
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečení zemědělského družstva prostředky 
technické ochrany objektů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                     Bc. Petr Sigl 

Vedoucí bakalářské práce:                                      Ing. Václav Veselý 

Studijní obor:                                                            Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce:                              15. června 2012 

Termín odevzdání diplomové práce:               20. dubna 2013   



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežné prohlášení  
 

 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“  

 
 
 
V Ostravě dne 18. dubna 2013                                                       …………………………..  

Podpis studenta 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji vedoucímu mé diplomové práce, Ing. Václavu Veselému za cenné rady, 

připomínky, odborné vedení, ochotu, pozitivní přístup a konzultace při psaní práce. Rovněž 

bych chtěl poděkovat všem ostatním, kteří mi věnovali čas a úsilí při zpracování diplomové 

práce.  

 



 
 

Anotace 

SIGL, P. Zabezpečení zemědělského družstva prostředky technické ochrany objektů. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 75 stran. 

Diplomová práce je zaměřena na návrh modernizace fyzické ochrany areálu zemědělského 
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ochrany. Další část je věnována popisu objektu a současného zabezpečení. Následuje analýza 

rizik pomocí vybraných metod. Závěr práce se věnuje návrhu variant zabezpečení, následně 
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1 Úvod 

Mezi základní lidské potřeby člověka patří pocit bezpečí. Už od nepaměti se lidé 

snažili různými způsoby chránit svoje zdraví, životy i svůj majetek. V minulosti se 

objevovaly různé formy fyzické ostrahy. Postupem času docházelo k doplnění o různě 

složité mechanické zábranné systémy. Pro člověka žijícího v dnešní době by se tato 

opatření mohla zdát jako primitivní a nedostačující, ve své době však tyto jednoduché 

systémy své opodstatnění nacházely a principy mnohých z nich slouží jako základní 

myšlenka moderních bezpečnostních systémů. V současnosti, díky rozvoji elektrotechniky 

nám trh nabízí možnost instalace složitých vzájemně propojených bezpečnostních systémů, 

které umožňují velice kvalitní monitoring zabezpečovaného prostoru.  Nicméně nesmíme 

zapomínat na fakt, že spolu s vývojem nových bezpečnostních systémů jdou ruku v ruce 

vzrůstající zkušenosti a technické dovednosti pachatelů. Proto je třeba bezpečnostní 

systémy stále inovovat.  

Společnost ZD mostek se potýká s drobnou kriminalitou. Jedná se převážně o 

majetkovou kriminalitu v podobě krádeží vybavení dílen, krádeží železného šrotu a krádeží 

pohonných hmot. Dle mého názoru je tato skutečnost způsobena nedostatečným 

zabezpečením areálu společnosti. A právě to mne vedlo k výběru tohoto tématu diplomové 

práce. Základním cílem mé diplomové práce je za využití metod analýzy a hodnocení 

bezpečnostních rizik zjistit a popsat aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu 

zemědělského družstva vytipovat slabá místa systému a na základě studiem získaných 

teoretických znalostí a praktických zkušeností navrhnout varianty inovativního řešení 

ochrany tohoto objektu.  

Struktura diplomové práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní části uvedu 

základní právní předpisy a technické normy upravující ochranu objektů. V další části 

stručně popíši teorii bezpečnosti objektů. Následná kapitola se bude věnovat základním 

informací společnosti ZD Mostek, popíši zde současný stav zabezpečení, aktiva 

společnosti a dosavadní trestnou činnost. V následné kapitole se budu věnovat analýze 

bezpečnostních rizik. V další části vypracuji tři varianty zabezpečení včetně cenové 

kalkulace. V závěrečné části se budu zabývat výběrem vhodné varianty zabezpečení a 

následně jejímu detailnímu rozpracování.  
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2 Rešerše 

 

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

Ostrava. Ostrava, 2009. 115 s.  

Jedná se o studijní text pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Toto 

skriptum se zabývá bezpečnostní analýzou a zabezpečením letiště.  Informace z této 

publikace jsem využil při tvorbě analýz bezpečnosti objektu.  

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy. Vyd. 1. 

Praha: PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-725-1172-6.  

Tato publikace je první díl ze třídílné edice Technická ochrana majetku. Text popisuje 

zábranné mechanické systémy, jejich druhy a způsoby použití. Skriptum mi posloužilo 

jako zdroj informací pro získání přehledu o mechanických zábranných systémech, které 

jsem aplikoval na objekt ZD Mostek. 

 

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

2. Praha: PA ČR, 2009, 232 s. ISBN 978-80-7251-313-0.  

Druhý díl ze třídílné edice Technická ochrana objektů. Tento díl se věnuje 

elektronickým zabezpečovacím systémům určeným pro zabezpečení objektů, včetně 

popisu principu funkce jednotlivých částí systému. Z tohoto skripta jsem čerpal informace 

pro návrh PTZS.  

Brabec, F.: Ochrana bezpečnosti podniku. Vyd 1. Praha: EUROUNION s.r.o., 1996, 

203 s. ISBN: 80-85858-29-0.      

Publikace je rozdělena do čtyř částí. První část uvádí do problematiky bezpečnosti 

podniku, druhá část se zabývá bezpečnostní expertízou ochrany objektů, třetí část je 

věnována fyzické a technické ochraně objektů, čtvrtá část se věnuje detektivní činnosti. 

Čerpal jsem zde informace do teoretické části diplomové práce 

LUĎEK, L., a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7.  

Publikace poskytuje nejnovější poznatky v oblasti ochrany majetku a fyzické 

bezpečnosti. Informace z této publikace jsem využil v teoretické části práce a pro návrhy 

jednotlivých bezpečnostních systémů. 
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3 Právní a technické předpisy v oblasti ochrany objektů 

V první kapitole je uveden souhrn základních právních předpisů a technických norem, 

jenž se zaměřují na ochranu objektů.  

3.1 Právní předpisy 

Česká republika nemá žádnou specializovanou právní normu, která by komplexně 

řešila ochranu osob a majetku. Této problematiky se dotýká celá řada právních předpisů. 

V následující časti textu, uvádím jejich výčet a stručnou charakteristiku.  

Ústava České republiky – je nejzákladnější právní listinou v České republice. Jedná 

se o nejvýše postavený zákon. Ústava byla přijata 16. prosince 1992 Českou národní radou 

v podobě ústavního zákona č. 1/1993Sb., o vyhlášení Ústavy České republiky ve znění 

pozdějších novel. Skládá se z preambule a osmi hlav. Hlava první obsahuje základní 

ustanovení jako je například definice státního zřízení, politického systému, postavení 

lidských práv. Hlava druhá popisuje moc zákonodárnou. Je zde popsán Parlament jeho 

funkce, rozdělení, základní úkoly a povinnosti. Postup voleb do Poslanecké sněmovny a 

senátu, definice legislativního procesu. Hlava třetí je věnována moci výkonné. Popisuje 

post prezidenta České republiky. Konkrétně jmenování do funkce, pravomoci a povinnosti. 

V další části se věnuje složení a funkci vlády. Hlava čtvrtá popisuje moc soudní. Jsou zde 

popsány pravomoci Ústavního soudu, soustava soudů. Následující tři hlavy se postupně 

věnují Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, České národní bance a úpravě územní samosprávy. 

Závěrečná osmá hlava obsahuje závěrečná a přechodná ustanovení. [7, 12] 

Listina základních práv a svobod – je součástí ústavního pořádku České republiky 

ve znění zákona č. 162/1998 Sb. O vyhlášení listiny základních práv a svobod ve znění 

pozdějších novel. Listina základních práv a svobod je rozdělena do čtyřiačtyřiceti článků 

členěných do šesti hlav. Postupně jsou zde popsány základní práva a svobody občana 

České republiky, práva národnostních menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, 

práva na soudní a jinou právní ochranu. Pro něž platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná a jsou pod ochranou soudní moci. [7, 15] 
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Občanský zákoník - Současný Občanský zákoník slouží k úpravě soukromého práva. 

Aktuální podoba má pět částí. V první s názvem Obecná ustanovení jsou upraveny 

občanskoprávní vztahy, jejich ochrana, účastníci, zastoupení, právní úkony, spotřebitelské 

smlouvy, promlčení a některé další pojmy. Část druhá Věcná práva upravuje vlastnická 

práva, spoluvlastnictví a společného jmění, práva k cizím věcem a právo zástavní a 

zadržovací. Dále následuje až část šestá s názvem Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné 

obohacení, část sedmá upravující dědění a část osmá Závazkové právo upravující různé 

druhy smluv, sázku a hru či veřejnou soutěž. Počátkem roku 2014 bude současný 

Občanský zákoník nahrazen novým Občanským zákoníkem. [7, 18] 

 

Trestní zákoník – Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších novel. 

Účelem zákona je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení, práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob. Ukládá, která společensky závadná jednání jsou trestnými 

činy, podmínky trestní odpovědnosti a sankce za ně. Trestní zákoník také definuje velmi 

důležitou část pro činnost bezpečnostních pracovníků a to okolnosti vylučující 

protiprávnost. Konkrétně krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné 

riziko a oprávněné použití zbraně. [7, 19] 

 

Trestní řád - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů. Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona potrestáni.  Pro výkon fyzické ostrahy je 

zde podstatný paragraf 76, odstavec 2, v němž je uvedeno, že kdokoliv může zadržet 

osobu, která byla přistižena při trestném činu, je-li to nezbytně nutné k zajištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Povinností osoby, která tak učinila je 

zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, vyšetřovateli, vyhledávacímu 

orgánu, orgánu policie, nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci posádky. [7, 14] 

 

Zákon o přestupcích - dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a 

je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo v jiném zákoně, pokud nejde o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. [16] 
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Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti - Zákon č. 

412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Definuje utajovanou informaci. Je jí  

skutečnost, se kterou by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České 

republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala, nebo by mohlo být 

pro tyto zájmy nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Zákon 

rozděluje utajované informace do čtyř stupňů utajení na přísně tajné, tajné, důvěrné, 

vyhrazené. Zákon stanovuje jak s utajovanými informacemi nakládat, stanoví povinnosti 

organizacím i fyzickým osobám při zacházení s utajovanými informacemi. Zabývá se 

ochranou osob, objektů a předmětů a specifikuje zabezpečení objektů kombinací 

bezpečnostních opatření, jako je fyzická ochrana, technické prostředky, režimové a 

administrativní opatření a další. [7, 20] 

 
Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje, jak se má 

nakládat s osobními údaji o fyzických osobách, práva a povinnosti při jejich zpracování. 

Zákon stanovuje kdo je oprávněn shromažďovat a uchovávat osobní údaje, a ukládá mu 

povinnosti, aby bylo zabráněno jejich zneužití. [7, 13] 

 
Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

V zákoníku práce je upraven pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Jsou zde popsány práva a povinnosti obou stran. V části páté je popsána 

také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [7, 17]  
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3.2 Vybrané technické normy ochrany objektů 

Zde uvádím výčet některých technických norem zabývajících se ochranou objektu.  

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání - Norma popisuje požadavky a způsoby 

zkoušení jednokřídlých vchodových dveří a vnitřních dveří uzavírající prostory chráněné 

proti vloupání. Jsou zde uvedeny požadavky a zkoušení jednotlivých částí dveří. [, 7] 

 

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

Požadavky a klasifikace. Tato norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken, a uzávěrů. [, 7] 

 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky.  Norma se vztahuje na poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy. Stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. Jejím účelem je pomoc 

při zpracování kompletní a přesné specifikace ochrany vyžadované v konkrétních 

prostorách.  

 

Normy řady ČSN EN 50131. Normy zabývající se požadavky na jednotlivé 

komponenty a jejich části. V textu níže jsou jednotlivé normy z řady ČSN 50 131 vypsány 

a stručně charakterizovány.  

 

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

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

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

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

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

systémy - Část 3: Ústředny 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

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

5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

- ČSN EN 50131-6 ed. 2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 6: Napájecí zdroje. [49] 
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4 Teorie bezpečnosti objektů 

Se zabezpečením objektu je spjat pojem Fyzická ochrana. Fyzická ochrana je tvořena 

souborem bezpečnostních opatření, patří sem technická ochrana, fyzická ostraha a 

režimová ochrana. Důležité je věnovat se každé z těchto tří složek a jejich vhodnou 

kombinací vytvořit takzvaný integrovaný bezpečnostní systém. Jehož grafická podoba je 

znázorněna na obrázku 1. [5, 6] 

 

 
 

Obrázek 1 - Integrovaný bezpečnostní systém [4] 

4.1 Technická ochrana 

Do souboru technické ochrany řadíme mechanické zábranné systémy a signalizační a 

monitorovací systémy. [6] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy  

 Tvoří pevnou překážku a jejich úkolem je co nejvíce ztížit pachateli neoprávněný 

vstup do objektu. Principem je co nejdéle zdržet pachatele a získat tak více času pro jeho 

odhalení a dopadení.  Neméně důležitou funkci plní mechanické zábranné systémy 

z hlediska prevence.  Pachatel, který spatří zjevné mechanické zábranné systémy stěžující 

přístup do objektu, od svého jednání raději upouští a vyhledá jiný, snadněji napadnutelný 

objekt. Základní měřítko kvality mechanických zábranných systémů je průlomová 

odolnost. Průlomová odolnost udává čas potřebný k překonání konkrétního mechanického 

zábranného systému. Tento údaj lze zjistit z bezpečnostní třídy výrobku, do které je 

zařazen na základě výsledků zkoušek. Mechanické zábranné systémy se dělí dle toho, pro 
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jaký prostor jsou určeny na mechanické zábranné systémy perimetrické, plášťové a 

předmětové ochrany. [1, 7, 10] 

 

Perimetrická, někdy také nazývaná jako obvodová ochrana je určena pro zajištění 

perimetru chráněného objektu. Je to první překážka na cestě pachatele do objektu, kterou 

musí překonat. Perimetrem se rozumí hranice objektu obvykle určená katastrálním úřadem. 

Je často realizována různými přírodními, nebo umělými překážkami jako jsou například 

vodní toky, zdi, ploty a podobně umístěnými na hranici pozemku. Do této ochrany patří i 

různé vrcholové a podhrabové překážky, branky, brány, závory a podobně, omezující 

přístup neoprávněných osob, nebo vjezdu vozidel na pozemek chráněného objektu. [7, 10] 

 

Plášťová ochrana je druhou překážkou pachatele do objektu. Tvoří ji jak samotné 

stavební prvky budov jako jsou stěny, stropy, střechy a podlahy. Jejich mechanická 

odolnost je určena především kvalitou použitého materiálu. Kritickými místy obvodové 

ochrany jsou otvorové výplně (dveře, okna, vikýře, vyústění vzduchotechniky a podobně). 

Mezi hlavní představitele plášťové ochrany patří bezpečnostní dveře, bezpečnostní mříže, 

rolety, bezpečnostní fólie a bezpečnostní sklo. [7, 10] 

Předmětová ochrana se užívá k zabezpečení konkrétních předmětů, jako jsou například 

peníze, cenné papíry, šperky, dokumenty, zbraně a podobně. Obvykle bývá realizována 

různými bezpečnostními schránkami, komorovými a skříňovými trezory. [7, 10] 

4.1.2 Signalizační a monitorovací systémy  

Signalizační a monitorovací systémy doplňují mechanické zábranné systémy. Jejich 

úkolem je monitorovat střežený prostor a v případě, že dojde k pokusu o jeho narušení, co 

nejdříve předat informaci, že došlo k napadení, popřípadě specifikovat místo kde se 

pachatel nachází.  Do této kategorie patří Poplachové a tísňové signalizační systémy, 

kamerové systémy, systémy řízení vstupů a elektronická požární signalizace. [11] 

 

Systémy kontroly vstupů – je určen k monitorování pohybu osob, vozidel nebo 

výrobků v objektu. Kontrola vstupů je realizována pomocí identifikačních zařízení 

s využitím dalšího hardware, jako jsou například různé čipové karty, čtečky, biometrické 

vstupní systémy a podobně. [6, 11] 
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Elektronická požární signalizace (EPS) – je soubor elektronických zařízení, který 

má za úkol včasnou detekci vzniku požáru. Informaci o detekci požáru předá obsluze 

systému a pomocí výstupů může ovládat další požárně bezpečnostní zařízení, která 

zmírňují následky požáru a usnadňují jeho likvidaci.  Systém EPS se skládá z hlásičů 

požáru, ústředny a doplňujících zařízení. [6, 11] 

 

Kamerový systém (CCTV) – je systém složený z bezpečnostních kamer a monitorů 

v uzavřeném televizním okruhu. Kamerový systém nám dává komfort možnost pozorovat 

aktuální stav v chráněných prostorách. Díky tomu může operátor přesněji vyhodnotit 

situaci a učinit potřebná opatření. V poslední době jsou stále rozšířenější takzvané IP 

kamerové systémy, které komunikují a přenášejí snímaný obraz pomocí TCP/IP sítí. To 

umožňuje vzdálenou správu pomocí internetu. [5, 6, 11] 

 
 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) – úkolem těchto systémů je 

střežit chráněný prostor. Všechny PZTS se skládají z několika základních prvků a těmi 

jsou detektory, ústředny, signalizační zařízení, přenosové prostředky a doplňková zařízení. 

Detektory mají na základě fyzikálních principů vyhodnotit přítomnost pachatele, popřípadě 

manipulaci s chráněným předmětem, tuto skutečnost převedou na elektrický signál a 

pomocí přenosových prostředků dopravit informaci o napadení do ústředny. Ústředna je 

srdcem celého systému vyhodnocuje signály od jednotlivých detektorů, řídí celý systém, 

v případě napadení aktivuje signalizační zařízení, popřípadě odešle zprávu o napadení 

objektu. Doplňková zařízení slouží pro nadstavbové funkce a uživatelsky komfortnější 

ovládání.  Z hlediska umístění ve střeženém prostoru lze detektory klasifikovat stejně, jako 

tomu bylo u mechanických zábranných systémů na detektory perimetrické, plášťové, 

prostorové a předmětové ochrany. [11] 

 

Detektory perimetrické ochrany monitorují hranici areálu. Mezi nejpoužívanější typy 

detektorů patří infračervené bariéry, mikrofonické kabely, mikrovlnné bariéry a senzorové 

kabely, perimetrická pasivní infračervená čidla, zemní tlakové hadice a další. [6] 

 

Detektory plášťové ochrany sledují narušení pláště budov. Řadíme sem různé druhy 

mechanických, nebo magnetických kontaktů, bariérová čidla, čidla na ochranu skleněných 

ploch, detektory tříštění skla a některé typy otřesových čidel. [6] 
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Detektory prostorové ochrany střeží prostory uvnitř budov. Pro tento typ ochrany jsou 

vhodná pasivní infračervená čidla dále jen PIR, aktivní infračervená čidla, mikrovlnná 

čidla, ultrazvuková čidla, nebo jejich kombinace. [6] 

 

Posledním zmiňovaným typem je předmětová ochrana. Jejím úkolem je hlídat 

konkrétní předmět. Používají se zde například otřesová čidla, čidla na ochranu zavěšených 

předmětů, kapacitní čidla. [6] 

4.2 Režimová ochrana  

Je souhrn organizačně administrativních opatření a postupů, k zajištění požadovaných 

podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem chráněného 

objektu. Režimová ochrana tvoří nedílnou součást fyzické ochrany objektů. Je zde 

stanoven provozní řád objektu, popsána práva a povinnosti osob pohybujících se v objektu. 

Uvádí se zde, kdo a kdy zamyká prostory, popřípadě aktivuje elektronický zabezpečovací 

systém. Režimovou ochranu lze rozdělit na vnější a vnitřní režimová opatření. Vnější 

režimová opatření se týkají především pravidel provádění kontrol při vstupu a opouštění  

chráněného objektu. Pomocí těchto opatření se přesně stanoví kdo, kde, kdy, jak a s čím se 

smí nebo nesmí vstupovat do objektu. Naopak vnitřní režimová opatření se týkají pohybu 

uvnitř objektu. Patří sem například oprávnění pohybu vozidel, osob v prostorách 

organizace, režimu pohybu materiálu, režimu manipulaci s klíči, identifikačními 

prostředky a medii, které se používají. [2, 7, 8] 

4.3 Fyzická ostraha 

Funkce fyzické ostrahy je nedílnou součástí systému fyzické ochrany objektů. Bývá 

vykonávána interně, v podobě vrátných, hlídačů, nebo externě smluvně najatou soukromou 

bezpečnostní agenturou. Do systému fyzické ostrahy může být také zahrnuta městská 

Policie či Policie České Republiky. Mezi hlavní úkoly, které plní, patří např. kontrolní a 

propustková služba, střežení objektu a prostor strážní službou, kontrolní činnost, realizace 

bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, realizuje zásah při mimořádných událostech 

nebo na základě signálu o narušení ochrany objektu, zadržuje pachatele a zajišťuje další 

zájmy.  Velkou výhodou fyzické ostrahy jsou její nízké náklady na zřízení. Značnou 

nevýhodou jsou ovšem vysoké režijní náklady. [2, 7, 8] 
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5 Základní informace o společnosti ZD Mostek  

5. 1 Historie společnosti 

Společnost vznikla ve žních v roce 1952 tehdy jako jednotné zemědělské družstvo 

v Mostku. Celková výměra vnesená do družstva byla 35 hektarů. V roce 1960 došlo ke 

sloučení s JZD Brandýs nad Orlicí a státním statkem  Sudličkova Lhotka. V pozdějších letech 

se JZD sloučilo s dalšími okolními JZD Hemže, Nasavrky, Němčí - Turov, Seč, Sudslava a 

Koldín. Celková výměra podniku dosahovala necelých 2 000 hektarů. V roce 1977 došlo ke 

sloučení JZD Mostek a JZD Skořenice za vzniku SRV Mostek. Společnost takto funguje po 

dobu čtyř let. SRV se však neosvědčuje a v roce 1981 se rozpadá a vzniká opět samostatné 

JZD Mostek. 13. ledna 1993 je společnost zapsána jako Zemědělské družstvo mostek (dále jen 

ZD Mostek).  

5.2 Charakteristika společnosti 

Společnost ZD Mostek byla zapsána do obchodního rejstříku 4. Května 1956 Krajským 

soudem v Hradci Králové. Sídlo společnosti se nachází v obci Mostek – Sudličkova Lhota 3, 

PSČ 565 01. Právní forma společnosti je družstvo. Společnost se zaměřuje na rostlinnou a 

živočišnou výrobu, autodopravu a od roku 2012 i na výrobu elektrické energie díky nově 

vybudované bioplynové stanici. Předmětem podnikání je zemědělská výroba, výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava - 

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - 

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, opravy 

ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba elektřiny. Orgány družstva jsou 

členská schůze, představenstvo družstva, kontrolní komise. Organizační strukturu družstva je 

rozdělena na pět úseků a to úsek rostlinné výroby, úsek živočišné výroby, úsek mechanizace, 

úsek bioplynové stanice Mostek, úsek správní a ekonomický. Grafická podoba organizačního 

schématu je znázorněna na obrázku 2. [58] 

 

Obrázek 2 - Organizační schéma společnosti ZD Mostek [zdroj vlastní] 



12 
 

 

5.3 Přístup ke společnosti  

Areál společnosti ZD Mostek se nachází mezi obcemi Mostek a Sudličkova Lhota. 

Přesněji na adrese Mostek – Sudličkova Lhota, č.p. 3, v okrese Ústí nad Orlicí. K objektu 

vede jedna přístupová cesta. Nedaleko areálu se nachází silnice číslo 312, která je hlavní 

spojovací cestou mezi Žamberkem a Chocní. Pro vjezd do objektu slouží dvě brány. 

Hlavní brána situována poblíž administrativní budovy a vedlejší jižní brána na druhé straně 

areálu. Obě brány jsou během pracovního dne trvale otevřené. Slouží pro vjezd a výjezd 

zemědělských strojů. Všechny komunikace vně objektu jsou asfaltované. Poloha 

společnosti je znázorněna na obrázku 3.  

 

Obrázek 3 – Přístup ke společnosti ZD Mostek [28] 
 

5.4 Okolí společnosti 

Areál společnosti z velké části obklopují zemědělská pole. Nejbližší obydlený objekt 

je od hranice areálu vzdálen 130 metrů vzdušnou čarou směrem na severozápad. Jedná se o 

rodinný dům v obci Sudličkova Lhota. Směrem na jihovýchod od hranice areálu ve 

vzdálenosti 280 metrů se nachází Obecní úřad Mostek a multifunkční sportovně kulturní 

hala. Polohu a vzdálenost těchto objektů vůči areálu společnosti znázorňuje obrázek 4.  

Vzhledem k odlehlosti areálu od obydlené oblasti se areál ZD Mostek může stát terčem 

útoku. Případný pachatel zde může škodit, aniž by byl někým odhalen.   
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 Obrázek 4 – rodinný dům v obci Sudličkova Lhota vlevo, Obecní úřad a hala vpravo [28]              

5.5 Popis areálu  

Areál společnosti ZD mostek zabírá území o rozloze přibližně 28 600 m2. V areálu se 

nachází několik objektů. Jejich rozmístění znázorňuje obrázek 5.  

 

Obrázek 5 – rozmístění budov v areálu [zdroj vlastní] 

 

Legenda:  

A Administrativní budova G Dofermentor bioplynové stanice 

B Vážící stanoviště H Fermentory bioplynové stanice 

C Dílny, sklady a garáž  CH Skladovací jímka bioplynové stanice 

D Teletník I Strojovna bioplynové stanice 

E Dojírna J Nádrže na kejdu  

F Produkční hala K Senážní jáma 
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Administrativní budova - jedná se o jednopodlažní budovu. Obvodové zdivo tvoří 

montovaná dřevěná konstrukce obložená zvenčí cetris deskami.  Střecha je sedlová. Jako 

krytina je zde použit vlněný plech. Do budovy vedou pouze jedny vstupní dveře. Je zde 

kancelář ředitele společnosti, kanceláře správního, hospodářského a ekonomického úseku. 

Pohled na administrativní budovu je na obrázku 6.  

Dílna, sklady a garáž – objekt dílny, skladů a garáže je soustava dvou na sebe 

navazujících částí. První část budovy tvoří zděná konstrukce z pálených cihel, stavební 

materiál použitý na druhou část budovy je železobeton. Střecha je sedlová a jako krytina je 

použitý vlněný plech. Budova slouží jako dílny pro opravu zemědělských strojů a techniky. 

V další části budovy se nacházejí sklady drobných náhradních dílů. Dále je zde kovárna, 

sprchy, WC a další sociální zázemí pro zaměstnance. Pohled na budovu je na obrázku 6.  

     

Obrázek 6 – administrativní budova vlevo, budova skladu dílen a garáže vpravo [28]     

 

Porodna a teletník – hlavní konstrukci této budovy tvoří železobetonové nosníky 

dozděné plnými pálenými cihlami. Střecha je sedlová. Jako střešní krytina je použit vlněný 

plech. Na tuto budovu navazuje ještě přístavek z ocelové a dřevěné konstrukce. Jako 

krytina jsou použity vlnité eternitové desky. Budova slouží pro ustájení krav čekajících na 

otelení. Přístavek je určen pro ustájení čerstvě narozených telat. Fotografie porodny a 

teletníku je na obrázku 7.  

Dojírna – je zděná budova se sedlovou střechou, jako krytina je zde použit vlnitý 

plech. V objektu je umístěna technologie pro dojení a uskladnění mléka. Dobytek je zde 

postupně naháněn tunelem, který spojuje budovu dojírny s produkční halou. Fotografie 

dojírny je na obrázku 7.   
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Obrázek 7 – porodna a teletník vlevo, dojírna vpravo [zdroj vlastní] 

 

Produkční hala – hlavní konstrukci budovy tvoří stejně jako v případě porodny a 

teletníku železobetonové nosníky dozděné dutinovými cihelnými bloky typu Therm. 

Střecha je sedlová a jako krytina je zde použit vlnitý eternit. Produkční hala slouží pro 

ustájení dobytka. Kapacita je až 432 kusů. Fotografie produkční haly je na obrázku 8.  

Bioplynová stanice - součástí komplexu bioplynové stanice jsou dva fermentory, 

dofermentor, skladovací jímka a strojovna. Fermentory slouží pro přípravu substrátu na 

tvorbu bioplynu, substráty jsou zde za stálého ohřevu promíchávány a skladovány, poté 

putují do dofermentoru, zde dochází k tvorbě bioplynu. Po fermentaci je substrát přečerpán 

do skladovací jímky. Odtud je možné substrát použít pro hnojení zemědělských ploch. Ve 

strojovně se nachází čtyři spalovací agregáty, v nichž je bioplyn spalován a dochází zde 

k výrobě elektrické a tepelné energie. Jako substrát je zde používána kejda a kukuřičná 

siláž. Fotografie strojovny bioplynové stanice je znázorněna na obrázku 8. 

   

Obrázek 8 – produkční hala vlevo, strojovna bioplynové stanice vpravo [zdroj vlastní]   

         

Ostatní objekty - mezi ostatní objekty jsem zařadil vážící stanoviště, které se nachází 

hned u hlavního vjezdu do areálu. Skládá se z budky pro obsluhu váhy a vážící rampy. 
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Budka pro obsluhu váhy je zděná s rovnou, plechovou střechou.  Další objekty v areálu 

jsou železobetonové nádrže na kejdu, které slouží pro uskladnění kejdy a senážní jáma pro 

uskladnění kukuřičné siláže jak pro potřeby bioplynové stanice, tak pro krmení ustájených 

zvířat.   

5.6 Zhodnocení stávajícího zabezpečení 

Společnost pro zabezpečení areálu využívá jak mechanických zábranných, tak 

elektronických zabezpečovacích systémů. Ty mají dále návaznost na režimová opatření. 

Jelikož je areál společnosti ZD Mostek značně rozsáhlý, rozdělil jsem kapitolu stávající 

zabezpečení pro lepší přehlednost do podkategorií.  

5.6.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana je realizována plotem z čtyřhranného, drátěného pletiva 

s železnými zabetonovanými sloupky o výšce 180 cm. Dalším článkem perimetrické 

ochrany jsou dvě brány zmiňované v kapitole 5.3. Brány jsou dvoukřídlé, otočné, železné 

konstrukce. Na výplň je použito stejné pletivo jako na zbytek oplocení. Po rozsáhlých 

stavebních pracích, spojených s demolicí starých objektů a výstavbou bioplynové stanice 

se silážní jámou došlo k poškození velké části oplocení.  Vzhledem k pravidlu, které říká, 

že úroveň zabezpečení je taková jako jeho nejslabší článek, hodnotím současný stav 

perimetrické ochrany s přihlédnutím na stav oplocení jako nevyhovující.  

5.6.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. Pro lepší 

přehlednost je třeba nahlížet na plášťovou ochranu jednotlivých budov zvlášť.  

Administrativní budova – administrativní budova má pouze jedny vstupní dveře. Jde 

o klasické dřevěné dvoukřídlé dveře. Je zde použito klasického kování s vložkou FAB. 

Dveře i kování jsou bez jakýchkoli bezpečnostních prvků. Okenní otvory administrativní 

budovy jsou osazeny novými plastovými jednokřídlými okny s dvojsklem a bezpečnostním  

kováním MACO iS., odolným proti vypáčení a vysazení okna. [22] 
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Dílny sklad a garáž – prvním typem okenních otvorů použitých na komplexu dílen, 

skladu a garáží jsou pevná bez možnosti otevření. Druhým typem okenních otvorů jsou 

dřevěná dvoukřídlá otočná okna. Tento typ oken je instalován pouze v místnostech 

kanceláří. Do objektu vedou dvoje vstupní dveře dřevěné konstrukce. Opatřené klasickým 

kováním s vložkou FAB. Tyto dveře slouží jako hlavní a vedlejší vstup do budovy. Část 

dílen je vybavena dvojicí dvoukřídlých, otočných, plechových vrat. Vrata jsou z vnitřní 

strany vybaveny železnou závorou sloužící pro jejich uzamčení. Dalším typem vrat jsou 

dřevěná dvoukřídlá otočná vrata s proskleným světlíkem. Tyto vrata jsou použita v části 

budovy, kde se nachází sklady materiálu a kovárna. Uzavírají se pouze zevnitř pomocí 

železné závory. Výjimku tvoří prostřední vrata v prostorách skladu 1, ty jsou zamykatelné 

zvenčí pomocí visacího zámku.   Posledním typem vrat jsou plechová, dvoukřídlá, posuvná 

vrata. Na jejich uzamčení je také použit visací zámek. Tyto vrata slouží jako vjezd do 

garáží.  

Strojovna bioplynové stanice – jedná se o novostavbu s pevnými okny. Budova je 

vybavena trojicí plechových dveří opatřených bezpečnostním kováním a vložkou FAB.  

Ostatní budovy – mezi ostatní budovy jsem zařadil dojírnu, teletník s porodnou a 

produkční halu. Z důvodu nepřetržitého provozu se žádná z těchto budov neuzavírá.  

Všechna okna na těchto budovách jsou jednokřídlá výklopná. Dveře jsou jednokřídlé 

opatřené kováním s dozickým zámkem. Dále jsou zde dva typy vrat. Prvním typem jsou 

dvoukřídlá, dřevěná, v horní části prosklená, otočná vrata opatřena z vnitřní strany 

ocelovou závorou pro uzavření. Druhým typem jsou rolovací vrata. Materiál použitý na 

konstrukci těchto vrat je textilie ošetřena PVC nátěrem.  

5.6.3 Prostorová ochrana 

Prostorovou ochranu v objektech administrativní budovy, dílen skladů a garáže  

zabezpečují interiérové dveře. Typ dřevěné otočné všechny jsou opatřeny kováním 

s vložkou FAB. Z důvodů častých krádeží drobného nářadí společnost nechala instalovat 

v roce 2007 systém PZTS firmy PARADOX. Systém je instalován pouze v budově dílen, 

skladů a garáže. Jako detektory jsou zde použity PIR čidla. Tři střeží prostor dílen, jedno 

prostor soustružny a poslední je v prostoru garáže. Klávesnice pro ovládání systému je 

umístěna vedle vstupních dveří do kanceláře dílen. Vně objektu je na fasádě instalována 

venkovní siréna. Ústředna je umístěna v dílně pod stropem a je vybavena GSM modulem. 
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V případě napadení objektu dojde k aktivaci lokálního poplachu a zároveň k odeslání 

zprávy o napadení objektu na čtyři telefonní čísla vedení podniku a pult centralizované 

ochrany.   Rozmístění PIR čidel hodnotím jako nešťastné. Jsou umístěny pouze na jedné 

stěně a vzhledem k tomu, že se v dílně opravují velké, zemědělské stroje může dojít 

k jejich zaclonění a velká část prostoru dílny tak zůstane nezastřežena. Výkres 

s rozmístěním jednotlivých komponentů systému PZTS přikládám v příloze 1.  

5.6.4 Předmětová ochrana 

Stávající předmětovou ochranu tvoří bezpečnostní trezor, ve kterém je uložena 

finanční hotovost. Trezor je skříňový volně stojící, ocelové konstrukce. Je vybaven dvěma 

zámky a zesílenými panty. Nachází se v administrativní budově. S přihlédnutím k výši 

finanční částky, která je do trezoru ukládána, hodnotím ochranu trezoru jako dostačující.   

5.6.5 Fyzická ostraha 

V areálu společnosti ZD Mostek není zřízena žádná pozice, která by měla v náplni 

práce fyzickou ostrahu objektu. Je zde pouze pozice nočního hlídače. Ačkoli společnost 

spoléhá na to, že by tento noční hlídač mohl zakročit proti pachateli, popřípadě informovat 

o jeho přítomnosti Policii ČR, skutečnou náplní práce nočního hlídače je starat se o krávy 

čekající na porod, popřípadě asistovat u porodu. Noční hlídač je zaměstnancem ZD 

Mostek.  

5.6.6 Režimová opatření 

Provozní doby v jednotlivých objektech jsou rozdílné. Provoz administrativní budovy 

je jednosměnný od 6:00 do 15:00 v pracovní dny od pondělí do pátku. O víkendu se 

v objektu nikdo nenachází.  Budovu otevírá první příchozí a uzamyká poslední odchozí 

zaměstnanec, jeho povinností je zkontrolovat zda jsou zavřena všechna okna. Klíče vlastní 

všichni pracovníci administrativní budovy. Dále vlastní klíče od své kanceláře, kterou mají 

povinnost během své nepřítomnosti uzamykat.  

Provoz dílen, skladu a garáže je také jednosměrný a pouze v pracovní dny od pondělí 

do pátku. V budově jsou přítomni zaměstnanci od 7:00 do 15:30. V případě nutných oprav 

se může pracovní doba protáhnout do pozdějších hodin. Budovu odemyká první příchozí 

zaměstnanec. Ten také deaktivuje systém PZTS. Budovu uzamyká poslední odchozí 

zaměstnanec, jeho povinností je zkontrolovat zda jsou zavřena všechna okna a uzamčeny 
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všechny vrata a dveře. Před odchodem aktivuje systém PZTS. Bezpečnostní kód k systému 

PTZS je jen jeden a znají ho všichni zaměstnanci dílen.  

U objektů využívaných k chovu hospodářských zvířat je provoz každodenní.  Ve 4:00 

přichází na pracoviště skupina zaměstnanců starajících se o dojení. V 11:00 jsou s prací 

hotovi a odjíždějí domu. V objektech zůstává pouze jeden zaměstnanec plnící funkci 

stájníka. Jeho úkolem je starat se během dne o provoz chovných objektů. V 16:00 opět 

nastupuje skupina dojiček a do 23:00 probíhá dojení. Ve 23:00 dojičky odcházejí domu. 

V areálu zůstává pouze noční hlídač. Ten je zodpovědný za uzamčení brány. Jeho náplň 

práce je popsána v kapitole 5.6.4.  

Provoz bioplynové stanice je nepřetržitý. Ovšem zaměstnanec, který má provoz na 

starosti je zde přítomen denně pouze od 6:30 do 15:00. Dále pak drží pohotovost a 

v případě poruchy je povinen neprodleně přijet, pokud je to v jeho schopnostech, uvést 

bioplynovou stanici do chodu.  

Vstup cizích osob, nebo vjezd cizích dopravních prostředku do areálu je zakázán. 

Návštěvy i zaměstnanci jsou povinni zaparkovat svůj vůz na parkovišti před 

administrativní budovou.  Výjimku tvoří pouze smluvně dohodnuté externí firmy, které 

mají vjezd do areálu povolen. Mezi ně patří například mlékárenské vozy, veterinář nebo 

externí servisní jednotky.  

5.7 Aktiva společnosti 

Chráněným zájmem je celý prostor areálu, všechny objekty, stroje a vybavení 

nacházející se v areálu.  Aktiva lze rozdělit například do kategorií na:  

Hmotný majetek – je to nejrozšířenější skupina, zde jsou zařazeny budovy, 

automobily, stroje, kancelářské vybavení, skladové zásoby, chovná zvěř, finanční hotovost. 

Nehmotný majetek – jsou například informace o zákaznících, dodavatelích, a 

zaměstnancích používaný software a know-how firmy.  

Lidské zdroje – zaměstnanci a osoby pohybující se v areálu. 
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Tabulka 1 udává výčet aktiv společnosti a jejich orientační finanční hodnotu. Některé 

položky jako jsou například skladové zásoby, mohou značně kolísat, proto jsem hodnotu 

jejich vyčíslil jako průměrnou.  

Tabulka 1 - Hodnota chráněných aktiv [zdroj vlastní] 
 

Majetek firmy ZD Mostek Hodnota  (mil. Kč) 

hmotný majetek 

stavby 46,05 
dopravní prostředky 13,57 
stroje, přístroje a zařízení 42,03 
chovná zvěř 12,05 
skladové zásoby 0,2 
drobné vybavení dílen 0,41 
vybavení kanceláří 0,65 
finanční hotovost 0,06 

nehmotný majetek 

informace o dodavatelích, zákaznících a 
zaměstnancích nevyčíslitelné 
software 0,15 
know-how nevyčíslitelné 

lidské zdroje 

lidské zdroje nevyčíslitelné 

celkové hodnota aktiv - 115 170 000 Kč 

 

5.8 Dosavadní trestná činnost v areálu ZD Mostek  

V areálu společnosti ZD Mostek docházelo v minulosti k trestným činům krádeže. 

Pro účely této práce jsem sehnal záznamy za posledních 10 let. Každoročně dochází ke 

krádežím nafty odčerpáním z nádrží volně stojících strojů.  Vedením společnosti bylo 

celkové množství odčerpané nafty vyčísleno na cca 500 litrů za rok. Škoda spojená 

s krádeží nafty není jen samotná cena nafty, která činí při současných cenách paliva cca 

18000 Kč za rok. Do celkové sumy je nutné započítat i škody způsobené na palivovém 

systému strojů, které několikanásobně převyšují cenu odčerpané nafty. Dále jsou rozšířeny 

krádeže drobného železného šrotu, zde se vedení společnosti bohužel nepodařilo zjistit 

množství. V následující tabulce 2 uvádím některé další krádeže spojené převážně 

s vloupáním do prostor dílen a odcizením nářadí. 
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Tabulka 2 - krádeže v areálu ZD Mostek [zdroj vlastní] 
 

Trestná činnost  Škoda (Kč.)  Rok 

Krádež elektrického ručního nářadí 9 000 2004 

Krádež svářečky 18 000 2005 

Krádež elektrického ručního nářadí 6 000 2006 

Krádež převodovky redleru 32 000 2009 

Krádež motorové pily 12 000 2010 

Krádež elektrických motorů  180 000 2011 

Krádež kabelů 6 000 2012 

Krádež svářečky  20 000 2012 

 

6 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza rizik nám pomůže zhodnotit stav, funkčnost a efektivnost současné ochrany 

objektu. Pomocí analýzy rizik můžeme objevit slabá místa ve stávajícím zabezpečení a 

s nimi spojené hrozby.  Na základě těchto zjištění potom do projektové dokumentace 

aplikujeme vhodná opatření pro minimalizaci těchto hrozeb. [1, 9] 

 

Ze všeho nejdříve je důležité provést identifikaci rizik pro svou jednoduchost a 

přehlednost jsem zvolil analytickografickou metodu ishikawova diagramu. Pro hodnocení 

rizik jsem použil kvantitativní metodu FMEA, která se vyznačuje přesnějším výpočtem 

rizika pomocí frekvence výskytu hrozby a velikosti jejich následků. Výsledky analýzy rizik 

jsem dále verifikoval metodou souvztažnosti.   

6.1 Identifikace rizik pomocí  ISHIKAWOVA diagramu 

Ishikawuv diagram, někdy představován také jako diagram příčin a následků, nebo také 

diagram rybí kosti slouží pro grafické strukturované znázornění všech zásadních příčin 

vedoucích k vrcholové události. Každá zásadní příčina je dále rozpracována do dílčích 

příčin. Jako vrcholovou událost jsem zvolil narušení bezpečnosti areálu ZD Mostek. Pro 

tuto vrcholovou událost jsem pak vyhledal dílčí oblasti, které by mohli být příčinami této 

události. Pro tyto oblasti jsem rozpracoval detailnější scénáře směřující k jejich vzniku. 

Takto odhalené příčiny budou použity jako základní vstupní informace pro další metody. 

Konečná podoba ishikawova diagramu je znázorněna na obrázku 9. [2, 9] 
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Obrázek 9 – analýza pomocí ishikawova diagramu [zdroj vlastní] 
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6.2 Hodnocení rizik pomocí metody FMEA  

Pro výpočet rizika byla zvolena metoda možných selhání a jejich příčin – Failure 

Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA). Základem metody je sestavení tabulky 

zahrnující seznam nebezpečí a jejich následné číselné ohodnocení pomocí indexů 

pravděpodobnosti vzniku rizika, závažnosti následků a odhalitelnosti. Vychází se z 

výpočtu uvedeného ve vzorci (1). Hodnoty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v tabulce 

3. [1, 7, 9] 

R = P x N x H                                             (1) 

 

kde: 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika  

 

Tabulka 3- Parametry metody FMEA [9] 
 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 
neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Pro přesnější výsledek metody je třeba rizika rozdělit do dvou skupin na strukturální a 

procesní. Mezi strukturální rizika řadíme rizika perimetru, konstrukcí pláště budov a jejich 

otevíratelných částí, dále vnitřních prostor a předmětů nacházejících se v nich. Procesní 

rizika chápeme jako režimová, zde patří například pohyb osob zaměstnanců, návštěvníků a 

dodavatelů organizace v pracovní i mimopracovní době, způsob vjezdu a výjezdu z areálu 

atd. [9] 

6.2.1 Strukturální rizika 

Výčet strukturálních rizik spolu s jednotlivými indexy a výslednou mírou rizika 

znázorňuje tabulka 4. Pro přehlednost jsem rizika, která byla vyhodnocena jako 

nepřijatelná, zvýraznil červenou barvou. Kompletní pracovní list metody FMEA pro 

strukturální rizika je obsažen v příloze 1. 

Tabulka 4 – strukturální rizika [zdroj vlastní] 
 

subsystém   identifikace rizika  P N H R 

pe
ri

m
et

r 

1. přelezení plotu  4 4 4 64 

2. podhrabání plotu 2 3 3 18 

3. prostřižení plotu 4 4 3 48 

4. proražení plotu těžkou technikou 3 4 3 36 

5. proražení brány 3 4 3 36 

6. neuzamčení brány 3 4 3 36 

pl
áš
ťo

vá
 

oc
hr

an
a 

7. vniknutí oknem 5 3 3 45 

8. vniknutí dveřmi 5 3 3 45 

9. vniknutí zdí 2 3 1 6 

10. vniknutí střechou 1 2 2 4 

př
ed

m
ět

ov
á 

oc
hr

an
a 11. napadení trezoru 3 1 3 9 

12. krádeže drobné techniky 4 2 4 32 

13. krádež pohonných hmot 5 3 4 60 

14. krádež strojů 3 4 3 36 

15. krádež hospodářských zvířat 3 2 4 24 

sy
st

ém
 

P
Z

T
S 

16. neodborná manipulace se systémem 3 2 3 18 

17. nevhodná instalace bezp. systému 2 3 4 24 

18. porucha bezp. systému 2 3 3 18 
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Dalším krokem je vyhodnocení přijatelnosti rizika. Pro určení přijatelnosti rizika bylo 

užito Paretova principu a Lorenzovy křivky. Princip Paretova principu spočívá ve 

stanovení hranice přijatelnosti rizika. V praxi je nejčastěji používán poměr 80/20 který 

spočívá v sestupném seřazení vyjmenovaných rizik podle míry rizika R a určení 

procentuálního zastoupení v celkové sumě R. Z těchto procentuálních zastoupení se určí 

jejich kumulativní četnosti. Rizika s kumulativní četností do 80% jsou vyhodnocená jako 

nepřijatelná a je nutné provést opatření. Ostatní, které převyšují 80%, jsou stanovena jako 

přijatelná. Pro grafické znázornění slouží Lorenzova křivka. Vyhodnocení přijatelnosti 

strukturálních rizik znázorňuje graf na obrázku 10. Tmavě modré sloupce vyznačují 

nepřijatelná a světle modré sloupce přijatelná rizika. [7, 9] 

 

 

Obrázek 10 – Paretova analýza strukturálních rizik [zdroj vlastní] 
 

Vyhodnocením strukturálních rizik metodou FMEA a užitím Paretova principu a 

Lorenzovy křivky lze označit jako nepřijatelná rizika 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Jedná se 

tedy o přelezení plotu, prostříhání plotu, proražení plotu těžkou technikou, proražení brány, 

neuzamčení brány, vniknutí oknem, vniknutí dveřmi, krádež drobné techniky, krádež 

pohonných hmot a krádež strojů. Všechna uvedená rizika je třeba brát v potaz a pokusit se 

o jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň. 
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6.2.2 Procesní rizika 

Výčet procesních rizik spolu s jednotlivými indexy a výslednou mírou rizika 

znázorňuje tabulka 5. Rizika, která byla vyhodnocena jako nepřijatelná, jsou opět 

zvýrazněna červenou barvou. Kompletní pracovní list metody FMEA pro procesní rizika je 

obsažen v příloze 2. 

Tabulka 5 – procesní rizika [zdroj vlastní] 
 

subsystém   identifikace rizika  P N H R 

re
ži

m
ov

á 
op

at
ře

ní
 

1. 
nedodržení režimových opatření pro vstup a 
výstup  

4 3 3 36 

2. 
nedodržení režimových opatření pro vjezd a 
výjezd  

3 4 3 36 

3. porušení interních předpisů 3 2 3 18 

4. vyzrazení interních předpisů 2 2 3 12 

za
m
ěs

tn
an

ci
 

5. nedbalost 3 3 2 18 

6. pomsta zaměstnance 1 3 3 9 

7. úmyslná manipulace se systémem PZTS 2 2 2 8 

8. neúmyslná manipulace se systémem PZTS 3 2 2 12 

9. vyzrazení kódu k PZTS 2 5 4 40 

10. vynesení majetku  3 2 3 18 

11. neuzavření oken  3 3 2 18 

12. neuzamčení dveří 3 3 2 18 

13. neuzamčení brány 3 4 2 24 

14. neaktivace systému PZTS 4 4 2 32 

15. neuzamčení trezoru 2 2 2 8 

ci
zí

 o
so

by
 

16. neoprávněný vstup do areálu 5 3 2 30 

17. krádeže majetku společnosti 4 4 3 48 

18. poškození techniky, zařízení, strojů 3 4 3 36 

 

Stejně jako u strukturálních rizik jsem pro vyhodnocení přijatelnosti rizika užil 

Paretova principu a Lorenzovy křivky. Vyhodnocení přijatelnosti strukturálních rizik 

znázorňuje graf na obrázku 11. Tmavě modré sloupce vyznačují nepřijatelná a světle 

modré sloupce přijatelná rizika.  
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Obrázek 11 – Paretova analýza procesních rizik [zdroj vlastní] 
 

Vyhodnocením strukturálních rizik metodou FMEA a užitím Paretova principu a 

Lorenzovy křivky lze označit jako nepřijatelná rizika 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18. 

Jedná se tedy o nedodržení režimových opatření pro vstup výstup do areálu, nedodržení 

režimových opatření pro vjezd a výjezd do areálu, porušení interních předpisů, nedbalost, 

vyzrazení kódu k PZTS, vynesení majetku, neuzamčení brány, neaktivace systému PZTS, 

neoprávněný vstup do areálu, krádež majetku společnosti, a poškození techniky, zařízení, 

strojů. Stejně jako u strukturálních rizik je třeba všechna rizika označená za nepřijatelná, 

brát v potaz a pokusit se o jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň. 

6. 3 Verifikace metodou souvztažnosti 

Tuto metodu jsem zvolil za účelem verifikace výsledků předchozí metody. Metoda 

souvztažnosti slouží pro vyhledání vazeb mezi zdroji a objekty rizik. Díky tomu můžeme 

pomocí této metody odhalit rizika, která by mohla způsobit domino efekt. Domino efekt je 

událost, jejíž následky postupně narůstají. Jinými slovy se jedná o jev, kdy selhání 

prvotního faktoru následně vyvolá selhání dalších. To způsobí, že jinak mírné následky 

jednotlivých rizik se mohou navzájem sečíst a vytvořit tak daleko významnější následek. 

Taková rizika mohou být metodou FMEA posouzena jako tolerovatelná což může mít 

velmi závažné dopady na bezpečnost objektu. [9] 
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Prvotní krok při zpracování metody je vyhledání potenciálních zdrojů rizika. 

Následným krokem je vyhledání vzájemných vazeb mezi nimi. Pro tento účel je 

nejvhodnější sestavit tabulku s maticí v našem případě tabulka 7.  V prvním sloupci a 

prvním řádku této tabulky jsou postupně vypsána jednotlivá rizika, následně se pokračuje 

v hledání vazeb mezi nimi. V případě vzájemného ovlivnění je do příslušného políčka 

doplněna 1, v opačném případě 0. Pro účely metody souvztažnosti byla použita rizika 

z předchozích metod. Pro zjednodušení a větší přehlednost metody došlo ke sjednocení 

některých z nich. Rizika přelezení plotu, podhrabání plotu, prostříhání plotu a proražení 

plotu těžkou technikou byla sjednocena do rizika překonání plotu. Rizika úmyslná a 

neúmyslná manipulace se systémem PZTS byla sjednocena do rizika manipulace se 

systémem PZTS, proražení brány a neuzamčení brány do rizika překonání brány, a krádeže 

drobné techniky, krádeže pohonných hmot, krádeže hospodářských zvířat, byla sjednocena 

do rizika krádeže majetku společnosti. Takto vzniklo 24 rizik. Tabulka číslo 6 udává výčet 

rizik s číselným označením, které budou dále posouzeny metodou souvztažnosti. [9] 

 

Tabulka 6 – rizika pro metodu souvztažnosti [zdroj vlastní] 
 

1 
nedodržení režimových opatření pro vstup vystup 
vjezd, výjezd z objektu 

13 
neoprávněný vstup do 
areálu 

2 porušení nebo vyzrazení interních předpisů 14 
krádeže majetku 
společnosti 

3 nedbalost 15 
poškození techniky, 
zařízení, strojů 

4 pomsta zaměstnance 16 překonání plotu 

5 manipulace se systémem PZTS 17 překonání brány 

6 vyzrazení kódu k PZTS 18 vniknutí oknem 

7 vynesení majetku  19 vniknutí dveřmi 

8 neuzavření oken  20 vniknutí zdí 

9 neuzamčení dveří 21 vniknutí střechou 

10 neuzamčení brány 22 napadení trezoru 

11 neaktivace systému PZTS 23 
nevhodná instalace 
bezp. systému 

12 neuzamčení trezoru 24 porucha bezp. systému 
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Tabulka 7 – matice rizik pro metodu souvztažnosti [zdroj vlastní] 
 

Rb 
Ra Kar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

1 x 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 
2 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 
3 1 1 x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 17 
4 1 1 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20 
5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 12 
6 0 1 0 0 1 x 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 
7 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20 
8 0 1 1 1 1 0 1 x 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 
9 1 1 1 1 1 0 1 0 x 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 

10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 x 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 
11 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 x 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10 
12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
16 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
17 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 0 0 13 
18 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 x 0 0 0 1 1 1 11 
19 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 x 0 0 1 1 1 11 
20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 x 0 1 0 0 6 
21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 x 1 0 0 6 
22 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 x 0 0 15 
23 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 x 1 13 
24 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 x 12 

Krb 12 14 16 20 19 9 19 10 10 11 11 6 19 23 19 6 8 14 14 8 8 22 6 7 x 

 
Po vyplnění matice metody souvztažnosti a výpočtu koeficientů ΣKar a ΣKbr je třeba 

pomocí vzorců 2 a 3 vypočítat koeficienty Kar a Kpr.   

 

100
1

⋅













−
=
∑

x

Kar
Kar                                                       (2) 

100
1

⋅













−
=
∑

x

Krb
Kpr                                                       (3) 

kde: 

Kar, Krb – koeficienty návazných rizik 

x – celkový počet identifikovaných rizik 

Koeficienty procentuelně vyjadřují počet návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou zapsány do tabulky 8.   

 



30 
 

 

Tabulka 8 – stanovení koeficientů rizika [zdroj vlastní] 
 

riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Kar 
(%) 

39 65 74 87 52 30 87 43 48 48 43 22 91 91 91 61 57 48 48 26 26 65 57 52 

Kpr 
(%) 

52 61 70 87 83 39 83 43 43 48 48 26 83 100 83 26 35 61 61 35 35 96 26 30 

 

Grafické zpracování má podobu grafu na obrázku 12, do kterého jsou zapracovány 

body z tabulky 8. Tyto body jsou podle polohy os O1 a O2 následně rozděleny do čtyř 

kvadrantů. Osy, jsou vypočteny na základě vzorců 4 a 5.  Vzniklé kvadranty rozdělují 

plochu grafu do oblastí, reprezentujících závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jsou uvedeny v tabulce 9.  

 

( )[ ] sKarKarO ⋅−−= 100:100 minmax1                                 (4) 

( )[ ] sKprKprO ⋅−−= 100:100 minmax2                                 (5) 

 
Kde: 

Kar min – minimální hodnota Kar 

Kar max – maximální hodnota Kar 

Kpr min – minimální hodnota Kpr 

Kpr max - maximální hodnota Kpr 

s – spolehlivost systému ( obvykle se udává 80 % ) 

 

Výpočet os: 

( )[ ] %8,4480100:22911001 =⋅−−=O  

( )[ ] %8,4080100:261001002 =⋅−−=O  

 
Tabulka 9 - oblasti závažnosti rizik [9] 
 

Oblast Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 
I primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II sekundárně nebezpečná rizika 
III žádná primárně nebezpečná oblast 
IV relativní bezpečnost 
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Obrázek 12 – grafické zpracování metody souvztažnosti [zdroj vlastní] 
 
 

Z metody souvztažnosti vyplynula jako primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

s číselným označením 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 a 22. Konkrétně se jedná o 

rizika krádeže majetku společnosti, pomsta zaměstnance, vynesení majetku společnosti, 

neoprávněný vstup do areálu, poškození techniky a strojů, napadení trezoru, porušení, nebo 

vyzrazení interních předpisů, nedbalost, manipulace se systémem PZTS, vniknutí oknem, 

vniknutí dveřmi, neuzamčení dveří, neuzamčení brány, dále je třeba vzít v potaz i rizika 

s číselným označením 11 a 8 ty se v grafu na obrázku 12 nachází těsně na hranici mezi I. a 

II. Oblastí, jedná se o rizika neaktivace systému PZTS a neuzavření oken.  
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7 Návrh inovativního zabezpečení  

V této kapitole se budu věnovat návrhu inovativního zabezpečení areálu společnosti 

ZD Mostek. Při návrhu se zaměřím na ekonomickou stránku, úroveň zabezpečení, 

efektivitu zabezpečení, spolehlivost atd. Mimo to je také důležité aby návrh zabezpečení co 

nejvíce naplnil potřeby a očekávání zákazníka. Ze strany společnosti ZD Mostek byl 

kladen důraz na krátkou dobu montáže a minimální omezení chodu společnosti. Jedním 

z hlavních požadavků byla také výše finančních nákladů na systém zabezpečení. Ta by 

měla být udržena na co nenižší hranici s ohledem na dodržení účinnosti a efektivity 

systému.  Dle principu ALARA by náklady na zabezpečení z hlediska efektivnosti neměly 

být vyšší než 10 % z hodnoty chráněných aktiv společnosti. Z této úvahy vyplývá, že 

celková hodnota za zabezpečení objektu by neměla přesáhnout částku 11 517 000 Kč. 

 
Inovace bude zaměřena na minimalizaci rizik, která byla identifikována, zhodnocena a 

následně verifikována v kapitole číslo 6. Na základě svých znalostí se pokusím navrhnout 

tři varianty zabezpečení. Následně varianty ohodnotím metodou rozhodovací matice, na 

jejímž základě vyberu jednu nejvhodnější. Tuto variantu poté rozpracuji detailněji.   

Inovativní zabezpečení bude navrhnuto jak s přihlédnutím na výsledky analýz tak i na 

charakter a režimy jednotlivých budov, dále bude brán ohled na charakter chráněných aktiv 

a dosavadní trestnou činnost ve společnosti ZD Mostek. Zhledem k tomu, že převážná 

většina zemědělských strojů je volně zaparkována v areálu podniku a velká část dosavadní 

trestné činnosti je krádež pohonných hmot, zaměřím se v jednotlivých návrzích hlavně na 

návrh perimetrické ochrany areálu. Tuto úvahu potvrzují i výsledky analýz, které odhalily 

rizika spojená s překonáním perimetru jako jedny z nejvážnějších. Dalším pilířem 

v návrzích variant zabezpečení bude návrh zabezpečení objektu administrativní budovy a 

budovy dílen skladů a garáže. Na tyto budovy se zaměřuji z důvodů častých krádeží 

drobného nářadí a jiné techniky.  

Vzhledem k tomu, že součástí návrhu zabezpečení bude i návrh systému PZTS je třeba 

stanovit stupeň zabezpečení a klasifikovat třídu prostředí. K tomu využijeme normy ČSN 

EN 50131-1 ed. 2. Norma stanovuje čtyři stupně zabezpečení. Nejnižší je stupeň 1, 

nejvyšší stupeň 4. Tabulka 10 dává přehled stupňů zabezpečení. Všechny komponenty 

systému PZTS musí být zařazeny minimálně do stanoveného stupně zabezpečení, nebo 

výše. [3] 
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Tabulka 10 – stupně zabezpečení [3, 6] 
 

stupeň zabezpečení název stupně zabezpečení 

1 nízké riziko 
2 nízké až střední riziko 
3 střední až vysoké riziko 
4 vysoké riziko 

 

Stupeň zabezpečení se stanoví na základě bezpečnostních rizik, která ohrožují objekt, 

povaze aktiv a předpokládaným znalostem narušitele. Pro objekty hospodářských farem se 

doporučuje stupeň zabezpečení 1 - 2. V této práci budu pracovat s oběma stupni 

zabezpečení. V návrhu první varianty, který bude zaměřen hlavně na nízké pořizovací 

náklady, budu pracovat se stupněm zabezpečení 1. V dalších dvou variantách se stupněm 

zabezpečení 2. [11] 

Dle stanoveného stupně zabezpečení vyplývají požadavky na minimální rozsah 

střežení. Tabulka 11 udává, co a v jakém rozsahu, pro jednotlivé stupně zabezpečení, by 

mělo být střeženo.  

Tabulka 11 – minimální rozsah střežení pro jednotlivé stupně bezpečnosti [6] 
 

1 2 3 4
obvodové dveře O O OP OP
okna O OP OP
ostatní otvory O OP OP
stěny P P
stropy, nebo střechy P P
podlahy P
místnosti T T T T
objekt (vysoké riziko) S S

střeží se
stupeň zabezpečení

O - otevření, P - průnik, T - nástraha (past), S - objekty vyžadující zvláštní pozornost  

Norma stanovuje čtyři třídy prostředí I – IV. Třída prostředí je stanovena výrobcem. 

Přísnost tříd jde vzestupně od I do IV. Pro dané prostředí je vždy nutné použít zařízení 

zařazené minimálně do daného stupně prostředí, ve kterém má být instalováno, nebo vyšší. 

Tabulka 12 udává jednotlivé třídy prostředí s jejich charakteristikou. [6, 11] 
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Tabulka 12 – třídy prostředí [6, 11] 
 

třída název

I vnitřní
vlivy prostředí vyskytující se obvykle ve vnitřních prostorách při 
stálé teplotě (například v obytných nebo obchodních objektech)

+5 °C až +40 °C

II vnitřní všeobecné
vlivy prostředí vyskytující se obvykle ve vnitřních prostorách, kde 
není stálá teplota (například na chodbách, v halách, nevytápěných 
skladištích apod.)

-10 °C až +40 °C

III venkovní chráněné 
vlivy prostředí vyskytující se obvykle vně budov, přičemž 
komponenty nejsou plně vystaveny povětrnostním vlivům

-25 °C až +50 °C

IV venkovní všeobecné
vlivy prostředí vyskytující se obvykle vně budov, přičemž 
komponenty jsou plně vystaveny povětrnostním vlivům

-25 °C až +60 °C

prostředí
popis prostředí rozsah teplot

 

Při návrhu zabezpečení areálu společnosti ZD Mostek budou použity detektory ve 

všech třídách prostředí. Pro detektory instalované vně administrativní budovy postačí třída 

prostředí I. Detektory instalované vně budovy dílen, skladu, a garáže musí splňovat 

minimálně zařazení do II třídy prostředí. Venkovní akustické sirény musí splňovat 

podmínky pro třídu prostředí III. Třídu prostředí IV musí splňovat všechna zařízení 

vystavena přímému působení přírodních vlivů. V našem případě to jsou všechny detektory 

pro ochranu perimetru.  

7.1 Varianta zabezpečení I 

Cílem této varianty, je navrhnout inovativní návrh zabezpečení areálu společnosti s co 

nejmenšími náklady. Ekonomická varianta se zaměřuje na instalaci nového oplocení areálu 

společnosti doplněným o elektronický bezpečnostní systém ochrany perimetru. Dále potom 

instalaci systému PZTS v objektech administrativní budovy a dílen, skladu a garáže ve 

stupni zabezpečení 1, dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2. 

7.1.1 Zabezpečení mechanickými zábrannými systémy 

Perimetrická ochrana 

Vzhledem ke špatnému stavu oplocení velké části areálu navrhuji instalaci nového 

oplocení. Pro instalaci nového oplocení bude použito čtyřhranné poplastované pletivo 

s vpleteným napínacím drátem. Oplocení dále navrhuji vybavit vrcholovou ochranou 

v podobě tří řad ostnatého drátu. Touto vrcholovou ochranu navrhuji instalovat také na 

všechny brány. Na přání vedení společnosti bude na severovýchodní straně areálu 

instalována třetí brána, ta bude sloužit pro výjezd na polní cestu ve směru na obec Podlesí.  



35 
 

 

Stávající brány zůstanou původní. Použité komponenty a jejich stručný popis jsou v textu 

níže. 

- Poplastované pletivo 180 cm s vpleteným napínacím drátem. Ocelové pozinkované 

jádro o průměru 1,65 mm je potažené extrudovaným plastem, celkový průměr drátu 

včetně poplastování je 2,5 mm. Napínací drát má průměr 3,5 mm. Oko 55 x 55 mm. 

Barva zelená. Cena za 1 bm 78,20 Kč.  [53] 

- Sloupek kovový oboustranně pozinkovaný a poplastovaný s plastovou čepičkou a 

horním držákem napínacího drátu. 2400 mm, průměr 46 mm. Šířka stěny 2 mm. Barva 

zelená.  Cena za kus 294 Kč. [54] 

- Vzpěra kovová oboustranně pozinkovaná a poplastovaná vzpěra s plastovou 

koncovkou a šroubem. Cena za kus 197 Kč. [54] 

- Držák ostnatého drátu extra. Slouží k namontování na sloupek pro dodatečnou montáž 

tří řad ostnatého drátu pod úhlem 45° z pozemku nebo do pozemku. Cena 78,50 Kč. 

[52] 

- Ostnatý drát poplastovaný. Slouží k zvýšení zabezpečení oplocených objektů. Drát 

průměru 2,2 mm zinkovaný a poplastovaný. Balení 100 m. Cena 782 Kč. [27] 

- Dvoukřídlá, otočná, plotová brána Exclusive lakovaná s vložkou FAB rozměry 1750 x 

4000 mm. Součástí branky jsou dva kusy pantových sloupků. Cena 13 013,55 Kč. [47] 

Plášťová ochrana 

Inovace plášťové ochrany varianty zabezpečení spočívá ve výměně dveřního kování 

za bezpečnostní. S bezpečnostní zámkovou vložkou. K výměně dojde u hlavních 

vstupních dveří do administrativní budovy, dále do kanceláře dílen a vedlejšího vchodu do 

budovy dílen skladů a garáže. Použité komponenty a jejich stručný popis jsou v textu níže.  

- Bezpečnostní kování  R4 ASTRA ve 3. třídě bezpečnosti s překrytím vložky zámku. Pro 

dveře otvírané dovnitř, pravé i levé, tl. 40-45 mm. Cena za kus 1900 Kč. [29] 

- Bezpečnostní zámková vložka GUARD G550. Ochrana proti odvrtání, překrytý profil 

klíče a tvarové blokovací kolíky chrání vložku proti vyhmatání, niklovaná stavítka a 

blokovací kolíky zajišťují nižší opotřebení a dlouhou životnost uzamykacího 

mechanizmu. Cena za kus 449 Kč. [30] 
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7.1.2 Zabezpečení systémem PZTS 

Perimetrická ochrana 

Oplocení bude po celém obvodu areálu opatřeno plotovou ochranou v podobě 

detekčního kabelu reagujícího na manipulaci s plotem. Ochrana pomocí kabelu byla 

zvolena z důvodu členitost terénu. Použití infra závor, nebo mikrovlnných detektorů by zde 

bylo značně komplikované. V následujícím textu jsou vypsány prvky potřebné k realizaci 

perimetrické ochrany pro variantu zabezpečení 1. 

- FP600 vyhodnocovací jednotka plotové ochrany. Systém plotové ochrany detekuje 

přelezení, stříhání a ohýbání plotu. FP600 umožňuje připojení 2 × 350 metrů 

detekčního kabelu. Výstup z vyhodnocovací jednotky je pomocí relé kontaktů, které se 

běžně začlení do zabezpečovací ústředny. Jednotka je vybavena tamper kontaktem.  

Připevnění je možné na sloupek. Cena jednoho kusu 34 190 Kč. [26] 

- FP END je zakončovací modul určený k zakončení detekčního kabelu vedoucího 

z vyhodnocovací jednotky. Připevnění je možné na sloupek. Cena jednoho kusu 

1248Kč. [26] 

- DK kabel. Detekční kabel plotové ochrany. Kabel je určený pro vyhodnocovací 

jednotky FP 300 a FP 600. Připevňuje se na plot a přenáší chvění vznikající 

manipulací s oplocením do vyhodnocovací jednotky. Krytí IP 65, rozmezí teplot -30 

až  +70 °C. Připevňuje se běžnou zdrhovací páskou odolnou proti UV záření. Cena za 

bm 119 Kč. [26] 

Prostorová a plášťová ochrana 

Jak už jsem zmínil v úvodním popisu této varianty, budu se věnovat prostorové 

ochraně administrativní budovy a budovy dílen, sladů a garáže. Obě budovy budou 

zabezpečeny systémem PZTS. Každá budova bude mít svůj vlastní systém PZTS a tyto 

systémy budou na sobě zcela nezávislé. Celý systém je navrhnut pro stupeň zabezpečení 1, 

tudíž budou použity pouze PIR detektory pro střežení prostoru a magnetické detektory 

otevření vstupních dveří. Navrhuji použít systémy Jablotron OASIS. Systém OASiS je 

bezdrátový systém komunikující v pásmu 868 MHz. V následujícím textu jsou vypsány 

prvky potřebné k realizaci prostorové ochrany pro variantu zabezpečení 1. Všechny byly 

vybrané s ohledem na třídu prostředí, ve které budou instalovány.  
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- JA-80P bezdrátový PIR detektor pohybu. Vyzařovací charakteristika lze měnit 

použitím různých druhů optických čoček. Napájení 1x lithiová baterie AA 3,6V doba 

životnosti 3 roky. Cena za kus 1239 Kč. [32] 
 

- JA-81M bezdrátový magnetický detektor otevření. Napájení 1x lithiová baterie AA 

3,6V Životnost baterie 3 roky. JA-81F bezdrátová klávesnice. Slouží k ovládání a 

programování systému. Napájení 2x lithiová baterie typ CR123A. Lze nastavit až 50 

uživatelských kódů. Doba životnosti baterie 2 roky. Cena 2 275 Kč. [32] 

 

Ostatní prvky systému PTZS 
 

- JA-82K Hybridní ústředna systému OASiS firmy Jablotron. Ústředna dokáže obsloužit 

maximálně 50 smyček, z toho až 14 drátových. Cena 1290 Kč. [32] 
 

- JA-82R rozšiřovací rádiový modul určený pro ústřednu JA-82K. Pomocí něho může 

ústředna bezdrátově obsloužit až 50 prvků řady JA-8x. Cena 2 369 Kč. [32] 
 

- JA-82Y rozšiřující modul GSM komunikátor umožňuje reportovat formou SMS zpráv 

až na 8 telefonních čísel. Lze nahrát 7 různých zpráv.  Cena 5 831 Kč. [32] 
 

- JA-80A  bezdrátová venkovní siréna s vlastním zdrojem. Siréna je vybavena sabotážní 

ochranou. Doba životnosti baterie 3-5 let dle četnosti poplachů. Cena 2 331 Kč. [32] 
 

- JA-81F bezdrátová klávesnice. Slouží k ovládání a programování systému. Napájení 

2x lithiová baterie typ CR123A. Lze nastavit až 50 uživatelských kódů. Doba 

životnosti baterie 2 roky. Cena 2 275 Kč.  [32] 
 

- Kryt klávesnice velký s tamper kontaktem. Rozměry 232x176x50mm mm. Cena za kus 

306 Kč. [38] 
 

- VDO 6 stíněný kabel 6ti žilový. Průměr drátu 0,5 mm. Cena za bm 8 Kč. [46] 

- Chránička kabelu KOPOFLEX průměr 40 mm. Cena za bm. 17 Kč. [31] 
 

- Baterie Lithiová AA 3,6V  cena za kus 87 Kč.  

- Baterie typ CR123A cena za kus 80 Kč.  
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7.1.3 Cenová kalkulace varianty I 

V tabulce 13 je cenová kalkulace varianty I. Kromě celkové částky jsem vyčíslil i 

částky za jednotlivé systémy.  

Tabulka 13 – finanční vyčíslení varianty I [zdroj vlastní] 
 

Množství Cena za kus v Kč. Cena v Kč.
Pletivo 180 cm s napínacím drátem 812 78,20 63 498,40 
Sloupek 324 294,00 95 256,00 
Vzpěra 32 197,00 6 304,00 
Držák ostnatého drátu 334 78,50 26 219,00 
Ostnatý drát 2436 7,80 19 000,80 
Dvoukřídlá otočná brána 1 13 013,55 13 013,55 
Vrtání děr pro sloupky a vzpěry 356 110,00 39 160,00 
Zabetonování sloupků a vzpěr 356 200,00 71 200,00 
Napínání pletiva 812 70,00 56 840,00 
Montáž ostnatého drátu 812 30,00 24 360,00 

Bezpečnostní kování  R4 ASTRA 3 1 900,00 5 700,00 
Zámková vložka GUARD G550 3 499,00 1 497,00 

Vyhodnocovací jednotka FP600 2 34 190,00 68 380,00 

Zakončovací modul FP END 4 1 248,00 4 992,00 
Detekční kabel DK 831 119,00 98 889,00 
Chránička kabelu KOPOFLEX 500 17,00 8 500,00 
Kabel VDO 6 500 9,00 4 500,00 
Bezdrátová klávesnice JA-81F 1 2 275,00 2 275,00 
Baterie typ CR123A 1 80,00 80,00 
Kryt klávesnice velký 1 306,00 306,00 
Montáž systému a drobný materiál 8 000,00 

Ústředna JA-82K 1 1 290,00 1 290,00 
Rádiový modul - JA-82R 1 2 369,00 2 369,00 
GSM modul JA-82Y 1 5 831,00 5 831,00 
Bezdrátová siréna JA-8OA  1 2 331,00 2 331,00 
Magnetický detektor otevření JA-81M 1 921,00 921,00 
PIR detektor JA-80P 15 1 239,00 18 585,00 
Bezdrátová klávesnice JA-81F 1 2 275,00 2 275,00 
Lithiová baterie AA 3,6V 16 87,00 1 392,00 
Baterie typ CR123A 1 80,00 80,00 
Montáž systému  a drobný materiál 5 000,00 

40 074,00 Kč
Ústředna JA-82K 1 1 290,00 1 290,00 
Rádiový modul - JA-82R 1 2 369,00 2 369,00 
GSM modul JA-82Y 1 5 831,00 5 831,00 
Bezdrátová siréna JA-8OA  1 2 331,00 2 331,00 
Magnetický detektor otevření JA-81M 2 921,00 1 842,00 
PIR detektor JA-80P 15 1 239,00 18 585,00 
Bezdrátová klávesnice JA-81F 1 2 275,00 2 275,00 
Lithiová baterie AA 3,6V 17 87,00 1 479,00 
Baterie typ CR123A 1 80,00 80,00 
Montáž systému a drobný materiál 5 000,00 

699 126,75 Kč

414 851,75 Kč
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7.2 Varianta zabezpečení II 

Cílem první varianty zabezpečení bylo navrhnout funkční ochranu za co nejnižší 

pořizovací náklady. Tato varianta bude oproti předchozí zaměřena na vyšší úroveň 

zabezpečení.  

7.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Perimetrická ochrana 

V této variantě navrhuji oplotit kompletně celý areál společnosti bezpečnostním 

oplocením z panelů Vega B s podhrabovou překážkou. Současné brány navrhuji nahradit 

novými a pro větší komfort při vstupu do areálu navrhuji instalovat ještě branku pro pěší. 

V následujícím textu jsou vypsány prvky potřebné k realizaci perimetrické ochrany pro 

variantu zabezpečení  

- Panel Vega B pozink. Výška panelu 2030 mm. Bodově svařovaný panel z ocelových 

drátů od firmy Wisniowsky. Síla prutu 4,8 mm rozměr ok velkých 50 x 200 mm, 

malých v ohybu 50 x 50 mm. Šířka panelu 2500 mm. Panel je shora zakončen volnými 

konci drátů o délce 30 mm. Cena za kus 1523Kč. [55] 

- Plotový sloupek Gama pozink. Výrobce Wisniowsky. Průřez sloupku 65 x 42 mm. 

Výška sloupku 2600 mm. Sloupek je ošetřen protikorozní ochranou a na horním konci 

zakončen plastovou záslepkou. Cena za kus 843Kč. [55] 

- Podhrabová deska betonová rozměry 2450 x 300 x 50 mm. Betonové plotové desky 

jsou vhodné jak pro pletiva tak panely.  Cena za kus 917 Kč. [24] 

- Brána dvoukřídlá otočná s výplní z panelu Vega B, výška brány 2000 mm. Brány 

budou vyrobeny svépomocí. Odhadovaná cena brány včetně montáže a vybavení 

vrcholovou překážkou v podobě ostrého zakončení je 40 000 Kč pro šířku brány 6 

metrů a 30 000 Kč pro šířku brány 4 metry.  Brána o šířce 6 metrů bude instalována u 

hlavního vjezdu do areálu vedle administrativní budovy. Varianta brány o šířce 4 

metry bude použita jako náhrada za současnou bránu na jižní straně areálu a na přání 

vedení společnosti bude tato brána namontována také na severovýchodní straně areálu 

pro výjezd na polní cestu ve směru na obec Podlesí.  
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- Jednokřídlá branka Egidia 3D 1000/2030 mm. Branka pro pěší. Výplň z panelu 3D. 

Rozměry 1000 x 2030 mm. Cena za kus 8530 Kč. [51] 

- Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80. Jeden z nejmasivnějších visacích zámků na 

českém trhu, průměr oka 14 mm, uzamykací systém ABUS PLUS, oko je chráněno 

ocelovým pláštěm, odolnost proti odvrtání. [57] 

Plášťová ochrana 

Inovace plášťové ochrany varianty zabezpečení II spočívá ve výměně vstupních dveří 

do administrativní budovy, kanceláře dílen a vedlejšího vchodu do budovy dílen, skladů a 

garáže. Dále navrhuji vrata uzamykatelná zvenčí pomocí visacího zámku opatřit 

bezpečnějším zámkem. Použité komponenty a jejich stručný popis jsou v textu níže.  

- Bezpečnostní dveře SD 101 NEXT. Bezpečnostní dveře zařazeny do bezpečnostní třídy 

3. Po obvodu mají 17 jistících bodů. Jsou celoplošně dvojitě pancéřovány plechem o 

síle 1 mm. Cena za kus 12700 Kč. [21] 

- Bezpečnostní kování NEXT S101 štítkové. Kování vhodné pro dveře SD 101. Zařazeno 

do bezpečnostní třídy 3. Provedení madlo z venku klika zevnitř. Cena za kus 2200 Kč. 

[21] 

- Bezpečnostní vložka Evva DUAL NEXT. Bezpečnostní vložka je zařazena do 

bezpečnostní třídy 4. Má ochranu proti vyhmatání, odvrtání a vytržení. Cena za kus 

2676 Kč. [21] 

- Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80. Jeden z nejmasivnějších visacích zámků na 

českém trhu, průměr oka 14 mm, uzamykací systém ABUS PLUS, oko je chráněno 

ocelovým pláštěm, odolnost proti odvrtání. Cena za kus 3519 Kč. [57] 
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7.2.2 Zabezpečení systémem PZTS 

V této variantě zabezpečení jsem zvolil drátový systém z převážné části od výrobce 

DSC. Výhoda drátových systémů spočívá v možnosti kombinovat výrobky různých 

výrobců.  

Perimetrická ochrana 

Stejně jako v případě varianty zabezpečení 1 bude oplocení doplněno plotovou 

ochranou v podobě detekčního kabelu reagujícího na manipulaci s plotem. Pro instalaci 

plotové ochrany bude použit stejný systém jako v případě varianty zabezpečení 1 

v kapitole 7.1.2. Proto již zde neuvádím výčet potřebných komponentů.  

Plášťová ochrana 

Pro plášťovou ochranu bude užito těchto detektorů:  

- SA200 Plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž do oken, dveří atd. 

použití i na kovové dveře. Výrobce Jablotron. Cena za kus 53 Kč. [37] 

- 3G-SM-85MET  Magnetický kontakt pro kovová vrata. Materiál hliník. Pracovní 

vzdálenost až 5 až 30 mm. Výrobce Sentek. Cena za kus 429 Kč. [25] 

Prostorová ochrana 

- LC-100-PI PIR detektor od výrobce DSC. Poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti 

viditelnému světlu. Detektor nabízí výjimečnou úroveň detekčních schopností a 

stability pro každou bezpečnostní instalaci. Cena za kus 440 Kč. [39] 

Ostatní prvky systému PZTS 

- Power 1864 ústředna osm zón na základní desce s možností rozšíření až na 64 zón 

pomocí modulu PC5108 nebo klávesnicových zón.  32 bezdrátových adresovatelných 

zón, dělitelná na 8 podsystémů, 4 pgm výstupy s výběrem 21 funkcí, sirénový výstup 

12VDC/700mA s PTC jištěním, paměť 500 událostí, 95 uživatelských kódů. [44] 

- CB12170 Akumulátor 18 Ah/12V, rozměr 18,1x7,6x16,7 cm, hmotnost 5,85 kg. Cena 

za kus cena 738 Kč. [33] 

- TR-3/40VA Transformátor s krytem a svorkovnicí provedení na DIN lištu, 

230/16V,40VA. Cena za kus 475 Kč. [45] 
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- GSM VT-10 GSM brána s GSM modulem. Rozšiřující modul pro ústřednu Power 1864 

Dva vstupy. Možnost odeslání naprogramované SMS zprávy nebo zavolání na 4 

telefonní čísla. Cena za kus 5360 Kč. [36] 

- PC 5108 rozšiřovací modul pro 8 drátových zón, pro Power PC1616 až PC1864 a PC 

5010 až PC5020, bez krytu, umisťuje se do krytu k ústředně nebo do samostatného 

krytu PC5001CP nebo PC5001CD, odběr 35mA, rozměry 45 x 93 x 13mm. Cena za 

kus 533 Kč. [42] 

- PC 5001 CP malá skříň v plastovém provedení pro moduly PC5108, 5208, 5320, 

5401, 5100, 4108, 6108, TL-150, provedení na povrch, při uzavření krytu se sepne 

tamper kontakt na vloženém modulu. Cena za kus 200 Kč. [41] 

- PK 5500 Ovládací klávesnice LCD alfanumerická klávesnice s krytem kláves, velký 

32 znakový displej, 1 zónový vstup/výstup, zobrazuje stav 64 zón, v globálním režimu 

zobrazuje stav 8 bloků. Umožňuje ovládání 8 bloků, zobrazuje instrukce k ovládání, 

stav systému, poruchové stavy, umožňuje prohlížení paměti událostí, obsahuje 5 

programovacích tlačítek, 3 tísňová tlačítka.  Podsvícení kláves, vestavěný piezo-

elektrický bzučák s volbou tónů. Výrobce DSC. Cena za kus 2495 Kč. [43] 

- Kryt klávesnice velký s tamper kontaktem. Rozměry 232x176x50mm mm. Výrobce 

DSC Cena za kus 306 Kč. [38] 

- CALL venkovní digitální zálohovaná siréna s blikačem. Akustický výkon 102 dB (3 

m), volba tónu, různé způsoby aktivace. Výrobce Bentel security. Cena za kus 

1385Kč. [35] 

- CB1220 Akumulátor 18 Ah/12V, rozměr 18,1x7,6x16,7 cm, hmotnost 5,85 kg. Cena 

za kus 209 Kč. [34] 

- VDO 6 stínění kabel šesti žilový. Průměr drátu 0,5 mm. Cena za bm 8 Kč. [46] 

- Chránička kabelu KOPOFLEX průměr 40 mm. Cena za bm. 17 Kč. [31] 
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7.2.3 Cenová kalkulace varianty II 

V tabulce 14 je cenová kalkulace varianty II. Včetně cen jednotlivých systémů.  

Tabulka 14 – finanční vyčíslení varianty II [zdroj vlastní] 
 

Množství Cena za kus v Kč. Cena v Kč.

Panel Vega B pozink 812 1 523,00 1 236 676,00 
Plotový sloupek Gama pozink 324 843,00 273 132,00 
Podhrabová deska betonová 323 514,00 166 022,00 
Brána provedení 6m 1 40 000,00 40 000,00 
Brána provedení 4 m 2 30 000,00 60 000,00 
Branka Egidia 3D 1000/2030 mm 1 8 530,00 8 530,00 
Vrtání děr pro sloupky 324 110,00 35 640,00 
Zabetonování sloupků 324 200,00 64 800,00 
Usazení podhrabových desek 323 100,00 32 300,00 
Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80 3 3 519,00 10 557,00 
Montáž Panelů 324 80,00 25 920,00 

Bezpečnostní dveře SD 101 NEXT 3 12 700,00 38 100,00 
Bezpečnostní kování NEXT S101 3 2 200,00 6 600,00 
Bezpečnostní vložka Evva DUAL NEXT 3 2 676,00 8 028,00 
Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80 2 3 519,00 7 038,00 

Vyhodnocovací jednotka FP600 2 34 190,00 68 380,00 
Zakončovací modul FP END 4 1 248,00 4 992,00 
Detekční kabel DK 831 119,00 98 889,00 
Chránička kabelu KOPOFLEX 500 17,00 8 500,00 
Kabel VDO 6 500 9,00 4 500,00 
3G-SM-85MET  Magnetický kontakt vrata 1 429,00 429,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 1 2 495,00 2 495,00 
Kryt klávesnice velký 1 306,00 306,00 
Montáž systému a drobný materiál 8 000,00 

SA200 Plastový magnetický kontakt 29 53,00 1 537,00 
LC-100-PI PIR detektor 16 440,00 7 040,00 
Power 1864 ústředna 1 2 600,00 2 600,00 
TR-3/40VA Transformátor 1 475,00 475,00 
CB12170 Akumulátor 18 Ah/12V 1 738,00 738,00 
GSM VT-100 GSM brána 1 5 360,00 5 360,00 
PC 5108 rozšiřovací modul 5 533,00 2 665,00 
PC 5001 CP malá skříň pro modul PC 5108 5 200,00 1 000,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 2 2 495,00 4 990,00 
CALL venkovní digitální zálohovaná siréna 1 1 385,00 1 385,00 
GB1220 Akumulátor 18 Ah/12V 1 209,00 209,00 
Kabel VDO 6 300 9,00 2 700,00 
Cena za montáž a drobný materiál 9 000,00 

39 699,00 Kč
SA200 Plastový magnetický kontakt 4 53,00 212,00 
3G-SM-85MET  Magnetický kontakt vrata 8 429,00 3 432,00 
LC-100-PI PIR detektor 27 440,00 11 880,00 
Power 1864 ústředna 1 2 600,00 2 600,00 
TR-3/40VA Transformátor 1 475,00 475,00 
CB12170 Akumulátor 18 Ah/12V 1 738,00 738,00 
GSM VT-100 GSM brána 1 5 360,00 5 360,00 
PC 5108 rozšiřovací modul 4 533,00 2 132,00 
PC 5001 CP malá skříň pro modul PC 5108 4 200,00 800,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 4 2 495,00 9 980,00 
CALL venkovní digitální zálohovaná siréna 1 1 385,00 1 385,00 
GB1220 Akumulátor 18 Ah/12V 1 209,00 209,00 
VDO 6 550 9,00 4 950,00 
Cena za montáž a drobný materiál 14 000,00 

Materiál
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Cena za MZS perimetr
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Cena za PTZS perimetr 196 491,00 Kč
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Cena za PTZS administrativní budova:

D
íln

a 
sk

la
d

y,
 g

ar
áž

Cena za PTZS budova dílen, skladů a garáže: 58 153,00 Kč
Celková cena za variantu zabezpečení II: 2 300 648,00 Kč

1 953 577,00 Kč

p
lá

šť

Cena za MZS plášť 52 728,00 Kč
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7.3 Varianta zabezpečení III 

Poslední varianta zabezpečení obdobná jako varianta zabezpečení II. Rozdíl bude 

spočívat v uzpůsobení oplocení. Další úpravou od předešlé varianty bude opatření 

okenních otvorů administrativní části o bezpečnostní fólie a vybavení systému PZTS 

v budově dílen, skladů a garáže o detekci tříštění skla. Posledním vylepšením bude montáž 

maket bezpečnostních kamer v klíčových částech areálu.  

7.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Perimetrická ochrana 

Jak už jsem psal výše, na ochranu perimetru bude použito stejných prvků MZS jako u 

varianty II proto zde neuvádím jejich výpis, dojde ale k úpravě dispozic oplocení, Úprava 

spočívá v napojení oplocení na zeď silážní jámy. Dojde tím tak k  úspoře celkové 

obvodové délky oplocení a tím i snížení nákladů na perimetrickou ochranu. Zeď silážní 

jámy je z železobetonu o výšce 5 metrů poskytuje tak dostatečnou ochranu proti přelezení 

nebo probourání. Touto úpravou se obvodová délka oplocení zkrátí z 812 m na 760 m.  

Plášťová ochrana  

Inovace plášťové ochrany varianty zabezpečení II spočívá ve výměně vstupních dveří 

do administrativní budovy, kanceláře dílen a vedlejšího vchodu do budovy dílen, skladů a 

garáže. Dále navrhuji vrata uzamykatelná zvenčí pomocí visacího zámku opatřit 

bezpečnějším zámkem. Použité komponenty jsou totožné jako u varianty II, proto zde 

neuvádím jejich výčet. Oproti zabezpečení ve variantě II bude plášťová ochrana varianty 

III posílena o bezpečnostní fólie. Tyto fólie budou instalovány na všechna okna 

administrativní budovy. Vzhledem ke členitosti oken budovy dílen, skladů a garáže a 

s přihlédnutím k jejich stáří zde instalaci bezpečnostních fólií nedoporučuji. Fólie bude 

v tomto provedení:  

-  Bezpečnostní fólie SCX v zesíleném provedení fólie o tloušťce 350 µm. Cena 630 Kč 

za m2. [48] 
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7.3.2 Zabezpečení systémem PZTS 

Zabezpečení pomocí systému PZTS navrhuji obdobné s variantou II. Dojde zde pouze 

k výměně některých detektorů v budově dílen, skladu a garáže.  Vzhledem k tomu, že 

v budově dílen, skladů a garáže nebudou okenní otvory opatřeny bezpečnostní fólií, navrhl 

jsem zde posílit systém PZTS o detekci tříštění skla. Do administrativní budovy detektory 

tříštění skla nedoporučuji, protože jsou okna opatřena bezpečnostní fólií. V takovémto 

případě okno při rozbití neprodukuje vysoké frekvence typické pro tříštění skla, detektor 

proto rozbití skleněné výplně opatřené bezpečnostní fólií spolehlivě nedetekuje.  

Pro detekci tříštění skla budou použity detektory PIR kombinované s detektory tříštění 

skla. Z nabídky firmy DSC jsem vybral detektor uvedený v textu níže:  

- LC-102-PIGBS  PIR detektor kombinovaný s detektorem tříštění skla. Oba systémy 

mají oddělené nastavení citlivosti a samostatné relé výstupy. Cena za kus 850 Kč. [40] 

 

7.3.3 Zabezpečení pomocí kamerových systémů 

Na klíčových místech areálu navrhuji instalovat atrapy bezpečnostních kamer. Tato 

úprava sice nijak nezvýší úroveň zabezpečení, ale může odradit případného pachatele, 

který netuší, že se jedná pouze o atrapy.  

- Atrapa kamery se solárním napájením. Dokonalá atrapa venkovní kamery s blikající 

LED diodou. K napájení slouží 2 baterie AAA, které jsou dobíjeny přes solární článek. 

Při rozmístění na viditelných místech a v kombinaci s tabulkami upozorňujícími na 

kamerový systém významně pomáhá k odrazení případných pachatelů trestných činů a 

krádeží. Cena za kus 1094 Kč. [23] 
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7.3.4 Cenová kalkulace varianty III 

V tabulce 15 je cenová kalkulace varianty I. Včetně cen jednotlivých systémů.  

Tabulka 15 – finanční vyčíslení varianty III [zdroj vlastní] 
 

Množství Cena za kus v Kč. Cena v Kč.

Panel Vega B pozink 760 1 523,00 1 157 480,00 
Plotový sloupek Gama pozink 304 843,00 256 272,00 
Podhrabová deska betonová 303 514,00 155 742,00 
Brána provedení 6m 1 40 000,00 40 000,00 
Brána provedení 4 m 2 30 000,00 60 000,00 
Branka Egidia 3D 1000/2030 mm 1 8 530,00 8 530,00 
Vrtání děr pro sloupky 304 110,00 33 440,00 
Zabetonování sloupků 304 200,00 60 800,00 
Usazení podhrabových desek 303 100,00 30 300,00 
Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80 3 3 519,00 10 557,00 
Montáž Panelů 304 80,00 24 320,00 

Bezpečnostní dveře SD 101 NEXT 3 12 700,00 38 100,00 
Bezpečnostní kování NEXT S101 3 2 200,00 6 600,00 
Bezpečnostní vložka Evva DUAL NEXT 3 2 676,00 8 028,00 
Visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80 2 3 519,00 7 038,00 
Bezpečnostní fólie SCX  33 630,00 20 790,00 

Vyhodnocovací jednotka FP600 2 34 190,00 68 380,00 
Zakončovací modul FP END 4 1 248,00 4 992,00 
Detekční kabel DK 779 119,00 92 701,00 
Chránička kabelu KOPOFLEX 500 17,00 8 500,00 
Kabel VDO 6 500 9,00 4 500,00 
3G-SM-85MET  Magnetický kontakt vrata 1 429,00 429,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 1 2 495,00 2 495,00 
Kryt klávesnice velký 1 306,00 306,00 
Montáž systému a drobný materiál 8 000,00 

SA200 Plastový magnetický kontakt 29 53,00 1 537,00 
LC-100-PI PIR detektor 16 440,00 7 040,00 
Power 1864 ústředna 1 2 600,00 2 600,00 
TR-3/40VA Transformátor 1 475,00 475,00 
CB12170 Akumulátor 18 Ah/12V 1 738,00 738,00 
GSM VT-100 GSM brána 1 5 360,00 5 360,00 
PC 5108 rozšiřovací modul 5 533,00 2 665,00 
PC 5001 CP malá skříň pro modul PC 5108 5 200,00 1 000,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 2 2 495,00 4 990,00 
CALL venkovní digitální zálohovaná siréna 1 1 385,00 1 385,00 
GB1220 Akumulátor 18 Ah/12V 1 209,00 209,00 
Kabel VDO 6 300 9,00 2 700,00 
Cena za montáž a drobný materiál 9 000,00 

39 699,00 Kč
SA200 Plastový magnetický kontakt 4 53,00 212,00 
3G-SM-85MET  Magnetický kontakt vrata 8 429,00 3 432,00 
LC-100-PI PIR detektor 5 440,00 2 200,00 
LC-102-PIGBS  PIR + Glassbreak 22 850,00 18 700,00 
Power 1864 ústředna 1 2 600,00 2 600,00 
TR-3/40VA Transformátor 1 475,00 475,00 
CB12170 Akumulátor 18 Ah/12V 1 738,00 738,00 
GSM VT-100 GSM brána 1 5 360,00 5 360,00 
PC 5108 rozšiřovací modul 7 533,00 3 731,00 
PC 5001 CP malá skříň pro modul PC 5108 7 200,00 1 400,00 
PK 5500 Ovládací klávesnice 3 2 495,00 7 485,00 
CALL venkovní digitální zálohovaná siréna 1 1 385,00 1 385,00 
GB1220 Akumulátor 18 Ah/12V 1 209,00 209,00 
VDO 6 550 9,00 4 950,00 
Cena za montáž a drobný materiál 14 000,00 

Atrapa venkovní kamery 3 1 094,00 3 282,00 

Materiál
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Cena za MZS perimetr 1 837 441,00 Kč

pl
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ť

Cena za MZS plášť 52 728,00 Kč

P
T

Z
S

pe
ri

m
et

r

Cena za PTZS perimetr 190 303,00 Kč
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Cena za PTZS administrativní budova:

D
íln

a 
sk

la
dy

, g
ar

áž

Cena za PTZS budova dílen, skladů a garáže: 66 877,00 Kč

Celková cena za variantu zabezpečení III: 2 190 330,00 Kč
Cena za atrapy kamer celkem: 3 282,00 Kč
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7.4 Výběr nejvhodnější varianty zabezpečení 

Pro výběr nejvhodnější varianty zabezpečení bude užito metody rozhodovací matice. 

Podstata metody, je stanovení kritérií a poté ohodnocení těchto kritérií pro jednotlivé 

varianty. Každému kritériu je pro dílčí varianty přidělena hodnota od 1 do 10 dle toho, jak 

varianta splňuje dané kritérium. Čím je hodnota výší, tím více varianta kritériu vyhovuje. 

Jednotlivé hodnoty kritérií je třeba ještě vynásobit hodnotou vah, ta určuje význam kritéria. 

Nakonec provedeme součet bodového hodnocení variant přes všechna kritéria. Vítězná 

varianta je ta, která dosáhne nejvyššího bodového hodnocení.  

 

Nejprve si musíme určit kritéria hodnocení variant. Pro tento účel budou využita 

stěžejní kritéria hodnocení stanovena na začátku kapitoly 7 a doplněna některá další. 

Seznam kritérií s jejich označením je v tabulce 16.  

 

Tabulka 16 – kritéria hodnocení systému zabezpečení [zdroj vlastní] 
 
označení 
kritéria

kritérium
označení 
kritéria

kritérium

K1 pořizovací náklady K5 estetika
K2 úroveň a efektivita zabezpečení K6 servis a technická podpora
K3 spolehlivost K7 ovlivnění chodu firmy při instalaci
K4 životnost K8 náročnost a doba montáže  

 

Dalším krokem je přiřazení vah jednotlivým kritérium. Pro to nám poslouží metoda 

párového srovnávání kritérií. Tato metoda patří mezi matematické metody určování vah 

kritérií. Postup metody spočívá ve vytvoření takzvané Saatyho matice obrázek 13  S=(sij), 

kdy i, j = 1, 2, …. n. Kde n se rovná počtu definovaných kritérií. V našem případě n = 8. 

Prvky matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria. Při 

vytváření této matice, používáme stupnici 1,2,…9 a reciproké hodnoty. Při vyplňování 

podílů vah se držíme následující stupnice: [50] 

 

1 – rovnocenná kritéria i a j, 3 – slabě preferované kritérium i před j, 5 – silně 

preferované kritérium i před j, 7 – velmi silně preferované kritérium i před j, 9 – absolutně 

preferované kritérium i před j, hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně. [50] 
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

K1 1 1/2 1 6 5 4 6 7

K2 2 1 2 5 7 5 7 8

K3 1 1/2 1 3 6 4 6 7

K4 1/3 1/5 1/3 1 3 4 5 6

K5 1/6 1/7 1/6 1/3 1 1/3 2 3

K6 1/4 1/5 1/4 1/4 3 1 1/3 1/2

K7 1/6 1/7 1/6 1/5 1/2 3 1 2

K8 1/7 1/8 1/7 1/6 1/3 2 1/2 1  

Obrázek 13 – Saatyho matice [zdroj vlastní] 
 

Určení vah ze Saatyho matice spočívá ve výpočtu geometrického průměru každého 

řádku této matice podle vzorce 6.  

n
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iji Sg ∏

=

=
1

            i, j = 1, 2, …, n                                  (6)             

Následně provedeme normalizaci vah vztahem 7, tak aby byla splněna podmínka 8.   

∑
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               i, j = 1, 2, …, n                                   (7)       
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Výsledné váhy hodnotících kritérií vypisuje tabulka 17. Kritéria jsou seřazena 

sestupně od nejdůležitějšího po nejméně důležité.  [50] 

Tabulka 17 – váhy hodnotících kritérií [zdroj vlastní] 
 

i kritérium
geometrický 
průměr řádku

váha kritéria

2 K2 1,937 0,217

1 K1 1,632 0,183

3 K3 1,580 0,177

4 K4 1,139 0,128

5 K5 0,690 0,077

7 K7 0,686 0,077

6 K6 0,668 0,075

8 K8 0,575 0,065  
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Nyní můžeme přistoupit k samotnému hodnocení jednotlivých variant pomocí 

rozhodovací matice. Ta je vyobrazena v podobě tabulky 18.  

Tabulka 18 – rozhodovací matice [zdroj vlastní] 
 

– 

I II III I II III
K1 0,183 10 4 5 1,832 0,733 0,916
K2 0,217 6 8 9 1,305 1,740 1,957
K3 0,177 4 7 8 0,710 1,242 1,420
K4 0,128 7 8 8 0,895 1,023 1,023
K5 0,077 7 8 8 0,542 0,620 0,620
K6 0,075 8 7 7 0,600 0,525 0,525
K7 0,077 8 6 5 0,616 0,462 0,385
K8 0,065 8 6 5 0,516 0,387 0,323

7,017 6,732 7,169
2. 3. 1.pořadí vhodnosti variant

součet dílčích výsledků

hodnocení variantoznačení 
kritéria

váha 
kritéria

dílčí výsledky

 

Jak je z tabulky 18 zřejmé nejvyšší hodnoty dosáhla varianta zabezpečení III. A tudíž 

byla vyhodnocena jako nejvhodnější. V následující kapitole je rozpracována detailněji.  
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8 Popis vybrané varianty zabezpečení 

Na základě výsledků kriteriálního rozhodování pomocí metody rozhodovací matice, 

kterou jsem provedl v předchozí kapitole 7.4, byla jako nejvhodnější varianta vybrána 

varianta zabezpečení III. V této části práce se budu věnovat detailnějšímu popisu prvků 

jednotlivých bezpečnostních systémů navrhovaných ve vítězné variantě.  

8.1 Mechanické zábranné systémy  

Návrh mechanických zábranných systémů je zaměřen na ochranu perimetru v podobě 

vybudování nového bezpečnostního oplocení. Mechanické zábranné systémy plášťové 

ochrany jsou realizovány pomocí nových bezpečnostních dveří na vstupech do 

administrativní budovy a budovy dílen skladů a garáže. Okenní otvory administrativní 

budovy budou opatřeny bezpečnostní fólií.  

8.1.1 Perimetrická ochrana 

Posílení perimetrické ochrany je provedeno vybudováním nového oplocení areálu. Na 

oplocení jsem zvolil panelový bezpečnostní plot sestavený s panelů řady Venga B od 

výrobce Wisniowsky. Venga B je panel s bodově svařovaných drátů s antikorozní 

ochranou zinkováním. [56] 

Parametry panelu Venga B:   

- síla prutu 4,8 mm                                    - rozměr ok malých 50 x 50 mm  

- rozměr ok velkých 50 x 200 mm             - výška 2000 mm                                              

- šířka panelu 2500 mm 

Panely Venga B se osazují do speciálních plotových sloupků Gamma, také vyráběných 

firmou Wisniowsky. Panel Venga B a způsob jeho montáže na sloupek Gamma znázorňuje 

obrázek 14. Sloupky gama se betonují do země do hloubky 60 cm. [56] 

Parametry sloupku Gamma: 

- průřez sloupku 65 x 42 mm                    - výška sloupku 2600 mm 
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Obrázek 14 – panel Venga B a způsob montáže na sloupek Gamma (P-pozemek, U-ulice) [56] 

 

Oplocení bude dále po celém obvodu opatřeno podhrabovou překážkou v podobě  

betonových podhrabových desek. Podhrabové desky jsou na koncích profilované a vsazují 

se do sloupků.  Způsob usazení desky je na obrázku 15. Rozměry desky 2450 x 300 x 50 

mm.  

 

Obrázek 15 – usazení podhrabou desky do sloupku Gamma [zdroj vlastní] 

 

Pro vstup pěších o areálu bude sloužit jednokřídlá branka Egidia 3D. Branka je 

vybavena masivním kováním, které chrání vložku proti vylomení, s bezpečnostní vložkou 

a bezpečnostními dorazy proti vysazení SHRL QF2.  Branka a výše zmiňované 

bezpečnostní prvky jsou na obrázku 16. Branka bude vybavena také magnetickým 
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kontaktem otevření, jehož výstup bude zapojen do drátového vstupu klávesnice umístěné u 

branky. [51] 

Parametry branky Egidia 3D :   

- rám ze čtvercového profilu                             - stavitelné panty  

- výplň plotový panel Nyflor 3D                       - průmyslový zámek LAKQ30 U2                                             

- doraz proti vysazení a vypáčení SHRLQF2   - rozměry 1000 x 2000 mm  

 

Obrázek 16 - branka Egidia 3D [51] 

 

Posledním článkem perimetrické ochrany jsou vjezdové brány. Vzhledem k tomu že 

firma má slušné vybavení v oblasti kovovýroby budou brány vyrobeny svépomocí. 

Všechny brány budou dvoukřídlé otočné. Výška 2 metry. Brány budou vyhotoveny ve 

dvou šířkách 6 a 4 metry. Rám brány bude vyroben z jeklu o rozměrech 150 x 50 mm. 

Sloupky brány budou vyrobeny z jeklu o rozměrech 210 x 60 mm a budou zabetonovány 

do země. Výplň křídel bude tvořit panel Venga B. Křídla bran budou opatřeny vrcholovou 

zábranou v podobě bezpečnostního hřebenu. Konstrukce brány je na obrázku 17.  

Parametry brány: 

- výška 2000 mm                                      - 2 x zajišťovací kolík  

- výplň panel Venga B                              - vrcholová zábrana  

- šířka 6000 mm hlavní brána,  4000 mm  vedlejší brány             
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Obrázek 17 – konstrukce brány pohled ze strany areálu [zdroj vlastní] 

 

Brány budou zamykány pomocí visacího zámku ABUS GRANIT 34RK/80. Jeho 

provedení je na obrázku 18. Uzamykací systém bude umístěn na straně do areálu firmy. 

[57] 

Parametry visacího zámku ABUS PLUS 34RK/80:  

- průměr oka 14 mm                                  - uzamykací systém ABUS PLUS 

- oko chráněno pláštěm                             - odolnost proti přestřižení, odvrtání 

 

 

Obrázek 18 – visací zámek ABUS PLUS 34RK/80 
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8.1.2 Plášťová ochrana 

V rámci plášťové ochrany bude provedena instalace bezpečnostních dveří NEXT SD 

101. Dveře lze použít do stávající kovové zárubně. Doporučuji ale stávající zárubeň 

zpevnit betonovou výplní. Konstrukce dveří NEXT SD 101 je znázorněna na obrázku 19. 

[21] 

Parametry dveří NEXT SD 101:  

- bezpečnostní třída 3++                           - požární odolnost (30 minut) EI 30 

- 17 jistících bodů                                     - tepelná izolace U = 2,0 

- integrovaný rozvorový systém               - zvuková izolace 33-39 dB 

 

 

Obrázek 19 – konstrukce bezpečnostních dveří NEXT SD 101 [21] 
 

Dveře budou vybaveny kováním NEXT S101 štítkové v provedení madlo zvenku 

klika zevnitř. Bezpečnostní třída 3. a bezpečnostní vložkou Evva DUAL se systémem 
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podélného profilu klíče a speciálních blokovacích kolíčků. Vložka je zařazena do 

bezpečnostní třídy 4. Má ochranu proti vyhmatání, odvrtání a vytržení. Kování a vložka 

jsou znázorněny na obrázku 20. [21] 

 

Obrázek 20 – kování SD 101 vlevo, vložka Evva DUAL vpravo [21]                                            
 

V rámci plášťové ochrany budou na všechny okenní otvory administrativní budovy 

instalovány bezpečnostní fólie SCX. Bezpečnostní fólie slouží jako ochrana proti 

násilnému vniknutí do objektu jak ukazuje obrázek 21.[48] 

Parametry bezpečnostní fólie SCX: 

- zbarvení čirá                                           - atest na boční ráz dle EN 12 600 

- zesílené provedení tloušťka 350 µm      - Atest P2A dle normy EN 356 

 

Obrázek 21 – sklo opatřeno fólií odolávající útoku pachatele [48] 

 

Všechna vrata, která se uzamykají pomocí visacího zámku, budou vybavena o nový 

bezpečnostní visací zámek ABUS GRANIT 34RK/80. Jedná se o stejný typ, který bude 

použit na uzamčení vjezdových bran. [57] 
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8.2 Systémy PZTS  

K zabezpečení pomocí systému PZTS slouží dva na sobě nezávislé systémy. Oba jsou 

vybaveny jak lokální tak i dálkovou signalizací.  Jeden samostatný systém slouží pro 

zajištění administrativní budovy a druhý pro zajištění budovy dílen, skladů a garáže, na ten 

je také napojena plotová ochrana v podobě detekčního kabelu. Plány rozmístění 

jednotlivých prvků systému obsahují přílohy 4, 5 a 6.  

8.2.1 Perimetrická ochrana 

Pro ochranu perimetru bude použit specielní detekční kabel DK, který zaznamená 

manipulaci s oplocením. Jak jsem zmiňoval již v kapitole 7.1.2, ochrana pomocí 

detekčního kabelu byla zvolena z důvodů členitosti terénu areálu společnosti, kde by 

instalace jiných perimetrických systémů například infra závor byla značně náročná. Kabel 

je schopen detekovat pokusy o přelezení ohýbání stříhání a podhrabávání plotu. V průjezdu 

bran bude kabel sveden do země do nezámrzné hloubky navlečen do chráničky kabelu  

KOPOFLEX.  

Na vyhodnocovací jednotku plotové ochrany FP 600 znázorněné na obrázku 22, lze 

připojit až 2 x 350 m detekčního kabelu. Doporučená délka je 2 x 300 m. FP 600 umožňuje 

nastavit citlivost detekce. Díky digitální technologii kontroly vibrací umožňuje systém 

odlišit vzruchy způsobené atmosférickými vlivy, které by jinak mohly vyvolávat plané 

poplachy. Výstupy z vyhodnocovací jednotky je možné zapojit do všech systémů PZTS 

pomocí relé kontaktů. Vyhodnocovací jednotka se montuje na sloupek oplocení, vývody na 

kabely musí směřovat dolů k zemi. K zakončení detekčního kabelu se používá zakončovací 

modul FP END. [26] 

Parametry FP 600: 

- napájení 11 -14 V DC     - integrovaná ochrana proti přepětí 

- odběr v klidu 120 mA   - krytí IP 65   

- odběr při poplachu 500 mA   - rozmezí teplot -30 až 70 °C 

- výstup 4 x relé ( tamper, poplach)  - rozměry 220 x 120 x 80 mm 
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Obrázek 22 – vyhodnocovací jednotka s detekčním kabelem a zakončovacím modulem [26] 

 

Detekční kabel se umísťuje na plot ve výšce 1m nad zem, nikdy ne v těsné blízkosti 

napínacího drát plotu. K plotu ho fixujeme plastovými sponami každých 20 - 30cm. Spony 

musí být odolné UV záření a určené pro venkovní instalace. Pro zvýšení citlivosti se 

doporučuje udělat na detekčním kabelu každých 5 – 10 m vlnu, nejlepší umístění je mezi 

sloupky plotu. Montáž kabelu znázorňuje obrázek 23. 

 

Obrázek 23 – způsob montáže detekčního kabelu [26] 

 

8.2.2 Plášťová ochrana 

Je zaměřena na ochranu otvorových výplní konkrétně oken, dveří a vrat. V návrhu jsou 

použity následující detektory:  
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Plastový magnetický kontakt SA 200 výrobce Jablotron určený pro povrchovou montáž. 

Tímto typem kontaktů budou opatřena všechna otevíratelná okna a vstupní dveře 

administrativní budovy a budovy dílen skladu a garáže.  [37] 

Parametry magnetického kontaktu SA 200: 

- barva bílá                                              - dvakrát svorka na připojení 

- provedení plast                                      - poplachový výstup NC 

- pracovní oblast 20 mm                         - stupeň zabezpečení 2 

- rozměry 50 x 14 x 12 mm 

Druhým požitým typem je magnetický kontakt 3G-SM-85MET od výrobce Sentek 

vhodný pro montáž na vrata. Tímto typem magnetu bude opatřena branka pro pěší a všechna 

vrata na budově dílen, skladů a garáže. Na každá vrata postačí instalovat jeden magnet, protože 

jedno z křídel je vybaveno soklem, který v uzavřeném stavu jistí druhé křídlo vrat. Magnetický 

kontakt se musí instalovat na křídlo se soklem. Oba typy kontaktů jsou znázorněny na obrázku 

24. [25] 

Parametry magnetického kontaktu 3G-SM-85MET: 

- barva šedá                                              - délka přívodních vodičů 55 cm 

- provedení hliník                                     - poplachový výstup NC 

- pracovní oblast 5 až 35 mm                   - stupeň zabezpečení 3 

- rozměry 105x44x12mm 

 

Obrázek 24 – magnetické kontakty 3G-SM-85MET vlevo, SA 200 vpravo [25, 37] 

8.2.3 prostorová ochrana 

Pro detekci neoprávněného pohybu osob uvnitř objektu jsou v administrativní budově 

a budově dílen, skladu a garáže instalovány tyto detektory:  
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Pasivní infračervený detektor pohybu LC-100-PI výrobce DSC. Tento detektor bude 

instalován v rohu střežené místnosti ve výšce 2,4 m v příslušné vzdálenosti od zdrojů 

tepelného záření. [39] 

Parametry detektoru LC-100-PI: 

- barva bílá                                                    - tamper kontakt 

- napájení 9,6 – 16 V DC                              - rozsah teplot + 5 až -50 °C 

- proudový odběr 8/10 mA (klid/max)          - stupeň zabezpečení 2 

- dosah vějíř 15 x 20 m                                 - rozměry 62,5 x 92 x 40 mm 

Druhým a zároveň posledním typem detektoru bude kombinovaný detektor pohybu PIR a 

tříštění skla  LC-102-PIGBS výrobce DSC.  Oba systémy mají oddělené nastavení citlivosti a 

samostatné reléové výstupy pro hlášení poplachu. Tyto detektory budou instalovány v budově 

dílen skladu a garáže, kde nemohlo dojít k instalaci bezpečnostních fólií. Detektory se umisťují 

v rohu střežené místnosti ve výšce 2,4 m v příslušné vzdálenosti od zdrojů tepelného záření. 

V prostorách obou skladů, dílny a garáže budou detektory instalovány do každého rohu 

místnosti. Důvodem je manipulace s velkými předměty a stroji. V případě zaclonění detektoru 

by mohla vzniknout zastíněná oblast. Použitím více detektorů se toto riziko snižuje. Oba typy 

detektorů prostorové ochrany jsou znázorněny na obrázku 25. [40] 

Parametry detektoru LC-102-PIGBS: 

- barva bílá                                                    - tamper kontakt 

- napájení 8,2 – 16 V DC                              - rozsah teplot + 5 až -50 °C 

- proudový odběr 16/22 mA (klid/max)        - stupeň zabezpečení 2 

- dosah PIR 15,  Glassbreak 20 m                 - rozměry 62,5 x 118 x 41 mm 

 

Obrázek 25 – detektor LC-100-PI vlevo, detektor LC-102-PIGBS  vpravo [39, 43] 
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8.2.4 Ostatní prvky systému 

Sem patří prvky systému PZTS umožňující napájení systému, vyhodnocování 

detekčních signálů, propojení všech prvků v jeden funkční celek, ovládání a záložní 

napájení systému.  

Srdcem systému je hybridní ústředna Power 1864 výrobce DSC zobrazena na obrázku 

26. Ústředna na základě předem stanovených funkcí přímá signály od detektorů, vytváří 

signál o narušení objektu a napájí jednotlivé detektory. Napájení ústředny je pomocí 

kabelu CYKY J 3 x 1,5 z hlavního domovního rozvaděče. Zde je jištěno samostatným 

jističem LPN 10B/1. Ústředna bude vybavena transformátorem TR-3/40VA,  

230/16V,40VA.  Jako záložní zdroj je použit akumulátor CB12170 18 Ah/12V.  Ústředna 

je instalována pod stropem. V administrativní budově je umístěna v trezorové místnosti a 

v budově dílen, skladu a garáže v kanceláři dílen. [44] 

Parametry ústředny Power 1864: 

- napájení 16,5 V DC, 40 VA                      - komunikační frekvence 433 MHZ 

- maximální počet drátových zón 64           - 95 uživatelských kódů 

- maximální počet bezdrátových zón 32      - 16 bezdrátových ovladačů  

- klávesnicové zóny max. 8                         - paměť na 500 událostí 

- počet podsystémů max. 8                          - délka sběrnice max. 300 m 

- stupeň zabezpečení 3                                - rozměry 310 x 315 x 100 mm 

- max. proudový odběr z výstupu 500 mA 

 

Obrázek 26 – ústředna Power 1864 [44] 
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Brána s GSM modulem GSM VT-10.  Rozšiřující modul pro ústřednu Power 1864. Modul 

umožňuje odeslat SMS zprávu nebo volat až na čtyři telefonní čísla. Brána si hlídá výši kreditu 

a v případě že dochází, informuje o tom uživatele. Možnost dálkového ovládání pomocí 204 

telefonních čísel. GSM brána je vyobrazena na obrázku 27. [36] 

Parametry modulu GSM VT-10: 

- napájení 12 V DC                     - počet výstupů 2 

- proudový odběr 50 mA              - počet tel. čísel 4 pro každý vstup 

- počet vstupů 2                            - rozměry 100 x 76 x 22 mm  

 

Obrázek 27 – GSM brána GSM VT-10 [36] 

 

Expandér PC 5108.  Používá se jako mezičlánek mezi ústřednou a detektory. Umísťuje 

se v ústředně nebo do samostatné krabice kdekoliv v objektu. V našem případě bude 

umístěn v samostatných krabicích vždy v blízkém okolí detektorů, které bude obsluhovat. 

Docílí se tak úspory kabelů. Přívody od jednotlivých detektorů jsou natahány do PC 5108. 

Odtud pak komunikace s ústřednou probíhá sběrnicově. Jeden kus PC 5108 zvládne 

obsloužit maximálně 8 drátových detektorů. Modul bude instalován v krabici PC 5001 CP 

v provedení na povrch. Při nasazení krytu krabice dojde k sepnutí tamper kontaktu na 

modulu. Rozšiřovací modul PC 5108 a instalační krabice PC 5001 CP jsou vyobrazeny na 

obrázku 28. [42, 42] 

Parametry PC 5108: 

- proudový odběr 35 mA                          - rozměry  45 x 93 x 13mm 
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Obrázek 28 – Expandér PC 5108 vlevo, instalační krabice PC 5001 CP vpravo [41, 42] 

 

K obsluze systému bude použita ovládací klávesnice PK 5500 LCD  slouží pro 

aktivaci a deaktivaci systému. Instalace se provádí na dobře přístupné místo, s ohledem na 

pohodlnou obsluhu.  V administrativní budově budou instalovány dvě klávesnice. Jedna u 

vchodových dveří a druhá u dveří do trezorové místnosti. V budově dílen skladu a garáže 

budou instalovány čtyři klávesnice. Jedna bude umístěna u vstupních dveří do kanceláře 

dílen, druhá u vedlejších vstupních dveří, další u vrat v garáži a poslední u vrat v prostoru 

skladu. Klávesnice bude také umístěna u vstupní branky do areálu. Do drátového vstupu 

klávesnice budou zapojeny magnetické kontakty střežící příslušné dveře, vrata, popřípadě 

branku. [43] 

Parametry klávesnice PK 5500: 

- typ klávesnice LCD                                     - počet funkčních kláves 5 

- Klávesnicová zóna 1 x NC, EOL, DEOL     - počet tísňových kláves 3 

- PGM výstup (tranzistorový)                         - tamper kontakt  

- zatížitelnost PGM výstupu 50mA                 - proudový odběr 50 mA 

- způsob připojení k ústředně po sběrnici        - rozměry 154 x 114 x 20 mm 

- provozní teplota -10 až +55 °C 

Klávesnice u branky do areálu bude instalována v ochranném krytu klávesnice. 

Kryt je použit z důvodů ochrany proti působení atmosférických vlivů. Rozměry krytu jsou 

232x176x50mm. Krabice bude umístěna na sloupku vedle branky vně objektu. Klávesnice 

o ochranný kryt jsou znázorněny na obrázku 29. [38] 
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Obrázek 29 – klávesnice PK 5500 vlevo, kryt klávesnice vpravo [38, 43]                           

 

Venkovní digitální siréna CALL výrobce Bentel security znázorněna na obrázku 30. 

Zálohovaná siréna s blikačem.  Siréna slouží k lokální signalizaci poplachu. Při instalaci je 

třeba dbát na umístění. Měla by být instalována na viditelném a dobře přístupném místě. 

Nejlépe pod střechou, aby nebyla vystavována přímému působení atmosférických vlivů. 

Siréna bude vybavena záložním akumulátorem CB1220 18 Ah/12V.  [33, 35] 

Parametry venkovní sirény CALL: 

- barva krémová                                       - akustický výkon 102 dB 

- barva majáku oranžová                          - krytí IP34 

- polykarbonátový a kovový kryt             - stupeň zabezpečení 3  

- 2 x tamper kontakt                                 - rozměry 208 x 252 x 98 

 

Obrázek 30 – venkovní siréna CALL [35] 
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Přenosovým prostředkem mezi jednotlivými prvky, detektory, expandéry a ústřednou je 

kabel VDO 6. Provedení drátové 6 žil o průměru 0,5 mm. Stínění AL fólie. Izolace PVC a PE. 

Kabel je vhodný i pro venkovní instalace. Instalace bude provedena do elektroinstalačních lišt. 

Přívody k vyhodnocovacím jednotkám perimetrické ochrany a ke klávesnici na hlavní bráně 

budou vedeny v zemi v nezámrzné hloubce. Kabel bude navlečen do kabelové chráničky 

KOPOFLEX. Detailní pohled na strukturu kabelu znázorňuje obrázek 31.  [46] 

 

Obrázek 31 – struktura kabelu VDO 6 [46] 

8.3 Atrapy kamer   

Pro důvody odrazení pachatele budou na klíčových místech instalovány atrapy 

bezpečnostních kamer v kombinaci s cedulemi „Objekt střežen kamerovým systémem“. Aby 

toto opatření plnilo svou funkci, je třeba dbát na pár základních pravidel. Zásadní podmínka je 

že o skutečnosti  že se nejedná o skutečné kamery by měl vědět jen úzký okruh lidí z vedení 

společnosti. Nedoporučuji se s touto skutečností svěřovat ani zaměstnancům. Mohlo by tak 

dojít k vyzrazení a opatření by se stalo neúčinným. 

 Instalovány budou celkem tři kusy kamer.  Jedna bude připevněna na fasádě 

administrativní budovy a bude hlídat hlavní bránu, druhá bude umístěná na rohu garáže a bude 

namířena na vedlejší jižní bránu, další bude umístěna na sloupu osvětlení u silážní jámy a bude 

namířena na bránu ústící na polní cestu do obce Podlesí. K napájení kamery slouží dvě baterie 

typu AA dobíjené pomocí solárního modulu. Atrapa kamery je znázorněna na obrázku 32.  

 

Obrázek 32 – atrapa kamery se solárním panelem [23] 
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8.4 Režimová opatření 

Režimová opatření z větší části zůstanou ponechány ve stávající podobě. Ke změně 

dojde jen v souvislosti s úkony souvisejícími s obsluhou nově zřízeného systému PZTS.  

Po zřízení nového systému je třeba proškolit personál. Školení bude zaměřeno na obsluhu 

systémů PZTS. Zaměstnanci budou seznámeni s principem systému, rozdělení do 

podskupin určujících jejich oprávnění vstupu do daných prostor.  Veškeré změny 

související s návrhem nového zabezpečení budou patřičně zapracovány do podnikových 

směrnic.  

8.4.1 Přístupová práva jednotlivých skupin zaměstnanců 

V rámci areálu ZD Mostek existuje šest skupin zaměstnanců s rozdílnou pracovní 

dobou a oprávnění vstupu. Proto bude nově navržený systém rozdělen do šesti podsystémů. 

Podsystémem se rozumí určitá skupina detektorů, která může být jedním příkazem 

zapínána a vypínána aniž by ovlivnila jiný podsystém. V návrhu jsou projektovány dva 

nezávislé systémy PZTS jeden v administrativní budově a druhý v budově dílen skladu a 

garáže. Systém administrativní budovy bude rozdělen do dvou podsystémů. Systém 

budovy dílen, skladů a garáže, na který jsou napojeny také prvky perimetrické ochrany, 

bude rozdělen do čtyř podsystémů.  K tomu aby, jsme mohli přiřadit přístupová práva do 

jednotlivých podsystémů, musíme nejprve definovat skupiny zaměstnanců.  

Skupiny zaměstnanců a jejich pracovní doba: 

- vedení 6:00 až 15:00                                     

- zaměstnanci administrativy 6:00 až 15:00                          

- zaměstnanci dílen 7:00 až 15:30            

- zaměstnanci živočišné výroby 4:00 až 11:00 a 16:00 až 23:00                     

- zaměstnanec bioplynové stanice 6:30 až 15:00                          

- noční hlídač 21:00 až 4:00            

Rozdělení do podsystémů a přístupová práva k nim jsou pro jednotlivé skupiny 

zaměstnanců vypsány v tabulce 19.  
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Tabulka 19 – rozdělení do podsystémů a přístupová práva 

vedení 
společnosti

zaměstnanci 
administrativy

zaměstnanci 
dílen

zaměstnanci 
živočišné 

výroby

zaměstanec 
bioplynové 

stanice

noční 
hlídač

perimetr 1 ano ano ano ano ano ano

budova dílen 
skladů a garáže bez 
skladu 1 a garáže

2 ano ne ano ne ne ne

samostatná garáž 3 ano ne ano ne ne ne

samostatný sklad 1 4 ano ne ano ne ne ne

trezorová místnost 5 ano ne ne ne ne ne

administrativní 
budova bez 
trezorové 
místnosti

6 ano ano ne ne ne ne

číslo 
podsystému

P
T

Z
S 

bu
do

va
 s

kl
ad

u 
dí

le
n 

a 
ga

rá
že

P
T

Z
S 

ad
m

in
is

tr
at

iv
ní

 
bu

do
va

oprávněnost vstupu

podsystémy 
systémů PTZS

 

8.4.2 Časový režim objektu a obsluha systému PZTS 

Časový režim objektu se odlišuje pro pracovní dny od pondělí do pátku a dny 

pracovního volna, sobota, neděle či svátek.  

 Pracovní dny  

Ve všední den vše začíná příchodem zaměstnanců živočišné výroby ve 4:00. První 

příchozí zaměstnanec odemkne a otevře branku, potom se začne odpočítávat čas 20 sekund 

k zadání kódu pro deaktivaci podsystému perimetrické ochrany (dále jen podsystém 1) viz. 

tabulka 19.  Mezi tím objekt opouští noční hlídač. Poslední příchozí zaměstnanec živočišné 

výroby zamkne branku a aktivuje podsystém 1.  

V 6:00 přichází zaměstnanci kanceláří. První příchozí odemkne branku a deaktivuje 

podsystém 1. Po průchodu již podsystém 1 nezapíná.  Poté odemyká administrativní 

budovu a deaktivuje podsystém administrativní budova bez trezorové místnost (dále jen 

podsystém 6). Přístup do trezorové místnosti má pouze ředitel a hlavní ekonom. Za 

normálních okolností je trvale zastřežen.  

V 7:00 přicházejí zaměstnanci dílen, otevírají hlavní bránu, ta zůstane otevřená po celý 

den až do jejich odchodu. První příchozí zaměstnanec dílen deaktivuje podsystém budova 

dílen skladu a garáže bez skladu 1 a garáže (dále jen podsystém 2).  Deaktivace 
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podsystému garáž (dále jen podsystém 3) a sklad1 (dále jen podsystém 4) se provádí jen 

v případě potřeby vstupu do těchto prostor, za normálních podmínek jsou trvale zastřeženy.  

V 15:00 odcházejí pracovníci administrativy. Poslední odchozí zkontroluje, zda jsou 

zavřena všechna okna a aktivuje podsystém 6 popřípadě ještě podsystém 5. Poté má čas 20 

sekund na opuštění prostoru a uzavření dveří.  

V 15:30 končí směnu pracovníci dílen. Poslední odchozí zkontroluje, zda jsou zavřena 

všechna okna a zamčeny všechny dveře a vrata. Poté aktivuje podsystém 2, popřípadě ještě 

3 a 4. Má 20 vteřin na opuštění prostoru a uzavření dveří. Poté zavírá a uzamyká hlavní 

bránu, aktivuje podsystém 1, uzamyká branku a odchází.  

V 16:00 přichází druhá směna zaměstnanců živočišné výroby pro obsluhu systému 

PTZS platí to samé jako pro ranní směnu v prvním odstavci této podkapitoly.  

Ve 21:00 přichází noční hlídač.  Při průchodu brankou musí deaktivovat a opětovně 

aktivovat podsystém 1.  

Ve 23:00 končí odpolední směna zaměstnanců živočišné výroby. Odcházejí domů. 

První odchozí deaktivuje podsystém 1 a odemyká branku. Poslední odchozí aktivuje 

podsystém 1 a má 20 sekund na to aby uzavřel a uzamkl branku. V areálu zůstává pouze 

noční hlídač.  

Dny pracovního volna 

Ve dnech pracovního volna dochází pouze k obsluze podsystému 1. Ostatní 

podsystémy jsou stále aktivní. V objektu se pohybují pouze zaměstnanci živočišné výroby 

a platí pro ně stejný režim jako v pracovní dny.  

Dvakrát za den probíhá krmení dobytka.  Pro tyto účely je nutné deaktivovat 

podsystém 1 a odevřít hlavní bránu pro průjezd krmivářského vozu. Při odjezdu se brána 

znovu uzamkne a aktivuje se podsystém 1.  

8.4.3 Hlášení poplachu 

V případě poplachu systém PZTS odesílá SMS zprávu o napadení objektu s přesností 

na jednotlivé podsystémy. Zprávu o napadení obdrží ředitel společnosti, vedoucí živočišné 

výroby a noční hlídač. Dále se odesílá zpráva na pult centralizované ochrany. Po přijetí 

zprávy okamžitě vyráží zásahové vozidlo. Odvolání hlídky je možné do intervalu 3 minut 
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od vzniku poplachu. V opačném případě bude automaticky vyrozuměna Policie České 

republiky. Doba dojezdu zásahového vozidla od vzniku poplachu je do 15 minut.  

8.5 Grafická část  

Grafická část zahrnuje nákres rozmístění prvků perimetrické ochrany v příloze 4. Dále 

pak půdorysy budov s rozmístěním prvků systému PZTS pro vybranou variantu 

zabezpečení. Příloha 5 obsahuje půdorys administrativní budovy s rozmístěním prvků 

PZTS. Příloha 6 obsahuje půdorys budovy dílen skladů a garáže s prvky systému PZTS.  
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9 Závěr 

Jak už jsem uvedl v úvodu této diplomové práce, otázka bezpečnosti je ve společnosti 

stále vážnějším tématem. Pro člověka je pocit jistoty a bezpečí hned dalším stupněm po 

základních tělesných a fyziologických potřebách jak říká Maslowova pyramida potřeb.  

Cílem mé diplomové práce bylo za využití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních 

rizik zjistit a popsat aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu zemědělského 

družstva vytipovat slabá místa systému a navrhnout varianty inovativního řešení ochrany 

tohoto objektu se zaměřením na ekonomickou stránku, kvalitu zabezpečení a estetické 

nároky. V souladu s dosažením vytyčeného cíle byly jednotlivé kroky rozpracovány do 

kapitol.  

V teoretické části jsem se věnoval základním právním předpisům a technickým 

normám upravující ochranu objektů. Hned poté následovala kapitola, ve které jsem stručně 

shrnul základní teorii bezpečnosti objektů. 

Po úvodní teoretické části jsem přistoupil ke shromažďování informací o zázemí firmy 

a jejím chodu, prověrce lokality, v níž se areál firmy nachází a popisu současného 

zabezpečení. Zhodnotil jsem všechna aktiva společnosti, jejichž výše byla odhadnuta na 

částku převyšující 115 milionů. Zjišťována byla i dosavadní trestná činnost v areálu za 

období posledních deseti let a sní spojené škody.  

Další část práce jsem věnoval hodnocení současných bezpečnostních rizik objektu. Pro 

účely analýzy byly vybrány tři metody s cílem vytipovat slabá místa v bezpečnostním 

systému organizace. Výsledky analýz jsou v souladu s dosavadními zaznamenanými 

bezpečnostními incidenty. Poskytují přehled o bezpečnostních rizicích a přesto že jsou do 

jisté míry subjektivní, opírají se o výpočetní metody.  

V následující části jsem zvážil všechna obecně známá kritéria týkající se efektivity, 

účinnosti, estetických nároků a finančních nákladu na systém. Zohledněny byly také 

požadavky zákazníka. V souladu s těmito kritérii jsem navrhl tři varianty zabezpečení 

zaměřené na prvky technické ochrany. Tyto varianty jsem podrobil metodě rozhodovací 

matice, na jejímž základě byla jako nejvhodnější vybrána varianta zabezpečení III.  

V poslední kapitole jsem se věnoval detailnějšímu rozpracování vítězné varianty. Byly 

zde popsány jednotlivé prvky zabezpečení a jejich parametry. V závěru jsem zpracoval 
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soupis režimových opatření dotýkající se klíčového režimu, přístupových práv a obsluhy 

systémů PZTS. Vítěznou variantu jsem doplnil o grafickou část v podobě půdorysů 

s rozmístěním prvků zabezpečení.  

Finanční náklady potřebné k realizaci inovativního zabezpečení byly vyčísleny na 

2 189 901 Kč. Což představuje 1,9 % z hodnoty chráněných aktiv. Procentuální vyjádření 

nákladů je v souladu s pravidlem ALARA a poskytuje dostatečnou rezervu pro případné 

inovace do budoucna.  

Přinos mé diplomové práce je především pro potřeby společnosti ZD mostek, které 

může posloužit jako vodítko při rozhodování o inovativních krocích v oblasti ochrany 

majetku společnosti. Tato práce může být rovněž inspirativní pro firmy podobného 

charakteru jako je ZD Mostek.  
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Příloha 1 – Pracovní list FMEA – strukturální rizika                                                                                                                                               Bc. Petr Sigl          

                                                                                                                                    

subsystém identifikace rizika následek příčina aktualní opatření
 
P

N H R doporučená opatření

1. přelezení plotu 
špatný stav oplocení, 
absence vrcholových 

překážek
nejsou 4 4 4 64

inovace perimetrické ochrany, 
instalace vrcholových 

překážek

2. podhrabání plotu
špatný stav oplocení, 

absence podhrabových 
překážek

nejsou 2 3 3 18
inovace perimetrické ochrany, 

instalace podhrabových 
překážek

3. prostřižení plotu
špatný stav oplocení, 
nekvalitní materiál

nejsou 4 4 3 48
inovace perimetrické ochrany, 
instalace kvalitního oplocení 
s ochranou proti prostříhání

4.
proražení plotu těžkou 
technikou

špatný stav oplocení, nízká 
odolnost

nejsou 3 4 3 36
inovace perimetrické ochrany, 
instalace kvalitního oplocení

5. proražení brány
špatný stav brány, nízká 

odolnost
nejsou 3 4 3 36

inovace perimetrické ochrany, 
instalace kvalitní brány

6. neuzamčení brány nedbalost nočního hlídače finanční postih 3 4 3 36 školení, zpřísnění postihů

7. vniknutí oknem
neuzavření okna, špatný 

technický stav, nedostatečné 
zabezpečení

mříže, kontroly uzavření 
oken

5 3 3 45
zvýšení ochrany okenních 

otvorů, mříže, bezpečnostní 
fólie, prvky systému PZTS

8. vniknutí dveřmi
neuzamčení dveří, špatný 

technický stav, nedostatečné 
zabezpečení

Zámky FAB, kontroly 
uzamčení dveří

5 3 3 45

zvýšení ochrany dveřních  
otvorů,bezpečnostní dveře, 
bezpečnostní kování, prvky 

systému PZTS

9. vniknutí zdí
zděné, nebo 

železobetonové 
konstrukce 

2 3 1 6 nejsou

10. vniknutí střechou
krytina z vlnitého 

plechu
1 2 2 4 nejsou

pe
ri

m
et

r
pl

áš
ťo

vá
 o

ch
ra

na

vniknutí neoprávněné osoby 
do areálu společnosti, krádeže 
majetku, poškození techniky, 

ohrožení zaměstnanců

vniknutí neoprávněné osoby 
do objetku v areálu 

společnosti, krádeže majetku, 
poškození techniky, ohrožení 

zaměstnanců

nedostatečné pevné stavební 
konstrukce
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11. napadení trezoru krádež hotovosti
neuzamčení trezoru, snadný 

přístup k trezoru
bezpečnostní trezor 3 1 3 9 pořízení nového trezoru

12. krádeže drobné techniky
osvětlení areálu, systém 

PZTS
4 2 4 32

inovace bezpečnostních 
systémů

13. krádež pohonných hmot osvětlení areálu 5 3 4 60
inovace bezpečnostních 

systémů

14. krádež strojů
oplocení části areálu, 

systém PZTS
3 4 3 36

inovace bezpečnostních 
systémů

15.
krádež hospodářských 
zvířat

finanční ztráta noční hlídač 3 2 4 24
inovace bezpečnostních 

systémů

16.
neodborná manipulace se 
systémem

omezení funkce, nebo 
nefunkčnost systému

snadný přístup prvků 
systému 

školení zaměstnanců 3 2 3 18 častější školení zaměstnanců

17.
nevhodná instalace 
systému

omezení funkce systému chybně zpracovaný projekt nejsou 2 3 4 24
zvolení ověřené montážní 

firmy

18. porucha systému nefunkčnost systému technická závada
pravidelné kontroly a 

údržba
2 3 3 18

častější kontroly a údržba 
systému

př
ed

m
ět

ov
á 

oc
hr

an
a

sy
st

ém
 P

Z
T

S

finanční ztráta, omezení 
výkonu práce

neoprávněný vstup do 
areálu, vidina zisku, 

nedostatečná bezpečnostní 
opatřní
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Příloha 2 – Pracovní list FMEA – procesní rizika                                                                                                                                                     Bc. Petr Sigl    

                                                                                                                               

subsystém identifikace rizika následek příčina aktualní opatření
 
P

N H R doporučená opatření

1.

nedodržení režimových 
opatření pro vstup a 
výstup 

4 3 3 36

2.

nedodržení režimových 
opatření pro vjezd a 
výjezd 

3 4 3 36

3.
porušení interních 
předpisů

nedbalost, pomsta školení zaměstnanců 3 2 3 18
školení zaměstnanců, 

zpřísnění postihů 

4.
vyzrazení interních 
předpisů

usnadnění napadení objektu z 
důvodu znalosti místních 

poměrů
nedbalost, pomsta školení zaměstnanců 2 2 3 12

školení zaměstnanců, 
zpřísnění postihů 

5. nedbalost
narušení bezpečnosti, 
poškození techniky

únava, stres, zdravotní stav školení zaměstnanců 3 3 2 18

školení 
zaměstnanců,dodržování 
bezečnostních přestávek 

zpřísnění postihů 

6. pomsta zaměstnance
poškození techniky, krádež 

zařízení, ohrožení 
zaměstnanců

nizký plat, spory na 
pracovišti

nejsou 1 3 3 9
zvýšení mzdy, školení 

zaměstnanců

7.
úmyslná manipulace se 
systémem PZTS

nefunkčnost systému PZTS
pomsta zaměstnance,  

spolupráce s pachatelem
nejsou 2 2 2 8

umístění prvků systém PZTS 
na špatně dostupných místech

8.
neúmyslná manipulace se 
systémem PZTS

nefunkčnost systému PZTS
nedbalost, neznalost 

systému
školení obsluhy systému 

PZTS
3 2 2 12

zvýšená pozornost při pohybu 
v blízkosti prvků systému 

PTZS
9. vyzrazení kódu k PZTS usnadnění napadení objektu 

pomsta zaměstnance,  
spolupráce s pachatelem

nejsou 2 5 4 40
přidělení rozdílných kódů 

jednotlivím zaměstnancům

re
ži

m
ov

á 
op

at
ře

ní
za

m
ěs

tn
an

ci

nedbalost, nepozornost 
zaměstnanců

režimová opatření v 
interních předpisech

zřízení fyzické ostrahy, 
CCTV systém

vstup neoprávněních osob do 
objektu, krádeže majetku, 

umyslné poškození techniky
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spolupráce s pachatelem jednotlivím zaměstnancům

10. vynesení majetku krádež majetku vidina zisku
namátkové kontroly 

zaměstnanců
3 2 3 18 častější kontroly zaměstnanců

11. neuzavření oken 
nedbalost, pomsta, 

spolupráce s pachatelem

kontrola posledním 
odchozím 

zaměstnancem
3 3 2 18

provázanost se systémem 
PZTS 

12. neuzamčení dveří
nedbalost, pomsta, 

spolupráce s pachatelem

kontrola posledním 
odchozím 

zaměstnancem
3 3 2 18

provázanost se systémem 
PTZS 

13. neuzamčení brány
nedbalost, pomsta, 

spolupráce s pachatelem
nejsou 3 4 2 24

provázanost se systémem 
PTZS 

14. neaktivace systému PZTS nefunkčnost systému PZTS
nedbalost, pomsta, 

spolupráce s pachatelem
SMS zpráva vedení 

společnosti
4 4 2 32 nejsou

15. neuzamčení trezoru krádež hotovosti
nedbalost, pomsta, 

spolupráce s pachatelem
kontrola zodpovědnou 

osobou při odchodu
2 2 2 8 nejsou

16.
neoprávněný vstup do 
areálu

vstup neoprávněních osob do 
objektu, krádeže, poškození 

techniky

nedostatečná perimetrická 
ochrana, špatná kontrola 

vstupu
částečné oplocení areálu 5 3 2 30

inovace perimetrické ochrany, 
zřízení kontroly vstupů

17.
krádeže majetku 
společnosti

finanční ztráty, omezení 
výkonu práce

nedbalost, nedostatečné 
zabezpečení objektu

plášťová ochrana budov, 
systém PZTS v objektu 
dílen, skladu a garáže

4 4 3 48
inovace perimetrické ochrany, 

systému PZTS a MZS

18.
poškození techniky, 
zařízení, strojů

finanční ztráty, omezení 
výkonu práce, ohrožení 

zaměstnanců
nedbalost, sabotáž nejsou 3 4 3 36

inovace bezpečnostních 
systémů

ci
zý

 o
so

by

neoprávněné vniknutí do 
objektu, krádež majetku, 
ohrožení zaměstnanců, 

poškození techniky
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Příloha 3 – Půdorys budovy dílen, skladů a garáží s prvky současného systému PZTS                                                                             Bc.Petr Sigl 

P
Z

T
S



1 
 

 

Příloha 4 – Rozmístění prvků perimetrické ochrany                                                                                                                               Bc. Petr Sigl 
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Příloha 5 – Půdorys administrativní budovy s prvky systému PZTS                                                                                                         Bc. Petr Sigl 
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Příloha 6 – Půdorys budovy dílen, skladů a garáže s prvky systému PZTS                                                                                      Bc. Petr Sigl 

 

P
Z

T
S

1 - GARÁŽ

2 - SKLAD 2

12 - ROZVODNA

10 - KANCELÁŘ DÍLEN

11 - KOTELNA

5 - WC

4 - KANCELÁŘ

8 - DÍLNA

9 - SKLAD 1

Bc. Petr Sigl VŠB-TU Ostrava

Budova:

Obsah:

Datum:

7.4. 2013

Umístění prvků systému PZTS

Dílna, sklady, garáž

Číslo výkresu:

4

Legenda:

Detekror PIR

Klávesnice systému PZTS

PZTS Ústředna systému PZTS

Siréna systému PZTS

3 - SPRCHA

6 - TECHNICKÁ MÍSTNOST

7 - SOUSTRUŽNA

13 - KOVÁRNA

Vypracoval:

1 2

3 4 5 5 6

7

8 9

101112
13

Kombinovaný detektor PIR + tříštění skla

Magnetický kontakt kovový

Magnetický kontakt plastový
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