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1. Úvod 

Jedním z nejnebezpe�n�jších aspekt� sou�asné spole�nosti je neoprávn�ný vstup na cizí 

pozemek a následná krádež cenností. Motivace pachatele je zna�ná a tak se také stále �ast�ji 

setkáváme s mnohem d�mysln�jšími metodami páchání této trestné �innosti. Zdokonalování se 

na stran� zlod�j� vedlo jednozna�n� také k posunu v p�ed ze strany zabezpe�ení 

objekt�, u kterých vzniká riziko nedovoleného vniknutí. K zabezpe�ení objekt� se využívá 

mechanických zabezpe�ovacích systém� v kombinaci s elektrickými zabezpe�ovacími systémy. 

Tyto systémy tvo�í velmi efektivní ochranu p�ed neoprávn�ným vniknutím osoby. Úlohou t�chto 

systému je nejen odradit pachatele, ale i znesnadnit jeho p�ípadné vniknutí do objektu a pokud 

možno jej co nejvíce pozdržet do doby p�íjezdu bezpe�nostní služby nebo vozidel Policie �eské 

republiky (dále jen P�R).  

Lidstvo samotné se v pr�b�hu svého vývoje setkávalo velmi �asto s pácháním �in�, 

kterými se jedinci nebo skupiny obohacují na úkor jiných. Proto bylo zapot�ebí toto spole�ensky 

nep�ípustné chování co nejvíce eliminovat. Tyto d�vody vedly také ke snaze co nejvíce sv�j 

majetek, zdraví a také život zabezpe�it. Vyskytovala se p�edevším ochrana fyzická, která se 

doplnila o dostupné mechanické zábranné systémy. Ochrana byla ovšem za použití ur�ité vn�jší 

síly a d�myslnosti pachatele pom�rn� snadno p�ekonána. P�evrat v tomto oboru ovšem nastal 

v okamžiku vynálezu elekt�iny. Elekt�ina p�inesla mnohem v�tší možnosti zabezpe�ení a také 

prvky, bez kterých bychom mohli jen velmi t�žko chránit vlastní hodnoty.  

Cílem této bakalá�ské práce je použít teoretických znalostí a poznatk�, získaných 

prost�ednictvím studia a vyhodnotit aktuální stav zabezpe�ení skute�ného objektu, kterým je 

sídlo firmy Fonsil s.r.o. P�i zjišt�ní nedostatk� budou navrženy zm�ny stávajícího zabezpe�ení. 

V pr�b�hu návrhu budu vycházet z toho, co je p�edm�tem ochrany a jak co nejefektivn�ji tento 

p�edm�t ochra�ovat podle pravidla: “Ekonomické náklady na zabezpe�ení nesmí p�evyšovat 

10 až 15 %  hodnoty majetku.“  P�edm�tem této práce je objekt, ve kterém není p�ítomna fyzická 

ochrana, z �ehož plyne, že cílem jsou prvky mechanického a elektrického zabezpe�ovacího 

systému.  
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2. Právní úprava v oblasti ochrany objektu 

Pojednává o základních právních p�edpisech a technických normách souvisejících 

s ochranou objekt�.  

2.1 Právní p�edpisy 

Právním p�edpisem se rozumí dokument, vydaný jednostrann� z pozice moci, který 

zpravidla obsahuje jednu nebo více právních norem nebo jejich složek. Právní p�edpis a jeho 

obsah je sou�ástí právního �ádu.   

2.1.1 Ústava �eské republiky 

 Ústavou se rozumí nejvýše postavený zákon v �eské republice. Je to soubor právních 

norem upravujících náležitosti ve stát�. Byla p�ijata �eskou národní radou 16.12.1992 

a je vyhlášena ve sbírce zákon� jako ústavní zákon �. 1/1993 Sb. Text Ústavy �R je rozd�len na 

Preambuli a osm hlav, které jsou tvo�eny 113 paragrafy. Hlava první obsahuje základní 

ustanovení, ve kterých je definováno státní z�ízení, politický systém, postavení lidských práv. 

Následující t�i hlavy se v�nují základní “moci“ v �eské republice. Moc zákonodárná, moc 

výkonná, moc soudní. Ve zbylých hlavách je prostor v�nován nejvyššímu kontrolnímu ú�adu, 

�eské národní bance, územní samospráv� a p�echodná a záv�re�ná ustanovení. Považuje se za 

listinu s nejvyšší právní silou a upravuje základní záležitosti týkající se ob�ana �eské republiky. 

[25] 

2.1.2 Listina základních práv a svobod 

Touto listinou jsou deklarována základní lidská práva a svoboda. Je sou�ástí Ústavy 

�eské republiky a byla vyhlášena jako ústavní zákon ve Sbírce zákon� �NR �.2/1993 Sb., 

Listina základních lidských práv a svobod. Omezení základních lidských práv a svobod je možné 

pouze na základ� zákona. K omezování základních lidských práv m�že �asto docházet p�i 

chrán�ní ur�itého objektu, proto je nutné takové omezení podložit p�íslušným zákonem. [26] 

Níže jsou uvedeny pat�i�né �lánky, které souvisí s ochranou osob a majetku. Listinou 

základních lidských práv a svobod je zaru�eno: 

• �lánek 6: „Každý má právo na život.“ 
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• �lánek 7: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaru�ena.Omezena m�že být 

 jen v p�ípadech stanovených zákonem.“ 

• �lánek 8: „Osobní svoboda je zaru�ena.“ 

• �lánek 11: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech  

 vlastník� má stejný zákonný obsah a ochranu. D�d�ní se zaru�uje.“ 

• �lánek 12: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do n�j vstoupit bez souhlasu 

 toho, kdo v n�m bydlí.“ 

• �lánek 14: „Svoboda pohybu a pobytu je zaru�ena.“ [26] 

2.1.3 Trestní zákon 

Zákon �.40/2009 Sb. Trestní zákon, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Ú�elem trestního 

zákona je chránit zájmy spole�nosti, ústavní z�ízení �eské republiky, práva a oprávn�né zájmy 

fyzických a právnický osob. Prost�edky k dosažení ú�elu trestního zákona jsou pohr�žka tresty, 

ukládání a výkon trest� a ochranná opat�ení.  Trestní zákon je postaven na formálním pojetí 

trestného �inu. Trestné �iny jsou dle zákona rozd�leny do dvou skupin a to na zlo�iny a p�e�iny.  

V rámci mé bakalá�ské práce jsou nejd�ležit�jší okolnosti vylu�ující protiprávnost,   

a to p�edevším:  

• § 28 Krajní nouze: „�in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací nebezpe�í p�ímo hrozící 

zájmu chrán�nému tímto zákonem, není trestným �inem. Nejde o krajní nouzi, jestliže 

bylo možno toto nebezpe�í za daných okolností odvrátit jinak a nebo zp�sobený 

následek je z�ejm� stejn� závažný nebo ješt� závažn�jší než ten, který hrozil, a nebo 

byl ten, komu nebezpe�í hrozilo, povinen je snášet.“ [27] 

• § 29 Nutná obrana: „�in jinak trestný, kterým n�kdo odvrací p�ímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chrán�ný tímto zákonem, není trestným �inem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevn� nep�im��ená zp�sobu útoku.“ [27] 

• § 30 Oprávn�ní použít zbran�: „Trestný �in nespáchá ten, kdo použije zbran�

v mezích stanovených jiným právním p�edpisem.“ [27] 
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2.1.4 Trestní �ád 

 Zákon �. 141/1961 Sb., o trestním �ízení soudním, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

a ustanovení upravuje také n�které paragrafy, které jsou d�ležité pro ochranu objektu. Pojednává 

o postupu orgán� �inných v trestním �ízení, tak aby trestný �in byl náležit� prošet�en a viník 

trestného �inu spravedliv� potrestán. �ízení musí p�sobit k p�edcházení a zamezování trestné 

�innosti, k upev�ování zákonnosti, výchov� ob�an� v rámci dodržování zákon� a pravidel 

ob�anského soužití. Z hlediska ochrany objektu nás nejvíce zajímá § 76, který pojednává 

o omezování osobní svobody. 

• § 76 odst. 2 Zadržení osoby podez�elé: „Osobní svobodu osoby, která byla p�istižena 

p�i trestném �inu nebo bezprost�edn� poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 

zjišt�ní její totožnosti, k zamezení út�ku nebo k zajišt�ní d�kaz�. Je však povinen tuto 

osobu p�edat ihned policejnímu orgánu; p�íslušníka ozbrojených sil m�že též p�edat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned p�edat, je t�eba n�kterému z uvedených orgán� omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.“ [28] 

2.1.5 Zákoník práce 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zákoník práce �eší 

pracovn� právní vztah mezi zam�stnancem a zam�stnavatelem. Zákoník práce stanovuje 

bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, specifikuje práva a povinnosti zam�stnanc� a rovn�ž také 

povinnosti zam�stnavatel�. Základní povinností zam�stnavatel� je vytvá�et na pracovišti 

podmínky pro bezpe�nou práci a ochranu zdraví p�i práci a p�ijímáním opat�ení k prevenci rizik. 

Povinností zam�stnavatele je vyhledávat rizika, zjiš	ovat jejich zdroje a p�ijímat opat�ení k jejich 

odstran�ní. [29] 

2.1.6 Zákon o ochran� utajovaných informací a o bezpe�nostní 

zp�sobilosti 

 Zákon �.412/2005 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� upravuje zásady stanovení informací 

jako utajovaných, podmínky pro p�ístup k t�mto informacím a další požadavky na jejich ochranu, 
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zásady pro stanovení citlivých �inností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní 

správy. [30] 

2.1.7 Zákon o st�elných zbraních a st�elivu 

Zákon �.119/2002 Sb., zákon o st�elných zbraních a st�elivu, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. § 1: Tento zákon upravuje kategorie st�elných zbraní a st�eliva, podmínky pro nabývání 

vlastnictví, držení, nošení a používání zbran� nebo st�eliva, práva a povinnosti držitel� zbraní 

nebo st�eliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo st�eliva a pro provozování 

st�elnic, provozování informa�ních systém� v oblasti zbraní a st�eliva, sankce a výkon státní 

správy v oblasti zbraní a st�eliva. [31] 

2.2 Vyhlášky  

Vyhláška je druhem podzákonného právního p�edpisu, kterou ve smyslu právní terminologie 

smí vydat jako provád�cí p�edpis k zákonu úst�ední orgán státní správy (nap�íklad ministerstvo) nebo 

i jiný ú�ad, který k tomu zákon zmocní. [16]  

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj �. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu 

Stanovuje požadavky nutné dodržovat p�i uzemním �ešení staveb, na ú�elové a stavebn�

technické �ešení staveb. Dále stanovuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. [24]  

2.3 Technické normy  

Zde je uveden výb�r technických norem vztahujících se k zabezpe�ení objektu.  

�SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb - nevýrobní objekty 

Norma definuje požadavky na požární bezpe�nost objekt�, stanovuje požární rizika, stupe�

požární bezpe�nosti, požární odolnost stavebních konstrukcí, požadavky na únikové cesty. [2]  

�SN 73 0831 Požární bezpe�nost staveb - shromaž�ovací prostory 

Norma stanovuje speciální požadavky požární bezpe�nosti na shromaž
ovací prostory, 

pop�. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umíst�ny. [3]  
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�SN 73 0845 Požární bezpe�nost staveb - sklady 

Norma stanovuje specifické požadavky na požární bezpe�nost objektu. Ur�uje, který objekt 

spl�uje podmínky skladovacích prostor. [4]  

�SN 33 4590 Elektrické p�edpisy – za�ízení elektrické zabezpe�ovací signalizace 

Norma platí pro projektování, výrobu, zkoušení a použití za�ízení elektrické zabezpe�ovací 

signalizace a stanoví pro n� základní technické požadavky. [5]  

�SN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecn�

Norma stanovuje požadavky na odolnost komponent� požárních a poplachových systém�, 

ur�ených pro použití uvnit� a v okolí budov, v prost�edích obytných, obchodních, lehkého pr�myslu 

 a pr�myslových. Dále jsou zde definovány požadavky na odolnost komponent� systému, 

zabezpe�ovacích systém� a systém� p�ivolání pomoci. [6]  

�SN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpe�ovací systémy uvnit�   a vn� budov. 

�ást 1. – Všeobecné požadavky. 

Tato evropská norma specifikuje elektrické zabezpe�ovací systémy (EZS). Podrobn� popisuje 

�ty�i t�ídy vlivu prost�edí a �ty�i stupn� zabezpe�ení budov. V návaznosti na toto rozd�lení zajiš	uje 

úrove� požadovaného zabezpe�ení. EZS a jeho komponenty jsou rozd�leny do stup�� zabezpe�ení, 

které berou v úvahu míru rizika, hodnotu majetku, typ objektu a p�edpokládaný typ narušitele. [7]  

�SN 50131-6 Poplachové systémy – elektrické zabezpe�ovací systémy uvnit� a vn� budov.  

�ást 6. – Napájecí zdroje. 

Norma specifikuje napájecí zdroje EZS nainstalovaných v budovách. [8]  

�SN EN 50131-1 Poplachové systémy – systémy kontroly vstup� v bezpe�nostních aplikacích. 

�ást 1. – Systémové požadavky. 

Norma stanovuje všeobecné požadavky na funk�nost kontroly vstup� v bezpe�nostních 

aplikacích. [9]  
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�SN EN 50133-1 Poplachové systémy - systémy kontroly vstup� v bezpe�nostních aplikacích. 

�ást 1. - Systémové požadavky. 

Norma popisuje všeobecné požadavky na funk�nosti systému kontroly vstup� pro použití 

v zabezpe�ovacích aplikacích. [11]  

�SN EN 50131-7 Poplachové systémy – systémy kontroly vstup� v bezpe�nostních aplikacích. 

�ást 7. – Pokyny pro aplikace.  

Norma zahrnuje požadavky na návrh sytému, instalaci, p�edaní, provoz a údržbu systém�

kontroly vstup� v bezpe�nostních aplikacích. [12]  

�SN EN 50134-1 Poplachové systémy - poplachové systémy - systémy p�ivolání pomoci.  

�ást 1. - Systémové požadavky. 

Norma obsahuje doporu�ení poskytovatel�m pro efektivní a ú�inné �ídicí a organiza�ní 

postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému p�ivolání pomoci v�etn� technického 

vybavení a organizování pomoci. [13]  

�SN EN 50134-2 Poplachové systémy – systém p�ivolání pomoci.  

�ást 2. -Aktiva�ní za�ízení.  

Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky na ru�n� spoušt�ná aktiva�ní za�ízení tvo�ící 

�ást systému p�ivolání pomoci. [14]  

�SN EN 50136 Poplachové systémy – poplachové p�enosné systémy a za�ízení 

Norma zahrnuje všeobecné požadavky na signalizaci mezi poplachovým systémem 

a poplachovým p�ijímacím centrem. Dále stanovuje požadavky na provedení, spolehlivost 

a bezpe�nostní znaky poplachových p�enosových systém�. [15]  

�SN P EN 1627 Okna, dve�e, uzáv�ry - odolnost proti násilnému vniknutí 

Norma ur�uje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dve�í, oken a uzáv�r�. 

Vztahuje se na následující zp�soby otevírání: otá�ení, skláp�ní, skládání, otevírání a skláp�ní, 

posunování (vodorovné a svislé) a navinování (i na pevné konstrukce). [16]  
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�SN 74 7731 Dve�e odoln�jší proti vloupání

Norma popisuje požadavky a zp�soby zkoušení vchodových dve�í a vnit�ních dve�í 

uzavírající prostory chrán�né proti vloupání. [10]  

3. Integrovaný bezpe�nostní systém 

Tímto slovním spojením se ozna�uje rozsáhlá množina vzájemn� spjatých prvk�, která 

slouží k ochran� objektu. Síla tohoto integrovaného bezpe�nostního systému (dále jen IBS) 

spo�ívá ve vzájemné vazb� mezi jednotlivými prvky, individuálním používáním jednotlivých 

komponent� nedosáhneme nikdy dostate�ného stupn� ochrany. 

3.1 Struktura integrovaného bezpe�nostního systému 

Strukturu IBS tvo�í prvky, které jsou propojeny vazbami: 

1. Mechanického zábranného systému (SM). 

2. Signaliza�ních a monitorovacích systém� (SE). 

3. Systému organiza�ních opat�ení a ostrahy (SO). 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Z hlediska krizové bezpe�nosti je jejich podstatnou úlohou ztížit nebo prakticky zcela 

znemožnit pachateli jeho vniknutí do chrán�ného prostoru. Specifickou vlastností t�chto zábran 

je jejich bezpe�nostní úrove�. Tato úrove� je vyjád�ená pomocí doby, kterou pachatel pot�ebuje 

pro p�ekonání p�ekážky. Ve v�tšin� p�ípad� je doba p�ekonávání svou délkou pro pachatele 

neúnosná. Mechanickými zábrannými systémy lze chránit proti: 

• násilnému proniknutí osob do chrán�ného objektu, 

• znehodnocení techniky a za�ízení uvnit� chrán�ného objektu, 

• krádeži p�edm�t� a jiných hodnot z chrán�ného objektu, 

• možnosti umíst�ní nebezpe�ného p�edm�tu do chrán�ného objektu.    
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Mechanické zábranné systémy rozd�lujeme do t�í zón, v rámci kterých je vymezena 

p�sobnost jejich ochrany: 

• obvodová ochrana, 

• pláš	ová ochrana, 

• p�edm�tová ochrana. [22]

3.1.2 Signaliza�ní a monitorovací systémy 

Mají za úkol registraci a p�edání informace, že došlo k napadení a pokud je to možné 

blíže specifikovat místo napadení a tuto informaci následn� p�edat do �ídicího centra. [22] 

3.1.3 Systém organiza�ních opat�ení a ostrahy 

Tyto systémy p�ebírají informaci, že došlo k napadení objektu. Systém zhodnotí vzniklý 

nestabilní stav a nastolí p�ípadná opat�ení, která se snaží IBS uvést zp�t do rovnovážného stavu, 

který byl nadefinován p�ed napadením objektu. [23] 

3.2 Optimální bezpe�nost 

Optimální bezpe�ností se rozumí vazba mezi prvky (obrázek 1), který tvo�í pr�nik prvk�

a vazeb jednotlivých systém�m SM, SE, SO jako složek IBS (obrázek 2). Z hlediska významu 

musí IBS fungovat jako celek. Jeho efektivnost je pom�rn� snadno identifikovatelná, a to tak, že 

integrovaný bezpe�nostní systém pokryje �as, který pachatel pot�ebuje pro p�ekonání 

p�ekážky.[22]

Obrázek 1: Obecné vyjád�ení prvk� a vazeb IBS  [22] 
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Obrázek 2: Systém bezpe�nosti a ochrany majetku [22]

3.3 Fyzická ostraha  

Fyzická ostraha završuje celý bezpe�nostní systém. P�edstavuje soubor �inností zp�sobilé 

osoby pov��ené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je zabezpe�it ochranu majetku a osob, 

bezpe�nost st�ežených objekt� a ve�ejný po�ádek. Úkolem osoby, která je p�íslušnou prov�rkou 

stanovena za zp�sobilou, je zabránit trestné a jiné protiprávné �innosti. Fyzická ostraha se �adí 

mezi jedny z nejdražších typ� ochrany v�bec. Hlavní p�í�inou tohoto za�azení jsou náklady na 

výstroj, výzbroj, základní výcvik a v neposlední �ad� i plat zp�sobilé osoby. Optimální je 

prost�edky fyzické ostrahy kombinovat s dalšími dostupnými prost�edky ochrany tak, aby bylo 

dosaženo nejvyšší bezpe�nostní ochrany podniku. [23]

Fyzická ostraha zahrnuje: 

a) ochranu a ostrahu majetku na místech ve�ejnosti p�ístupných,  

b) ochranu a ostrahu majetku na místech ve�ejnosti nep�ístupných,  

c) ochranu a ostrahu majetku na místech ur�ených pro styk se zákazníkem, 

d) ochranu a ostrahu p�epravy finan�ních hotovostí a cenností,  

e) ochranu a ostrahu osob,  

f) zajišt�ní po�adatelské služby v místech ve�ejných shromážd�ní,  

g) zajišt�ní výjezd� a zásah� p�i poplachu prost�ednictvím pultu centralizované  

ochrany. [20] 
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3.4 Režimová ochrana  
Režimová ochrana zast�ešuje soubor administrativn� - organiza�ních a v�cných opat�ení, 

vedoucích k zajišt�ní bezporuchového fungovaní celého zabezpe�ovacího systému objektu. 

Režimová ochrana je prvkem, který nejen sjednocuje, ale taktéž �ídí celý komplexní 

zabezpe�ovací systém objektu. [23]

Režimová ochrana zajiš	uje možnost správné funkce ostatních druh� ochrany a rovn�ž 

zabezpe�uje snížení zranitelnosti chrán�ných objekt� p�ed množstvím kriminálních trestných 

�in�. V každodenní praxi si pod tímto pojmem m�žeme p�edstavit jisté sm�rnice, vymezující 

�innost pracovník� (vlastních zam�stnanc�) uvnit� podniku, dále jejich pohyb a chování 

externích osob, v�etn� procesu ob�hu doklad� a informací uvnit� podniku. [23]

Implementování vznikajících sm�rnic je jedním z nejobtížn�jších úkol� b�žného života.  

Režimovou ochranu d�líme na: 

• vn�jší, 

• vnit�ní. 

Vn�jší režimová ochrana 

Vn�jší režimová ochrana se týká p�edevším vstupních a výstupních podmínek 

u chrán�ného prostoru, kterým se vozidla i osoby dostávají do objektu. Opat�ení se statutem 

vn�jší režimové ochrany stanoví, kde, kdy, jak a s �ím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat.  

Vnit�ní režimová ochrana 

Vnit�ní režimová ochrana objektu se týká p�edevším dodržování bezpe�nostních sm�rnic, 

týkajících se pohybu osob a vozidel v podniku, režimu pohybu materiálu, režimu skladových 

prostor, režimu zacházení s informacemi. [23] 
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3.5 Technická ochrana  
Díky zdokonalující se technice ozna�ujeme tuto ochranu jako jednu z nejefektivn�jších. 

Z pohledu pachatele trestné �innosti, je tato ochrana velice problematicky p�ekonávána. Jednou 

z p�edních vlastností této ochrany je, že se jednotlivé komponenty systému pyšní výbornou 

reak�ní schopností. Tudíž zm�na ve vyváženém systému velice rychle aktivuje zásahové 

jednotky. D�ležitý �as, který se pomocí této reak�ní schopnosti získá, napomáhá zásahovým 

jednotkám zabránit pachateli v jeho další snaze páchat trestnou �innost nebo dokonce samotného 

pachatele v �as dopadnout.  Prost�edky �adící se do ochrany technické nazýváme souhrnným 

názvem jako elektrické zabezpe�ovací systémy (dále jen EZS). [23] 

Základní úlohy technické ochrany: 

• Podpora klasické ochrany – jejím úkolem je v�asné 

detekování o narušení prostoru definovaného objektu, tuto informaci, 

v co nejkratším �ase, sd�lit fyzické ochran� a sloužit jako nástroj pro v�asný 

zásah.  

• Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany – pomocí stejného po�tu 

�len� fyzické ochrany, lze prost�ednictvím technické ochrany dosáhnout 

efektivn�jších výsledk�. M�že také dojít k následnému snížení po�tu �len�

fyzické ochrany.  

D�lení technické ochrany z hlediska:  

•  prostorového zam��ení, 

•  zp�sobu p�edání poplachového signálu, 

•  kategorie rizikovosti chrán�ného objektu, 

•  stupn� zabezpe�ení chrán�ného objektu. 

Prostorové zam��ení 

1. Obvodová ochrana – detekuje porušení katastrální hranice objektu, která je �asto 

vymezena p�írodními nebo um�lými bariérami. T�mito bariérami jsou myšleny nap�. ploty, zdi, 

vodní toky. O ochran� obvodu objektu se využívají detektory pohybu (nap�. infra�ervené 
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detektory, mikrovlnné detektory, laserové detektory, �idla, atd.). Informace o narušení  prostoru 

je využita k aplikaci efektivních opat�ení.  

2. Pláš�ová ochrana – reaguje na zásah do plášt� objektu. Nejslabšími �lánky plášt�

objektu jsou otvorové výpln�. Skrze tyto otvorové výpln� (nap�. okna, dve�e) vede nej�ast�jší 

cesta pachatele do prostor objektu. B�žnými prost�edky pláš	ové ochrany jsou mechanické 

a magnetické kontakty, poplachové folie, pasivní a aktivní detektory rozbití skla, atd.  

3. Prostorová ochrana – provádí detekci jev�, které vzniknou v d�sledku narušení 

st�eženého prostoru. Konkrétn� se jedná o signalizaci, kdy se již pachateli úsp�šn� poda�ilo 

vniknout do prostoru chrán�ného objektu. Pro snímání t�chto jev� využíváme kombinace 

detektor� pohybu. Mezi které pat�í nap�.: 

• mikrovlnné detektory (MW),  

• ultrazvukové detektory (US), 

• pasivní a aktivní infra�ervené detektory (PIR, AIR). 

4. P�edm�tová ochrana – aktivuje se v p�ípad� p�ítomnost pachatele v bezprost�ední 

blízkosti p�edm�tu a v situacích, kdy pachatel napadne nebo neoprávn�n� manipuluje s tímto 

p�edm�tem. P�edstavitelé tohoto druhu ochrany se umis	ují do útrob trezor� nebo na p�edm�ty 

um�leckého charakteru. Na snímání t�chto d�j� používáme �idla: 

• seismická,  

• kapacitní,  

• záv�sová a polohová.  

5. Klí�ová ochrana – reaguje na narušení klí�ových míst objektu (nap�.: chodby, 

schodišt�, haly).  
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Zp�soby p�edání poplachového signálu 

Podle zp�sobu p�edání poplachového signálu (viz. obrázek 3) se elektrické zabezpe�ovací 

systémy d�lí na:  

Obrázek 3: Blokové schéma zp�sobu p�edání poplachového signálu [23] 

EZS s lokální signalizací – poplach v chrán�ném prostoru �i v jeho bezprost�ední 

blízkosti je signalizován akusticky nebo opticky, pop�. ob� sou�asn�. V režimu „POPLACH“, 

plní akustická nebo optická signalizace preventivní a informa�ní funkci.  

EZS s autonomní signalizací – stav „POPLACH“ se signalizuje akusticky nebo opticky 

na stanovišti stálé služby, které pat�í do objektu. Služba provede vyhodnocení signálu a p�ípadný 

zákrok, pop�ípad� p�ivolává pomoc.  

EZS s dálkovou signalizací – výstup „POPLACH“ je signalizován v míst� st�ediska stálé 

služby, která je s uživatelem objektu smluvn� vázána. Služba následn� vyhodnotí signál 

a provede pat�i�ný zákrok. Takovýto druh signalizace je využíván k ochran� objekt�, ve kterých 

je fyzická ochrana p�ítomna jen v pracovní dob�. 

Hledisko kategorie rizikovosti chrán�ného objektu 

Na základ� stupn� rizika lze pro zabezpe�ení objektu využít konkrétní elektrické 

zabezpe�ovací systémy. V tabulce �.1 jsou spole�n� s vý�tem typ� objektu zmín�ny kategorie 

rizik chrán�ných objekt� a kategorie dle normy �SN 33 4590. 
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Tabulka 1:Kategorie rizikovosti chrán�ného objektu (zdroj vlastní) 

Stupe� zabezpe�ení chrán�ného objektu 

Stupe� zabezpe�ení se odvíjí od typu objektu, hodnot� majetku uvnit� objektu, 

a v neposlední �ad� také od materiální a v�domostní vybavenosti pachatele. Na základ� stupn�

zabezpe�ení se stanovuje odpovídající stupe� rizika, z �ehož lze p�edvídat znalost a vybavenost 

narušitele. Zabezpe�ení d�líme do �ty� stup��. 

a) Stupe� 1 (nízké riziko) – ze strany pachatele lze p�edpokládat, nízkou znalost EZS 

a omezený sortiment jednoduše dostupných nástroj�.  

b) Stupe� 2 (nízké až st�ední riziko) – u úto�níka lze p�edpokládat ur�itou znalost EZS 

a rovn�ž mohou mít k dispozici sortiment nástroj� i p�ístroj�, jak základních, tak i 

p�enosných (multimetr).  

c) Stupe� 3 (st�ední až vysoké riziko) – u tohoto stupn� lze p�edpokládat, že úto�níci jsou 

obeznámeni o systému EZS a mají k dispozici úplný sortiment nástroj� a dalších p�enosných 

za�ízení.  

d) Stupe� 4 (vysoké riziko) – použití v p�ípadech absolutní p�evahy zabezpe�ení nad 

ostatními hledisky. Narušitelé mají možnost a zárove� jsou i schopni vypracovat podrobný 
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plán útoku. Rovn�ž lze u pachatel� p�edpokládat kompletní sortiment prost�edk� pro vy�azení 

systému z provozu a náhradu vy�azených prvk� EZS.  

3.6 Klasická ochrana  
Klasickou ochranu �adíme mezi vývojov� nejstarší typy ochrany a její princip spo�ívá 

v zajišt�ní p�íslušného objektu mechanickými za�ízeními, která jej budou spolehliv� ochránit. 

Vytvá�ením r�zných zábran se snažíme znemožn�ní odcizení p�edm�t�, za�ízení, nebo vytvo�ení 

p�ekážek, které by pachatele co nejvíce zdržely anebo jej dokonce odradily od dosažení jeho cíle.  

Do skupiny klasických prvk� ochrany �adíme p�edm�ty, jakými jsou zdi, st�echy, 

podlahy, okna a dve�e objekt�. Dále m�žeme jmenovat mechanické zábranné prost�edky, jakými 

jsou beze sporu nap�íklad bezpe�nostní uzamykací systémy, m�íže, bezpe�nostní folie, 

bezpe�nostní tvrzená a vrstvená skla, bezpe�nostní schránky, trezory, apod.  
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4. Firma FONSIL, spol. s.r.o. 

Výb�r tohoto objektu byl ovlivn�n n�kolika. Prvním d�vodem je, že se objekt nachází ve 

vesnici, která je zárove� i mým bydlišt�m. Dalším d�vodem, který vysv�tluje blízký vztah 

k firm� je, že v ní pracuje moje matka. Navšt�vováním firmy jsem zjistil, jaké jsou p�ípadné 

nedostatky v zabezpe�ení, a touto prací bych cht�l inovovat zabezpe�ení ve firm�. 

4.1 Všeobecné informace 

Firma Fonsil byla založena i zapsána do obchodního rejst�íku 12. kv�tna 1994 jako 

spole�nost s ru�ením omezeným. Jako p�edm�t podnikání je uvedena výroba nástroj� a 

záme�nictví. Spole�nost byla založena 3 jednateli: paní Ing. Janou Krupovou, jejíž obchodní 

podíl ve spole�nosti �inil 50 %, panem Ji�ím Šmehlíkem, jehož obchodní podíl byl ve výši 25 % 

a panem Zde�kem St�alkou taktéž s 25 % obchodního podílu ve spole�nosti. Základní kapitál 

spole�nosti je K� 200.000,- [18] 

Hlavní využívanou technologií ve firm� je technologie CNC frézování. Zam��ují se také 

na kovoobráb�ní, soustružení, broušení, závitování a frézování, kalení a pískování materiálu. 

Firma pracuje s barevnými kovy, plasty, ocelí, hliníkem teflonem, duralem a podobnými 

materiály. Firma Fonsil se zam��uje zejména na kusové a malosériové zakázky.  

V sou�asné dob� disponuje spole�nost Fonsil velmi kvalitním strojovým parkem, který 

obsahuje 5 CNC frézovacích stroj� a CNC soustruh. Pro ú�ely obráb�ní rozli�ných materiál�

(dural a jiné slitiny lehkých kov�, oceli, titanu) se využívají obráb�cí centra, obráb�ní 2D 

tvarových kontur a obráb�ní složitých tvar� ve 3D. Dále je využívá pro p�ti osé frézování 

složitých forem a díl�, frézování elektrod pro elektroerozivní obráb�ní a frézování složitých 

prototypových díl�. Mezi jedny z nejpoužívan�jších stroj� pat�í: 

• univerzální soustruh,  

• sou�adnicová, svislá a radikální vrta�ka,  

• vertikální, univerzální a nástroja�ská frézka,  

• bruska na kulato a 2 plocho horizontální brusky, 

• velice kvalitní 3D sou�adnicový m��ící stroj Contrua G2 Carl Zeiss. [17] 
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Výše zmín�ný strojový park, je typickým p�íkladem dlouhodobého hmotného majetku 

(dále jen DHM) firmy. P�íkladem dlouhodobého nehmotného majetku firmy (dále jen DNM) jsou 

nap�íklad softwary a licence. Majetkem ob�žným (dále jen OM) se všeobecn� myslí nap�íklad 

materiál pro výrobu. Sou�et všech zmín�ných druh� majetku tvo�í celková aktiva firmy, které je 

pot�eba chránit. V sou�asné dob� jsou aktiva firmy vy�íslena na �ástku 10.000.000 K�. Produkce 

firmy se p�evážn� zam��uje na dodávání do v�tších firem. K t�mto ú�el�m je uzp�soben     

i pat�i�ný po�et zam�stnanc�, který je v sou�asné dob� 30. Ve firm� jsou zajišt�ny následující 

pozice: 

• technickohospodá�ští pracovníci 

• manuální d�lníci,  

• skladník, 

• ostatní d�lníci (pracující ve 3 sm�nném provozu na obráb�cích CNC strojích)  

4.2 Popis objektu firmy FONSIL, spol. s r.o. 

Areál firmy se nachází na hlavním tahu mezi m�stem Kop�ivnice a Frenštát pod 

Radhošt�m. V obou m�stech se nacházejí velké firmy, s kterými spole�nost Fonsil podepsala již 

nejeden kontrakt. Díky této poloze se firma stává pom�rn� úsp�šnou dodavatelem. Budova 

spole�nosti Fonsil  (obrázek 5) má tvar písmene „L“ a její rekonstrukcí, která prob�hla v letech 

2005 až 2006, se vytvo�il dostate�ný prostor jak pro výrobní odd�lení, tak i pro administrativní 

�ást. 
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Obrázek 4: Orienta�ní plán areálu a sousedících objekt� (zdroj vlastní) 

Popis objektu: „A“ - administrativní �ást objektu; „B“ - výrobní �ást objektu; „C“ - rodinný d�m na západní stran

stodola a garáž sousedního rodinného domu; „F“ - rodinný d�m na východní stran�; „G“ - garáž rodinného domu na východní stran
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Hlavní silnice vede v t�sné blízkosti severní strany areálu, kde je ješt� p�ed vjezdem do 

areálu vytvo�eno parkovišt� pro návšt�vy. Na západní a východní stran� pozemku se v t�sné 

blízkosti nacházejí rodinné domy. Na jižní stran� navazuje na areál firmy pozemek mate�ské 

školky. Pozemek spole�nosti má tvar obdélníku a je z jižní a východní strany chrán�n plotem. Ze 

západní strany je areál firmy chrán�n vysokou zdí, která je nosnou zdí sousedního objektu 

a dosahuje do výšky dvou a p�l metru. Severní �ást areálu chrání plot a posuvná elektrická brána. 

V areálu objektu se nachází parkovišt�, které je svým po�tem parkovacích míst pln� uzp�sobeno 

jak pro sou�asný po�et zam�stnanc� firmy, tak i pro p�ípadnou návšt�vu firmy. Hlavní budova je 

rozd�lena na výrobní a administrativní �ást. Výrobní �ást je jednopodlažní (obrázek 5) a je 

�len�na do t�í �ástí. D�vodem rozd�lení je odlišná hlu�nost stroj� a pracovních �inností.  

Obrázek 5: Výrobní hala (zdroj vlastní) 

Obrázek 6: Fotografie administrativní budovy, pohled z hlavní silnice [28] 
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Administrativní �ást (obrázek 6) je rozd�lena na dv� podlaží. V prvním podlaží severní 

�ásti areálu se nachází recepce, kuchy�ka pro zam�stnance a zasedací místnost. V druhém 

podlaží této severní �ásti se nacházejí pouze kancelá�e, administrativních pracovník� a majitel�

firmy.  

Možnosti napadení areálu hrozí ze všech stran, což je ošet�ené vybranými prvky 

mechanických zábranných systému. Hlavní vchod do objektu firmy je ze severní strany 

prost�ednictvím prosklených dve�í nebo prost�ednictvím branky nebo elektrické posuvné brány. 

4.3 Sou�asné prvky zabezpe�ení firmy FONSIL, spol. s r.o. 

Podstatným faktorem pro ur�ení zabezpe�ovacího stupn� je konstatování aktiv firmy, 

která budeme chránit. Aktiva firmy FONSIL, spol. s r.o., která je pot�eba chránit, byla již 

zmín�ny výše a myslí se jím sou�et veškerého majetku firmy, který je umíst�ný jak ve výrobní 

�ásti objektu tak i v administrativní �ásti. Majetkem ve výrobní �ásti mohou být jak materiál, tak 

i strojový park, který ale je díky své hmotnosti nesnadno zcizitelný. Majetkem v �ásti 

administrativní rozumíme jak software, který se používá pro tvorbu technické dokumentace, tak 

i cenné dokumenty. Ztráta citlivých informací by mohla snadno ohrozit postavení firmy na trhu.  

D�ležitou sou�ástí zabezpe�ení areálu jsou bezpochyby prvky mechanického 

zabezpe�ení. V našem konkrétním p�ípad� nejsou využívány žádné prvky elektrického 

zabezpe�ení. Tento fakt je pochopitelný vzhledem k velice nízkému po�tu nedovoleného vpádu 

do areálu, který se stal pouze jednou. V areálu jsou pouze mechanické zábranné systémy, které 

jsou dopln�ny o systémy �ízení a kontroly vstupu. Jejich p�íklady uvádím v další kapitole.  

4.3.1 Mechanické zábranné systémy  

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou d�ležitým pilí�em v celkové systému 

zabezpe�ení. Tento zabezpe�ovací systém je tvo�en r�znou sestavou beriér, nebo p�ekážek. 

Spole�ným cílem t�chto prvk� je vytvo�it co nejv�tšího �asového zpožd�ní mezi okamžikem 

napadení až do okamžiku napadení  
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Rozd�lení MZS: 

• obvodová ochrana 

Takovouto ochranou se rozumí ochrana jejímž hlavním úkolem je bezpe�nost kolem 

chrán�ného objektu a zárove� pokud možno v co nejvyšší mí�e zabránit nedovolenému vstupu na 

chrán�ný pozemek.  

1) Pevné bariéry  

Tímto pojmem se v praxi ozna�uje stavba z pevných, ve v�tšin� p�ípad� betonových díl�, 

která by m�la svou mechanickou pevností zabránit nedovolenému pr�niku. Bariéra, která chrání 

pozemek ze západní strany (obrázek 7) je vysoká 2,5 m. V n�kterých p�ípadech lze tuto bariéru 

doplnit o další systémy, které zvýší bezpe�nost chrán�ného pozemku. Pokud se rozhodneme pro 

prvky zvyšující odolnost bariéry, m�žeme zvolit nap�. pevné hroty nástavec s žiletkovým drátem 

nebo nástavec s ostnatým drátem. V našem p�ípad� je ovšem takováto nadstavba t�žko 

myslitelná, jelikož ze
 není ve vlastnictví firmy. Zmín�ná bariéra tvo�í nosnou ze
 sousedního 

objektu. 

Obrázek 7: Pevná bariéra (zdroj vlastní) 
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2) Brána 

Brána vjezdová (obrázek 8) i vstupní (obrázek 9) je dopln�na o systém �ízení a kontroly 

vstup�. Brána je po celé své délce vysoká 170 cm. Brány je možné otev�ít dv�ma zp�soby. 

K prvnímu zp�sobu se využívají �ipy (obrázek 10), které vlastní pouze zam�stnanci firmy. 

V p�ípad� pot�eby bránu otev�ít, p�iloží zam�stnanec �ip ke �tecímu za�ízení (obrázek 11) a brána 

se otev�e. Druhým zp�sobem je otev�ení pomocí spína�e a to ze stanovišt� recepce. Brána svou 

velikostí snadno poslouží p�i projetí osobního i nákladního automobilu  

Obrázek 8: Elektrická posuvná brána (zdroj vlastní)

Obrázek 9 : Branka s elektrickým zámkem (zdroj vlastní) 
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Obrázek 10 : �ip, který vlastní zam�stnanci (zdroj vlastní) 

3) Plot  

Plot, který chrání areál z jižní strany je momentáln� v nevyhovujícím stavu (obrázek 12). 

Vlivem odklizení sn�hu z parkovišt� došlo k poškození struktury pletiva. Plot je nyní 

nedostate�ným mechanickým prvkem a zvyšuje tak možnost napadení firmy touto cestou. 

Podhrabová p�ekážka plotu je vysoká 10 cm. Plot dosahuje do výšky 160 cm.  

Obrázek 11: �tecí za�ízení �ip� (zdroj vlastní) 
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Obrázek 12 : Plot ochra�ující jižní stranu areálu (zdroj vlastní) 

• pláš	ová ochrana  

Pojem pláš	ová ochrana zahrnuje veškeré stavební prvky budovy. Stavebním prvkem jsou 

myšleny st�ny, stropy, podlahy, a také st�echy. Tento prvek tvo�í d�ležitou ochranu p�ed 

nedovoleným vniknutím. Pokud by se povedlo úto�níkovi vniknout do objektu, a	 už 

probouráním zdi nebo st�echy, mohlo by dojít ke zna�ným škodám na aktivech firmy. Pro snížení 

možnosti vzniku tohoto rizika bylo zvoleno cihelné zdivo o tlouš	ce 500 mm. 

• otvorové výpln�

Do této skupiny se �adí veškeré otvory v plášti budovy. Tyto výpln� jsou místa, kde není 

objekt chrán�n žádným zdivem, a proto zde logicky vzniká v�tší riziko nedovoleného vstupu. 

V našem p�ípad� se jedná o vstupní dve�e a také okna umíst�ná po obvodu objektu. Vstupní 

dve�e (viz obrázek 13) jsou ovládány systémem �ízení a kontroly. Zam�stnanci mohou do objektu 

vstoupit po p�iložení �ipu na �tecí za�ízení (viz obrázek 10). Návšt�va svou p�ítomnost ohlásí 

stisknutím zvonku kancelá�e nebo zvonku dílna (viz obrázek 14). Následn� je možné dve�e 

otev�ít ze stanovišt� recepce. Otvorové výpln� v našem objektu nejsou zabezpe�eny žádným 

ochranným �idlem. Dále nejsou opat�eny žádným druhem ochranných fólií. Zde vzniká velké 

riziko nekontrolovaného vniknutí do objektu. 
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Obrázek 13: Otvorové výpln� - vstupní dve�e (zdroj vlastní) 

Obrázek 14: �tecí za�ízení a zvonky - vstupní dve�e (zdroj vlastní) 

• povrchové p�ekážky 

V areálu se nevyskytují pevné povrchové p�ekážky. Není zde žádná výsadba strom� nebo 

k�ovin. Jedinou p�ekážkou, která by mohla komplikovat výhled na areál, jsou zaparkovaná auta. 

Tyto p�ekážky by mohly pachateli poskytnout snadný úkryt p�ed procházejícími zam�stnanci.  
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5. Statistika napadení  

Celkový po�et p�ípad� napadení firmy Fonsil, za celou dobu její p�sobnosti, je pouze 

jeden. Vezmeme-li v úvahu, že její existence je datována od roku 1994, jedná se o velice úsp�šné 

�íslo. Pravd�podobn� díky tomu, že je objekt situován vedle frekventované silnice, není �astým 

p�edm�tem napadení. K výše zmín�nému napadení došlo v roce 2007. P�i napadení došlo 

k nedovolenému vniknutí do objektu a to konkrétn� prost�ednictvím hlavního vchodu, který 

nebyl uzam�en. Další podstatný faktor, který pachateli nahrával do karet, byla nep�ítomnost 

recep�ní. Pachatel tak snadno pronikl p�es recepci do kancelá�e, která je ve vedlejší místnosti. 

Zde nebyl p�ítomen žádný zam�stnanec firmy a tak se pachatel obohatil o digitální fotoaparát 

a mobilní telefon. Krátce po tomto napadení byly všechny vstupy do objektu dopln�ny o systémy 

kontroly a �ízení. Každý zam�stnanec firmy je vlastníkem �ipu, pomocí n�hož lze odjisti 

vchodové dve�e do objektu. Vstup jakékoliv osoby, která není zam�stnancem firmy nebo nejde 

v jeho doprovodu, je nemožný. Dále byl u hlavního vchodu nainstalován zvonek, kterým se 

m�žou externí osoby dozvonit na recep�ní a nebo do kancelá�e. Recep�ní pak následn� tla�ítkem 

odemkne hlavní vchod a tím umožní vstup externí osoby do objektu. Jelikož je místo recepce 

situováno p�ímo naproti hlavnímu vchodu, m�že recep�ní, díky dobrému výhledu, snadno 

identifikovat zjevné nebezpe�í. 

6. Identifikace bezpe�nostních rizik 

Rizikem rozumíme pravd�podobnost vzniku ur�itého nežádoucího stavu, ke kterému 

dojde b�hem ur�ité doby a za ur�itých podmínek. Riziko je p�vodcem celé �ady škod, jako škody 

na zdraví tak na majetku �i životním prost�edí. Proto, abychom riziko identifikovali, je d�ležité 

jeho správné vnímání. Abychom jej správn� vnímali, musíme si jej p�edstavit jako prvek, který 

má nežádoucí charakter pro náš chrán�ný objekt. Projevem rizika jsou pak vzniklé škody na 

aktivech p�edm�tu, který chráníme. V praxi se k identifikaci bezpe�nostních rizik používá 

nap�íklad tzv. technika rybí kosti neboli Ishikaw�v diagram. Metodu Ishikawova diagramu 

popisuji v další kapitole. 
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6.1 Ishikaw�v diagram 

Ishikaw�v diagram, který je �eštin� znám jako diagram rybí kosti a v angli�tin� jako 

fishbone diagram, je metodou, kterou rozvinul v šedesátých letech minulého století  Kaoru 

Ishikawa. Prost�ednictvím této metody lze modelovat a strukturovat proces nebo identifikovat 

možné p�í�iny problému. Hlavní funkcí této metody je stanovit nejpravd�podobn�jší p�í�iny 

problému, který je p�edm�tem našeho šet�ení. Tato metoda je založena na form� grafického 

zobrazení p�í�in, které zp�sobují ur�ité následky. Každý jednotlivý faktor se podrobn�ji 

analyzuje a hledají se díl�í p�í�iny. V�tvení jednotlivých p�í�in vytvá�í obrazec, který je velice 

podobný rybí kosti (obrázek 15). 

Obrázek 15: Ishikaw�v diagram 

Vyhotovený Ishikaw�v diagram pro spole�nost FONSIL je umíst�n v P�íloze 1. 

V diagramu rybí kosti jsou vymodelována rizika, která by mohla vést k poškození pop�. ke ztrát�

aktiv firmy. Rizika jsem rozd�lil do dvou oblastí: 

Perimetr areálu:

� p�est�ižení pletiva, 

� poléhavé oplocení, 

� neuzam�ení brány, 

� p�elezení plotu, 

� nedovolený pohyb v areálu. 
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Pláš	 objektu: 

� vstup na st�echu, 

� Vypá�ení dve�í, 

� Vypá�ení oken, 

� Pr�raz dve�í, 

� Pr�raz oken, 

� P�ekonání zámku, 

� P�ekonání t�žkou technikou. 

6.2 Bezpe�nostní analýza objektu firmy  

Pokud chceme dosáhnout kvalitního zabezpe�ení objektu, je pot�eba, aby jednotlivé 

funkce zabezpe�ovacích komponent� byly dob�e slad�ny. Tyto funkce je nutné sladit již ve fázi 

evoluce základního projektu. Z této podstaty se zpracovává bezpe�nostní analýza, pomocí níž lze 

stanovit místa s vysokým rizikem. Dále se zvolí vhodný zp�sob zabezpe�ení objektu. Díky této 

vzniklé studii lze následn� navrhnout systémy EPS (elektronická požární signalizace), evakua�ní 

rozhlas, EZS, p�ístupové a kamerové systémy, p�ípadn� i asset lokalizaci tak, aby výsledný efekt 

naplnil veškerá o�ekávání vedoucích zam�stnanc� na zabezpe�ení areálu.  

Cílem bezpe�nostní analýzy objektu je posoudit efektivnost všech sou�asných metod 

ochrany a následné vypracování podklad� pro projektování zabezpe�ovacího systému. Samotná 

realizace zabezpe�ovacích systém� je pom�rn� nákladná záležitost a proto je t�eba zajistit, aby 

vynaložené prost�edky byly využity efektivn�. V dalším kroku je pot�eba ur�it, co se bude 

chránit, jakým zp�sobem, jaké prost�edky a metody k tomu budou využity, kdo bude provád�t 

obsluhu systému, jeho údržbu apod. Struktura bezpe�nostní analýzy je uvedena na obrázku �. 16.  
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Obrázek 16: Struktura bezpe�nostní analýzy zranitelnosti objektu [23] 

6.3 Metody analýzy rizik požívané v praxi 
K vytvo�ení analýzy rizik lze použít pom�rn� rozsáhlou škálu metodik a softwarových 

nástroj�. P�ed zapo�etím výpo�tu míry rizika je podstatné vyhodnotit, jestli jsou spln�ny 

podmínky dané metodiky. Myslí se tím, jestli mají data, která máme k dispozici, náležitou 

vypovídající hodnotu a tím se ur�í použitelnost dané metody. U hodnocení a výpo�tu analýzy 

rizik mají velký vliv na kone�ný výsledek statistické údaje, úsudek a praktické zkušenosti 

zhotovitele �i zhotovitel�. [21] 

Pokud známe d�kladn� celý objekt a jeho okolí a zárove� jsou pro daný objekt ur�ena 

vn�jší i vnit�ní nebezpe�í, je možné na základ� ur�ení možných zp�sob� napadení a p�ípadn�

díl�ích speciálních analýz stanovit zranitelná místa objektu. Takto stanovená místa následn�

p�edstavují pro objekt jistý rizikový faktor, který je nutné použitím prost�edk� klasické, 

technické, režimové a fyzické ochrany odstranit. [23]  

Nelze �íct, že každá metoda stanovení rizika se hodí pro každou situaci. Každá metoda pro 

stanovení rizik byla vytvo�ena pro ur�itý problém. T�chto metod je celá �ada. Pro p�iblížení jsem 

zde uvedl metody, které jsou v praxi velmi �asto používány. 

What – If Analysis (analýza toho, co se stane když)  

Princip této analýzy je založen na tom, co se stane když, je hledání možných dopad� u 

specifických provozních situací. B�hem této analýzy probíhá diskuze ve skupin� obsahující jak 

zkušené a obeznámené osoby, které v diskuzi kladou otázky nebo vyslovují úvahy o možných 

nehodách. Výstupem této diskuze je seznam otázek a odpov�dí o procesu, pop�. tabulkový 

seznam nebezpe�ných situací dopln�ný o ochranu p�ed následky a návrhy pro snížení rizika.  
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Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí)

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje pr�b�h procesu od inicia�ní události p�es 

konstruování událostí vždy na základ� dvou možností – p�íznivé a nep�íznivé. Výstupem této 

analýzy jsou scéná�e nehody, které jsou graficky znázorn�né pomocí stromu událostí, které 

p�edstavuje rozv�tvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Podle toho jak po�et událostí 

nar�stá, výsledný graf se postupn� rozv�tvuje jako v�tve stromu. Touto analýzou lze vhodn� �ešit 

složité procesy. 

Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zp�tném rozboru událostí za 

využití �et�zce p�í�in, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Výstupem je grafický 

logický model, který zobrazuje r�zné kombinace poruch za�ízení a lidských chyb, které mohou 

vyústit ve vrcholovou událost. Názorné zobrazení stromu poruch p�edstavuje rozv�tvený graf 

s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je posoudit 

pravd�podobnost vrcholové události s využitím analytických nebo statistických metod.  

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA  

Analýza možností vzniku vad a jejich následk�. (viz. kapitola 6.4)  

Paretova analýza (viz kapitola 6.4) 

6.4 Analýza FMEA 

Metoda FMEA je v praxi �asto používaná a uznávaná jako velice kvalitní nástroj pro hledání 

rizik. Výhodou této metody je, její snadná aplikace jak pro identifikaci nebezpe�í, tak pro výpo�et 

pravd�podobnosti jeho vzniku a posouzení možných následk�.  

Historické ko�eny této metody sahají do šedesátých let 20. století, kdy se používala pro 

analýzu složitých systém� v kosmickém a jaderném pr�myslu. Následn� se její používání p�eneslo 

i do jiných odv�tví a to hlavn� do automobilového pr�myslu.  

Tato metoda je založena na rozboru zp�sob� selhání a jejich d�sledk� a umož�uje hledání 

dopad� a p�í�in na základ� systematicky a strukturovan� vymezených selhání za�ízení. Metoda 

FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvk� projektového návrhu systému a jeho provozu. Využívá 

se p�edevším pro vážná rizika. Vychází se z výpo�tu uvedeného ve vzorci:  

HNPR ××=
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R – míra rizika (MPR)     N – závažnost následk�

P – pravd�podobnost vzniku a existence rizika  H – odhalitelnost rizika 

K analýze bezpe�nosti v pr�myslu p�ed protiprávními �iny se používá rozp�tí 10 parametr�. 

Pro p�ehlednost je však použito pouze 5 parametr� pro každou t�ídu. Parametry metody FMEA jsou 

uvedeny v tabulkách 2 až 5.  

Tabulka 2: Parametry miry rizika R [21] 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 nežádoucí riziko 

100 - 125 nep�ijatelné riziko 

Tabulka 3: Parametry pravd�podobnosti P [21] 

P Pravd�podobnost vzniku rizika 

1 nahodilá, velice nepravd�podobná 

2 spíše nepravd�podobná 

3 pravd�podobná, reálná hrozba 

4 velice pravd�podobná 

5 trvalá hrozba 

Tabulka 4: Parametry závažnosti následk� N [21] 

N Závažnost následk�

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 v�tší delikt, úraz s pracovní neschopností, v�tší škoda 

3 st�ední delikt, úraz s p�evozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 t�žký delikt, t�žký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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Tabulka 5: Parametry možnosti odhalení rizika H [21]

H Možnost odhalení rizika 

1 p�edvídatelné riziko 

2 snadno odhalitelné riziko 

3 odhalitelné riziko 

4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 

Pomocí výše zmín�ných hodnot lze stanovit míru rizika (R) v intervalu (0,125>. Hodnoty 

jednotlivých index� jsou voleny reáln� až lehce nadsazen�, pro zp�ísn�ní rizik a zvýšení 

bezpe�nosti. P�i kone�ném vyhodnocování míry rizika, byla vypo�tena tzv. míra tolerance, která 

ur�uje hranici rizika vyhodnoceného jako p�ijatelné nebo nep�ijatelné.  

6.4.1 Hodnocení rizik pro firmu FONSIL, spol. s r.o. 

Jednotlivá rizika metody FMEA jsou sepsaná v tabulce �. 6, kde jsou ke každému riziku 

uvedeny p�í�iny, následky. Všechny tyto rizika jsou ohodnoceny bodov� dle tabulek �.2 až �.5 

a následn� je vypo�ítána hodnota rizikového �ísla. Úsp�šnost analýzy je závislá, jak na správném 

ur�ení rizikového �ísla jednotlivých poruch, tak i na vý�tu poruch samotných. Takže velice 

d�ležitou sou�ástí je správné identifikování p�í�in a následk�, které jsme provedli pomocí 

Ishikawova diagramu.    
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Tabulka 6: Analýza metodou FMEA zam��ená na strukturální rizika 
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Následn� vytvo�ím tabulku (tabulka 7), kde v prvních dvou sloupcích se�adíme sestupn�

identifikovaná rizika dle míry rizika. V dalších sloupcích vypo�teme kumulativní �etnosti    

a relativní kumulativní �etnosti.   

Tabulka 7: Tabulka se�azených rizik, v�etn� vypo�tených �etností 

�íslo R 
R 

(%) 

Kumulativní 

�etnost 

Relativní 

kumulativní  

�etnost (%) 

7 60 17.65 60 17.65 

9 60 17.65 120 35.29 

3 40 11.76 160 47.06 

10 36 10.59 196 57.65 

1 24 7.06 220 64.71 

11 24 7.06 244 71.76 

12 24 7.06 268 78.82 

4 18 5.29 286 84.12 

5 18 5.29 304 89.41 

2 12 3.53 316 92.94 

6 12 3.53 328 96.47 

8 12 3.53 340 100.00 

SUMA 340 100     

Pro správné vyhodnocení analýzy byl výpo�et proveden pomocí Paretova principu (viz 

obrázek 15). Paret�v princip 80/20 spo�ívá v sestupném se�azení identifikovaných rizik podle 

míry rizika a ur�ení jejich procentuálního zastoupení v celkové sum� R. Rizika s kumulativní 

�etností nad 80% jsou vyhodnocena jako p�ijatelná a jejich stávající zabezpe�ení jsou 

dostate�ná.[21] Rizika, která nep�evyšují zmín�ných 80 %, jsou zvýrazn�na �erven�

a vyhodnocena jako nep�ijatelná. Pro tyto rizika je nutné navrhnout další opat�ení. Výstupem 

analýzy FMEA je grafické znázorn�ní rizik, které nám slouží k p�ehlednému zobrazení. Z grafu 

lze snadno ur�it, která rizika jsou závažná, a je t�eba jejich míru snížit. 
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Obrázek 17: Paretova analýza (grafické znázorn�ní rizik ze strukturálního hlediska) 

6.5 Vyhodnocení provedené analýzy 

Pomocí výše zmín�ných a aplikovaných metod (Ishikawova diagramu, FMEA a Paterovy 

analýzy) jsem vyhodnotil rizika, která mohou ohrozit aktiva firmy. Rizikem, které m�že mít 

zna�ný dopad na aktiva firmy, je nedostate�né zabezpe�ení otvorových výplní. Nejv�tším rizikem 

nedovoleného vstupu do objektu jsou bezesporu hlavní vchodové dve�e. Vchod je tvo�en 

sestavou prosklených dve�í a prosklených okenních fix�. P�ed t�mito dve�mi není již žádná 

mechanická zábrana, která by pachateli znemožnila p�ímý kontakt. Pachatel se m�že proražením 

sklen�né výpln� dve�í nebo oken snadno dostat do míst recepce, které nejsou chrán�ny žádným 

�idlem detekující pohyb. Také p�ekonáním zámku je možné se v areálu libovoln� pohybovat, 

pokud vás nespat�í zam�stnanec firmy. Dalším rizikovým místem je oplocení areálu. Pletivo není 

dostate�n� napnuté a oplocení nedosahuje výšky 180 cm. Pokud by pachatel zvolil p�ípadný 

pr�nik skrz oplocení areálu, nem�l by to moc náro�né. Po vniknutí do areálu by mohl poškodit 

vozidla parkující na parkovištích. V horším p�ípad� by mohl pachatel využít situace, kdy bude 

zam�stnanec vcházet do objektu a proklouznout za jeho zády. Výsledky, které jsou 
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prost�ednictvím analýz vyhodnoceny, jasn� nabádají k vybudování systému elektrického 

zabezpe�ení objektu. Vybudováním elektrického zábranného systému, který bude následn�

eliminovat rizika, se budu zabývat v následující kapitole.  

7. Prvky inovativního zabezpe�ení 

Analýzy, které jsem použil pro vyhodnocení míry rizik, jasn� ur�ily riziková místa. 

Jelikož se firma FONSIL, spol. s r.o. nestává �astým ter�em napadení, bude mít inovace 

zabezpe�ení p�evážn� charakter preventivní. Návrh možných zlepšení uvádím v další kapitole.  

7.1 Mechanické zábranné systémy 

Z výše popsaného sou�asného stavu mechanických zábranných systému jsou patrné ur�ité 

nedostatky. Hlavním nedostatkem je sou�asný stav oplocení. V prvním kroku by bylo pot�eba 

plot opravit a dostate�n� vypnout. Tím by se zna�n� eliminovala možnost nedovoleného vstupu 

do areálu podniku z jižní strany. Dále by bylo vhodné použít standardní výšku oplocení 180 cm 

a doplnit ji o ostnatý drát. Neestetický vzhled ostnatého drátu snadno zanikne díky listnatému 

porostu na sousedním pozemku. Ostatní mechanické zábranné systémy spl�ují svou funkci 

a rizika z nich plynoucí nemají tak zna�nou míru.  

Pokud budeme hovo�it o ochran� plášt� budovy, jsou zde velice kritická místa. Všechna 

okna umíst�ná po obvodu objektu jsou výklopná. Vypá�ení t�chto oken je pro pachatele pom�rn�

snadnou záležitostí. Umíst�ní m�íží na tyto okna by bylo velice neestetické a zárove�

nepraktické. Bylo by možné zde umístit m�íže vypouklé, které by umož�ovaly okna otev�ít a tím 

podpo�it cirkulaci vzduchu v objektu. Estetický charakter m�íží bychom ovšem t�žko pop�eli. 

Proto bych navrhoval tato plastová okna doplnit fóliemi, které jsou tvo�eny vrstvami 

polyesterového nebo polyvinylbuteralového filmu. Nejkriti�t�jší místa jsou okenní a dve�ní 

výpln� umíst�né u hlavního vchodu. Tyto výpln� skrývají velice snadnou p�ístupovou cestu, 

a proto vyžadují velikou pozornost. Vhodným opat�ením by byla okenní fólie a nebo 

bezpe�nostní sklo. Ob� varianty by snížily, nebo alespo� zpomalily rychlost pr�niku pachatele do 

budovy. Všechny okenní a dve�ní výpln� by bylo vhodné doplnit o prvky EZS, které by 

kontrolovaly jejich stav.   
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7.2 Elektrické zabezpe�ovací systémy  

Elektrická zabezpe�ovací systémy slouží k ochran� objektu p�ed nežádoucím vstupem. 

Rozmíst�ní jednotlivých prvk� je patrné v p�íloze (p�íloha 2, 3, 4 a 5).  

Hlavním �lenem zabezpe�ovacího systému je úst�edna. Tento prvek slouží 

k vyhodnocování všech signál� p�icházejících na její vstup. P�i sb�ru t�chto signál� provádí 

úst�edna analýzu, která na základ� vloženého programu vyhodnocuje ur�ité stavy. Pro tyto ú�ely 

jsem zvolil úst�ednu DSC Power 1864. 

Popis úst�edny Power 1864: je to zabezpe�ovací úst�edna s kapacitou 8 smy�ek na 

základové desce, rozši�itelná na 64 smy�ek pomocí rozši�ujících expandér�. Detektory mohou 

být použity standardní, adresovatelné nebo bezdrátové. Úst�edna m�že být rozd�lena až na osm 

samostatn� ovládaných blok�. Modulární výstavba úst�edny umož�uje použití až osmi LED, 

LCD nebo ikonových klávesnic, ovládání pomocí bezdrátových ovlada��, tisk provozního deníku 

na tiskárnu, p�ipojení do po�íta�ové sít� atd. Pro ovládání lze použít až 35 (�ty�místných nebo 

šestimístných) uživatelských kód�. Sou�ástí úst�edny je digitální telefonní komunikátor pro 

p�ipojení na pult centralizované ochrany. [1] 

Pro ovládání a programování úst�edny je pot�eba zvolit vhodný a intuitivní zp�sob. T�mto 

ú�el�m by m�la sloužit klávesnice Interface PK 5590CL (obrázek 18). 

Popis klávesnice Interface PK 5590CL: Jedná se o dotykový interface pro úst�edny 

DSC Power, kombinuje základní funkce ovládací klávesnice s intuitivním dotykovým 

prost�edím, které nabízí vyšší pohodlí pro náro�né uživatele. Provád�ní rutinních každodenních 

operací je zjednodušeno využitím moderního dotykového displeje. [1] 

Obrázek 18 : Klávesnice Interface PK 5590CL [1]
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Pro napájení celého systému EZS byl zvolen transformátor TR-3 /80 VA (obrázek 19). 

Transformátor s krytem a svorkovnicí. Parametry transformátoru jsou: vstupní nap�tí 230V st., 

výstupní nap�tí 16V st., výkon 80VA, �SN 351330 [19]. 

Obrázek 19 : Transformátor TR-3 [19]

P�evážná v�tšina napadení je provedena prost�ednictvím p�ekonání otvorových výplní, 

proto je pot�eba tyto výpln� dostate�n� zabezpe�it. Detekce otev�ení konkrétních dve�í bude 

�ešena prost�ednictvím magnetického �idla. Toto �idlo informuje o procesu otev�ení dve�í nebo 

okna. Pokud se tedy magnetický kontakt rozepne, provede se okamžité vyrozum�ní úst�edny. 

Úst�edna následn� vy�kává, jestli dojde k odjišt�ní systému, a pokud se tak b�hem p�ednastavené 

doby nestane, ihned spustí stav poplach. Princip magnetických �idel se dá využít i v jiném 

p�ípad�, než p�i vloupání. Využití m�že spo�ívat v detekci otev�ených dve�í nebo oken p�i snaze 

systém EZS aktivovat. Což se nám nepoda�í pokud máme v systému n�které z oken nebo dve�í 

otev�ené. Až po uzav�ení všech otvorových výplní je možné systém zakódovat. Tento princip je 

vhodné použít na všech vchodových dve�í do objektu. Pro zabezpe�ení oken a dve�í ve firm�

byly zvoleny magnetické kontakty konkrétn� v po�tu t�iceti kus� s ozna�ením A-200b Sunwave 

(obrázek 20) . 



40 

Obrázek 20: Magnetický detektor A-200b Sunwave [19]

Popis magnetických kontakt� s ozna�ením A-200b Sunwave : Plastový magnetický 

kontakt pro povrchovou montáž do oken, dve�í atd., svorkovnice pro dva vodi�e, šroubovací, 

skryté všechny šrouby, použití i na kovové dve�e, hn�dá barva. Detektor je magneticky uzav�ený 

v plastovém pouzd�e hn�dé barvy. Pracovní oblast detektoru je 20 mm, poplachový výstup 

je NC, atest - stupn� 1. [19]   

Osv�d�eným zp�sobem pr�niku do budovy je i rozbití sklen�né výpln� dve�í nebo oken. 

Proto je vhodné tyto prvky opat�it akustickými detektory. Kvalitní akustický detektor snadno    

a p�esn� rozpozná zvuk rozt�íšt�ného skla od zvuku jiného. Sníma�e pracující na tomto principu 

se umis	ují uvnit� místností, ve kterých jsou použitá okna a dve�e, která chceme chránit. Na trhu 

se vyskytují i akustické detektory kombinované s detektory pohybu. Pro ochranu místností p�ed 

vpádem a následným nedovoleným pohybem byly vybrány detektory s ozna�ením 

JS-25 COMBO Jablotron PIR+akustický sníma� (obrázek 21) v po�tu devatenácti kus�.  

Obrázek 21: PIR+akustický sníma� JS-25 COMBO Jablotron [19] 
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Popis JS-25 COMBO Jablotron PIR+akustický sníma�: Má 3 samostatné výstupy 

(rozbití skla, pohyb osoby a sabotáž sníma�e). PIR sníma� pohybu zpracovává signál metodou 

násobné analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti proti falešným 

poplach�m. Detek�ní analýzu lze zvýšit nastavovací propojkou, pokud je výrobek montován do 

problematických prostor�. Ve sníma�i lze vym�nit základní �o�ku za verzi pro dlouhé chodby, 

nebo za verzi se zónou k pohybu domácích zví�at. Detektor rozbití skla užívá duální metodu, p�i 

které jsou vyhodnocovány nepatrné zm�ny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do sklen�né výpln�) 

a následné zvuky �in�ení skla. Toto �ešení vyniká vysokou spolehlivostí reakce p�i rozbití 

sklen�né výpln� a nízkou náchylností k nežádoucím reakcím. Citlivost detektoru lze snadno 

nastavit podle vzdálenosti a rozm�r� chrán�ných oken. Navíc je sníma� rozbití skla vybaven 

volitelnou pam�	ovou indikací. K testování funkcí je výrobek vybaven signálkou (�erven� je 

indikován pohyb osob, zelen� aktivace sníma�e rozbití skla). Detektor vyniká vysokou odolností 

proti vysokofrekven�nímu rušení a jiným falešným signál�m. Je navržen jak pro montáž na 

rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. [19] 

Prvkem, který poslouží pro okamžitou akustickou odezvu, na podn�ty vloupání do objektu, 

byla zvolena venkovní zálohovaná siréna OS-360 Jablotron (obrázek 22). 

Obrázek 22: Venkovní zálohovaná siréna OS-360 Jablotron [19] 

Popis zálohované venkovní sirény OS-360  Jablotron: Siréna OS360A je venkovní 

siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem. Verze 360A používá piezoelektrický akustický 

m�ni�. Verze 360A je vhodn�jší do míst, kde se zvuk m�že odrážet od okolních dom�. Siréna 

obsahuje sabotážní senzory pro detekci otev�ení krytu nebo utržení sirény z montáže. V sirén� je 

zabudován blika�. Houkání sirény a blikání blika�e lze ovládat samostatn�. T�lo sirény je 

vyrobeno z mechanicky odolného plastu se zvýšenou odolností v��i UV zá�ení a pov�trnostním 
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vliv�m. Odolnost elektronických �ástí proti vzdušné vlhkosti je zajišt�na pokrytím komponent�

speciálním ochranným lakem. [19] 

Abychom zajistili informovanost stavu systému EZS, doplnili jsme tento systém o modul 

GSM brána VT-20 (obrázek 23). 

Obrázek 23: GSM brána VT-20 [19] 

Popis GSM brány VT-20: Jedná se o GSM bránu s hlasovým kanálem, má 2 vstupy  a 2 

reléové výstupy (NC/NO). Brána obsahuje vestav�ný GSM modul, takže není zapot�ebí 

p�ipojovat k brán� externí GSM mobil. Sou�ástí dodávky je také anténa. Lze ji použít pro p�enos 

událostí ze zabezpe�ovací úst�edny na pult PCO v pulsním formátu 4-2 a Contact ID. Mimo jiné 

lze tuto bránu p�ipojit k pobo�kové úst�edn� a volat p�es ni do mobilní sít�. GSM brána 

umož�uje posílat SMS zprávy na základ� p�enosových kód� posílaných zabezpe�ovací 

úst�ednou. Rozší�í se po�et posílaných zpráv o 72, nebo i více. Tyto zprávy lze posílat až na 10 

tel. �ísel a pro každé z nich lze nastavit, zda se posílá SMS a/nebo se prozvání. Úst�edna posílá 

do GSM modulu zprávy ve formátu 4+2 (10-40Bps, 1400/2300Hz) nebo Contact ID. GSM brána 

umož�uje odposlouchávat komunikaci úst�edny s PCO. Je možné použít SIM kartu libovolného 

operátora. Pro každý vstup lze naprogramovat až 4 telefonní �ísla. GSM modul se programuje 

pomocí PC (program GMI), nebo pomocí SMS zpráv z jiného mobilního telefonu. [19] 

Funkci EZS systému v dob� výpadku proudu nám pom�že zajistit zálohovací akumulátor 

s ozna�ením SA-214/18. Disponuje vlastnostmi: 

- bezúdržbový, 12 V/18 Ah,  

- rozm�r: 181 x 76 x 167 mm 

- Hmotnost brutto): 6,2 kg [19] 
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8. Záv�r 

Výsledkem mé bakalá�ské práce m�lo být zdokonalení sou�asného stavu zabezpe�ení 

firmy FONSIL, spol. s r.o. p�edm�ty fyzické ochrany. K dosažení tohoto cíly bylo nutné 

minimalizovat sou�asná rizika. 

V první �ásti mé bakalá�ské práce, pojmenovanou jako právní úprava v oblasti ochrany 

objektu, jsem se zabýval právními p�edpisy, zákony, vyhláškami a technickými normami, které 

tvo�í základ v oboru ochrana osob a majetku. Následn� jsem popsal co je to integrovaný 

bezpe�nostní systém a co tento systém tvo�í. Pojem ochrana objektu jsem rozebral následující 

kapitole. Také jsem se zde zam��il na druhy ochrany, z kterých se ochrana objektu skládá. 

Vysv�tlil jsem pojmy klasická, režimová, technická ochrana a v neposlední �ad� i pojem fyzická 

ostraha.  

V další �ásti jsem se zam��il na vykreslení všeobecného p�ehledu o firm� FONSIL, spol. 

s r.o. Pozornost jsem v�noval popisu objektu, který firma momentáln� ke svému podnikání užívá 

a který je chrán�ným p�edm�tem. Popisem sou�asného stavu zabezpe�ení areálu a objektu jsem 

poukázal na p�ípadné nedostatky. P�i zpracování statistiky napadení objektu jsem vy�etl pouze 

jeden p�ípad, který se ve firm� udál.  

D�ležitou �ástí mé bakalá�ské práce bylo identifikovat rizika, která se v systému 

vyskytují. Rizika jsem identifikoval pomocí metody Ishikawova diagramu. Tato metoda mi 

velice pomohla k vý�tu rizik, která jsem analyzoval pomocí metody FMEA. Metoda FMEA mi 

m�la napomoct identifikovat rizika, která mají zna�nou míru. Následnou aplikací jsem zjistil, kde 

je systém nejvíce zranitelný. Pomocí Paretovy analýzy jsem odd�lil rizika, jejichž míra byla 

velice zna�ná, a pro která je pot�eba navrhnout inovaci.    

Poslední �ást mé práce jsem zasv�til vý�tu možných opat�ení, která povedou k v�tšímu 

zabezpe�ení objektu. Nejd�íve jsem popsal, jak je vhodné doplnit pop�ípad� opravit sou�asné 

prvky mechanických zábranných systém�. Tato náprava by nem�la být nijak finan�n� ani �asov�

náro�ná, ale ur�it� povede k p�íjemnému výsledku. Dále jsem se zabýval návrhem systému EZS 

ve firm�. Firma momentáln� nevyužívá žádné prvky elektrického zabezpe�ovacího systém�. 

Navrhl jsem prvky, kterými doplním zabezpe�ení prvk� mechanických a také prvky, které budou 

detekovat nežádoucí pohyb v objektu. Oprava sou�asného stavu mechanických zábranných 

systému by nem�la p�ekro�it �ástku 70 000 K�. 
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Vybudování systému EZS bude samoz�ejm� stát nemalé finan�ní prost�edky. P�ibližná 

odhadovaná cena je do 130 000 K�. Tuto investici firma ocení v p�ípad� napadení firmy. Pokud 

by ovšem došlo k napadení firmy a systém by zde vybudovaný nebyl, dojde ke zcizení d�ležitých 

dat, materiálu, stroj� �i hotovosti, které by firmu mohly velice ohrozit.  

Inovativní �ešení ve firm� FONSIL, spol. s r.o. by nem�lo p�esáhnout 10 % �ástky tvo�ené 

všemi aktivy firmy, tedy 10 000 000 K�. Zabezpe�ení by tedy nem�lo p�esáhnout �ástku 

1 000 000 K�. Pokud bychom zrealizovali všechna opat�ení navrhovaná výše, nemuselo by 

k p�ekro�ení dojít. V p�ípad� sou�tu mechanických zábranných systému a elektrických 

zábranných systém� se dostaneme na �ástku cca. 200 000 K�. �ástka je tedy adekvátní v��i 

aktiv�m. Realizace t�chto systém� firm� jist� napom�že v budoucnu, kdy by se mohla statistika 

napadení rapidn� zvýšit. 
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P�íloha 1 Ishikaw�v diagram implementovaný pro firmu FONSIL, spol. s r.o. 
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P�íloha 2 Výrobní hala opat�ená prvky EZS 

Popis místností: 18 – dílná pro jemné obráb�ní, 19 – zádve�í, 20 – dílná s CNC a frézami, 21 – dílna se soustr

materiálu
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P�íloha 3 První podlaží administrativní budovy opat�ené prvky EZS 

Popis místností: 1 - zádve�í; 2 – vstupní hala s recepcí; 3 – zasedací místnost; 4 – chodba; 

5,6,7 – kancelá�e; 8 – sklad; 9 – dílna; 10 – kuchy�ka; 11,12 – wc ženy; 13 – úklidová komora; 

14,15,16,17 – wc muži; 18 – dílna pro jemné obráb�ní; 19 - zádve�í
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P�íloha 4 Druhé podlaží administrativní budovy opat�ené prvky EZS 

Popis místností: 1 - chodba; 2,5,6,8 – kancelá�e; 3,4 – wc; 7 – archív
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P�íloha 5 Schématické zna�ky 
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