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PAVELKA, J.: Projekt inovativního propojení stávajících a nových prvků systému fyzické 

ochrany soukromé firmy, diplomová práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. 63 stran, 

5 příloh. 

 

Diplomová práce je vypracována jako inovativní projekt k současnému zabezpečení 

objektu společnosti EKKM a.s a nově vybudované fotovoltaické elektrárny s návrhem 

optimálního řešení nedostatků. Jejím cílem je využitím metod analýzy a hodnocení 

bezpečnostních rizik identifikovat kritická místa jejich technického zabezpečení a navrhnout 

funkční a efektivní propojení obou objektů. Úvod práce popisuje výčet nejdůležitějších právních 

předpisů a norem vztahujících se k této problematice a teoretický základ bezpečnostního projektu. 

Hlavní část práce se věnuje objektům společnosti, jejich popisem a za pomoci analýz 

bezpečnostních rizik identifikací kritických míst objektů. Dle výsledků analýz je 

k identifikovaným rizikům vypracována trojice návrhů změn a doporučení a vybrán návrh 

nejoptimálnější. Výběr je doprovázen slovním hodnocením.  

Klíčová slova: propojení, zabezpečení objektu, analýza rizik, kritická místa. 

 

 

Annotation 

 

PAVELKA, J.: Project of innovative connection of current and new elements of physical security 

system of a private company, diploma thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, 2012.  

63 pages, 5 attachments. 

 

This Thesis has been written as an innovative project for contemporary safety in buildings 

of the EKKM a.s. company and newly built photovoltaic power station with the draft of optimal 

solution of deficiencies. The mail target of this Thesis is by using the methods, analysis and the 

rating of the safety risks, to identify the critical points its technical security and to suggest a 

functional and efficient connecting of both buildings. The introduction is describing an 

enumeration of the most important legal regulations and standards related to these issues and 

theoretical basis of the safety project. The main part of the Thesis is focused on description of all 

buildings, which are owned by the company and to identify the critical points of these buildings 

by helping the statistics and the analysis results. By these analysis results there has been designed 

three drafts for the possible changes in identified risks and the recommendation and there has 

been chosen the most optimal draft. 

Key words: connection, building security, risk analysis, critical points. 
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1 Úvod 

Žijeme v době, jejímž jmenovatelem je zvyšující se kriminalita, v době prohlubování 

rozdílů mezi bohatými a chudými. Lidé, kteří se dostali do sociálních problémů se stále 

častěji, i přes osvětu v mediích, přiklání k řešení své situace protiprávními činy. Krádeže, 

podvody se stávají běžnými věcmi, se kterými se mnoho z nás setkává čím dál častěji. Proto 

stoupá význam slov zabezpečení a především ochrana majetku.  

 

V každé době si lidé střežili svůj majetek ve snaze jej ochránit před jeho odcizením 

nebo znehodnocením. Z pohledu člověka dneška se jednalo o systémy primitivní  

a v současnosti nevyužitelné. Bylo by nepředstavitelné, kdyby si dnes společnosti chránily svá 

drahocenná aktiva dřevěnými ploty nebo padacími mosty. Jak běžel čas, vyvíjely se  

i tyto systémy až do podoby kterou známe dnes. Jejich úkolem není pachatele jen odradit, ale 

především znesnadnit mu vniknutí do objektu a pozdržet jej do příjezdu zásahové jednotky 

soukromé bezpečnostní služby nebo jednotek Policie České republiky.  

  

Postupný vývoj však nezapříčinil jen rychlý nástup a rozšiřování těchto systémů, ale 

vedl i k propracovanějším nástrojům pachatelů. Tento boj je nezastavitelný. Vždy s nástupem 

nové technologie započne i nové zkoumání jejího možného prolomení, jejich nedostatků.  

 

Tato diplomová práce zpracovává komplexní zabezpečení společnosti EKKM a.s., 

která se nachází na okraji města Kroměříže, v severní části Zlínského kraje. Důvod, který 

vede vedení společnosti k inovaci stávajícího zabezpečení je především rostoucí kriminalita 

v regionu a stoupající množství krádeží v samotném areálu.  

 

Cílem diplomové práce je za využití metod analýzy a hodnocení rizik propojení  

a navrhnutí inovativního zabezpečení stávajícího objektu a nově vybudované fotovoltaické 

elektrárny.  

 

V první kapitole této práce jsou vyjmenovány nejdůležitější právních předpisů 

související s danou problematikou a teorii bezpečnostního projektu. Druhá část práce se 
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zaměřuje na popis samotné společnosti, jejího stávajícího zabezpečení a statistické vyjádření 

protiprávních činů v okolí společnosti a v samotném areálu.   

 

V praktické části jsou pomocí bezpečnostních analýz vyhodnocena nejnebezpečnější 

rizika hrozící chráněnému objektu a rizika ve stávajícím stavu zabezpečení. V další části je 

navrženo několik variant, ze kterých vybrána varianta inovativní a zhodnoceny důvody jejího 

výběru pro zvýšení bezpečnosti majetku společnosti. 
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2 Rešerže 

Ščurek, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: 

Ostrava 2009, 115 str. Skriptum určené pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství, 

především oboru Technická bezpečnosti osob a majetku. Obsahuje teoretický postup zabezpečení 

letiště, ale i praktické ukázky bezpečnostních analýz a návrhu zabezpečení. V závěru je obsažena 

důležitá kapitola vedoucí ke snížení počtu protiprávních činů. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektu : I. díl – Mechanické zábranné systémy, Praha 

2004, ISBN 80-7251-172-6. Skriptum vydané pro potřeby Policejní akademie České 

republiky. Obsahuje však ucelené zhodnocení problematiky mechanických zábranných 

systému s výčtem možností zabezpečení těmito prvky ochrany. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektu : II. díl - Elektrické zabezpečovací systémy, 

Praha 2001, ISBN 80-7251-076-2. Skriptum vydané pro potřeby Policejní akademie České 

republiky. Obsahuje však ucelené zhodnocení problematiky dnes již přejmenovaných 

elektrických zabezpečovacích systému (dnes požární zabezpečovací a tísňové systémy) 

s výčtem možností zabezpečení těmito prvky ochrany. 

 

BRABEC, F. a kol. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha 2001, Public History, 

ISBN 80-86445-04-06. Kniha jejíchž hlavní náplní je problematika bezpečnosti. Začíná 

výčtem možností prevence kriminality a končí výpisem a zhodnocením bezpečnostních služeb 

na území ČR a ochraně majetku. Dá se říct, že se jedná o příručku bezpečnosti. 

 

Kameník, J a kol. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních 

kanceláří a bezpečnostních agentur, Praha 2007, ASPI, a.s., ISBN 978-80-7357-309-6. 

V knize se dozvíme vše o problematice bezpečnostních agentur a soukromých detektivů. 

Zabývá se právními aspekty SBS, jejich dělením, vlastnícími prostředky. Dále se dočteme o 

konkurenčním zpravodajství a možnosti ochrany před ním. 
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3 Právní předpisy a technické normy 

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje právní předpis, který by komplexně 

upravoval problematiku ochrany objektu, je v této kapitole uveden souhrn nejzákladnějších 

právních předpisů upravujících tuto oblast.  

  

3.1 Právní předpisy 

1. Ústava České republiky 

Ústava České republiky společně s Listinou základních práv a svobod jsou nejvýše 

postaveným právní předpisem v České republice. Ústava České republiky upravuje základní 

záležitosti týkající se občana České republiky a státu. Stanovuje postup lidu ve státní moci, 

kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Stanovuje, že základní povinnosti státu jsou zachování svrchovanosti a územní 

celistvosti České republiky a ochrana jejich demokratických základů a také ochrana životů  

a zdraví občanů a jejich majetkových hodnot. 

Skládá se z preambule, osmi hlav a 113 článků. [19] 

 

2. Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod byla přijata Českou národní radou jako ústavní zákon 

č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů. Práva  

a svobody zakotvené v listině jsou označovány za nezadatelné, nezničitelné, nepromlčitelné  

a nezrušitelné. 

 Listina deklaruje základní principy demokratického právního státu. [20] 

 

3. Občanský zákoník 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, upravuje oblast 

českého soukromého práva hmotného. Jedná se tedy o majetkové vztahy fyzických  

a právnických osob, jejich vzájemné vztahy a vztahy se státem vyplývající z práva na ochranu 

osob. [21] 
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4. Trestní zákon 

 Ve sbírce zákonů označován jako zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nabyl účinnost 1.1.2010. Upravuje trestní hmotné právo. Vymezuje, které protispolečenské 

jednání jsou trestnými činy, podmínky trestní odpovědnost a především jak velké tresty, popř. 

sankce lze za ně uložit. 

Ve svém textu obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost - Krajní nouze (§28), Nutná obrana 

(§29), Svolení poškozeného (§30), Přípustné riziko (§31), Oprávnění použití zbraně (§32). 

[22] 

 

5. Trestní řád 

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů, upravuje se jím 

postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování protiprávního jednání. Zejména 

zjišťování trestních činů, jejich pachatelů a postihy za tyto činy. [24] 

 

6. Zákon o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje práva a povinnosti při nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. Především 

stanovuje práva a povinnosti státních orgánů, fyzických a právnických osob, které jsou 

zpracovateli osobních údajů. [23] 

 

7. Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje pracovněprávní vztahy, 

zabývá se vznikem, zánikem a změnami pracovního poměru. Jsou v něm uvedena práva  

a také povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. [25] 

 

3.2 Technické normy  

 ČSN EN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty - norma definuje 

požadavky a podmínky na požární bezpečnost nevýrobních objektů. 

 

 ČSN EN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty - norma platí pro 

projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů 

určených pro výrobu 
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 ČSN EN 50 131-1 ED. 2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky - tato část normy specifikuje 

požadavky na rozvržení nainstalovaných elektrických zabezpečovacích systémů  

a požadavky pro jejich komponenty  

 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové požadavky - tato norma se 

vztahuje na systémy CCTV užívaných při sledování soukromých a veřejných prostor 

 

 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí - 

norma stanovuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u otvorových 

výplní, jako jsou dveře, okna a další otvory.  

 

 ČSN EN 1143 - A1 Bezpečnostní úschovné objekty- Požadavky, klasifikace  

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory – tato nová norma stanovuje předpis pro zkoušení  

a klasifikaci u mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů, trezorových dveří  

a komorových trezorů dle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání 
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4 Bezpečnostní projekt 

Zabezpečení organizace tvoří systém opatření před vnějšími i vnitřními vlivy. 

Základním cílem je, aby organizace jako celek, ale i její jednotlivé organizační složky, 

hmotný a nehmotný majetek a zaměstnanci byli chráněni před riziky, které by mohly způsobit 

nebezpečí ztráty na zdraví a životě, škody na majetku anebo poškodit postavení společnosti na 

trhu. V praxi se k dosažení potřebného stupně zabezpečení využívají tři skupiny 

bezpečnostních opatření a prostředků - technická ochrana, fyzická ostraha, režimová ochrana. 

[2] 

 

Bezpečnostní projekt představuje ucelený pohled na problematiku zabezpečení objektů 

a odpovídá na všechny otázky, které s danou problematikou souvisí. Volíme jej především 

proto, neboť je zpracován ucelenou a jednoduchou formou a i laik, který se v dané 

problematice nepohybuje, je schopný si udělat představu o konečném návrhu. 

 

Před vypracovávání bezpečnostního projektu je nezbytné, aby si zástupci společnosti 

stanovili, jaký stupeň zabezpečení od projektu očekávají (viz. kapitola 5.6.1). Tedy určí se 

rozsah, prostředky a opatření k realizaci bezpečnostního projektu, vymezí se náklady na 

projekt a na realizaci bezpečnostních opatření. 

 

Sestavení komplexního bezpečnostního plánu organizace a jeho podrobné rozpracování 

do podoby bezpečnostního projektu je komplexem řady činností, na kterých se většinou podílí 

více lidí, v rámci něj se řeší více úkolů a některé i souběžně. Hlavním znakem bezpečnostního 

projektu je dosažení stanoveného cíle.  

 

Bezpečnostní projekt je souborem řady dílčích, na sebe navzájem nenavazujících částí, 

které v konečné fázi vytváří komplexní projekt. Na počátku je nutné stanovit si cíl projektu, 

ten analyzovat, určit zdroje, kterými bude projekt vypracováván, zvolit personální 

zabezpečení, tedy osoby, které budou za vypracování odpovědné. Nakonec přichází již 

samotná realizace vypravovaného bezpečnostního projektu. [2] 
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4.1 Cíl projektu 

Na samém počátku projektu je potřeba definování cíle projektu. Jestliže není cíl 

definován, není vlastně co projektovat. Cíl musí být určen a vyjádřen jednoznačně, tedy nelze 

jej zaměnit za jiný cíl, a srozumitelně, tedy každý, kdo se podílí na jeho vypracovávání, mu 

také rozumí. Cíl by neměl být formulován obecně, musí tedy obsahovat dostatek informací. 

Hlavním zdrojem informací pro formulování cíle projektu jsou závěry z bezpečnostní 

analýzy. [2] 

  

4.2 Bezpečnostní analýza 

Můžeme ji chápat jako metodu poznání, jejímž základem je postupné rozdělování celku 

na jednotlivé části, studium jednotlivých částí a vzájemné vztahy těchto částí. Bezpečnostní 

analýza je soubor činností, pro její vypracovávání nebyly zpracovány doposud žádné speciální 

techniky a standardy. Každý bezpečnostní analytik kombinuje známé a běžně používané 

techniky s vlastními postupy. Je třeba si uvědomit, že analytik v oblasti zabezpečení 

organizace většinou nedostává všechny informace v takové podobě, která by se dala přesně 

kvantifikovat. Důležité informace pro vypracování bezpečnostního programu organizací 

nejsou v podobě čísel, což výběr a použití technik analýzy a prognózy značně omezuje. 

 

Analýza rizik dává odpovědi na následující otázky: 

1. jaká rizika – hrozby mohou nastat, 

2. jaká je pravděpodobnost – že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu 

konfliktu, 

3. jaké budou následky – když bezpečnostní konflikt nastane. 

 

Odpovědi na takto položené otázky nám pomohou formulovat, jaká opatření mají být 

použita, aby bylo plánovaného cíle dosaženo. [2] 

 

4.3 Definice množiny činností  

Při sestavování projektu je důležité správně definovat množinu všech úkolů, které je 

nutné provést a určit ke splnění plánovaného cíle. Je tedy nutné, správně definovat všechny 

kroky, které povedou ke splnění zadaného projektu. Neboť jsme si určili hierarchii 
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stanovených úkolů, které úkoly budou vypracovávány souběžně a které v časové návaznosti, 

je zřejmé, že celková doba realizace projektu není jednoduchý součet dob trvání jednotlivých 

úkolů. Mezi jednotlivými úkoly projektu existuje také vzájemná závislost, některý úkol lze 

provádět nezávisle a který je vázán na dokončení jiného úkolu. 

  

4.4 Zdroje projektu 

Úspěšně dokončený projekt musí být zabezpečen materiálně. Musí být definovány 

zdroje projektu, tedy rozpočet.  

Zdroje jsou: 

1. lidé, 

2. vybavení, 

3. prostory. [12] 

 

Musíme určit, jaké vybavení k projektu bude z vlastních zdrojů organizace, čímž se 

sníží i rozpočet, a které budou případně od dodavatelů. Je nutné také odhadnout, po jakou 

dobu dané vybavení potřebujeme.  

 

4.5 Personální zabezpečení projektu 

Pro splnění projektu je nezbytné určení osob, které budou odpovědné za splnění 

dílčích úkolů a celého plánu. [2] 

 

4.6 Realizace bezpečnostního projektu 

 Samotné rozhodnutí vedení organizace provádět změny se záměrem řešení 

bezpečnostního problému je podrobováno zkoušce. Je nutné, aby všechny osoby, které jsou 

v projektu zainteresovány, byly schopny se za něj postavit, jelikož se setkají s otázkami, proč 

má dojít ke změnám, kdy k nim dojít nemůže a spoustu dalších otázek. Každé změny 

vyvolávají ve společnosti posloupnost dalších změn. Některé jsou zanedbatelné, jiné mají 

zásadní vliv a dotknou se činností, které bezprostředně nesouvisí s bezpečností organizace. 

Sebemenší odchylka v zaběhlých stereotypech si vynutí změnu, ne jen v chování 

zaměstnanců, ale také v systému odměňování, změnách interních norem a jiné menší či větší 

změny. [2] 
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5 Informace o společnosti EKKM a.s. 

Společnost EKKM a.s. patří mezi úzkou skupinu českých firem zabývající se 

projektováním a pokládáním umělých povrchů pro sportovní aktivity, jako jsou tenis, atletika, 

fotbal a výstavbou dnes velice oblíbených multifunkčních hřišť, které vyrůstají u škol, na 

vesnicích a sídlištích. [9] 

 

5.1 Historie a současnost společnosti 

Založení společnosti se datuje na rok 1990. V devadesátých letech zažívají rozmach 

umělé sportovní povrchy u nás. V této době je firma zakládána pod hlavičkou EKKM. 

V počátcích se zaměřovala jen na projekční činnost. Se získáváním zkušeností se postupně 

rozrůstala. Od roku 1993 již byla schopna jako jediná v České republice zadaný úkol 

vyprojektovat i položit požadovaný povrch. To jí dávalo silnou konkurenční výhodu. V této 

době se roční obrat společnosti pohyboval v rozmezí 20 – 30 milionů korun a společnost 

zaměstnávala 17 kmenových zaměstnanců. 

 

Největší rozmach společnosti se datuje do let 1998 – 1999. Škvárové atletické dráhy již 

nevyhovovaly standardům mezinárodních soutěží, proto bylo nutné je nahradit. Taktéž 

fotbalové stadiony se škvárovými hřišti se měnili na hřiště s moderními povrchy. V roce se 

mění EKKM s.r.o. na akciovou společnost EKKM a.s. 

 

V současnosti společnost patří k nejvýznamnějším českým společnostem v oboru. 

Proniká i do zahraničí, především do Slovenské republiky. Zaměstnává 38 kmenových 

zaměstnanců a roční obrat se pohybuje okolo 250 – 300 milionů korun.  

  

V posledním roce si společnost, na svém pozemku sousedícím se sídlem, nechala 

vystavět solární elektrárnu z fotovoltaických panelů o výkonu 2 MWp. [9] 

 

5.2 Popis lokality 

Společnost sídlí v okrajové části města Kroměříž na ulici Altýře (obrázek č. 1). 

V sousedství se z jedné strany nacházejí rodinné domy a několik menších společností, z druhé 

strany na sídlo bezprostředně navazují pole a stromová alej. Mezi sídlem a fotovoltaickou 
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elektrárnou prochází komunikace spojující nedaleko vzdálené rodinné domy se silnicí II. třídy 

vedoucí do centra města a do obce Kotojedy, což zajišťuje dobrou dopravní dostupnost. 

 

 

Obrázek 1 - Okolí objektu společností EKKM a.s. (zdroj: vlastní) 

 

Legenda: 

A – Hlavní budova 

B – Fotovolataická elektrárna 

 

5.3 Popis areálu společnosti 

Pozemek společnosti má téměř tvar obdélníku o rozloze 3000 m
2
 a je celý obehnán 

pevnou bariérou s velkou elektrickou posuvnou bránou pro vjezd a výjezd automobilů. 

Výsadní postavení na pozemku zaujímá hlavní budova o rozloze 1250 m
2
. V areálu se nachází 

parkovací místa pro služební automobily a návštěvy a venkovní sklad materiálu. Pro 

automobily zaměstnanců je vymezeno parkoviště v ně areálu u příjezdové cesty.  

 

Areál fotovoltaické elektrárny, je obdélníkového tvaru o rozloze 2800 m
2
 a celý je 

oplocen. Vstup a vjezd do něj je prostřednictvím brány z komunikace rozdělující areál 

společnosti a fotovoltaickou elektrárnu. V areálu solární elektrárny se nacházejí 

polykrystalické fotovoltaické panely uchycené na ocelových konstrukcích, které přeměňují 

světlo na elektrickou energii.  



12 

 

 

Obrázek 2 - Detailní pohled na areál společnosti EKKM a.s. (zdroj: vlastní) 

 

Hlavní budova 

Hlavní budova společnosti je soustředěná ve středu pozemku. Jedná se o budovu 

se dvěma nadzemními podlažími. V prvním se nachází sklady s materiálem, svařovací  

a zámečnické dílny, kanceláře vedoucího skladu, správce vnitřní počítačové sítě a šatny pro 

zaměstnance (obrázek č. 4). V druhém patře sídlí administrativní část společnosti, která 

sdružuje kancelář ředitele, zástupce ředitele, zasedací místnost, sekretariát a kanceláře 

ostatních pracovníků na úseku projekce a vedení staveb. Přístup do podlaží je možný dvojicí 

schodišť. (obrázek č. 5). 

 

5.4 Režim pohybu osob v areálu 

Vstup do areálu je možný prostřednictvím velké elektrické brány. Zaměstnanci vlastní 

čipové karty, které jim umožňují vstup do objektu v kteroukoli denní nebo noční hodinu. 

Tento vstup se zaznamenává do databáze vstupů zaměstnanců. Pracovní doba 

administrativních pracovníků je od 7:00 hodin do 15:30 hodin. Systém je v činnosti stále, 

neboť zaměstnanci pracující na stavbách a nemají pevnou pracovní dobu. Řídí se aktuálními 

okolnostmi. Řidiči služebních aut a vedoucí pracovníci společnosti mají povolen vjezd na 

pozemek. Návštěvy společnosti se hlásí na sekretariátu od hlavní brány, poté jsou vpuštěny  

a vyzvednuty požadovaným zaměstnancem. 
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5.5 Chráněná aktiva 

V areálu společnosti se nacházejí aktiva, která je potřebné ochraňovat. 

Nejdůležitějšími jsou především interní dokumenty společnosti. Jedná se o informace  

o produktech a jejich výrobě. Tyto aktiva byla společnostní vyčíslena na 10 miliónů korun 

českých. 

 

 Mezi další aktiva patří výpočetní technika (počítače, tiskárny, projektory)  

a informace, které obsahují o zaměstnancích, financích společnosti a jejích produktech. 

Strojové vybavení skladů a dílen a materiál uložený na pozemku. Celková suma chráněného 

materiálu byla vyčíslena na 40 milionů korun českých. 

 

U fotovoltaické elektrárny ochraňujeme solární panely a kabeláž, která je propojují, 

jelikož v případě nefunkčnosti se jedná o ušlý zisk a pokuty za nedodanou energii. Jejich 

hodnota je vyčíslena na 20 miliónů korun českých. 

 

5.6 Stávající systém zabezpečení 

Při zabezpečování podniku je nutno brát zřetel, nejen na možnosti vytvoření nového 

projektu rozmístění jednotlivých prvků zabezpečení, ale i na podmínky pojišťoven. Pojištění 

svého majetku je v dnešní době nedílnou součástí výdajů společností. Jsou to jistě vynaložené 

prostředky účelně a ve většině případů se jedná, v poměru s ročním obratem, o akceptovatelné 

částky. Důležitost pojištění si nejlépe uvědomíme při vzniku nehody nebo havárie se 

značnými škodami. Nepojištěný objekt automaticky nemá právo na žádné odškodné, avšak 

pojištěný, pokud splní pojistné podmínky, dostane vyplacenu vzniklou škodu v celé výši  

a nehoda nemusí pro něj katastrofální dopad na budoucnost. 

 

Jelikož společnost EKKM a.s. v posledním roce investovala do nových výrobních strojů 

a rozšířila své sídlo, vedení se rozhodlo obnovit pojistnou smlouvu a pojistit svůj majetek na 

vyšší částku. Bylo si vědomo nutnosti investice do nových zabezpečovacích prvků a tedy 

rozšířit stávající systém zabezpečení, neboť současná míra bezpečí chráněných aktiv 

nedosahuje představ vedení společnost. Cílem je tedy zvýšit ochranu svého majetku a co 

možná nejvíce minimalizovat nebezpečí.  
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Současné zabezpečení sídla společnosti a přilehlé fotovoltaické elektrárny je z důvodu 

provedených investic nedostačující. V podniku se po pracovní době, o víkendech a svátcích 

nepohybují žádní zaměstnanci a není přítomna ani fyzická ostraha. 

 

 V současném zabezpečení společnosti převládají prvky mechanických zábranných 

systémů před těmi elektrickými. Po investicích, které společnost v posledním roce udělala, je 

současná ochrana nedostačující a vyžaduje inovaci především v počtu a rozmístění prvků 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS). 

 

5.6.1 Stupeň zabezpečení objektů 

Pro stanovení stupně zabezpečení vycházíme z normy ČSN EN 50 131-1 ED. 2. 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky, pro celé systémy nebo jednotlivé komponenty systému. Tedy stupeň zabezpečení 

nám určuje podmínky plné funkčnosti jednotlivých komponentů nebo funkčních celků 

(detekce, zabezpečení proti sabotáži, provozování, atd.).  

 

Stupeň zabezpečení je dán typem narušitele objektu, tedy prostředky, kterými je 

vybaven při útoku na objekt. Stupeň zabezpečení 1 (nejnižší stupeň) předpokládá jen malou 

znalost poplachového zabezpečení a tísňového systému (PZTS) pachatele a omezený 

sortiment dostupných nástrojů. Naopak u stupně zabezpečení 4 (nejvyšší stupeň) se 

předpokládá, pachatelova schopnost zpracovat podrobný plán vniknutí a navíc je vybaven 

kompletním sortimentem nástrojů, včetně prostředků na náhradu komponent systému PZTS. 

V současné době máme k dispozici 4 stupně zabezpečení, viz tabulka č. 1. [8] 

Tabulka 1 - Stupeň zabezpečení objektů [8] 

Stupeň zabezpečení Úroveň rizika Použití 

1 Nízké riziko Rodinné domy, byty, garáže, chaty, apod. 

2 Nízké až střední riziko Komerční objekty 

3 Střední až vysoké riziko Zbraně, ceniny, informace 

4 Vysoké riziko Objekty národního a vyššího zájmu 
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Stupeň zabezpečení jednotlivých komponentů stanovuje Národní Bezpečnostní Úřad na 

základě výsledků z certifikované zkušebny. Certifikát se vydává s omezenou platností, 

v České republice obvykle na dobu 5 let. 

 

V tabulce č. 2, lze sledovat, jak se se vzrůstajícím stupněm zabezpečení zpřísňují 

minimální požadavky na jednotlivé komponenty systému.  

Tabulka 2 - Doporučená ochrana majetku dle stupně zabezpečení [8] 

Ochrana 

objektu 
Detekce 

Stupeň zabezpečení objektu 

1 2 3 4 
Vstupy - 

otevření 

Magnetický 

kontakt 
ano ano ano ano 

Vstupy - 

průniku 

Prostorový 

detektor 
vhodné vhodné ano ano 

Vstupy - 

uzamčení 
Elektrický zámek ne ne vhodné ano 

Okna - otevření 
Magnetický 

kontakt 
ne ano ano ano 

Okna - průraz 
Akustický 

detektor 
ne ano ano ano 

Prostor chodeb 
Prostorový 

detektor 
ano ano ano ano 

Prostor 

místností 

Prostorový 

detektor 
vhodné doporučené ano ano 

Stěny, stropy, 

podlahy 
Otřesové čidlo ne ne doporučené ano 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 2, pro komerční objekty, tedy i objekt společnosti EKKM a.s.  

je stupeň zabezpečení 2 dostačující. Samozřejmě i stupeň zabezpečení 3 je možný, avšak ve 

většině případů se jedná o zbytečně vynaložené finanční prostředky a systém se stává 

předimenzovaný v porovnání s chráněnými aktivy a možnými narušiteli. 

 

5.7 Současné zabezpečení společnosti  

Současné zabezpečení společnosti tvoří prvky mechanického zábranného systému 

(MZS) společně s prvky poplachového zabezpečovacího a tísňové systému. Jejich vzájemná 

provázanost má objektu zajistit dostatečnou úroveň bezpečnosti před protiprávním vniknutím 

pachatele.  

Pro výčet současného zabezpečení je nutné rozdělit společnost na část obsahující 

budovu společnosti a pozemek k ní přilehlý a na popis zabezpečení pozemku fotovoltaické 

elektrárny. 
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5.7.1 Hlavní budova s pozemkem 

Při ochraně pozemku s hlavní budovou společnosti v současnosti převažují prvky 

mechanického zábranného systému před těmi elektrickými. 

 

Domovský objekt společnosti je celý obehnán pevnou bariérou o výšce 2 metry, která 

tvoří společně s příjezdovou bránou obvodovou ochranu pozemku.  Pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany je na jejím vrcholu instalována bariéra ze žiletkového drátu, která znesnadňuje 

jednoduché překonání bariéry a tedy hlavním úkolem tohoto mechanického zábranného 

systému je ztížit, popřípadě znemožnit pachateli přístup na chráněný pozemek. Vstup 

zaměstnanců a vjezd automobilů je zajištěn prostřednictvím osmi metrové elektrické posuvné 

brány, pro jejichž otevření je nutné vlastnit klíč a po odemknutí dochází k samočinnému 

otevření brány.  

 

 V případě překonání obvodových bariér se pachatel již pohybuje na pozemku 

společnosti. Pro zamezení jeho proniknutí do objektu jsou instalované prvky plášťové 

ochrany. Jedná se především o ochranu otvorových výplní, kterými jsou okna a přístupové 

dveře. Okna v prvním nadzemním podlaží jsou chráněna pevně ukotvenými mřížemi. Hlavní 

vstup do budovy je prostřednictvím dvoukřídlých bezpečnostních dveří Next SD 101 

s tvrzeným sklem a 3. třídou bezpečnosti. Vstup do objektu je možný také elektricky 

ovládanými vraty do výrobní haly. Dálkové ovládání vlastní pouze mistr zaměstnanců ve 

výrobní hale. Ostatní zaměstnanci pro otevření brány, které je možné prostřednictvím ručního 

ovládání zevnitř vrat, musí vlastní klíč. Proti nedovolenému vniknutí nepovolané osobě je 

v objektu instalován systém generálního klíče a hlavního klíče. Majitel může přidělovat 

priority vstupu do jednotlivých místností pouze jednomu zaměstnanci nebo skupině 

zaměstnanců. Generální klíč odemkne všechny zámky v objektu a vlastní jej ředitel. 

Fotodokumentaci společnosti naleznete v příloze 3. 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, objekt je chráněn především mechanickými 

bezpečnostními prvky, avšak prostorová ochrana je prostřednictvím prvků poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému. Pro ochranu chodeb jsou instalovány bezdrátové 

pasivní infračervené detektory pohybu od tuzemského výrobce Jablotron JA-83P, které 

pracují na principu detekce pohybu ve střeženém prostoru. V současnosti systém řídí hybridní 

ústředna JA-83K. V ústředně je nainstalován GSM komunikátor JA-8xY pro komunikaci 
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s pultem centralizované ochrany (PCO) a zasíláním SMS o detekci narušení na přiřazená 

čísla. V systému je instalována bezdrátová klávesnice JA-81F k ovládání systému PZTS, tedy 

k jeho nastavení, aktivaci a deaktivace. Ta komunikuju s prvky systému PZTS bezdrátově, 

což zjednodušuje připojení dalších elektrických prvků k ústředně. Detekce narušení je pomocí 

venkovní bezdrátové akusticko-optické sirény JA-80A informováno okolí společnosti.  

 

Celý systém PZTS se aktivuje pomocí klávesnice při odchodu posledního pracovníka, 

který je aktivací a deaktivací pověřen. Každý ze zaměstnanců, který je pověřen kódováním 

systému, má přiřazen vlastní kód, což umožňuje zpětně dohledat kódujícího zaměstnance  

a čas jeho odchodu.  

 

Půdorysy jednotlivých podlaží objektu se současnými prvky poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému naleznete v příloze 1. 

 

5.7.2 Fotovoltaická elektrárna 

Objekt nově vybudované fotovoltaické elektrárny je v současnosti chráněn jen 

svařovaným zvlněným pletivem, které nezaručuje dostatečnou ochranu, avšak jeho konstrukce 

představuje ideální možnost pro budoucí rozšíření systému zabezpečení. Příjezdová brána na 

pozemek fotovoltaické elektrárny je dvoukřídlá, uzamknuta visacím zámkem. 

Fotodokumentaci fotovoltaické elektrárny naleznete v příloze 3. 

 

5.7.3 Shrnutí stávající zabezpečení 

Při shrnutí stávajícího zabezpečení společnosti EKKM a.s. se musíme nejdříve zaměřit 

na zabezpečení jednotlivých částí podniku, tedy objekt s přilehlým pozemkem  

a fotovoltaickou elektrárnu, a poté na propojení prvků jejich zabezpečení. Nelze tedy nahlížet 

na zabezpečení obou částí jako celku, jelikož se jedná o zcela odlišné objekty, které chrání 

odlišný druh majetku. 

 

Ochrana budovy, tedy aktiv nacházející se v ní, je prezentována perimetrickou, 

plášťovou a prostorovou ochranou. V současném systému ochrany perimetru objektu 

dominují prvky MZS a zcela absentují poplachové prvky, což neumožňuje detekci narušení 

v aktuálním čase a dává pachateli možnost a čas na nestřežený pohyb po chráněném pozemku. 
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Prvky MZS pachatele zpomalí, avšak lze je překonat v relativně krátkém čase a s použitím 

základních nástrojů. V plášťové ochraně budovy jsou rizikovým místem otvorové výplně, 

tedy okna a dveře. Vstupní dveře jsou bezpečnostní s tvrzeným sklem a jedním zámkem. 

Průlomová odolnost plastových oken v prvním nadzemním podlaží je zvýšena instalovanými 

mřížemi, disponují jednovrstvým sklem, a tedy při odřezání mříží nejsou chráněny. V druhém 

nadzemním podlaží nejsou okna nijak chráněna. Brána do výrobní haly nepředstavuje pro 

objekt riziko, jelikož je ovládají zevnitř objektu a pro její překonání je nutné vlastnit dálkové 

ovládání, které má pouze mistr v hale, nebo vyřezat do brány otvor, což je časově náročné  

a velice hlučné. Prostorová ochrana je zabezpečena pomocí PIR detektorů, které jsou 

instalovány jen na propojovacích chodbách, což neumožňuje pachateli libovolný pohyb po 

objektu společnosti. Systém je připojen na PCO. Siréna informuje o detekovaném narušení 

okolí podniku. V objektu je instalován systém generálního a hlavního klíče, což zvyšuje 

bezpečnost při případné ztrátě klíče a omezuje nežádoucí pohyb po objektu. Objekt není 

v mimopracovní době hlídán fyzickou ostrahou. 

 

Z uvedených skutečnostní plyne, že mezi riziková místa současného zabezpečení 

společnosti patří narušení perimetru, nedovolený a podezřelý pohyb osob po objektu  

a všechny otvorové výplně, které neposkytují potřebnou ochranu před násilným vniknutím do 

budovy.  

 

Perimetr nově vybudované fotovoltaické elektrárny je chráněn jen svařovaným 

zvlněným pletivem. Mezera mezi plotovými sloupy je 3 metry. Příjezdová brána je 

dvoukřídlá, 5 metrů široká a uzamknuta je jen zámkem. Jinak není elektrárna chráněna 

žádnými technickými zabezpečovacími prostředky. U zabezpečení fotovoltaické elektrárny 

hovoříme především o zabezpečení perimetru a to o včasném zaznamenání pokusu o vniknutí 

na pozemek. Na pozemku elektrárny je také vybudovaná transformační stanice pro vyvedení 

výkonu z fotovoltaické elektrárny.  

 

V současném systému zabezpečení, z důvodu absence zabezpečení u fotovoltaické 

elektrárny, neexistuje žádné propojení prvků zabezpečení obou objektů společnosti. S tímto je 

třeba uvažovat u navrhování rozšíření stávající zabezpečení.  

 

 



19 

 

6 Statistické údaje krádeží vloupání 

Zlínský kraj je ve statistikách krádeží vloupáním za uplynulý rok jedním 

z nejbezpečnějších krajů v České republice. Tento fakt vychází ze statistik zveřejněných 

Policií České republiky ve výroční zprávě za období 1. 1. 2011 – 30. 9. 2011. (Graf č. 1) 

 

Graf 1 - Četnost krádeží vloupáním v České republice v období 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 [12] 

Statistické údaje krádeží vloupáním v České republice v období 1.1.2010 
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Zlínský kraj z této statistiky vychází jako jeden z krajů s nejnižší mírou kriminality 

společně s krajem Vysočina, Karlovarským a Pardubickým krajem. Za dané období bylo ve 

Zlínském kraji zjištěno 1235 krádeží vloupáním a objasněno bylo 369 případů, což představu 

29,88 % a jedná se po Karlovarském kraji s 39,77 % o nejvyšší úspěšnost odhalování této 

trestné činnosti. 

 

6.1 Statistické údaje krádeží vloupáním ve městě Kroměříž 

Město Kroměříž se ve statistikách krádeží vloupáním v rámci Zlínského kraje k poměru 

počtu obyvatel pohybu jako město s nejvyšší mírou těchto protispolečenských deliktů. Z velké 

míry je to dáno tím, že Kroměříž patří dlouhodobě k městům s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. K 30. 9. 2011 činila míra nezaměstnanosti 10,60 %.  
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Graf 2 - Četnost krádeží vloupáním ve městech Zlínského kraje v období 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 [12] 
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Graf č. 2 znázorňuje četnost deliktů krádeží vloupáním ve čtyřech největších městech 

Zlínského kraje. Krajské město Zlín jich má nejvíce, což je dáno jeho rozlohou a počtem 

obyvatel.  

 

6.2 Statistické údaje protiprávních deliktů ve společnosti EKKM a.s. 

Nárůst kriminality v regionu kroměřížska má vliv na počet protiprávních deliktů ve 

společnosti EKKM a.s. Od počátku roku 2007 si vedení vedlo statistiky těchto deliktů. 

Zaměřovalo se především na tuto trojici činů.  

 

1. krádeže zaměstnanců -  tento jev může mít silně negativní dopad na chod celé 

společnosti. Ne jen, že odcizené předměty znamenají finanční ztrátu, ale především 

odcizení důležitých dat může pro společnost znamenat ztrátu konkurenční výhody  

a tím je dopad na společnost mnohem bolestivější a tvrdší. 

 

2. vandalismus – označuje svévolné poškozování a ničení majetku. Pachateli nepřináší 

žádné materiální ohodnocení. Společnost se setkává především s graffiti na pevné 

bariéře a rozbitými lahvemi na svém pozemku. 
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3. krádeže vloupáním – jedná se o jev, při kterém dochází k vniknutí do objektu  

a k odcizení majetku cizí osobou pro jeho materiální obohacení.  

 

Graf 3 - Četnosti případů útoku na společnost v jednotlivých letech [9] 
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Graf č. 3 znázorňuje četnosti případů útoku na společnost v jednotlivých letech dle 

vedené statistiky. Je z něj patrné, že každým rokem množství útoků narůstá a dá se očekávat, 

že v dalších letech bez razantního zásahu bude mít množství těchto deliktů vzrůstající 

charakter. 



22 

 

7 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik a kritických 

míst v podniku 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které se využívají především pro potřeby 

řízení a tvoření podkladů pro rozhodovací proces. Pro analýzu a hodnocení rizik je 

v současnosti k dispozici celá řada metodik a softwarových nástrojů. Analýza rizik v podniku 

se skládá z procesu identifikace charakteristických nebezpečí a ohrožení a z procesu 

hodnocení rizika. [15] 

 

Postup vypracování analýzy rizik 

 

 identifikace charakteristických nebezpečí a ohrožení při použití metod k identifikaci 

prvků a jejich verifikace (ověřování), 

 rozdělení systému na menší celky, 

 stanovení rizika pomocí kvalitativních a kvantitativních metod s ohledem na priority  

a účel. Výsledky jsou pak porovnávány z hlediska akceptovatelnosti, 

 výběr vhodných metod s ohledem na strukturální a poté procesní přístup a určení 

hranice akceptovatelnosti s ohledem na provázanost jednotlivých rizik, 

 posuzování rizik obsahuje charakteristické důsledky a jejich výpočet, 

 stanovení pravděpodobnosti a její výpočet včetně zohlednění synergičnosti, 

 dostupné statistické údaje porovnat s výsledky několika analýz, 

 návrh opatření na snížení rizika na akceptovatelnou hranici. Riziko je nutné snižovat 

na takovou úroveň, kdy výdaje na snížení rizika se stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika (princip ALARA). [14] 

 

K analýze rizik objektu společnosti EKKM a.s. jsem si nejdříve vybral metodu 

identifikace ohrožení, přesněji metodu graficky analytického modelování rizik – tzv. 

Ishikawův diagram příčin a následků, v některých literaturách je označovaný jako metoda 

„rybí kosti“.  

K výpočtu míry rizika společnosti padla volba na kvantitativní metodu „selháni a jejich 

dopadů“, označována jako metoda FMEA. Na rizika hrozící podniku nahlížím ze dvou 

pohledů:  
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1. z hlediska procesu 

2. z hlediska struktury (perimetrická, plášťová, prostorová, předmětová ochrana) 

 

Výsledky této analýzy jsou vyhodnocené „Paretovým principem 80/20“ a graficky 

znázorněné „Lorenzovou křivkou“. Výstupy z metody FMEA jsem poté verifikoval 

prostřednictvím metody „souvztažnosti“.  

 

Verifikací výstupů z těchto metod nám umožní vyčíst největší nebezpečí hrozící 

podniku a na ty se posléze zaměřit při navrhování inovativního zabezpečení k maximální 

ochraně všech aktiv. 

 

Jelikož se společnost EKKM a.s. skládá ze dvou nezávislých objektů (objekt společnost 

s přilehlým pozemkem a fotovoltaická elektrárna), bude nezbytné vypracovat analýzy rizik na 

oba objekty samostatně a i následný návrh zabezpečení bude pro obě části rozdílný dle 

výstupu z provedených analýz.  

 

7.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků 

Ishikawův diagram se využívá pro řešení složitějších systémů v problematice 

bezpečnosti. Je znám také pod názvem „diagram rybí kosti“. Využívá se tedy pro zjištění 

příčin problému. Tento diagram pomáhá strukturovat proces a také identifikovat možné 

příčiny daného problému. [2] 

 

 

Obrázek 3 - Princip Ishikawův diagram [10] 

 

V souvislosti se společností EKKM a.s. je zapotřebí odhalit nebezpečná místa 

v systému zabezpečení pro hlavní budovu s přilehlým pozemkem, ale také samostatně pro 
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fotovoltaickou elektrárnu. Musí se tedy vypracovat dva diagramy pro každý objekt 

samostatně.  

Ishikawův diagram pro komplexní analýzu z hlediska ohrožení bezpečnosti podniku  

a z hlediska ohrožení bezpečnosti fotovoltaické elektrárny naleznete v příloze 2. 

 

7.2 Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Analýza FMEA se využívá k identifikaci nebezpečí a je založena na rozboru možného 

způsobu selhání a jejich důsledků. Umožňuje hledání dopadů a příčin událostí na základě 

systematicky a strukturovaně vedených selhání. Metoda FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) slouží ke kontrole jednotlivých prvků systému a identifikuje možné jednoduché 

poruchy. Úlohou metody FMEA je studium kritičnosti poruch, kdy se určí nejzávažnější 

porucha s nejvážnějším rizikem. [15] 

 

Základem celé metody je výpočet uveden ve vzorci (1). 

 

R = P x N x H   (1) 

 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 

Charakteristiku číselných hodnot jednotlivých parametrů rovnice jsou uvedeny 

v tabulkách č. 3 - 5. 

 

Tabulka pravděpodobnost vzniku rizika stanoví, jaká je pravděpodobnost vzniku dané 

události od nahodilého, tedy nepravděpodobného, až po vysoce pravděpodobnou hrozbu.  

Tabulka 3 - Pravděpodobnost vzniku rizika (zdroj: vlastní) 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobný 

5 Trvalá hrozba 
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Tabulka závažnosti následků udává, jak závažný dopad mají rizika na životy a zdraví 

osob, na finanční a materiální škody a na životní prostředí. 

Tabulka 4 - Závažnost následků (zdroj: vlastní) 

N Závažnost následků 

1 malá škoda 

2 větší škoda 

3 střední škoda 

4 těžká škoda 

5 velmi vysoká škoda 

 

Tabulka odhalitelnosti rizika vyjadřuje, jak rychle a jak snadno se dá dané riziko či 

riziková událost zjistit nebo odhalit již v jejím počátku. 

Tabulka 5 - Odhalitelnost rizika (zdroj: vlastní) 

H Odhalitelnost rizika 

1 Předvídatelné 

2 Snadno odhalitelné 

3 Odhalitelné 

4 Těžce odhalitelné 

5 neodhalitelné 

 

Míra rizika se určí na základě hodnoty rizikového čísla R, které srovnáme s hodnotami 

v tabulce č. 6 a dle porovnání poznáme závažnost daného rizika. 

Tabulka 6 - Míra rizika (zdroj: vlastní) 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

Na základě hodnot jednotlivých parametrů se stanovuje výsledná míra rizika 

R v intervalu (0,125>.  
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 Při konečném hodnocení míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje 

hranici rizika ještě přijatelného od rizika nepřijatelného. Výpočet se provede pomocí Paretova 

principu 80/20. Dle závažnosti jednotlivých rizik jsem sestavil diagram s Lorenzovou 

křivkou. Z tohoto tedy vyplývá, že nebezpečí spadající do limitu 80% jsou nepřijatelná rizika 

a je nutné pro ně navrhnout další bezpečnostní opatření.  

 

Při sestavování analýzy selhání a jejich dopadů jsem si opět společnost EKKM a.s. 

rozdělil do dvou celků a pro každý jsem vytvořil analýzu samostatně. Díku tomuto lze na 

daná nebezpečí nahlížet detailně a přehledněji. Podnik jsem tedy rozdělil na objekt 

s přilehlým pozemkem a fotovoltaickou elektrárnu.  

 

7.2.1 Analýza selhání a jejich dopadů - objekt podniku 

Strukturální pohled na rizika 

     Tabulka 7 - Strukturální pohled na rizika objektu s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 

Strukturální pohled na rizika 

Poř. číslo Událost P N H R 
Paretův princip 

80/20 (%) 

1 Přelezení pevné bariéry 3 3 4 36 12,41 

2 Přelezení bran 4 3 4 48 16,55 

3 Poškození bran 3 2 2 12 4,14 

4 Překonání dveří 3 4 3 36 12,41 

5 Překonání mříží oken 3 4 3 36 12,41 

6 Proražení brány 2 2 2 8 2,76 

7 Překonání vrat do výrobní haly 2 4 2 16 5,52 

8 Nedovolený pohyb osob 2 2 3 12 4,14 

9 
Úmyslné poškození zařízení 

PZTS 
2 3 2 12 4,14 

10 
Umístění nebezpečných věcí do 

objektu 
2 3 3 12 4,14 

11 Požár 2 4 1 8 2,76 

12 Výbuch 1 4 1 4 1,38 

13 Výpadek elektrického proudu 2 2 2 8 2,76 

14 Podezřelý pohyb osob 2 2 3 12 4,14 

15 Vniknutí na střechu 1 1 4 4 1,38 

16 Vandalismus 2 2 2 8 2,76 

17 Překonání zámku bran 2 2 2 8 2,76 

18 Špatné klimatické podmínky 1 2 2 4 1,38 

19 Neukázněný zaměstnanec 1 2 3 6 2,07 

∑     290 100 
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Hodnoty míry rizika jsou uvedeny v tabulace č. 7. Míra tolerance byla stanovena 

metodou Paterova principu 80/20. V případě strukturálního hlediska je vypočtena míra 

tolerance R na hodnotě 12. Tedy pro všechny identifikovaná nebezpečí mající hodnotu větší 

nebo rovnu míru rizika R 12, musí být navržena nová bezpečnostní opatření. Pro přehlednost 

jsou nepřijatelná rizika v tabulce označena červeně. 
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Obrázek 4 - Grafický výstup hodnocení rizik metodou FMEA pro objekt z hlediska strukturálního (zdroj: 

vlastní) 

 

Z výstupu analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) je patrné, že mezi nejzávažnější 

rizika ze strukturálního pohledu hrozící objektu podniku patří:  

 

 přelezení bran – ani dvoumetrová výška brány nepředstavuje pro pachatele 

velkou zábranu a je nutné je v navrhovaném zabezpečení doplnit dalšími prvky 

zabezpečení, 

 přelezení pevné bariéry – díky své neprostupnosti tato bariéra skýtá pro 

pachatele optickou výhodu, avšak instalace žiletkového drátu z ní dělá jen 

nepatrně obtížnější překážku. I malá vybavenost nástroji stačí pro její 

překonání, 
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 překonání mříží oken – i přes osmibodové uchycení nepředstavují mříže, 

z důvodu nepřítomnosti dalších prvků ochrany, jako např. kamerového 

systému nebo aktivního čidla pohybu, velkou ochranu, 

 překonání dveří – opět nepřítomnost dalších prvků zabezpečení (např. 

detektorů tříštění skla, magnetických detektorů otevření, atd.), nepřestavují 

vstupní dveře stupeň ochrany, který by byl dostatečný.  

 

Procesní pohled na rizika 

 

Tabulka 8 - Procesní pohled na rizika objektu s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 

Procesní pohled na rizika 

Poř. číslo Událost P N H R 
Paretův princip 

80/20 (%) 

1 Ztráta klíčů 3 2 3 18 9,89 

2 
Únik informací o rozmístění 

prvků PZTS 
2 3 4 24 13,19 

3 
Únik informací o rozmístění 

prvků MZS 
2 2 4 16 8,79 

4 Vyzrazení interních předpisů 1 1 4 4 2,20 

5 Únik výkresové dokumentace 1 1 4 4 2,20 

6 
Únik informací o pohybu osob 

v chráněném prostoru 
2 2 3 12 6,59 

7 
Nedodržení režimu pohybu osob 

a vozidel 
2 2 3 12 6,59 

8 Porušení interních předpisů 2 1 2 4 2,20 

9 Nezamknutí bran 2 2 3 12 6,59 

10 Nezamknutí budovy 2 4 3 24 13,19 

11 Požár 2 4 2 16 8,79 

12 Úraz elektrickým proudem 1 2 2 4 2,20 

13 Úmyslné poškození zařízení 2 2 3 12 6,59 

14 Vnášení zakázaných předmětů 2 2 2 8 4,40 

15 Úraz při výrobě 2 2 2 8 4,40 

16 Upadnutí ze schodů 1 2 2 4 2,20 

∑     182 100 

 

Hodnoty míry rizika jsou uvedeny v tabulace č. 8. Míra tolerance byla stanovena 

metodou Paterova principu 80/20. V případě procesního hlediska je vypočtena míra tolerance 

R na hodnotě 12. Tedy pro všechny identifikovaná nebezpečí mající hodnotu větší nebo rovnu 

míru rizika R 12, musí být navržena nová bezpečnostní opatření. Pro přehlednost jsou 

nepřijatelná rizika v tabulce označena červeně. 
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Obrázek 5 - Grafický výstup hodnocení rizik metodou FMEA pro objekt z hlediska procesního (zdroj: 

vlastní) 

 

Z výstupu analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) je patrné, že mezi nejzávažnější 

rizika z procesního pohledu hrozící objektu podniku patří:  

 

 únik informací o rozmístění prvků PZTS – vyzrazení této informace je pro 

objekt nebezpečné především z pohledu jednoduchého pachatelovo vyhnutí se 

míst s instalovanými prvky PZTS a tím neschopnost jeho narušení detekovat, 

 nezamknutí budovy – jelikož není objekt opatřen elektrickými zámky, 

úmyslné, či neúmyslné nezamknutí objektu znamená nebezpečí pro chráněná 

aktiva, 

 ztráta klíčů - jelikož není objekt opatřen elektrickými zámky, pouhý nález klíčů 

a jejich přiřazení ke společnosti dává pachateli snadnou možnost vniknutí do 

objektu, avšak systém generálního klíče mu nedovolí volný pohyb po podniku. 
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7.2.2 Analýza selhání a jejich dopadů - fotovoltaická elektrárna 

Strukturální pohled na rizika 
 

Tabulka 9 - Strukturální pohled na rizika fotovoltaické elektrárny (zdroj: vlastní) 

Strukturální pohled na rizika 

Poř. číslo Událost P N H R 
Paretův princip 

80/20 (%) 

1 Přelezení plotu/brány 4 4 3 48 31,37 

2 Poškození plotu/brány 3 3 2 18 11,76 

3 Podhrabání plotu/brány 2 3 4 24 15,69 

4 Proražení brány 3 3 2 18 11,76 

5 Překonání zámku 2 3 1 6 3,92 

6 Požár 1 4 1 4 2,61 

7 Nedovolený pohyb osob 2 1 3 6 3,92 

8 Výpadek elektrického proudu 2 3 2 12 7,84 

9 Podezřelý pohyb osob 2 1 3 6 3,92 

10 Špatné klimatické podmínky 1 1 3 3 1,96 

11 Vandalismus 2 2 2 8 5,23 

∑     153 100 

 

Hodnoty míry rizika jsou uvedeny v tabulace č. 9. Míra tolerance byla stanovena 

metodou Paterova principu 80/20. V případě strukturálního hlediska je vypočtena míra 

tolerance R na hodnotě 8. Tedy pro všechny identifikovaná nebezpečí mající hodnotu větší 

nebo rovnu míru rizika R 8, musí být navržena nová bezpečnostní opatření. Pro přehlednost 

jsou nepřijatelná rizika v tabulce označena červeně. 
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Obrázek 6 - Grafický výstup hodnocení rizik metodou FMEA pro fotovoltaickou elektrárnu z hlediska 

strukturálního (zdroj: vlastní) 
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Z výstupu analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) je patrné, že mezi nejzávažnější 

rizika ze strukturálního pohledu objektu podniku patří:  

 

 přelezení plotu/brány – nepřítomnost jiného bezpečnostního prvku než 

oplocení se svařovaným zvlněným pletivem, nezaručuje dostatečnou ochranu, 

proto je nutné instalovat prvky PZTS, 

 podhrabání plotu/brány – přítomnost prvků MZS na nezpevněném povrchu 

představuje možnost podhrabání a vniknutí do chráněného prostoru. Nutno 

instalace podhrabové překážky, 

 poškození plotu/brány – přestříhání pletiva zaručuje vstup do chráněného 

prostoru, nutnost zvýšit bezpečnost instalací prvků PZTS. 

 

Procesní pohled na rizika 
 

Tabulka 10 - Procesní pohled na rizika fotovoltaické elektrárny (zdroj: vlastní) 

Procesní pohled na rizika 

Poř. číslo Událost P N H R 
Paretův princip 

80/20 (%) 

1 Ztráta klíčů 3 2 3 18 26,47 

2 
Únik informací o umístění prvků 

MZS 
2 2 1 4 5,88 

3 Vyzrazení interních předpisů 1 1 3 3 4,41 

4 Únik výkresové dokumentace 1 1 3 3 4,41 

5 
Únik informací o pohybu osob 

v chráněném prostoru 
2 2 2 8 11,76 

6 Porušení interních předpisů 2 1 2 4 5,88 

7 Požár 1 4 2 8 11,76 

8 Nezamknutí brány 2 2 3 12 17,65 

9 
Nedodržení režimu pohybu osob 

a vozidel 
2 2 2 8 11,76 

∑     71 100 

 

Hodnoty míry rizika jsou uvedeny v tabulace č. 10. Míra tolerance byla stanovena 

metodou Paterova principu 80/20. V případě procesního hlediska je vypočtena míra tolerance 

R na hodnotě 8. Tedy pro všechny identifikovaná nebezpečí mající hodnotu větší nebo rovnu 

míru rizika R 8, musí být navržena nová bezpečnostní opatření. Pro přehlednost jsou 

nepřijatelná rizika v tabulce označena červeně. 
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Obrázek 7 - Grafický výstup hodnocení rizik metodou FMEA pro fotovoltaickou elektrárnu z hlediska 

procesního (zdroj: vlastní) 

 

Z výstupu analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) je patrné, že mezi nejzávažnější 

rizika z procesního pohledu hrozící objektu podniku patří: 

 

 ztráta klíčů - jelikož je brána do fotovoltaické elektrárny uzamknuta zámkem, 

pouhý nález klíčů a jejich přiřazení k objektu dává pachateli snadnou možnost 

vniknutí do chráněného objektu, 

 nezamknutí brány – úmyslné nebo neúmyslné nezamknutí brány umožňuje 

volný vstup do chráněného prostoru, 

 nedodržení režimu pohybu osob – v případě nedostatečné kontroly a případné 

detekce narušení, představuje hrozbu volný pohyb pachatele ve střeženém 

prostoru. 

 

7.3 Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace výsledků analýzy FMEA, jsem si jako další nástroj hodnocení 

rizika zvolil metodu souvztažnosti. Aplikace metody je vhodná pro posuzování celých 

objektů. Podstatou metody je hledání jednotlivých vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. 

Jako zdroje potenciálního rizika využijeme výstupy z metody FMEA, tedy rizika, která vyšla 

jako nebezpečná z hlediska strukturálního a procesního. 
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Pro zjišťování vzájemným vazeb je sestavena tabulka, kde na ose x a y jsou naneseny 

shodné prvky systému rizika. Jestliže se rizika vzájemně ovlivňují, zanese do tabulky 

jednička, jestliže se neovlivňují, zvolí se nula. Po skončení hodnocení vzájemných vztahů 

dojde k sečtení hodnot v řádcích a sloupcích a vypočteny koeficienty Kar a Kbr. Výpočet se 

provádí dle vzorců (2) a (3), jedná se o procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která 

mohou být způsobena rizikem Ra. Výsledné koeficienty jsou uvedeny do tabulky a představují 

základ pro grafické zpracování. [15] 

 

Kar = [ ∑Kar / (x-1) ] x 100   (2) 

Kbr = [ ∑Kbr / (x-1) ] x 100   (3) 

 

Výsledný graf je rozčleněn do čtyř kvadrantů podle os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny 

dle vzorců (4) a (5) na základě hodnoty spolehlivosti systému s = 80%. Vzniklé čtyři 

kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik, které jsou charakterizována v tabulce č. 11. 

[15] 

Výpočet os matic: 

O1 = 100 – [(Karmax – Karmin) : 100] x s [%]  (4) 

O2 = 100 – [(Kbrmax – Kbrmin) : 100] x s [%]  (5) 

Tabulka 11 - Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [15] 

 Závažnost rizika v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečné riziko 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

Vzájemné vazby rizik zabezpečovacího systému společnosti EKKM a.s. jsou opět 

rozděleny na vazby rizik objektu s přilehlým pozemkem a vazbu rizik fotovoltaické 

elektrárny.  

 

7.3.1 Metoda souvztažnosti – objekt podniku s přilehlým pozemkem 

Seznam nepřijatelných rizik, které budou zahrnuty v metodě souvztažnosti – objekt 

podniku jsou vypsány v tabulce č. 12.  
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Tabulka 12 - Rizika s číselným označením – objekt podniku s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 

Poř. číslo Riziko Poř. číslo Riziko 

1 Přelezení pevné bariéry 11 Ztráta klíčů 

2 Přelezení bran 12 Únik infor. o umístění PZTS 

3 Poškození bran 13 Únik infor. o umístění MZS 

4 Překonání dveří 14 Únik infor. o pohybu osob 

5 Překonání mříží oken 15 Nedodržení režimu pohybu osob 

6 Překonání vrat do výrobní haly 16 Nezamknutí brány 

7 Nedovolený pohyb osob 17 Nezamknutí budovy 

8 Úmyslné poškození PZTS 18 Požár 

9 Umístění neb. Věcí do objektu 19 Úmyslné poškození zařízení 

10 Podezřelý pohyb osob   

 

Vzájemné vazby rizik zabezpečovacího systému představuje tabulka č. 13. Tabulka 

obsahuje výpis rizik společně se součty jednotlivých řádků a sloupců. 

Tabulka 13 - Identifikace rizik - analýza souvztažnosti - objekt s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 

Rb Ra 

Poř. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ∑Kar 

1 X 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

2 0 X 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

3 0 0 X 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

4 1 1 0 X 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11 

5 1 1 0 0 X 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11 

6 1 1 0 0 0 X 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 10 

7 1 1 0 1 1 1 X 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 

8 0 0 1 0 1 1 0 X 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 7 

9 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 

10 1 1 0 0 0 0 1 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 

11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 3 

13 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 7 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 2 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 3 

17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 X 0 0 4 

18 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 X 0 11 

19 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 X 8 

∑Kbr 8 8 2 8 9 9 13 1 11 13 5 6 6 5 6 8 5 8 4  
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Hodnoty Kar a Kbr pro jednotlivá rizika byly vypočítány v tabulce č. 13. V tabulce č. 14 

jsou hodnoty os jednotlivých rizik [vzorec (2) a (3)], které budou posléze vyneseny do grafu 

metody souvztažnosti. 

Tabulka 14 - Stanovení koeficientů rizika objektu s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Kar [%] x 39 39 22 61 61 56 56 39 67 67 17 17 39 11 6 17 22 61 44 

Kbr [%] y 44 44 11 44 50 50 72 6 61 72 28 33 33 28 33 44 28 44 22 

 

Dále se nutné vypočítat dle vzorců (4) a (5) hodnoty os:  

Kar min=  6 (nejnižší hodnota Kar) 

Kar max=  67 (nejnižší hodnota Kar) 

Kbr min=  6 (nejnižší hodnota Kar) 

Kbr max=  72 (nejnižší hodnota Kar) 

S = 80% spolehlivost systému 

 

O1 = 51 a O2 = 47. Na konec je výstup celé metody – matice bezpečnostních rizik 

objektu podniku (obrázek č. 13).  

 

Obrázek 8 - Matice rizik vykonána analýzou souvztažnosti - objekt s přilehlým pozemkem (zdroj: vlastní) 
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Metoda souvztažnosti identifikovala nejzávažnější rizika vzájemných vazeb hodnocení 

systému. Jde o rizika umístěna v I. a II. oblasti. Jsou to rizika označená čísly 7, 9, 10. Dle 

tabulky č. 12 se jedná o nedovolený a podezřelý pohyb osob, umístění nebezpečných věcí do 

podniku. Na hranici nebezpečných oblastí jsou rizika, která znamenají také nebezpečí. Ačkoli 

se jedná o nebezpečí nižší, nejde je však přehlížet. Jedná se o nedovolené překonání dveří a 

mříží oken. 

 

Vyhodnocení výsledků analýzy souvztažnosti – objekt společnosti 

Dle oblastí zvýšeného rizika, tedy oblastí I. a II. kvadrantu matice rizik byly metodou 

souvztažnosti identifikovány nejslabší místa v systému ochrany ze strukturálního a procesního 

hlediska. Jsou tyto rizika: 

 

 nedovolený a podezřelý pohyb osob – pro zamezení vzniku tohoto rizika je 

nezbytné zvýšení ochrany perimetru, tedy nemožnost jeho jednoduchého 

překonání a poté volný pohyb osob po pozemku, 

 nedovolené překonání oken – riziko související s absencí instalovaných prvků 

PZTS a bezpečnostních skel nebo fólií, překonání umožňuje pachatelův pohyb 

po objektu, 

 nedovolené překonání dveří – riziko související s absencí instalovaných prvků 

PZTS a kamerového systému, překonání umožňuje pachatelův pohyb po objektu 

 umístění nebezpečných věcí do objektu – pro zamezení tohoto rizika je důležité 

zvýšení ochrany perimetru proti jeho překonání, kontrola podezřelých osob  

a předmětů. 

 

7.3.2 Metoda souvztažnosti – fotovoltaická elektrárna 

Seznam nepřijatelných rizik, které budou zahrnuty v metodě souvztažnosti – 

fotovoltaická elektrárna jsou vypsána v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15 - Rizika s číselným označením – fotovoltaická elektrárna (zdroj: vlastní) 

Poř. číslo Riziko Poř. číslo Riziko 

1 Přelezení plotu/brány 7 Ztráta klíčů 

2 Poškození plotu/brány 8 Únik infor. o pohybu osob 

3 Podhrabání plotu/brány 9 Požár 

4 Proražení brány 10 Nezamknutí brány 

5 Výpadek el. Proudu 11 Nedodržení režimu pohybu osob 

6 Vandalismus   

 

Vzájemné vazby rizik zabezpečovacího systému představuje tabulka č. 16. Tabulka 

obsahuje výpis rizik společně se součty jednotlivých řádků a sloupců. 

 

Tabulka 16 - Identifikace rizik - analýza souvztažnosti - fotovoltaická elektrárna (zdroj: vlastní) 

Rb Ra 

Poř. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑Kar 

1 X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

2 0 X 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

3 1 1 X 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

4 0 1 0 X 0 0 0 0 0 1 0 2 

5 1 0 0 0 X 1 1 1 0  0 0 4 

6 1 1 1 1 1 X 0 0 1 0 0 6 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 1 1 0 2 

8 1 0 1 1 0 1 0 X 0 0 0 4 

9 1 0 1 1 0 1 1 0 X 0 1 6 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 1 

11 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 X 5 

∑Krb 6 3 4 4 1 7 4 1 3 2 2  

 

Hodnoty Kar a Kbr pro jednotlivá rizika byly vypočítány v tabulce č. 16. V tabulce č. 17 

jsou hodnoty os jednotlivých rizik [vzorec (2) a (3)], které budou posléze vyneseny do grafu 

metody souvztažnosti. 

Tabulka 17 - Stanovení koeficientů rizika fotovoltaické elektrárny (zdroj: vlastní) 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kar [%] x 30 20 30 20 40 60 20 40 60 10 50 

Kbr [%] y 60 30 40 40 10 70 40 10 30 20 20 
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Dále se nutné vypočítat dle vzorců (4) a (5) hodnoty os:  

Kar min=  20 (nejnižší hodnota Kar) 

Kar max=  60 (nejnižší hodnota Kar) 

Kbr min=  10 (nejnižší hodnota Kar) 

Kbr max=  70 (nejnižší hodnota Kar) 

S = 80% spolehlivost systému 

 

O1 = 68 a O2 = 52. Na konec je výstup celé metody – matice bezpečnostních rizik 

objektu podniku (obrázek č. 14).  

 

 

Obrázek 9 - Matice rizik vykonána analýzou souvztažnosti - fotovoltaická elektrárna (zdroj: vlastní) 

 

Metoda souvztažnosti identifikovala nejzávažnější rizika vzájemných vazeb hodnocení 

systému. Jde o rizika umístěna v I. a II. oblasti. Jsou to rizika označená čísly 1, 6. Dle tabulky 

č. 15 se jedná o přelezení plotu/brány a v poslední době se stále zvyšující nebezpečí 

vandalismu. 
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Vyhodnocení výsledků analýzy souvztažnosti – objekt společnosti 

Dle oblastí zvýšeného rizika, tedy oblastí I. a II. kvadrantu matice rizik byly metodou 

souvztažnosti identifikovány nejslabší místa v systému ochrany ze strukturálního a procesního 

hlediska. Jsou rizika: 

 

 přelezení brány/plotu – pro eliminaci tohoto rizika je nutné zvýšení ochrany perimetru, 

především instalace prvků tísňového systému a kamerového systému, které dokáží 

detekovat narušení a obrazový výstup narušitele, 

 vandalismus – riziko vyplývající ze zničení nebo poškození majetku společnosti, 

především poškození fotovoltaických panelů, kabeláže, oplocení. 
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8 Návrh optimalizace ve stávajícím systému zabezpečení 

V této kapitole bude navržena trojice variant na provedení změn stávajícího systému 

zabezpečení. Tyto změny budou navrženy v souladu s výstupy provedených analýz, které 

identifikovaly kritická místa. Jejich hlavním úkolem je minimalizovat možná rizika hrozící 

objektům společnosti. Právě tyto rizika budou v návrzích zohledněna a navržena příslušná 

opatření a doporučení vedoucí ke snížení nebezpečí na akceptovatelnou úroveň. Na konci 

každé varianty bude vyčíslena investice do každé navržené optimalizace. 

  

Při návrhu zabezpečení je velice důležitá i finanční stránka, proto se všeobecně využívá  

tzv. „pravidlo ALARA“, které říká, že náklady na zabezpečení by neměli přesáhnout  

10 - 15% hodnoty chráněných aktiv. Jelikož je hodnota majetku odhadnuta na 60 milionů 

korun českých nebude v jednotlivých návrzích této diplomové práce toto pravidlo překročeno. 

  

Pro nalezení optimálního návrhu zabezpečení objektu je nejdříve nutné navrhnout tři 

varianty zabezpečení. Poté z těchto návrhů vyberu pomocí metody rozhodovací matice tu pro 

daný objekt, dle zvolených kritérií, nejlepší a ta budu detailně vypracována. Prvky navrhnuté 

v optimální variantě budou zakresleny do půdorysů z důvodu lepší představy o rozložení 

jednotlivých prvků. 

  

Byly zvoleny následující varianty, dle kterých budou návrhy dále vypracovány: 

 VARIANTA „A, D“ – zaměření na prvky MZS, 

 VARIANTA „B, E“ – zaměření na prvky PZTS, 

 VARIANTA „C, F“ – zaměření na propojení prvků MZS a PZTS  

 

Návrhy zabezpečení opět rozdělím na zabezpečení budovy s přilehlým pozemkem  

a návrh zabezpečení fotovoltaické elektrárny.  

 

8.1 Výběr nejvhodnější varianty metodou rozhodovací matice 

Při posuzování nejvhodnější varianty použijeme metodu rozhodovací matice. Princip 

této metody spočívá v posouzení vypracovaných variant podle zvolených kritérií, které 

následně vyčíslíme a dle výsledných hodnot zvolíme nejvhodnější variantu. [16] 
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Metoda se dělí na dvě části: 

1. Každému z kritérií přiřadíme číselnou hodnotu od 1 po 5 (1 – nevyhovuje,  

5 – splňuje všechny požadavky) a platí, čím je kritérium ve variantě více 

splněno, tím vyšší hodnota mu je přiřazena. Následně sečteme všechny hodnoty 

dané varianty a výsledkem je číselná hodnota daného návrhu. 

2. Každému kritériu přiřadíme koeficient od 1 do 5 dle jeho váhy (důležitosti) na 

rozhodovací proces dané varianty. Tedy čím je pro nás kritérium důležitější, tím 

větší koeficient mu bude přiřazen. [16] 

 

Vítězná varianta je taková, která bude mít nejvyšší číselnou hodnotu po vynásobení 

bodového hodnocení splnění kritérií a váhy daného kritéria.  

Kritéria: 

a) realizační náklady 

b) provozní náklady 

c) spolehlivost systému 

d) záruka 

e) odolnost systému 

f) originalita řešení 

 

Výběr nejvhodnější varianty návrhu zabezpečení společnosti EKKM a.s. je opět 

rozděleno na varianty objektu s přilehlým pozemkem a varianty fotovoltaické elektrárny. 

Po výběru nejvhodnějších variant se zaměřím na propojení obou systémů pro zvýšení 

ochrany před hrozícími riziky. 

 

8.2 Návrh zabezpečení - budova s přilehlým pozemkem 

Při navrhování zabezpečení hlavní budovy s přilehlým pozemkem budu postupovat od 

návrhu optimalizace perimetru, poté postoupím na plášť budovy, prostor budovy a v závěru 

na předmětovou ochranu. 
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8.2.1 VARIANTA „A“ - zaměření na prvky MZS 

Obvodová ochrana 

 Celá společnost je obehnána pevnou bariéru, která umožňuje snadné rozšíření o prvky 

MZS. 

 Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji instalaci:  

- na vrcholu pevné bariéry instalace vrcholové zábrany v podobě cívky ze 

žiletkového drátu o průměru 450 mm [1], která velkou mírou ztíží proniknutí přes 

pevnou bariéru (200 m), 

- na vrcholu bran ze svařovaného zvlněného pletiva instalace vrcholové zábrany 

v podobě ocelového držáku ostnatého drátu a třech řad tohoto drátu MOTTO ZN, 

se střídavě obtočenými dráty každých 10 cm [1]. Instalace ostnatého drátu omezí 

možnost přelezení brány (4 ks, 30 m), 

- kamerového systému (CCTV), navrhuji použít venkovní kamera s IR přísvitem 

Vesco EN-VI50K [5] s dosahem 50 m namířená na příjezdovou elektrickou bránu 

a uchycená na budově podniku. Její výstup se v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a také je nahráván a uchováván po dobu dle zákona  

O ochraně osobních údajů (1 ks), 

- digitální videorekordér JDR-963 [4] slouží k zaznamenání přímého obrazu  

z kamer. Záznam se ukládá na standardní počítačový disk 500GB, Je možné 

připojit běžný počítačový monitor (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

 Současné bezpečnostní dveře zaručují díky tvrzenému sklu a bezpečnostní třídě 3, 

dostatečnou ochranu, proto bych je v systému zanechal. Také instalovaný a zaběhlý systém 

generálního klíče bych ponechal, stejně tak i instalovanou akusticky optickou sirénu. 

 Pro zvýšení plášťové ochrany navrhuji instalaci:  

- bezpečnostní fólie Next SCX [10] s atestem P2A, tloušťka 0,35 mm do všech 

oken, které slouží jako ochrana před vniknutím do objektu, prohozením předmětů 

do objektu a i jako ochrana poraněním o rozbité sklo (26ks), 

- bezpečnostní zárubně Next SF1 [10]. Jsou zpevněné a zabezpečené proti roztáhnutí  

a proti vysazení, což jsou nejčastější způsoby překonání dveří, splňují 

bezpečnostní třídu 3. Zárubně navrhuji instalovat na vstupní dveře (1 ks), 
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- bezpečnostní kování Next S101 [10]. Kování pro zvýšení ochrany před 

vyhmatáním a vytržením zámku, splňuje bezpečnostní třídu 3. Kování navrhuji 

instalovat na vstupní dveře (1 ks), 

- konstrukce k zabránění výstupu na střechu se svařovaným pletivem. Tento systém 

znemožní pachateli vstup na střechu a zvýší tak ochranu budovy (14 ks). 

 

Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana bude zachována prostřednictvím instalovaných PIR detektorů  

JA-83P. Ústředna JA-83K obsahuje GSM komunikátor pro zasílání detekce narušení přes 

PCO a SMS.  

Pro zvýšení plášťové ochrany navrhuji instalaci: 

 záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks), 

 rádiový modul JA-82R [6], pomocí kterého budou ústředny společně 

komunikovat (1 ks), 

 bezpečnostní dveře Next SD 101 [10].  Dveře splňující bezpečnostní třídu 3 

navrhuji instalovat do kanceláří manažerů. V těchto kancelářích se vyskytují 

dokumenty, jejichž odcizení by mělo negativní dopad na společnost. (5 ks), 

 bezpečnostní zárubně Next SF1 [10]. Jsou zpevněné a zabezpečené proti 

roztáhnutí a proti vysazení, což jsou nejčastější způsoby překonání dveří, 

splňují bezpečnostní třídu 3. Zárubně navrhuji instalovat do všech kanceláří 

manažerů (5 ks), 

 bezpečnostní kování Next S101 [10]. Kování pro zvýšení ochrany před 

vyhmatáním a vytržením zámku, splňuje bezpečnostní třídu 3. Kování navrhuji 

instalovat do všech kanceláří manažerů (5 ks). 

 

Předmětová ochrana 

 Pro zvýšení bezpečnosti dokumentů důležitých pro chod společnost a především jejich 

ochraně před konkurencí a případného odcizení know-how, navrhuji v kanceláři ředitele 

instalaci skříňového trezoru ASJ 1 [26] střední velikosti s klíčovým zámkem  

a certifikovanému na stupeň tajné (bezpečnostní třída 1). Klíč bude vlastnit jen ředitel 

společnosti. 
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Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního 

systému a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující 

a z důvodu současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu 

nebudu s ročním paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat. 

 

Tabulka 17 – Vyčíslení návrhu varianty "A" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

cívka ze žiletkového drátu 140 200 m 28 000 

ocelový držák 160 5 ks 800 

ostnatý drát MOTTO ZN 6,40 30 m 192 

konstrukce výstupu na střechu 1250 17ks 21 250 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 1 ks 4 490 

videorekordér JDR-963 6 145 1 ks 6 145 

bezpečnostní fólie Next 

SCX+montáž 990 26 ks 25 740 

bezpečnostní zárubně Next SF1 3 120 6 ks 18 720 

bezpečnostní kování Next S101 2 200 6 ks 13 200 

rádiový modul JA-82 R 3 024 1 ks 3 024 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

skříňový trezor ASJ-1 25 660 1 ks 25 660 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 30 000 

Cena včetně DPH 177 653 

   

8.2.2 VARIANTA „B“ – zaměření na prvky PZTS 

Obvodová ochrana 

 Jelikož je v současnosti perimetr chráněn jen prvky MZS, je nutné vypracovat 

elektrickou ochranu perimetru od počátku.  

Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji instalaci: 

- optické závory JA-80 IR [6] – využijeme toho, že pozemek je obehnán pevnou 

bariérou a tak bude nejlepší instalovat optické závory, které se skládají s vysílače  

a přijímače. Závora je určena k indikaci narušení prostoru protnutím optické 
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spojnice mezi těmito částmi. Střežený prostor může být o velikosti max. 60 metrů. 

K ochraně celého perimetry, tedy i příjezdové brány bude do systému instalováno 

8 párů závor (8 ks), 

- kamerového systému (CCTV), navrhuji použít venkovní kamera s IR přísvitem 

Vesco EN-VI50K [5] s dosahem 50 m namířená na příjezdovou elektrickou bránu 

a uchycená na budově podniku. Její výstup se v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a také je nahráván a uchováván po dobu dle zákona  

O ochraně osobních údajů (1 ks), 

- digitální videorekordér JDR-963 [4] slouží k zaznamenání přímého obrazu  

z kamer. Záznam se ukládá na standardní počítačový disk 500GB, Je možné 

připojit běžný počítačový monitor (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

 Současné bezpečnostní dveře zaručují díky tvrzenému sklu a bezpečnostní třídě 3, 

dostatečnou ochranu, proto bych je v systému zanechal. I instalovaný a zaběhlý systém 

generálního klíče bych také ponechal, stejně tak i instalovanou akusticky optickou sirénu. 

 Pro zvýšení plášťové ochrany navrhuji instalaci:  

- do všech oken, vstupních dveří a brány do výrobní haly instalovat bezdrátový 

magnetický dveřní kontakt JA-83M [6], pro indikaci neoprávněného otevření oken  

a dveří. Tento detektor pracuje na principu rozepnutí jazýčku při oddálení magnetu 

(27 ks), 

- do všech místností v druhém nadzemním podlaží s okny instalovat bezdrátový 

detektor rozbití skla JA-85B [6]. Slouží ke střežení prosklených ploch  

a detekuje jejich destrukci. Vyniká vysokou spolehlivostí a jeho citlivost lze 

nastavit podle vzdálenosti od okenní výplně. Pokud jsou v místnosti dvě a více 

oken, tak stačí jeden detektor k identifikaci narušení (16 ks), 

- kamerového systému (CCTV), venkovní kamera s IR přísvitem EBM EN-CI20K 

[5] a dosahem 20 metrů, namířená na hlavní vstup do objektu a bránu do výrobní 

haly. Obě jsou uchycené na budově podniku. Jejich výstup se v reálném čase 

odesílá přes PCO do bezpečnostní agentury a je nahráván na digitální 

videorekordér JDR-963 a uchováván po dobu dle zákona O ochraně osobních 

údajů (2 ks), 
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- pro zvýšení bezpečnost před vstupem neoprávněných osob bych celý systém 

rozšířil o čtečky RFID karet JA-80N a karty PC-01 [6], které doplňují systém 

generálního klíče. To zaručuje dvojí ochranu před neoprávněným vstupem. Jedna 

čtečka otvírá příjezdovou bránu, druhá hlavní vstup. Pro otevření hlavního vchodu 

je nutné nejdříve odemknout vchod klíčem a poté přiložit kartu PC-01 k čtečce. 

Každý zaměstnanec vlastní klíč i kartu (2 ks čtečka karet, 50 ks karet). 

 

Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana je v současnosti chráněna PIR detektory JA-83P na chodbách. 

Ústředna JA-83K obsahuje GSM komunikátor pro zasílání detekce narušení přes PCO a SMS.  

 Pro zvýšení prostorové ochrany navrhuji instalaci:  

- záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks), 

- instalace PIR detektorů JA-83P [6] do všech kanceláří a místností s okny, aby byl 

prostor v budově dostatečně chráněn (23), 

- kouřového detektoru JA-80S [6] do svařovací dílny pro případnou rychlou detekci 

vznikajícího požáru a tím zabránění jeho šíření po budově podniku (1 ks), 

- rádiový modul JA-82 R [6], pomocí kterého budou ústředny společně komunikovat  

(1 ks). 

 

Předmětová ochrana 

Pro zvýšení bezpečnosti dokumentů důležitých pro chod společnost a především jejich 

ochraně před konkurencí a případného odcizení know-how, navrhuji v kanceláři ředitele 

instalaci skříňového trezoru ASJ 1 [26] střední velikosti s klíčovým zámkem  

a certifikovanému na stupeň tajné (bezpečnostní třída 1). Klíč bude vlastnit jen ředitel 

společnosti. 

 

Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního 

systému a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující 

a z důvodu současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu 

nebudu s ročním paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat. 
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Tabulka 18 - Vyčíslení návrhu varianty "B" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

optické závory JA-80 IR 15 000 8 ks 120 000 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 1 ks 4 490 

videorekordér JDR-963 6 145 1 ks 6 145 

magnetický kontakt JA-83M 1 006 27 ks 27 162 

detektor rozbití skla JA-85B 1 188 16 ks 19 008 

kamera EBM EN-CI20K 1 870 2 ks 3 740 

čtečka RFID karet JA-80N 1 680 2 ks 3 360 

RFID karta PC-01 54 50 ks 2 700 

PIR detektor JA-83P 1 582 23 ks 36 386 

kouřový detektor JA-80S  1 387 1 ks 1 387 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

rádiový modul JA-82 R 3 024 1 ks 3 024 

skříňový trezor ASJ-1 25 660 1 ks 25 660 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 50 000 

Cena včetně DPH 303 440 

 

8.2.3 VARIANTA „C“ – zaměření na propojení prvků MZS a PZTS 

Obvodová ochrana 

 Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji instalaci: 

- optické závory JA-80 IR [6] – využijeme toho, že pozemek je obehnán pevnou 

bariérou a tak bude nejlepší instalovat optické závory, které se skládají s vysílače  

a přijímače. Závora je určena k indikaci narušení prostoru protnutím optické 

spojnice mezi těmito částmi. Střežený prostor může být o velikosti max. 60 metrů. 

K ochraně celého perimetry, tedy i příjezdové brány bude do systému instalováno 

8 párů závor (8 ks), 

- kamerového systému (CCTV), navrhuji použít venkovní kamera s IR přísvitem 

Vesco EN-VI50K [5] s dosahem 50 m namířená na příjezdovou elektrickou bránu 

a uchycená na budově podniku. Její výstup se v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a také je nahráván a uchováván po dobu dle zákona  

O ochraně osobních údajů (1 ks), 
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- digitální videorekordér JDR-963 [4] slouží k zaznamenání přímého obrazu  

z kamer. Záznam se ukládá na standardní počítačový disk 500 GB, Je možné 

připojit běžný počítačový monitor (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

Současné bezpečnostní dveře zaručují díky tvrzenému sklu a bezpečnostní třídě 3, 

dostatečnou ochranu, proto bych je v systému zanechal. Také instalovaný a zaběhlý systém 

generálního klíče bych ponechal, stejně tak i instalovanou akusticky optickou sirénu. 

 Pro zvýšení plášťové ochrany navrhuji instalaci:  

 bezpečnostní fólie Next SCX [10] s atestem P2A, tloušťka 0,35 mm do všech 

oken, které slouží jako ochrana před vniknutím do objektu, prohozením 

předmětů do objektu a i jako ochrana poraněním o rozbité sklo (10 ks), 

 do všech oken v druhém nadzemním podlaží, vstupních dveří a brány do 

výrobní haly instalovat bezdrátový magnetický dveřní kontakt JA-83M [6], pro 

indikaci neoprávněného otevření oken a dveří. Tento detektor pracuje na 

principu rozepnutí jazýčku při oddálení magnetu (17 ks), 

 do všech místností v druhém nadzemním podlaží s okny instalovat bezdrátový 

detektor rozbití skla JA-85B [6]. Slouží ke střežení prosklených ploch  

a detekuje jejich destrukci. Vyniká vysokou spolehlivostí a jeho citlivost lze 

nastavit podle vzdálenosti od okenní výplně. Pokud jsou v místnosti dvě a více 

oken, tak stačí jeden detektor k identifikaci narušení (10 ks), 

 bezpečnostní zárubně Next SF1 [10]. Jsou zpevněné a zabezpečené proti 

roztáhnutí a proti vysazení, což jsou nejčastější způsoby překonání dveří, 

splňují bezpečnostní třídu 3. Zárubně navrhuji instalovat na vstupní dveře 

(1ks), 

 bezpečnostní kování Next S101 [10]. Kování pro zvýšení ochrany před 

vyhmatáním a vytržením zámku, splňuje bezpečnostní třídu 3. Kování navrhuji 

instalovat na vstupní dveře (1 ks), 

 kamerového systému (CCTV), venkovní kamera s IR přísvitem EBM  

EN-CI20K [5] a dosahem 20 metrů, namířená na hlavní vstup do objektu a 

bránu do výrobní haly. Obě jsou uchycené na budově podniku. Jejich výstup se 

v reálném čase odesílá přes PCO do bezpečnostní agentury a je nahráván na 



49 

 

digitální videorekordér JDR-963 a uchováván po dobu dle zákona O ochraně 

osobních údajů (2 ks), 

 pro zvýšení bezpečnost před vstupem neoprávněných osob bych celý systém 

rozšířil o čtečky RFID karet JA-80N a karty PC-01 [6], které doplňují systém 

generálního klíče. Zaručuje dvojí ochranu před neoprávněným vstupem. Jedna 

čtečka otvírá příjezdovou bránu, druhá hlavní vstup. Pro otevření hlavního 

vchodu je nutné nejdříve odemknout vchod klíčem a poté přiložit kartu PC-01 

k čtečce. Každý zaměstnanec vlastní klíč i kartu (2 ks čtečka karet, 50 ks 

karet). 

 

Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana je v současnosti chráněna PIR detektory JA-83P na chodbách. 

Ústředna JA-83K obsahuje GSM komunikátor pro zasílání detekce narušení přes PCO a SMS.  

 Pro zvýšení prostorové ochrany navrhuji instalaci:  

- záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks), 

- instalace PIR detektorů JA-83P [6] do všech kanceláří a místností s okny, aby byl 

prostor v budově dostatečně chráněn (23 ks), 

- kouřového detektoru JA-80S [6] do svařovací dílny pro případnou rychlou detekci 

vznikajícího požáru a tím zabránění jeho šíření po budově podniku (1 ks), 

- rádiový modul JA-82R [6], pomocí kterého budou ústředny společně komunikovat  

(1 ks), 

- bezpečnostní dveře Next SD 101 [10].  Dveře splňující bezpečnostní třídu 3 budou 

instalované do kanceláře ředitele. V této kanceláři se vyskytují dokumenty, jejichž 

odcizení by mělo dopad na společnost (1 ks), 

- bezpečnostní zárubně Next SF1 [10]. Jsou zpevněné a zabezpečené proti roztáhnutí  

a proti vysazení, což jsou nejčastější způsoby překonání dveří, splňují 

bezpečnostní třídu 3. Zárubně budou instalované do kanceláře ředitele (1 ks), 

- bezpečnostní kování Next S101 [10]. Kování pro zvýšení ochrany před 

vyhmatáním a vytržením zámku, splňuje bezpečnostní třídu 3. Kování instalované 

do kanceláře ředitele (1 ks). 
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Předmětová ochrana 

 Pro zvýšení bezpečnosti dokumentů důležitých pro chod společnost a především jejich 

ochraně před konkurencí a případného odcizení know-how, navrhuji v kanceláři ředitele instalaci 

skříňového trezoru ASJ 1 [26] střední velikosti s klíčovým zámkem  

a certifikovanému na stupeň tajné (bezpečnostní třída 1). Klíč bude vlastnit jen ředitel společnosti. 

 

Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního systému 

a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující a z důvodu 

současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu nebudu s ročním 

paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat 

Tabulka 19 - Vyčíslení návrhu varianty "C" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

optické závory JA-80 IR 15 000 8 ks 120 000 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 1 ks 4 490 

videorekordér JDR-963 6 145 1 ks 6 145 

bezpečnostní fólie Next SCX+montáž 990 10 ks 9 900 

detektor rozbití skla JA-85B 1 188 10 ks 11 880 

magnetický kontakt JA-83M 1 006 17 ks 17 102 

kamera EBM EN-CI20K 1 870 2 ks 3 740 

bezpečnostní zárubně Next SF1 3 120 2 ks 6 240 

bezpečnostní kování Next S101 2 200 2 ks 4 400 

čtečka RFID karet JA-80N 1 680 2 ks 3 360 

RFID karta PC-01 54 50 2 700 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

PIR detektor JA-83P 1 582 23 ks 36 386 

kouřový detektor JA-80S 1 397 1 ks 1 397 

rádiový modul JA-82 R 3 024 1 ks 3 024 

bezpečnostní dveře SD 101 12 700 1 ks 12 700 

skříňový trezor ASJ-1 25 660 1 ks 25 660 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 50 000 

Cena včetně DPH 319 556 
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8.2.4 Výběr nejvhodnější varianty metodou rozhodovací matice – objekt 

s přilehlým pozemkem 

Při výběru nejvhodnější varianty budeme postupovat dle kapitoly 8.1. 

Tabulka 20 - Porovnání variant dle kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

realizační náklady 5 4 4 

provozní náklady 4 3 3 

spolehlivost systému 3 3 4 

záruka 2 4 4 

odolnost systému 3 4 5 

originalita řešení 3 3 4 

Součet 19 19 24 

Pořadí variant 2. 2. 1. 

 

Tabulka 21 - Váha kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium 
realizační 

náklady 

provozní 

náklady 

spolehlivost 

systému 
záruka 

odolnost 

systému 

originalita 

řešení 

Váha 3 4 5 3 5 3 

 

Tabulka 22 - Porovnání variant s váhami kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium Váha kritéria Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

realizační náklady 3 15 12 12 

provozní náklady 4 16 12 12 

spolehlivost systému 5 15 15 20 

záruka 3 6 12 12 

odolnost systému 5 15 20 25 

originalita řešení 3 9 9 12 

Součet 76 80 93 

Pořadí variant 3. 2. 1. 

 

Z tabulek č. 20 - 22 je patrné, že vítězná varianta nového zabezpečení budovy 

s přilehlým pozemkem je variant - a „C“. Tato varianta má sice nejvyšší realizační náklady, 



52 

 

avšak vyniká nejvyšší spolehlivostí a odolností proti vniknutí pachatele do chráněného 

prostoru. Předností varianty je spojení prvků MZS a PZTS, které umožnilo snížení počtu 

aktivních detektorů a tím snížení možnosti vzniku planého poplachu a vzniku poruchy na 

jednotlivém detektoru. 

Rozmístění prvků zabezpečení z návrhu „C“ zakreslené do půdorysu objektu 

k dispozici v příloze 4. Detailní popis prvků zabezpečení vítězné varianty naleznete  

v příloze 5. 

 

8.3 Návrh zabezpečení – fotovoltaická elektrárna 

Při navrhování zabezpečení fotovoltaické elektrárny budeme postupovat shodně jako 

v předchozím návrhu. U elektrárny navrhujeme zabezpečení především obvodové ochrany 

pozemku, plášťové a prostorové ochrany v transformační stanici. Je nutné navrhnout 

perimetrickou ochranu důsledně, jelikož po jejím nedetekovaném překonání již pachateli 

nehrozí žádné prozrazení a umožňuje jeho volný pohyb po pozemku. 

 

Při zabezpečování perimetru fotovoltaické elektrárny prvky PZTS budeme postupovat 

odlišně než při zabezpečovaní pozemku společnosti, který je obehnán pevnou bariérou. Rozdíl 

je především v tom, že při zabezpečování oplocení musíme brát v úvahu i možnost 

prostříhání. Zaměříme se tedy na možnosti přelezení a prostříhání. 

 

8.3.1 VARIANTA „D“ - zaměření na prvky MZS 

Obvodová ochrana 

Celý objekt je obehnán plotem ze svařovaného zvlněného pletiva, který navrhuji doplnit  

o další prvky MZS. 

Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji instalaci: 

- vrcholové zábrany v podobě ocelového držáku ostnatého drátu a dvou řad 

ostnatého drátu MOTTO ZN se střídavě obtočenými dráty každých 10 cm po 

celém obvodu pozemku [1]. Držák se instaluje na sloupy oplocení, které jsou od 

sebe vzdáleny 3 metry (75 ks, 230 m), 

- podhrabové desky se zámkem, které znemožňují možnost podlezení nebo 

podhrabání oplocení. Mezi sloupy oplocení se instaluje vždy jedna deska o délce 

295 cm. [11] (75 ks), 
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- kamerového systému (CCTV), venkovní kamery s IR přísvitem Vesco EN-VI50K 

[5] s dosahem 50 m, které jsou instalované na sloupech o výšce 3 m a namířené po 

obvodu celého pozemku. Obrazový výstup je v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a uchovává se na videorekordéru v budově podniku (7 ks), 

- venkovní klávesnice JS-80H [6], která je umístěna u brány a slouží po zanesení 

číselného kódu k aktivaci a deaktivaci celého zabezpečovacího systému. Obsahuje 

čtečku přístupových karet, což umožňuje autorizovaný vstup do prostoru (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

 Ochrana transformační stanice bude prostřednictvím nůžkových bezpečnostních mříží 

NEXT a bezpečnostního tříbodového zámku cylindrické vložky. Tento pasivní prvek bude 

ochraňovat jediný vstup do objektu. Zaručují bezpečnostní třídu 3 tajné. [10] (1 ks, 1 ks) 

 

Prostorová ochrana 

 V objektu transformační stanice navrhuji instalovat:  

- ústřednu jablotron JA-83K [6]. (1 ks), 

- rádiový modul ústředny JA-82R [6], pomocí které budou ústředny společně 

komunikovat (1 ks), 

- záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks). 

 

Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního 

systému a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující 

a z důvodu současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu 

nebudu s ročním paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat. 
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Tabulka 23 - Vyčíslení návrhu varianty "D" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

ocelový držák 130 75 ks 9 750 

ostnatý drát MOTTO ZN 6,40 560 m 3 580 

podhrabové desky 462 75 ks 34 650 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 7 ks 31 430 

kamerový sloupek 290 7 ks 2 030 

nůžková mříž 9 880 1 ks 9 880 

tříbodový zámek 3 300 1 ks 3 300 

ústředna JA-83K 2 640 1 ks 2 640 

rádiový modul JA-82R 3 024 1 ks 3 024 

klávesnice JA-80H 1 920 1 ks 1 920 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 10 000 

Cena včetně DPH 112 136 

 

8.3.2 VARIANTA „E“ – zaměření na prvky PZTS 

Obvodová ochrana 

 Pro zvýšení bezpečnosti obvodové ochrany navrhuji instalaci: 

- optické závory JA-80 IR [6] – využijeme toho, že pozemek je obehnán pevnou 

bariérou a tak bude nejlepší instalovat optické závory, které se skládají s vysílače  

a přijímače. Závora je určena k indikaci narušení prostoru protnutím optické 

spojnice mezi těmito částmi. Střežený prostor může být o velikosti max. 60 metrů. 

K ochraně celého perimetry, tedy i příjezdové brány bude do systému instalováno 

6 párů závor (6 ks), 

- detekční mikrofonní kabel, který detekuje pokus překování oplocení [4]. Tento 

prvek detekuje demontáž, řezání, stříhaní a neoprávněnou manipulaci s pletivem. 

Vyhodnocovací jednotka může chránit až 300 m dlouhý úsek. Po celé své délce 

detekuje mechanické vibrace (225 m), 

- kamerového systému (CCTV), venkovní kamery s IR přísvitem Vesco EN-VI50K 

[5] s dosahem 50 m, které jsou instalované na sloupech o výšce 3 m a namířené po 
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obvodu celého pozemku. Obrazový výstup je v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a uchovává se na videorekordéru v budově podniku (7 ks), 

- venkovní klávesnice JS-80H [6], která je umístěna u brány a slouží po zanesení 

číselného kódu k aktivaci a deaktivaci celého zabezpečovacího systému. Obsahuje 

čtečku přístupových karet, což umožňuje autorizovaný vstup do prostoru (1 ks), 

- elektronický zámek TSE [3], který je kompatibilní se čtečkou karet JS-80H. 

Otevření brány je po přiložení přístupové karty a zanesení kódu. Až poté je možné 

dveře bezpečně odemknout a nezpůsobit poplach (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

- zabezpečení vstupních dveří transformační stanice bude prostřednictvím 

magnetického detektoru otevření od společnosti Jablotron JA-83M [6], který 

detekuje neoprávněné otevření dveří (1 ks), 

- venkovní klávesnice JS-80H [6], která otevírá druhý podsystém. Obsahuje také 

čtečku přístupových karet, což umožňuje autorizovaný vstup do prostoru. Pro 

vstup do objektu transformační stanice je nutné vlastnit kartu a znát kód (1 ks). 

 

Prostorová ochrana 

 V objektu transformační stanice instaluji: 

- pasivní detektor pohybu (PIR) Jablotron JA-83P [6], který detekuje vstup do 

chráněného objektu (1 ks), 

- ústřednu jablotron JA-83K [6] (1 ks), 

- rádiový modul ústředny JA-82R [6], pomocí kterého budou ústředny společně 

komunikovat (1 ks), 

- záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks). 

 

Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního 

systému a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující 

a z důvodu současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu 

nebudu s ročním paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat. 
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Tabulka 24 - Vyčíslení návrhu varianty "E" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

optické závory JA-80 IR 15 000 6 ks 90 000 

sloupek pro optické závory 290 6 ks 1 740 

mikrofonní kabel 12 500 1 ks 12 500 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 7 ks 31 430 

kamerový sloupek 290 7 ks 2 030 

Elektronický zámek TSE 4 500 1 ks 4 500 

magnetický kontakt JA-83M 1 006 1 ks 1 006 

PIR detektor JA-83P 1 582 1 ks 1 582 

ústředna JA-83K 2 640 1 ks 2 640 

rádiový modul JA-82R 3 024 1 ks 3 024 

klávesnice JA-80H 1 920 2 ks 3 840 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 20 000 

Cena včetně DPH 174 724 

 

8.3.3 VARIANTA „F“ – zaměření na propojení prvků MZS a PZTS 

Obvodová ochrana 

V tomto návrhu budu kombinovat prvky MZS a PZTS, což znamená, že navrhnu 

kompromis mezi předchozími návrhy. Nesmí se ovšem zapomenout na výstupy z analýz. 

Pro zvýšení bezpečnosti obvodové ochrany navrhuji instalaci: 

- na vrcholu plotu instalace vrcholové zábrany v podobě ocelového držáku ostnatého 

drátu a dvou řad ostnatého drátu MOTTO ZN se střídavě obtočenými dráty 

každých 10 cm po celém obvodu pozemku [1]. Držák se instaluje na sloupy 

oplocení, které jsou od sebe vzdáleny 3 metry (75 ks, 230 m), 

- podhrabové desky se zámkem, které znemožňují možnost podlezení nebo 

podhrabání oplocení. Mezi sloupy oplocení se instaluje vždy jedna deska o délce 

295 cm [11] (75 ks), 

- kamerového systému (CCTV), venkovní kamery s IR přísvitem Vesco EN-VI50K 

[5] s dosahem 50 m, které jsou instalované na sloupech o výšce 3 m a namířené po 

obvodu celého pozemku. Obrazový výstup je v reálném čase odesílá přes PCO do 

bezpečnostní agentury a uchovává se na videorekordéru v budově podniku (7 ks), 
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- infračervené obousměrné 6 paprskové bariéry Absolute Plus [13]. Obsahují jak 

přímací část, tak vysílací část. Bariéry s výškou 2,5 metrů a dosahem až 80 metrů 

vytvářejí neviditelnou bariéru okolo chráněného prostoru. Bariéry budou 

instalovány 1,5 metru od oplocení, aby nedocházelo k jejich přeskočení z oplocení 

a tím znemožnění detekce. Detekce probíhá v okamžiku vniknutí do prostoru mezi 

dvěma bariérami. Napájení je z ústředny a kabeláž je vedena pod povrchem (4 ks), 

- venkovní klávesnice JS-80H [6], která je umístěna u brány a slouží po zanesení 

číselného kódu k aktivaci a deaktivaci celého zabezpečovacího systému. Obsahuje 

čtečku přístupových karet, což umožňuje autorizovaný vstup do prostoru (1 ks), 

- elektronický zámek TSE [3], který je kompatibilní se čtečkou karet JS-80H. 

Otevření brány je po přiložení přístupové karty a zanesení kódu. Až poté je možné 

dveře bezpečně odemknout a nezpůsobit poplach (1 ks). 

 

Plášťová ochrana 

- zabezpečení vstupních dveří transformační stanice bude prostřednictvím 

magnetického detektoru otevření od společnosti Jablotron JA-83M [6], který 

detekuje neoprávněné otevření dveří (1 ks), 

- venkovní klávesnice JS-80H [6], která otevírá druhý podsystém. Obsahuje také 

čtečku přístupových karet, což umožňuje autorizovaný vstup do prostoru. Pro 

vstup do objektu transformační stanice je nutné vlastnit kartu a znát kód (1 ks). 

 

Prostorová ochrana 

 V objektu transformační stanice navrhuji instalovat: 

- pasivní detektor pohybu (PIR) Jablotron JA-83P [6], který detekuje vstup do 

chráněného objektu (1 ks), 

- ústřednu jablotron JA-83K [6], která obsahuje GSM komunikátor pro zasílání 

detekce narušení přes PCO (1 ks), 

- rádiový modul ústředny JA-82R [6], pomocí kterého budou ústředny společně 

komunikovat (1 ks), 

- záložního akumulátoru SA-214-7 [6] s kapacitou 2,6 Ah pro případ výpadku 

elektrické energie (1 ks). 
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Fyzická ostraha 

  V současnosti není zavedena interní bezpečnostní ostraha. Podnik má smlouvu 

s bezpečnostní službou, která dohlíží na bezporuchové fungování celého bezpečnostního 

systému a v případě narušení objektu vysílá zásahovou jednotku. Tento systém je dostačující 

a z důvodu současné investice do zabezpečovacího systému bych jej neměnil. V rozpočtu 

nebudu s ročním paušálem pro bezpečnostní agenturu počítat. 

 

Tabulka 25 - Vyčíslení návrhu varianty "F" (zdroj: vlastní) 

Zabezpečovací prvek Cena/ks/m Množství Cena celkem (Kč) 

IR bariéra Absolute plus 13 000 4 ks 52 000 

ocelový držák 130 75 ks 9 750 

ostnatý drát MOTTO ZN 6,40 560 m 3 580 

podhrabové desky 462 75 ks 34 650 

kamera Vesco EN-VI50K 4 490 7 ks 31 430 

kamerový sloupek 290 7 ks 2 030 

Elektronický zámek TSE 4 500 1 ks 4 500 

magnetický kontakt JA-83M 1 006 1 ks 1 006 

PIR detektor JA-83P 1 582 1 ks 1 582 

ústředna JA-83K 2 640 1 ks 2 640 

rádiový modul JA-82R 3 024 1 ks 3 024 

klávesnice JA-80H 1 920 2 ks 3 840 

záložní akumulátor SA-214-7 432 1 ks 432 

instalace navrhnutých prvků  1 ks 20 000 

Cena včetně DPH 170 464 

 

8.3.4 Výběr nejvhodnější varianty metodou rozhodovací matice – fotovoltaická 

elektrárna 

Při výběru nejvhodnější varianty budeme postupovat podle kapitoly 8.1. 
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Tabulka 26 - Porovnání variant dle kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium Varianta „D“ Varianta „E“ Varianta „F“ 

realizační náklady 5 3 3 

provozní náklady 4 2 3 

spolehlivost systému 3 5 5 

záruka 2 4 4 

odolnost systému 3 4 5 

originalita řešení 2 4 4 

Součet 19 22 24 

Pořadí variant 3. 2. 1. 

 

Tabulka 27 - Váha kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium 
realizační 

náklady 

provozní 

náklady 

spolehlivost 

systému 
záruka 

odolnost 

systému 

originalita 

řešení 

Váha 3 4 5 3 5 3 

 

Tabulka 28 - Porovnání variant s váhami kritérií (zdroj: vlastní) 

Kritérium Váha kritéria Varianta „D“ Varianta „E“ Varianta „F“ 

realizační náklady 3 15 9 9 

provozní náklady 4 16 8 12 

spolehlivost systému 5 15 25 25 

záruka 3 6 12 12 

odolnost systému 5 15 20 25 

originalita řešení 3 6 12 12 

Součet 73 86 95 

Pořadí variant 3. 2. 1. 

 

Z tabulek č. 26 – 28 je patrné, že vítězná varianta nového zabezpečení fotovoltaické 

elektrárny je varianta „F“. Tato varianta vyniká především nápaditým skloubením prvků MZS  

a PZTS, realizačními náklady a co je nejdůležitější vysokou spolehlivostí a odolností. V tomto 

případě je zabezpečení postaveno na včasné detekci narušení a na minimalizování prvků PZTS,  

u kterých by hrozilo zvýšené nebezpečí planých poplachů. I přesto zaručuje návrh pro majetek 

společnosti dostatečnou ochranu. 

 

Rozmístění prvků zabezpečení z návrhu „F“ zakreslené do půdorysu objektu k dispozici 

v příloze 4. Detailní popis prvků zabezpečení vítězné varianty naleznete v příloze 5. 
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9 Návrh projektu propojení prvků stávajícího a nového 

zabezpečení obou objektů.  

Posouzením stávajícího stavu zabezpečení obou objektů podpořeného analýzou rizik se 

došlo k závěru, že u obou objektů je zapotřebí výrazně zasáhnout do jejich stávajícího 

technického zabezpečení tak, aby mohlo vzniknout zabezpečení kompatibilní, které funkčně  

a efektivně oba objekty propojí. Stávající technické zabezpečení budovy s přilehlým 

pozemkem bylo dobudováno formou modernizace o nové prvky a celkové náklady na tuto 

modernizaci jsou 319 556,- Kč. Parametry prvků vítězné varianty „C“ jsou detailně 

zpracovány v příloze 5. Pro objekt fotovoltaické elektrárny bylo navrženo nové technické 

zabezpečení s investicí 170 464,- Kč. Parametry prvků vítězné varianty „F“ jsou detailně 

zpracované v příloze 5. Takto nastavené zabezpečení u obou objektů teprve umožní jejich 

efektivní propojení. Celkové cena realizace zabezpečení objektů společnosti EKKM a.s. je 

odhadnuta cca na 500 000,- Kč.   

 

Vybrané detektory jsou téměř všechny bezdrátové a stačí je jen pomocí klávesnice  

a manuálu ústředny instalovat na jednotlivé periferie ústředny. Tento způsob je využíván ve 

většině případů a je určený pro samostatně stojící objekty nebo objekty propojené jednou 

ústřednou pomocí drátových spojení. Bývá obvykle využívaný ovšem jen na objekty, které 

jsou v bezprostřední blízkosti. 

 

 V našem případě propojujeme dva objekty, které jsou od sebe vzdálené asi 20 metrů  

a především jsou odděleny příjezdovou cestou. Pokud bychom je chtěli propojit drátovým 

spojením, máme dvě možnosti. Jedna spočívá v požádání vlastníka komunikace, což je město 

Kroměříž, o povolení rozkopání komunikace a vést pod ní drátové spojení a druhý způsob je 

vedení vzduchem po sloupech. Oba způsoby jsou náročné na realizaci a byrokracii a mohly by 

zpozdit realizaci celého systému. 

 

 Propojení objektů společnosti EKKM a.s., tedy hlavní budovy s přilehlým pozemkem 

a fotovoltaické elektrárny, je navrhnuto bezdrátově. Hlavní podmínkou je instalace ústředen 

stejného typu, které jsou rozšířeny o rádiový modul, pomocí kterého společně komunikují. 

Využili jsme, že v objektu je již instalovaná ústředna podporující bezdrátové prvky  

a vysílající na frekvenci 868 MHz. Proto jsme v návrhu elektrárny použili ústřednu vysílací na 
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stejné frekvenci. Jestliže připojujeme více ústředen, mají vůči sobě jasně nastavenou 

hierarchii. Jedná se o nadřízenou ústřednu, v našem případě nastavená jako ústředna v objektu 

společnosti, a podřízenou ústřednu, což je ústředna fotovoltaické elektrárny. Podřízená 

ústředna pracuje s připojenými prvky jako klasická ústředna, tedy vyhodnocuje stavy 

poplach/sabotáž/porucha a poté výsledky odesílá hlavní ústředně. Ústředny mají společnou 

jednosměrnou komunikaci. Svůj stav vysílá jen podřízená ústředna hlavní a ta jej zpracovává, 

jako od jakéhokoli jiného detektoru. V případě detekce narušení v objektu elektrárny je 

okamžitě vyslán signál podřízené ústředně, ta jej zpracuje a vysílá hlavní ústředně pomocí 

rádiového modulu. Hlavní ústředna přes GSM komunikátor předává poplachové zprávy přes 

pult centralizované ochrany na středisko smluvní bezpečnostní agentury a ta vyšle zásahové 

vozidlo. Jde tedy o rychlý způsob komunikace a zpráva o případném narušení je předána 

okamžitě po jeho detekci. Jedna z možností nefunkčnosti společné komunikace je rušení 

komunikační frekvence, proto však ústředny v případě výpadku komunikace prostřednictvím 

funkce kmitočtové modulace okamžitě naladí novou nerušenou frekvenci a tím nedochází 

k přerušení komunikace a zaslání chybového hlášení o sabotáži nebo poruše. 

 

 Vybraná možnost propojení objektů společnosti je efektivní a jednoduchá. 

V porovnání s drátovým spojením je o něco dražší, jelikož je nutná investice do ústředny, 

rádiového modulu a záložního akumulátoru, ale odpadají nutné zásahy do terénu. Její hlavní 

výhodou je bezdrátová komunikace. Bezpečnostní agentura tedy nemusí vyhodnocovat 

chybové hlášení od dvou ústředen, ale poplašnou zprávu vysílá jen hlavní ústředna s adresou 

detekce, tedy adresou prvku elektrárny. 
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10 Závěr 

Diplomová práce byla zpracovávána jako inovativní projekt k současnému systému 

zabezpečení objektu společnosti EKKM a.s a přilehlé nově vybudované fotovoltaické 

elektrárny s návrhem optimálního řešení nedostatků. Jejím cílem je využitím metod analýzy  

a hodnocení bezpečnostních rizik identifikovat kritická místa jejich technického zabezpečení 

a navrhnout funkční a efektivní propojení obou objektů. Rozvoj a rozmach úspěšných 

společností ve svých oborech je logické vyústění snahy neustále zlepšovat nabízené služby 

svým klientům a rozšiřovat kapacitu s cílem uspořit nadbytečné náklady.  

 

Úvodní kapitoly mé práce jsou výčtem teoretických informací, které je nezbytné znát 

před vypracováním samotného bezpečnostního projektu. Popisuji zde nejdůležitější právní 

předpisy a technické normy souvisejících s problematikou bezpečnosti objektů. V další 

kapitole se zaměřuji na teorii bezpečnostního projektu, která je podána jako ucelený pohled na 

problematiku zabezpečení objektů. Teoretická část je zakončena souborem statistických údajů 

o kriminalitě v okolí společnosti a protiprávních deliktů uvnitř objektu za období pěti let. 

 

Počátek praktické části práce je věnovaný popisu společnosti EKKM a.s., její historii  

a současnosti, popisu areálu objektu i fotovoltaické elektrárny se současnými prvky 

zabezpečení a další informace, potřebné pro vytvoření základní představy o společnosti. Popis 

je doplněn fotodokumentací objektů a půdorysy obou podlaží budovy se zakreslenými 

instalovanými bezpečnostními prvky. Informace z této kapitoly slouží jako vstupy pro 

provedení následných analýz rizik. Pro graficky analytické modelování rizik jsem zvolil 

Ishikawův diagram příčin a následků. K výpočtu míry rizika byla použita kvantitativní metoda 

selhání a jejich dopadů, označována jako metoda FMEA. Výsledky této analýzy jsou 

vyhodnocené Paretovým principem 80/20 a znázorněné graficky Lorenzovou křivkou. Rizika 

identifikována touto metodou byla verifikována metodou souvztažnosti. Výstupy z těchto 

metod pojmenovaly největší rizika hrozící jednotlivým objektům společnosti, se je potřebné 

počítat při návrzích optimalizace ve stávajícím systému zabezpečení. V této kapitole byla 

navržena trojice variant změn, jejichž cílem bylo minimalizovat rizika a navrhnout opatření  

a doporučení k jejich snížení na akceptovatelnou úroveň. Varianty byly zaměřené na použití 

prvků MZS, zaměřené na použití PZTS a zaměřené na propojení prvků MZS a PZTS. Při 
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posuzování nejvhodnější varianty byla použita metoda rozhodovací matice, ze které dle 

zvolených šesti kritérií a následného vyčíslení vzešla varianta nejvhodnější. Bezpečnostní 

prvky v ní navržené jsem zakreslil do půdorysů objektu a fotovoltaické elektrárny. Závěr mé 

práce popisuje návrh propojení stávajícího a nového zabezpečení obou objektů. 

 

Přínos mé práce vidím především ve zpracovaném bezpečnostním projektu, který 

zpracovává problematiku propojení dvou od sebe vzdálených a nezávislých objektů do 

jednoho uceleného bezpečnostního systému. Tento systém propojení je detailně popsán slovně 

a rozmístění jednotlivých bezpečnostních prvků je graficky zakresleno do půdorysů objektů. 

 

  



64 

 

11 Literatura 

[1] APLEG SYSTEMS, s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Ploty - oplocení. Dostupný 

z www: < http://www.ploty-levne.cz>.  

[2] BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha 2001, Public History, 

ISBN 80-86445-04-06. 

[3] BURG WACHTER [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. TSE zamykání dveří. Dostupný 

 z www: < http://www.levnekovani.cz>. 

[4] DERAMAX [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Elektronika zabezpečovacích systémů. 

Dostupný z www: < http://www.deramax.cz>. 

[5] ESCAD TRADE, [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Průmyslové kamery. Dostupný  

z <www: http://www.escadtrade.cz>. 

[6] JABLOTRON ALARMS a.s. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Domovní 

zabezpečovací systémy. Dostupný z www: < http://www.jablotron.cz>. 

[7] Kameník, J. a kol. Komerční zpravodajství. Soukromá bezpečnostní činnost 

detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI, a.s., Praha 2007, ISBN 

978-80-7357-309-6. 

 [8]  KOCÁBEK, Pavel.:Bezpečné bydlení. Brno: Era, 2003. 94 s. ISBN 80-86517-63-2. 

 [9] Materiál o společnost EKKM a.s., 5. vyd., Kroměříž 2010. 

 [10] NEXT spol. s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Bezpečnostní dveře. Dostupný  

z www: <http://www.jablotron.cz>. 

[11] PILECKÝ s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Ploty - pletivo - oplocení. Dostupný 

z www: < http://www.ploty-pletivo-oploceni.cz>. 

[12] Policejní statistiky, [online]. 2011 [cit. 2011-01-07]. Dostupný  

z <www: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-448859.aspx>. 

[13] SICURIT CS, spol. s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Elektronické zabezpečovací 

systémy. Dostupný z www: < http://www.sicurit.cz>. 

[14] Ščurek, R.:Analýza rizik – učební text, VŠB – TU Ostrava, katedra 040, Ostrava 2011 

[15] Ščurek, R.:Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. Vydání, Ostrava 2009. 115 s.  



65 

 

[16] Šulganová, M. Projekt zabezpečenia strednej súkromnej firmy BMR, spol. s.r.o., 

Žilina, 2010. 94 s. Diplomová práce na žilinské univerzitě v Žilině na katedře 

bezpečnostného manažmentu. Vedoucí diplomové práce Ing. Vlastimil Mach, PhD. 

[17] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektu: I. díl – Mechanické zábranné systémy, 

Praha 2004, ISBN 80-7251-172-6. 

[18] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektu: II. díl - Elektrické zabezpečovací systémy, 

Praha 2001, ISBN 80-7251-076-2. 

[19] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české Republiky. 

[20] Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

[21] Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

[22] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. 

[23] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

[24] Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 

[25] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

[26] ZTK BOHÁČEK  [online]. 2012 [cit. 2012-03-07]. Zámky – trezory-klíče. Dostupný z 

www: <http:// http://www.bohacek-kzt.cz>. 



66 

 

12 Seznam použitých zkratek 

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

MZS   Mechanické zabezpečovací systémy 

PCO   Pult centralizované ochrany 

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis (Analýza selhání a jejich dopadů) 

RPN   Risk Priority Numer (Míra rizika)¨ 

IR   Infračervené záření 

CCTV   Close circuit television (uzavřený televizní okruh) 

PIR   Pasivní infračervené čidlo 
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