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1 Úvod 

Zabezpe!ování objekt" má dlouhou historii, která sahá až k jeskynním lidem, kte í se 

snažili své jeskyn$ zamaskovat v$tvemi a listím, zabezpe!it ji t$žkým p edm$tem, anebo je 

chránila živá síla, nap íklad n$jaký !len tlupy. Podobný systém zamaskovat, zabezpe!it 

a ochránit plynul d$jinami až dodnes a vyvíjel se.  

Zabezpe!ení jakékoliv velké plochy má historii komplikovan$jší a vývoj se lišil 

s každým v$kem, který pro lidstvo zapo!al. Lidé se cht$li chránit, proto kolem vesnice 

vytvo ili palisády, otroci mohli utéct, proto otroká i vybavili jejich ubikace m ížemi, 

velkostatek mohl být vykraden,  proto se kolem postavily zdi. A tak každé období nám dává 

možnost !erpat z n$ho a využívat jeho znalosti a zkušenosti pro st ežení a zabezpe!ení 

pr"myslových komplex" a díky moderní technologii snížit ochranu živou silou na minimum. 

A! se to zdá nepravd$podobné, p i zabezpe!ování komplex" používáme poznatky 

známé již z prav$ku, nap íklad stráže, nebo starov$ku, nap . m íže, !i okenice na okna. 

I z první sv$tové války, která nabídla ostnatý drát poprvé pro zpomalení, !i zastavení špatn$ 

vybaveného narušitele a ne pro zahrazení dobytka, k !emuž byl p"vodn$ ur!en. Druhá 

sv$tová válka nám ukázala možnosti kombinace bezpe!nostních prvk" jako jsou nap íklad 

vysoké ploty s ostnatým drátem. Každý z t$chto vynález", !i nápaditost jejich kombinací nám 

ukázal cestu, jak zabezpe!it jakýkoliv areál nebo komplex s ohledem na narušení venkovní, 

tak preventivní ochranu p ed t$mi, jenž jsou uvnit . 

Ochrana v$tších areál" je již dost obtížná pro ochranu p ed narušiteli zvenku, ale ješt$ 

obtížn$jší je zabezpe!it její ochranu proti zam$stnanc"m uvnit , kte í se mohou pokoušet 

vynášet jak movitý majetek, tak výrobky, nebo dokonce vynášet informace. Úkolem 

zabezpe!ení je ztížit, zpomalit, !i ješt$ lépe, zastavit takovéto jednání. Co je však opomíjeno, 

je i schopnost zastrašit potenciálního narušitele od takového jednání, a to vizuální stránkou 

zabezpe!ení objektu, která je viditelná na první pohled. Je však d"ležité najít mez, kdy 

zabezpe!ení, které je na vysoké technické úrovni m"že p ekro!it ekonomickou i logickou 

ú!innost a tím m"že nabídnout dojem, že v objektu je n$co velmi cenného, co žádá takovou 

ochranu. Následkem toho se m"že dokonce zvýšit po!et narušení komplexu mnohdy i t$mi, 

kte í by jinak nejevili zájem. V sou!asné dob$ nesmíme opomenout ani možnost, že narušitel 

netouží po !emkoliv uvnit  objektu, ale pouze po úsp$šném p ekonání zdánliv$ 

nep ekonatelné ochrany. 

Nejen s p ihlédnutím k historii, ale i obrazem dnešní doby, a% mentalitou lidí, zákony 

nebo technickým vymoženostmi, je sestavena tato práce, aby ukázala možnou cestu, jak 
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progresivn$, tak stále ekonomicky zabezpe!it pr"myslový areál, využila stávající a navrhla 

nové možnosti zabezpe!ení majetku vysoké hodnoty. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout inovativní komplexní technické zabezpe!ení 

objektu potraviná ské firmy, a to za ú!elem ochrany osob a majetku. Struktura práce 

je rozd$lena do n$kolika kapitol, které tvo í ucelený celek. V první !ásti jsou uvedeny rešerše 

použité odborné literatury, zákony a normy týkající se dané problematiky a teorie týkající se 

fyzické ochrany objektu. V další !ásti je uvedena charakteristika a popis areálu a objektu 

a jeho sou!asného zabezpe!ení. Následující kapitola je v$nována analýze a hodnocení rizik 

v objektu, kdy byly postupn$ využity t i metody, které identifikovaly možná nebezpe!í. 

Z výsledk" t$chto metod jsem vycházela p i tvorb$ další !ásti práce, kterou tvo í návrhy t í 

nových variant zabezpe!ení, z nichž byla posléze vybrána nejvhodn$jší varianta zabezpe!ení. 
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2 Rešerše 

 
BRABEC, František a kolektiv: Bezpe nost pro firmu, ú!ad, ob ana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Tato kniha se zabývá postavením 

jednotlivých bezpe!nostních složek v systému prevence kriminality, dále ochranou informací, 

vlastnictví a objas#uje také kroky bezpe!nostní expertízy. 

&ANDÍK, Marek: Objektová bezpe nost II. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín$, 

2004, 100 s. ISBN 80-7318-217-3. V$nuje se ochran$ objekt" v podob$ jak elektronických 

zabezpe!ovacích systém", tak elektrické požární signalizaci. Podstatnou !ást tvo í kapitoly, 

týkající se p ístupových systém" a kamerových systém". 

K'E&EK, Stanislav a kolektiv: P!íru ka zabezpe ovací techniky. 3.vyd. Blatná: Blatenská 

tiskárna, 2006, 313s. ISBN 80-902938-2-4. Tato kniha  eší problematiku zabezpe!ení objektu 

od využití mechanických zábranných systém", p es elektrické zabezpe!ovací systémy 

a elektronickou požární signalizaci, až po systémy pr"myslové televize. 

LUKÁŠ, Lud$k a kolektiv: Bezpe nostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. Tato kniha se zabývá problematikou 

z oblasti ochrany majetku a fyzické bezpe!nosti. Je rozd$lena do n$kolika celk", které 

postupn$  eší prvky využitelné k zabezpe!ení objektu, projektování zabezpe!ovacích systém", 

!i právní stránku této problematiky. 

PATÁK, Jaroslav a kolektiv: Zabezpe ovací systémy: Situa ní prevence kriminality. 1. vyd. 

Praha: Nakladatelství Armex Praha, 2000, 117 s. ISBN 80-86244-13-X. Publikace se v první 

!ásti v$nuje mechanickým zábranným systém"m a elektronickým bezpe!nostním systém"m. 

Druhá !ást se v$nuje kontrole p ístupu osob, kde mimo jiné  eší možnosti p ístupových 

terminál", bezkontaktní, !i biometrické systémy, !i pojem oprávn$né osoby. 

Š&UREK, Radomír: Studie analýzy rizika protiprávních  in" na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, edi!ní st edisko 840, katedra 040, 1. vyd., 2009, 115 s. Toto skriptum, ur!ené pro 

poslucha!e Fakulty bezpe!nostního inženýrství, se zabývá problematikou bezpe!nosti 

na letišti. D"ležitou !ástí t$chto skript je kapitola týkající se analýzy rizik na letišti, kde jsou 
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modelov$ ukázány jednotlivé metody, které se dají využít nejen v souvislosti s  ešením 

problematiky letišt$.  

UHLÁ', Jan: Technická ochrana objekt": I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. vyd. 

Praha: 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. Jedná se o skriptum Policejní akademie &eské 

republiky, které se v$nuje problematice mechanických zábranných systém" ochra#ujících 

perimetr, pláš% objektu, vstupní otvorové výpln$ i p edm$tovou ochranu. Uvádí jednotlivé 

druhy a jejich charakteristiky. 

UHLÁ', Jan: Technická ochrana objekt": II. díl, Elektrické zabezpe ovací systémy II. Praha: 

2009, 229 s. ISBN 978-80-7251-313-0. Jedná se o druhý díl skript, které vydala Policejní 

akademie &eské republiky. Tento díl je v$nován elektrickým zabezpe!ovacím systém"m 

a v$nuje se popisu jednotlivých typ" prvk" a dalšímu p íslušenství ur!enému k zabezpe!ení 

obvodové ochrany, plášt$ objektu, prostorové ochran$ i p edm$tové ochran$. &ást publikace 

je v$nována také samotnému projektování zabezpe!ovacích systém". 
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3 Právní p edpisy a technické normy 

3.1 Právní p edpisy 

Oblast ochrany osob a majetku není v &eské republice  ešena komplexním právním 

p edpisem. Proto je nutné využít celou  adu právních norem, které se této problematiky týkají. 

Ústava !eské republiky 

Zákon !. 1/1993 Sb., Ústava &eské republiky ve zn$ní pozd$jších p edpis" byl p ijat 

&eskou národní radou 16. prosince 1992. Jedná se o nejvýše postavený zákon s nejvyšší 

právní sílou, na kterém se zakládá celý právní  ád &eské republiky. Ústava deklaruje základní 

práva a svobody ob!an", jakož i demokratické principy &eské republiky. [21] 

Listina základních práv a svobod 

Sou!ástí ústavního po ádku &eské republiky je dle zákona !. 1/1993 Sb., Ústavy 

&eské republiky ve zn$ní pozd$jších p edpis", !lánku 3 také zákon !. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod. Tímto právním p edpisem byly vyhlášeny základní práva svobody, 

které jsou dle tohoto zákona nezadatelné, nezcizitelné, neproml!itelné a nezrušitelné. 

&lánek 3 odst. 1: Základní práva a svobody se zaru!ují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického, !i jiného smýšlení, národního, nebo sociálního 

p"vodu, p íslušnosti k národnostní nebo etnické menšin$, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. [22] 

 
Ob"anský zákoník 

Zákon !. 40/1964 Sb., Ob!anský zákoník ve zn$ní pozd$jších p edpis" upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, dále majetkové vztahy mezi nimi a státem 

a vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osob, pokud nejsou tyto ob!anskoprávní vztahy 

upraveny jinými zákony. 

§ 6: Jestliže hrozí neoprávn$ný zásah do práva bezprost edn$, m"že ten, kdo je takto ohrožen, 

p im$ eným zp"sobem zásah sám odvrátit. 
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§ 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, ob!anské cti 

a lidské d"stojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projev" osobní povahy. 

§ 123: Vlastník je v mezích zákona oprávn$n p edm$t svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky. 

§ 126 odst. 1: Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávn$n$ zasahuje; zejména se m"že domáhat vydání v$ci na tom, kdo mu ji neoprávn$n$ 

zadržuje.  

§ 415: Každý je povinen po!ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na p írod$ a životním prost edí. 

§417 odst. 1: Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakro!it zp"sobem 

p im$ eným okolnostem ohrožení. [23] 

 
Trestní  ád 

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

upravuje postup orgán" !inných v trestní  ízení tak, aby byly trestné !iny náležit$ zjišt$ny 

a jejich pachatelé dle zákona spravedliv$ potrestáni. Ob!ané mají právo, ale také povinnost 

napomáhat k dosažení t$chto cíl". 

§ 76 odst. 2: Osobní svobodu osoby, která byla p istižena p i trestném !inu, nebo 

bezprost edn$ poté smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjišt$ní její totožnosti, 

k zamezení út$ku, nebo k zajišt$ní d"kaz". Je však povinen tuto osobu p edat ihned 

policejnímu orgánu; p íslušníka ozbrojených sil m"že též p edat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil, nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned p edat, je t eba 

n$kterému z uvedených orgán" omezení osobní svobody bez odklad" oznámit. [26] 

 
Trestní zákoník 

Zákon !. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve zn$ní pozd$jších p edpis" je základním 

právním p edpisem upravujícím trestní právo hmotné. D$lí se na obecnou a zvláštní !ást. 

Obecná !ást specifikuje p"sobnost tohoto zákona, základy trestní odpov$dnosti a trestní 

sankce. Zvláštní !ást obsahuje soupis trestných !in", které jsou dle své povahy rozd$leny 

do 13 hlav. 
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Pro oblast ochrany osob a majetku jsou d"ležité trestné !iny uvedené v Hlav$ V, § 205 

až § 232, Trestné !iny proti majetku. V rámci !innosti bezpe!nostních pracovník" p i ochran$ 

osob a majetku jsou d"ležité okolnosti vylu!ující protiprávnost !inu, které jsou umíst$ny 

v Hlav$ III tohoto zákona. Zejména se jedná o: 

§ 28 odst. 1 Krajní nouze: &in jinak trestný, kterým n$kdo odvrací nebezpe!í p ímo hrozící 

zájmu chrán$nému trestním zákonem, není trestným !inem. 

§ 29 odst. 1 Nutná obrana: &in jinak trestný, kterým n$kdo odvrací p ímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chrán$ný trestním zákonem, není trestným !inem. [24] 

 
Zákon o p estupcích 

Zákon !. 200/1990 Sb., o p estupcích ve zn$ní pozd$jších p edpis" definuje p estupek 

jako zavin$né jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem spole!nosti a je za p estupek 

výslovn$ ozna!eno v tomto, nebo jiném zákon$ a nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 

podle zvláštních právních p edpis", anebo o trestný !in. [27] 

Zákon o ochran# osobních údaj$ 

Zákon !. 101/2000 Sb., o ochran$ osobních údaj" ve zn$ní pozd$jších p edpis" 

je základním právním p edpisem upravujícím práva a povinnosti p i zpracování osobních 

údaj". Zákon se vztahuje na ty osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány ve ejné moci, a také fyzické !i právnické osoby. [25] 

Zákoník práce 

Zákon !. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn$ní pozd$jších p edpis" upravuje právní 

vztahy mezi zam$stnanci a zam$stnavateli, které vznikají p i výkonu závislé práce. 

Zam$stnavatel je povinen vytvá et zam$stnanc"m podmínky pro výkon práce v bezpe!ném 

a zdraví neohrožujícím prost edí a p ijímat opat ení k p edcházení rizik a odstra#ovat nebo 

minimalizovat neodstranitelná rizika. [28] 
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3.2 Technické normy 

Normy specifikují d"ležité požadavky na parametry, !i vlastnosti materiál", výrobk" 

nebo postup", jejichž dodržování není závazné. Níže jsou uvedeny vybrané technické normy, 

které se týkají ochrany objekt". 

Normy  ady !SN EN 50131 

Jedná se o normy, které specifikují požadavky pro jednotlivé prvky Poplachových 

systém". 

&SN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 1: Systémové požadavky 

&SN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 2-2: Detektory narušení - Pasivní infra!ervené detektory 

&SN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory 

&SN EN 50131-2-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infra!ervené a mikrovlnné detektory 

&SN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infra!ervené a ultrazvukové detektory 

&SN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 2-6: Detektory otev ení (magnetické kontakty) 

&SN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - &ást 

3: Úst edny 

&SN EN 50131-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - &ást 

4: Výstražná za ízení 

&SN EN 50131-5-3 Poplachové systémy - Elektrické zabezpe!ovací systémy - &ást 5-3: 

Požadavky na za ízení využívající bezdrátové propojení 

&SN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy - 

&ást 6: Napájecí zdroje 
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!SN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 
bezpe"nostních aplikacích - !ást 7: Pokyny pro aplikaci 

Norma uvádí doporu!ení pro výb$r, plánování a instalaci systém" uzav ených 

televizních okruh". Jsou zde zahrnuty kamery s monitory nebo videorekordéry,  ídící a další 

pomocná za ízení nutná pro použití v bezpe!nostních aplikacích. 

!SN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstup$ pro použití v 
bezpe"nostních aplikacích - !ást 7: Pokyny pro aplikace 

Norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systém" kontroly vstup" 

a komponent" uvnit  a vn$ budov. Zahrnuje návrh systému, instalaci, p edávání, provoz 

a údržbu systém" kontroly vstup". 

!SN EN 1627 Dve e, okna, lehké obvodové plášt#, m íže a okenice - Odolnost proti 
vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma uvádí požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dve í, oken, lehkých obvodových pláš%", m íží a okenic. [18] 
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4 Fyzická ochrana objektu 

Bezpe!nost ur!itého subjektu je stav, kdy jsou rizika, která plynou z hrozeb 

minimalizována na akceptovatelnou úrove#. Pokud chceme takovou bezpe!nost zajistit, 

je nutné identifikovat základní hrozby, které mohou zp"sobit nežádoucí újmu. Abychom 

rizika mohli minimalizovat na p ijatelnou úrove#, je zapot ebí vytvo it ochranu subjektu, což 

p edstavuje vytvo ení bezpe!ného prost edí. Realizace posléze p edstavuje návrh a slad$ní 

všech dostupných prost edk", které zajistí požadovanou nebo definovanou bezpe!nost. 

Aplikací jednotlivých forem fyzické ochrany m"žeme potenciálního pachatele odradit 

od spáchání !inu, zabránit jeho provedení, nebo jej alespo# zpomalit. Fyzickou ochranu 

d$líme na technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. [5, 9, 16] 

4.1 Technická ochrana 

Tento zp"sob zabezpe!ení objektu podporuje realizaci režimových opat ení, 

zkvalit#uje !innost fyzické ostrahy a odrazuje narušitele od jeho !inu, p ípadn$ ztíží jeho 

!innost a tím prodlouží dobu jeho p ístupu k chrán$nému zájmu. 'adíme zde mechanické 

zábranné systémy a elektrické bezpe!nostní systémy. [9] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) pat í mezi nejstarší typy ochrany 

k zabrán$ní vniknutí nepovolaných osob na pozemek nebo do objekt", p ípadn$ k zamezení 

manipulace s chrán$ným p edm$tem. Jsou využívány k ochran$ t$chto oblastí: 

• Ochrana perimetru: vn$jší zajišt$ní pozemku pomocí plot", bran, zdí, závor apod. 

• Ochrana pláš%ová: ochrana proti vniknutí do objektu prost ednictvím dve í, oken, bran, 

st$n, podlah apod. 

• Ochrana p edm$tová: zajišt$ní p edm$t" prost ednictvím bezpe!nostních schránek, 

trezor", ocelových schránek apod. [13, 16] 
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4.1.2 Elektrické bezpe"nostní systémy 

Poplachové zabezpe"ovací a tís%ové systémy 

Poplachové zabezpe!ovací a tís#ové systémy (dále jen PZTS) slouží k signalizaci 

nebezpe!í ve st eženém prostoru. Jedná se o soubor detektor", tís#ových hlási!", úst eden, 

prost edk" poplachové signalizace a p enosových za ízení, jejichž prost ednictvím je opticky 

nebo akusticky signalizováno na ur!ené místo narušení st eženého prostoru. PZTS dopl#ují 

bezpe!nostní systém a zastávají v n$m dva úkoly, a to podporovat klasickou ochranu 

p edáním informace o jejím napadaní a následn$ tak umožnit fyzické ostraze v!asný zásah 

a dále zvyšovat efektivitu fyzické ostrahy. 

Jednotlivými prvky PZTS, které mají své specifické funkce a postavení v rámci celého 

systému, jsou: 

• &idlo (detektor) je za ízení, které reaguje na fyzikální jevy, které vznikají v souvislosti 

s narušením st eženého prostoru, !i nežádoucí manipulací st eženého p edm$tu. Pokud 

dojde k narušení, vyšle !idlo poplachový signál, !i zprávu. 

• Úst edna p ijímá a zpracovává informace, které dostává z jednotlivých !idel dle 

stanoveného programu a následn$ jej realizuje požadovaným zp"sobem. 

• P enosové prost edky zajiš%ují p enos výstupních informací, a to z úst edny do místa 

signalizace, a také pokyn" opa!ným sm$rem. 

• Signaliza!ní za ízení p evádí p edané informace na pat i!ný signál, kterým je vyhlášen 

poplach nebo výstraha. 

• Dopl#ková za ízení uleh!ují ovládání systému, p ípadn$ se jejich prost ednictvím mohou 

realizovat další speciální funkce. [1, 17] 

Systémy pr$myslové televize 

Systémy pr"myslové televize jsou stále využívan$jším prvkem p i zabezpe!ení 

r"zných objekt" a prostor, kdy dopl#ují PZTS. Jedná se o efektivní zp"sob st ežení, kdy lze 

monitorovat i rozsáhlé prostory v reálném !ase. Obraz ze st eženého prostoru je možné 

zaznamenávat na pásku nebo digitální datové médium. Záznam m"že být využit ke zp$tnému 

dohledávání informací, pro vyhodnocování vniklých poplachových situací apod. 

Zobrazovacím za ízením mohou být nap . plazmové monitory, barevné !i !ernobílé 
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obrazovky apod.  Aplikace kamer je vhodná ve !lenitých nebo ve vícepodlažních prostorách, 

kde je vhodná kontrola nad pohybem návšt$vník", !i zam$stnanc". [5] 

P ístupové a docházkové systémy 

P ístupové systémy slouží k zp ehledn$ní pohybu zam$stnanc", !i návšt$vník" 

po objektu, p ípadn$ k regulaci vstupu do st ežených prostor. K identifikaci osob se využívají 

bezkontaktní !ipové karty, kontaktní !ipy nebo biometrická identifikace. Po na!tení karty 

nebo !ipu, dochází k záznamu provedené události se zaznamenanými parametry, jako 

je místo, !as atd. Docházkový systém m"že být jednou z dopl#kových funkcí, který vede 

k snadn$jší a rychlejší evidenci docházky zam$stnanc".  

Z hlediska bezpe!nosti je d"ležité, aby p i ztrát$ !i zcizení mohla být identifika!ní 

karta zablokována a tak nemohla být dále zneužita. Tento systém by byl neefektivní, kdyby 

nebyl vybudován systém zábran, které neoprávn$ným osobám znemožní vstup do objektu. 

K tomu se využívá napojení na turnikety, elektrické zámky dve í, závory apod., které se dle 

p ístupových práv otev ou, !i nikoliv. [1, 5] 

4.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je jedním z finan!n$ nejnákladn$jších zp"sob" zajišt$ní bezpe!nosti. 

Jejím cílem je odhalení narušitele a jeho zadržení, ochrana aktiv, ale také realizace 

protipožárních, !i havarijních opat ení. Tato !innost bývá provád$na strážnými, hlída!i, 

hlídací službou, !i policisty. Organizace využívají nej!ast$ji služby soukromých 

bezpe!nostních agentur, než vlastní bezpe!nostní služby. Úkoly, které v rámci své !innosti 

bezpe!nostní agentury provád$jí, jsou nap íklad: 

• Kontrolní propustková služba – kontrola osob a dopravních prost edk", které do areálu 

!i objektu vstupují, nebo jej opoušt$jí, zabrán$ní vstupu neoprávn$ným osobám 

a vozidl"m. 

• Kontrolní !innost – zabrán$ní ztrátám, poškození, !i rozkrádání majetku. 

• St ežení objekt" a prostor formou strážní služby – na pevných, pohyblivých 

!i poch"zkových stanovištích. 

• Realizace bezpe!nostních opat ení v objektu !i prostoru. 



 13 

• Realizace zásahu p i mimo ádných událostech, !i na základ$ signálu o narušení objektu – 

požár, výbuch, !i živelné pohromy, narušení st eženého objektu apod. [1, 9] 

4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organiza!n$ administrativních opat ení a postup", které 

vedou k zajišt$ní požadovaného stavu pro funkci zabezpe!ovacího systému a jeho následného 

slad$ní s provozem objektu, který chceme chránit. Cílem režimové ochrany je stanovit 

zásady, pravidla a oprávn$ní p i pohybu zam$stnanc" a ostatních osob v objektu, zp"sob 

provád$ní bezpe!nostních kontrol vnášeného a vynášeného materiálu apod. Režimová 

opat ení d$líme na vn$jší a vnit ní. 

• Vn$jší režimová opat ení – podmínky vstupu a výstupu do chrán$ného prostoru. Opat ení 

stanoví nap . kde, kdy, jak a !ím se do objektu, !i prostoru smí nebo nesmí vstupovat 

a opoušt$t. 

• Vnit ní režimová opat ení – podmínky dodržování sm$rnic, týkajících se omezení pohybu 

osob a vozidel v chrán$ném prostoru v ur!ité oblasti, kontrola pohybu materiálu, skladový 

režim, !i režim strážních v$ží nebo zavedení opat ení na vnit ní stran$ vn$jšího 

hrazení. [9, 17] 

5 Bezpe"nostní projekt 

Bezpe!nostní projekt je podrobným plánem realizací zásad a cíl" stanovených 

bezpe!nostní politikou. Bezpe!nostní politika odpovídá na t i otázky, a to, co má organizace 

v oblasti bezpe!nosti konat, jakých cíl" chce v bezpe!nosti dosáhnout a jak jich bude 

dosaženo. Bezpe!nostní projekt je od bezpe!nostní politiky odlišný tím, že je konkrétní, 

podrobný, zam$ ený na detail, spole!n$ se sledováním náklad" na jeho realizaci. Významným 

znakem projektu je dosažení daného cíle, kterým také kon!í.  

Hlavní znaky bezpe!nostního projektu: 

− p esn$ a srozumiteln$ formulované cíle; 

− zadané termíny dokon!ení; 

− obsahuje !innosti, které jsou propojeny vzájemnými vazbami; 
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− vytvo ení rozpo!tu pro realizaci; 

− seznam pracovník", kte í zodpovídají za realizaci projektu; 

− realizace za pomoci projektových tým". 

Nezbytnou podmínkou pro vznik projektu je definování jeho cíle. Ten musí být 

jednozna!ný, srozumitelný a m$ itelný. Na formulaci mají také vliv p edchozí výsledky 

organizace, kdy dojde ke zjišt$ní ur!itého problému, který chce dále  ešit. K vytvo ení plánu 

je dále nutné znát termín dokon!ení projektu. Pro stanovení cílového termínu spln$ní plánu 

je podstatné ur!ení termín" realizace jednotlivých krok", které povedou k napln$ní 

plánovaného cíle. 

Dalším krokem p i sestavování plánu postupu projektu je formulace jednotlivých 

úkol", které povedou ke spln$ní daného cíle. Díl!í úkoly tak ur!ují rozsah projektu. Musí se 

dále ur!it doba trvání jednotlivých úkol" a jejich vzájemná závislost, což znamená ur!it, jestli 

lze úkoly provád$t soub$žn$, !i za sebou. D"ležitou událostí b$hem vytvá ení projektu jsou 

milníky, které ozna!ují ukon!ení skupiny na sob$ závislých úkol" nebo fáze projektu. 

Úsp$šnost celého projektu ovliv#uje také materiální zabezpe!ení, což jsou zdroje 

v podob$ osob, vybavení a prostor, p ípadn$ ve form$ rozpo!tu. Pokud organizace využívá 

vlastní zdroje, m"že tím snížit výši rozpo!tu projektu. P i p íprav$ projektu musí dojít 

k nadefinování jednotlivých zdroj", tzn. ur!ení po!tu osob podílejících se na projektu, jejich 

profese, zda se bude jednat o pracovníky organizace !i ne, dále ur!it vybavení, jako jsou 

po!íta!e, vozidla apod., a zda-li se op$t jedná o zdroje vlastní, !i nikoliv. Nakonec dojde 

k ur!ení prostor nap . pro uskladn$ní pot ebných stroj" a za ízení, !i náhradní prostory pro 

provoz. 

Úsp$šnost projektu je dále ovlivn$na ur!ením odpov$dné osoby za spln$ní 

jednotlivých úkol" a nakonec celého plánu. Za realizaci celého projektu je zodpov$dný 

manažer projektu. 

Realizace bezpe!nostního projektu je dosažením zadaných cíl". V této chvíli je velmi 

d"ležitá jeho implementace. Jedná se o složitý proces adaptace celé organizace, jejich 

organiza!ních složek a také jednotlivých zam$stnanc" na zm$ny vyvolané projektem. [1] 
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6 Statistika trestných "in$ 

Potraviná ská firma, která je p edm$tem této diplomové práce, se nachází ve m$st$ 

Ostrava. I  p esto, že dochází k r"stu nezam$stnanosti v této oblasti, po!et kriminálních !in" 

spáchaných na území m$sta Ostravy klesá, jak je vid$t z obrázku 1, kde je zobrazena statistika 

nápadu trestné !innosti za posledních p$t let. 

 
Obrázek 1: Nápad trestné "innosti v Ostrav# z let 2008 – 2012 [autor] 

 
Tato klesající tendence nezastírá fakt, že nejvíce spáchaných trestných !in" na tomto 

území spadá do kategorie majetkových trestných !in", jak je vid$t v tabulce 1. Ty lze dále 

rozd$lit, a to na krádeže vloupáním, krádeže prosté (nap . kapesní krádeže, krádeže jízdních 

kol, !i motorových vozidel) a krádeže v podob$ podvodu, zpronev$ry, pytláctví apod. 

Tabulka 1: Po"ty kriminálních p ípad$ na území m#sta Ostravy za rok 2011 a 2012 [autor] 

Rok 2011 2012 

Celková kriminalita 16 729 15 596 

Majetkové trestné  iny 12 527 11 668 

Krádeže vloupáním 2 820 2 646 

Po et objasn!ných p"ípad# 
krádeže vloupáním 

413 390 

 
 

Skladbu nejfrekventovan$ji spáchaných trestných !in" lze shlédnout na obrázku 2 

za rok 2011 a na obrázku 3 za rok 2012. Krom$ majetkových trestných !in" je zde významný 
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podíl také násilné kriminality a hospodá ských trestných !in". Kategorie ozna!ené jako 

zbývající kriminalita zahrnují trestné !iny jako jsou dopravní nehody, ohrožení pod vlivem 

návykové látky, nebo zanedbání povinné výživy apod. Kategorie ostatní kriminální !iny 

zahrnuje nap . výtržnictví, ohrožování výchovy mládeže, nebo ma ení výkonu ú edního 

rozhodnutí apod. 

 

Obrázek 2: Trestné "iny za rok 2011 [autor] 

 
 

 
Obrázek 3: Trestné "iny za rok 2012 [autor] 

Krádeží vloupáním bylo zaznamenáno za rok 2011 celkem 2 820, v roce 2012 celkem 

2 646, což je úbytek o 174 p ípad". Mezi nej!ast$ji napadená místa pat í obchody, byty 
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a rodinné domy. Jednotlivé kategorie a k nim p íslušné po!ty t$chto trestných !in" je vid$t na 

obrázku 4 za rok 2011 a na obrázku 5 za rok 2012. Kategorie ostatní objekty zahrnuje nap . 

kulturní objekty, ubytovací objekty ad. 

 
Obrázek 4: Krádeže vloupáním za rok 2011 [autor] 

 
 
 

 
Obrázek 5: Krádeže vloupáním za rok 2012 [autor] 
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7 Charakteristika a popis objektu 

7.1 Historie objektu 

Historie a po!átky pr"myslového areálu jsou spjaty se vznikem státního podniku 

Masokombinát Martinov (dále jen MM) v 60. letech minulého století, jehož podnikatelským 

zám$rem byla porážka jate!ního dobytka, zpracování masa a výroba masných výrobk" pro 

zásobování Ostravska.  

V pr"b$hu následujících desetiletích docházelo k rekonstrukci všech provoz",  

modernizaci technologických linek, rozši ování sortimentu a zlepšování technologické úrovn$ 

podniku. V 90. letech došlo ke vzniku akciové spole!nosti a její privatizaci. Následovala 

rozsáhlá modernizace provozu balíren uzenin, dle požadavk" trhu také nákup nových balicích 

linek, zavedení systému  ízení jakosti dle norem ISO  ady 9000, !i zavedení hygienických 

standard" pro výrobu bezpe!ných potravin (BRC – British Retail Consortium). 

 Koncem 90. let získal MM jako jedna z prvních spole!ností certifikaci pro export 

výrobk" z masa do zemí EU. Tato skute!nost odrážela jak vysokou úrove# technologickou, 

tak vysoké know how, které se projevilo v jejím ocen$ní. 

Po roce 2000 došlo k zadlužení spole!nosti, které skon!ilo vyhlášením celkem dvou 

konkurz". V roce 2004 se novým majitelem stala spole!nost MILKAGRO, a.s., která svou 

vlastní výrobní !innost ukon!ila v roce 2007. Výrobní prostory firmy byly posléze p ipraveny 

k prodeji špan$lskému zájemci, který se ale neuskute!nil. Proto se majitel areálu rozhodl pro 

rozprodej a pronájem stávajících prostor. Za t$chto okolností se vlastník potraviná ské firmy 

stal majitelem objektu. Na vlastní p ání nechce, aby bylo publikováno jeho jméno. [8] 

7.2 Popis okolí areálu 

Potraviná ská firma se nachází v pr"myslovém areálu na severním okraji m$sta 

Ostravy, ulice Martinovská. Ze severní !ásti je obklopen zem$d$lsky využívanou p"dou 

a slepou ulicí, která zde vede od p íjezdové cesty k areálu a která posléze p echází v polní 

cestu. Na východní stran$ je areál obklopen zahrádká skou oblastí. Z jižní strany se 

za areálem nachází stromová alej, kterou protéká Plesenský potok a za ní další zem$d$lská 

p"da. Ze západní strany se nachází vjezd do celého areálu. Z této strany vede p ístupová 

silnice III. t ídy, za kterou se již vyskytuje obydlená oblast. Soub$žn$ s touto silnicí jsou 

vedeny koleje ur!ené pro tramvajovou dopravu. Na obrázku 6 se nachází letecký snímek 

areálu a jeho okolí.  
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Obrázek 6: Letecký snímek areálu a okolí [10] 

7.3 Popis areálu a objektu 

Pr"myslový areál, jehož sou!ástí je objekt potraviná ské firmy, se skládá z n$kolika 

hlavních a také menších objekt", ve kterých se vyskytuje n$kolik dalších spole!ností 

a nájemc". V areálu se nachází komunikace pro automobily a chodník pro p$ší. Celý areál 

je oplocen, p ípadn$ tvo í perimetr další stavby v areálu. 

Objekt potraviná ské firmy m"žeme rozd$lit na p$t !ástí, a to administrativní, výrobní, 

skladovací !ást a chladírny, kde se vyskytuje strojovna chlazení s chladivem amoniakem. 

Toto rozd$lení je možné shlédnout na schématu v p íloze 1. Sou!asné zabezpe!ení objektu 

je pot eba zhodnotit a najít možná vylepšení stávajícího stavu a ve skladových prostorách 

navrhnout zcela nové prostorové zabezpe!ení.  

7.3.1 Administrativní budova 

Jedná se o !ty podlažní objekt, s jedním podzemním a t emi nadzemními podlažími, 

který byl vystav$n v roce 1965 a v nedávné dob$ došlo k jeho rekonstrukci v podob$ 

zateplení, vým$ny oken a p ístupových bo!ních dve í. 

Základy budovy jsou tvo eny železobetonovou deskou, svislé konstrukce jsou 

monolitické betonové ty!ové s cihelnou vyzdívkou, stropy jsou železobetonové, st echa 

plochá s živi!nou krytinou. 

V podzemním podlaží se nacházejí údržbá ské dílny, sklad a archiv. V prvním 

nadzemním podlaží je na hlavním vstupu umíst$na vrátnice, dále jsou zde kancelá e, závodní 

kuchyn$ s jídelnou a sklad. V druhém a t etím nadzemním podlaží jsou kancelá e. Objekt má 

dv$ samostatná schodišt$. 

K administrativní budov$ byla taktéž v roce 1985 provedena p ístavba. Propojení bylo 

provedeno pomocí koridoru. Základy tvo í op$t železobetonová deska, svislé konstrukce 
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montovaný skelet s plynosilikátovým plášt$m, stropy železobetonová konstrukce a st echa 

je taktéž plochá s živi!nou krytinou. I tato p ístavba je po rekonstrukci v podob$ zateplení, 

vým$ny oken a dve í. V podzemním podlaží p ístavby jsou umíst$ny kancelá e, ve zbylých 

t ech podlažích šatny a sociální za ízení pro zam$stnance. P ístupové schody do vyšších pater 

se nacházejí za vrátnicí. Pohled na administrativní budovu s p ístavbou je na obrázku 7. [8] 

 
Obrázek 7: Administrativní budova [autor] 

 
7.3.2 Skladovací "ást objektu 

Objekt, který byl p"vodn$ ur!en pro masnou výrobu je tvo en jedním nadzemním 

a jedním podzemním podlažím a byl postaven v roce 1965. Na administrativní budovu 

navazuje ze západní strany. Je tvo en základy v podob$ betonových patek s táhly, dále svislou 

nosnou konstrukcí monolitickou betonovou ty!ovou s vyzdívkou, stropy jsou s rovným 

podhledem, st echa je plochá s živi!nou krytinou. &ást st echy je pokryta sedlovými 

pásovými sv$tlíky. Z jižní strany na n$j navazuje jednopodlažní budova, která byla vystav$na 

v roce 1985, ur!ená pro tepelné opracování masných výrobk". Její konstrukce se liší pouze ve 

svislé nosné konstrukci, která je v podob$ montovaných betonových dílc". V sou!asnosti 

se v t$chto !ástech objektu nacházejí prostory p ipravené pro skladování výrobk". Pohled 

na skladovací !ást objektu je na obrázku 8. [8] 
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Obrázek 8: Skladovací "ást objektu [autor] 

 
7.3.3 Strojovna chlazení 

Objekt strojovny !pavkového chlazení je tvo en jedním nadzemním a jedním 

podzemním podlažím. Navazuje ze západní strany na skladovací !ást objektu. Výstavba 

prob$hla v roce 1964. Využívá se k recyklaci chladícího média pro chladírny, mrazírny 

a klimatiza!ní za ízení. Základy tvo í betonové patky s táhly, svislá konstrukce je monolitická 

betonová ty!ová s vyzdívkou, stropy jsou rovné s podhledem, st echa plochá s živi!nou 

krytinou. V p ízemí objektu se nachází kompresorovna se stanicí pro výrobu stla!eného 

vzduchu. V zadní !ásti objektu se nachází chladírny s PUR vestavbou. [8] 

7.3.4 Chladírny a balírny 

Ze západní strany navazuje na objekt strojovny chlazení objekt s chladírnami 

a balírnami. Ten byl postaven v roce 1964 a má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. 

Základy tvo í betonové patky s táhly, svislé nosné konstrukce jsou monolitické betonové 

ty!ové s vyzdívkou. Stropy jsou rovné s podhledem a izola!ním zav$šeným stropem. St echa 

je plochá s živi!nou krytinou. Tato !ást objektu je zobrazena na obrázku 9. [8] 
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Obrázek 9: Chladírny a balírny [autor] 

 
7.3.5 Výrobní "ást objektu 

Ze severu navazuje na administrativní budovu objekt vystav$ný v roce 1965, který 

tvo í jedno podzemní a dv$ nadzemní podlaží. Byl ur!en k porážce jate!ního dobytka, 

k rychlozchlazování masa po porážce a pro další pomocné provozy ke zpracování vedlejších 

jate!ních produkt". K tomuto objektu vedou koleje závodní vle!ky. Základy tvo í betonové 

patky s táhly, svislá konstrukce je monolitická betonová ty!ová s vyzdívkou. Stropy jsou 

rovné s podhledem, st echa plochá s živi!nou krytinou. &ást st echy je pokryta obloukovými 

pásovými sv$tlíky. V sou!asnosti se zde vyskytuje výrobní !ást masné výroby objektu. Objekt 

je možné shlédnout na obrázku 10. [8] 

 
Obrázek 10: Výrobní "ást objektu [autor] 
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7.4 Stávající zabezpe"ení areálu a objektu 

7.4.1 Fyzická ochrana hranice areálu 

Areál je na svém perimetru ohrani!en oplocením, z menší !ásti tvo í hranici také 

n$kolik budov. Oplocení je tvo eno z !ásti železobetonovými prefabrikovanými deskami 

vsazenými do železobetonových sloup" a z !ásti plotem z vlnitého plechu vsazeného 

do ocelových sloupk" s podhrabovou deskou. Na vrcholcích oplocení je aplikován ostnatý 

drát. Ten je ale v  ad$ míst necelistvý, poškozený, !i chybí úpln$. Výška oplocení, bez 

ostnatého drátu je dva metry. Vjezd vle!ky do areálu je zabezpe!en pomocí kovové brány, 

která je uzav ena  et$zem s bezpe!nostním visacím zámkem zna!ky FAB. Ukázku stávajícího 

oplocení je možné shlédnout na obrázcích 11 a 12, bránu ur!enou pro vle!ku na obrázku 

13. [8] 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Železobetonové oplocení [autor] 

 
 

 

Obrázek 12: Oplocení z vlnitého plechu [autor] 
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Obrázek 13: Brána [autor] 

Areál je na svém vjezdu roz!len$n na dv$ nezávislé !ásti, které mají samostatný vjezd 

a výjezd. Za bránou je toto odd$lení provedeno pomocí plotových panel", které jej takto 

rozd$lují po celé délce areálu. Každý plotový panel je vyroben z ocelových drát" a jeho výška 

je dva metry. 

Vjezd a vstup do areálu je skrze hlavní bránu, která je ur!ena pro všechny 

zam$stnance, návšt$vníky a vozidla, která do areálu vjížd$jí. Vjezd je regulován pomocí 

závory. Ta je ovládána automaticky, není zde p ítomen pracovník soukromé bezpe!nostní 

agentury, ale jsou zde instalovány kamery, které jsou propojeny na vrátnici v administrativní 

budov$, a které monitorují vjezd i výjezd. Vjezd využívají jak osobní automobily, tak 

nákladní vozy. Parkovišt$ pro zam$stnance je primárn$ p ed areálem. 

7.4.2 Fyzická ochrana administrativní budovy 

Ochrana administrativní budovy je v první  ad$ tvo ena samotnou konstrukcí, tedy 

stavebními prvky budovy, které byly popsány již v p edešlé kapitole. Okenní otvory jsou 

v plastovém provedení s izola!ním dvojsklem. Hlavní vstup pro zam$stnance a návšt$vy 

je tvo en prosklenými automatickými lineárn$ posuvnými dve mi. Z východní, jižní a západní 

strany budovy se dále vyskytuje celkem sedm plastových dve í. Ty jsou !áste!n$ prosklené 

s bezpe!nostní cylindrickou vložkou zna!ky FAB. N$které z t$chto dve í využívají pro pohyb 

po areálu pouze oprávn$ní zam$stnanci, kte í vlastní p íslušný klí!. V místech, kde se 

administrativní budova napojuje na výrobní !ást objektu se nacházejí dvoje vstupní vrata 

z nerezové oceli a dvoje dve e z nerezové oceli, které jsou opat ené cylindrickou vložkou 

zna!ky FAB.  

Prostorová ochrana je zabezpe!ena pomocí poplachových zabezpe!ovacích 

a tís#ových systém" (dále jen PZTS). Využívají se detektory pohybu osob, které jsou 

umíst$ny v druhém a t etím nadzemním podlaží na chodbách a v n$kolika nespecifikovaných 

kancelá ských prostorách. 
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 Za spušt$ní PZTS a jeho kontrolu zodpovídá pracovník soukromé bezpe!nostní 

agentury, který má pot ebné ovládací prvky k dispozici na vrátnici. Doba aktivace systému 

probíhá nejpozd$ji v 19:00 p i odchodu úklidové služby. V objektu je dále nastaven klí!ový 

režim, který umož#uje vstup do uzam!ených prostor pouze oprávn$ným osobám. 

Na hlavním vstupu do budovy se nachází vrátnice, kde jsou vždy p ítomni dva 

pracovníci soukromé bezpe!nostní agentury. Ostraha je zabezpe!ována nep etržit$ v pracovní 

dny i o víkendech. Pracovníci se st ídají ve dvanáctihodinových intervalech. Fyzická ostraha 

je  zodpov$dná za kontrolu zam$stnanc" p i p íchodu a odchodu z budovy a za kontrolu 

návšt$v. Zam$stnanci p iloží po svém p íchodu p ístupový !ip na !te!ku a posléze 

zam$stnanci pracující v kancelá ích se vydají po schodišti ur!eném pro administrativní 

pracovníky, naopak zam$stnanci provozu po schodech vedoucích do šaten.  

P íchozí návšt$vy musí být zapsány do knihy návšt$v, a to pracovníkem soukromé 

bezpe!nostní služby. Ten posléze kontaktuje osobu, která má být navštívena a informuje 

ji o p ítomnosti návšt$vy. Zam$stnanec si návšt$vu musí p ijít vyzvednout na vrátnici. 

Návšt$vník se s doprovodem smí vydat do administrativní !ásti. Prostory sm$ ující k šatnám 

a do dalších !ástí budovy navštívit nesmí. 

Dalším úkolem fyzické ostrahy je, jak již bylo zmín$no, obsluha PZTS, kontrola jeho 

funk!nosti a p ípadný zásah p i narušení objektu pachatelem a nahlášení této situace 

p íslušnému pultu centralizované ochrany. K jeho povinnostem pat í rovn$ž kontrola uzav ení 

oken a vstupních dve í. 

7.4.3 Fyzická ochrana strojovny chlazení, výrobní a skladovací "ásti 

Fyzická ochrana dalších !ástí objektu je postavena pouze na pláš%ové ochran$, tedy na 

stavebních prvcích popsaných v p edešlé kapitole. Zam$stnanci se do t$chto !ástí objektu 

dostávají z administrativní budovy, která je s t$mito !ástmi propojena. Chladírny a balírny 

nemají zárove# žádný venkovní vstup do objektu. V žádné z t$chto !ástí se nevyužívá PZTS, 

ani kamerový systém. 

Budova ur!ená pro skladování výrobk" je p ístupná z místní komunikace, a to p es p$t 

nákladových ramp, které jsou uzp"sobené pro nakládku potravin za použití rukávc" s výškou 

hliníkových sek!ních vrat cca 2,20 m. Další p ístup tvo í dvoje sek!ní vrata z ocelových lamel 

výšky cca 3,20 m. Zam$stnanci využívají pro vstup na venkovní plochu troje dve e. První 

jsou vybaveny bezpe!nostní cylindrickou vložkou typu FAB a bezpe!nostním kováním. Další 
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dvoje dve e jsou z nerezové oceli, opat ené cylindrickou vložkou zna!ky FAB. Okenní otvory 

jsou z !ásti tvo eny sklobetonovými tvárnicemi a z !ásti d ev$nými zdvojenými okny. 

Strojovna chlazení je p ístupná pro zam$stnance p es venkovní betonové schody, které 

vedou ke vstupním plechovým dve ím. Ty jsou vybaveny cylindrickou vložkou zna!ky FAB. 

V p ípad$ pot eby zásobování strojovny pot ebným materiálem a médiem se využívají 

plechová vrata, která se nacházejí na !elní stran$ strojovny. Okenní otvory jsou op$t ze 

sklobetonových tvárnic.  

Výrobní !ást objektu je z venkovní strany p ístupná v podob$ p$ti dve í a dvou vrat 

z nerezové oceli, která jsou vybavena cylindrickou vložkou zna!ky FAB. Dále se zde nachází 

dvoje sek!ní hliníková vrata s výškou cca 2,20 m. Okenní otvory jsou z !ásti kovové 

zdvojené, z !ásti sklobetonové tvárnice. 

7.5 Aktiva spole"nosti 

Aktiva spole!nosti p edstavují jednotlivé !ásti objektu potraviná ské firmy, spole!n$ 

s vnit ním vybavením v podob$ výrobních stroj" a za ízení, manipula!ní techniky, visutých 

drah, skladových zásob hotových výrobk", surovin, polotovar", pomocného a výrobního 

materiálu, vozidel, kancelá ského vybavení, know how a software. Všechna tato aktiva jsou 

ohodnocena na !ástku 203 319 347 K!. [8] 

7.6 Zhodnocení sou"asného stavu zabezpe"ení . 

V této kapitole se pokusím zhodnotit stav sou!asného zabezpe!ení prost ednictvím 

svého úsudku s cílem srovnat tyto poznatky s provedenou analýzou rizik, která bude 

následovat v další kapitole. 

Sou!asná ochrana perimetru areálu je dle mého názoru pro tuto chvíli dosta!ující 

za p edpokladu, že dojde k vým$n$ na mnohých místech poškozeného a necelistvého 

ostnatého drátu. Vhodnou, ale dražší variantou je náhrada !ásti stávajícího oplocení za nové 

(kon!ící životnost).  

Nedokonalé se jeví zabezpe!ení brány na vjezdu vle!ky do areálu, kde by mohlo dojít 

bu( k vým$n$ zámku brány nebo celé brány. Doporu!ila bych aplikaci kamerového systému. 

Další nevýhodu vidím v nep ítomnosti pracovníka fyzické ostrahy na vjezdu do areálu p es 

hlavní bránu. 

Pláš%ovou ochranu administrativní budovy bych vylepšila ve sm$ru zabezpe!ení 

prosklených ploch, a to bu( pomocí m íží !i bezpe!nostních fólií. Obecn$ považuji také 



 27 

za nedostatek nep ítomnost kamerového systému na d"ležitých místech p i vstupu do objektu 

administrativy a na jednotlivých vstupech do budoucího skladu a strojovny chlazení.  

Dále bych v$novala pozornost zabezpe!ení vnit ního prostoru budoucího skladu, kde 

bude docházet k vysoké kumulaci osob a výrobk", což je také p áním investora. 

Slabé místo vidím v nezabezpe!ení st echy jídelny, která se nachází u administrativní 

budovy. Díky její výšce, která je pouze okolo !ty  a p"l metru, se m"že pachatel dostat 

po jejím p ekonání k okn"m administrativní budovy v prvním pat e. 
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8 Analýza a hodnocení rizik objektu 

Pro vytvo ení analýzy stávajícího zabezpe!ení jsem volila následující t i metody, které 

budou dále rozebrány v následujících kapitolách. Mezi tyto metody pat í: 

• Ishikaw"v diagram, 

• FMEA, 

• Metoda souvztažnosti. 

První metodou, využitou p i  ešení problematiky, byl Ishikaw"v diagram k identifikaci 

možných p í!in ohrožení bezpe!nosti firmy. Získané informace byly následn$ využity pro 

tvorbu metody FMEA, pomoci které byla rizika zhodnocena p i rozd$lení na procesní 

a strukturální. Posledním krokem bylo ov$ ení výsledku prost ednictvím metody 

souvztažnosti. 

8.1 Ishikaw$v diagram 

Autorem tohoto diagramu, který je také znám pod názvy „diagram p í!in a následk"“ 

!i „diagram rybí kosti“, je Kaora Ishikawa. Metodou je možné identifikovat p í!iny problém", 

které mohou zp"sobit zkoumaný následek. Velmi p ehledné je grafické znázorn$ní této 

metody. V p íloze 8 je vyobrazen Ishikaw"v diagram zobrazující p í!iny, které vedou 

k hlavnímu následku, a to ohrožení bezpe!nosti firmy. [15] 

8.2 Metoda FMEA 

Analýza selhání a jejich dopad" - Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA), 

je metoda, která rozebírá možná selhání a jejich d"sledky, aby se dále mohly hledat dopady 

a jejich p í!iny na základ$ selhání za ízení. Pro vyhodnocení metody slouží výpo!et míry 

rizika, který je uveden jako vzorec (1). [15] 

HNPR ××=   (1) 

kde: R – míra rizika 

P – pravd$podobnost vzniku rizika 

N – závažnost následk" 
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H – odhalitelnost rizika 

Jak vyplývá z rovnice, prvním d"ležitým parametrem pro výpo!et míry rizika 

je parametr P, který vyjad uje pravd$podobnost vzniku rizika. Rozsah pro pot eby této práce 

je stanoven dle tabulky 2, od pravd$podobnosti nahodilé, až po trvalou hrozbu. 

Tabulka 2: Pravd#podobnost vzniku rizika [15] 

P Pravd!podobnost vzniku rizika 

1 nahodilá 
2 nepravd podobná 
3 pravd podobná 
4 velmi pravd podobná 
5 trvalá hrozba 

 
Dalším parametrem nutným k výpo!tu je závažnost následk" ozna!ená písmenem N. 

Parametr se zabývá stránkou materiální, finan!ní, !i ohrožením zdraví osob. Jeho rozsah 

je stanoven v tabulce 3 od malé škody po velmi vysokou škodu. 

Tabulka 3: Závažnost následk$ [15] 

N Závažnost následk# 

1 malá škoda 
2 v tší škoda 
3 vyšší škoda 
4 vysoká škoda 
5 velmi vysoká škoda 

 
Posledním parametrem pot ebným pro výpo!et míry rizika je odhalitelnost rizika, 

ozna!en jako H. Tento parametr ur!uje, jak snadno, p ípadn$ jak rychle lze riziko odhalit 

v jeho po!átku spáchání, až po situaci, kdy riziko není odhaleno v"bec. Rozsah je možné 

vid$t v tabulce 4. 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika [15] 

H Odhalitelnost rizika 

1 p!edvídatelné riziko 
2 snadno odhalitelné riziko 
3 odhalitelné riziko 
4 nesnadno odhalitelné riziko 
5 neodhalitelné riziko 

 
Výsledná míra rizika, kterou získáme sou!inem p edchozích t í parametr" dle vzorce 

(1) se pohybuje v intervalu (0;125>. Kategorie je možné shlédnout v tabulce 5, a to 

od bezvýznamného rizika až po nep ijatelné riziko. [15] 
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Tabulka 5: Výsledná míra rizika [15] 

R Výsledná míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 
4 - 10 akceptovatelné riziko 
11 - 50 mírné riziko 
51 - 100 nežádoucí riziko 
101 - 125 nep!ijatelné riziko 

 
Po provedení výpo!tu míry rizika u všech hodnocených rizik následuje vytvo ení 

Paretova diagramu. U této metody se uplat#uje princip 80/20, který vyjad uje, že za 80% 

následk" stojí 20% p í!in. P ínosem této metody je skute!nost, že ukáže, na které problémy je 

t eba zam$ it pozornost. [1] 

Získané hodnoty míry rizika tvo í po sou!tu 100%, jednotlivá rizika mají pak 

p i azena svá procentuální vyjád ení, které se nazývá kumulativní !etnost. Hodnoty rizika 

jsou posléze se azeny od nejvyššího po nejnižší. Následn$ dojde k vytvo ení Paretova 

diagramu s Lorenzovou k ivkou. Po uplatn$ní Paretova principu jsou rizika, která pat í 

do limitu 80% hodnocena jako nep ijatelná a je pot eba jim dále v$novat pozornost. [15] 

Pro ú!ely této práce byla rizika rozd$lena na procesní a strukturální. Procesní rizika 

souvisí se selháním lidského faktoru, v tomto p ípad$ zahrnují selhání fyzické ostrahy, 

zam$stnance a režimové ochrany. Strukturální rizika se naopak zabývají p ekonáním 

perimetrické ochrany, pláš%ové ochrany, selháním PZTS, požárem a výbuchem. Ob$ tyto !ásti 

vycházejí z p edem vytvo eného Ishikawova diagramu. 

8.2.1 Procesní rizika 

Metoda FMEA pro procesní rizika je uvedena v tabulce 6 spole!n$ s ohodnocením 

jednotlivými parametry P, N, H a výpo!tem míry rizika R. Použitím Paretova  principu 80/20 

jsem stanovila jako hrani!ní hodnotu R = 24, což znamená, že veškerá rizika, která se svou 

hodnotou pohybují v oblastí R " 24 jsou nep ijatelná. Tyto hodnoty jsou pro p ehlednost 

v tabulce 6 zvýrazn$ny. Grafické znázorn$ní procesních rizik, která vycházejí z tabulky 6, 

je možné shlédnout na obrázku 14. 
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Tabulka 6: Procesní rizika [autor] 

Po"adové 
 íslo 

Procesní rizika P N H R % 

1 Nezkušenost fyzické ostrahy 2 3 2 12 3,58 
2 Nedostate#né školení 2 4 2 16 4,78 
3 Nedbalost fyzické ostrahy 3 4 3 36 10,75 
4 Špatné vyhodnocení situace 3 4 3 36 10,75 
5 Oklamání pracovníka fyzické ostrahy 3 4 3 36 10,75 
6 Nedodržení p!edpis$ fyzické ostrahy 2 3 3 18 5,37 
7 Spolupráce s pachatelem 3 4 4 48 14,33 
8 Ztráta klí#$, p!ístupového #ipu 2 4 4 32 9,55 
9 Neuzav!ení oken, dve!í 3 3 3 27 8,06 
10 Vyzrazení informací nepovolané osob  2 4 4 32 9,55 
11 Nedodržení vnit!ních p!edpis$ 3 3 2 18 5,37 
12 Neuvedení PZTS do #innosti 2 4 3 24 7,16 
$   335 100,00 

 

Paretova analýza - procesní rizika
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Obrázek 14: Paret$v diagram a Lorenzova k ivka pro procesní rizika [autor] 

Z procesního hlediska byla analýzou FMEA a Paretovým diagramem vyhodnocena 

jako nep ijatelná tato rizika: 

− Spolupráce s pachatelem; 

− Nedbalost fyzické ostrahy; 

− Špatné vyhodnocení situace; 



 32 

− Oklamání pracovníka fyzické ostrahy; 

− Ztráta klí!", p ístupového !ipu; 

− Vyzrazení informací nepovolané osob$; 

− Neuzav ení oken, dve í; 

− Neuvedení PZTS do !innosti. 

8.2.2 Strukturální rizika 

Metoda FMEA pro strukturální rizika je uvedena v tabulce 7 spole!n$ s ohodnocením 

jednotlivými parametry P, N, H a výpo!tem míry rizika R. Použitím Paretova  principu 80/20 

jsem stanovila jako hrani!ní hodnotu R = 24, což znamená, že veškerá rizika, která se svou 

hodnotou pohybují v oblasti R " 24 jsou nep ijatelná. Tyto hodnoty jsou pro p ehlednost 

v tabulce 7 zvýrazn$ny. Grafické znázorn$ní procesních rizik, která vycházejí z tabulky 7 

je možné shlédnout na obrázku 15. 

Tabulka 7: Strukturální rizika [autor] 

Po"adové 
 íslo 

Strukturální rizika P N H R % 

1 P!elezení oplocení 4 2 4 32 11,90 
2 Vypá#ení oplocení 3 2 3 18 6,69 
3 Proražení oplocení t žkou technikou 2 3 2 12 4,46 
4 P!ekonání brány (vjezd vle#ky) 2 2 3 12 4,46 
5 P!ekonání dve!í 3 3 3 27 10,04 
6 P!ekonání oken 4 3 3 36 13,38 
7 Vstup do budovy p!es st!echu 3 2 3 18 6,69 
8 Selhání PZTS 3 4 2 24 8,92 
9 Úmyslné poškození PZTS 3 4 2 24 8,92 
10 Nedovolený pohyb osob 3 4 3 36 13,38 
11 Požár, výbuch 3 5 2 30 11,15 
    269 100,00 
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Paretova analýza - strukturální rizika
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Obrázek 15: Paret v diagram a Lorenzova k!ivka pro strukturální rizika [autor] 

Ze strukturálního hlediska byla analýzou FMEA a Paretovým diagramem 

vyhodnocena jako nep ijatelná tato rizika : 

− P ekonání oken 

− Nedovolený pohyb osob 

− P elezení oplocení 

− Požár, výbuch 

− P ekonání dve í 

− Selhání PZTS 

− Úmyslné poškození PZTS 

8.3 Metoda souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti se využívá k dohledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. 

Postupuje se v n!kolika krocích, tím prvním je vyhledávání zdroj" rizik. Mohou být využity 

výsledky p edchozích analýz, nap . FMEA, jak tomu bude v p ípad! této práce, anebo dojde 

k nadefinování rizik nových. Posléze dojde k hodnocení vybraných rizik a k vyhledání 

vzájemných vazeb, které mají mezi sebou. K tomu slouží p ehledn! vytvo ená tabulka, kde se 
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na osách X a Y nanesou stejné prvky systému rizika. Pokud se vzájemn! ovliv#ují, zapíšeme 

jedni$ku, pokud nikoliv, tak nulu. Získané hodnoty se na  ádcích a sloupcích se$tou 

a vypo$tou se z nich koeficienty Kar a Kbr podle vzorc" (2) a (3). Jedná se o procentuální 

vyjád ení po$t" rizik Rb, které mohou být vyvolané rizikem Ra. Získané koeficienty jsou 

následn! použity do tabulky, která je ur$ená pro vytvo ení grafu. 
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Graf, vytvo ený z hodnot druhé tabulky, je rozd!len na $ty i kvadranty podle poloh os 

O1 a O2. Umíst!ní os se vypo$ítá podle vzorc" (4) a (5) se spolehlivostí systému s = 80%. 
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Kvadranty, které rozd!lením osami O1 a O2 vznikly, p edstavují závažnost 

zkoumaných rizik. Rozd!lení, dle závažnosti, je uvedeno v tabulce 8. [15] 

Tabulka 8: Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [15] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárn! a sekundárn! nebezpe"ná rizika 
II. oblast sekundárn! nebezpe"ná rizika 
III. oblast žádná primárn! nebezpe"ná rizika 
IV. oblast relativní bezpe"nost 

 
Metoda souvztažnosti byla aplikována na procesní a strukturální rizika spole$n!. 

Je uvedena v tabulce 9, spole$n! s výpo$tem jednotlivých hodnot #Kar a #Kbr. 
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Tabulka 9: Metoda souvztažnosti [autor] 

Rb Ra 

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

  
Kar 

1 Nezkušenost fyzické ostrahy X 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10 
2 Nedostate"né školení 1 X 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
3 Nedbalost fyzické ostrahy 1 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
4 Špatné vyhodnocení situace 1 1 1 X 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
5 Oklamání pracovníka fyzické ostrahy 1 1 1 1 X 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 
6 Nedodržení p edpis$ fyzické ostrahy 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
7 Spolupráce s pachatelem 1 0 0 1 1 0 X 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11 
8 Ztráta klí"$, p ístupového "ipu 0 0 1 0 1 0 1 X 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10 
9 Neuzav ení oken, dve í 1 0 1 1 1 1 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 13 

10 
Vyzrazení informací nepovolané 

osob! 1 0 1 1 1 1 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 

11 Nedodržení vnit ních p edpis$ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 X 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
12 Neuvedení PZTS do "innosti 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 X 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 13 
13 P elezení oplocení 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 
14 Vypá"ení oplocení 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 
15 Proražení oplocení t!žkou technikou 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 1 1 1 0 0 0 1 5 
16 P ekonání brány (vjezd vle"ky) 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 X 1 1 1 0 0 0 1 12 
17 P ekonání dve í 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 1 1 1 0 18 
18 P ekonání oken 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 1 0 0 17 
19 Vstup do budovy p es st echu 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 X 1 1 0 0 12 
20 Selhání PZTS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 1 8 
21 Úmyslné poškození PZTS 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 15 
22 Nedovolený pohyb osob 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 0 19 
23 Požár, výbuch 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 7 

  Kbr 15 7 15 13 17 10 14 8 14 13 12 8 8 7 9 10 15 14 12 12 12 11 12 X 
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V tabulce 10 jsou dále vypo$teny koeficienty Kar a Kbr podle vzorc" (2) a (3). 

Tabulka 10: Stanovení koeficient  rizika [autor] 

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

  Kar [%] 45 32 77 64 64 45 50 45 59 50 68 59 27 23 23 55 82 77 55 36 68 86 32 

  Kbr [%] 68 32 68 59 77 45 64 36 64 59 55 36 36 32 41 45 68 68 55 55 55 50 55 

 
Z tabulky vyplývají hodnoty pot ebné k dalšímu výpo$tu, a to: 

KarMIN = 23 nejnižší hodnota Kar 

KarMAX = 86 nejvyšší hodnota Kar 

KbrMIN = 32 nejnižší hodnota Kbr 

KbrMAX = 77 nejvyšší hodnota Kbr 

s = 80% spolehlivost systému 

 

Podle vzorc" (4) a (5) byly vypo$teny hodnoty pro osy O1 a O2, a to O1 = 49 a O2 = 

64. Tyto osy byly následn! zaneseny do grafu, který je na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Matice rizik metody souvztažnosti [autor] 
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Z procesního a strukturálního hlediska byla metodou souvztažnosti získána rizika 

spadající do kvadrantu I. a II. Pat í mezi n! tyto nebezpe$né jevy: 

− Nedbalost fyzické ostrahy 

− Oklamání pracovníka fyzické ostrahy 

− Nezkušenost fyzické ostrahy 

− P ekonání dve í 

− P ekonání oken 

− Neuzav ení oken, dve í 

− Spolupráce s pachatelem 

8.4 Vyhodnocení výsledk  provedených analýz 

Provedením výše uvedených metod jsem ur$ila možná rizika, která mohou ohrozit 

bezpe$nost potraviná ské firmy. První metodou, kterou jsem se snažila identifikovat rizika, 

byl Ishikaw"v diagram, na jehož základ! jsem posléze provedla analýzu FMEA. Ta byla 

rozd!lena zvláš% pro rizika procesní a strukturální. Na záv!r prob!hlo ov! ení pomocí analýzy 

souvztažnosti. 

Analýza souvztažnosti potvrdila výsledky metody FMEA v oblasti rizik strukturálních 

v podob! p ekonání oken a dve í. V oblasti procesních rizik se jednalo hlavn! o rizika, která 

jsou spojená s fyzickou ostrahou, a to nedbalost, oklamání fyzické ostrahy a spolupráce 

fyzické ostrahy s pachatelem. Dalším d"ležitým identifikovaným nebezpe$ím bylo neuzav ení 

oken a dve í. 

Metoda FMEA identifikovala také další rizika, která nebyla metodou souvztažnosti 

vyhodnocena jako závažná. P esto by se jim také m!la v!novat pozornost v rámci hledání 

 ešení zabezpe$ení. Mezi tato rizika bych za adila hlavn! rizika z oblasti strukturální, a to 

p elezení oplocení a nedovolený pohyb osob. 
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9 Návrh nového zp sobu zabezpe"ení 

Z výsledk" provedených analýz bylo zjišt!no, že je pot eba se zam! it na d"sledn!jší 

ochranu oken, dve í a vrat, která jsou ohrožena možným  napadením pachatele. Tato ochrana 

se bude týkat nejen administrativní budovy, ale také skladovací $ásti komplexu a výrobní 

$ásti. Na perimetru bude zam! ena na vylepšení stávajícího oplocení a vstupní brány 

a nevyhne se ani zm!nám v oblasti fyzické ostrahy.  

V rámci ochrany majetku je spíše nepravd!podobné, že dojde k odcizení pevn! 

umíst!ných výrobních stroj", které jsou ve výrobní $ásti objektu, ale naopak samotných 

výrobk", které se nacházejí v oblasti skladovací $ásti. Ochrana se musí zam! it nejen 

na pachatele zven$í, ale i na samotné zam!stnance. Napadení administrativní budovy m"že 

souviset s odcizením vybavení kancelá í, $i dokumentace. 

 D"ležitá je dále ochrana na vstupu do strojovny chlazení, aby zde nedocházelo ke 

vstupu nepovolaných osob na toto pracovišt! a nemohlo tak dojít k p ípadné sabotáži 

a následnému úniku chladícího média. 

Je t eba zd"raznit, že v prost edí skladování a expedování výrobk" musí být dodrženy 

požadované teploty, aby nedocházelo k poškození zboží. K tomuto faktu se bude muset 

p ihlížet p i zabezpe$ení této $ásti objektu. 

Po navržení jednotlivých variant  ešení budou metodou rozhodovací matice tyto 

varianty vyhodnoceny a vybrána varianta nejvhodn!jší, která bude posléze podrobn!ji 

rozepsána. Rozpo$et pro dané varianty by nem!l p ekro$it 500 000 K$. 

9.1 Varianta zabezpe"ení A 

Varianta zabezpe$ení A je hlavn! zam! ena na využití mechanických zábranných 

systém" p i ochran! perimetru a plášt! budovy spole$n! s využitím kamerových systém". 

9.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Ochrana perimetru 

- ostnatý drát: jedná se o pozinkovaný drát tvo en dv!ma spletenými dráty, mezi které jsou 

v délce  100 mm vpletené dva p í$né dráty, které tvo í ostny. Pr"m!r drátu je 2 mm, pr"m!r 

ostn" je 1,8 mm. Balení obsahuje 250 m. [14] 
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- nástavec pro ostnatý drát (bavolet): jedná se o pozinkovaný nástavec, který bude p ipevn!n 

k jednotlivým sloupk"m oplocení. Tento typ slouží pro upevn!ní maximáln! t í  ad ostnatého 

drátu. [14] 

- dvouk ídlá vstupní pr!myslová brána: jedná se o bránu, která má ší ku 8 160 mm a výšku 

2 000 mm. Výpl# je tvo ena ocelovými profily. Antikorozní úpravu tvo í pozinkování. [2] 

 
Pláš#ová ochrana 

- bezpe"nostní fólie SCX: jedná se o $irou bezpe$nostní folii, která má atest P2A. Chrání 

prosklené plochy p ed vniknutím do objektu a funguje také jako ochrana p ed zran!ním 

o rozbité sklo. Tlouš%ka fólie je 0,35 mm. [3] 

- bezpe"nostní kování FAB S408: jedná se o bezpe$nostní kování, které spadá do 3. stupn! 

bezpe$nosti. Výrobek je typu klika – madlo a vybaven krytkou proti vytržení cylindrické 

vložky. Venkovní štít je tvo en tvrzenou ocelí, vnit ní štít je z oceli, povrchová úprava 

je broušený nikl. [7] 

- bezpe"nostní vložka FAB 300 SGHK: jedná se o p!ti stavítkovou cylindrickou vložku, která 

je chrán!na proti odvrtání, $i planžetování. Je za azena do 3. stupn! bezpe$nosti, tedy vysoké 

ochrany. [7] 

 
9.1.2 Kamerové systémy 

- atrapa venkovní kamery Dummy 2: jedná se o atrapu venkovní bezpe$nostní kamery, která 

je dopln!na $erven! blikající LED diodou. Vložena je do kovového pouzdra, napájení 

je pomocí dvou baterií typu AA. Montáž se provádí ve výšce 3 až 6 metr" na pevný podklad 

pomocí vrut". [12] 

- atrapa vnit ní kamery Dummy 5: jedná se o atrapu vnit ní bezpe$nostní kamery s LED 

kontrolkou vloženou do plastového pouzdra. Montáž se provádí ve výšce okolo 2,5 metr" 

do pevného podkladu pomocí vrut". Napájení je zabezpe$eno pomoci dvou baterií typu 

AAA. [12] 

- bezpe"nostní kamera HomeCAM II: jedná se o bezpe$nostní kameru, která je vhodná jak pro 

vnit ní, tak venkovní použití. Kamera je vybavena infra$erveným p isvícením pro no$ní 

vid!ní, a to až do vzdálenosti 20 m. T!lo kamery je celokovové. [12] 
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- digitální záznamové za ízení Proficam II: jedná se o záznamové za ízení ur$ené pro $ty i 

kamery, k obrazovému a zvukovému záznamu signálu z kamerového systému. Pro p enos 

a zálohu dat lze p ipojit USB flash disk, pro další zpracování videí na PC. Záznam se ukládá 

na pevný disk. Jako výstupní za ízení lze využívat PC monitor nebo televizi s video 

vstupem.[12] 

- pevný disk pro záznam bezpe"nostního videa: jedná se o pevný disk velikosti 320 GB. [12] 

 
9.1.3  Fyzická ostraha 

V sou$asné dob! se na fyzické ostraze podílejí pouze pracovníci soukromé 

bezpe$nostní služby, kte í se nacházejí na vrátnici v administrativní budov!. V rámci této 

varianty nenavrhuji žádné zm!ny v této oblasti. 

9.1.4 Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení A 

Rozpo$et pro jednotlivé položky na zabezpe$ení prost ednictvím varianty A, spole$n! 

s cenou montáže t!chto prvk" je znázorn!n v tabulce 11. 

Tabulka 11: Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení A [autor] 

Produkt Cena za kus Po!et kus" Celková cena 

ostnatý drát 850 K"/250 m 1300 m 4 420 K" 

nástavec pro ostnatý drát 174 K" 164 28 536 K" 

dvouk ídlá vstupní pr$myslová 
brána 73 198 K" 1 73 198 K" 

bezpe"nostní fólie SCX 690 K"/m2 176 m2 121 440 K" 

bezpe"nostní kování FAB S408 3 723 K" 14 52 122 K" 

bezpe"nostní vložka FAB 300 
SGHK 580 K" 14 8 120 K" 

atrapa venkovní kamery Dummy 2 690 K" 4 2 760 K" 

atrapa vnit ní kamery Dummy 5 241 K" 2 482 K" 

bezpe"nostní kamera HomeCAM 
II 990 K" 4 3 960 K" 

digitální záznamové za ízení 
Proficam II  3 568 K" 1 3 568 K" 

pevný disk pro záznam 
bezpe"nostního videa 1 440 K" 1 1 440 K" 

montáž     95 920 K" 

Sou!et     395 966 K! 
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9.2 Varianta zabezpe"ení B 

Varianta zabezpe$ení B je svou povahou zam! ena na op!tovné využití mechanických 

zábranných systém", ale oproti variant! zabezpe$ení A se liší v jeho posílení nap . v podob! 

vým!ny $ásti oplocení, $i p ístupových dve í do strojovny chlazení. Další rozdílnost 

je v použití PZTS. 

9.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Ochrana perimetru 

- plotový panel 3D: jedná se o pozinkované plotové panely vhodné pro oplocení 

pr"myslových areál". Velikost oka je 200 x 50 mm, ší e každého panelu je 2 500 mm, výška 

panelu 2 030 mm. [6] 

- plotový sloupek 3D: jedná se o pozinkovaný plotový sloupek ur$ený pro pr"myslové 

oplocení 3D výšky 2 030 mm. Rozm!ry sloupku jsou 60 x 40 mm, výška 2 600 mm. [6] 

- ostnatý drát: jedná se o pozinkovaný drát tvo ený dv!ma spletenými dráty, mezi které jsou  

v délce 100 mm vpletené dva p í$né dráty, které tvo í ostny. Pr"m!r drátu je 2 mm, pr"m!r 

ostn" je 1,8 mm. Balení obsahuje 250 m. [14] 

- nástavec pro ostnatý drát (bavolet): jedná se o pozinkovaný nástavec, který bude p ipevn!n 

k jednotlivým sloupk"m oplocení. Tento typ slouží pro upevn!ní maximáln! t í  ad ostnatého 

drátu. [14] 

- dvouk ídlá vstupní pr!myslová brána: jedná se o bránu, která má ší ku 8 160 mm a výšku 

2 000 mm. Výpl# je tvo ena ocelovými profily. Antikorozní úpravu tvo í pozinkování. [2] 

 
Pláš#ová ochrana 

- bezpe"nostní fólie SCX: jedná se o $irou bezpe$nostní folii, která má atest P2A. Chrání 

prosklené plochy p ed vniknutím do objektu a jako ochrana p ed zran!ním o rozbité sklo. 

Tlouš%ka fólie je 0,35 mm. [3] 

- bezpe"nostní pevné m íže typ A: jedná se o pevné neotvíratelné m íže, kde rám m íže je 

z ploché oceli o rozm!ru 10 x 20 mm a výpl# m íže tvo í $tvercová ocel o rozm!ru 10 x 10 

mm. Úprava povrchu je možná pozinkováním nebo práškovou barvou. [3] 
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- bezpe"nostní dve e SD 101: jedná se o bezpe$nostní dve e 3. t ídy vhodné do exteriéru. Jsou 

vybaveny 17 jistícími body a dvojitým celoplošn! pancé ovaným 1 mm plechem. [3] 

- bezpe"nostní kování NEXT S101: jedná se o bezpe$nostní kování, které je vhodné pro dve e 

SD 101. Je za azeno do 3. bezpe$nostní t ídy. Kování je z nerezu v kombinaci madlo – 

klika. [3] 

- bezpe"nostní cylindrická vložka Evva DUAL: jedná se o bezpe$nostní vložku bezpe$nostní 

t ídy 4. Je chrán!na proti planžetování, odvrtání a vytržení. Konstrukce je z ocelových 

a tvrdokovových prvk". [3] 

 

9.2.2 Poplachové zabezpe"ovací a tís$ové systémy 

- úst edna JA – 82K: jedná se o hybridní úst ednu, která komunikuje se zabezpe$ovacími 

prvky v pásmu 868 MHz. Na úst ednu lze napojit až padesát adres jednotlivých prvk". 

Napájení úst edny je ze sí%ového zdroje 230V/50 Hz, zálohový akumulátor 12V/2,6Ah. [11] 

- rádiový modul JA - 82R: tento rádiový modul umož#uje do úst edny vložit až padesát 

bezdrátových periferií. [11] 

- bezdrátová klávesnice JA – 81F: tato klávesnice slouží k ovládání a programování celého 

systému. Napájení je pomocí dvou lithiových baterií. Komunika$ní pásmo je dle protokolu 

OASiS 868 MHz. Klávesnice také disponuje $te$kou bezdrátových p ístupových karet. [11] 

- bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA – 80 P: jedná se o pohybový pasivní infra$ervený 

detektor ur$ený pro vnit ní použití, který m"že pokrýt plochu o velikosti až 112 m2. Detek$ní 

charakteristiku je možné pozm!nit použitím alternativní $o$ky. S úst ednou komunikuje 

prost ednictvím protokolu OASiS. Napájení je pomocí jedné lithiové baterie. [11] 

- bezdrátový detektor otev ení JA – 83M: jedná se o detektor ur$ený k odhalení  otev ení 

dve í, $i oken. Komunikuje prost ednictvím protokolu OASiS. Napájení je zajišt!no lithiovou 

baterií. [11] 

- bezdrátová optická závora JA – 80IR: jedná se o venkovní závoru, jejíž zp"sob detekce 

je prost ednictvím aktivního infra$erveného paprsku mezi vysíla$em a p ijíma$em, jehož 

narušením dojde ke spušt!ní poplachu. Systém je kompatibilní se systémem OASiS. [11] 
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9.2.3 Kamerový systém 

- atrapa venkovní kamery Dummy 2: jedná se o atrapu venkovní bezpe$nostní kamery, která 

je dopln!na $erven! blikající LED diodou. Vložena je do kovového pouzdra, napájení 

je pomocí dvou baterií typu AA. Montáž se provádí ve výšce 3 až 6 metr" na pevný podklad 

pomocí vrut". [12] 

- atrapa vnit ní kamery Dome3: jedná se o atrapu vnit ní bezpe$nostní kamery, která 

je vybavena blikající LED diodou. Montáž je na strop pomocí vrut". Napájení je pomocí t í 

baterií typu AA. [12] 

 
9.2.4  Fyzická ostraha 

V sou$asné dob! se na fyzické ostraze podílejí pouze pracovníci soukromé 

bezpe$nostní služby, kte í se vyskytují na vrátnici v administrativní budov!. V rámci této 

varianty nenavrhuji žádné zm!ny v této oblasti. 

9.2.5 Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení B 

Rozpo$et pro jednotlivé položky na zabezpe$ení prost ednictvím varianty B, spole$n! 

s cenou montáže t!chto prvk" je znázorn!n v tabulce 12. Pro v!tší p ehlednost je tato tabulka 

uvedena na další stran!. 



 44 

Tabulka 12: Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení B [autor] 

Produkt Cena za kus 
Po!et 
ks/m

2
 

Celková cena 

plotový panel 3D 1 046 K" 45 47 070 K" 

plotový sloupek 3D 396 K" 46 18 216 K" 

p íslušenství k montáži oplocení 43 K" 276 11 868 K" 

ostnatý drát 850 K"/250 m 1300 m 4 420 K" 

nástavec pro ostnatý drát 174 K" 169 29 406 K" 

dvouk ídlá vstupní pr$myslová 
brána 73 198 K" 1 73 198 K" 

bezpe"nostní fólie SCX 690 K"/m2 136 m2 93 840 K" 

bezpe"nostní pevné m íže typ A 1 800 K"/m2 41 m2 73 800 K" 

bezpe"nostní dve e SD 101 12 700 K" 1 12 700 K" 

bezpe"nostní kování NEXT S101 2 200 K" 14 30 800 K" 

bezpe"nostní cylindrická vložka 
Evva DUAL 2 676 K" 14 37 464 K" 

úst edna JA – 82K 1 361 K" 2 2 722 K" 

rádiový modul JA - 82R 2 658 K" 2 5 316 K" 

bezdrátová klávesnice JA – 81F 2 553 K" 2 5 106 K" 

bezdrátový PIR detektor pohybu 
osob JA – 80 P 1 390 K" 11 15 290 K" 

bezdrátový detektor otev ení JA – 
83M 952 K" 13 12 376 K" 

bezdrátová optická závora JA – 
80IR 13 182 K" 1 13 182 K" 

atrapa venkovní kamery Dummy 2 690 K" 2 1 380 K" 

atrapa vnit ní kamery Dome3 330 K" 3 990 K" 

montáž     124 290 K" 

Sou!et     613 434 K! 

 
9.3 Varianta zabezpe"ení C 

Varianta zabezpe$ení C se oproti p edcházejícím variantám liší v rozsáhlejším využití, 

jak poplachových zabezpe$ovacích a tís#ových systém", tak ve využití kamerového systému. 

9.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Obvodová ochrana 

- žiletkový drát Concertina: jedná se o pozinkovaný žiletkový drát, kde jedno balení obsahuje 

10 až 11 m drátu s pr"m!rem 450 mm. [14] 
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- nástavec pro žiletkový drát (bavolet): jedná se o bavolet speciáln! ur$ený pro upevn!ní 

žiletkového drátu na sloupcích oplocení. Nástavec je pozinkovaný a poplastovaný. [14] 

- uzamykatelná závora TOKOZ UZ 210: jedná se o závoru z ocelového plechu, která má 

tlouš%ku 4 mm. Odolnost zámku proti korozi je zvýšena jeho uložením v t!le závory. Povrch 

je lakovaný základní barvou vysoké odolnosti. [20] 

- visací zámek 113/50 Record: jedná se o zámek, jehož konstrukce zabra#uje vyhmatání. 

T!leso zámku je tvo eno ocelovým výtažkem. [20] 

 
Pláš#ová ochrana 

- bezpe"nostní fólie SCX: jedná se o $irou bezpe$nostní folii, která má atest P2A. Chrání 

prosklené plochy p ed vniknutím do objektu a jako ochrana p ed zran!ním o rozbité sklo. 

Tlouš%ka fólie je 0,35 mm. [3] 

- bezpe"nostní kování FAB S408: jedná se o bezpe$nostní kování, které spadá do 3. stupn! 

bezpe$nosti. Výrobek je typu klika – madlo a vybaven krytkou proti vytržení cylindrické 

vložky. Venkovní štít je tvo en tvrzenou ocelí, vnit ní štít je z oceli, povrchová úprava 

je broušený nikl. [7] 

- bezpe"nostní vložka FAB 300 SGHK: jedná se o p!ti stavítkovou cylindrickou vložku, která 

je chrán!na proti odvrtání $i planžetování. Je za azena do 3. stupn! bezpe$nosti, tedy vysoké 

ochrany. [7] 

 
9.3.2 Poplachový zabezpe"ovací a tís$ový systém 

- úst edna JA – 82K: jedná se o hybridní úst ednu, která komunikuje se zabezpe$ovacími 

prvky v pásmu 868 MHz. Na úst ednu lze napojit až padesát adres jednotlivých prvk". 

Napájení úst edny je ze sí%ového zdroje 230V/50 Hz, zálohový akumulátor 12V/2,6Ah. [11] 

- rádiový modul JA - 82R: tento rádiový modul umož#uje do úst edny vložit až padesát 

bezdrátových periferií. [11] 

- bezdrátová klávesnice JA – 81F: tato klávesnice slouží k ovládání a programování celého 

systému. Napájení je pomocí dvou lithiových baterií. Komunika$ní pásmo je dle protokolu 

OASiS 868 MHz. Klávesnice také disponuje $te$kou bezdrátových p ístupových karet. [11] 



 46 

- GSM komunikátor JA – 82Y: jedná se o modul, který uživateli umož#uje p ístup do systému 

prost ednictvím telefonu nebo internetu. Podává informace jako SMS a hlasové zprávy 

na mobilní telefon a pult centralizované ochrany. [11] 

- bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA – 80 P: jedná se o pohybový pasivní infra$ervený 

detektor, ur$ený pro vnit ní použití, který m"že pokrýt plochu o velikosti až 112 m2. Detek$ní 

charakteristiku je možné pozm!nit použitím alternativní $o$ky. S úst ednou komunikuje 

prost ednictvím protokolu OASiS. Napájení je pomocí jedné lithiové baterie. [11] 

- bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA – 80PB: jedná se o $idlo, které obsahuje 

pasivní infra$ervený detektor pohybu a duální senzor rozbití skla. Senzor rozbití skla má 

detek$ní plochu do vzdálenosti 9 m. Napájení je prost ednictvím lithiových baterií. [11] 

- bezdrátový detektor otev ení JA – 83M: jedná se o detektor ur$ený k odhalení  otev ení dve í 

$i oken. Komunikuje prost ednictvím protokolu OASiS. Napájení je zajišt!no lithiovou 

baterií. [11] 

- bezdrátová vn#jší siréna JA – 80A: jedná se o bezdrátovou sirénu, která p i vypuknutí 

poplachu za$ne hlasit! houkat a blikat. Hlasitost se postupn! zvyšuje. Doba houkání 

je maximáln! 3 minuty. P i utržení, nebo otev ení hlásí sabotáž. Napájení je pomocí lithiové 

baterie. [11] 

- bezdrátová optická závora JA – 80IR: jedná se o venkovní závoru, jejíž zp"sob detekce 

je prost ednictvím aktivního infra$erveného paprsku mezi vysíla$em a p ijíma$em, jehož 

narušením dojde ke spušt!ní poplachu. Systém je kompatibilní se systémem OASiS. [11] 

 
9.3.3 Kamerové systémy 

- atrapa vnit ní kamery Dome3: jedná se o atrapu vnit ní bezpe$nostní kamery, která 

je vybavena blikající LED diodou. Montáž je na strop pomocí vrut". Napájení je pomocí t í 

baterií typu AA. [12] 

- atrapa venkovní kamery Dummy 2: jedná se o atrapu venkovní bezpe$nostní kamery, která 

je dopln!na $erven! blikající LED diodou. Vložena je do kovového pouzdra, napájení 

je pomocí dvou baterií typu AA. Montáž se provádí ve výšce 3 až 6 metr" na pevný podklad 

pomocí vrut". [12] 
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- venkovní kamera EN-CI20B-82: jedná se o venkovní kameru s infra$erveným LED 

p isv!tlením, která mám dosvit 20 m. Pouzdro kamery je z tvrzeného hliníku. Kamera 

je vhodná pro denní i no$ní sledování prostoru. [4] 

- digitální záznamové za ízení EN-6608V: jedná se o videorekordér, ur$ený pro záznam 

z osmi kamer. Za ízení disponuje režimy p ehrávání, zálohování, sí%ovým p ístupem, 

$i p ístupem z mobilního za ízení. [4] 

- pevný disk pro záznam bezpe"nostního videa: jedná se o pevný disk velikosti 1000 GB. [4] 

- barevný monitor LME 17: jedná se o LED monitor ur$ený speciáln! pro sledování 

kamerového systému. Úhlop í$ka displeje je 17“. [4] 

 
9.3.4 Fyzická ostraha 

V sou$asné dob! se na fyzické ostraze podílí pouze pracovníci, kte í se vyskytují 

na vrátnici v administrativní budov!. Ochrana perimetru na vjezdu do areálu není pracovníky 

zabezpe$ena v"bec, proto navrhuji, aby i zde byli umíst!ni dva zam!stnanci soukromé 

bezpe$nostní služby, kte í se budou st ídat ve dvanáctihodinových intervalech. Náplní jejich 

práce by byla kontrolní a propustková služba do areálu.  

V cenové kalkulaci varianty zabezpe$ení C neuvádím náklady spojené s fyzickou 

ostrahou, protože se nejedná o náklady jednorázové, jak je to u ostatních navrhovaných prvk", 

ale naopak každom!sí$ní výdaje. Tyto náklady jsou na jednu osobu m!sí$n! p ibližn! 19 440 

K$. Protože navrhuji dva strážné na jedné sm!n!, p i$emž se bude jednat o dvanáctihodinové 

sm!ny, je pot eba t!chto pracovník" celkem šest. Proto se m!sí$ní náklady spojené s platy 

t!chto osob mohou pohybovat do výše 116 640 K$. 

9.3.5 Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení C 

Rozpo$et pro jednotlivé položky na zabezpe$ení prost ednictvím varianty C, spole$n! 

s cenou montáže t!chto prvk" je znázorn!n v následující tabulce 13. 
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Tabulka 13: Cenová kalkulace varianty zabezpe"ení C [autor] 

Produkt Cena za kus 
Po!et 
ks/m

2
 

Celková cena 

žiletkový drát Concertina 643 K"/ 10 m 43 27 649 K" 

nástavec pro žiletkový drát 203 K" 164 33 292 K" 

uzamykatelná závora TOKOZ UZ 
210 545 K" 1 545 K" 

visací zámek 113/50 Record 282 K" 1 282 K" 

bezpe"nostní fólie SCX 690 K"/m2 126 m2 86 940 K" 

bezpe"nostní kování FAB S408 3 723 K" 14 52 122 K" 

bezpe"nostní vložka FAB 300 
SGHK 580 K" 14 8 120 K" 

úst edna JA – 82K 1 361 K" 2 2 722 K" 

rádiový modul JA - 82R 2 658 K" 2 5 316 K" 

bezdrátová klávesnice JA – 81F 2 553 K" 3 7 659 K" 

GSM komunikátor JA – 82Y 6 148 K" 2 12 296 K" 

bezdrátový PIR detektor pohybu 
osob JA – 80 P 1 390 K" 9 12 510 K" 

bezdrátový detektor pohybu osob a 
rozbití skla JA – 80PB 1 899 K" 10 18 990 K" 

bezdrátový detektor otev ení JA – 
83M 952 K" 40 38 080 K" 

bezdrátová vn!jší siréna JA – 80A 2 615 K" 1 2 615 K" 

bezdrátová optická závora JA – 
80IR 13 182 K" 1 13 182 K" 

atrapa vnit ní kamery Dome3 330 K" 10 3 300 K" 

atrapa venkovní kamery Dummy 2 690 K" 3 2 070 K" 

venkovní kamera EN-CI20B-82 1 700 K" 5 8 500 K" 

digitální záznamové za ízení EN-
6608V 4 990 K" 1 4 990 K" 

pevný disk pro záznam 
bezpe"nostního videa 2 690 K" 1 2 690 K" 

barevný monitor LME 17 7 910 K" 1 7 910 K" 

montáž     107 540 K" 

Sou!et     459 320 K! 

 
 
9.4 Posouzení navržených variant zabezpe"ení metodou rozhodovací matice 

Ú$elem této kapitoly je výb!r nejvhodn!jší varianty zabezpe$ení pro objekt 

potraviná ské firmy. K tomuto ú$elu jsem zvolila metodu rozhodovací matice. Tato metoda 

spo$ívá ve stanovení n!kolika kriterií, podle kterých budou jednotlivé varianty posuzovány 

$íselným ohodnocením a z nichž následn! vyplyne jejich po adí.  
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Metoda má dv! $ásti. V první $ásti stanovím kritéria, která budou následn! 

ohodnocena stupnicí od 1 do 10, p i$emž hodnota 1 znamená, že varianta vyhovuje danému 

kritériu nejmén!, naopak hodnota 10 nejvíce. V rámci této práce jsem zvolila tato kritéria, 

jejichž ohodnocení je uvedeno v následující tabulce 14: 

− K1: spolehlivost 

− K2: náklady na realizaci 

− K3: doba realizace 

− K4: fyzická ostraha 

− K5: životnost 

− K6: záruka. údržba, servis 

Tabulka 14: Bodové ohodnocení variant podle kritérií [autor] 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 6 7 9 

K2 9 5 8 
K3 7 5 9 

K4 0 0 9 

K5 6 6 6 
K6 8 7 6 

Sou!et 36 30 47 

Po#adí II. III. I. 

 

První $ást metody vyhodnotila variantu zabezpe$ení C jako nejvhodn!jší v rámci 

zadaných kritérií. V druhé $ásti metody jsou jednotlivým kritériím p i azeny váhy, které 

ur$ují význam kritéria. Hodnoty jsou od 1 do 10, p i$emž op!t 1 vyjad uje váhu nejnižší, 

naopak 10 nejvyšší. Následn! dojde k vynásobení váhy daného kritéria s $íselným 

ohodnocením každé varianty z p edešlé tabulky, jak je vid!t v následující tabulce 15. [19] 

Tabulka 15: Posouzení variant podle váhy kritérií [autor] 

Kritérium Váha Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 10 60 70 90 

K2 8 72 40 64 

K3 8 56 40 72 

K4 7 0 0 63 
K5 10 60 60 60 

K6 6 48 42 36 

Sou!et 296 252 385 

Po#adí II. III. I. 

 
Výsledkem výše uvedené tabulky a celé metody je, že zadaným kritériím vyhovuje 

nejvíce  varianta zabezpe$ení C. Tato varianta bude v následující kapitole rozebrána 

podrobn!ji. 
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10 Rozpracování vít%zné varianty zabezpe"ení 

Na základ! vyhodnocení metody rozhodovací matice se stala vít!znou variantou 

zabezpe$ení varianta C. Ta se skládá z využití a instalace PZTS do míst, kde nebyla dosud 

využívána, stejn! tak kamerového systému a zlepšením sou$asných mechanických 

zábranných systém". Oproti dalším variantám po$ítá návrh také se zavedením fyzické ostrahy 

pro st ežení vstupu do areálu. Umíst!ní jednotlivých prvk" je rozepsáno v následujících 

podkapitolách a jejich rozmíst!ní znázorn!no na schématech v p ílohách 2 až 7, kdy p íloha 2 

zobrazuje zabezpe$ení 1NP administrativní budovy, p íloha 3 zobrazuje zabezpe$ení 1PP 

administrativní budovy, p íloha 4 zabezpe$ení skladovací $ásti 1NP, p íloha 5 zabezpe$ení 

skladovací $ásti 1PP, p íloha 6 zabezpe$ení st echy jídelny a p íloha 7 zabezpe$ení vjezdu 

vle$ky do areálu. 

10.1 Mechanické zábranné systémy 

Obvodová ochrana 

Stávající oplocení, které tvo í z $ásti železobetonové prefabrikované desky vsazené do 

železobetonových sloup" a z $ásti plot z vlnitého plechu vsazeného do ocelových sloupk" 

s podhrabovou deskou z"stane zachováno. Bude pouze dopln!no o nástavce ur$ené pro 

žiletkový drát, které budou umíst!ny na každém sloupku oplocení, na které bude posléze 

instalován žiletkový drát po celé délce oplocení. Ten bude rovn!ž instalován na bránu, která 

je na míst! vjezdu pro vle$ku do areálu. Ukázka nástavce a žiletkového drátu je 

na následujícím  obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Žiletkový drát a nástavec na žiletkový drát [14] 

Také stávají brána pro vjezd vle$ky z"stane zachována, pouze doporu$uji vým!nu 

stávajícího  et!zu s bezpe$nostní kladkou za uzamykatelnou závoru TOKOZ UZ 210, která 
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uchovává bezpe$nostní visací zámek uvnit  v t!le závory, a proto je h" e p ístupný 

p ípadnému pachateli. Závora a zámek jsou zobrazeny na následujícím obrázku 18. 

 

Obrázek 18: Závora TOKOZ UZ 210 a visací zámek 113/50 Record [20] 

 
Pláš#ová ochrana 

Pomoci bezpe$nostní fólie typu SCX doporu$uji zabezpe$it prosklenné výpln! všech 

bo$ních vstupních dve í, které se vyskytují v administrativní budov!. Dále bych jejich 

instalaci doporu$ovala do vybraných oken v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží 

administrativní budovy. Jedná se o prostory jídelny, kuchyn!, vrátnice, kancelá í, sklad", 

dílen pro údržbu a archivu. Bezpe$nostní fólie je zobrazena na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Bezpe"nostní fólie [3] 

Dále doporu$uji zabezpe$it novým bezpe$nostním kováním a bezpe$nostní vložkou 

typu FAB dve e a vrata do strojovny chlazení, dále dve e, kterými se vstupuje do skladové 

$ásti, dve e a vrata z nerezové oceli, která se nacházejí v místech, kde se administrativní 

budova napojuje na výrobní $ást objektu a také dve e a vrata z nerezové oceli, která se 

nacházejí ze severní strany jako vstupy do výrobní $ásti. Bezpe$nostní kování a bezpe$nostní 

vložka jsou zobrazeny na obrázku 20. 
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Obrázek 20: Bezpe"nostní kování FAB S408 a bezpe"nostní vložka FAB 300 SGHK [7] 

 
10.2 Poplachový zabezpe"ovací a tís$ový systém 

Ke st ežení objektu poplachovým zabezpe$ovacím a tís#ovým systémem doporu$uji 

využít bezdrátový zabezpe$ovací systém firmy Jablotron s.r.o. OASiS. Navrhuji použít 

úst ednu JA – 82K, dopln!nou o rádiový modul JA – 82R a GSM komunikátor JA – 82Y. Dle 

návrhu budou pot eba dv! úst edny, z nichž jedna bude umíst!na v administrativní budov! na 

vrátnici a druhá v kancelá i, která se vyskytuje ve skladové $ásti objektu. Úst edna na vrátnici 

bude ur$ena pouze pro prvky navržené pro administrativní budovu, úst edna v kancelá i 

ve skladové $ásti pro prvky zabezpe$ující skladovou $ást. Zobrazení úst edny je na obrázku 

21. 

 

Obrázek 21: Úst!edna JA – 82K [11] 

K ovládání úst eden budou sloužit bezdrátové klávesnice typu JA – 81F. Klávesnice 

pro administrativní budovu bude umíst!na na vrátnici u soukromé bezpe$nostní služby, dv! 

klávesnice pro skladovou $ást objektu p ed vstupem do této $ásti v každém podlaží. 

Klávesnice je zobrazena na obrázku 22. 
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Obrázek 22: Bezdrátová klávesnice JA – 81F [11] 

Pro zabezpe$ení interiéru budov doporu$uji využít základní bezdrátový PIR detektor 

pohybu osob JA – 80P. Ten bude umíst!n v administrativní $ásti v prvním nadzemním 

podlaží na vstupu zam!stnanc" sm!rem k šatnám, v prvním podzemním podlaží v jedné 

z kancelá í a v po$tu dvou kus" na chodb!. 

Ve skladové $ásti navrhuji umístit PIR detektor v prvním nadzemním podlaží v po$tu 

dvou kus", a to do p ístupové chodby, která se nachází za dve mi s klávesnicí a do prostor 

p ed rolovacími vraty. V prvním podzemním podlaží navrhuji detektor umístit op!t za dve e, 

kde se nachází p ístupová klávesnice a kde zárove# sm! uje na prostor vedoucí ke kancelá i, 

kde je umíst!na úst edna PZTS. Další dva detektory navrhuji umístit v místech, kde 

se vyskytují rolovací vrata pro nákladku zboží. PIR detektor pohybu osob je zobrazen 

na obrázku 23. 

 

Obrázek 23: PIR detektor pohybu osob JA – 80P [11] 

Dále navrhuji využít bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA – 80PB, který 

bych aplikovala ve t ech kusech do skladové $ásti v prvním podzemním podlaží k okenním 

výplním. Do administrativní budovy jej navrhuji umístit do prostor kancelá í v prvním 

podzemním i nadzemním podlaží, kde nebyla instalována bezpe$nostní fólie. Tento detektor 

je na obrázku 24. 
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Obrázek 24: Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA – 80PB [11] 

Bezdrátový detektor otev ení oken a dve í JA – 83M doporu$uji použít na všechny 

bo$ní vstupní dve e a vrata do administrativní budovy a dále na vstupní dve e sm! ující 

na rampu u skladovací $ásti.  

Detektor otev ení doporu$uji použít dále u oken v administrativní budov!, které se 

nacházejí v prvním podzemním podlaží. Jedná se o prostory skladu, údržbá ské dílny, archivu 

a chodby. V prvním nadzemním podlaží se jedná o okna pat ící ke skladu. Detektor JA – 83M 

je na obrázku 25. 

 

Obrázek 25:  Bezdrátový detektor otev!ení oken a dve!í JA – 83M [11] 

Dále doporu$uji instalaci bezdrátové vn!jší sirény JA – 80A a to ke vstupu 

do skladové $ásti a v místech, kde jsou okna. Siréna po aktivaci hlasit! houká a bliká, což 

m"že odradit potenciálního pachatele. Siréna je zobrazena na obrázku 26. 

 

Obrázek 26: Bezdrátová vn%jší siréna JA – 80A [11] 

Dále doporu$uji zabezpe$it nízkou st echu jídelny, která se napojuje 

na administrativní budovu, a to pomoci bezdrátové optické závory JA – 80IR. Pro názornost 

je závora zobrazena na obrázku 27. 
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Obrázek 27: Bezdrátová optická závora JA – 80IR [11] 

 
10.3 Kamerové systémy 

V interiéru objektu navrhuji instalaci atrap vnit ní kamery Dome 3, a to t i vyhotovení 

ve skladové $ásti v prvním nadzemním podlaží a  $ty i v prvním podzemním podlaží. 

V administrativní $ásti doporu$uji jednu kameru na chodb! v prvním podzemním podlaží a po 

jednom kusu v prvním nadzemním podlaží v oblasti vrátnice a jídelny. Kamera je zobrazena 

na obrázku 28. 

 

Obrázek 28: Atrapa vnit!ní kamery Dome 3 [12] 

Atrapu venkovní kamery Dummy 2 doporu$uji umístit u ocelových dve í a vrat, které 

se vyskytují v místech napojení administrativní budovy na výrobní $ást. Dále u bo$ních 

prosklených dve í, které vedou do areálu z administrativní budovy na východní stran!. 

Poslední atrapu kamery doporu$uji umístit u skladové $ásti v oblasti prvního podzemního 

podlaží. Obrázek kamery je na obrázku 29. 

 

Obrázek 29:  Atrapa venkovní kamery Dummy 2 [12] 
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Venkovní kameru EN-CI20B-82 doporu$uji umístit ke sledování hlavního vstupu 

do administrativní budovy, dále u sek$ních vrat a rampy u skladové $ásti, ke kontrole vstupu 

do strojovny chlazení a ke sledování brány na vjezdu vle$ky. Tato kamera je na obrázku 30 . 

 

Obrázek 30: Venkovní kamera EN-CI20B-82 [4] 

Pro záznam po ízený z venkovní kamery bude sloužit digitální záznamové za ízení 

EN-6608V, které bude dopln!no pevným diskem pro záznam videa o velikosti 1000 GB. 

Záznamové za ízení bude umíst!no spole$n! s barevným monitorem pro sledování 

kamerového systému na vrátnici, kde jej budou sledovat pracovníci soukromé bezpe$nostní 

služby. Záznamové za ízení a barevný monitor je na obrázku 31. 

  

Obrázek 31: Digitální záznamové za!ízení a monitor pro sledování kamerového systému [4] 

 
10.4 Fyzická ostraha 

V sou$asné dob! se na fyzické ostraze podílí pouze pracovníci, kte í se vyskytují 

na vrátnici v administrativní budov!. Ochrana perimetru na vjezdu do areálu není pracovníky 

zabezpe$ena v"bec, pouze kontrolou skrz kamerový systém, který je nainstalován na vjezdu 

i výjezdu z areálu. Z tohoto d"vodu navrhuji, aby i zde byli umíst!ni dva zam!stnanci 

soukromé bezpe$nostní služby, kte í se budou st ídat ve dvanáctihodinových intervalech. 

Náplní jejich práce by byla v první  ad! kontrolní a propustková služba do areálu, což 

znamená kontrolu vstupu a odchodu osob do oblasti areálu, taktéž kontrola vjezdu a výjezdu 

motorových vozidel. Dále by m!la být provád!na strážní služba jedním pracovníkem 

soukromé bezpe$nostní služby ve form! nepravidelných obch"zek po areálu. 
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Náklady spojené s fyzickou ostrahou na jednu osobu m!sí$n! p edstavují p ibližn! 

19 440 K$. Protože navrhuji dva strážné na jedné sm!n!, p i$emž se bude jednat 

o dvanáctihodinové sm!ny, je pot eba t!chto pracovník" celkem šest. Proto m!sí$ní náklady 

spojené s platy t!chto osob se mohou pohybovat až do výše 116 640 K$. Nejedná se 

o zanedbatelnou $ástku, ale dle mého názoru je lidský faktor, jako ur$itý zp"sob kontroly 

perimetru velmi d"ležitou sou$ástí systému, který tak následn! spojuje v jeden celek 

mechanické zábranné systémy, kamerový systém a také PZTS a v tomto p ípad! také 

dopl#uje další pracovníky ostrahy v administrativní budov!. 
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11 Záv%r 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout inovativní komplexní technické zabezpe$ení 

objektu potraviná ské firmy za ú$elem ochrany osob a majetku. První $ást práce se v!nuje 

charakteristice st!žejních právních norem této problematiky, tedy zákon"m a technickým  

normám. V další $ásti je kapitola, v!nující se teoretické otázce fyzické ochrany objekt" 

a bezpe$nostnímu projektu. Tato $ást je završena kapitolou zabývající se statistickými údaji 

o spáchaných trestných $inech na území m!sta Ostravy, kde se zabezpe$ovaný areál nachází. 

V druhé $ásti práce je popsán objekt potraviná ské firmy, jehož se projekt technického 

zabezpe$ení týkal. Popisovala jsem okolí areálu, samotný areál, kde je objekt umíst!n i jeho 

sou$asný stav zabezpe$ení. Další $ást byla v!nována analýze a hodnocení rizik sou$asného 

stavu zabezpe$ení. Byly zvoleny t i metody, a to metoda Ishikawova diagramu, metoda 

FMEA dopln!ná Paretovým diagramem a metoda souvztažnosti.  

Ishikawovým diagramem byla identifikována možná rizika, která vedla k jedné 

vrcholové události, a to ohrožení bezpe$nosti firmy. V analýze FMEA  jsem rizika pro v!tší 

p ehlednost rozd!lila na strukturální a procesní. Pro dopln!ní dosavadních výsledk" byla 

použita metoda souvztažnosti, ve které byla rizika procesní a strukturální op!t hodnocena 

dohromady. 

Z provedených analýz nakonec vyplynulo n!kolik rizik, kterým byla následn! 

v!nována pozornost p i návrhu nového zabezpe$ení. Jednalo se nap íklad o rizika 

souvisejících s p ekonáním dve í a oken, jejich neuzav ení, p elezení oplocení, nedovolený 

pohyb osob $i rizika související s oklamáním fyzické ostrahy nebo jejich nedbalosti. 

Výsledky jednotlivých analýz byly dále podkladem pro vypracování t í inovativních 

variant zabezpe$ení spole$n! s jejich rozpo$tem, z nichž byla posléze metodou 

multikriteriálního hodnocení vybrána varianta nejvhodn!jší. Touto variantou se stala varianta 

zabezpe$ení C, která zahrnovala kombinaci mechanických zábranných systém", 

poplachových zabezpe$ovacích a tís#ových systém", kamerového systému a fyzické ostrahy.  

Finan$ní náklady této varianty byly vy$ísleny na 459 320 K$, což nep esahuje 

zadanou $ástku majitelem firmy, která $inila 500 000 K$. V této kalkulaci nejsou zahrnuty 

výdaje spojené s fyzickou ostrahou, které mohou m!sí$n! $init až 116 640 K$. Je na zvážení 

majitele, jakým zp"sobem bude p istupovat k ochran! svého majetku a zda tuto položku 

zahrne do jím navrhované $ástky, která by mírn! p ekro$ila stanovený limit. Dle mého názoru 

je však lidský faktor d"ležitou sou$ástí systému, který vhodným zp"sobem svou jedine$ností 

spojuje navrhované  ešení s ostatními prvky zabezpe$ení v jeden celek. Domnívám se, 
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že výsledky této práce mohou být pro majitele seriozním podkladem k vylepšení stávajícího 

zabezpe$ení svého objektu . 
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Seznam zkratek 

ad.  a další 
Ah  ampérhodina 
apod.  a podobn! 
atd.  a tak dále 
a.s.  akciová spole$nost 
BRC  British Retail Consorcium 
CCTV  closed circuit television 
$.  $íslo 
&SN  $eská státní norma 
ed.  edice 
EN  evropská norma 
EU  Evropská unie 
FMEA  Failure Modes and Effects Analysis 
GB  GigaByte 
Hz  Hertz 
ISO  lnternational Organization for Standardization 
IR  infra$ervené zá ení 
K$  Koruna $eská 
ks  kus 
LED  Light Emitting Diode 
m  metr 
m2  metr $tvere$ní 
mm  milimetr 
MHz  MegaHertz 
MM  Masokombinát Martinov 
MZS  mechanické zábranné systémy 
nap .  nap íklad 
NP  nadzemní podlaží 
odst.  odstavec 
PC  personal computer 
PIR  pasivní infra$ervený detektor 
PP  podzemní podlaží 
PUR  polyuretan 
PZTS  poplachové zabezpe$ovací a tís#ové systémy 
SMS  Short message service 
T&  trestný $in 
USB  Universal Serial Bus 
V  volt 
vyd.  vydání 
3D  3-Dimension 
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