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Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu zabezpečení společnosti 

APOLY a návrhu inovativního způsobu zabezpečení. V úvodní části jsou popsány základní 

právní předpisy a technické normy týkající se problematiky ochrany objektů. Teoretická část 

je věnována popisu základních druhů ochrany majetku. Hlavní část diplomové práce 

je zaměřena na popis areálu společnosti, současného stavu zabezpečení a jeho následného 

analyzování. Z provedených analýz jsou stanovena možná ohrožení společnosti a na jejich 

základě jsou navrženy tři inovativní návrhy fyzické ochrany, včetně cenových kalkulací. 

V závěru práce jsou návrhy zhodnoceny a je vybrána vítězná varianta zabezpečení. 
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The thesis is focused on the evaluation current of the current security status of APOLY 

and design an innovative way of security. In the introductory section is described the basic 

legislation and technical standards relating to the issue of property protection. 

In the theoretical part are described the basic types of physical protection. The main part of 

the thesis is focused on the description of premises of the company, the current the security 

status of and his subsequent analysis. From the performed analyzes are set out potential 

threats to company, and on their basis are suggested three innovative proposals of physical 

protection, including  a price calculations. In the conclusion are proposals assessed and the 

winning variant is selected. 
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ÚVOD 

Svůj majetek se člověk snaží chránit proti poškození nebo možnému odcizení již od nepaměti. 

V počátcích plnili funkci ochrany např. padací mosty, vodní příkopy apod. S vývojem 

společnosti došlo také k rozvoji jednotlivých zabezpečovacích prvků. Díky tomu, máme dnes 

možnost používat různé mechanické zábranné systémy, které ztíží vstup neoprávněným 

osobám do objektu, a také poplachové zabezpečovací a tísňové systémy detekující pohyb 

těchto osob. 

V současné době vlivem ekonomické situace a vysoké nezaměstnanosti vzrůstá také počet 

trestných činů, jako jsou krádeže, vloupání, zpronevěra, apod. Z tohoto důvodu je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost při ochraně majetku i osob. 

Při zabezpečování objektu je důležité efektivně propojit jednotlivé druhy fyzické ochrany, 

tedy ochranu technickou, fyzickou ostrahu a režimová opatření tak, aby vytvořily účinné 

bezpečnostní opatření proti vniknutí do střeženého subjektu. Vždy však zůstává zbytkové 

riziko, a proto je vhodné majetek pojistit. 

Cílem této diplomové práce je zvýšit míru zabezpečení objektu firmy APOLY s.r.o. Zjistit 

slabé články systému a navrhnout nové řešení fyzické ochrany a její ekonomickou náročnost. 

První část práce je věnována teoreticko-právnímu posouzení ochrany podniku. Jsou 

v ní uvedeny základní pojmy, právní předpisy a technické normy týkající se dané 

problematiky. Dále je v této části popsána fyzická ochrana. 

V druhé, praktické části diplomové práce je charakterizována a popsána firma APOLY s.r.o., 

její areál, majetek a současné zabezpečení. Následuje identifikace rizik na základě údajů 

o napadení objektu a analýza rizikových míst. Provedené analýzy slouží jako podklad 

pro návrhy tří variant fyzické ochrany směřující k minimalizaci stanovených rizik 

na přijatelnou úroveň. Jednotlivé varianty jsou popsány v další kapitole včetně jejich 

ekonomického zhodnocení a výběru té nejvhodnější. 
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REŠERŠE 

Problematika ochrany majetku a osob je zpracována v mnoha publikacích. Při zpracování 

diplomové práce jsem vycházela zejména z následující literatury. Na jejím základě byla 

vytvořena především teoretická část týkající se fyzické ochrany objektů. 

BRABEC, František a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. První vydání. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

Publikace se zabývá komplexní bezpečnostní problematikou. Při zpracování diplomové práce 

byla použita především část zabývající se fyzickou ochranou, jejími formami, metodami, 

úkoly a členěním. 

LOVEČEK, Tomáš, REITŠPÍS, Josef. Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany 

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

0457-8. 

Publikace je věnována systému ochrany objektů, jeho účinnosti, efektivnosti a projektování. 

Pro účely této diplomové práce bylo čerpáno především z kapitoly Projekt a projektovanie. 

Uhlář, Jan. Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. První 

vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie České republiky, 2004. 179 s. ISBN 80-

7251-172-6. 

Skriptum pojednává o druzích a možnostech použití mechanických zábranných systémů 

pro perimetrickou, plášťovou a předmětovou ochranu. Při zpracování diplomové práce byla 

použita v teoretické části o mechanických zabezpečovacích systémech. 

Uhlář, Jan. Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. První 

vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie České republiky, 2005. 229 s. ISBN 80-

7251-189-0. 

Skripta jsou zaměřena na elektrické zabezpečovací systémy, jejich jednotlivé druhy a princip 

fungování systému. Dále je zde také popsáno projektování zabezpečovacích systémů. 

Skriptum bylo použito při popisu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 
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1 ODBORNÉ POJMY 

Aktivum – část systému, kterému je přiřazena určitá hodnota, a je pro něj požadován 

příslušný stupeň ochrany. 

Analýza rizik – systematické využívání dostupných informací za účelem stanovení, jak často 

mohou nastat konkrétní události a velikost jejich následků. 

Bezpečnost – opatření vedoucí k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. 

Bezpečnostní incident – nechtěná nebo neočekávaná událost, u které existuje velmi vysoká 

pravděpodobnost narušení atributů aktiv. 

Bezpečnostní opatření – opatření snižující zranitelnost aktiva a chránící jej před možnou 

hrozbou. 

Fyzická ochrana – souhrn technických, organizačních a režimových opatření, směřujících 

k zajištění bezpečnosti. 

Chráněný objekt – budova, ve které se nachází chráněný prostor a další místnosti. 

Chráněný prostor – stavebně nebo jinak ohraničený prostor, ve kterém se nachází chráněný 

zájem. 

Chráněný zájem – v převážné míře se jedná o předmět nebo osobu 

Nebezpečí – vlastnost předmětu nebo fyzikální stav, který může způsobit potenciální škody. 

Projekt – cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daném prostoru 

a ve stanovených termínech zahájený a ukončený. 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, která bude mít vliv na cíle organizace. 

[3] 
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2 PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

V České republice v současné době neexistuje právní předpis týkající se přímo oblasti 

ochrany osob a majetku. Je tedy nezbytné vycházet z řady zákonů, vyhlášek a technických 

norem, které se této problematiky dotýkají. Základní výčet těchto předpisů je uveden 

v následující části práce. 

2.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění 

(dále jen Ústava ČR), je v České republice nejvýše postaveným zákonem a ostatní 

zákony s ní musí být v souladu. 

Ústava ČR deklaruje základní práva občanů a vymezuje Českou republiku jako svrchovaný, 

jednotný a demokratický stát. Je rozdělena do osmi hlav a Preambule, v níž jsou uvedeny 

základní zásady fungování státu, jeho vymezení a základní definice práv a povinností občanů 

České republiky. [20] 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/ 1993 Sb. Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn 

a doplnění (dále jen LZPS) je součástí ústavního pořádku České republiky. Deklaruje rovnost 

a svobodu občanů, omezení jejich páv je možné jen na základě zákona. Mezi základní práva 

garantovaná LZPS patří právo na život, osobní svobodu, zachování lidské důstojnosti, osobní 

cti, dobré pověsti a na ochranu jména. 

Pro oblast ochrany osob a majetku je důležitý článek 11, podle kterého má každý právo 

vlastnit majetek. Dále článek 12 zaručující nedotknutelnost obydlí a zákaz vstupu do něj, 

bez souhlasu jeho obyvatele. [21] 
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Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ), vymezuje 

veřejné trestní právo hmotné. Stanovuje, která jednání jsou trestným činem a jaké sankce 

lze za takový čin udělit. Uvádí okolnosti vylučující protiprávnost a to krajní nouzi, nutnou 

obranu, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. Tyto činy mají 

povahu trestného činu, ale nejsou za trestné považovány. Okolnosti vylučující protiprávnost 

jsou důležité při výkonu práce soukromých bezpečnostních služeb. [29] 

V druhé části TZ jsou jednotlivé trestné činy. Při ochraně objektů lze brát v úvahu především 

trestné činy proti majetku, mezi které patří: 

- Krádež (§205) – přisvojení cizí věci tím, že se jí zmocní. 

- Zpronevěra (§206) – přisvojení si cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty, která 

mu byla svěřena a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. 

- Neoprávněné užívání cizí věci (§207) – zmocnění se cizí věci nemalé hodnoty 

s úmyslem jej přechodně používat, nebo poškození majetku vyplývající 

z neoprávněného používání svěřené věci. 

- Podvod (§209) – obohacení se uvedením někoho v omyl, využití něčího omylu nebo 

zamlčení podstatné skutečnosti, se způsobenou škodou na cizím majetku. 

- Zatajení věci (§219) – přisvojení cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty, které 

se zmocnil nálezem, omylem nebo jinak bez souhlasu oprávněné osoby. 

- Poškození cizí věci (§228) – zničení, poškození nebo učinění neupotřebitelnou cizí 

věc, čímž je způsobena patrná škoda na cizím majetku. [29] 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších změn 

a doplnění, pojednává o trestním právu procesním. Upravuje postup orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby byly trestné činy řádně zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě 

potrestáni podle zákona. 

Při ochraně objektů je důležitý §76 Zadržení osoby podezřelé odstavec 2, který zní: ,,Osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 
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důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody 

bez odkladu oznámit.“ [25] 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon 

o přestupcích) upravuje odpovědnost pachatelů za přestupky. 

První, obecná část definuje přestupek jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označen zákonem a dále uvádí, jaké jsou 

podmínky odpovědnosti a sankce za přestupek. V části druhé jsou uvedeny jednotlivé 

přestupky, oblasti ochrany objektů se týká zejména §50 – Přestupky proti majetku. Třetí část 

upravuje řízení o přestupcích. [26] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších změn a doplnění, upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu. Dále upravuje 

zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon 

státní správy. 

Z pohledu ochrany objektů je v §5 Druhy zajištění ochrany utajovaných informací, písmeno 

d definována fyzická bezpečnost, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě 

zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, případně přístup nebo pokus 

o něj zaznamenat. [30] 

Občanský zákoník 

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

vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. 

Nejdůležitější zásadou pro bezpečnost osob a majetku je v §6: Jestliže někomu bezprostředně 

hrozí neoprávněný zásah do práv, může přiměřeným způsobem tento zásah sám odvrátit. 
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Z dalších oprávnění vyplývá, že každý má právo na ochranu své osobnosti (§11). A každý 

je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním 

prostředí (§415). [28] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákoník 

práce), upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, rovněž uvádí 

jejich práva a povinnosti. 

Ze zákoníku práce vyplývá zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci. Dále je zaměstnavatel povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat 

opatření k jejich minimalizaci. [27] 

2.1.1 Vyhlášky 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, ve znění 

pozdějších předpisů. Na základě analýzy možností neoprávněných činností a provedení útoku 

na objekty nebo zařízení, uvádí, co má být zahrnuto v bezpečnostním opatření. Podle 

vyhlášky se jedná o režimová opatření, fyzickou ostrahu a technické prostředky, zajišťující 

účinnou ochranu před neoprávněnými činnostmi nebo útokem. [22] 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění 

pozdějších změn a doplnění, stanovuje bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti, jejich rozsah k zabezpečení ohraničeného prostoru a náležitosti certifikace 

technických prostředků používaných k ochraně utajovaných informací. [23] 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje způsob zabezpečení ochrany objektů, technické prostředky 

a jejich použití, podmínky nasazení fyzické ostrahy a režimová opatření pro účely objektové 

bezpečnosti. [24] 
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2.2 Technické normy 

Při návrhu fyzické ochrany objektu je vhodné vycházet z technických norem týkající se této 

problematiky. Jejich hlavní výčet je uveden níže. 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí, Požadavky 

a klasifikace. Tato norma stanovuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, 

oken a uzávěrů. [19] 

ČSN EN 1300 + A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. Norma stanovuje 

požadavky na spolehlivost a odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků 

s vysokou bezpečností. [11] 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností. Stanovuje požadavky na trezory 

se základní bezpečností, provádí jejich klasifikaci podle odolnosti proti vloupání. [8] 

ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – požadavky, klasifikace a metody 

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory. Norma stanovuje postupy při zkoušení odolnosti proti vloupání 

u úschovných objektů. [10] 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti 

proti ručně vedenému útoku. Norma určuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní 

zasklení zabraňující vniknutí. [13] 

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody. 

Stanovuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových dveřních uzávěrů 

mechanicky ovládaných. Vhodnost nouzového dveřního uzávěru pro používání 

v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách, určených zkouškami požárního 

provedení. [12] 
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ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště, Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. Stanovuje zkušební metodu pro zjištění poškození 

dveřního křídla, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního 

křídla. [18] 

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

Část 1: Systémové požadavky. Stanovuje systémové požadavky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů a specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti 

instalovaných systémů. Dále stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [14] 

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

– Část 7: Pokyny pro aplikace. Poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [9] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky. Specifikuje všeobecné 

požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. 

[16] 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma stanovuje doporučení 

pro výběr, plánování a instalaci CCTV v bezpečnostních aplikacích. [15] 

ČSN EN 50133-7 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. Uvádí pokyny k použití 

automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř i vně budov. [17] 
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3 FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ 

Cílem této diplomové práce je navrhnout fyzickou ochranu společnosti APOLY s.r.o. Fyzická 

ochrana zahrnuje technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimová opatření, které společně 

znesnadňují neoprávněné užívání, poškozování, ničení a odcizení majetku a také přispívají 

k bezpečnosti osob. V této kapitole jsou následně popsány jednotlivé druhy fyzické ochrany. 

Při realizaci zabezpečování objektu je nutné si uvědomit, že riziko nelze zcela odstranit 

a musí se počítat se zbytkovým rizikem. Na obrázku č. 3.1 je znázorněno, jak by měla 

být realizována fyzická ochrana. 

 
Obrázek č. 3.1 – Systém bezpečnosti a ochrany majetku [5] 

3.1 Technická ochrana 

Technická ochrana má za úkol ztížit vstup pachatele do objektu a na základě jím vyvolaných 

změn narušení detekovat. Technickou ochranu lze rozdělit na mechanické zábranné systémy 

(dále jen MZS) a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). [5] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Od MZS se odvíjí celý systém bezpečnosti a ochrany majetku (obrázek č. 3.1), jejich úkolem 

je ztížit nepovolaným osobám vniknutí do chráněného prostoru. Ochranou funkci plní 

především díky své mechanické vlastnostem, především pevností. Prvky MZS lze dělit podle 

okruhu ochranných zón na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu, předmětovou ochranu. [5] 
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Každý MZS je překonatelný, mezi sebou se liší pouze množstvím vynaložené energie, dobou 

a nutností použít nářadí či nástrojů k jejich překonání. Z tohoto důvodu lze u MZS stanovit 

minimální dobu jejich průlomové odolnosti. U otvorových výplní vyplývá průlomová 

odolnost z bezpečnostní třídy uvedené v normě ČSN P ENV 1627. V případě úschovných 

objektů ji lze vypočítat podle vzorce (3 – 1). [5] 

TVloupání = [(VR – BV) : C1] x (2 ÷ 3)  [min; RU; RU/min]  (3-1) 

kde:  

 TVloupání  doba minimální průlomové odolnosti úschovného objektu 

 VR hodnota průlomové odolnosti úschovné objektu dle ČSN EN 1143-1+A1 

 BV základní ocenění (číselná hodnota přidělená určitému nářadí) 

 C1  koeficient průlomové odolnosti úschovného objektu 

 (2 ÷ 3) koeficient navýšení 

Obvodová ochrana 

Úkolem obvodové ochrany je zajistit bezpečnost na perimetru střeženého objektu. Hlavním 

představitelem této skupiny ochrany je oplocení nebo ohrazení od okolních pozemků, 

a to včetně branek, bran, závor, turniketů apod. Při ochraně před technickými prostředky 

a vozidly se mohou použít pevné bariéry (zdi), postavené z vhodných konstrukčních 

materiálů. [5] 

Pro ztížení překonání plotů a zdí je vhodné k nim přidat vrcholové zábrany, např. nástavce 

z ostnatého drátu, bariéry ze žiletkového drátu, a podhrabové překážky, které znesnadňují 

jejich podlezení nebo podkopání. Podle požadavku stupně zabezpečení lze tyto MZS doplnit 

detekčními a monitorovacími systémy. [5] 

Plášťová ochrana 

Mechanické zábranné systémy jsou základním a nezastupitelným prvkem plášťové ochrany 

budov. Jejich cílem je ztížit a prakticky znemožnit vniknutí do chráněného objektu, popřípadě 

odradit pachatele od tohoto činu. Plášť budovy je především tvořen stavebními prvky 

a otvorovými výplněmi. [5] 
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Mezi stavební prvky budov patří stěny, podlahy, stropy a střechy objektů. Jejich mechanická 

odolnost proti narušení je odvislá od použitého materiálu, jeho pevnosti, tloušťky a způsobu 

provedení. [5] 

Otvorovými výplněmi, jsou myšleny výplně stavebních otvorů (dveře, okna apod.) Otvorové 

výplně představují potenciální riziko vniknutí do objektu, pro jejich snadné překonání, pokud 

nejsou kvalitně zabezpečené. [5] 

Při ochraně vstupních otvorových výplní (dveří), musí být brány jako nedělitelný celek, 

do kterého patří dveřní křídlo, uchycení dveří, zárubeň, zadlabací zámek, cylindrická vložka 

a vrchní kování dveří. Dveřní křídlo musí být pevné, tuhé a nesmí se působením vnějších 

sil prohnout, pro maximální zabezpečení prostoru se požívají bezpečnostní dveře, které 

zvyšují pevnost proti proražení, proříznutí a páčení. Zárubně se zabezpečují proti násilnému 

překonání roztažením, vhodnou volbou typu zárubně a správným zazděním. Závěsy se řádně 

ukotvují, aby nemohlo dojít k jejich vypáčení. Ke zvýšení pasivní bezpečnosti vstupních 

otvorů se využívají bezpečnostní zámky. Důležitý vliv na pasivní bezpečnost má také dveřní 

kování. [5] 

Okna a balkónové dveře se řadí jako druhé nejsnáze překonávané otvory budovy. Z pohledu 

bezpečnosti je důležité, aby byly zajištěny a uzavřeny způsobem zabraňujícím otevření 

bez použití násilí. Mezi nejznámější zabezpečovací prvky otvorových výplní se řadí mříže, 

požadavky na ně jsou upraveny v normě ČSN P ENV 1627. Mezi základní parametry u mříží 

patří jejich konstrukce, způsob ukotvení, velikost ok a průměr mřížoví, závěsy a uzamykací 

systém. Další možností jsou bezpečnostní rolety, které mají především preventivní charakter, 

neposkytují takovou ochranu jako mříže. Ekonomicky levnější variantou jsou bezpečnostní 

fólie, ty zpomalují postup pachatele do objektu, zamezují prohození cizích předmětů a chrání 

proti tlakové vlně při výbuchu. Okna lze také zabezpečit použitím bezpečnostního skla. 

Mohou se vyrábět jako tvrzená, která mají zvýšenou mechanickou pevnost, tepelnou odolnost 

a jsou odolnější proti nárazu, nebo vrstvená tvořená spojením několika vrstev skel s fólií. [5] 
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Předmětová ochrana 

Prvky předmětové ochrany zabraňují neoprávněné manipulaci s chráněnými předměty. 

Především se jedná o uschované finance a cennosti v trezorech, podle účelu a konstrukce 

je lze dělit na komorové trezory a komerční úschovné objekty. [5] 

Komorové trezory chrání uložený obsah proti násilnému vniknutí. Jsou budovány jako pevné 

stavební celky budov, nejvhodnější umístění je ve středu budovy. Jejich vnitřní rozměry 

v zavřeném stavu jsou ve všech směrech větší než 1 metr. [5] 

Mezi komerční úschovné objekty jsou řazeny všechny ostatní úschovné objekty. Mezi 

nejznámější představitele patří skříňové trezory, používané především v peněžnictví 

a bankovnictví. Skládá se z trezorové skříně dvouplášťové konstrukce, vyrobené z oceli nebo 

ze speciálních slitin, dveří, které musí být dostatečně bytelné, odolné proti násilnému vniknutí 

a rezistentní vůči požáru. Další důležitou částí je trezorový uzamykací systém, složený 

ze závorového systému a zámků s vysokou bezpečností. [5] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Hlavní funkcí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je rychle reagovat 

na změny vyvolané pachatelem a na jejich základě předat informace z chráněného prostoru 

osobám, které mohou zabránit pachateli v pokračování protiprávního jednání. 

Parametry a podmínky PZTS jsou stanoveny výše uvedenou normou ČSN EN 50131-1 ed. 2 

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

požadavky. [6] 

PZTS se skládá z (obrázek č. 3.2 ): 

- Čidla (detektoru) reagujícího na fyzikální změny související s narušením střeženého 

prostoru, nebo manipulaci s chráněným předmětem. Z hlediska napájení elektrickou 

energií se detektory dělí na napájené a nenapájené. Napájená čidla lze dále dělit podle 

vyzařování energie do prostoru na aktivní a pasivní. Čidla nenapájená se dají rozdělit 

na destrukční a nedestrukční. 

- Ústředny, které přijímá a zpracovává informace přicházející z jednotlivých detektorů 

a umožňuje ovládání PZTS. 
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- Přenosových prostředků zajišťujících přenos informací z ústředny do místa 

signalizace. 

- Signalizačního zařízení zajišťujících převedení informací na příhodný signál. 

- Doplňkových zařízení, která usnadňují ovládání systému a umožňují realizovat 

speciální funkce. [6] 

 

Obrázek č. 3.2 – Zabezpečovací řetězec [6] 

Dělení PZTS podle prostorového zaměření: 

- Obvodová ochrana – čidla reagují na narušení obvodu objektu. Čidla obvodové 

ochrany lze dělit na aktivní (štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, laserové 

závory, mikrovlnná čidla, a další) a pasivní (např. plotová vibrační čidla, 

tenzometrická čidla, mikrofonní kabely, seismická čidla). 

- Plášťová ochrana – signalizuje snahu pachatele o překonání pláště střeženého 

objektu, zejména otvorové výplně, obvodové zdivo, podlahy, stropy a střechy. Mezi 

prvky plášťové ochrany patří především čidla kontaktní, destrukční, destrukčních 

projevů, tlaková akustická a bariérová. 

- Prostorová ochrana – detekuje pohyb v chráněném prostoru při průniku pachatele 

do vnitřních prostorů objektu. Mezi hlavní body prostorové ochrany patří schodiště, 

haly, spojovací chodby apod. jako prvky tohoto druhu ochrany se požívají čidla 

pohybu, které lze dělit podle fyzikálního principu, na kterém pracují a to na VKV 

čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla a pasivní infračervená čidla. 

- Předmětová ochrana – signalizuje přítomnost pachatele v bezprostřední blízkosti 

u střeženého předmětu nebo manipulaci s ním. Prvky této ochrany se využívají 

především ke střežení cenných předmětů (obrazy, sochy, trezory apod.). Jejich 

výhodou je možnost trvalého střežení i v době, kdy čidla prostorové ochrany musí 

být z důvodu provozu vypnuta. Mezi prvky předmětové ochrany se řadí čidla 
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kontaktní, kapacitní, tlaková akustická, bariérová, trezorová a na ochranu uměleckých 

předmětů. 

- Tísňová ochrana – slouží k ochraně zaměstnanců a veřejnosti při přímém ohrožení 

do místa, ze kterého může být poskytnuta pomoc. Hlásiče je možné dělit podle 

umístění na veřejné tísňové hlásiče a speciální tísňové hlásiče (slouží 

pro nepozorované vyvolání tísňového hlášení zaměstnancem chráněného prostoru). [6] 

Podle způsobu předání poplachového signálu (Obrázek č. 3.3) je možné PZTS dělit 

na systémy se signalizací: 

- Lokální (při vyhlášení poplachu je aktivována akustická nebo optická signalizace 

v chráněném objektu) 

- Autonomní (výstup PZTS je u stálé služby, která je součástí střeženého objektu, 

ta signál vyhodnotí, provede zákrok a případně přivolá pomoc) 

- Dálkovou (signalizace je vyústěna u stálé služby, která má smluvní vztah s uživatelem 

objektu k vyhodnocení signalizace a provedení zákroku, např. prostřednictvím 

poplachové přijímací centrum) [6] 

 

Obrázek č. 3.3 – Schéma způsobu předání poplachového signálu [6] 
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3.1.3 Systémy průmyslové televize 

Systémy průmyslové televize jsou v oblasti zabezpečovací techniky používány především 

při sledování vjezdů a vstupů do objektu, pozemků a objektů, apod. 

Malé televizní okruhy, neboli Closed Circuit TV (dále jen CCTV), používané v areálu 

střeženého objektu jsou vhodným doplňkem prvků PZTS. Používají se nejenom 

pro dokumentaci, ale plní také funkci preventivní. [7] 

Základní prvky průmyslové televize: 

- Kamery – jsou základním prvkem systému. Používané kamery mají malé rozměry 

a spotřebu, krátký náběhový čas, vysokou citlivost a jsou odolné proti poškození. 

Kamery mohou být černobílé, barevné nebo kombinované. Kamery lze doplnit řadou 

podpůrných součástí, mezi které se řadí kryty kamer, polohovací hlavice, dálkové 

ovládání a osvětlení. 

- Monitory – jsou používány k zobrazování snímaných dějů kamerou nebo uložených 

na záznamovém médiu.  

- Záznamové zařízení – používá se k dokumentování dějů, především v případě 

napadení objektu je vhodné obraz archivovat. Záznam by měl především sloužit 

pro analýzu situace a přijetí optimálních opatření. V současné době se používají 

pro archivaci obrazu z kamer paměti videoobrazu, videorekordéry, videotiskárny 

a záznam na pevný disk. [7] 

3.2 Fyzická ostraha 

Hlavním cílem fyzické ostrahy je zabezpečení ochrany osob a majetku, střežení objektů 

a veřejný pořádek, pomocí určené způsobilé osoby. Mezi další úkoly fyzické ostrahy patří 

včasné rozpoznání možného nebezpečí a povolání sil a prostředků k jeho odstranění. Učinit 

opatření, které zabrání vzniku úrazu a záchranu života, zdraví a majetku při mimořádných 

událostech. 

Fyzická ostraha může být realizována soukromými bezpečnostními službami (dále jen SBS), 

vlastní ochranou z řad vlastních pracovníků nebo Policií České republiky (dále jen PČR). 
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Ostraha SBS je prováděna na základě smlouvy, ve které je stanoven způsob a rozsah ochrany 

ve střeženém objektu. [1] 

Formy fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha může mít různé formy, které stanoví specializaci jejich práce, čeho 

a jak má být dosaženo. 

- Strážní služba – je prováděna na pevných nebo pochůzkových stanovištích. Realizuje 

se pozorováním objektu a jeho okolí, v případě potřeby pracovník brání nedovolené 

činnosti proti střeženému objektu. 

- Bezpečnostní dohled – realizuje se uvnitř chráněného objektu. Pracovník zejména 

sleduje a zajišťuje dodržování stanoveného vnitřního režimu v objektu 

(např. oprávnění pohybu a činnosti osob). Dohled může být prováděn přímo nebo 

dálkově. 

- Bezpečnostní ochranný doprovod – bývá poskytován osobám nebo zásilkám 

(např. při přepravě peněžní hotovosti a cenin, doprovod kamionové dopravy). 

Doprovod může být uskutečňován pěším způsobem, v dopravním prostředku, 

samotným dopravním prostředkem, nebo jejich kombinací. 

- Bezpečnostní průzkum – používá se při zjišťování momentální bezpečnostní situace, 

veřejného pořádku, osob a majetku v určitém místě a čase. Cílem průzkumu 

je stanovení potřeby dalších forem fyzické ostrahy. 

- Kontrolní propustková služba – touto formou ostrahy je realizováno především 

zabránění vstupu a vjezdu neoprávněným osobám, kontrola a evidence vcházejících 

a vycházejících osob i vjíždějících a vyjíždějících vozidel. Dále zabraňují 

neoprávněnému vnášení a vynášení předmětů. 

- Bezpečnostní výjezd (zásah) – realizuje se zásahovými nebo výjezdovými skupinami, 

které reagují na ohrožení či narušení chráněného prostoru, na základě reakce prvků 

PZTS. Zadržení případného pachatele může být provedeno pouze v souladu s §76 

odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zadržená osoba musí být následně předána orgánům Policie České 

republiky nebo strážníkům obecní policie. Pracovníci fyzické ostrahy mají 

za povinnost zajistit napadený objekt, zabránit jeho opětovnému napadení a zajistit 

místo činu do příjezdu Policie České republiky. [1, 2] 
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3.3 Režimová opatření 

Režimová ochrana je soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění bezporuchové funkce zabezpečovacího systému a jeho sladěním s provozem 

chráněného objektu. Režimová ochrana zajišťuje možnost správného fungování ostatních 

druhů ochrany. [6] 

Základní dokumenty režimové ochrany 

- Statut organizace (vyjadřuje účel a cíl činnosti organizace) 

- Organizační řád (konkrétní popis struktury podniku, provozní činnosti) 

- Pracovní řád (stanoví náplň jednotlivých kategorií pracovníků) 

- Spisový řád (určuje zásady nakládání s dokumenty) 

- Skartační řád (stanovuje způsob a lhůty likvidace dokumentů) [1] 
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4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o společnosti APOLY s.r.o., o objektech, 

ve kterých je činnost provozována a okolí tohoto areálu. 

4.1 Historie společnosti 

Firma APOLY s.r.o. byla založena 27. dubna 2000. Činnost společnosti je zaměřena převážně 

na výrobu a kompletaci obalů a jejich částí z papíru, kartonu a lepenek. Tyto výrobky 

jsou distribuovány na tuzemský i zahraniční trh. Po celou dobu provozu je společnost 

orientována na zakázkovou činnost pro strojírenské, plastikářské, textilní a sklářské firmy. 

Zaměření společnosti se v poslední době rozrostlo o potravinářské firmy z kraje Vysočina. 

S rozvojem společnosti a omezenými pronajatými prostory, bylo nutné zakoupit nový areál 

pro výrobní prostory v Ronově nad Sázavou (obrázek č. 4.1). Po rekonstrukci objektu vzniklo 

přes 1200 m2 nové plochy pro kartonážní výrobu.  

Společnost je od roku 2003 držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001. 

A od roku 2007 vlastní certifikát dle podmínek systému environmentálního managementu 

ISO 14001. Ve společnosti je stanovena politika integrovaného systému řízení. [31] 

 

Obrázek č. 4.1 – Areál společnosti APOLY s.r.o. dle katastru nemovitostí [37, autor] 
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4.2 Výroba a služby společnosti 

Společnost je zaměřena na výrobu průmyslových, přepravních a spotřebitelských obalů 

dle požadavků zákazníků. Používaná výrobní technologie umožňuje výrobu celé řady obalů, 

nestandardních zakázkových obalů, speciálních fixací, proložek a ochranných výplní (obrázek 

č. 4.2). Provozovna dřevovýroby obstarává výrobu atypických palet a paletových beden 

pro firmu i zákazníky. [31] 

Společnost APOLY s.r.o. je zaměřena především na výrobu: 

- obalů a jejich částí, 

- krabic a tvarových výseků z papíru, kartonu a lepenek, 

- vnitřních materiálů (např. proložky, mřížky), 

- výplňových sáčků, 

- potištěných, kašírovaných a potahovaných krabic, 

- dřevěných a voštinových palet, 

- dřevěných beden a obalů. [31] 

 

Obrázek č. 4.2 – Výrobky společnosti APOLY s.r.o. [31] 

Kromě výše uvedené výroby zajišťuje společnost APOLY s.r.o. zprostředkovatelské služby 

v oblasti zpracování papíru, kartonu a lepenek. [31] 
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4.3 Popis areálu společnosti 

Společnost APOLY s.r.o. se nachází na okraji vesnice Ronov nad Sázavou, která je součástí 

města Přibyslav. Areál společnosti tvoří administrativní část, výrobní hala, skladovací 

prostory, garáže a manipulační prostory. V objektu je také situována provozovna 

dřevovýroby. Jednotlivé části provozovny jsou propojeny v celek (obrázek č. 4.3). 

Společnost je umístěna v bývalém areálu hospodářského statku, který byl pro potřeby firmy 

rekonstruován a dostavěn. V roce 2007 došlo v areálu k požáru, při kterém byla část objektu 

zničena. Ta byla následně znovu vybudována. Jednotlivé části objektu, důležité pro chod 

společnosti, jsou dále popsány. 

 

Obrázek č. 4.3 – Schematický plán areálu společnosti [zdroj autor] 
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Původní prostory, ve kterých je v současné době umístěna provozovna dřevovýroby a část 

skladů (označené na obrázku č. 4.3 jako C3), mají obvodové konstrukce z plných pálených 

cihel tloušťky 1000 mm. Stropní konstrukce je provedena z ocelových I nosníků, jejichž 

výplní je cihelná valená klenba. Střešní konstrukce je dřevěná vaznicová, s krytinou 

z betonových tašek. 

Mezi nově vybudované části areálu patří administrativní část, výrobní hala a sklady 

(na obrázku č. 4.3 označeny jako A, B, C1, C2 a D). Tyto prostory mají obvodové a nosné 

konstrukce zděné z cihelných bloků Porotherm tloušťky 250 a 450 mm na vápenocementovou 

maltu. Zdivo nosných svislých konstrukcí, ve výrobní hale a skladech, je vyztuženo 

železobetonovými monolitickými pilíři. Zdivo je oboustranně opatřeno vápenocementovou 

omítkou. Stropní konstrukce, u dvoupodlažních částí objektu, je z keramických nosníků POT 

a keramických vložek MIAKO. V ostatních částech je strop ze sádrokartonu zavěšen 

na trámovou konstrukci. Střešní konstrukci tvoří dřevěné krovy vaznicové soustavy, opatřeny 

dřevěným laťováním a skládanou krytinou z betonových tašek Bramac.  

Před areálem společnosti je parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 15-ti míst. 

Do společnosti vede vstupní brána, která je určena především pro vjezd automobilů. Brána 

je umístěna mezi objekty, znázorněno na obrázku č. 4.3. Pro vstup osob jsou určeny dveře 

vedoucí do administrativní části. 

Administrativní část 

Administrativní prostory jsou umístěny v dvoupodlažní části nově vybudovaného objektu 

(obrázek č. 4.4). V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě kanceláře a sociální 

zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je kancelář jednatele společnosti, kuchyňka 

a sociální zařízení. Z administrativní části je vstup do prostoru garáže. Na tuto část přímo 

navazuje výrobní a skladovací hala. 
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Obrázek č. 4.4 – Administrativní část a výrobní hala [zdroj autor] 

Výrobní hala 

Výrobní hala se nachází v jednopodlažní budově. V její části je i zázemí pro zaměstnance 

a sociální zařízení, rozdělené do dvou podlaží (obrázek č. 4.5). Výrobní hala je propojena 

se skladovacími prostory. 

 

Obrázek č. 4.5 – Výrobní hala [zdroj autor] 
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Sklady 

Nová část areálu určená pro skladování a manipulaci s materiálem je rozdělena do dvou 

sektorů. Jedná se o jednopodlažní objekt, ve kterém jsou jednotlivé části skladu od sebe 

odděleny ocelovými požárními vraty, vybavenými samouzavíracím mechanismem, který 

vrata samočinně uzavře v případě vzniku požáru. Nově vybudovaný objekt skladů 

je průchodem propojen s původní stavbou. Na střešní konstrukci, směřující jihozápadním 

směrem, jsou instalovány solární panely (obrázek č. 4.6). Užitná skladová plocha je 1060 m2. 

 

Obrázek č. 4.6 – Skladovací prostory [zdroj autor] 

Fotovoltaická elektrárna 

Kromě samotného objektu společnosti jsou majetkem firmy další pozemky v jeho okolí. 

Na jednom z nich je umístěna fotovoltaická elektrárna, která je od ostatních pozemků 

oddělena plotem (obrázek č. 4.7). 

 

Obrázek č. 4.7 – Fotovoltaická elektrárna [zdroj autor] 
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4.4 Okolí areálu 

Areál společnosti na severovýchodní straně odděluje silnice první třídy od obytné části, vedle 

které je potravinářský a škrobárenský podnik Amylon, a.s. Z východní strany je podnik 

obklopen polem s příjezdovou cestou k rodinnému domu. Na severozápadní straně 

je situována fotovoltaická elektrárna patřící společnosti. Mezi elektrárnou a areálem vede 

cesta na vlakovou zastávku Ronov nad Sázavou. Za budovou společnosti, na jihozápadní 

straně, je volné prostranství a ve vzdálenosti 200 m železniční trať. Podél tratě vede 

cyklistická stezka spojující Přibyslav a Sázavu u Žďáru nad Sázavou a kolem, ve vzdálenosti 

500 m od firmy, protéká řeka Sázava. (Obrázek č. 4.8) 

 

Obrázek č. 4.8 – Okolí společnosti [37, autor] 

Legenda: 1 – APOLY s.r.o.  4 – fotovoltaická elektrárny 

  2 – obytná zástavba  5 – vlaková zastávka Ronov nad Sázavou 

  3 – Amylon, a.s. 
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4.5 Aktiva společnosti 

Při ochraně majetku před protiprávními činy je nutné správně identifikovat aktiva a jejich 

hodnotu. Majetek společnosti lze rozdělit na nehmotný (software, know-how, dobrá pověst 

firmy apod.) a hmotný, do kterého se řadí pozemky, stavby, stroje a zařízení používané 

společností, vybavení kanceláří, apod. Hodnota aktiv společnosti APOLY s.r.o. je uvedena 

v tabulce č. 4.1. 

Tabulka č. 4.1 – Hodnota aktiv společnosti [zdroj autor] 

 Aktiva Hodnota 

N
eh

m
ot

ný
 

m
aj

et
ek

 

Sofware 50 000 Kč 

Licence k softwarům (1x za rok) 35 000 Kč 

Know-how, goodwill Nevyčíslitelné 

H
m

ot
ný

 m
aj

et
ek

 

Pozemky 787 000 Kč 

Stavby 3 567 000 Kč 

Samostatné movité věci 3 549 000 Kč 

  → stoje a zařízení 

  → dopravní prostředky 

  → počítače a jejich příslušenství 

Nedokončený DHM 12 138 000 Kč 

Zásoby 3 781 000 Kč 

  → materiál 

  → výrobky 

  → zboží 

F
in

an
čn

í 

m
aj

et
ek

 Peníze 882 000 Kč 

Účty v bankách 154 000 Kč 

Celková hodnota aktiv 24 943 000 Kč 

 



27 

 

5 SOUČASNÉ ZABEZPEČENÍ AREÁLU SPOLEČNOSTI 

V této kapitole je popsáno současné zabezpečení areálu společnosti APOLY s.r.o. 

Pro efektivní návrh zabezpečení je zde dále popsána trestná činnost páchaná v objektu 

za posledních pět let. Při zjišťování současného stavu zabezpečení jsem vycházela 

z dotazníkového šetření, provedeného s majitelem společnosti, uvedeného v příloze č. 1. 

Ochrana objektů společnosti je realizována především ochranou perimetrickou, plášťovou, 

prostorovou a režimovými opatřeními. Hlavními požívanými zabezpečovacími prvky 

jsou MZS, PZTS a kamerový systém. V areálu zcela chybí fyzická ostraha.  

5.1 Perimetrická ochrana 

Areál společnosti je situován na pozemku, který není oplocen. Mezi prvky perimetrické 

ochrany patří bána umožňující vjezd do objektu. Jedná se o dvoukřídlou ocelovou bránu, 

délky 6 m a výšky 3 m. Bránu lze dálkově ovládat. Uvnitř areálu je umístěna kamera 

snímající prostor brány (umístění kamery je znázorněno v příloze č. 2). 

Přístup na parkoviště před budovou společnosti, určené pro zaměstnance a zákazníky, není 

kontrolován. Parkoviště je volně přístupné a není označeno jako soukromé. Na budově 

jsou umístěny tři reflektory směřující na plochu parkoviště. Osvětlení je realizováno 

na časový spínač, který je nastaven dle ročních období na dobu stmívání. Reflektory nejsou 

napojeny na náhradní zdroj napájení. Prostor parkoviště je střežen kamerou (umístění kamery 

je znázorněno v příloze č. 2). 

Perimetrická ochrana je realizována především u fotovoltaické elektrárny, formou pletivového 

oplocení. Jeho konstrukce je tvořena ze sloupků zabetonovaných v terénu a ocelového 

pozinkovaného pletiva s velikostí ok 50x50 mm. Oplocení dosahuje výšky 1,7 metru. 

Po celém obvodu je doplněno otřesovým mikrofonním kabelem. Fotovoltaická elektrárna 

je také střežena kamerovým systémem. 
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5.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena stavebními konstrukcemi budov a otvorovými výplněmi. 

Při střežení pláště budov nepoužívá společnost žádné prvky PZTS. Jsou aplikovány pouze 

prvky MZS. 

Okna v celém areálu jsou provedena plastová s izolačním dvojsklem. Nejníže umístěné 

okenní otvory, přístupné z vnější části areálu, jsou opatřeny ocelovými pevnými mřížemi 

(mříže jsou vidět na obrázku č. 4.4 a 4.5), bezpečnostní třídy 3 dle ČSN P ENV 1627. Ostatní 

okenní otvory nejsou nijak zabezpečené. 

Dveřní otvory vedoucí do administrativní budovy a prostor dílny jsou provedeny rovněž 

v bezpečnostní třídě 3 dle ČSN P ENV 1627. Dveře jsou opatřeny bezpečnostní cylindrickou 

vložkou a bezpečnostním kováním. 

Vrata vedoucí do prostor skladů jsou provedena jako rolovací, ovládané elektropohonem. 

Ve spodní liště jsou opatřena zámkem pro zajištění proti nežádoucímu otevření. Veškerá vrata 

používaná ve společnosti směřují na vnitřní venkovní plochu areálu, na kterou je přístup 

pouze hlavní bránou, nebo přes administrativní budovu. 

5.3 Prostorová ochrana 

Zabezpečení prvky PZTS je ve společnosti realizováno systémem PARADOX. Areál 

společnosti je rozdělen na dva podsystémy. V prvním je zařazena administrativní část 

a garáže, ve druhém výrobní hala a skladové prostory C1 dle obrázku č. 4.3. Prostory 

v administrativní budově jsou střeženy pomocí pasivních infračervených čidel, reagujících 

na pohyb osob v prostoru. V každé z kanceláří, je instalován PIR detektor, ten také střeží 

hlavní vstup do objektu. Zabezpečovací systém je ovládán pomocí klávesnice. Rozmístění 

jednotlivých čidel a ovládacích prvků je uvedeno v příloze č. 2. 

Výrobní hala je zabezpečena PIR detektory. Ovládání systému je pomocí klávesnice umístěné 

u vchodu do dílny. Tyto prostory jsou rovněž střeženy pomocí kamerového systému. 
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Prostory skladů nejsou zabezpečeny prvky PZTS. Jsou zde instalovány detektory kouře. 

Ty jsou napojeny na protipožární vrata oddělující jednotlivé části skladu od sebe. V případě 

detekce požáru vyšlou čidla signál a protipožární dveře se automaticky uzavřou. 

Signál o narušení objektu je ústřednou předáván majiteli společnosti a pověřenému 

zaměstnanci, který bydlí v blízkosti areálu firmy. Používané kamery při střežení areálu 

jsou založeny na digitální technologii. Snímaný obraz je přenášen k majiteli společnosti. 

Tento obraz může sledovat na počítači v jeho kanceláři nebo doma. Kamerový systém 

snímaný obraz nahrává po dobu 16-ti hodin. 

5.4 Režimová opatření 

Režimová ochrana je souborem organizačních a administrativních opatření. Základními 

ustanoveními je určení pohybu osob, vozidel, dokumentů a klíčový režim. Soubor těchto 

předpisů je nezbytný pro správné fungování zabezpečovacího systému. 

Pohyb dokumentů 

Manažer obchodu odpovídá za pohyb dokumentů, jeho přijímání, evidování, zpracování, 

archivaci a skartaci. Při zpracovávání údajů je pracovník vázán mlčenlivostí, 

a to i po skončení pracovního poměru. 

Pohyb osob 

V areálu společnosti je povolen volný pohyb zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním 

vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnanci společnosti, mají v pracovní smlouvě, stanovené místo 

výkonu práce, tedy místo, kde by se měli během pracovní doby pohybovat. Při opuštění areálu 

jsou zaměstnanci povinni o tom informovat svého nadřízeného. 

Vstup návštěvníků a zákazníků společnosti je realizován přes administrativní část budovy. 

Při příchodu se musí návštěva ohlásit zvonkem umístěným u vchodových dveří. Následný 

vstup do objektu umožňují zaměstnankyně pracující v kancelářích. Tato zaměstnankyně 

je povinna o příchodu návštěvy informovat jednatele společnosti, popřípadě ho uvést do jeho 

kanceláře. 
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Pohyb vozidel 

Zaměstnanci a návštěvy společnosti používají libovolně parkoviště před areálem firmy. Vjezd 

do objektu je umožněn pouze vozidlům určených pro zásobování materiálem a odvoz 

zhotovených výrobků.  Odvoz produktů je možné realizovat pouze na základě vystavené 

objednávky a předchozí telefonické domluvě. Při příjmu materiálu odpovídá za vjezd 

do areálu vedoucí příslušné směny. 

Klíčový režim 

Klíčový režim stanovuje oprávnění osob ke vstupu do uzamčených prostor v areálu 

společnosti. V tabulce č. 5.1 jsou uvedeni jednotliví pracovníci společnosti a jejich oprávnění 

vlastnit klíč k daným prostorám. 

Tabulka č. 5.1 – Vlastníci klíčů od jednotlivých prostor [zdroj autor] 

  Zastávaná funkce ve společnosti 

Jednatel 
Manažer 

obchodu 

Vedoucí 

výroby 
Účetní Mistr 

Hlavní vchod      

Brána      

Kancelář jednatele      

Kanceláře      

Výrobní hala      

Sklad      

Brána je otevírána pomocí ovladače, jednotliví mistrové směny nevlastní ovladač, 

ale používají společný, který je umístěn na stanovaném místě ve výrobní hale. Mistrové 

otevírají bránu pouze při příjmu zboží a odvozu výrobků. Odpovídají také za zavření brány. 

Mistrové dále mají odpovědnost za aktivaci a deaktivaci systému PZTS. 
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5.5 Statistika protiprávní činnosti 

Areále společnosti APOLY s.r.o. je situován v kraji Vysočina, z tohoto důvodu je vhodné 

seznámit se s přehledem majetkové trestné činnosti v tomto kraji. Statistické přehledy trestné 

činnosti páchané v letech 2008 až 2012 v kraji Vysočina jsou uvedeny v tabulce č. 5.2 

a graficky znázorněny v grafu č. 5.1.  

Tabulka č. 5.2 – Kriminalita v kraji Vysočina v letech 2008 – 2012 [40, autor] 

Rok 
Celková 
kriminalita 

Majetková 
trestná činnost 

Krádeže 
vloupáním 

Krádeže 
prosté 

2008 8872 4764 1534 2729 

2009 8984 5146 1971 2586 

2010 8678 5072 2063 2466 

2011 8613 4451 1624 2246 

2012 8543 4624 1744 2348 

Graf č. 5.1 – Kriminalita v kraji Vysočina v letech 2008 – 2012 [zdroj autor] 

 

Za posledních pět let došlo v kraji Vysočina ke 24 057 případů majetkové trestné činnosti, 

což představuje průměrně 55% celkové evidované kriminality.  
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Další statistické údaje se vztahují přímo k obci Přibyslav, pod kterou společnost spadá, 

a jejímu okolí. V grafu č. 5.2 je znázorněna průměrná skladba kriminality spadající 

pod obvodní oddělení Přibyslav v letech 2008 až 2012. 

Graf č. 5.2 – Skladba kriminality v Přibyslavi a jejím okolí [zdroj autor] 

 

Největší podíl celkové evidované kriminality v obci Přibyslav představují majetkové činy. 

V letech 2008 až 2012 došlo ke spáchání 358 činů v oblasti majetkové kriminality, 

což představuje 67% celkové kriminality v této oblasti. 

V tabulce č. 5.3 je uveden statistický přehled trestné činnosti v této oblasti v letech 2008 

až 2012, graficky je tento přehled znázorněn v grafu č. 5.3. 

Tabulka č. 5.3 – Statistický přehled trestné činnosti v Přibyslavi a jejím okolí [40, autor] 

 Rok Celková 
kriminalita 

Majetková 
trestná činnost 

Krádeže 
vloupáním 

Krádeže 
prosté 

2008 109 68 27 35 

2009 106 77 28 40 

2010 122 81 35 41 

2011 107 73 24 48 

2012 94 59 22 34 

Mravnostní 

činy; 1%
Násilné činy; 

5%

Majetkové 

činy; 67%

Ostatní krim. 

činy; 6%

Zbývající 

kriminalita; 

16%

Hospodářské 

činy; 6%
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Graf č. 5.3 – Statistický přehled trestné činnosti v Přibyslavi a jejím okolí [zdroj autor] 

 

V tabulce č. 5.4 je uveden statistický přehled krádeží vloupáním spáchaných v obci Přibyslav 

a jejím okolí v letech 2008 až 2012, včetně objasněnosti případů a způsobených škod. 

Tabulka č. 5.4 – Krádeže vloupáním v Přibyslavi v letech 2008 – 2012 [40, autor] 

Krádeže vloupáním 
Zjištěno 
případů 

Objasněno 
případů 

Škody 

Obchody 4 2 98 000 Kč 

Restaurace a hostince 8 1 65 000 Kč 

Kiosky 1 0 51 000 Kč 

Kulturní objekty 2 1 51 000 Kč 

Školy 2 0 29 000 Kč 

Byty 5 2 60 000 Kč 

Chaty 32 8 414 000 Kč 

Rodinné domy 13 3 154 000 Kč 

Ostatní objekty 69 8 2 134 000 Kč 

Celkem 136 25 3 056 000 Kč 

V posledních pěti letech došlo v Přibyslavi a jejím okolí ke 136-ti případům krádeží 

vloupáním, s celkovou škodou 3 056 000 Kč.  
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5.5.1 Statistika kriminality páchané v areálu společnosti 

Společnost byla do současných prostorů areálu přemístěna v roce 2008. Od tohoto 

přestěhování došlo celkem devětkrát ke spáchání protiprávního jednání v objektech firmy. 

Ve čtyřech případech se jednalo o krádeže drobného nezajištěného majetku. Graficky 

je přehled napadení objektu zobrazen v grafu č. 5.4. 

Třikrát došlo ke vniknutí do prostorů kanceláří a jedenkrát do garáže. Tyto krádeže byly 

spáchány během pracovní doby, tedy v průběhu dne, kdy se v kancelářích nacházejí 

pracovníci. Poslední případ se stal v roce 2012, kdy se pachatel vydával za prodejce, vniknul 

do administrativního objektu, prokopnul dveře do kanceláře jednatele společnosti a odcizil 

mobilní telefony a ostatní drobný majetek v celkové hodnotě 30 tisíc Kč. 

V pěti dalších případech došlo k odcizení dešťových svodů a okapů. Poslední krádež okapů 

byla provedena na vnitřní straně areálu. Pachatelé využili okolního zvýšeného břehu u objektu 

a pomocí žebříku vylezli na střechu. Spáchané trestné činy byly ohlášeny Policii České 

republiky, pachatelé však nebyli dopadeni. 

Graf č. 5.4 – Přehled napadení společnosti v letech 2008 – 2012 [zdroj autor] 
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5.6 Zhodnocení stávajícího zabezpečení 

Ze spáchané trestné činnosti v objektu společnosti vyplývá současný stav zabezpečení areálu 

jako nedostatečný. Hlavními nedostatky v zabezpečení jsou: 

- chybějící perimetrická ochrana, 

- nedostatečná plášťová ochrana, 

- neexistující fyzická ostraha,  

- nevhodný systém předávání signalizace o narušení objektu. 

Perimetrická ochrana u objektů společnosti zcela chybí a i neoprávněné osoby se mohou 

libovolně pohybovat po jejich pozemcíchi. Oplocení je provedeno pouze u fotovoltaické 

elektrárny, je však nízké a není doplněno vrcholovými zábranami, které mají odstrašující 

účinek ani podhrabovými překážkami. Tento prostor je však střežen mikrofonním kabelem 

a kamerovým systémem. 

Obvodová ochrana je realizována pouze bezpečnostními dveřmi. Okenní otvory nejsou 

zabezpečeny vůbec, kromě čtyř oken v nejnižším podlaží opatřenými mřížemi. 

Ve společnosti je sice provozován systém PZTS, ke krádežím v administrativní části 

však docházelo během dne, kdy je systém vypnutý. Výhodou je provozovaný kamerový 

systém, který případné zloděje zaznamená, v žádném z případů však nedopomohl k zajištění 

pachatele. Z tohoto důvodu, by bylo vhodné v areálu provozovat alespoň propustkovou 

službu, která by kontrolovala osoby vcházející do objektu. 

Dalším slabým místem systému PZTS je předávání signálu o narušení objektu. 

Ten je signalizován pouze majiteli a jednomu pracovníku žijícímu v blízkosti areálu. 

Pracovník však není nijak vycvičen pro případ zadržení pachatele, jeho úkolem je pouze 

informovat majitele a PČR v případě napadení. 

Předmětová ochrana není ve společnosti realizována. Je vhodné do kanceláří umístit trezor 

pro uložení finanční hotovosti, důležitých dokumentů a ostatních cenností. 
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Pro lepší znázornění slabých a silných stránek současného stavu zabezpečení jsou zobrazeny 

v tabulce č. 5.5. Tabulka vychází z analýzy SWOT, založené na maximalizaci předností 

a příležitostí a minimalizaci nedostatků a hrozeb. 

Tabulka č. 5.5 – Silné a slabé stránky současného zabezpečení [zdroj autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

- Bezpečnostní dveře 

- Střežení objektu prvky PZTS 

- Kamerový systém 

- Oplocení fotovoltaické elektrárny 

doplněné mikrofonním kabelem 

- Protipožární vrata 

- Ochrana okenních otvorů 

- Chybějící vrátná služba 

- Předávání signalizace z PZTS 

- Fyzická ostraha 

- Oplocení areálu společnosti 

- Nízké oplocení fotovoltaické 

elektrárny, absence vrcholových 

zábran a podhrabových překážek 

Příležitosti Hrozby 

- Zřízení vrátné služby 

- Zlepšení perimetrické ochrany 

- Napojení na poplachové přijímací 

centrum 

- Překonání obvodové ochrany 

- Vniknutí nepovolané osoby 

během pracovní doby 

- Požár 

Toto hodnocení stávajícího zabezpečení je pouze subjektivní názor. Na základě následně 

provedených analýz rizik bude potvrzeno nebo vyvráceno. 
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6 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK 

V této kapitole jsou vypracovány analýzy pro posouzení účinnosti a efektivnosti současného 

stavu zabezpečení objektu společnosti APOLY s.r.o. Hodnocení rizik také vychází 

z protiprávní činnosti, která byla v minulosti na objekt spáchána. Výsledky jednotlivých 

analýz budou použity jako podklad při návrhu fyzické ochrany společnosti. 

Pro zpracování bezpečnostních analýz nejsou vyvinuty žádné speciální metody. Vychází 

se proto z metod, vyvinutých pro jiné oblasti (např. ekonomiky), dle potřeb upravovaných. 

Výběr analýzy závisí především na konkrétní situaci, dostupných údajích a znalostech dané 

metody zpracovatelem.  

Při výběru metodiky nejprve musíme zhodnotit, jestli byly splněny její předpoklady. Dále 

se vyhodnotí, zda mají získaná data a údaje vypovídací hodnotu z hlediska sledovaných rizik 

a jsou použitelná u zvolené metody. Po provedení analýz jsou vybrána nejzávažnější rizika, 

která ohrožují aktiva společnosti. Tato rizika je nutné minimalizovat na akceptovatelnou 

úroveň vhodným návrhem nového zabezpečení. Při snižování rizika se uplatňuje princip 

ALARA, na jehož základě se nesmí výdaje na minimalizování rizika stát neúměrnými 

v porovnání s příslušným rizikem. Cena navrhovaného zabezpečení by neměla přesahovat 

10%, v ojedinělých případech až 15% hodnoty zabezpečovaných aktiv. [4] 

Pro diplomovou práci jsem zvolila následující metody: 

- Aplikaci Ishikawova diagramu příčin a následků, pro identifikaci a grafické 

modelování rizik, který stanoví jednotlivé příčiny vedoucí ke stanovenému následku. 

- Kvantitativní metodu FMEA, analyzující selhání systému a jejich dopady, pomocí 

výpočtu míry rizika, na základě pravděpodobnosti vzniku rizika, jeho odhalitelnosti 

a závažnosti následků. Vyhodnocení analýzy bude dále provedeno pomocí Paretova 

diagramu 80/20 a Lorenzovy křivky. 

- Metodu souvztažnosti, k verifikaci získaných výsledků analýzou FMEA. Metoda 

slouží k vyhledání vazeb mezi jednotlivými riziky. 
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6.1 Ishikawůw diagram 

Identifikace rizik je provedena aplikováním Ishikawowa diagramu příčin a následků. Metoda 

grafickou formou znázorňuje stanovený problém (následek) a jeho primární příčiny. 

Ty, jsou následně konkretizovány jako příčiny sekundární a terciární.  

Ishikawůw digram aplikovaný na možné narušení společnosti APOLY s.r.o., je zobrazen 

v příloze č. 3. Na obrázku č. 6.1 jsou znázorněny hlavní příčiny vedoucí k ohrožení 

bezpečnosti areálu společnosti. 

 

Obrázek č. 6.1 – Ishikawův diagram [zdroj autor] 

Závěr Ishikawowa diagramu 

Ishikawovým diagramem jsem stanovila možné hlavní a vedlejší příčiny vedoucí k ohrožení 

bezpečnosti areálu společnosti APOLY s.r.o. Hlavními příčinami překonání perimetrické 

ochrany fotovoltaické elektrárny, narušení plášťové ochrany objektů, překonání prostorové 

ochrany, selhání režimových opatření, zaměstnanci, pohyb neoprávněných osob po areálu 

a požár. 

Ishikawův diagram byl použit k identifikaci rizik a jejich grafickému znázornění. Stanovená 

rizika budou dále hodnocena pomocí analýzy FMEA a metodou souvztažnosti.  
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6.2 Analýza selhání systému – FMEA 

Analýza selhání systémů FMEA umožňuje identifikaci jednoduchých problémů. Metoda 

je tvořena tabulkou definující příčiny a dopady možných scénářů. Jednotlivá rizika 

jsou číselně ohodnocena podle pravděpodobnosti vzniku, závažnosti následků a odhalitelnosti 

rizika. Stupnice hodnocení je stanovena od 1 do 5, dle tabulky č. 6.1. Výsledky metody 

vychází z výpočtu míry rizika dle vzorce (6-1). Výsledná míra rizika se stanoví dle tabulky 

č. 6.2. [4] 

Tabulka č. 6.1 – Parametry metody FMEA [4] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

H Odhalitelnost 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko během jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 
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R = P x N x H      (6-1) 

Kde:  R míra rizika 

  P pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

  N závažnost následků 

  H odhalitelnost rizika 

Tabulka č. 6.2 – Míra rizika [4] 

R Výsledná míra rizika 

1 -10 Bezvýznamné riziko 

11-20 Akceptovatelné riziko 

21 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Nežádoucí riziko 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 

Výsledná míra rizika je dále vyhodnocena výpočtem tzv. míry tolerance, která stanoví hranici 

přijatelnosti. Výpočet využívá Paretova principu 80/20, který spočívá ve stanovení 

kumulativních četností výsledných mír rizik. Tyto hodnoty jsou následně sestupně seřazeny 

a jejich hodnoty zaneseny do grafu s Lorenzovou křivkou. Rizika spadající pod hranici 80-ti% 

jsou vyhodnocena jako nepřijatelná a je nutné provést návrh opatření pro jejich minimalizaci. 

[4] 

Metodu FMEA jsem samostatně aplikovala pro strukturální a procesní rizika. Strukturální 

rizika vznikají především chybějícím zabezpečením nebo jeho nesprávnou funkčností.  

Příčinou procesních rizik je selhání lidského faktoru. 
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6.2.1 Strukturální rizika 

Strukturální rizika jsem rozdělila na dva subsystémy a to na areál společnosti a fotovoltaickou 

elektrárnu. Stanovila jsem patnáct možných rizik, vycházejících z Ishikawova diagramu. 

Jednotlivá rizika s jejich výslednou mírou jsou uvedena v tabulce č. 6.3, celá analýza FMEA 

je uvedena v příloze č. 4. 

Tabulka č. 6.3 – Strukturální rizika [zdroj autor] 

 
P.č. Identifikace nebezpečí P N H R 

A
re

ál
 s

po
le
čn

os
ti

 

1 Přelezení vstupní brány 3 4 3 36 

2 Překonání okna do administrativní části 3 4 2 24 

3 Překonání ostatních okenních otvorů 4 4 3 48 

4 Vniknutí dveřmi 3 4 2 24 

5 Vstup na střechu objektů 5 3 4 60 

6 
Vstup neoprávněných osob do objektu během pracovní 

doby 
5 4 3 60 

7 Nefunkčnost prvků PZTS 2 4 3 24 

8 Selhání kamerového systému 4 3 3 36 

9 Požár 5 5 3 75 

10 Krádež 4 4 3 48 

11 Poškození výrobních strojů 3 4 2 24 

12 Výpadek elektrického proudu 3 4 1 12 

F
ot

ov
ol

ta
ic

ká
 

el
ek

tr
ár

na
 13 Přelezení oplocení 4 4 1 16 

14 Podhrabání oplocení 2 4 3 24 

15 Prostřihání oplocení 3 4 1 12 

Červeně zvýrazněné hodnoty spadají dle tabulky č. 6.2 do mírného a nežádoucího rizika. 

Jako nežádoucí riziko je vyhodnocen vstup na střechu objektu, vstup neoprávněných osob 

do objektu během pracovní doby a požár. Veškerým zvýšeným rizikům je vhodné věnovat 

pozornost a budou dále ověřovány metodou souvztažnosti. Analýza je graficky vyhodnocena 

pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovou křivkou (graf č. 6.1). 
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Graf č. 6.1 – Paretova analýza – strukturální rizika [zdroj autor] 

 

Závěr analýzy FMEA – strukturální rizika 

Na základě Lorenzovy křivky jsou vyhodnocena jako nepřijatelná rizika spadající pod 80%. 

Nejvyšší stupeň nebezpečí představuje: 

- požár, 

- vstup na střechu objektu, 

- vstup neoprávněných osob během pracovní doby, 

- překonání okenních otvorů ve výrobní hale nebo skladu, 

- krádež. 

Jako další nepřijatelná rizika jsou vyhodnocena: 

- přelezení vstupní brány, 

- selhání kamerového systému, 

- překonání okna do administrativní budovy, 

- vniknutí dveřmi.  
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6.2.2 Procesní rizika 

Z procesního hlediska jsem stanovila jedenáct možných rizik, zaměřených především 

na porušení režimových opatření a ohrožení bezpečnosti areálu způsobené zaměstnancem, 

která vycházejí z Ishikawova diagramu. Jednotlivá procesní rizika jsou uvedena v tabulce 

č. 6.4 (celá analýza je v příloze č. 5). 

Tabulka č. 6.4 – Procesní rizika [zdroj autor] 

 P.č. Identifikace nebezpečí P N H R 

R
ež

im
ov

á 
op

at
ře

ní
 

1 Neuzavření vstupní brány během dne 4 3 2 24 

2 Vjezd vozidel bez oprávnění 3 4 3 36 

3 Neuzamčení objektu 3 4 3 36 

4 Neaktivování PZTS 4 3 3 36 

5 Nesprávná manipulace s klíči 3 4 4 48 

6 Neuzavření oken 3 4 3 36 

Z
am
ěs

tn
an

ci
 

7 Úmyslné poškození majetku 5 5 3 75 

8 Vynášení materiálu z areálu 4 3 4 48 

9 Manipulace s otevřeným ohněm 4 5 3 60 

10 Neúmyslné poškození majetku 4 4 2 32 

11 Úraz 3 4 1 12 

Hodnoty míry rizika spadající do mírného a nežádoucího rizika, dle tabulky č. 6.2, 

jsou zvýrazněny červeně. Pro tato rizika je vhodné navrhnout opatření k jejich 

minimalizování. Pro verifikaci získaných výsledků budou identifikovaná nebezpečí 

ohodnocena metodou souvztažnosti. Vypočítané hodnoty jsou dále graficky znázorněny 

dle jejich kumulativních četností a vyhodnoceny pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovy 

křivky (graf č. 6.2). 
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Graf č. 6.2 – Paretova analýza – procesní rizika [zdroj autor] 

 

Závěr analýzy FMEA – procesní rizika 

Jako nepřijatelná rizika jsou vyhodnocena především: 

- úmyslné poškození majetku, 

- manipulace s otevřeným ohněm, 

- nesprávná manipulace s klíči, 

- vynášení materiálu z areálu společnosti. 

Dalšími riziky jsou: 

- vjezd vozidel bez oprávnění, 

- neuzamčení objektu, 

- neaktivování systému PZTS. 

Pro minimalizaci těchto rizik je vhodné důsledně kontrolovat dodržování režimových 

opatření. 
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6.3 Metoda souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti je použita k verifikaci výsledků analýzy FMEA. Metoda je vhodná 

pro posuzování celých objektů a slouží k vyhledávání vazeb mezi jednotlivými riziky. Prvním 

krokem této metody je vyhledávání zdrojů rizik, pro tuto práci jsou použita procesní 

i strukturální rizika z analýzy FMEA spadající mírou rizika do kategorie mírné riziko a vyšší. 

Jednotlivá rizika jsou uvedena v tabulce č. 6.5. [4] 

Tabulka č. 6.5 – Identifikovaná rizika [zdroj autor] 

1 Přelezení vstupní brány 11 Neuzavření vstupní brány 

2 Překonání okna do administrativní části 12 Vjezd vozidel bez oprávnění 

3 Překonání ostatních okenních otvorů 13 Neuzamčení objektu 

4 Vniknutí dveřmi 14 Neaktivování PZTS 

5 Vstup na střechu objektu 15 Nesprávná manipulace s klíči 

6 Vstup neoprávněných osob 16 Neuzavření oken 

7 Požár 17 Úmyslné poškození majetku 

8 Krádež 18 Vynášení materiálu z areálu 

9 Poškození výrobních strojů 19 Manipulace s otevřeným ohněm 

10 Podhrabání oplocení 20 Neúmyslné poškození majetku 

Následujícím krokem je ohodnocení rizik a vyhledání možných vazeb mezi nimi (tabulka 

č. 6.6). Na ose X i Y jsou zaneseny shodná rizika, v případě vzájemného ovlivnění 

je do matice zanesena hodnota jedna, v opačném případě hodnota nula. Hodnoty zapsaných 

čísel jsou následně sečteny po jednotlivých řádcích a sloupcích, a vypočítány koeficienty Kar 

a Kbr podle vzorců (6-2) a (6-3). Vypočítané koeficienty jsou uvedeny v tabulce č. 6.7, která 

je použita pro grafické zpracování. [4] 
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Tabulka č. 6.6 – Aplikace metody souvztažnosti [zdroj autor] 

Ra Rb  

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

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

2 0 X 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 

3 0 1 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 9 

4 0 0 1 X 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

5 1 1 1 1 X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 

6 1 1 1 1 1 X 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

7 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

8 1 0 0 0 0 1 0 X 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 X 1 0 0 0 0 1 1 0 1 10 

12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 X 0 0 0 0 1 1 0 1 8 

13 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 X 0 1 0 1 1 0 1 11 

14 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 X 0 0 1 1 0 1 10 

15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 X 0 1 1 0 1 9 

16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 9 

17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 X 0 0 0 7 

18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 0 1 5 

19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 4 

20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 3 

ΣKbr 7 8 11 8 3 11 5 14 11 1 1 4 5 2 5 4 18 12 5 16  

 

= Σ − 1⁄ ∗ 100     (6-2) 

= Σ − 1⁄ ∗ 100      (6-3) 

Kde: Kar, Kbr procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána Ra 

 ΣKar suma jednotlivých řádků matice 

 ΣKbr suma jednotlivých sloupců matice 

 x počet hodnocených rizik celkem 

 



47 

 

Tabulka č. 6.7 – Koeficienty rizik [zdroj autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar[%] 53 42 47 47 42 89 16 32 11 16 

Kbr[%] 37 42 58 42 16 58 26 74 58 5 

Rizika 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar[%] 53 42 58 53 47 47 37 26 21 16 

Kbr[%] 5 21 26 11 26 21 95 63 26 84 

Karmin = 11  Karmax = 89 

Kbrmin = 5  Kbrmax = 95 

Koeficienty z tabulky č. 6.7 jsou zaneseny do grafu č. 6.3 a rozděleny do čtyř kvadrantů 

pomocí osy O1 a O2. Osy jsou vypočítány podle vzorců (6-4) a (6-5) na základě stanovení 

spolehlivosti systému s=80%. Vzniklé kvadranty stanovují závažnost stanovených rizik 

(tabulka č. 6.8). [4] 

= 100 − − 100⁄ ∗ ; = 37   (6-4) 

= 100 − − 100⁄ ∗ ; = 28   (6-5) 

Kde:  O1  pomocná osa rovnoběžná s osou x 

  Karmax maximální hodnota Kar 

  Karmin  minimální hodnota Kar 

  O2  pomocná osa rovnoběžná s osou y 

  Kbrmax maximální hodnota Kbr 

  Kbrmin  minimální hodnota Kbr 

  s  spolehlivost systému 

Tabulka č. 6.8 – Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech [4] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 
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Graf č. 6.3 – Graf matice rizik [zdroj autor] 

 

Závěr metody souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti byla použita pro ověření výsledků z analýzy FMEA. Pomocí ní byly 

analyzovány vazby mezi jednotlivými riziky. Výsledkem je grafické znázornění matice rizik, 

rozdělené do čtyř oblastí, podle závažnosti rizika.  

Jako primárně nebezpečná rizika jsou stanovena: 

- přelezení vstupní brány, 

- překonání okna do administrativní části i ostatních prostorů objektu,  

- vniknutí dveřmi, 

- vstup neoprávněných osob do areálu společnosti v pracovní době.  

Dalšími nebezpečná rizika, spadající do oblasti II., jsou: 

- krádež, 

- poškození výrobních strojů, 

- úmyslné a neúmyslné poškození majetku, 

- vynášení materiálu z areálu. 
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6.4 Vyhodnocení analýz 

Pomocí Ishikawova diagramu byla identifikována jednotlivá rizika ohrožující bezpečnost 

areálu společnosti. Rizika byla následně hodnocena ze strukturálního a procesního hlediska 

analýzou FMEA. Pro verifikaci výsledků byla použita metoda souvztažnosti. 

V obou provedených analýzách vyšla jako nejzávažnější rizika tato nebezpečí: 

- vstup neoprávněných osob do objektu během pracovní doby, 

- překonání okenních otvorům výrobní haly, skladů i administrativní budovy, 

- vniknutí dveřmi, 

- přelezení vstupní brány, 

- vynášení materiálu z objektu, 

- úmyslné i neúmyslné poškozování majetku. 

Metodou FMEA byla stanovena další nežádoucí rizika, které je nutné minimalizovat. 

Ze strukturálního hlediska je důležité věnovat pozornost těmto rizikům: 

- požár, 

- vstup na střechu objektu, která není nijak zabezpečena, 

- krádež. 

Z hlediska procesního jsou nežádoucí tato rizika: 

- manipulace s otevřeným ohněm, 

- nesprávná manipulace s klíči. 

Z provedených analýz vyplývá zabezpečení objektu jako nedostatečné. Pro minimalizaci 

stanovených rizik budou v následující kapitole navržena opatření účinného a efektivního 

zabezpečení. 
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7 NÁVRHY ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

V této kapitole budou navržena opatření pro minimalizaci identifikovaných rizik 

v provedených analýzách, vedoucích k efektivnějšímu způsobu zabezpečení areálu 

společnosti APOLY s.r.o. Při návrhu zabezpečení bude uplatňován princip ALARA, 

stanovující hodnotu navrhovaných prvků do 10% střežených aktiv. Celková hodnota aktiv 

je vyčíslena v kapitole č. 4 na 24, 943 milionu Kč. 

Při ochraně objektu budou využívány především mechanické zábranné systémy, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, fyzická ostraha, organizační a režimová opatření. 

MZS se používají především k odstrašení a zpomalení postupu případného pachatele. Prvky 

PZTS mají za úkol jeho detekci v případě vniknutí do objektu. Účelem fyzické ostrahy 

je včasný zásah a zadržení narušitele. Režimová opatření zabezpečují, aby jednotlivé druhy 

ochrany správně a efektivně fungovali. Účinného a spolehlivého bezpečnostního systému 

lze dosáhnout pouze vzájemnou kombinací uvedených druhů ochrany. [3] 

Důležitou úlohou při návrhu zabezpečení má celkový počet vypracovaných variant. Z důvodu 

splnění podmínek komparace, musí být navrženy minimálně dvě varianty. To je však 

ve většině případů pro objektivní výsledky nedostatečné. Celkový počet variant závisí 

především na daných podmínkách, složitosti úlohy, erudovanosti zpracovatele a dalších 

vlivech. Počet variant by se měl pohybovat v rozmezí třech až pěti. V případě jejich vyššího 

počtu již nedochází k výraznějším kvalitativním změnám. Z uvedených důvodů budou v této 

práci navrženy tři varianty zabezpečení. [3] 

Součástí této kapitoly je také výběr vítězné varianty. Každé hodnocení je značně subjektivní 

a jeho výsledek je závislí na hodnotiteli a hodnoceném objektu. Výsledek výběru je ovlivněn 

zvolenou metodou a hodnotícími kritérii. V této práci bude pro hodnocení jednotlivých 

návrhů použita vícekriteriální metoda. Vítězná varianta bude dále důkladněji popsána 

v následující kapitole. 
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7.1 Varianta zabezpečení I 

Tato varianta je zaměřena především na použití mechanických zábranných systémů. Systém 

má zamezit vstupu neoprávněných osob k a do objektu společnosti APOLY s.r.o. Dalším 

prvkem této varianty je navržení na zdokonalení režimových a organizačních opatření. 

7.1.1 Perimetrická ochrana 

Navrhuji instalovat oplocení kolem pozemku, na kterém je areál společnosti vybudován. 

Oplocení bude realizováno podél přístupové cesty k vlakovému nádraží a na jihovýchodní 

straně. Bude provedeno z pozinkovaného pletiva výšky 2000 mm. Na oplocení bude 

vrcholová zábrana ve formě ostnatého drátu. Drát bude po obvodu oplocení natažený ve třech 

řadách. Navrhovaným oplocením dojde k oddělení okolních pozemků a zamezí se přístup 

neoprávněných osob k objektu společnosti. Vstup do oploceného areálu bude umožněn 

přes branku šířky 1120 mm a výšky 2000 mm. Branka bude rovněž opatřena ostnatým 

drátem. 

Čtyřhranné ocelové pozinkované pletivo 

- Výška 2000 mm 

- Průměr drátu 2,2 mm 

- Zapletený horní a spodní napínacím drátem 

- Velikost ok 50x50 mm [32] 

Pozinkovaný sloupek kruhového průřezu 

- Výšky 2600 mm 

- Vyroben z ocelové pozinkované trubky průměru 38 mm [32] 

Jednokřídlá poplastovaná branka DOPS 

- Výška 2000 mm, šířka 1120 mm 

- Výplet lisovanou sítí s pravoúhlými oky 40x40 mm 

- Součástí branky jsou dva sloupky, držák pletiva, doraz zámku, seřiditelný zámek, 

klika, euro vložka a stavitelný závěs [32] 

Napínací pozinkovaný drát o průměru 3,15 mm. [32] 
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Pozinkovaný napínací element k vypnutí napínacího drátu. [32] 

Bodlák – ostnatý pozinkovaný drát 

- průměru 1,7 mm, 

- dvojdrátové čtyřostné provedení,  

- vzdálenost ostnů 100 mm [32] 

Bavoleta – držák na tři řady ostnatého drátu 

- pro sloupky libovolného kruhového průměru, 

- z pozinkovaného poplastovaného materiálu [32] 

7.1.2 Plášťová ochrana 

Okenní otvory směřující na severovýchodní stranu, které nejsou zabezpečeny mřížemi, 

navrhuji opatřit bezpečnostní fólií, zabraňující prohození předmětů do objektu a znesnadňující 

vniknutí neoprávněných osob. Dveře a cylindrické vložky používané v současné době 

jsou z hlediska průlomové odolnosti dostačující. Umístění bezpečnostních fólií je znázorněno 

červeně v příloze č. 6. 

Čirá bezpečnostní fólie SCX  

- Atest bezpečnostní třídy  P2A 

- Tloušťky 0,35 mm 

- Snižuje riziko vykradení i náhodného rozbití skleněné výplně oken [38] 

7.1.3 Předmětová ochrana 

Dle údajů o napadení objektu během pracovní doby, je vhodné do kanceláří nainstalovat 

trezory, do kterých by byly ukládány cennosti, hotovost a důležité dokumenty při opouštění 

kanceláře. Umístění trezorů je červeně zobrazeno v příloze č. 6. 

Trezor – NTJ 4 S 

- Nábytkový trezor vyrobený z oceli 

- Třístranný uzavírací mechanismus, trezorový zámek s 2 uzamykatelnými čepy 

- Vnější rozměry 450x330x400 mm, váha 53 kg, objem 25,92 l 

- Ukotvení do zdi i do podlahy [34] 
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7.1.4 Kamerový systém 

V areálu společnosti je již kamerový systém provozován. Z důvodu možnosti volného pohybu 

neoprávněných osob před vstupem do objektu, který střeží jedna kamera (příloha č. 2) 

navrhuji do tohoto prostoru instalovat ještě jednu kameru, její umístění je zobrazeno v příloze 

č. 6. Kamera bude připojena k záznamovému zařízení používaném ve společnosti v současné 

době, pomocí koaxiálního kabelu. 

Kamera AVK40S70 

- Barevná kamera s infračerveným přísvitem na 40 m 

- Rozlišení 700 TVL 

- Snímací čip 1/3“ SONY CCD 

- Vhodná pro instalaci v exteriéru 

- Umožňuje redukci šumu, kompenzaci protisvětla 

- Funkce antivandal 

- Napájení 12 VDC, proudový odběr 700 mA [41] 

7.1.5 Režimová a organizační opatření 

Pro minimalizaci rizika spojeného se vstupem neoprávněných osob do objektu společnosti 

je vhodné upravit režimová opatření. Příchozí návštěva se nejprve telefonicky ohlásí. 

V ostatních případech bude vpuštěna do objektu pouze za doprovodu zaměstnance, který 

hosta vyzvedne před vstupem do objektu a bude ho doprovázet po celou dobu návštěvy. 

Dalším důležitým prvkem v režimových opatření zabraňujících neoprávněnému vstupu 

a vjezdu je důsledné zavírání brány do areálu. Z každé směny bude stanoven pouze jeden 

pracovník, který bude vpouštět dodavatele a odběratele do areálu. Po jejich vjezdu a odjezdu 

bude tento pracovník zodpovídat za uzavření brány. V případě neprovedení stanovených 

úkolů mu bude uložena finanční sankce. 

Při ochraně před úmyslným poškozováním majetku a vynášením materiálu zaměstnancem 

doporučuji zavést namátkovou kontrolu na pracovištích v nepravidelných intervalech. 

V celém areálu společnosti navrhuji zavést přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

Pro případ porušení tohoto zákazu je vhodné stanovit finanční postih. 
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7.1.6 Cenová kalkulace varianty I 

V tabulce č. 7.1 je uveden výpis navrhovaných prvků, jejich počet a předběžná cenová 

kalkulace varianty zabezpečení I, včetně instalačních prací. 

Tabulka č. 7.1 – Cenová kalkulace varianty I [zdroj autor] 

Zabezpečovací prvek 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Cena celkem 

Čtyřhranné ocelové pozinkované pletivo 190 96 Kč 18 221 Kč 

Pozinkovaný sloupek 76 200 Kč 15 200 Kč 

Branka DOPS 1 10 098 Kč 10 098 Kč 

Ostnatý drát Bodlák (200 m) 3 619 Kč 1 858 Kč 

Držák pro ostnatý drát Bavoleta 76 75 Kč 5 670 Kč 

Napínací drát (51 m) 4 203 Kč 812 Kč 

Napínací element 152 12 Kč 1 824 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 12 690 Kč 8 280 Kč 

Trezor NTJ 4 S 3 9 460 Kč 28 380 Kč 

Kamera AVK40S70 1 4 780 Kč 4 780 Kč 

Montážní práce a instalační materiál 47 300 Kč 

Celková cena 142 422 Kč 

Přepokládaná cena realizace varianty I je 142 422 Kč, což představuje 0,57 % hodnoty 

střeženého majetku. 
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7.2 Varianta zabezpečení II 

V současné době je objekt společnosti střežen prvky PZTS systému PARADOX, především 

PIR čidly. Ovládání systému je pomocí dvou klávesnic, zobrazených v příloze č. 2. Návrh 

varianty zabezpečení II je orientován na rozšíření střežení tímto systémem. 

Stávající ústředna systému PARADOX EVO192 je dostačující. Ústředna je určena pro střední 

a velké objekty, umožňuje vytvoření osmi podsystémů a 192 zón. Do systému umožňuje 

zařadit až 254 sběrnicových modulů. Ústředna má připojenou bezdrátovou nadstavbu, která 

umožňuje tvoření bezdrátových zón. Součástí používané ústředny je i GSM komunikátor, 

umožňující dálkový přenos signalizace o narušení objektu. [41] 

7.2.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrickou ochranu navrhuji realizovat pletivovým oplocením výšky 1800 mm. Oplocení 

je vhodné instalovat na jihovýchodní hranici pozemku společnosti, kde je vyvýšený břeh, 

který usnadňuje přístup na střechu objektu. Dále na jihozápadní straně, ve vzdálenosti 

2 m od objektu. Oplocení je vhodné doplnit vrcholovou zábrannou. Bránu vedoucí do areálu 

společnosti navrhuji opatřit ostrými kovovými hroty. 

Pozinkované pletivo 

- Čtyřhranné pozinkované pletivo výšky 1800 mm 

- Průměr drátu 2,2 mm 

- Velikost ok 50x50 mm [32] 

Pozinkovaný sloupek 

- Sloupek kruhového průřezu o průměru 38 mm 

- Výška 2400 mm [32] 

Ostnatý pozinkovaný drát – Bodlák 

- průměru 1,7 mm, 

- dvojdrátové čtyřostné provedení,  

- vzdálenost ostnů 100 mm [32] 
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Bavoleta – držák na tři řady ostnatého drátu 

- pro sloupky libovolného kruhového průměru, 

- z pozinkovaného poplastovaného materiálu [32] 

Napínací pozinkovaný drát o průměru 3,15 mm [32] 

Pozinkovaný napínací element [32] 

Kovaná špice 

- materiál ocel, 

- základna o průměru 20 mm, šířka 55 mm, výška 120 mm [42] 

7.2.2 Plášťová ochrana 

Jako prvky plášťové ochrany je vhodné použít magnetické kontakty střežící okna a dveře 

v objektu. Magnetické kontakty navrhuji instalovat na vstupní dveře do administrativní 

budovy a do výrobní haly, na okna vedoucí do kanceláří, které nejsou opatřeny mřížemi 

a na vrata vedoucí do garáže a výrobní haly. Rozmístění jednotlivých magnetických kontaktů 

je zobrazeno červeně v příloze č. 7. 

Magnetický kontakt PARADOX ZC1 BUS 

- Sběrnicový magnetický jazýčkový kontakt 

- Připojitelný přímo na sběrnice ústředny DIGIPLEX EVO 

- Napájení 11 – 16 V, proudový odběr max. 15 mA [41] 

Magnetický detektor 3G-SM-70MET 

- Polarizovaný magnetický kontakt povrchový 

- Kabeláž tvořena čtyřmi vodiči 

- Drátové vývody v pancéřové chráničce [41] 

7.2.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana formou střežení PIR detektory je realizována pouze v administrativní části 

objektu a ve výrobní hale. Navrhuji rozšířit střežení i dalších prostorů a to především garáže 

a skladovací části. Ve společnosti je také zvýšené riziko požáru, jelikož se ve skladech 
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nachází velké množství kartonu, je vhodné do těchto prostor instalovat více detektorů kouře. 

Umístění navrhovaných prvků je zobrazeno v příloze č. 7. 

Dual PIR detektor DG 55 

- Digitální pohybový detektor, s duálním senzorem 

- Montážní výška 2 – 2,7 m, dosah 11 m 

- Napájení 9 – 16 V, proudový odběr 14 – 28 mA [41] 

Opticko-kouřový detektor FDR-26-S 

- Doplňková signalizace systému PZTS 

- Detekce optickou měřící komorou 

- Aktivace poplachu vniknutím kouře do detektoru 

- Napájení 10,5 – 14 V, proudový odběr v klidu 0,032 mA, poplach 55 mA 

- Detekční plocha max. 40 m2, montážní výška max. 7 m [41] 

Propojení jednotlivých prvků s ústřednou je realizováno kabely SYKFY 2x2x0,5. 

Pro připojení prvků přímo na sběrnici je použit kabel SUPERBUS AB01 2x2x05. Ve výrobní 

hale a ve skladovacích halách jsou kabely vedeny nad provedeným zavěšeným podhledem. 

Ostatní kabeláž je vedena v plastových lištách upevněných na zděných konstrukcích. 

7.2.4 Kamerový systém 

V případě poškozování majetku a vynášení materiálu z areálu společnosti je vhodné instalovat 

další kamery, pro identifikace případného pachatele. Kamery navrhuji instalovat do výrobní 

haly a skladovacích prostorů. Umístění jednotlivých kamer je zobrazeno v příloze č. 7. 

HD-R25 SHARP CCD 

- Barevná infračervená kamera 

- Rozlišení 420 TVL 

- Vhodná pro instalaci v interiéru i exteriéru 

- Provozní teplota -30 – 50oC 

- Napájení 12 VDC [35] 



58 

 

Kamery budou připojeny k záznamovému zařízení pomocí koaxiálních kabelů. Společnost 

již digitální videorekordér vlastní a používá, pro navrhovaný kamerový systém je rekordér 

dostačující. Nakládání s video záznamem bude prováděno dle současných interních předpisů. 

7.2.5 Fyzická ostraha 

V této variantě zabezpečení navrhuji fyzickou ostrahu formou bezpečnostního výjezdu 

proškolenými a ozbrojenými pracovníky soukromé bezpečnostní služby. Výjezd bude 

realizován na základě hlášení o napadení objektu ze systému PZTS, napojeného 

na poplachové přijímací centrum (dále jen PPC). Připojení bude na základě již instalovaného 

modulu GSM. 

V případě signalizace o narušení objektu vyšle operátor PPC výjezdovou skupinu, která 

provede obhlídku objektu. O napadení je také informován majitel společnosti a může výjezd 

odvolat. V případě zjištění narušení objektu výjezdovou skupinou bude přivolána Policie ČR 

a případný pachatel bude zadržen do jejich příjezdu. Při planém poplachu, dojde ke zjištění 

jeho příčiny a nápravě. 

7.2.6 Režimová opatření 

V režimových opatřeních navrhuji upravit režim vstupu návštěv. Příchozí návštěva se musí 

ohlásit zazvoněním u vchodových dveří. Pro větší bezpečnost pracovnic v kancelářích 

a zabránění vstupu neoprávněných osob během pracovní doby, je vhodné instalovat zvonek 

s kamerou.  

CDV-35N/DRC-40CK, sada Commax videotelefonu a dveřní stanice 

- Sada barevného telefonu, 3,5“ LCD displej, barevná dveřní stanice [41] 

Dále navrhuji upravit pracovní řád zaměstnanců a stanovit vněm sankce za jeho porušení. 

Především za neoprávněné opuštění pracoviště a manipulaci s otevřeným ohněm. 
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7.2.7 Cenová kalkulace varianty II 

Výpis navrhovaných prvků, jejich počet, cena, předběžná cena montážních prací a celková 

kalkulace varianty II je uvedena v tabulce č. 7.2. 

Tabulka č. 7.2 – Cenová kalkulace varianty II [zdroj autor] 

Zabezpečovací prvek 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Cena celkem 

Pozinkované pletivo 122 86 Kč 10 492 Kč 

Pozinkovaný sloupek 49 185 Kč 9 065 Kč 

Napínací drát (26 m) 5 165 Kč 825 Kč 

Napínací element 98 12 Kč 1 176 Kč 

Ostnatý drát Bodlák (200 m) 2 619 Kč 1 238 Kč 

Bavoleta – držák pro ostnatý drát 49 75 Kč 3 675 Kč 

Kovaná špice 44 49 Kč 2156 Kč 

Magnetický kontakt PARADOX ZC1 BUS 8 930 Kč 7 440 Kč 

Magnetický detektor 3G-SM-70MET 2 398 Kč 796 Kč 

Žiletkový drát (10 m) 23 835 Kč 19 205 Kč 

Dual PIR detektor DG 55 8 531 Kč 4 248 Kč 

Opticko-kouřový detektor FDR-26-S 45 846 Kč 38 070 Kč 

HD-R25 SHARP CCD 3 1 113 Kč 3 340 Kč 

Kabel SYKFY 500 6 Kč 3 000 Kč 

Kabel SUPERBUS AB01 50 24 Kč 1 196 Kč 

Aktivace PPC 1 000 Kč 

Videotelefon Commax 1 3 557 Kč 3 557 Kč 

Montážní práce a instalační materiál 50 900 Kč 

Celková cena 161 379 Kč 

Předpokládaná celková cena instalace navrhovaných prvků je 161 379 Kč. Při uplatnění 

principu ALARA, odpovídá cenová kalkulace 0,6 % aktiv střeženého objektu.  

U této varianty je však nutné počítat s každoročními náklady na provoz systému, jeho revize, 

připojení na PPC a případné výjezdy.  
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7.3 Varianta zabezpečení III 

V areálu společnosti není provozována žádným způsobem fyzická ostraha, která 

by kontrolovala a případně zamezila vstup neoprávněných osob do objektu. Návštěvy 

jsou do prostor společnosti vpouštěny převážně pracovnicemi v kancelářích a nejsou nijak 

kontrolovány. Z tohoto důvodu je návrh varianty zabezpečení III zaměřen na zřízení fyzické 

ostrahy. K dosažení účinného a spolehlivého zabezpečení nestačí pouze realizace fyzické 

ostrahy, ale je vhodné aplikovat její kombinaci s prvky technické ochrany a režimových 

opatření. 

7.3.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrickou ochranu navrhuji realizovat instalací oplocení. Oplocení nebude po celém 

obvodu pozemku společnosti, ale pouze na jihozápadní straně ve vzdálenosti 5 m od objektu 

a jihovýchodní straně po katastrální hranici pozemku. Oplocení navrhuji provést jako 

panelové z pozinkovaného drátu, výšky 2030 mm. 

Panel 3D pozink 2500 x 2030 

- Pozinkovaný drát 

- Velikost ok 200 x 50 mm 

- Výška 2030 mm, šířka panelu 2050 mm [32] 

Sloupek 3D pozink 

- Čtyřhranný sloupek velikosti 60 x 40 mm, síla stěny 1,5 mm 

- Oboustranně pozinkovaný profil 

- Výška 2600 mm [32] 

Příchytka 3D ke čtyřhrannému sloupku – pozink [32] 

7.3.2 Prostorová ochrana 

Prostorovou ochranu navrhuji rozšířit o další PIR čidla v prostoru garáže a výrobní haly. 

Dalším navrhovaným prvkem jsou detektory kouře v hlavním skladovacím prostoru S1 

a výrobní hale, ve kterých hrozí nejvyšší ztráty na majetku. Rozmístění jednotlivých prvků 

je zobrazeno červeně v příloze č. 8. 



61 

 

Detektor DM50 BUS 

- Digitální pasivní infračervený detektor, s duálním senzorem 

- Montážní výška 2 – 2,7 m, dosah 12 m 

- Napájení 11 – 16 V, proudový odběr 13 – 24 mA [41] 

Opticko-kouřový detektor FDR-26-S 

- Doplňková signalizace systému PZTS 

- Detekce optickou měřící komorou 

- Aktivace poplachu vniknutím kouře do detektoru 

- Napájení 10,5 – 14 V, proudový odběr v klidu 0,032 mA, poplach 55 mA 

- Detekční plocha max. 40 m2, montážní výška max. 7 m [41] 

7.3.3 Kamerový systém 

Pro lepší kontrolu neoprávněné činnosti v areálu je vhodné instalovat další kamery 

do prostoru skladů. Rozmístění jednotlivých kamer je v příloze č. 8. Stávající režim používání 

kamer zůstává stejný. Jejich přenos však budou sledovat zejména pracovníci ostrahy, kteří 

v případě potřeby zakročí proti nepovolené činnosti. Kamery budou připojeny 

k záznamovému zařízení koaxiálním kabelem. 

Kamera AVT20S42 

- Barevná kamera s infračerveným přísvitem na 20 m 

- Rozlišení 420 TVL 

- Snímací čip 1/3“ SONY CCD 

- Režim den/noc 

- Pracovní teplota -10 – 50oC 

- Napájení 12 VDC, proudový odběr 500 mA [41] 

7.3.4 Fyzická ostraha 

V areálu společnosti navrhuji zřídit fyzickou ostrahu vázanou na pracovní dobu. Fyzickou 

ostrahu navrhuji realizovat soukromou bezpečnostní službou na základě smlouvy. 
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Provoz ve společnosti je dvousměnný, v případě zvýšeného počtu zakázek třísměnný. 

Zaměstnanci fyzické ostrahy by pracovali na dvě směny. Při normálním provozu by pracovali 

od 5:30 – 22:30 hodin. 

Pracoviště ostrahy lze vybudovat z kanceláře v prvním nadzemním podlaží, tato místnost 

je znázorněna v příloze č. 8. Stávající kancelář by byla přesunuta do druhého nadzemního 

podlaží. 

Hlavní úkoly ostrahy: 

- Kontrolní propustková činnost, která má zabránit vniknutí neoprávněných osob 

do areálu během pracovní doby. Součástí této činnosti je také odpovědnost za kontrolu 

a uzavření brány po vjezdu a výjezdu odběratelů a dodavatelů. 

- Dalším úkolem je kontrolní činnost zaměstnanců, která má zabránit poškozování 

a vynášení materiálu z areálu společnosti. Kontrola bude prováděna sledováním 

kamerového systému a namátkovou kontrolou zaměstnanců při odchodu z areálu 

společnosti. 

- Po odchodu zaměstnanců z areálu je úkolem pracovníka zkontrolovat okna, dveře 

a aktivovat sytém PZTS. 

7.3.5 Režimová a organizační opatření 

Při zřízení propustkové služby fyzickou ostrahou je nutné změnit režimová opatření pro vstup 

osob. Příchozí návštěvy se musí ohlásit na vrátnici. Pracovník ostrahy jeho příchod ohlásí 

vedení společnosti, nebo navštívenému zaměstnanci. Host musí být vyzvednut na vrátnici 

a doprovázen po celou dobu návštěvy. Při odchodu musí opět projít přes vrátnici a ohlásit svůj 

odchod. Pracovníci ostrahy vedou evidenci o příchozích a odchodech návštěv. 

Další navrhovanou změnou je přenesení odpovědnosti za vjezd a výjezd dodavatelů 

a odběratelů na pracovníky fyzické ostrahy. Pracovníci musí být informováni předem 

o příjezdu vozidel a vedou záznamy o vjezdech automobilů. Po průjezdu vozidel bránou 

je ostraha povinna ji neprodleně uzavřít. 
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7.3.6 Cenová kalkulace varianty III 

V tabulce č. 7.3 je výpis navrhovaných prvků, jejich počet a celková cena, dále 

je zde uvedena předběžná cena montážních prací. 

Tabulka č. 7.3 – Cenová kalkulace varianty III [zdroj autor] 

Zabezpečovací prvek Počet kusů 
Cena za 

kus 
Cena celkem 

Plotový panel 3D 70 1 046 Kč 73 220 Kč 

Sloupek 3D 72 396 Kč 28 512 Kč 

Příchytka 3D 432 33 Kč 14 256 Kč 

Detektor DM50 BUS 4 889 Kč 3 556 Kč 

Opticko-kouřový detektor FDR-26-S 32 846 Kč 27 072 Kč 

Kamera AVT20S42 3 2 408 Kč 7 224 Kč 

Kabel SYKFY 300 6 Kč 1 800 Kč 

Kabel SUPERBUS AB01 50 24 Kč 1 196 Kč 

Montážní práce a instalační materiál 52 100 Kč 

Celková cena 208 936 Kč 

Předpokládaná cena realizace varianty III je 208 963 Kč, což představuje 0,8 % hodnoty 

střežených aktiv. U této varianty jsou kromě pořizovacích nákladů, také měsíční náklady 

na činnost fyzické ostrahy, provoz systému a jeho revize. 
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7.4 Výběr vítězné varianty 

V této podkapitole bude proveden výběr vítězné varianty využitím vícekriteriálního 

rozhodování. Kritéria a jejich váhy byly stanoveny na základě přání jednatele společnosti. 

Hodnocení jednotlivých variant bude na základě zvolených kritérií ohodnocených stupnicí 

od 1 do 10, kde jednička nevyhovuje danému kritériu a desítka danému kritériu vyhovuje 

nejvíce. Zvolená kritéria budou hodnoceny dle jejich váhy bodovací metodou rovněž 

na stupnici 1 – 10. Výpočet výsledných vah kritérií je proveden dle vzorce (7-1). Ohodnocená 

kritéria s vypočítanou vahou jsou uvedena v tabulce č. 7.4. 

= /Σ      (7-1) 

Kde:  vi váha kritéria 

  bi bodové ohodnocení kritéria  

Zvolené kritéria  

K1 Pořizovací náklady   K5 Životnost 

K2 Spolehlivost systému   K6 Fyzická ostraha 

K3 Pracnost     K7 Pokrytí kamerovým systémem 

K4 Záruka, servis, údržba   K8 Protipožární ochrana 

Tabulka č. 7.4 – Hodnocení vah kritérií [zdroj autor] 

Kritérium i bi vi 

Pořizovací náklady 1 9 0,191 

Spolehlivost systému 2 10 0,213 

Pracnost 3 7 0,149 

Záruka, servis, údržba 4 6 0,128 

Životnost 5 8 0,170 

Fyzická ostraha 6 2 0,043 

Kamerový systém 7 5 0,106 

Součet 47 1 
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Posouzení jednotlivých variant je provedeno na základě stanovených kritérií a jejich 

výsledných vah. Hodnocení variant bez i s koeficientem vah je v tabulce č. 7.5. 

Tabulka č. 7.5 – Hodnocení variant [zdroj autor] 

Kritérium Váha 
Bez váhového koeficientu S váhovým koeficientem 

I II III I II III 

K1 0,161 10 9 8 1,607 1,446 1,286 

K2 0,179 5 8 7 0,893 1,429 1,250 

K3 0,125 6 7 6 0,750 0,875 0,750 

K4 0,107 5 9 7 0,536 0,964 0,750 

K5 0,143 8 7 8 1,143 1,000 1,143 

K6 0,036 1 5 8 0,036 0,179 0,286 

K7 0,089 4 6 6 0,357 0,536 0,536 

K8 0,161 3 9 7 0,482 1,446 1,125 

Celkem 42 60 57 5,804 7,875 7,125 

Pořadí 3. 1. 2. 3. 1. 2. 

Pomocí bodového hodnocení variant podle stanovených kritérií i po přiřazení jejich 

důležitosti je posouzen jako vítězný návrh varianta zabezpečení II. Vítězná varianta bude 

podrobněji rozpracována v následující kapitole. 

  



 

8 ROZPRACOVÁNÍ VÍT

Na základě vícekriteriálního rozhodování, byla vybrána jako vít

Tento návrh zabezpečení je zam

do prostor, které nejsou v souč

instalace detektorů kouře. Pro

navrženo použití mechanických z

systému, fyzické ostrahy a režimových

dále. 

8.1 Mechanické zábranné systémy

Mechanické zábranné systémy jsou navrženy p

pachateli přístup k objektu společ

V současné době není perimetrická ochrana realizována

na kterém je areál společnosti vybudován

ohraničen celý pozemek. Oplocení

kde je vyvýšený břeh sousedícího pozemku a

na střechu objektu.  Oplocení je také vhodné realizovat 

ve vzdálenosti 2 m od objektu. Tato

zde dostatečné osvětlení. 

Jako oplocení navrhuji použít pozinkované 

drátu 2,2 mm a velikosti ok 50x50 mm (obrázek 

Obrázek 

ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉ VARIANTY 

 vícekriteriálního rozhodování, byla vybrána jako vítězná varianta zabezpe

čení je zaměřen především na rozšíření střežení objektu prvky PZTS, 

současné době nijak zabezpečeny. Důležitou souč

Pro správnou, efektivní a účinnou funkci zabezpe

navrženo použití mechanických zábranných systémů při perimetrické ochran

systému, fyzické ostrahy a režimových opatření. Jednotlivé navrhované prvky jsou popsány 

Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou navrženy při ochraně perimetru. Mají ztížit 

objektu společnosti. 

 není perimetrická ochrana realizována. Vzhledem k velikosti pozemku, 

čnosti vybudován a finančním nákladům na jeho oplocení, nebude 

en celý pozemek. Oplocení navrhuji instalovat na jeho jihovýchodní stran

eh sousedícího pozemku a v minulosti došlo z tohoto místa ke vstupu 

echu objektu.  Oplocení je také vhodné realizovat na jihozápadní stran

od objektu. Tato strana areálu směřuje k železnič

Jako oplocení navrhuji použít pozinkované čtyřhranné pletivo výšky 1800 mm, o

i ok 50x50 mm (obrázek č. 8.1). [32] 

 

Obrázek č. 8.1 – Pozinkované pletivo [32] 
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ězná varianta zabezpečení II. 

řežení objektu prvky PZTS, 

ležitou součástí návrhu je také 

zabezpečení, je také 

i perimetrické ochraně, kamerového 

Jednotlivé navrhované prvky jsou popsány 

 perimetru. Mají ztížit případnému 

velikosti pozemku, 

m na jeho oplocení, nebude 

navrhuji instalovat na jeho jihovýchodní straně, 

tohoto místa ke vstupu 

na jihozápadní straně areálu 

železniční trati a není 

hranné pletivo výšky 1800 mm, o průměru 
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Na oplocení dále navrhuji instalovat jako vrcholovou zábranu ostnatý pozinkovaný drát. 

Průměr drátu je 1,7 mm, vzdálenost ostnů 100 mm. Ostnatý drát bude instalován ve třech 

řadách pomocí držáků ostnatého drátu, tzv. bavolety, umístěných na sloupcích. Navrhovaný 

ostnatý drát a bavoleta jsou zobrazeny na obrázku č. 8.2. [32] 

 

Obrázek č. 8.2 – Ostnatý drát Bodlák a bavoleta [32] 

Na bránu určenou pro vjezd do areálu společnosti navrhuji instalovat kované špice z oceli, 

o průměru základny 20 mm, šířky 55 mm a výšky 120 mm. Navrhovaná kovaná špice 

je zobrazena na obrázku č. 8.3. [42] 

 

Obrázek č. 8.3 – Kovaná špice [42] 
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8.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V současné době je střežení objektu realizováno prvky systému PARADOX, který 

byl instalován před dvěma lety. Stávající používaná ústředna Digiplex EVO 192, bude 

používána i nadále. Součástí této ústředny je bezdrátová nadstavba a GSM komunikátor. 

8.2.1 Plášťová ochrana 

Navrhovanými prvky plášťové ochrany jsou magnetické kontakty, střežící okna a dveře proti 

otevření. Navrhuji instalovat osm magnetických kontaktů PARADOX ZC1 BUS (obrázek 

č. 8.4) a to na vstupní dveře do administrativní budovy a výrobní haly a na okna vedoucí 

do kanceláří, které nejsou opatřeny mřížemi. Jedná se o sběrnicový magnetický kontakt 

připojitelný přímo na BUS sběrnice ústředny Digiplex EVO, připojení je navrženo kabelem 

SUPERBU AB012x2x0,5. Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 8.1.  

Tabulka č. 8.1 – Technické parametry PARADOX ZC1 BUS [41] 

Kompatibilita EVO 192 Adresace detektoru 
jedinečné číslo 

detektoru 

Napájení  11-16 V = Typ magnetický kontakt 

Tamper ano Programovatelný 

výstup PGM 
ne 

Proudový odběr max. 15 mA 

Barva bílá Optická signalizace červená, zelená LED 

 

Obrázek č. 8.4 – Magnetický kontakt PARADOX ZC1 BUS [41] 
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Pro střežení vrat vedoucích do garáže a výrobní haly navrhuji použít dva magnetické 

detektory 3G-SM-70MET (obrázek č. 8.5). Jedná se o polarizovaný čtyřdrátový magnetický 

kontakt. Je určený pro povrchovou montáž na vrata a průmyslové použití. Drátové vývody 

jsou vedeny v pancéřové chráničce. Detektory jsou připojeny k ústředně pomocí kabelu 

SYKFY. Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 8.2. [41] 

Tabulka č. 8.2 – Technické parametry 3G-SM-70MET [41] 

Typ 
Magnetický kontakt 

povrchový 
Montáž 

Povrchová, dva 

otvory pro vruty 

Pracovní vzdálenost 5 – 25 mm 
Národní 

bezpečnostní úřad  
Stupeň utajení 3 

Kabeláž 4 vodiče, délka 55 cm TestAlarm 3. střední až vysoké 

Poplachový výstup NC Velikost 9x50x16 mm 

Tamper Ano, NC Provedení Hliník 

 

 

Obrázek č. 8.5 – Magnetický kontakt 3G-SM-70MET [41] 
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8.2.2 Prostorová ochrana 

Střežení prostoru navrhuji rozšířit o dalších osm PIR detektory, instalovaných 

ve skladovacích prostorech, výrobní hale a v garáži. Navrhovanými detektory jsou DUAL 

PIR detektory DG 55 (obrázek č. 8.6), od výrobce PARADOX. Jedná se o pohybový detektor 

s dvojitým prvkem, který má patentovanou technologii digitálního zpracování založenou 

na eliminaci analogových komponentů mezi senzorem a softwarem pro další zpracování 

informace. Základní technické parametry detektoru jsou uvedeny v tabulce č. 8.3. Detektory 

budou instalovány ve výšce 2,7 m nad podlahou, připojení k ústředně bude provedeno kabely 

SYKFY 2x2x0,5. [41] 

Tabulka č. 8.3 – technické parametry PIR detektoru DG 55 [41] 

Typ detektoru digitální Proudový odběr 
min. 14 mA, 

max. 28 mA 

Montážní výška 2 – 2,7 m 
Národní 

bezpečnostní úřad 
stupeň utajení 2 

Dosah PIR 11 m, 110O TestAlarm 2. nízké až střední 

Senzor duální Barva bílá 

Detekční rychlost 0,2 – 7 m/s Pracovní teplota -20 až 50OC 

Optická indikace červená LED dioda Maximální vlhkost 95% 

Poplachový výstup NC, 28 V=, 150 mA Tamper výstup NC, 28 V=, 150 mA 

Napájení 9 – 16 V= Velikost 60x75x100 mm 

 

Obrázek č. 8.6 - DUAL PIR detektory DG 55 [41] 
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Dalším navrhovaným prvkem prostorové ochrany jsou opticko-kouřové detektory FDR-26-S 

(obrázek č. 8.7). Detektor je určen jako doplňková signalizace k systémům PZTS. Principem 

funkce je detekce na základě vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, prosvětlené 

infračervenou diodou, tento svit je zpětně vyhodnocován. Technické parametry detektoru jsou 

uvedeny v tabulce č. 8.4. Počet navrhovaných opticko-kouřových detektorů je stanoven 

na základě doporučení výrobce. [41] 

Tabulka č. 8.4 – Technické parametry opticko-kouřového detektoru FDR-26-S [41] 

Typ detektoru opticko-kouřový Testovací režim přiložení magnetu 

Detekce optická měřící komora Poplachový výstup NC/NO, 30 V=, 1 A 

Aktivace poplachu 
vniknutí kouře 

do detektoru 

Reset do klidového 

stavu 

auto, po odeznění 

příčiny 

Napájení 10,5 – 14 V= Optická indikace červená LED dioda 

Proudový odběr 
klid 0,032 mA, 

poplach 55 ma 
Barva krytu Bílá 

Startovací doba 

detektoru 
60 s Pracovní teplota 0 až 70OC 

Detekční plocha max. 40 m2 Maximální vlhkost 95% bez kondenzace 

Montážní výška max. 7 m Rozměry 60x100mm 

 

 

Obrázek č. 8.7 – Opticko-kouřový detektor FDR-26-S [41] 
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8.3 Kamerový systém 

V areálu společnosti navrhuji dále instalaci třech kamer ve výrobní hale a skladovacích 

prostorech ve výšce 3,5 metru nad podlahou. Navrhovanými kamerami jsou infračervené 

barevné kamery HD-R25 SHARP CCD (obrázek č. 8.8). Technické parametry navrhovaných 

kamer jsou uvedeny v tabulce č. 8.5. Kamery budou připojeny k současnému používanému 

záznamovému zařízení pomocí koaxiálních kabelů. [35] 

Tabulka č. 8.5 – Technické parametry kamery HD-R25 SHARP CCD [35] 

Snímací čip 1/4“ SHARP CCD IR dosvit max. 25 m 

Minimální osvětlení 0 Lux/F1.2 (LED ON) Pracovní teplota - 30 až 50OC 

Rozlišení 420 TVL Napájení DC 12 V, LED ON 

Objektiv 3,6 mm Proudový odběr 350 mA 

Video výstup 1.0Vp-p 75 Ohm Materiál aluminium 

Režim den/noc ano Barva černá 

Počet IR diod 30 ks Rozměry 537x597 mm 

Vlnová délka IR 45 unit 840nm Voděodolná ano 

 

Obrázek č. 8.8 – Kamera HD-R25 SHARP CCD [35] 

Záznam z kamerového systému bude nahráván pomocí digitálního videorekordéru, který 

společnost používá i v současné době. Tento rekordér je umístěn v kanceláři jednatele 

společnosti. V této místnosti je také situován monitor pro sledování on-line záběrů. 
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8.4 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu navrhuji formou bezpečnostního výjezdu, realizovaného na základě 

narušení střeženého prostoru prvky PZTS. Systém PZTS je napojen na poplachové přijímací 

centrum pomocí GSM modulu připojeného k ústředně. 

Při obdržení signálu o napadení objektu vyšle operátor PPC výjezdovou skupinu, a informuje 

majitele společnosti, který může tento výjezd odvolat. Po příjezdu do areálu společnosti zjistí 

výjezdová skupina příčinu poplachu. V případě jeho napadení neoprávněnou osobou 

informuje dispečer Policii ČR. Výjezdová skupina zajistí objekt proti dalšímu páchání trestné 

činnosti a zadrží případného pachatele, kterého následně předá Policii ČR. V případě planého 

poplachu zjistí výjezdová skupina jeho příčinu a zajistí nápravu. 

V případě obdržení signálu o možném vzniku požáru, předá operátor PPC tuto informaci 

neprodleně Hasičskému záchrannému sboru ČR a informuje majitele společnosti. 

Stanovení dojezdové doby fyzické ostrahy 

Nejbližší možnost napojení na PPC je v Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou a v Polné. 

V tabulce č. 8.6 jsou uvedeny jejich vzdálenosti od areálu společnosti APOLY s.r.o. 

a předpokládaná doba dojezdu. 

Tabulka č. 8.6 – Dojezdové časy fyzické ostrahy [zdroj autor] 

Město Vzdálenost (km) 
Dojezdová doba 

(min) 

Havlíčkův Brod 18 20 

Žďár nad Sázavou 14 14 

Polná 13 14 

Vzhledem ke vzdálenostem a dojezdovým časům fyzické ostrahy navrhuji realizovat napojení 

na PCC ve Žďáře nad Sázavou, který je od areálu společnosti vzdálený 14 kilometrů 

a předpokládaná dojezdová doba je 14 minut. 
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8.5 Režimová opatření 

Hlavním nedostatkem v současných režimových opatřeních je vstup osob do areálu 

společnosti. Z tohoto důvodu je nutné ho upravit. Při příchodu se musí návštěva ohlásit 

zazvoněním u vchodových dveří, vedoucích do administrativní budovy. Pro větší bezpečnost 

pracovnic v kancelářích je vhodné instalovat sadu videotelefonu a dveřní stanice Commax, 

CDV-35N/DRC-40CK (obrázek č. 8.9), technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 8.7. 

Příslušná pracovnice je povinna oznámit příchod hosta navštívenému zaměstnanci, popřípadě 

jednateli společnosti. U vchodových dveří musí být návštěva vyzvednuta navštíveným 

zaměstnancem.  Tento zaměstnanec je povinen hosta doprovázet po celou dobu pobytu 

v areálu. Po skončení návštěvy musí být host vyveden před areál společnosti. 

Tabulka č. 8.7 – Technické parametry CDV-35N/DRC-40CK [41] 

Velikost displeje 3,5“ Kamerový modul 1/3“ barevná CCD 

Počet kamerových 

vstupů 
2 Úhel záběru 

68ohorizontálně, 

55overtikálně 

Provedení 

komunikace 
sluchátko Noční přísvit 

ano, bílým světlem 

na vzdálenost 70 cm 

Typ materiálu plast Počet tlačítek 1 

Barva perleťově bílá Typ montáže povrchová 

Napájení 230 V AC Napájení z videotelefonu 

 

Obrázek č. 8.9 – Videotelefon a dveřní stanice CDV-35N/DRC-40CK [41] 
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V režimových opatřeních je dále vhodné upravit pracovní řád a stanovit sankce za jeho 

nedodržování. 

Pro správné fungování navrhovaného vstupu osob do areálu společnosti je důležité dodržovat 

pokyny o uzavírání brány, vyplývající z pracovního řádu. Za její otevření a uzavření odpovídá 

vedoucí dané směny. Aby nedocházelo k volnému pohybu neoprávněných osob po areálu 

společnosti, je důležité kontrolovat uzavření brány. Pro případ porušení daných ustanovení 

je vhodné stanovit sankce za jejich nedostatečné plnění. 

V areálu společnosti je umístěno velké množství kartonu. Hrozí zde tedy rychlé šíření požáru. 

Proto je vhodné v pracovním řádu důrazně zakázat kouření a manipulaci s otevřeným ohněm 

mimo místa k tomuto určená. Při nedodržení tohoto nařízení doporučuji udělit danému 

zaměstnanci napomenutí, popřípadě finanční sankci. 

V současné době není pohyb zaměstnanců po areálu společnosti pracovním řádem omezen. 

Proto je vhodné stanovit jejich pracoviště a omezit tím jejich libovolný pohyb po objektu. 

S navrhovanými režimovými opatřeními je nutné seznámit stávající zaměstnance a provádět 

namátkovou kontrolu jejich dodržování. Dále musí být určení zaměstnanci proškoleni 

o správném zacházení s navrhovanými prvky PZTS. 

Pro správnou funkci navrhovaných systémů je důležitá jejich pravidelná kontrola a revize 

ve stanovených termínech.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zvýšit míru zabezpečení objektu společnosti pro výrobu 

papírových obalů APOLY s.r.o. Vytipovat slabé články systému a navrhnout nové řešení 

v aplikované bezpečnosti, jejich technickou realizaci a ekonomickou náročnost. 

Úvodní část diplomové práce je věnována teoreticko-právnímu posouzení problematiky 

ochrany podniku a fyzické ochraně. V této části jsou popsány základní odborné pojmy, právní 

předpisy a technické normy týkající se dané oblasti. Následně jsou popsány jednotlivé druhy 

fyzické ochrany, a to technická ochrana, fyzická ostraha a režimová opatření. 

V praktické části práce jsou uvedeny základní informace o společnosti, charakteristika a popis 

areálu společnosti APOLY s.r.o. a jeho okolí. Jsou zde také uvedena aktiva firmy vyčíslená 

jednatelem společnosti, které jsou důležitá pro hodnotu navrhované fyzické ochrany. Dále 

je zde popsán současný stav zabezpečení, údaje o napadení společnosti v minulosti a statistika 

protiprávní činnosti v lokalitě, kde se areál nachází. Tyto údaje byly použity jako podklad 

při stanovení rizik ohrožení bezpečnosti areálu společnosti. 

Další část práce je věnována analýze a hodnocení rizik. Pro ověření současného stavu 

zabezpečení byly provedeny tři metody analýzy rizik. Identifikace rizik je provedena aplikací 

Ishikawova diagramu příčin a následků. Stanovená rizika byla rozdělena z hlediska 

procesního a strukturálního a ohodnocena analýzou selhání systému – FMEA. Analýza 

FMEA byla dále vyhodnocena pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovou křivkou. 

Pro verifikaci výsledků analýzy FMEA byla použita metoda souvztažnosti. Jako nejzávažnější 

rizika byla vyhodnocena vstup neoprávněných osob do areálu společnosti během pracovní 

doby, překonání okenních otvorů, přelezení vstupní brány a vniknutí dveřmi. Jako další 

nežádoucí rizika stanovená metodou FMEA, které je nezbytné minimalizovat, je požár, vstup 

na střechu objektu a manipulace s otevřeným ohněm uvnitř areálu společnosti. 

Na základě stanovených rizik byly vypracovány tři návrhy zabezpečení areálu společnosti, 

které minimalizují rizika na přijatelnou úroveň. Návrhy zabezpečení byly prokonzultovány 

s jednatelem společnosti a společně s ním byla navržena kritéria pro posouzení navrhovaných 

variant vícekriteriálním hodnocením. Pomocí vícekriteriálního hodnocení byla vybrána 

vítězná varianta zabezpečení. Vítězným návrhem se stala varianta II. Tento návrh je zaměřen 
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především na rozšíření střežení objektu prvky PZTS, v prostorách, které nejsou v současné 

době střeženy dostatečně. Součástí tohoto návrhu je také instalace detektorů kouře ve výrobní 

hale a skladovacích prostorech, kde je zvýšené riziko požáru. Pro efektivní a účinné 

zabezpečení je součástí tohoto návrhu také instalace mechanických zábranných systémů, 

kamerového systému, fyzické ostrahy a režimových opatření. Jednotlivé navrhované prvky 

vítězné varianty jsou podrobněji popsány včetně jejich technických parametrů v samostatné 

kapitole. 

Předpokládané finanční náklady na realizaci navrhované vítězné varianty zabezpečení areálu 

společnosti byly vyčísleny na 161 379 Kč. Tato hodnota nepřesahuje 10% střeženého majetku 

a je tedy přijatelná. 

Při realizaci navrhovaných opatření, dojde ke zvýšení úrovně fyzické ochrany v objektu 

společnosti APOLY s.r.o., k eliminaci možných rizik a minimalizaci jejich následků. 

Diplomová práce bude předložena jednateli společnosti k seznámení se s obsahem a v případě 

zájmu bude použita jako podklad pro vypracování realizačního projektu zabezpečení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CCTV  Closed circuit television – Uzavřený televizní okruh 

ČR  Česká republika 

EPS  Elektronická požární signalizace 

IR  Infračervené 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PČR  Policie České republiky 

PIR  Passive Infra Red detektor – Pasivní infračervené čidlo 

PPC  Poplachové přijímací centrum 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SBS  Soukromá bezpečnostní služba 

TZ  Trestní zákoník 
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