému. S ústřednou komunikuje bezdrátově protokolem 

OASiS. Je napájena z baterií [8]. 

 bezdrátová vnější siréna JA – 80A od firmy JABLOTRON – siréna slouţí 

k signalizaci poplachu ve venkovním prostředí. Je vybavena sabotáţními senzory. 

Při poplachu siréna houká a bliká [8].  

 bezdrátový PIR detektor s kamerou JA – 84P od firmy JABLOTRON – umoţňuje 

detekovat pohyb ve střeţeném prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu (je-li 

zaznamenán pohyb, je pořízena sekvence fotografií). Kamera detektoru je vybavena 

bleskem a infračerveným přisvícením pro focení v noci. Detektor je napájen z baterií. 

Komunikační dosah je 300 m na přímou viditelnost [8].  

 bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA – 80PB od firmy JABLOTRON – 

detektor má v sobě PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla (rozezná rozbití 

okna do vzdálenosti 9 m). Je napájen z baterií. Detektor obsazuje v ústředně 2 adresy. 

Komunikační dosah je 300 m na přímou viditelnost [8]. 

 bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA – 83P od firmy JABLOTRON – pasivní 

infračervený detektor slouţí k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov.  

Tento detektor pokryje aţ 112 m
2
 podlahové plochy. Digitální analýzou je dosaţena 

vysoká odolnost k falešným poplachům. Je napájen z baterie. Úhel detekce je 120° 

a délka záběru 12 m při pouţití základní čočky. Komunikační dosah je 

300 m na přímou viditelnost [8]. 
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 bezdrátový magnetický detektor otevření JA – 83M od firmy JABLOTRON – detektor 

je určen k detekci otevření dveří a oken. Je napájen z baterie. Komunikační dosah 

je 300 m na přímou viditelnost [8]. 

7.3.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím kamerových systémů 

 atrapa kamery s hliníkovou schránkou a LED – atrapa bezpečnostní kamery 

ve venkovním provedení, dojem skutečné kamery zajišťuje blikající LED a odolný 

hliníkový kryt. Je napájena dvěma AA bateriemi [4].  

 atrapa kamery dome – tato atrapa kamery slouţící k zastrašování potenciálních 

zlodějů má integrované blikající LED diody vytvářející dojem skutečného 

monitorování. Je určena pro pouţití v interiéru. Je napájena čtyřmi bateriemi AA [4]. 

 venkovní kamera dome od firmy ADEMCO – jedná se o den/noc kameru s IR LED 

přísvitem do 25m. Kamera je vhodným řešením do venkovních aplikací 

s neosvětlenými prostorami [9]. 

 digitální záznamové zařízení od firmy SAMSUNG – zařízení má rychlost záznamu 

100 obr./s. Pevný disk je  500GB [9]. 

 monitor pro kamerové systémy od firmy ADEMCO – jedná se o LCD monitor 

s úhlopříčkou 17". Je určen speciálně pro kamerové systémy [9]. 

7.3.4 Fyzická ostraha 

V současnosti fyzickou ostrahu ve firmě smluvně zajišťuje komerční soukromá 

bezpečnostní sluţba nepřetrţitě. Na jedné směně pracuje vţdy jeden zaměstnanec. Vzhledem 

k rozsáhlosti objektu a umístění objektu v lokalitě se zvýšenou mírou kriminality navrhuji, 

aby na jedné směně pracovali vţdy dva zaměstnanci, tzn. celý objekt by střeţilo celkem šest 

pracovníků fyzické ostrahy. Její zaměstnanci by pracovali na dvě směny, tedy se v objektu 

střídali po dvanácti hodinách, a to vţdy v 5:00 a 17:00 hodin. 

7.3.5 Režimová opatření 

Pro minimalizaci rizik spojených s reţimovou ochranou bych navrhovala upravit 

reţim vstupu osob a to tím způsobem, ţe příchozí návštěvy by si vţdy vyzvedl navštívený 

zaměstnanec z vrátnice a po ukončení návštěvy by návštěvy byly doprovázeny zpět k vrátnici. 

Tímto by došlo k omezení nedovoleného pohybu osob a s ním spojených dalších rizik. 
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7.3.6 Cenová kalkulace varianty č. 3 

Cenový rozpočet na návrh varianty č. 3 je uveden v tabulce 15. 

Tabulka 15: Cenová kalkulace varianty č. 3 

Prvek zabezpečení Cena za kus Počet kusů Celková cena 

nástavec pro ostnatý drát 233 Kč 450 104 850 Kč 

žiletkový drát 661 Kč/10 m  90 59 490 Kč 

bezpečnostní dveře SD 102 17 500 Kč 4 70 000 Kč 

dvojitá bezpečnostní zárubeň 

SF2A 
1 530 Kč 4 6 120 Kč 

bezpečnostní kování NEXT S 102 2 500 Kč 4 10 000 Kč 

bezpečnostní vložka Evva DUAL 2 676 Kč 4 10 704 Kč 

bezpečnostní pevné mříže typ A 1800 Kč/m
2 42 m

2
  75 600 Kč  

bezpečnostní fólie SCX 690 Kč/m
2 59 m

2
  40 710 Kč  

ústředna JA - 83K 2 640 Kč 3 7 920 Kč 

rádiový modul JA - 82R 3 024 Kč 3 9 072 Kč 

GSM komunikátor JA - 82Y 6 996 Kč 3 20 988 Kč 

bezdrátová klávesnice JA - 81F 2 904 Kč 9 26 136 Kč 

bezdrátová vnější siréna JA - 80A 2 976 Kč 2 5 952 Kč 

bezdrátový PIR detektor s 

kamerou JA - 84P 
3 216 Kč 2  6 432 Kč  

bezdrátový detektor pohybu osob 

a rozbití skla JA - 80PB 
2 160 Kč 1  2 160 Kč  

bezdrátový PIR detektor pohybu 

osob JA – 83P 
1 582 Kč 23  36 386 Kč  

bezdrátový magnetický detektor 

otevření JA - 83M 
1 006 Kč 69 69 414 Kč  

atrapa kamery s hliníkovou 

schránkou a LED 
588 Kč 8 4 704 Kč 

atrapa kamery dome 578 Kč 7 4 046 Kč 

venkovní kamera dome 2 868 Kč 4 11 472 Kč 

digitální záznamové zařízení 11 148 Kč 1 11 148 Kč 

monitor pro kamerové systémy 8 388 Kč 1 8 388 Kč 

fyzická ostraha 19 200 Kč/osoba 6 osob 
115 200 

Kč/6os./měsíc 

montáž      129 200 Kč 

∑ 486 190 Kč  
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7.4 Posouzení vypracovaných variant zabezpečení metodou rozhodovací 

matice a výběr nejvhodnější varianty 

V této kapitole provedu výběr nejvhodnější varianty zabezpečení. Pro posouzení 

navrţených variant a výběr nejvhodnější varianty vyuţiju multikriteriálního rozhodování  - 

konkrétně metodu rozhodovací matice. 

Metoda spočívá v posouzení jednotlivých variant pomocí zvolených kritérií 

a následuje určení pořadí variant. 

V první části se přiřadí bodové ohodnocení od 1 do 10 (1 – vyhovuje nejméně danému 

kritériu, 10 – vyhovuje nejvíce danému kritériu) jednotlivým variantám podle zvolených 

kritérií. Dále bude následovat hodnocení důleţitosti (váhy) jednotlivých kritérií 

body  od 1 do 10 (1 – nejmenší důleţitost, 10 – největší důleţitost).  

Jako vítězná varianta je potom zvolena ta varianta, která má nejvyšší součet součinů 

váhy a bodového hodnocení kritérií [19]. Posouzení variant je uvedeno v tabulkách 16 a 17. 

Zvolená kritéria: 

 K1 – spolehlivost zabezpečení 

 K2 – náklady na zabezpečení 

 K3 – přiměřenost nákladů na zabezpečení k celkovému chráněnému zájmu 

 K4 – fyzická ostraha 

 K5 – záruka, servis a údrţba 

 K6 – kamerové systémy 

Tabulka 16: Bodové ohodnocení variant podle kritérií 

Kritérium 
Bodové ohodnocení variant 

varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

K1 5 6 9 

K2 9 4 5 

K3 5 6 7 

K4 0 0 9 

K5 8 6 6 

K6 5 0 9 

∑ 32 22 45 

Pořadí 2. 3. 1. 
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Tabulka 17: Porovnání důleţitosti kritérií s variantami 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Bodové ohodnocení variant 

varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

K1 10 50 60 90 

K2 8 72 32 40 

K3 10 50 60 70 

K4 8 0 0 72 

K5 6 48 36 36 

K6 7 35 0 63 

∑ 255 188 371 

Pořadí 2. 3. 1. 

 

Pomocí bodového hodnocení variant podle stanovených kritérií a následného srovnání 

váhy kritérií s variantami zvítězila varianta zabezpečení č. 3. V následující kapitole bude 

vítězná varianta rozpracována podrobněji. 
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8 Rozpracování vítězné varianty zabezpečení 

Na základě multikriteriálního rozhodování, konkrétně metodou rozhodovací matice 

se vítěznou variantou zabezpečení stala varianta č. 3. V této variantě zabezpečení jsem mimo 

jiné navrhla kompletní výměnu celého systému PZTS a všech jeho prvků za nový, z důvodu 

spolehlivosti systému a jeho celkové modernizace. Zabezpečení v této variantě sestává 

z kombinace mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích systémů, 

kamerových systémů, fyzické ostrahy a navrţených reţimových opatření. Tato varianta 

obsahuje návrh komplexní modernizace fyzické ochrany firmy SE – MI Technology, a.s. 

a také by návrh zabezpečení měl minimalizovat rizika, která byla výstupem provedených 

analýz. 

8.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných 

systémů 

Obvodová ochrana 

Stávající oplocení kolem celého areálu, které je tvořené ocelovými plechy je v dobrém 

stavu, proto doporučuji na toto oplocení instalovat drţáky ostnatého drátu, tzv. bavolety [7], 

ve vzdálenosti dvou metrů a na ně upevnit ţiletkový drát [13]. Na obrázku 16 je ţiletkový drát 

a bavolety. 

 

 

 

Obrázek 16 : Ţiletkový drát [13] a bavolety [7] 

 

Plášťová ochrana 

Vstupní dveře do vrátnice a všech třech administrativních budov doporučuji vyměnit 

za nové bezpečnostní dveře SD 102 od firmy NEXT [12] zobrazené na obrázku 17, které 

budou zasazeny do dvojitých bezpečnostních zárubní SF2A taktéţ od firmy NEXT [12]. Na 

bezpečnostní dveře těchto budov bude instalováno bezpečnostní kování NEXT S 102 [12] a 

bezpečnostní vloţka Evva DUAL [12]. 

Dále navrhuji instalovat na okna výrobních hal a skladu materiálu bezpečnostní pevné 

mříţe typ A od firmy NEXT [12]. Mříţe jsou uvedeny na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Bezpečnostní dveře SD 102 a bezpečnostní mříţ typ A [12] 

Na okenní otvory vrátnice, prostory v prvním nadzemním podlaţí administrativní 

budovy 1 a okenní otvory administrativních budov 2 a 3 doporučuji nainstalovat bezpečnostní 

fólie SCX [14].  

8.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

Ke střeţení objektu poplachovým systémem navrhuji pouţít bezdrátový zabezpečovací 

systém OASiS od společnosti Jablotron s r.o.  

Navrhuji pouţít ústřednu JA – 83K [8] vybavenou rádiovým modulem JA – 82R [8] a 

GSM komunikátorem JA – 82Y [8]. Ke střeţení budou potřeba celkem tři ústředny, jedna 

ústředna bude umístěna v administrativní budově 1 v kanceláři vedení firmy a budou na ni 

napojeny prvky střeţící prostory v administrativní budově 1 a výrobní hale 1 (celkem 39 

prvků). Druhá ústředna bude umístěna v archivu administrativní budovy 2 a budou na ni 

napojeny prvky střeţící prostory administrativní budovy 2, skladu materiálu, skladu hotových 

výrobků a lakovny (celkem 34 prvků). Třetí ústředna bude umístěna v kanceláři výrobní haly 

3 a na tuto ústřednu budou napojeny prvky střeţící prostory výrobní haly 2, výrobní haly 3 

a administrativní budovy 3 (celkem 33 prvků). Ústředna je na obrázku 18. 

Obrázek 18: Ústředna JA – 83K [8] 
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Ovládání celého systému bude realizování pomocí bezdrátových klávesnic JA – 81F 

[8]. Kaţdá zastřeţená budova bude mít vlastní klávesnici umístěnou vevnitř u vstupních dveří. 

Klávesnice je na obrázku 19. Bude potřeba 9 klávesnic. 

Obrázek 19: Bezdrátová klávesnice JA – 81F [8] 

Dále navrhuji pouţít bezdrátovou vnější sirénu JA – 80A [8]. Navrhuji pouţít dvě 

sirény, kdy jednu navrhuji umístit vedle vstupních dveří do administrativní budovy 1 a druhou 

vedle vstupních dveří do výrobní haly 3. Tato siréna při vyhlášení poplachu houká a bliká. 

Do kanceláří ve 2. NP, kde sídlí vedení firmy v administrativní budově 1, navrhuji 

instalovat bezdrátový PIR detektor s kamerou JA – 84P [8]. Detektor je zobrazen na obrázku 

20. Tyto detektory budou potřebné dva.  

 

Obrázek 20: Bezdrátový PIR detektor s kamerou JA – 84P [8] 

Do kanceláře ve výrobní hale 3, kde je umístěna ústředna PZTS, doporučuji 

nainstalovat bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA – 80PB [8]. 

Do vnitřních prostor administrativních budov navrhuji instalovat bezdrátový PIR 

detektor pohybu osob JA – 83P [8]. Tyto detektory navrhuji umístit do všech kanceláří 

v administrativních budovách a na chodby v těchto budovách také. Celkem bude potřeba 

23 těchto detektorů. 

Bezdrátovými magnetickými detektory otevření JA – 83M [8] navrhuji opatřit všechny 

vstupní dveře do objektů. Dále navrhuji tyto detektory pouţít na ochranu proti otevření 
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na vstupní dveře do kanceláře ve skladu materiálu, na vstupní dveře do kanceláří 

ve výrobních halách a na vstupní dveře do kanceláří vedení firmy. V těchto kancelářích jsou 

umístěny dva trezory, jejichţ dveře také doporučuji opatřit těmito detektory. Dále navrhuji 

instalovat magnetické kontakty na všechna okna v 1.NP administrativní budovy 1, 

administrativní budovy 2 a administrativní budovy 3. Obrázek magnetického kontaktu 

otevření je na obrázku 21.  

 

Obrázek 21: Bezdrátový magnetický detektor otevření JA – 83M [8] 

Instalace systému by byla provedena zaměstnanci firmy JABLOTRON s r.o. 

Po instalaci jednotlivých prvků systému je potřeba vykonat zkoušky funkčnosti jednotlivých 

komponentů a také zkoušky funkčnosti celého systému. 

8.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím kamerových systémů 

V areálu firmy bude pouţito osm atrap kamer s hliníkovou schránkou a LED [4] 

pro venkovní pouţití a to u vstupních dveří do výrobních hal, lakovny, skladu materiálu, 

skladu hotových výrobků a lakovny. Kamera je zobrazena na obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Atrapa venkovní kamery [4] 

V interiéru administrativních budov ve všech nadzemních podlaţích na chodbách 

navrhuji instalovat atrapu kamery dome pro vnitřní aplikace [4]. Tuto kameru dále doporučuji 

pouţít také v kancelářích vedoucích pracovníků výrobních hal. Celkem těchto kamer bude 

sedm. Je zobrazena na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Atrapa interiérové kamery [4] 

Pro neustálé monitorování prostoru u jediného vstupu do areálu a prostoru 

před administrativními budovami, doporučuji pouţít venkovní kameru dome [9]. 

Ta je na obrázku 24. K těmto kamerám je potřeba pouţití digitálního záznamového zařízení, 

a také monitoru pro kamerové systémy. Tyto zařízení budou umístěny u obsluhy na vrátnici.  

 

Obrázek 24: Venkovní kamera dome [9] 

8.4 Fyzická ostraha 

V současnosti fyzickou ostrahu ve firmě smluvně zajišťuje komerční soukromá 

bezpečnostní sluţba nepřetrţitě. Na jedné směně pracuje vţdy jeden zaměstnanec. Vzhledem 

k rozsáhlosti objektu a umístění objektu v lokalitě se zvýšenou mírou kriminality navrhuji, 

aby na jedné směně pracovali vţdy dva zaměstnanci, tzn. celý objekt by byl střeţen celkem 

šesti pracovníky fyzické ostrahy. Její zaměstnanci by pracovali na dvě směny, tedy 

se v objektu střídali po dvanácti hodinách, a to vţdy v 5:00 a 17:00 hodin.  

Stálým stanovištěm fyzické ostrahy by byla vrátnice. Mezi hlavní činnosti by patřila 

kontrolní propustková sluţba, coţ je hlavně kontrola vstupu osob do objektu a jejich výstup 

a kontrola vjezdu a výjezdu motorových vozidel. Další činností by byla stráţní sluţba 

ve formě nepravidelných obchůzek po areálu firmy se zaměřením na kontrolu perimetru 

a pláště budov. Na vrátnici by musel být přítomen vţdy jeden pracovník a druhý pracovník, 

který by prováděl obchůzku areálu, by byl s ním ve spojení pomocí vysílačky. 

Při ostraze areálu jedním zaměstnancem fyzické ostrahy na jedné směně budou 

měsíční náklady činit přibliţně 76  800 Kč/ 4 osoby. Za rok se tato částka bude pohybovat 

okolo 921 600 Kč. Při ostraze areálu dvěma zaměstnanci fyzické ostrahy na jedné směně 

budou měsíční náklady činit přibliţně 115 200 Kč/ 6 osob. Za rok tato částka se bude 
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pohybovat okolo 1 382 400 Kč. Tedy při zaměstnání jedné osoby na směně navíc vzrostou 

roční náklady o 460 800 Kč.  Tato částka je nemalé hodnoty, došla jsem ovšem k závěru, 

ţe takto rozlehlý a členitý areál by bylo vhodné střeţit dvěma osobami na směně, 

uţ vzhledem k hodnotě chráněných aktiv. Při zaměstnání pouze jedné osoby na směně je 

riziko napadení objektu mnohem vyšší. 

Myslím si, ţe celý systém návrhu zabezpečení je nastaven tak, ţe bude bezproblémově 

fungovat i s jedním zaměstnancem fyzické ostrahy na směně, ovšem vzhledem k rozloze 

areálu, jeho umístění a mnoţství činností, které musí ostraha pravidelně provádět, doporučuji 

střeţení dvěma osobami na jedné směně.  

8.5 Režimová opatření 

Pro minimalizaci rizik spojených s reţimovou ochranou bych navrhovala upravit 

reţim vstupu osob a to tím způsobem, ţe příchozí návštěvy by si vţdy vyzvedl navštívený 

zaměstnanec z vrátnice a po ukončení návštěvy by návštěvy byly doprovázeny zpět k vrátnici. 

Tímto by došlo k omezení nedovoleného pohybu osob a s tím spojených dalších rizik. 

 V příloze 11 jsou zaznačeny vzdálenosti mezi jednotlivými budovami. V přílohách 

12 – 21 jsou zakresleny půdorysy objektů s návrhem zabezpečení. 

Celkové finanční náklady na komplexní modernizaci fyzické ochrany firmy SE – MI 

Technology, a.s. činí 524 590 Kč. Výdaje na zabezpečení nepřesahují 10 % z celkové hodnoty 

majetku (Princip ALARA). 
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9 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat inovativní návrh komplexní modernizace 

fyzické ochrany objektu před neoprávněným vniknutím.  

Diplomová práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce 

se věnuji teoreticko-právnímu posouzení dané problematiky, uvádím právní předpisy, 

technické normy a odborné pojmy. Teoretickou část práce uzavírám teorií o bezpečnostní 

expertize a bezpečnostním projektu.  

V praktické části diplomové práce charakterizuji a popisuji objekt firmy SE-MI 

Technology, a.s.  Pozornost byla věnována popisu okolí firmy, popisu areálu objektu, 

identifikaci a vyčíslení aktiv a důraz byl zejména kladen na podrobný popis stávajícího stavu 

fyzické ochrany objektu firmy.  

V dalším kroku se zabývám analýzou a hodnocením rizik v objektu. Provedla jsem 

identifikaci rizik pomocí Ishikawova diagramu. Rizika jsem si rozdělila na strukturální 

a procesní. Tato rizika jsem vyuţila v aplikaci analýzy moţných poruch a jejich následků – 

FMEA. Následně jsem vypočítala míru rizika a tím určila rizika nepřijatelná. Další metodou, 

kterou jsem pouţila pro verifikaci rizik zjištěných analýzou FMEA byla metoda 

souvztaţnosti. Jako nepřijatelná strukturální rizika byla vyhodnocena rizika překonání 

oplocení, překonání oken a dveří, překonání dveří trezoru, nedovolený pohyb osob, poškození 

prvků PZTS a technických zařízení. Jako nepřijatelná procesní rizika byla vyhodnocena rizika 

nedbalost fyzické ostrahy, neuvedení systému PZTS v činnost, porušení reţimu pro vstup 

a vjezd, a také porušení reţimu pohybu osob a vozidel. 

Výstupy z analýzy a hodnocení rizik, s cílem minimalizovat rizika vyhodnocená 

analýzou jako nepřijatelná, jsem v dalším kroku pouţila ke konstrukci tří návrhů variant 

optimalizace zabezpečení objektu, včetně jejich finanční náročnosti. Formou 

multikriteriálního rozhodování pomocí metody rozhodovací matice jsem zhodnotila všechny 

tři návrhy podle šesti kritérií a vybrala jsem vítěznou variantu.  Vítěznou variantou se stal 

návrh zabezpečení číslo 3. Tento návrh je inovativní kombinací zabezpečení prostřednictvím 

mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích systémů, kamerových 

systémů, fyzické ostrahy a v poslední řadě reţimových opatření.  

Celkové finanční náklady na komplexní modernizaci fyzické ochrany firmy SE – MI 

Technology, a.s. byly vyčísleny na 486 190 Kč. Výdaje na zabezpečení nepřesahují 10 % 

z celkové hodnoty majetku – princip ALARA. Vítězná varianta zabezpečení objektu firmy 
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byla podrobně rozpracována v samostatné kapitole, ve které jsou popsány všechny 

navrhované prvky zabezpečení včetně místa jejich instalace.  

Jsem přesvědčena, ţe instalace mých doporučení povede ke zvýšení úrovně fyzické 

ochrany objektu firmy SE – MI Technology, a.s.  
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Seznam zkratek 

 

a.s.  akciová společnost 

CCTV  Closed Circuit television (uzavřený televizní okruh) 

č.  číslo 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis (Analýza moţných poruch a jejich následků) 

FO  fyzická ostraha 

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci 

ID  identifikace 

IR  infračervené záření 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

NP  nadzemní podlaţí 

PCO  pult centralizované ochrany 

PIR  pasivní infračervený detektor 

PZTS  poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

s. p.  státní podnik 

s r.o.  společnost s ručením omezeným 

TZ  technické zařízení 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 
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