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Anotace 

 

Bébar, J. Zabezpečení firmy AB Modul prostředky technické ochrany objektů: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2013, 48 s. 

 

Diplomová práce se věnuje zvýšení nedostatečného zabezpečení objektu firmy AB 

Modul. 

Úvodní část práce se zabývá přehledem zákonů a norem, následovaná základními 

údaji o firmě jako je charakteristika objektu a umístění objektu. Následující část se věnuje 

analýze rizik a výběrem dodavatele pro tento systém. 

Závěrečná pasáž popisuje návrh nového zabezpečení a řešení všech aspektů spojených 

s realizací projektu a analýzou zbytkových rizik. 

Návrh nového zabezpečení popisuje prvky zabezpečení, ekonomické náklady na 

realizaci projektu, rozmístění prvků a náklady spojené s údržbou a provozem systému. 

 

Klíčová slova: analýza rizik; ochrana objektu; technická ochrana; zabezpečení;  

 
 

Bébar, J. Security of building AB Modul in Brno means of technical protection of objects: 

diploma thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 48 p. 

This diploma thesis is dedicated to increasing of insufficient security of the building 

AB Modul firm. 

The introduction of the work deals with an overview of laws and standards, followed 

by the basic business information such as characteristics of the object and the location of the 

object. The following part is devoted to the risk analysis and the selection of a contractor for 

the system. 

The final part describes the design of the new security solution of all aspects related to 

the project implementation and the analysis of residual risks. 

The proposal of the new security describes the security features, the economic costs of 

the project, the deployment of the components and the costs associated with the maintenance 

and operation of the system. 

 

Key words: protection of property; risk analysis; security; technical protection; 
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1 Úvod  

  

V dnešní době jsou celkem běžné různé nepokoje po celém světe, ať už to jsou různé 

nepokoje v arabském světe, neblahá ekonomická situace nebo hromadná amnestie vězňů. 

Ochrana majetku a zdraví občanů patří k přirozeným vlastnostem každé vyspělé 

společnosti. Základním prvkem jsou různé státní bezpečnostní složky, které se různou měrou 

podílí na udržení pořádku a bezpečí. Většina těchto státních bezpečnostních složek má větší 

okruh zájmů a aktivně se podílí na bezpečnosti. Nicméně tyto státní složky nemohou být vždy 

a všude. Z tohoto důvodu je často doplňují soukromé bezpečnostní služby, které jsou ovšem 

placené. Dalším možným zvýšením bezpečnosti je instalace poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů (dále jen PZTS), které mají sice vysokou počáteční investici, ale 

z dlouhodobějšího hlediska jsou ekonomičtější. Tomuto druhu zabezpečení se bude tato práce 

věnovat. 

Tato práce se věnuje zabezpečení významné firmy věnující se zejména výrobou 

servopohonů, řídících systémů, PC a panelů. Obrat firmy se neustále zvyšuje i přes neblahou 

finanční situaci v celé Evropě a firma si je vědoma rizik s tím spojených.  

V úvodu práce jsou popsány základní zákony a normy, které různým způsobem 

upravují majetkový vztah. Následně je uvedena kompletní charakteristika objektu, ve které je 

detailně popsána situace v objektu a všechny relevantní skutečnosti. 

Následující část práce se věnuje posuzováním rizik, které jsou identifikována, 

analyzována a vyhodnocována rizika. Právě tato bezprostředně ohrožují bezproblémový chod 

firmy. Hodnocení je následně ověřeno a celé posuzování rizik vyhodnoceno.  

Návrhová část práce, řeší odhalená rizika pomocí třech návrhů zabezpečení. Každý 

z návrhů zabezpečení je zpracován ve dvou formách a to v bezdrátové a drátové variantě. 

Součástí efektivnosti návrhu zabezpečení je výběr vhodného dodavatele systému PZTS. 

Výběr vhodného dodavatele je důležitý pro efektivnost systému a pro finanční zhodnocení, 

které je součástí každého návrhu. 

Finální část se věnuje technickým řešením vztahujícím se k projektu, zejména 

orientačnímu zjištění provozních nákladů a nákladů pro údržbu systému. V rámci této části 

jsou stanovena rizika projektu a proveden popis systému. Tento popis je dále rozepsán 

v příloze C. 
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Rešerše 

 

LOVEČEK, T., REITŠPÍS, J., Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany 

objektov. První vydání. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2011. 281 s. ISBN 978-80-554-

0457-8. Publikace se věnuje systému ochrany objektů, jeho účinnosti, efektivnosti a zejména 

projektování. Pro tuto diplomovou práci byla přínosem celá kniha, ale největším přínosem 

byla kapitola „Projekt a projektovanie“. 

 

UHLÁŘ, J., Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Druhé vydání Praha : Vydavatelství Policejní akademie ČR , 2009., 179 s. ISBN 978-80-

7251-312-3. Jedná se o první díl skript věnované technické ochraně objektů pro Policejní 

akademii České republiky v Praze. Z této knihy bylo nejvíc čerpáno v kapitolách věnovaným 

výpočtu minimální doby průlomové odolnosti mechanických zábranných systémů. Další 

využívané kapitoly byly věnované použití mechanických zábranných systémů. 

 

UHLÁŘ, J., Technická ochrana objektů. II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy 

II. Druhé vydání Praha : Vydavatelství Policejní akademie ČR , 2009, 229 s. ISBN 978-

80-7251-313-0. Druhý díl skript Policejní akademie České republiky v Praze zabývajících se 

technickou ochranou objektů. Pro tuto diplomovou práci jsem použil část zabývající se 

projektováním zabezpečovacích systémů. V rámci tvorby této práce byla také přínosem část 

věnující se ochraně objektů pomocí prvků a doplňkových zařízení tvořící elektrický 

zabezpečovací systém, kde jsou i vysvětleny a popsány.  

 

Norma ČSN EN 5131-1 ed. 2, 2007, Poplachové systémy - Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky Norma upravující PZTS. 

Z této metody bylo nejvíce využito částí věnujících se klasifikaci prostředí a stupni střežení.  

 

Norma ČSN EN 31010, 2011, Management rizik – Techniky posuzování rizik 

Norma upravující posuzování rizik. Z této normy bylo nejvíce využito popisu a provedení 

metod.  
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2 Právní úprava týkající se ochrany objektu 

Právní úpravou rozumíme zákony, vyhlášky a normy, které se jakýmkoliv způsobem 

dotýkají ochrany objektů a možností  jejich zabezpečení. Jedná se o souhrn nejdůležitějších 

právních předpisů a technických norem.  

2.1 Právní předpisy 

Přehled některých právních předpisů, které se dotýkají vlastnického práva a ochrany 

vlastnického práva. 
 

2.1.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je nejvýše postavený zákon v České republice. Byla vydána 

pod číslem 1/1993 Sb. Text ústavy se skládá z úvodního prohlášení pojmenovaného 

preambule, poté z VIII. hlav a 113 článků. Ústava upravuje nejdůležitější náležitosti ve státě  

a ustanovuje, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát. Z preambule 

vyplývá, že občané mají možnost bránit a střežit svůj majetek způsoby, které nejsou v rozporu 

se zákonem. 

Jednotlivé hlavy: 

 Hlava I: Základní ustanovení – jejíž součástí je Listina základních práv a svobod 

 Hlava II: Moc zákonodárná 

 Hlava III: Moc výkonná 

 Hlava IV: Moc soudní 

 Hlava V: Nejvyšší kontrolní úřad 

 Hlava VI: Česká národní banka 

 Hlava VII: Územní samospráva 

 Hlava VIII: Přechodná a závěrečná ustanovení  
 

Součástí základních ustanovení, která jsou popsána v Hlavě I, je Listina základních 

práv a svobod (článek 3), která byla vydána pod číslem 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Základní práva a svobody se zaručují všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. [20,21] 
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2.1.2 Trestní zákoník  

Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účelem 

trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva  

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Trestní zákon nám určuje co je trestný čin, 

jak tyto činy vypadají, stanovuje tresty za tyto činy. 

Důležitější částí tohoto zákona jsou okolnosti vylučující protiprávnost. Pojmem 

„okolnosti vylučující protiprávnost“ se rozumí určité okolnosti, které způsobují, že čin, který 

se svými znaky podobá trestnému činu, trestným činem není v případě, že bylo jednáno 

k ochraně zájmů společnosti nebo jednotlivce. Z tohoto důvodu není tento čin nebezpečný pro 

společnost a tím pádem není protiprávní a není proto ani trestným činem.  

Nejdůležitější okolnosti vylučující protiprávnost: 

Krajní nouze - § 28 

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

tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí 

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

ještě závažnější než ten, který hrozil. 
 

Nutná obrana - § 29 

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

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

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
 

Další důležité paragrafy v rámci tohoto zákona:  

Krádež - § 205 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a: 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 

Neoprávněné užívání cizí věci - § 207 

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je 

přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že 
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neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. [15] 

 

2.1.3 Trestní řád  

Trestní řád je vyhlášen ve sbírce zákonů jako zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Účelem trestního řádu je upravení 

postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich 

pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Pravděpodobně nejdůležitější paragraf pro ochranu objektu je § 76 odst. 2, který 

uvádí: osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo  

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladu oznámit. [16] 

 

2.1.4 Zákon o přestupcích  

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, je 

přestupek zaviněné jednání, které ohrožuje nebo porušuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v tomto zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Jestliže zákon výslovně nestanoví, že je třeba 

úmyslného zavinění, potom k odpovědnosti postačí zavinění z nedbalosti.  

Přestupky proti majetku - § 50  

Přestupku se dopustí ten, kdo: 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením 

či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez 

přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. [17] 
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2.1.5 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

V tomto zákoně je ukotveno několik důležitých práv: 

 § 6 - Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

 § 11 - Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

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

povahy. 

 § 123 - Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

 § 126 - Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neprávem zadržuje.  

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

přiměřeným okolnostem ohrožení. [14] 
 

2.1.6 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvádí povinnosti 

zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí, vhodnou organizaci bezpečnosti ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření  

k prevenci rizik, dále je zaměstnavatel povinen kontrolovat dodržování nařízení, které 

zahrnuje kontrolu vnášení alkoholu a návykových látek na pracoviště.[18] 

 

2.1.7 Zákon o ochraně osobních údajů  

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

a ustanovení, upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při 

zpracování. Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Vztahuje se 

na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými 

prostředky. [19] 
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2.2 Technické normy 

Zde uvádím výpis některých technických norem, které se dotýkají zabezpečení 

objektů. Tyto technické normy kladou požadavky na jednotlivé části zabezpečení nebo 

výrobků pro sjednocení minimální jakosti.  

 

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

systémy část 1: Systémové požadavky: Norma stanoví systémové požadavky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti 

instalovaných systémů, neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz  

a údržbu. Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace  

a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, 

nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů. [12] 

 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení: Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky  

a funkční požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí. [13] 

 

ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace: Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro 

navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Účelem této technické specifikace je zajistit, aby systémy splňovaly požadované funkční 

vlastnosti při minimálním množství planých poplachů.[10] 

 

ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik: Tato mezinárodní 

norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě  

a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik.[11] 
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3 Základní údaje 

Firma: AB Modul, s.r.o. 

Zástupce firmy a jednatel: Ing. Josef Roman  

Sídlo firmy: Odlehlá 180/27, 710 00, Brno – Královo pole (zapsáno od 05.09.1995) 

Identifikační číslo: XY125800 (zapsáno od 05.09.1995) 

Některé údaje o firmě jsou záměrně zkresleny z důvodu ochrany firmy před její 

identifikací, jelikož tato práce je veřejně přístupná.  

 

3.1 Obecné informace 

Počet zaměstnanců: 20 (v objektu) + 50 (další výrobní objekty) 

Předmět podnikání:   

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 

Firma je významný dodavatel servopohonů pro automobilový průmysl v rámci ČR, 

sousedních států a Ruska. V sídle firmy se nenachází výroba servopohonů, nicméně tato 

výroba představuje přibližně 60 % příjmů firmy. V druhém nadzemním podlaží (dále jen NP) 

objektu se nachází kompletní divize řídicích systémů, PC a panelů, která je z pohledu firmy 

druhou nejvýnosnější (přibližně 25 % příjmů). Toto odvětví se ve firmě v poslední době 

značně rozrůstá a je pro nic strategické. Základní kapitál činí 200 000 Kč. 
 

Firma je rozdělena na tyto divize:  

 Výroba servopohonů 

 Přesné mechanické systémy 

 Řídicí systémy, PC a panely 

 Doprovodné služby 

 Výzkum a vývoj zařízení spojených se servopohony 
 

Celkový hmotný majetek:   45 000 000 Kč 

Hodnota vybavení v dotčeném objektu:   8 000 000 Kč 

Roční příjmy:   rok 2011 43 200 000 Kč 

    rok 2012 45 600 000 Kč 
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Roční náklady:  rok 2011 41 000 000 Kč 

    rok 2012 43 300 000 Kč 
 

Firma často funguje jako dodavatel technologií u zakázek značného rozsahu, dále 

funguje jako stabilní dodavatel větších firem u zakázek zejména automobilového průmyslu. 

V průběhu podnikatelské činnosti nebyla zaznamenána žádná stížnost na kvalitu provedené 

práce nebo jiné problémy.  

 

3.2 Charakteristika objektu 

Samotný objekt leží v městské zástavbě. Budova je realizována ve vnitřním komplexu 

okolních budov a má svůj vlastní perimetr z plotu o výšce 200 cm a manuálně ovládanou 

vstupní bránou. Stavba je dvoupodlažní se střechou z vlnitého plechu s betonovým 

podkladem a izolační střešní vrstvou. Objekt není podsklepen.  

Výškové osazení – 0,000 = 199,00 m.n.m.  

Základy – stavba je založena na základových pásech z prostého betonu s prokládaným 

lomovým kamenem. Základy sahají do nezamrzající hloubky 1100 mm.  

Svislé nosné konstrukce – obvodové zdivo tloušťky 650 a 500 mm, vnitřní nosné 

konstrukce tloušťky 450 a 250 mm jsou z dutých nebo plných cihel. Do obvodového zdiva je 

vložen železobetonový věnec.  

Svislé nenosné konstrukce – jsou provedeny z plných cihel tloušťky 150 a 100 mm.  

Vodorovné konstrukce – stropy jsou betonové s podhledem tloušťky. 

Schodiště – dvouramenné železobetonové z prostého betonu a oceli, obložené 

keramickou dlažbou. Nosnou konstrukcí pro schody je vyzdění stěn tloušťky 250 mm.  

Vnitřní povrchy – vnitřní omítky jsou hladké štukové. Koupelna a na WC jsou 

obloženy keramickým obkladem do výšky 2000 mm. U kuchyňské linky je keramický obklad 

do výšky 1500 mm.  

Vnější povrchy – nosné zdivo je opatřeno štukovou omítkou.  

Podlahy – v hale, na WC, kuchyňce a spojovacích chodbách tvoří podlahu keramická 

dlažba. V ostatních místnostech je jako podlahová krytina beton. 

Výplně otvorů – plastové euro profily. Okna jsou zaskleny dithermem float-planibel 

čirý. Vstupní dveře – dvoukřídlý elektronicky otevíraný prosklený vstup, běžný typ elektricky 

otevíraných vrat od skladu a běžné plastové dveře k bočnímu vchodu. Vnitřní dveře jsou 

dvoukřídlé a jednokřídlé, skelněné.  
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Nejbližší stanice PČR se nachází 2 km od objektu, což představuje přibližně 4 minuty 

cesty jakožto reakční doby. Nejbližší stanice městské policie se nachází 1 km od objektu, což 

představuje přibližně 2 minuty reakční doby.  
 

Dispoziční uspořádání:  

1. NP – firemní prostory, sklad a menší výrobní část 

2. NP – zázemí divize Řídicí systémy, PC a panely 

Majetek společnosti je rozložen mezi 1. NP a 2. NP. V 1. NP jsou umístěny prostory 

firmy, mezi něž patří sklad využívaného materiálu, využívaného nářadí a dalšího zboží. 

Kuchyňka s prostorem pro zaměstnance, kancelářské prostory a dílna na opravu 

reklamovaného zboží, zejména servopohonů, v této dílně se dále provádí zakázková výroba - 

zejména kompletace a práce s objemnými částmi řídících systému PC a panelů.   

V 2. NP se nachází kancelář jednatele, ve které se nachází některá administrativa, 

účetnictví, seznam stálých zákazníků a zejména skříňový trezor s menším odolnějším 

trezorem vně skříňového trezoru. Je potřeba chránit osobní údaje zaměstnanců, únik těchto 

informací by mohl být značně nevýhodný pro zaměstnance. Větší část tohoto patra zabírá 

divize řídicích systémů, PC a panelů. Tento prostor je značně vybaven pokročilou speciální, 

diagnostickou a vývojovou technikou nemalé ceny a jedná se o druhé nejvýnosnější odvětví 

firmy. Ochromení této výroby by bylo značně nevýhodné pro chod firmy. 

Nábytek umístěný v budově není z pohledu ceny nikterak významný.  
 

Situování objektu (viz obrázek 1 a obrázek 2) 

 Blízké okolí 

 Severní strana: zde se nachází zahrady odděleny ploty, na jejichž konci se 

nachází trvale obývané domy. 

 Jižní strana: obdobná situace jako ze severu. 

 Západní strana: západní strana krajně hraničí s obývaným domem. 

 Východní strana: přístupová cesta k objektu, na jejímž konci se nachází 

parkoviště sousedící s domovem mládeže. 

 V okolí nehrozí možné nebezpečí úniku jedovatých plynů a tekutin z chemických 

podniků. Budova stojí v o něco vyšší nadmořské výšce než je vodní zdroj, který je 

poblíž budovy. 

 Oblast je lehce frekventovaná, zejména před pracovní dobou. Přístup do budovy je 

realizován dvěma vchody a jedním možným vchodem přes vrata od skladu.  
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Obrázek 1 Umístění objektu 

 (zdroj: [24]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Situování objektu 

(zdroj: autor) 
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3.3 Bezpečnostní informace 

Současný způsob zabezpečení 

Ve stávající budově se nenachází žádný způsob zabezpečení mechanickým zábranným 

systémem, fyzickou ostrahou, nebo přesně definovanou režimovou ochranou. Nachází se zde 

jen zabezpečení oken a dveří pomocí magnetických kontaktů. Perimetr budovy je chráněn 

pouze plotem a manuálně ovládanou vstupní bránou. 

 

Historie narušení bezpečnosti zájmového objektu 

Ve stávající budově je registrováno několik případů napadení. Poslední dva případy 

jsou registrovány v rozestupu několika dní. V obou případech se jednalo o bleskovou krádež 

v noci. Pachatel vnikl pokaždé oknem do kancelářských prostor a odcizil drobné vybavení 

kanceláře. Na popud toho se přistoupilo k instalaci magnetických kontaktů na okna a dveře, 

nicméně i toto zabezpečení nepřineslo obranu před napadením. Tyto incidenty daly popud 

k vytvoření komplexnějšího zabezpečení. PČR označila za nejpravděpodobnější pachatele 

některého z obyvatelů domovu mládeže, nicméně skutečného pachatele se nepodařilo 

prozatím odhalit. 
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4  Posuzování bezpečnostních rizik 

Posuzování bezpečnostních rizik slouží k posouzení účinnost a efektivnost stávající 

ochrany objektu. Na základě vyhodnocení těchto analýz navrhnu nové možnosti zabezpečení 

objektu, které řeší nedostatky v zabezpečení, které byly odhaleny těmito analýzami. 

Posuzování bezpečnostních rizik se skládá z identifikace rizik. Dalším krokem je 

analýza jednotlivých identifikovaných rizik, kde řešíme pravděpodobnost vzniku a následky 

způsobené vznikem tohoto rizika. Závěrečným krokem bude hodnocení rizik, které spočívá ve 

vybrání rizik, která skutečně ohrožují daný objekt zájmu a separace rizik přijatelných, kterým 

stačí věnovat pouze pozornost. Poté co bude zjištěna a vybrána nejzávažnější rizika ohrožující 

aktiva zájmového objektu, budou minimalizována na přijatelnou úroveň vhodnými variantami 

nového způsobu zabezpečení. Všechny tyto kroky se provedou pomocí výběru vhodného 

nástroje k posuzování bezpečnostních rizik. 

Je důležité mít na paměti pravidlo, že na efektivní řešení rizik se nesmí vynaložit více 

než 10 %, výjimečně až 15 % hodnoty aktiv. Norma ČSN EN 31010 znázorňuje jednotlivé 

kroky poznávání a posuzování rizik (viz obrázek 3).  [11] 

K posouzení bezpečnostních rizik objektu firmy AB Modul s.r.o., jsou zvoleny 

následující metody. 

 Identifikace rizik pomocí metody Ishikawova diagramu  

 Analýza rizik metodou analýza příčin a následků poruch (dále jen FMEA) 

 Výsledky analýzy rizik jsou hodnoceny grafem Paretovy analýzy  

 Ověření hodnocení rizik je provedeno metodou CARVER a vyhodnoceno 

grafem Paretovy analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 Posuzování rizik 

(zdroj: [11]) 
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4.1 Identifikace bezpečnostních hrozeb - Ishikawův diagram 

Jedná se o jednoduchou metodu pro identifikaci bezpečnostních hrozeb. Diagram přehledným způsobem znázorňuje daný 

analyzovaný problém a detailně identifikuje možné příčiny hrozby. Účelem této metody na principu brainstormingu je dosáhnout co 

nejvyššího počtu možných příčin.[3] 

Narušení bezpečnosti

 objektu

Plášťová ochrana

Zaměstnanci

PZTS

Nedovolené vynášení

majetku

Nedbalost

Vniknutí oknem

Otevření

Rozbití

Vniknutí

dveřmi

Rozbití výplně

Vypáčení

Odvrtání zámku Výpadek proudu

Zanedbání revizí

Špatná obsluha

Trezor

Překonání zámku

Narušení obalu

Režimová ochrana

Chybějící

 interní

 předpisy

Dlouhé 

uchovávání 

tržby

Odvrtání a odnesení

Předpisy

Probourání zdí

Vniknutí přes střechu

Sabotáž

Chybějící kontrola

 vstupu

Únik informací

Elektronické

 dokumenty

Tištěné dokumenty

Vynesení

zaměstnancem

Odcizení

Vynesení 

zaměstnancem

Útok

 hackera

Úmysl

Nedodržování

Neznalost

Odcizení

 

Obrázek 4 Ishikawův diagram 

(zdroj: autor)
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4.2 Analýza rizik metodou FMEA 

Rizika odhalená Ishikawovým diagramem jsou využita pro metodu FMEA. Analýza 

rizik je přehledně znázorněna mírou rizika (R) identifikovaných hrozeb. [3] 

C
E

L
E

K
 

S
U

B
S

Y
S

T
É

M
 

Č
ÍS

L
O

 

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO P N H R 

N
A

R
U

Š
E

N
Í 

B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
T

I 
O

B
J
E

K
T

U
 

R
ež

im
o
v
á
 

o
ch

ra
n

a
 1 Chybějící interní přepisy 8 8 2 128 

2 Dlouhé uchovávání tržby 6 3 4 72 

3 Chybějící kontrola vstupu 4 7 4 112 

Ú
n

ik
 i

n
fo

rm
a
cí

 

4 Odcizení elektronických dokumentů 3 7 9 189 

5 Útok hackera 2 7 8 112 

6 Vynesení zaměstnancem (e. d.) 1 7 9 63 

7 Odcizení tištěných dokumentů 3 7 5 105 

8 Vynesení zaměstnancem (t. d.) 1 7 5 35 

Z
a
m

ěs
tn

a
n

ci
 

9 Nedodržování předpisů 6 8 4 192 

10 Neznalost předpisů 6 8 4 192 

11 Úmysl 2 8 4 64 

12 Nedovolené vynášení majetku 4 5 4 80 

13 Nedbalost 6 6 4 144 

T
re

zo
r
 

14 Překonání zámku 2 9 4 72 

15 Narušení obalu 1 9 4 36 

16 Odvrtání a odnesení 3 9 4 108 

P
lá

šť
o
v
á
 o

ch
ra

n
a

 17 Otevření okna 8 8 4 256 

18 Rozbití okna 9 8 3 216 

19 Rozbourání zdi 1 8 3 24 

20 Rozbití výplně dveří 3 8 3 72 

21 Vypáčení 7 8 4 224 

22 Odvrtání zámku dveří 8 8 5 320 

23 Vniknutí přes střechu 1 8 5 40 

P
Z

T
S

 24 Sabotáž 4 7 1 28 

25 Výpadek proudu 3 2 1 6 

26 Špatná obsluha 7 5 7 245 

27 Zanedbání revizí 5 3 7 105 
 

 

Tabulka 1 Analytická metoda příčin a následků FMEA 

(zdroj: autor) 
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4.3 Hodnocení rizik Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou 

Pro určení závažnosti hrozeb byl sestaven Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou 

křivkou. V tomto případě vycházíme z takzvaného Paretova principu, který určuje, že je třeba 

odstranit 80 % ze všech možných poruch, aby bylo dosaženo požadovaného bezpečného 

stavu. Pan Pareto byl italský ekonom, který vybádal, že 80 % problémů bývá způsobováno 

pouze 20 % příčin. Zaměříte-li se na 20 % z celkových 100 % příčin, můžete dosáhnout 

významných úspěchů při zlepšování kvality. [26] 

 

Na základě analýzy bezpečnostních rizik bylo určeno, že pro firmu AB Modul je 

stěžejní minimalizovat rizika č. 21, 17, 22, 18, 26, 9, 10, 4, 13, 16, 7, 27 a 12 (viz Příloha A – 

Graf Paterovy analýzy – FMEA a Tabulka 2). 

 

Č. rizika Identifikovaná rizika 
Relativní kumulativní 

četnost [%] 

21 Vypáčení 10,01 

17 Otevření okna 19,55 

22 Překonání zámku dveří 29,08 

18 Rozbití okna 37,66 

26 Špatná obsluha 44,96 

9 Nedodržování předpisů 50,69 

10 Neznalost předpisů 56,41 

4 Odcizení elektronických dokumentů 62,04 

13 Nedbalost 66,33 

16 Odvrtání a odnesení 69,55 

7 Odcizení tištěných dokumentů 72,68 

27 Zanedbání revizí 75,80 

12 Nedovolené vynášení majetku 78,19 
 

Tabulka 2 Rizika k minimalizaci 

(zdroj: autor) 

 

4.4 Ověření analýzy rizik metodou CARVER 

Metoda CARVER je ve světě poměrně zavedena, nicméně v ČR se používá nově. 

Původní verze byla používána americkou armádou pro zhodnocení nejlepšího způsobu vedení 

útoku na objekt zájmu. Takže tato metoda poskytuje odlišný a velmi cenný náhled, jelikož 

celý objekt hodnotíme z pohledu pachatele. [6] 
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Hodnocení se provádí za pomocí šesti kritérií : 

 Kritičnost (Criticality)  

 Přístupnost (Accessibility)  

 Obnovitelnost (Recuperability)  

 Zranitelnost (Vulnerability)  

 Vliv na obyvatelstvo (Effect on Population, v tomto případě vliv na zaměstnance)  

 Rozpoznatelnost (Recognizability)  

 

 

Číslo Identifikované riziko C A R V E R Součet 

1 Chybějící interní přepisy 2 2 1 2 2 1 10 

2 Dlouhé uchovávání tržby 3 1 2 4 2 2 14 

3 Chybějící kontrola vstupu 2 2 3 2 2 2 13 

4 Odcizení elektronických dokumentů 4 3 3 4 4 5 23 

5 Útok hackera 2 2 2 3 2 3 14 

6 Vynesení zaměstnancem (e. d.) 2 2 4 4 3 5 20 

7 Odcizení tištěných dokumentů 4 4 5 4 4 3 24 

8 Vynesení zaměstnancem (t. d.) 2 3 4 4 3 3 19 

9 Nedodržování předpisů 4 4 4 4 4 4 24 

10 Neznalost předpisů 4 3 4 4 4 4 23 

11 Úmysl 2 3 3 3 3 2 16 

12 Nedovolené vynášení majetku 4 5 4 3 4 3 23 

13 Nedbalost 4 5 4 4 4 4 25 

14 Překonání zámku 4 4 4 5 4 2 23 

15 Narušení obalu 4 4 4 5 4 2 23 

16 Odvrtání a odnesení 4 4 4 5 5 2 24 

17 Otevření okna 4 4 3 4 4 2 21 

18 Rozbití okna 4 4 3 4 4 2 21 

19 Rozbourání zdi 2 2 3 2 3 2 14 

20 Rozbití výplně dveří 3 4 3 4 4 2 20 

21 Vypáčení 4 4 3 4 4 2 21 

22 překonání zámku dveří 4 5 3 4 4 2 22 

23 Vniknutí přes střechu 2 2 4 2 4 1 15 

24 Sabotáž 2 3 4 2 3 2 16 

25 Výpadek proudu 1 2 4 2 2 1 12 

26 Špatná obsluha 4 3 4 4 2 3 20 

27 Zanedbání revizí 4 4 3 4 3 3 21 
 

Tabulka 3 Hodnocení CARVER 

(zdroj: autor) 
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4.5 Hodnocení CARVER pomocí Paretova diagramu  

Na základě vyhodnocení metody CARVER pomocí Paretova diagramu byly potvrzeny 

následující rizika: 13, 7, 9, 4, 10, 12, 22, 17, 18, 21, 27, 26 a 16. Dále byly odhaleny rizika 14, 

15, 6, 20, 8 a 11, kterým by měla být věnována pozornost. Grafické zpracování metody viz 

příloha B – Graf Paterovy analýzy – FMEA. 

 

Č. rizika Identifikovaná rizika 
Relativní kumulativní 

četnost [%] 

13 Nedbalost   4,80 

7 Odcizení tištěných dokumentů   9,40 

9 Nedodržování předpisů 14,01 

16 Odvrtání a odnesení 18,62 

4 Odcizení elektronických dokumentů 23,03 

10 Neznalost předpisů 27,45 

12 Nedovolené vynášení majetku 31,86 

14 Překonání zámku 36,28 

15 Narušení obalu 40,69 

22 překonání zámku dveří 44,91 

17 Otevření okna 48,94 

18 Rozbití okna 52,98 

21 Vypáčení 57,01 

27 Zanedbání revizí 61,04 

6 Vynesení zaměstnancem (e. d.) 64,88 

20 Rozbití výplně dveří 68,71 

26 Špatná obsluha 72,55 

8 Vynesení zaměstnancem (t. d.) 76,20 

11 Úmysl 79,27 
 

Tabulka 4 Rizika k minimalizaci 

(zdroj: autor) 

 

4.6 Vyhodnocení provedených analýz 

Metoda Ishikawova diagramu identifikovala rizika bezpečnost firmy AB Modul. 

Pomocí následující metody příčin a následků poruch byly identifikované rizika hodnocena pro 

výpočet míry rizika. Závažnost jednotlivých rizik byla vyhodnocena metodou Paretova 

diagramu. Hodnocení rizik bylo následně potvrzeno metodou CARVER a opětovně 

vyhodnoceno metodou Paretova diagramu. 

Odhalená rizika znázorňují nedostatky plášťové ochrany. Absolutní absenci detekce 

pachatele v objektu. Nedostatečné zabezpečení trezoru a důležitých firemních informací. Tyto 

rizika jsou nepřijatelná a budou minimalizovány návrhem vhodných variant zabezpečení.  
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5 Výběr vhodného dodavatele 

Na základě přípravy návrhů a jejich maximální efektivity k ochraně zájmového 

objektu a s tím spojených požadavků na jednotlivé systémy zabezpečení bylo osloveno šest 

firem zabývající se touto problematikou. Přesněji tři firmy zaměřující se na PZTS a tři firmy 

na plášťovou ochranu. 

 

Vhodné značky PZTS: Eurosat CS s řešením Paradox 

    Jablotron Alarms s řešením OASiS 

    ABBAS s řešením Ksenia 

 

Vhodní dodavatelé plášťové ochrany: Next bezpečnostní dveře 

      D&L mont  

      ADLO Security Doors  

 

Na základě zvolených kriterií bude vybrána jedna firma zaměřující se na PZTS a jedna 

na plášťovou ochranu. 

 

Zvolená kritéria pro výběr dodavatele:  

Cena: cílem je srovnat ceny výrobků mezi jednotlivými vybranými firmami v jednotlivých 

skupinách. Pro zdůraznění důležitosti ceny bude tato položka násobena třemi. 

Kvalita výrobku: cílem bylo sledovat online diskuze týkající se jednotlivých výrobků 

daných firem, kdy na základě tohoto pozorování bude možno určit kvalitu výrobků. 

Sledované faktory budou zejména: nefunkčnost komponentů, rozbité kryty jednotlivých 

komponentů, zkušenosti a reakce řešení z diskuzí. 

Dostupnost: porovnání počtu poboček na území ČR a pak obzvlášť na území 

Jihomoravského kraje, včetně doby dodání a provedení práce. Na žádost zadavatele v tomto 

hodnocení bude  speciálně zohledněna česká firma.   

Garance servisu: porovnání délek záruční doby, jakým způsobem je oprava poskytována,  

pozorování online diskuzí týkajících se servisu u jednotlivých firem. Pro zdůraznění 

důležitosti servisu bude tato položka násobena dvěmi.  

Doba působení na trhu x reference: chování firmy za dobu působení na trhu, tzn. zda se 

neobjevila v mediích, či v povědomí lidí vážná negativa (nefunkčnost systému, 

neprofesionální chování zaměstnanců firmy atd.). 
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Dále byla vytvořena stupnice, pomocí níž byla daná kriteria ohodnocena. Stupnice je 

tvořena tak, že má rozpětí 1 – 5, přičemž: 

 stupeň 1 – nepřijatelné 

 stupeň 2 – vhodné ke zvážení 

 stupeň 3 – docela vhodné 

 stupeň 4 – přijatelné 

 stupeň 5 – vynikající 

 

Vyhodnocení kriterií: 
 

PZTS 

Kriteria 
Eurosat CS Jablotron ABBAS 

Paradox OASiS Ksenia 

Cena (násobena třemi) 12 15 9 

Kvalita výrobků 5 4 5 

Dostupnost 3 5 3 

Garance servisu (násobena dvěmi) 8 10 8 

Doba působení na trhu x reference 5 5 3 

Suma 33 39 28 
 

Tabulka 5 zhodnocení vhodných značek PZTS 
 

(zdroj: autor) 

 

Plášťová ochrana 

Kriteria 
Next D&L ADLO 

bezpečnostní dveře mont Security Doors 

Cena (násobena třemi) 12 15 15 

Kvalita výrobků 5 4 4 

Dostupnost 5 3 3 

Garance servisu (násobena dvěmi) 10 6 8 

Doba působení na trhu x reference 5 3 2 

Suma 37 31 32 
 

Tabulka 6 zhodnocení firem zaměřujících se plášťovou ochranu 
 

 (zdroj: autor) 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, že systém PZTS dodá firma Jablotoron Alarms. Prvky 

plášťové ochrany dodá firma Next Bezpečnostní dveře. 
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6 Účel projektu 

Projekt „Zabezpečení objektu společnosti AB Modul prostředky technické ochrany 

objektů“ je zaměřen na maximální zvýšení bezpečnosti objektu, kde sídlí firma AB Modul 

s.r.o. V současné době aktiva společnosti neustále narůstají a se zvyšujícím se ekonomickým 

napětím ve společnosti celé ČR roste i potřeba se bránit proti protiprávním činům, které 

mohou přibývat v důsledku neblahé ekonomické situace, propouštěním zaměstnanců  

a amnestii vězňů.  

V důsledku toho byla vypracována analýza rizik, jejíž výsledkem je nutnost řešení 

nezanedbatelných hrozeb, jejichž následky by firmě AB Modul s.r.o. mohly způsobit značné 

finanční ztráty, ochromení výroby a tím poškození dobrého jména známého v ČR a střední 

Evropě. Důsledkem delšího ochromení výroby v divizi řídicích systémů, PC a panelů by 

mohlo dojít k značnému poškození postavení firmy na trhu. Firma by musela i ukončit toto 

výnosné odvětví, což by způsobilo značný pokles hospodářských výsledků.  
 

Zabezpečení by se mělo zaměřit na: 

 zvýšení odolnosti pláště budovy k omezení náchylnosti objektu vůči bleskovým 

útokům a maximálnímu znesnadnění odcizení větších zařízení; 

 prostorovou ochranu pro detekci narušitele a ochranu prostor s cennými stroji nutnými 

pro výrobu; 

 předmětovou ochranu trezoru s důležitými firemními dokumenty, cennostmi a volnou 

hotovostí; 

 režimovou ochranu a provádění školení v ovládání systému. 

 

6.1 Základní technické parametry projektu 

Vzhledem k dispozičnímu rozložení objektu a potřebě chránit obě podlaží, bude 

navržen hybridní dělený systém PZTS, který umožňuje bezdrátovou i drátovou komunikaci 

mezi jednotlivými prvky. Prvky PZTS kromě venkovní sirény budou umístěny uvnitř objektu. 

Místnosti jsou vytápěny, pro to zařízení stačí splňovat třídu prostředí I (vnitřní) dle 

ČSN EN 50 131-1. Zařízení určená pro tuto třídu musí fungovat v rozmezí teplot od +5 do 

+40 °C. Siréna pak bude umístěná vně objektu a bude vystavená vlivům počasí. Proto musí 

siréna splňovat třídu prostředí IV (venkovní všeobecné). Zařízení určená pro tuto třídu musí 

fungovat v rozmezí teplot od -25 do +60 °C. (Viz příloha E) 
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Střežení bude navrženo na zabezpečení stupně 2 – nízké až střední riziko. Předpokládá 

se, že případný narušitel má omezené znalosti PZTS a používá běžného nářadí a přenosných 

nástrojů. Všechny prvky v tomto systému musí splňovat stupeň zabezpečení 2 – nízké až 

střední riziko. [12] 
 

6.2 Způsob ovládání střežení 

Systém bude nastaven jako dělený systém, rozdělený bude do dvou sekcí. Rovněž je 

projektována možnost ovládání celého systému prostřednictvím dálkového ovládání 

bezdotykovou identifikací na radiové frekvenci (dále jen RFID). Pro vyšší ochranu v případě 

ztráty RFID karty bude použití karty podmíněno zadáním číselného kódu.  

Princip funkce rozdělení je následující: Oprávnění zaměstnanci budou moci vypnout 

střežení v přístupových chodbách, kancelářích, společných a výrobních úsecích. Jednatel a 

výkonný ředitel mohou vypnout střežení v celém objetu včetně kanceláře jednatele a místnosti 

s ústřednou PZTS (viz tabulka 7). Na stejném obvodu bude místnost ústředny a kancelář 

jednatele. Funkce RFID karet může sloužit ke kontrole docházky všech zaměstnanců, pokud 

touto technologií budou vybaveni. V případě, že budou všichni zaměstnanci touto technologií 

vybaveni, tak po odchodu, každý zaměstnanec provede odhlášení ze systému pomocí RFID 

karty a poslední zaměstnanec z jednotlivých úseků bude vyzván k provedení zapnutí střežení 

daného úseku. V opačném případě, kdy RFID kartami budou vybaveni pouze předurčení 

pracovníci, provedou zapnutí a vypnutí střežení pouze tito zaměstnanci. Tímto postupem bude 

eliminována možnost zapomenutí zprovoznění střežení.  
 

 Oprávněný uživatel 

Prostor Jednatel Výkonný ředitel Pověřený zaměstnanec 

Kancelář jednatele    

Místnost s ústřednou    

Ostatní prostory firmy    
 

Tabulka 7 Rozdělení sekci a oprávněnosti přístupů 

(zdroj: autor)  

 

V případě že budou RFID kartami vybaveni všichni zaměstnanci dané sekce mohou 

vypnout střežení dle platnosti této tabulky. 
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Jednotlivé druhy ochran 

 Navrhovaný systém poskytuje tři druhy ochrany: 

 Plášťová ochrana – zabezpečením vnitřních prostor hlídáním pláště budovy. Plášťová 

ochrana bude realizována magnetickými kontakty na dveřích a otvíratelných oknech 

v celém objektu. Další ochrana spočívá v instalaci bezpečnostních dveří a folií 

v případě, že návrh s touto možností počítá.  

 Prostorová ochrana – zabezpečení všech vnitřních prostor s chráněnými hodnotami. 

Bude realizována infrapasivními detektory pohybu (dále jen PIR), PIR s kamerou 

nebo detektorem tříštění skla. Tyto detektory budou vhodně rozmístěny v objektu. 

 Sabotážní ochrana – ochrana jednotlivých komponent systému vůči nedovolené 

manipulaci. Ochrana bude zajištěna ochrannými spínači jednotlivých prvků. V rámci 

použití dvojitě vyvážených smyček je možné detekovat také sabotáž (přerušení nebo 

zkratování) vedení. Všechny prvky sabotážní ochrany jsou přiřazeny do 24 hodinové 

smyčky, to znamená zaznamenání sabotáže bez ohledu na to, jestli je systém ve stavu 

střežení nebo je odstřežen. 
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7  Technické řešení projektu 

V této části bude popsáno technické řešení projektu z pohledu způsobu montáže 

jednotlivých prvků a jejich umístění. 

7.1 Bezpečnostní systém 

V objektu je navržen hybridní zabezpečovací systém. Celý systém splňuje požadavky 

na stupeň zabezpečení 2 (dle ČSN EN 51 131-1). [12] 

Ústředna bude umístěna v budově pod schody (viz příloha J). Základem systému je 

deska ústředny, která má v základu deset drátových vstupů, dále musí být do ústředny 

implementován rádiový modul, pomocí kterého lze do ústředny určit 50 bezdrátových 

periferií. Připojena bude i drátová klávesnice. 

Pro snížení finančních nákladů je navrženo: na drátové vstupy použité ústředny budou 

prostřednictvím dvojitě vyvážené smyčky napojeny veškeré magnetické kontakty a PIR čidla. 

Prostřednictvím bezdrátových periferií bude do systému připojen bezdrátový otřesový  

a náklonový detektor a vnější bezdrátová siréna. PIR čidla mohou být propojena i bezdrátově, 

aniž by se tato skutečnost zásadněji promítla do ceny. Magnetický kontakt může být také 

propojen bezdrátově, nicméně vzhledem k počtu čidel je již finanční náročnost zásadnější.  

Poplachový výstup bude realizován venkovní zálohovanou sirénou, umístěnou na 

východní straně budovy směřující k hlavní přístupové komunikaci ve výšce  3 metry nad 

hlavním vchodem. Dále bude tento výstup realizován GSM komunikátorem 

implementovaným v ústředně navrhovaného systému, pomocí kterého budou předávány 

informace o stavu systému oprávněným uživatelům ve formě SMS zpráv (viz tabulka č. 8). 
 

 

 Událost 
Příjemce SMS 

zprávy 

Text SMS 

zprávy 

1 Poplach ve smyčce 
Jednatel 

„vloupání“ 
Výkonný ředitel 

2 Sabotáž 
Jednatel 

„sabotáž“ 
Výkonný ředitel 

3 Zajištění systému 
Jednatel „celý systém 

zajištěn“ Výkonný ředitel 

4 Odjištění systému 
Jednatel „systém 

odjištěn“ Výkonný ředitel 

Tabulka 8 Forma SMS zpráv 

(zdroj: autor) 
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7.2 Způsob provedení tras 

Pro připojení magnetických kontaktů bude použit 4 žílový kabel (SYKFY 2x2x0,5). 

Kabel vyvedeme v místě, kde dochází nejdříve k odstupu křídla od zárubně, to je na druhé 

straně než jsou panty, obdobně i v případě oken. Kabely budou vedeny v podhledech (snížené 

stropy) v elektroinstalačních PVC trubkách Ø25mm popřípadě Ø16mm, záhyby budou 

provedeny ohebnou trubkou o stejném průměru jako je elektroinstalační trubka. V místech 

kde chybí podhled bude instalace vedena po stěně stejným způsobem jako v případě 

podhledu. Kabeláž k magnetickým kontaktům oken bude vedena rámem okna (pokud to je 

možné) nebo ve vkládací liště nad rámem okna o velikosti 10x11mm nebo větší v případě 

potřeby. 

Připojení PIR čidel bude provedeno totožným způsobem jako u magnetických čidel. 

Použit bude 6 žílový kabel (SYKFY 3x2x0,5). Čidlo se umisťuje vhodným způsobem do rohu 

místnosti přímo pod podhled. V odůvodněných případech (překlad nebo jiná překážka 

zabraňující správné funkci) je povolena instalace odlišná s přivedením vodičů pomocí 

vkládací lišty 10x11mm nebo větší v případě potřeby. 
 

7.3 Napájení ústředny 

Součástí ústředny je jeden z typů napájecího zdroje, pro potřeby projektu je navržen 

typ A. Připojení k elektrické síti (230V/50Hz) je realizováno prostřednictvím samostatného 

kabelu CYKY-J 3×1,5, který je veden rovnou do rozvaděče na samostatný 10A jistič. Jistič 

tak slouží jako vypínač pro odpojení ústředny od elektrického napětí. 

Náhradním zdrojem napájení musí být dobíjecí zálohovací akumulátor, jehož 

jmenovité napětí je 12V a jmenovitá kapacita 7 Ah, kdy tento akumulátor musí být dobit při 

daném stupni zabezpečení za dobu max. 72 hodin. (výpočty uvedeny kapitole 9.4) [12] 
 

7.4 Ovládání systému a řízení přístupu do budovy 

Ovládání systému bude zajištěno grafickou ovládací klávesnicí v zádveří u hlavního 

vstupu do objektu, součástí je i čtečka bezdrátových přístupových karet. Proto je projektována 

možnost ovládání celého systému prostřednictvím dálkového ovládání bezdotykovými RFID 

kartami. Doba odchodového a příchodového zpoždění bude nastavena na 30 vteřin. Počty 

RFID karet a příslušná hesla projedná technik s jednatelem během instalace systému a během 

zkušebního provozu technik předvede funkci a možnosti ovládání systému.  
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8 Technologické řešení projektu 

Zde budou prezentovány a popsány jednotlivé druhy návrhu zabezpečení. Všechny 

varianty počítají:  

 s čidly PIR, která budou vhodně umístěna ve vnitřních prostorách a jsou 

doplněna magnetickými čidly chránícími vstupní prostory a okna, 

 s bezpečnostními dveřmi instalovány do kanceláře jednatele, v níž se nachází 

trezor, 

 s trezorem, který bude chráněn bezdrátovým otřesovým a náklonovým 

detektorem, 

 s instalací bezpečnostní folie na vstupní průhledné dveře a okno kanceláře 

jednatele pro zvýšení jejich odolnosti, 

 s dvěmi PIR čidly s kamerou umístěnými ve skladu a u vstupních dveřích, 

která umožňují odeslání záběrů do ústředny a z ústředny například do 

smartphone nebo podobných zařízení, 

 návrhy PIR čidel budou zpracovány ve formě bezdrátového i drátového 

propojení s ústřednou (vyjma PIR s kamerou, která je vyráběna výhradně jako 

bezdrátová) 

 

8.1 Návrh s preferencí prostorové ochrany 

Prostorovou ochranou je realizováno zabezpečení celé firmy v případě narušitele. 

Systém preferuje detekci narušitele v objektu, nicméně zásadním způsobem nezvyšuje 

obtížnost vniknutí pachatele do objektu. Z tohoto důvodu může být objekt částečně náchylný 

na bleskové krádeže.  

PIR čidla s detektorem tříštění skla jsou umístěna v prostorech s větším výskytem 

skleněných ploch. Tyto čidla budou umístěna v dílně servopohonů a objemnějších řídících 

systémů, v kancelářích, ve skladu a v pracovně řídících systémů. Výhodou tohoto návrhu je 

nízká pořizovací cena. V dílně servopohonů a objemnějších řídících systémů a také v 

pracovně řídících systémů budou tyto čidla umístěna 2x.  
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8.1.1 Seznam prvků a finanční vyčíslení drátové verze 

Elektronické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena celkem 

v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Klávesnice JA-81E RGB 1 1 880 Kč 2 274,80 Kč 2 274,80 Kč 

Siréna OS-365A 2 1 320 Kč 1 597,20 Kč 3 194,40 Kč 

PIR JS-20 LARGO 6 445 Kč 538,45 Kč 3 230,70 Kč 

PIR JS-25 COMBO 6 893 Kč 1 080,53 Kč 6 483,18 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

Alternativní chodbová čočka JA-7904 1 50 Kč 60,50 Kč 60,50 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 33 72 Kč 87,12 Kč 2 874,96 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5 150 5,50 Kč 6,66 Kč 998,25 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby apod. 1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celková cena materiálu  49 32 Kč 
 

Tabulka 9 Návrh s drátovými prvky preference prostorové ochrany 

(zdroj: autor) 
 

Časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků elektronické části systému: 

 Kabeláž – 20 hodin 

 Upevnění, zapojení prvků, programování a oživení instalace – 8 hodin 

 Montáž ústředny, klávesnice, sirén – 6 hodin 

 Úklid, prozkoušení, rezerva – 4 hodiny 

 Celkem hodin: 38 

 600 Kč/hod. (2 pracovníci) 

Cena za instalaci celkem: 22 800 Kč 

Celková cena za elektronické prvky preference prostorové ochrany: 72 126 Kč 
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8.1.2 Seznam prvků a finanční vyčíslení bezdrátové verze 

Bezdrátové prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s DPH 

v Kč 

Cena celkem 

v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Bezdrátová klávesnice JA-81F RGB 1 2 540 Kč 3 073,40 Kč 3 073,40 Kč 

Bezdrátová siréna JA-80A 2 2 480 Kč 3 000,80 Kč 6 001,60 Kč 

PIR JA-80P 6 1 318 Kč 1 594,78 Kč 9 568,68 Kč 

PIR JA-80PB (tříštění skla) 6 1 800 Kč 2 178,00 Kč 13 068,00 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

Alternativní chodbová čočka JA-7904 1 50 Kč 60,50 Kč 60,50 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 33 72 Kč 87,12 Kč 2 874,96 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby apod. 1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celkem  64 856 Kč 
 

Tabulka 10 Návrh s bezdrátovými prvky preference prostorové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Časová náročnost a náklady na montáž bezdrátových prvků elektronické části systému: 

 Kabeláž – 10 hodin 

 Upevnění, zapojení prvků, programování a oživení instalace – 10 hodin 

 Montáž ústředny, klávesnice, sirén – 4 hodin 

 Úklid, prozkoušení, rezerva – 3 hodiny 

 Celkem hodin: 27 

 600 Kč/hod. (2 pracovníci) 

Cena za instalaci celkem: 16 200 Kč 

Celková cena za bezdrátové prvky preference prostorové ochrany: 81 056 Kč 



29 

8.1.3 Seznam prvků a finanční vyčíslení mechanických prvků 

Mechanické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena 

celkem v 

Kč 

Bezpečnostní dveře SD 101F 1 13 700 Kč 16 577 Kč 16 577 Kč 

Bezpečnostní kování (+ instalace) 1 2 200 Kč 2 662 Kč 2 662 Kč 

Bezpečnostní vložka (+ instalace) 1 2 030 Kč 2 456 Kč 2 456 Kč 

Bezpečnostní folie SCX (+ instalace) 6 990 Kč 1 198 Kč 7 187 Kč 

Celková cena materiálu  28 883 Kč 
 

Tabulka 11 Návrh mechanických prvků preference prostorové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků mechanické části systému: 

 Instalace dveří – fixní sazba firmy Next – 2 200 Kč 

 Instalace bezpečnostní folie, vložky a kování: Zdarma 

Cena za instalaci celkem: 2 200 Kč 

Celková cena za mechanické prvky preference prostorové ochrany: 31 083 Kč 

 

 

 

8.1.4 Celková cena varianty 

  Drátová varianta Bezdrátová varianta 
Materiál elektronické prvky 49 326 Kč 64 856 Kč 

Montáž elektronické prvky 22 800 Kč 16 200 Kč 

Materiál mechanické prvky 28 883 Kč 28 883 Kč 

Montáž mechanické prvky 2 200 Kč 2 200 Kč 

Celkem za návrh 103 208 Kč 112 139 Kč 
 

Tabulka 12 Celková cena za realizaci návrhu preference prostorové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Rozmístění prvků preference prostorové ochrany je uvedeno v příloze K. 
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8.2 Návrh s preferencí plášťové ochrany 

Rozdíl mezi prostorovou a plášťovou ochranou je v rozšíření prevence průniku do 

objektu. Magnetické kontakty jsou rozmístěny na všechny další dveře, avšak došlo ke snížení 

celkového počtu PIR detektorů. Tato varianta navíc počítá s instalací bezpečnostní folie na 

okna skladu a v kancelářích. PIR čidla s detektorem tříštění skla jsou umístěna v prostorech  

s větším výskytem skleněných ploch. Tyto čidla budou 2x umístěna v dílně servopohonů  

a objemnějších řídících systémů a v pracovně řídících systémů. 

8.2.1 Seznam prvků a finanční vyčíslení drátové verze 

Elektronické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena 

celkem v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Klávesnice JA-81E RGB 1 1 880 Kč 2 274,80 Kč 2 274,80 Kč 

Siréna OS-365A 2 1 320 Kč 1 597,20 Kč 3 194,40 Kč 

PIR JS-20 LARGO 3 445 Kč 538,45 Kč 1 615,35 Kč 

PIR JS-25 COMBO 4 893 Kč 1 080,53 Kč 4 322,12 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

Alternativní chodbová čočka JA-7904 1 50 Kč 60,50 Kč 60,50 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 41 72 Kč 87,12 Kč 3 571,92 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5 150 5,50 Kč 6,66 Kč 998,25 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby apod. 1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celkem  46 246 Kč 
 

Tabulka 13 Návrh s drátovými prvky preference plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 
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Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků elektronické 

části systému je shodná jako v drátové variantě s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 22 800 Kč 

Celková cena za elektronické prvky preference plášťové ochrany: 69 046 Kč 

 
 

8.2.2 Seznam prvků a finanční vyčíslení bezdrátové verze 

Bezdrátové prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s DPH 

v Kč 

Cena 

celkem v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Bezdrátová klávesnice JA-81F RGB 1 2 540 Kč 3 073,40 Kč 3 073,40 Kč 

Bezdrátová siréna JA-80A 2 2 480 Kč 3 000,80 Kč 6 001,60 Kč 

PIR JA-80P 3 1 318 Kč 1 594,78 Kč 4 784,34 Kč 

PIR JA-80PB (tříštění skla) 4 1 800 Kč 2 178,00 Kč 8 712,00 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

Alternativní chodbová čočka JA-7904 1 50 Kč 60,50 Kč 60,50 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 41 72 Kč 87,12 Kč 3 571,92 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby apod. 1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celkem  56 413 Kč 
 

Tabulka 14 Návrh s bezdrátovými prvky preference plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 
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Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž bezdrátových prvků elektronické 

části systému je shodná jako v bezdrátové variantě s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 16 200 Kč 

Celková cena za bezdrátové prvky preference plášťové ochrany: 72 613 Kč 
 

8.2.3 Seznam prvků a finanční vyčíslení mechanických prvků 

Mechanické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena 

celkem v Kč 

Bezpečnostní dveře SD 101F 1 13 700 Kč 16 577 Kč 16 577 Kč 

Bezpečnostní kování (+ instalace) 2 2 200 Kč 2 662 Kč 5 324 Kč 

Bezpečnostní vložka (+ instalace) 2 2 030 Kč 2 456 Kč 4 913 Kč 

Bezpečnostní folie SCX (+ instalace) 13 990 Kč 1 198 Kč 15 573 Kč 

Celkem  42 386 Kč 
 

Tabulka 15 Návrh mechanických prvků preference plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků mechanické 

části systému je shodná jako v  návrhu mechanickém prvků s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 2 200 Kč 

Celková cena za mechanické prvky preference prostorové ochrany: 44 586 Kč 

 

 

8.2.4 Celková cena varianty 

 Drátová varianta Bezdrátová varianta 
Materiál elektronické prvky 46 246 Kč 56 413 Kč 

Montáž elektronické prvky 22 800 Kč 16 200 Kč 

Materiál mechanické prvky 42 386 Kč 42 386 Kč 

Montáž mechanické prvky 2 200 Kč 2 200 Kč 

Celkem za návrh 113 633 Kč 117 199 Kč 
 

Tabulka 16 Celková cena za realizaci návrhu preference plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Rozmístění prvků preference plášťové ochrany je uvedeno v příloze L. 
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8.3 Návrh prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany 

Prostorová ochrana s prvky plášťové ochrany je propojení předešlých dvou ochran 

k zvýšení prevence napadení a efektivity detekce. Magnetické kontakty budou instalovány na 

některé vstupní dveře do místností. Projektována je i instalace bezpečnostní folií na všechna 

okna. S instalací PIR čidla s detektorem tříštění skla se nepočítá, jelikož nejsou v kombinaci 

s bezpečnostní folií efektivní.  

 
 

8.3.1 Seznam prvků a finanční vyčíslení drátové verze 

Elektronické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena celkem 

v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Klávesnice JA-81E RGB 1 1 880 Kč 2 274,80 Kč 2 274,80 Kč 

Siréna OS-365A 2 1 320 Kč 1 597,20 Kč 3 194,40 Kč 

PIR JS-20 LARGO 10 445 Kč 538,45 Kč 5 384,50 Kč 

PIR JS-25 COMBO 0 893 Kč 1 080,53 Kč 0,00 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 38 72 Kč 87,12 Kč 3 310,56 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5 150 5,50 Kč 6,66 Kč 998,25 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby 

apod. 
1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celkem  45 371 Kč 
 

Tabulka 17 Návrh s drátovými prvky prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 
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Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků elektronické 

části systému je shodná jako v drátové variantě s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 22 800 Kč 

Cena za elektronické prvky prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany: 68 171 Kč 

 

8.3.2 Seznam prvků a finanční vyčíslení bezdrátové verze 

Bezdrátové prvky: 

Název 
Počet 

ks/m2 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s DPH 

v Kč 

Cena celkem 

v Kč 

Ústředna JA - 83K 1 2 200 Kč 2 662,00 Kč 2 662,00 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 2 520 Kč 3 049,20 Kč 3 049,20 Kč 

Drátový modul JA-82C 1 620 Kč 750,20 Kč 750,20 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 Kč 7 054,30 Kč 7 054,30 Kč 

Bezdrátová klávesnice JA-81F RGB 1 2 540 Kč 3 073,40 Kč 3 073,40 Kč 

Bezdrátová siréna JA-80A 2 2 480 Kč 3 000,80 Kč 6 001,60 Kč 

PIR JA-80P 10 1 318 Kč 1 594,78 Kč 15 947,80 Kč 

PIR JA-84P s kamerou 2 2 680 Kč 3 242,80 Kč 6 485,60 Kč 

RFID Karta 10 80 Kč 96,80 Kč 968,00 Kč 

Magnetický kontakt SA-201-A 38 72 Kč 87,12 Kč 3 310,56 Kč 

Magnetický kontakt SA-220 1 400 Kč 484,00 Kč 484,00 Kč 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 300 7,50 Kč 9,08 Kč 2 722,50 Kč 

Bezdrátový otřesový a náklonový 

detektor JA-82SH 
2 813 Kč 983,73 Kč 1 967,46 Kč 

Napájecí zdroj 7 AH 1 360 Kč 435,60 Kč 435,60 Kč 

Spojovací materiál, lišty, šrouby 

apod… 
1 3 000 Kč 3 630,00 Kč 3 630,00 Kč 

Celkem    58 542 Kč 
 

Tabulka 18 Návrh s bezdrátovými prvky prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž bezdrátových prvků elektronické 

části systému je shodná jako v bezdrátové variantě s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 16 200 Kč 

Cena za bezdrátové prvky prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany: 74 742 Kč 
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8.3.3 Seznam prvků a finanční vyčíslení mechanických prvků 

Mechanické prvky: 

Název 
Počet 

ks/m
2
 

Cena za 

ks/m bez 

DPH v Kč 

Cena za 

ks/m s 

DPH v Kč 

Cena 

celkem v 

Kč 

Bezpečnostní dveře SD 101F 1 13 700 Kč 16 577 Kč 16 577 Kč 

Bezpečnostní kování (+ instalace) 2 2 200 Kč 2 662 Kč 5 324 Kč 

Bezpečnostní vložka (+ instalace) 2 2 030 Kč 2 456 Kč 4 913 Kč 

Bezpečnostní folie SCX (+ instalace) 34 990 Kč 1 198 Kč 40 729 Kč 

Celkem  67 542 Kč 
 

Tabulka 19 Návrh mechanických prvků prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany 

(zdroj: autor) 

 

Instalace: 

Odhadovaná časová náročnost a náklady na montáž jednotlivých prvků mechanické 

části systému je shodná jako v  návrhu mechanickém prvků s preferencí prostorové ochrany. 

Cena za instalaci celkem: 2 200 Kč 

Cena za mechanické prvky prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany: 69 742 Kč 

 

 
 

8.3.4 Celková cena varianty 

 Drátová varianta Bezdrátová varianta 
Materiál elektronické prvky 45 371 Kč 58 542 Kč 

Montáž elektronické prvky 22 800 Kč 16 200 Kč 

Materiál mechanické prvky 67 542 Kč 67 542 Kč 

Montáž mechanické prvky 2 200 Kč 2 200 Kč 

Celkem za návrh 137 914 Kč 144 484 Kč 
 

Tabulka 20 Celková cena realizace návrhu prostorové ochrany s prvky plášťové 

ochrany 

(zdroj: autor) 

 

 

Rozmístění prvků prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany je 

uvedeno v příloze M. 
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9 Nároky a vlivy projektu 

Zde jsou uvedeny nároky a okolnosti spojené s realizací projektu.  

9.1 Vliv projektu na životní prostředí 

 V projektu zabezpečení je využíváno elektrotechnických prvků, které mohou působit 

na životní prostředí v jednotlivých fázích životního cyklu systému. Jednotlivé fáze životního 

cyklu jsou:  

 získání surovin, 

 výroba součástek,  

 montáž sestav,  

 distribuce a prodej,  

 montáž a umístění výrobku, 

 používání výrobku,  

 opravy a modernizace,  

 občasně opětovné použití,  

 likvidace nebo recyklace materiálů použitého, již nepotřebného výrobku. 

 

 V mnoha prvcích PZTS jsou použity baterie nebo akumulátory, které po skončení své 

životnosti mohou vážně ohrožovat životní prostředí. pokud s nimi není vhodně nakládáno. 

V naprosté většině obsahují baterie nebezpečné chemické látky, např. olovo, kadmium, rtuť, 

jež jsou živému organismu škodlivé, toxické prvky, které se mohou vlivem špatného uložení 

uvolňovat do přírody a zamořit ji. 

 Při správné, výrobcem doporučené, manipulaci tyto hrozby pro životní prostředí jsou 

naprosto zanedbatelné. Proto je důležité tyto prvky vhodným způsobem likvidovat, například 

zanecháním ve sběrném dvoře, kde dojde k zajištění náležité likvidace. 

Určité prvky systému jsou recyklovatelné. Obsahují zejména plasty a elektronické 

součásti. Plasty mohou být bezproblémově recyklovány. Elektronické součásti se likvidují 

formou rozebraní na jednotlivé druhy materiálů. Například měděné součásti (dráty a kabely), 

následně zlato z kontaktů a jiné kovy, které je možné opětovně použít. [7] 
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9.2 Organizace a nároky na lidské zdroje 

 Počty RFID karet a příslušná přístupová hesla projedná technik s jednatelem během 

instalace systému a během zkušebního provozu.  

 Jednatel a další oprávnění uživatelé budou proškoleni z ovládání celého bezpečnostního 

systému. Toto školení provede technik, který ukáže jednotlivé funkce a možnosti ovládání 

systému jako takového. 

 Údržbu a správnou funkci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému má na 

starosti externí pracovník – technik, jenž bude dojíždět v pravidelném intervalu na kontrolní 

prohlídku do objektu firmy. V případě pochybností o správné funkčnosti bude tento pracovník 

provádět častější údržbu a kontrolu funkčnosti. 

 

Po převzetí PZTS uživatel stvrzuje že: 

 střežené prostory budou používány i udržovány tak, aby mohl PZTS řádně fungovat, 

 podle protokolu o funkčních zkouškách bude činnost PZTS pravidelně přezkušována, 

 jakékoliv závady PZTS budou ihned nahlášeny montážní firmě, 

 předaná dokumentace a provozní kniha budou pečlivě udržovány, 

 dodržovat řádné termíny zkoušek funkce zařízení. 

 

Při předání projektu zadavatel – majitel objektu obdrží: 

 manuály k jednotlivým prvkům systému PZTS, 

 záruční listy k jednotlivým prvkům systému PZTS, 

 protokol funkční zkoušky systému PZTS, 

 provozní kniha systému PZTS, 

 předávací protokol. 

 

Jednatel bude obeznámen se všemi dokumenty jež mu budou předány a tuto 

skutečnost spolu s ostatními výše uvedenými úkony servisního technika potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu je výčet záruk, které poskytuje 

dodavatel. 
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9.3 Nároky na prostor a zásady pro umísťování jednotlivých prvků 

Ústředna 

 Ústředna se v objektu umisťuje do místnosti, která pokud možno nemá okna a má 

nejméně vnějších zdí. Umisťuje se na vhodném místě, na zeď. Dveře do této místnosti by měli 

být střeženy magnetickými kontakty. Velikost zabraného prostoru se liší dle rozsahu objektu. 

V tomto konkrétním případě jsou rozměry ústředny 357 mm šířky, 297 mm výšky a 105 mm 

hloubky. Klávesnice k ústředně se umísťuje u vchodu do objektu, zabraný prostor je 

minimální.  
 

Infračervený detektor pohybu 

 Infračervené detektory pohybu se umísťují v místnosti tak, aby pokrývali co možná 

největší prostor. Neměly by být vystaveny přímému slunečnímu světlu, nebo sálavému teplu 

z radiátorů z důvodů minimalizace planých poplachů. Rozsah pokrytí by neměl být 

omezovaná umístěním nevhodné překážky jako je například objemnější zboží různého 

charakteru. Velikost zabraného prostoru je v tomto případě nevýznamná.  
 

Magnetický kontakt 

Pro maximální efektivitu magnetického kontaktu instalujeme toto čidlo na dveře  

a okna v místě, kde dochází nejdříve k odstupu křídla od zárubně, to je na druhé straně než 

jsou panty. Elektronická část s vodiči se instaluje na pevně ukotvené součásti, permanentní 

magnet se osazuje na pohyblivé součásti. Velikost zabraného prostoru není v tomto případě 

významná, ale je zapotřebí vyvarovat se poškození kontaktu v případě používání oken nebo 

dveří na nichž jsou tyto kontakty instalovány.  
 

Zásady instalace bezpečnostních folií 

 Folie se instaluje na průhledné prosklené materiály ke zvýšení odolnosti daného 

materiálu, před narušením hrubou silou. Instalace se provádí z vnitřní strany  

z důvodu zamezení možnosti jejích odstranění z vnější strany. V případě vícevrstvých skel se 

folie instaluje na vnější sklo pokud to technologie prosklení umožňuje, v opačném případě se 

folie nainstaluje na vnitřní sklo.  
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9.4 Nároky na zdroje a elektrickou energii 

Jedná se zejména o náklady spojené s provozem systému. Tyto nároky jsou zejména 

spotřeba elektrické energie a náklady na pořízení akumulátorů a baterií do bezdrátových 

komponentů. Po konci životnosti, jež se u akumulátorů liší, je zapotřebí tuto baterii vyměnit.  
 

9.4.1 Vzorce pro výpočty 

 

Výkon: 

Vzorec 1 Výpočet výkonu 

(zdroj [1,28]) 

kde: 

P  = Výkon ve wattech [W] 

U  = Napětí ve voltech [V] 

I   = Proud v ampérech [A] 

Pro výpočet výkonu v obvodech se stejnosměrným proudem je možné využít rovnice 

1, jelikož napětí i proud jsou konstantní. Pomocí tohoto vzorce lze vypočítat spotřebu 

elektrického proudu. [28] 

 

Dimenzování akumulátoru: 

 

Vzorec 2 Výpočet kapacity 

 (zdroj [1,28]) 

kde: 

Q  = Jednotka kapacity v ampérhodinách [Ah] 

t  = Čas v hodinách [h] 

I = Proud v ampérech [A] 
 

9.4.2 Spotřeba elektrické energie 

Tabulka 21 ukazuje klidovou hodinovou spotřebu jednotlivých prvků 

napájených ústřednou. Daná spotřeba je vynásobena počtem prvků v systému a následně 

sečteny všechny spotřeby pro zisk hodinové spotřeby prvků. Využitím vzorce 1 zjistíme 

výkon. Výkon vynásobíme 24 hodinami pro zjištění denní spotřeby, kterou následně opět 

vynásobíme 365 dny. Tímto způsobem zjistíme roční spotřebu elektrické energie zabezpečení.  

IUP

tIQ
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Prvek Klidová spotřeba 

Ústředna JA - 83K 30 mA 

Rádiový modul JA-82R 20 mA 

Drátový modul JA-82C 15 mA 

GSM komunikátor JA-82Y 35 mA 

Klávesnice JA-81E RGB 100 mA 

Drátová siréna JA-80A 50 mA 

PIR JS-20 LARGO 10 mA 

PIR JS-25 COMBO 10 mA 
 

Tabulka 21 Údaje výrobce o spotřebě prvků 

(zdroj: autor) 

 

 

Příklad výpočtu spotřeby návrhu s preferencí prostorové ochrany: 

 

Prvek 
Počet 

prvků 

Spotřeba 

[mA] 

Celková 

spotřeba [mA] 

Ústředna JA - 83K 1 30 30 

Rádiový modul JA-82R 1 20 20 

Drátový modul JA-82C 1 15 15 

GSM komunikátor JA-82Y 1 35 35 

Klávesnice JA-81E RGB 1 100 100 

Drátová siréna JA-80A 2 50 100 

PIR JS-20 LARGO 6 10 60 

PIR JS-25 COMBO 6 10 60 

  celková spotřeba 420 
 

Tabulka 22 Výpočet spotřeby 

(zdroj: autor) 

 

 

Klidová spotřeba: I  = 420 mA = 0,42 A 

Napětí: U  = 12 V 

Výkon za hodinu (vzorec 1): P  = 12 · 0,42 = 5,04 W 

Výkon za den = 5,04 · 24 = 120,96 W 

Výkon za rok = 120,96 · 365 = 44 150 W = 44,15 kW 

Cena za 1 kW elektrické energie: 4,50 Kč 

Roční spotřeba elektrické energie: 44,15 · 4,5 = 198, 67 Kč 
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Stejným způsobem získáme spotřebu elektrické energie pro ostatní prvky systému 

Návrh 
Příkon 

[mA] 

Výkon za 

rok [kW] 

Spotřeba elektrické 

energie v Kč 

Preference prostorové ochrany 420 44,1504 198,68 Kč 

Preference plášťové ochrany 370 38,8944 175,02 Kč 

Prostorová ochrana s prvky plášťové ochrany 400 42,048 189,22 Kč 

Bezdrátová varianta 100 10,512 47,30 Kč 
 

Tabulka 23 Spotřeba elektrické energie jednotlivých návrhů 

(zdroj: autor) 

 

Spotřeba elektrické energie je pouze orientační, částečný vliv na spotřebu bude mít 

účinnost transformátoru, ztráty na vedení, nebo četnost detekce poplachu. Bezdrátová varianta 

bude mít u všech návrhů stejnou spotřebu elektrické energie, jelikož do ústředny jsou vždy 

zapojeny pouze moduly a komunikátor.  

 

9.4.3 Dimenzování záložního akumulátoru 

V návaznosti na technickou dokumentaci ústředny bylo jako záložní napájení zvoleno 

„záložního napájení typ A“ s požadavkem napájení systému po 12 hodin s dobíjením od 

ústředny. Následným výpočtem zjistíme minimální kapacitu záložního akumulátoru.[12] 

 

Příklad výpočtu pro variantu s preferencí prostorové ochrany jelikož má největší odběr: 

I = 0,42 A (z předchozího výpočtu) 

t  = 12 hodin [12] 

Q  = 0,42 · 12 = 5,04 Ah 

Q  se zvyšuje o 25 % z důvodu ztrátovosti kapacity akumulátoru a kompenzace napětí. 

Q  + 25% = 6,30 Ah 

 

 

Jelikož výrobce doporučuje do ústředny akumulátor minimálně 7 Ah, je u všech 

návrhů projektovaná kapacita akumulátoru 7 Ah. [23] 
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9.4.4 Náklady na obnovu baterií a akumulátorů 

Zde jsou uvedeny ceny baterií a akumulátorů pro jednotlivé bezdrátové a zálohované 

prvky. 
 

Označení Určeno pro Životnost v letech Cena s DPH 

BAT-3V0-CR123A 
PIR s kamerou, klávesnice, 

náklonový a otřesový detektor 
3 87 Kč 

BAT 80A Siréna 3 484 Kč 

BAT-3V6-AA-LS PIR a PIR s kamerou 3 90 Kč 

BAT-3V6-1/2AA-LS PIR s tříštěním skla 3 82 Kč 

SA214-7 Aku. 7 Ah Ústředna 5 436 Kč 
 

Tabulka 24 životnost a ceny baterií 

(zdroj: autor) 

 

Náklady na baterie a akumulátory jsou vypočítány podle počtu bezdrátových 

a zálohovaných prvků v systému: 

Návrh Verze 
Průměrné 

náklady za rok 

Preference prostorové ochrany 
drátová 644 Kč 

bezdrátová 986 Kč 

Preference plášťové ochrany 
drátová 643 Kč 

bezdrátová 871 Kč 

Prostorová ochrana s prvky plášťové 

ochrany 

drátová 644 Kč 

bezdrátová 941 Kč 
 

Tabulka 25 Roční náklady na baterie a akumulátory 

(zdroj: autor) 
 

9.4.5 Celkové roční náklady 

Zde jsou uvedeny orientační roční náklady na provoz systému. Orientační jsou 

z důvodu obtížného odhadu doby výdrže baterií a spotřeby elektrické energie. 

Návrh Verze 
Průměrné náklady 

na provoz za rok 

Preference prostorové ochrany 
drátová 842 Kč 

bezdrátová 1 033 Kč 

Preference plášťové ochrany 
drátová 819 Kč 

bezdrátová 919 Kč 

Prostorová ochrana s prvky plášťové 

ochrany 

drátová 833 Kč 

bezdrátová 988 Kč 
 

Tabulka 26 Celkové roční náklady na provoz 

(zdroj: autor) 
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10 Stanovení rizik projektu 

Úvodním krokem k identifikaci rizik je metoda Ishikawova diagramu. Touto metodou 

zjistíme rizika, která přetrvala nebo vzniknou realizací projektu. 

 

 
 

Obrázek 5 Ishikawův diagram zbytkových rizik 

(zdroj: autor) 

 

 

Návrhy zabezpečení, které se zaměřují na PZTS, kdy existuje riziko, že je stále možné 

do objektu vstoupit přes okna, dveře nebo zeď. Okna a dveře jsou zajištěna magnetickým 

detektorem otevření, nicméně je stále možné se přes tyto výplně dostat. Důležitým aspektem 

je vyřazení PZTS z činnosti, což se může stát pouze sabotáží, neodbornou obsluhou nebo 

zanedbáním údržby. Stále je také kladen důraz na režimovou ochranu. 
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Analýza rizik je provedena metodou FMEA na základě identifikovaných rizik. 

Vyhodnocení je provedeno Paretovým diagramem. 

 

CELEK SUBSYSTÉM ČÍSLO 
IDENTIFIKOVANÉ 

RIZIKO 
P N H R 

N
A

R
U

Š
E

N
Í 

B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
T

I 

O
B

J
E

K
T

U
 

Režimová 

ochrana 
1 Chybějící interní přepisy 8 6 1 48 

Plášťová 

ochrana 

2 
Vniknutí oknem - rozbití 

skla 
8 3 2 48 

3 Vniknutí dveřmi 8 2 1 16 

4 Probourání zdí 4 2 2 16 

PZTS 

5 Zanedbání revizí 5 9 4 180 

6 Sabotáž 5 8 4 160 

7 Neodborná obsluha 6 5 4 120 
 

Tabulka 27 FMEA zbytkových rizik 

(zdroj: autor) 

 

 

 

Paretova analýza

30,6

57,8

78,2

86,4

94,6
97,3

100,0

0

50

100

150

200

250

300

350

5 6 7 1 2 3 4

Identifikovaná rizika

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 R

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

R
e

la
ti

v
n

í 
k

u
m

u
la

ti
v

n
í 

č
e

tn
o

s
t 

m
ír

y
 r

iz
ik

a
 [

%
]

 
 

Graf 1 Graf Paretovy analýzy FMEA – zbytková rizika 

(zdroj: autor) 
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Vyhodnocení pomocí Paretovy analýzy označilo následující rizika jako přijatelná:  

1) Chybějící interní přepisy 

2) Vniknutí oknem – rozbití skla 

3) Vniknutí dveřmi 

4) Probourání zdí 

Rizika 2 – 4 jsou označena jako přijatelná zejména z důvodu nízké reakční doby PČR 

nebo městské policie. Chybějící interní předpisy jsou nízké přijatelné riziko, kterými by bylo 

vhodné se do budoucna zabývat.  

Mezi rizika, na která je třeba se zaměřit, patří sabotáž PZTS, zanedbání údržby PZTS 

a neodborná obsluha PZTS. Ovšem tato rizika nelze již s užitím technických bezpečnostních 

systémů více minimalizovat. Proto je v příloze uvedena servisní smlouva a protokol o převzetí 

systému a zaškolení obsluhy. Školení obsluhy bude provedeno při každé servisní kontrole.  

 

Servisní smlouva je uvedena v příloze G. 

Protokol o převzetí systému a zaškolení obsluhy je uveden v příloze F. 
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11 Popis prvků v systému 

Zde je rozepsán celý systém a jednotlivé prvky systému pro lepší přehlednost  

a informovanost. 

 

 

Systém OASiS 

OASiS je moderní systém určený k ochraně domů. Unikátní jsou bezdrátové detektory 

pohybu se zabudovanou kamerou. Posílají při poplachu fotografie (na mobilní telefon  

a počítač). Díky tomu je vidět, co se v místě skutečně děje. 

K OASiSu je v celé České republice nabízeno zaváděcí střežení pultem centrální 

ochrany na půl roku zdarma. Díky tomu při poplachu přijede zásahová jednotka.  

OASiS umožňuje řídit přístup (otevírat elektrické zámky, garážová vrata, brány 

apod.). Otevření je možné zadáním číselného kódu, přiložením bezdotykového čipu nebo 

dálkovým ovládačem (např. z auta). Otevírání je přitom logicky propojeno s funkcí střežení. 

Připojit lze také klasické prvky kabelem. Drátové a bezdrátové periferie lze libovolně 

kombinovat, takže je možná jak zcela bezdrátová, tak drátová anebo kombinovaná sestava. 

OASiS je stavebnice, ze které lze systém „ušít“ doslova namíru. Používá modernější 

bezdrátový protokol, jeho baterie mají delší životnost a celkově má modernější design. [23] 

 

Podrobný popis prvků systému je uveden v příloze C. 
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Závěr 

 

Většina lidí se snaží po značnou část svého života schraňovat majetek. Někteří lidé se 

obklopují majetkem pro zdůraznění svého společenského postavení a další se snaží těmto 

lidem vyrovnat. Jsou i lidé, kteří nevlastní rozsáhlý majetek. Nicméně všichni tito lidé se 

snaží svůj majetek chránit. Někdo nevědomky, prostým zamčením vozidla, když od něj 

odchází, nebo zamčením domu, když ho opouštějí. Někteří lidé svůj majetek chrání cíleně a to 

různými formami, například instalací zabezpečení vozidla a zřízení PZTS v domě. Cílené 

chránění majetku je proces, kterým jsme se zde zabývali.  

Tato práce se zaměřuje na zabezpečení výrobního objektu firmy působící na území 

České republiky. Stávající způsob zabezpečení není dostatečný. Vícenásobné napadení 

objektu bylo popudem k vzniku této práce. Potřeba ochrany majetku dále vyplývá z popisu 

činností firmy a charakteristiky objektu. 

Základem zabezpečení je zjištění všech bezpečnostních rizik, které působí na tuto 

firmu. Základem úspěšného posouzení bezpečnostní rizik je identifikace rizik, která byla 

provedena pomocí Ishikawova diagramu. Dalším krokem byla analýza rizik pomocí metody 

FMEA, která byla vyhodnocení pomocí Paretova diagramu. Analýza rizik byla ověřena 

metodou CARVER a opětovně vyhodnocena pomocí Paretova diagramu. Posuzovány rizik 

odhalilo nedostatky zejména v plášťové ochraně. 

Další krok byl výběr vhodného dodavatele pomocí kritérií konzultovaných se 

zadavatelem projektu. Na základě vybraného dodavatele byly následně na míru navrženy tři 

varianty zabezpečení, každá v drátové a v bezdrátové verzi. Součástí zpracovaných návrhů 

jsou i propočty nároků na zdroje firmy jako je elektrická energie a náklady spojené 

s finančními prostředky vynaloženými na obnovu záložních akumulátorů a baterií 

u bezdrátových periferií. 

Nedílnou součástí této práce jsou i půdorysy obou pater firmy, ve kterých je 

zakresleno rozmístění prvků pro všechny varianty, které jsou uvedeny v přílohách. 

V přílohách jsou dále uvedeny i dokumenty spojené s tímto projektem. Jmenovitě: smlouva o 

dílo, servisní smlouva, předávací protokol a zaškolení obsluhy, protokol funkčních zkoušek a 

provozní kniha.  
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Závěrem bych chtěl říct, že výběr varianty, která bude nainstalována je na zadavateli 

projektu. Nicméně, zde připojím názor zpracovatele. Jelikož cena u všech třech variant není 

značně rozdílná, tak se zpracovatel přiklání k variantě prostorové ochrany s prvky plášťové 

ochrany. Zejména z důvodů: 

 cenové rozdíly u všech návrhů se zásadně neliší; 

 varianta prostorové ochrany s prvky plášťové ochrany, z pohledu zpracovatele, 

poskytuje nejvyšší zabezpečení z předložených návrhů; 

 tato varianta je nejodolnější vůči bleskovým krádežím a proti pokusům vhození 

jakýchkoliv předmětu do budovy.  
 

Zvolení finálové modifikace v drátové nebo bezdrátové formě je již na zadavateli.  
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