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Anotace 

ŠAMÁREK, Filip. Bezpe nostní projekt firmy KOVONAX. Ostrava, 2013. Diplomová práce. 

Fakulta bezpe nostního inženýrství Vysoké školy bá ské - Technické univerzity Ostrava, 

Katedra bezpe nostního managementu. Vedoucí diplomové práce V ra Holubová. 
 

Diplomová práce je zam ena na navržení inovativního komplexního bezpe nostního 

systému areálu spole nosti Kovonax, jehož ú elem je ochrana majetku a osob v n m. 

Na za átku práce jsou uvedeny pojmy, právní p edpisy a technické normy, které souvisí 

s ešenou problematikou. Dále je za azena kapitola objas ující bezpe nostní projektování 

a také náležitosti, které má spl ovat komplexní bezpe nostní systém. Po této kapitole 

následuje další. V ní je popsán areál spole nosti a jednotlivé budovy v n m. Dále je popsáno 

sou asné zabezpe ení spole nosti. Následuje analýza a hodnocení bezpe nostních rizik 

pro spole nost. Potom jsou uvedeny alternativy snížení t ch rizik, která byla vyhodnocena 

jako závažná. Z nich je vybrána ta nejvhodn jší, která je podrobn ji konkretizována. 
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The thesis is fouced on designing innovative comprehensive security system area 

of Kovonax company whose purpose is to protect of property and people in that place. 

At the beginning of the thesis there are given concepts, legislation and technical standards 

associated with the solving issue. Further included a chapter clarifying the security project 

and requisites, which shoudl be fulfill a comprehensive security system. After this chapture, 

there is another. There is described the area of the company and every building in it. 

The following describes the current security condition of company. Next is the analysis 

and assessment of security risks for the company. Then there are the alternatives to reduce 

those risks that were assessed as serious. Of these, the most suitable is chosen, which is 

further instantiated. 
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1 Úvod 

Protiprávní jednání p edstavující neoprávn ný vstup do r zných objekt  a následný 

pohyb v nich za ur itým poškozujícím ú elem je v eské republice dlouhodobým jevem, jenž 

existoval v minulosti, trvá do sou asnosti a je velmi pravd podobné, že se bude vyskytovat 

i v budoucnu. 

V souvislosti s touto skute ností ada lidí, firem a institucí n jakým zp sobem 

zajiš uje ochranu svých objekt  práv  za ú elem znemožn ní respektive znesnadn ní nebo 

aspo  co nejrychlejšího zjišt ní neoprávn ného vstupu a následných nežádoucích aktivit 

pachatele v nich. Z uvedeného d vodu je realizováno také zabezpe ení areálu spole nosti 

Kovonax a jednotlivých budov v n m. 

V sou asnosti se na ochran  areálu spole nosti, majetku a osob v n m ve v tší i 

menší mí e podílejí mechanický zábranný systém, fyzická ostraha a režimová ochrana. 

Stávající stav zabezpe ení není zcela dosta ující, což si uv domuje i vedení spole nosti. To 

dokazuje jeho zájem o vypracování a p edložení této diplomové práce, jejímž cílem je 

identifikace a zhodnocení stávajících bezpe nostních rizik souvisejících se slabinami 

sou asného zabezpe ení a návrh inovativního komplexního bezpe nostního systému 

minimalizujícího zjišt ná rizika. 

Práci tvo í n kolik kapitol. Tou následující hned po úvodu je rešerše. Zde jsou 

uvedeny knihy, které m ly st žejní význam pro napsání této práce. Po rešerši je za azena 

pasáž v novaná definicím a pojm m souvisejícím s ešenou problematikou. Dále práce 

pokra uje p ehledem právních p edpis  a technických norem vztahujících se k oblastem 

souvisejícím s tématem práce. Další v po adí je kapitola objas ující bezpe nostní 

projektování, jeho zásady a také náležitosti, které má spl ovat komplexní bezpe nostní 

systém. Po této kapitole následuje další v nující se základnímu charakterizování spole nosti 

a jejího umíst ní. Rovn ž je zde popsán areál spole nosti a jednotlivé budovy v n m. Za tímto 

celkem je pasáž popisující sou asný stav zabezpe ení spole nosti. V dalším oddíle práce jsou 

uvedena klí ová aktiva spole nosti, která je t eba chránit, v etn  jejich hodnoty. Následuje 

analýza a hodnocení bezpe nostních rizik pro spole nost. Dále navazují alternativní možnosti 

snížení rizik, která byla v p edchozí kapitole identifikována a vyhodnocena jako závažná. 

Z uvedených alternativ je vybrána jedna, která na základ  vícekriteriálního hodnocení vyšla 

jako nejvhodn jší. Ta je v další ásti práce podrobn ji konkretizována. Poslední pasáží je 

záv r, v n mž je provedeno celkové shrnutí práce a uveden její p ínos. 
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2 Rešerše 

Tato diplomová práce je ur itou formou bezpe nostního projektu, který je zam en 

na navržení komplexního zabezpe ení areálu spole nosti Kovonax z hlediska ochrany 

majetku spole nosti a p ípadn  také jejích zam stnanc . Vzhledem k tomuto faktu budou 

p i psaní práce využity následující publikace týkající se dané problematiky. 

 

BRABEC, František, aj. Bezpe nost pro firmu, ú ad, ob ana. Praha: Public History, 2001. 

ISBN 80-86445-04-06. 
 

Tato kniha je uceleným zdrojem informací týkajících se bezpe nosti firem a jiných 

institucí, ale také lov ka. Zam uje se na prevenci kriminality, fyzickou ochranu osob 

a majetku, detektivní ochranu, ale také na informa ní bezpe nost. Samostatná ást knihy 

se zabývá problematikou bezpe nostní expertízy, respektive bezpe nostního projektování. 

Kniha bude využita p edevším k seznámení se s fázemi bezpe nostního projektování 

jakožto procesu. Nabyté znalosti budou využity ke stanovení struktury diplomové práce a také 

budou uvedeny v její teoretické ásti. Dále bude v knize nastudován postup sestavování 

Ishikawova diagramu, který bude aplikován v praktické ásti diplomové práce. 

 

LUD K, Lukáš, aj. Bezpe nostní technologie, systémy a management I. Zlín: VeRBuM, 

2011. ISBN 978-80-87500-05-7. 
 

Kniha se v nuje jednotlivým typ m elektronických bezpe nostních systém , uvádí 

podrobnou charakteristiku detektor  narušení chrán ného subjektu a také popisuje postupy 

a specifika p i projektování zabezpe ovacích systém . Další celek je zam en 

na problematiku vzd lávání potenciálních pracovník  soukromých bezpe nostních služeb. 

V poslední ásti knihy je ešena profesní obrana v pr myslu komer ní bezpe nosti. 

Kniha poslouží k získání znalostí o tom, co vyjad uje pojem bezpe nostní projektování 

a jaký je jeho cíl. Nabyté informace poslouží k vytvo ení p edstavy o tom, jak je t eba 

postupovat p i tvorb  diplomové práce jakožto ur ité formy bezpe nostního projektu. Získané 

informace budou uvedeny v teoretické ásti diplomové práce. 
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LUD K, Lukáš, aj. Bezpe nostní technologie, systémy a management II. Zlín: VeRBuM, 

2012. ISBN 978-80-87500-19-4. 
 

Publikace rozebírá fungování kamerových systém  a popisuje jejich využívání 

v oblasti bezpe nosti. Následující celek se v nuje problematice ízení bezpe nostních rizik. 

Další ásti knihy jsou zam eny na technologie profesní obrany a možnosti získávání 

a využívání informací v bezpe nostních oblastech. Poslední kapitola publikace rozebírá 

bezpe nostní politiku a bezpe nostní systém státu. 

Z knihy bude využita ást popisující obecný postup provád ní analýzy, hodnocení 

a snižování bezpe nostních rizik. Zásady tohoto postupu budou respektovány p i jeho aplikaci 

v diplomové práci. Kroky postupu budou uvedeny v praktické ásti diplomové práce. 

 

Š UREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních in  na letišti. [online]. 2009 

[cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-

root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 
 

Obsah skripta se týká bezpe nosti letecké dopravy. Jsou v n m uvedeny právní 

p edpisy týkající se ochrany civilního letectví, kapacitní a projek ní faktory ovliv ující 

bezpe nost letišt  a také možnosti zajišt ní ochrany letišt . Podrobn ji se skriptum v nuje 

i možným ohrožením letišt  a analýzám z nich plynoucích rizik. 

Skriptum uvádí adu analýz rizik a pro tuto práci bude využito za ú elem seznámení 

se s  modifikací analýzy p í in a následk  poruch. Teoretický rozbor modifikace a její 

realizace budou uvedeny v praktické ásti diplomové práce. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail a ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. 2. vydání. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpe nostního inženýrství, 2004. Edice SPBI SPEKTRUM, 

sv. 28. ISBN 80-86634-44-2. 
 

Náplní první ásti této publikace jsou informace z oblasti problematiky ízení rizika 

a jeho identifikace. Druhá ást knihy rozebírá záležitosti související s rozhodováním p i ešení 

mimo ádných událostí a ízením zásahu vedoucího k jejich zvládnutí. 

Publikace poslouží k pochopení  metody souvztažnosti, pomocí které se provádí 

hodnocení rizik. Teoretický rozbor metody a její realizace budou uvedeny v praktické ásti 

diplomové práce. 
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3 Definice a pojmy 

V této kapitole budou uvedeny definice a pojmy vztahující se k problematice, které 

se tato práce v nuje. 

Aktivum 

Jakýkoliv subjekt jako celek a také jakákoliv jeho ást, která má pro n j hodnotu 

a význam z hlediska zachování jeho existence a funk nosti. Aktiva lze rozd lit na hmotná 

(nap . nemovitosti, stroje, elektronika atd.) a nehmotná (nap . know-how, software atd.). [4] 

Analýza 

Pomyslné rozložení zkoumaného celku na jednotlivé oblasti, které se stávají 

p edm tem dalšího zkoumání. Poznání díl ích oblastí p itom umož uje lepší pochopení 

fungování celku. [10] 

Bezpe né prost edí 

Prost edí, které se vytvá í realizací ochranných opat ení majících za úkol omezit 

p sobení negativních vliv  na chrán ný objekt nebo prostor. [3] 

Bezpe nostní projektování 

Jedine ná, plánovací, organiza ní a ídící innost vedoucí k napln ní p edem 

stanoveného cíle, který má být realizován ve vymezeném ase a prostoru za využití 

dostupných zdroj  a financí v požadované kvalit . [3] 

Bezpe nostní prost edí 

P irozené vn jší i vnit ní prost edí, které svými pozitivními i negativními vlivy p sobí 

na okolí. [3] 

Bumping 

Nedestruktivní metoda umož ující p ekonání cylindrické vložky zámku. Užívá 

se p i ní speciáln  upravený klí  – tzv. bumpkey. [13] 

Elektrický bezpe nostní systém 

Ochranný systém ur itého subjektu, který slouží p edevším ke zjiš ování a p edávání 

informací o napadení subjektu (nap . poplachový zabezpe ovací a tís ový systém). [7] 



 5

Fyzická ochrana 

Soubor technických, organiza ních a režimových opat ení, která zabra ují 

neoprávn nému nakládání s hmotným nebo nehmotným majetkem anebo slouží k zajišt ní 

bezpe nosti osob. [22] 

Fyzická ostraha 

Druh ochrany ur itého subjektu, jehož základem jsou osoby vykonávající innosti 

vedoucí k zajišt ní subjektu proti jeho napadení. Osoby vykonávající fyzickou ostrahu jsou 

schopny provést bezprost ední zásah k odvrácení hrozícího nebo existujícího nebezpe í. [2] 

Mechanický zábranný systém 

Ochranný systém ur itého subjektu, jehož základem jsou mechanické zábrany 

(nap . ploty, vrata a dve e, zámky atd.) sloužící k zajišt ní subjektu proti jeho napadení. 

Za tímto ú elem mechanické zábrany využívají své mechanické pevnosti. [6] 

Nebezpe í 

Latentní vlastnost subjektu projevující se jako možnost zp sobit neo ekávaný 

negativní jev. Synonymem je pojem zdroj rizika. [1] 

Planžetování 

Nedestruktivní metoda umož ující p ekonání cylindrické vložky zámku. Užívají 

se p i ní specificky tvarované úzké kovové plíšky – tzv. planžety. [13] 

Poplachový zabezpe ovací a tís ový systém 

Systém sloužící k signalizaci nebezpe í ve st eženém objektu. Zejména informuje 

o nežádoucím vniknutí do objektu. M že však sloužit i k indikaci jiných nebezpe í 

(nap . tís ové hlášení p i p epadení i zdravotních obtížích, požární nebezpe í, únik plynu, 

zaplavení apod.). [14] 

Režimová ochrana 

Druh ochrany ur itého subjektu, jehož základem jsou organiza n  administrativní 

opat ení a postupy (režimová opat ení) sm ující k zajišt ní ur itého subjektu proti jeho 

napadení. Režimová ochrana umož uje sladit funkce ostatních druh  ochran a ochranných 

systém  tak, aby byl vytvo en ú inný komplexní systém ochrany. [8] 
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Riziko 

Funkce pravd podobnosti vzniku nežádoucího specifického ú inku, ke kterému dojde 

b hem ur ité doby nebo za ur itých okolností a jeho následku. [1] 
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4 Právní p edpisy a technické normy 

Bezpe nostní projekt, který je p edm tem této diplomové práce, se zam uje na oblast 

ochrany majetku a osob. Protože v eské republice tuto problematiku ne eší jeden komplexní 

p edpis, je nutné vyhledávat p íslušná ustanovení a požadavky týkající se ochrany v celé ad  

právních p edpis  a technických norem. 

Na následujících n kolika stránkách jsou uvedeny ty nejd ležit jší. 

4.1 Právní p edpisy 

Níže jsou uvedeny právní p edpisy týkající se ešené oblasti. 

Ústavní zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky ve zn ní pozd jších p edpis  

Jedná se o nejvýše postavený právní p edpis eské republiky. Je tvo en osmi hlavami 

a preambulí. Stanovuje základní práva ob an  a definuje demokratické principy eské 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

Ve vztahu k ochran  majetku a osob se v lánku 2 tohoto p edpisu uvádí, že každý 

ob an m že init, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen init, co zákon 

neukládá. [52] 

Usnesení p edsednictva eské národní rady . 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky ve zn ní pozd jších 
p edpis  

Sou ástí tohoto usnesení je samotná Listina základních práv a svobod. Ta je souborem 

p irozených práv, která jsou nedotknutelnou hodnotou každého lov ka. Jejich omezení je 

možné jen na základ  zákona. 

Ve vztahu k ochran  majetku a osob se v lánku 2 tohoto p edpisu taktéž uvádí, že 

každý m že init, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen init, co zákon 

neukládá. lánkem 6 je stanoveno, že každý má právo na život. Podle lánku 7 je zaru ena 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. lánek 12 uvádí, že obydlí je nedotknutelné. Není 

dovoleno do n j vstoupit bez souhlasu toho, kdo v n m bydlí. 

V Listin  základních práv a svobod jsou specifikována také práva národnostních 

a etnických menšin, hospodá ská, sociální a kulturní práva a práva na soudní a jinou právní 

ochranu. [51] 
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Zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis  

Zákon upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy 

mezi t mito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

ob anskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. 

Ve vztahu k ochran  majetku a osob se v § 6 tohoto p edpisu uvádí, že jestliže hrozí 

neoprávn ný zásah do práva bezprost edn , m že ten, kdo je takto ohrožen, p im eným 

zp sobem zásah sám odvrátit. V § 11 je stanoveno, že 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. [53] 

Zákon . 40/2009 Sb., trestní zákoník ve zn ní pozd jších p edpis  

Zákon vymezuje ve ejné trestní právo hmotné. P esn  stanovuje, která jednání jsou 

trestným inem a jaké trestní sankce lze za n j uložit. Striktn  také definuje podmínky trestní 

odpov dnosti. 

Z hlediska ochrany majetku a osob jsou podstatné zejména trestné iny proti životu 

a zdraví, trestné iny proti svobod  a práv m na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství a trestné iny proti majetku. Tyto a další kategorie trestných in  jsou uvedeny 

ve zvláštní ásti tohoto právního p edpisu. [54] 

Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád) ve zn ní pozd jších 
p edpis  

Ú elem tohoto zákona je upravit postup orgán  inných v trestním ízení tak, 

aby trestné iny byly náležit  zjišt ny a jejich pachatelé podle zákona spravedliv  potrestáni. 

ízení p itom musí p sobit k upev ování zákonnosti, k p edcházení a zamezování trestné 

innosti, k výchov  ob an  v duchu d sledného zachovávání zákon  a pravidel ob anského 

soužití i estného pln ní povinností ke státu a spole nosti. 

Ve vztahu k ochran  majetku a osob se v § 76 odstavci 2 tohoto p edpisu uvádí, že 

osobní svobodu osoby, která byla p istižena p i trestném inu nebo bezprost edn  poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjišt ní její totožnosti, k zamezení út ku nebo k zajišt ní 

d kaz . Je však povinen tuto osobu p edat ihned policejnímu orgánu; p íslušníka ozbrojených 

sil m že též p edat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

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

bez odkladu oznámit. [56] 
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Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích ve zn ní pozd jších p edpis  

Zákon obsahuje t i klí ové ásti. V první je definováno, co to p estupek je a jaké jsou 

podmínky odpov dnosti za n j. Uvedeny jsou zde také postihy, které je možno za spáchání 

p estupku ud lit. Druhá ást podrobn  rozebírá jednotlivé konkrétní p estupky a ást t etí 

upravuje ízení o p estupcích. 

Z hlediska ochrany majetku jsou podstatné zejména p estupky proti majetku. Tyto 

a další kategorie p estupk  jsou uvedeny ve zvláštní ásti tohoto právního p edpisu. [57] 

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

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající p i výkonu práce mezi zam stnanci 

a zam stnavateli (pracovn právní vztahy) a eší také n které právní vztahy p ed vznikem 

pracovn právních vztah . 

Ve vztahu k ochran  majetku se v § 248 odstavci 2 tohoto p edpisu uvádí, že 

zam stnavatel je z d vodu ochrany majetku oprávn n v nezbytném rozsahu provád t kontrolu 

v cí, které zam stnanci k n mu vnášejí nebo od n ho odnášejí, pop ípad  provád t prohlídky 

zam stnanc . P i kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní 

prohlídku m že provád t pouze fyzická osoba stejného pohlaví. [58] 

Zákon . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých zákon  ve zn ní 
pozd jších p edpis  

Zákon upravuje nakládání s osobními údaji, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány ve ejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. 

Ve vztahu k ochran  osobních údaj  se v § 13 odstavci 1 tohoto p edpisu uvádí, že 

správce a zpracovatel osobních údaj  jsou povinni p ijmout taková opat ení, aby nemohlo 

dojít k neoprávn nému nebo nahodilému p ístupu k osobním údaj m, k jejich zm n , zni ení 

i ztrát , neoprávn ným p enos m, k jejich jinému neoprávn nému zpracování, jakož 

i k jinému zneužití osobních údaj . Tato povinnost platí i po ukon ení zpracování osobních 

údaj . [55] 

4.2 Technické normy 

Níže jsou uvedeny technické normy týkající se ešené oblasti. 
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SN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací a tís ové 
systémy - ást 1: Systémové požadavky 

Norma specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti poplachových 

zabezpe ovacích a tís ových systém . Dále také ur uje stupn  zabezpe ení a t ídy prost edí. 

[47] 

Konkrétní požadavky na instalovaný systém a jeho jednotlivé komponenty uvád jí 

tyto související normy: 

- 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, 

- SN EN 50131-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací a tís ové 

systémy - ást 8: Zamlžovací bezpe nostní za ízení/systémy, 

- SN CLC/TS 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací 

a tís ové systémy - ást 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(akustické), 



 11

- SN CLC/TS 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací 

a tís ové systémy - ást 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(pasivní), 

- SN CLC/TS 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací 

a tís ové systémy - ást 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(aktivní), 

- SN CLC/TS 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací 

a tís ové systémy - ást 2-8: Detektory narušení - Ot esové detektory, 

- SN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe ovací a tís ové 

systémy - ást 7: Pokyny pro aplikace. 

SN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpe nostních aplikacích - ást 1: Systémové požadavky 

Norma se vztahuje na systémy uzav ených televizních okruh  užívaných pro sledování 

soukromých a ve ejných prostor. Definuje ty i stupn  zabezpe ení a ty i t ídy vlivu 

prost edí. [48] 

Konkrétní požadavky na instalovaný systém uvád jí tyto související normy: 

- SN EN 50132-5 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 5: P enos videosignálu, 

- SN EN 50132-5-1 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 5-1: Video p enosy - obecné provozní 

požadavky, 

- SN EN 50132-5-2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 5-2: IP video p enosové protokoly, 

- SN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 7: Pokyny pro aplikaci. 

SN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstup  pro použití 
v bezpe nostních aplikacích - ást 1: Systémové požadavky 

Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funk nost systému kontroly vstup  

pro použití v bezpe nostních aplikacích. Dále také uvádí všeobecné požadavky na jednotlivé 

komponenty systému z hlediska prost edí, v n mž budou používány. [49] 

Konkrétní požadavky na instalovaný systém a jeho jednotlivé komponenty uvád jí 

tyto související normy: 
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- SN EN 50133-2-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstup  pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty, 

- SN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstup  pro použití 

v bezpe nostních aplikacích - ást 7: Pokyny pro aplikace. 

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

Norma stanovuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dve í, oken, lehkých obvodových pláš , m íží a okenic. Také zahrnuje výrobky, jako jsou 

kryty dopisních schránek nebo v trací m ížky. [50] 

SN 91 6012 Bezpe nostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 
odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpe ností 

Norma stanovuje požadavky na trezory se základní bezpe ností a provádí jejich 

klasifikaci podle odolnosti proti vloupání. Sou ástí normy jsou i metody zkoušení odolnosti. 

[44] 

SN EN 1143-1 Bezpe nostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 
zkoušení odolnosti proti vloupání - ást 1: Sk í ové trezory, ATM trezory, trezorové 
dve e a komorové trezory 

Tato norma stanovuje základní zkoušky a klasifikaci mobilních sk í ových trezor , 

vestav ných trezor  (do podlahy a st ny), ATM trezor  a ATM podstavc , trezorových dve í 

a komorových trezor  (s dve mi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.

[45] 

SN EN 1300 +A1 Bezpe nostní úschovné objekty - Klasifikace zámk  s vysokou 
bezpe ností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otev ení 

Tato norma stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávn nému 

otev ení zámk  s vysokou bezpe ností a rovn ž uvádí zp soby jejich zkoušek. Dále také 

stanovuje klasifikaci zámk  s vysokou bezpe ností na základ  ocen ní jejich pr lomové 

odolnosti proti destruk nímu napadení a skrytému neoprávn nému otev ení. [46] 
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5 Bezpe nostní projektování 

Jelikož p edm tem této diplomové práce je ur itá forma bezpe nostního projektu, 

bude v této kapitole uvedena jeho obecná charakteristika. 

Nejd ív ze všeho bude rozebráno bezpe nostní projektování a jeho cíl, dále bude 

p iblížena vlastní struktura bezpe nostního projektu. Poslední ást se zam í na realizaci 

bezpe nostního systému, která je u bezpe nostního projektování jednou ze st žejních inností. 

5.1 Bezpe nostní projektování a jeho cíl 

Bezpe nostní projektování lze definovat jako jedine nou, plánovací, organiza ní 

a ídící innost vedoucí k napln ní p edem stanoveného cíle, který má být realizován 

ve vymezeném ase a prostoru za využití dostupných zdroj  a financí v požadované kvalit .  

Z definice vyplývá, že dosažení stanoveného cíle je podmín no spln ním podmínek, 

za nichž má jeho realizace probíhat. Nedodržení kterékoliv z nich má negativní vliv 

na vyty ený cíl. 

V ideálním p ípad  se v procesu dosahování zvoleného cíle uplat uje všech p t díl ích 

podmínek stejnou m rou, jsou tedy v rovnováze. [3] Tento stav je graficky znázorn n 

na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Podmínky ovliv ující spln ní projektového cíle [3] 
 

Obecným cílem bezpe nostního projektu je vytvo ení bezpe ného prost edí v prost edí 

bezpe nostním. Bezpe nostní prost edí je p irozeným vn jším i vnit ním prost edím, které 

svými pozitivními i negativními vlivy p sobí na okolí. Bezpe ným prost edím se potom 
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rozumí podmnožina prost edí bezpe nostního, a vytvá í se realizací ochranných opat ení 

majících za úkol omezit p sobení negativních vliv  na chrán ný objekt nebo prostor.  

Správné poznání stavu bezpe nostního prost edí p edur uje kvalitu a efektivitu 

realizovaného systému ochrany. [3] 

5.2 Struktura bezpe nostního projektu 

Bezpe nostní projekt je proces sestávající z n kolika na sebe navazujících krok . 

Nejd ív ze všeho je nutné formulovat problém, kterého se má projekt týkat. Následuje 

provedení analýzy daného problému, jejímž výsledkem a sou asn  také další etapou 

projektování je ur ení možností ešení problému. Jakmile jsou známy jednotlivé alternativy 

ešení, p istupuje se k dalšímu kroku, jehož ú elem je posouzení jednotlivých alternativ 

a následný výb r jedné z nich (té nejvhodn jší). Když je zvolen konkrétní zp sob ešení 

problému, je pot eba provést jeho realizaci. Po ní už následuje jen zp tná vazba, která slouží 

k ov ování výsledk  realizace. Na základ  nich mohou být v p ípad  pot eby p ijata ur itá 

dopl ující nápravná opat ení. [2] Popsaný proces bezpe nostního projektování je uveden 

na obrázku 2. 
 

 

Obrázek 2: Proces bezpe nostního projektování [2] 
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Pokud jde o bezpe nostní projekt objektu, rozumí se formulací problému odpov  

na otázku, zda je sou asný bezpe nostní systém na dostate né úrovni a poskytuje pot ebnou 

ochranu. V p ípad  negativní odpov di je pot eba provést analýzu problému, tedy kvality 

bezpe nostního systému. Ú elem provád né analýzy je identifikace sou asných nedostatk . 

Jakmile jsou známy slabiny v zajišt ní bezpe nosti objektu, je možné formulovat alternativy 

pro jejich potla ení. Máme-li na výb r z v tšího po tu alternativ, je pot eba pro stanovení té 

nejvhodn jší použít tzv. kriteriální rozhodování. To znamená, že jsou zvolena kritéria a jejich 

váhy, podle nichž se mezi jednotlivými alternativami vybírá. Ta z alternativ, která bude 

nejvíce odpovídat zvoleným kritériím a jejich priorit  se považuje za nejvhodn jší. Jakmile je 

vybrána nejvhodn jší varianta, následuje realizace jejich zásad a požadavk  v praxi. Když je 

realizace dokon ena, provádí se s odstupem asu ov ování výsledk , tzn. zjiš uje 

se, zda jsou realizovaná opat ení ú inná. V p ípad  odhalení n jakých díl ích nedostatk  je 

p ijata náprava pro jejich odstran ní. 

5.3 Bezpe nostní systém a jeho realizace 

Bezpe nostní systém objektu slouží k vytvo ení bezpe ného prost edí, díky kterému je 

omezeno p sobení negativních vliv  na chrán ný objekt. 

Bezpe nostní systém, respektive fyzickou ochranu objektu tvo í soubor technických, 

organiza ních a režimových opat ení, která zabra ují neoprávn nému nakládání s hmotným 

nebo nehmotným majetkem anebo slouží k zajišt ní bezpe nosti osob. 

Cílem realizace fyzické ochrany je dosažení požadované úrovn  bezpe nosti objektu. 

[22] 

Fyzická ochrana je tvo ena n kolika samostatnými celky. Podle nich lze provést 

základní kategorické len ní fyzické ochrany, které je následující: 

1. technická ochrana: 

- mechanické zábranné systémy, 

- elektrické bezpe nostní systémy, 

2. fyzická ostraha, 

3. režimová ochrana. 

Pro dosažení co nejefektivn jší fyzické ochrany s vysokou ú inností je zapot ebí, 

p i její realizaci, klást pot ebný d raz na všechny tyto kategorie a také na jejich jednotlivé 

prvky. Je nutno uv domit si, že celková ochrana je tak silná, jak silný je její nejslabší lánek. 

[2] 
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Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

Ú elem mechanických zábran (nap . ploty, bezpe nostní vrata a dve e, zámky atd.) je 

vytvo it ochranu proti vn jšímu útoku na objekt a tím zajistit bezpe nost majetku a osob. 

V sou asnosti tvo í mechanické zábranné systémy základ komplexního systému 

fyzické ochrany. Jejich cílem je ztížit nebo znemožnit: 

- násilné proniknutí neoprávn né osoby do zabezpe ovaného objektu, 

- znehodnocení p edm t , za ízení a jiných hodnot uvnit  zabezpe ovaného objektu, 

- krádež p edm t , za ízení a jiných hodnot ze zabezpe ovaného objektu, 

- možnost umíst ní nebezpe ného p edm tu nebo za ízení do zabezpe ovaného 

objektu. 

Mechanické zábranné systémy k zajišt ní ochrany využívají své mechanické pevnosti. 

Práv  díky ní je pot eba pro p ekonání systému asový interval mnohdy delší, než je 

pro pachatele únosné. Doba p ekonání mechanického zábranného systému záleží na druhu 

a kvalit  použitých prvk , znalosti jejich konstrukce a na jejich umíst ní. [6] 

Technická ochrana – elektrické bezpe nostní systémy 

Jedná se o relativn  nový druh ochrany zabezpe ovaných objekt , který velmi ú inn  

dopl uje mechanické zábranné systémy. 

Ochrana pomocí elektrických bezpe nostních systém  (nap . poplachový 

zabezpe ovací a tís ový systém, kamerový systém atd.) není ochranou v pravém slova 

smyslu. Tyto systémy totiž slouží p edevším ke zjiš ování a p edávání informací o situaci 

v chrán ném prostoru. Za ochranou funkci lze ovšem považovat jejich preventivní 

odstrašující ú inek. [7] 

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je dopl kem obou forem technické ochrany, p i emž spojení všech 

t chto segment  zajiš uje dosažení maximální ú innosti a efektivity komplexního systému 

fyzické ochrany. 

Význam fyzické ostrahy tkví v tom, že na rozdíl od technické ochrany je schopna 

provést bezprost ední zásah k odvrácení hrozícího nebo existujícího nebezpe í. 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zajišt ní bezpe nosti majetku a osob a ve ejného 

po ádku ve st eženém teritoriu. Toto provád jí zejména zam stnanci soukromé bezpe nostní 

služby, dále také vlastní specializovaní pracovníci st eženého subjektu, ale i Policie eské 

republiky nebo obecní policie. [2] 
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Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organiza n  administrativních opat ení a postup  

(režimových opat ení) sm ujících k zajišt ní bezpe nosti zabezpe ovaného objektu. Tato 

ochrana umož uje sladit funkce ostatních typ  ochran tak, aby byl vytvo en ú inný 

komplexní systém fyzické ochrany. 

V praxi je režimová ochrana zabezpe ovaného objektu realizována r znými 

režimovými opat eními týkajícími se zejména: 

- pokyn  stanovujících kde, kdy, jak a ím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat 

nebo jej opoušt t, 

-  omezení pohybu osob (zam stnanc  nebo návšt vník ) a vozidel v objektu nebo 

jeho ástech, 

- režimu skladování, uchovávání a pohybu materiálu a informací v objektu, 

- zp sobu provozu elektrických bezpe nostních systém  v objektu, 

- pokyn  pro výkon fyzické ostrahy objektu apod. 

Jednotlivá režimová opat ení bývají sepsána v p íslušné podnikové dokumentaci. [8] 
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6 Charakteristika spole nosti 

V první ásti této kapitoly bude stru n  uveden profil spole nosti, její historie 

a produkce. Druhá ást se bude v novat popisu okolí, areálu a jednotlivých budov spole nosti. 

6.1 Profil spole nosti 

Firma Kovonax je výrobcem kovového nábytku p edevším židlí, oto ných seda ek, 

k esel, jídelních a konferen ních stol , v šák , nemocni ních a pe ovatelských l žek v etn  

p íslušenství a také zakázkového nábytku pro základní, st ední a vysoké školy. Ve výrobním 

procesu se p i tom využívá tradi ních i moderních technologií. 

Spole nost je zcela ve vlastnictví eských subjekt , p i emž její úst edí a výrobní 

závod je situován v Byst ici pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Celkem je ve spole nosti 

zam stnáno 60 osob. 

Kovonax je samostatným výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální 

výrobek. Firma svou produkci sm uje nejen po celém území eské republiky, ale i do ady 

zemí Evropské Unie, Ruska, B loruska, Ukrajiny a Bulharska. [23] 

6.2 Historie spole nosti  

Po átky výroby kovového nábytku v Byst ici pod Hostýnem jsou spjaty s rokem 1908, 

kdy si podnikatel Robert Slezák pronajal záme nickou dílnu, ve které za al vyráb t kování 

pro d ev ný nábytek. Následn , v roce 1921 odkoupil ást prostor bývalého pivovaru. Ty 

nechal vybavit novými stroji a technologiemi a zahájil zde pr myslovou výrobu kovového 

nábytku. 

V roce 1927 byla otev ena prodejna v Brn  a v roce 1933 v Olomouci. Pozd ji byla 

nová prodejní místa z ízena také v Ostrav  a Bratislav . Výrobní program tehdy tvo il kovový 

nábytek využívaný jednak v domácnostech, ale také ve školních a nemocni ních za ízeních.  

Za 2. sv tové války se v závod  nevyráb l nábytek, ale pouze r zné kovové dílce 

pro vále né ú ely. V ervnu roku 1948 byla firma Roberta Slezáka znárodn na. V dubnu roku 

1958 byl závod p eveden pod podnik Kovona Lysá nad Labem, kterého byl sou ástí až 

do privatizace k 1. ervenci 1992, kdy jej koupila firma Kovonax tvo ená mimo jiné 

p íbuznými p vodního majitele Roberta Slezáka. Pod tímto obchodním názvem spole nost 

vystupuje dodnes. [12] 
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6.3 Produkce spole nosti 

K výrob  jsou používány ocelové trubky, profily a plechy. Tyto jsou zpracovávány 

a dopl ovány o plasty, d eva ské a alounické materiály. 

Výrobní technologie zahrnuje pln  automatizované pily na d lení materiálu, lisy, 

programovatelné ohýba ky, soustruhy, frézy, sva ovací automaty, lakovací linku 

a galvanickou linku. [41] 

Firma svou produkci zam uje p edevším na tato odv tví a tyto výrobky: 

- kancelá e – židle a k esla (klasické, oto né), stoly, 

- školská za ízení – školní židle a lavice, po íta ové stoly, 

- ordinace léka  a ekárny – stoly pro ordinace, rentgenové seda ky, lavice 

do ekáren, 

- spole enské místnosti a sály – židle umož ující stohovatelnost, židle s prvky 

pro spojování do ad, stoly pro kavárny a sály, televizní a konferen ní stolky, 

- hotely a prodejny – stojany na šaty a kufry, stojany pro prodejny a obchodní 

domy, 

- nemocni ní za ízení – postele (polohovatelné, hydraulicky a elektricky ovládané), 

zábrany k postelím, vzp imovací hrazdy, infusní stojany, servírovací stolky, 

p evážející vozíky. 

K významným odb ratel m produkt  spole nosti pat í nap íklad Ú ad vlády eské 

republiky, Policie eské republiky, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice 

Ostrava, Masarykova univerzita v Brn , Vysoké u ení technické v Brn , Vysoká škola 

Bá ská - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Univerzita Karlova 

v Praze, supermarket TESCO v eské republice a letišt  Schwechatu ve Vídni. [12] 

6.4 Popis okolí spole nosti 

Areál spole nosti je vzdálen p ibližn  200 m od hlavního Masarykova nám stí 

jihovýchodním sm rem. V t sné blízkosti stojí na jihozápadní stran  supermarket a rodinné 

domy se zahradami. Ze západu k podniku p iléhá areál spole nosti, která vyrábí d ev ný 

ohýbaný nábytek, a na severní stran  jsou op t umíst ny rodinné domy se zahradami. 

Kolem Kovonaxu vedou dv  silnice. Hlavní je situována na východ od areálu 

a vedlejší na sever. P ístupová cesta k podniku p itom vede z vedlejší silnice. 
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Umíst ní podniku je takové, že umož uje dojezd Policie eské republiky, Hasi ského 

záchranného sboru eské republiky i Zdravotnické záchranné služby na místo do 5 minut. 

Areál spole nosti je osv tlen lampami umíst nými uvnit  n j. 

Okolí areálu spole nosti je vid t na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Okolí areálu spole nosti Kovonax [32, autor] 

6.5 Popis areálu spole nosti a jednotlivých budov 

Následuje stru ná charakteristika areálu spole nosti v etn  jednotlivých budov. 

Areál 

Areál spole nosti stojí na pozemku o celkové rozloze 9.951 m2. Zastav ná plocha 

p itom ítá 8.249 m2. 

Nezastav ná plocha je tvo ena prakticky zcela r znými manipula ními plochami 

a komunikacemi spojujícími jednotlivé objekty. Dále je za vstupní bránou, uvnit  areálu, 

umíst no parkovišt , které je schopno pojmout p ibližn  10 osobních automobil . Veškerá 



 21

nezastav ná plocha je tvo ena asfaltovým povrchem, výjimkou je pouze okolí trafostanice, 

které je zatravn né. 

Krom ásti jedné budovy, která je v t sné blízkosti kolem vedoucí silnice a sousedního 

domu, ásti další budovy sousedící s parkovišt m supermarketu a ásti areálu ohrani ené 

objektem supermarketu je celý areál oplocen (charakteristika oplocení bude uvedena v práci 

pozd ji). 

Budova A 

Jedná se o objekt trafostanice. Budova je nepodsklepená a má jedno nadzemní podlaží 

(dále jen „NP“). Obvodové zdivo má tlouš ku 400 mm a je tvo eno prefabrikovanými 

železobetonovými bloky. Podlaha trafostanice je betonová, st echa je pultová z hliníkového 

plechu pokrytá hydroizola ními asfaltovými pásy. Co se týká obvodových otvor , ty jsou 

vypln ny sklen nými luxfery, mimo nich jsou ve zdivu zabudována dvoje dvouk ídlá 

plechová vrata. 

Budova B 

Budova je nepodsklepená a má jedno NP. Obvodové zdivo má tlouš ku 400 mm a je 

tvo eno prefabrikovanými železobetonovými bloky. D lící p í ky tvo í zdivo tlouš ky 

200 mm, p i emž je postaveno z plných pálených cihel. Uvnit  budovy je umíst n sklad 

výrobk , kancelá e finan n  technického nám stka, hlavní ú etní, mzdové ú etní, šatny, 

sociální za ízení a vrátnice. Stropy jsou pouze v kancelá ích, šatnách, sociálním za ízení 

a na vrátnici, vyrobeny jsou p itom ze sádrokartonu. Podlaha v celém objektu je betonová, 

st echa je sedlová z hliníkového plechu. Co se týká oken, ta situovaná p ímo ve skladu jsou 

neotevíratelná s d ev ným rámem. Ostatní okna v kancelá ích, v šatnách a na vrátnici jsou 

otevíratelná, rovn ž s d ev ným rámem. Výpl  všech oken tvo í sklo. Vstup do objektu je 

realizován dvouk ídlými plechovými vraty. 

Budova C 

Budova je nepodsklepená a má jedno NP, pouze jedna její ást má dv  NP. Obvodové 

a nosné zdivo má tlouš ku 400 mm a je tvo eno plnými pálenými cihlami. D lící p í ky tvo í 

zdivo tlouš ky 200 mm, p i emž je postaveno z plných pálených cihel. Uvnit  budovy je 

v 1. NP umíst na místnost p ípravny materiálu, sklad hutního materiálu, provozní sklad, 

kancelá e správce výpo etní techniky a auditora, výrobní ú etní a vedoucího nákupu 

a dopravy. Dále je zde také sociální za ízení. Ve 2. NP je sklad d ev ných složek a drobného 
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zboží a kancelá  skladníka. Ob  podlaží jsou propojena schodišt m a také nákladním 

výtahem. Stropy jsou v kancelá ích, sociálním za ízení a p ípravn  materiálu. Ty v 1. NP jsou 

tvo eny železobetonovou deskou a ty v 2. NP jsou sádrokartonové. Podlaha v celém objektu 

je betonová, st echa je sedlová z hliníkového plechu. Co se týká oken, ta situovaná 

v p ípravn , v provozním skladu a skladu d ev ných složek a drobného zboží jsou 

neotevíratelná s d ev ným rámem. Jejich výpl  tvo í sklo. Ve skladu hutního materiálu jsou 

ve st eše umíst ny neotevíratelné sv tlíky, které jsou usazeny v kovovém rámu, výplní jsou 

polykarbonátové desky. Ostatní okna v kancelá ích a sociálním za ízení jsou otevíratelná op t 

s d ev ným rámem a sklen nou výplní. Vstup do objektu je realizován t emi dvouk ídlými 

plechovými vraty. 

Budova D  

Budova je nepodsklepená a má jedno NP. Obvodové a nosné zdivo má tlouš ku 

600 mm (až na jednu obvodovou st nu, která je tlouš ky 300 mm) a je tvo eno plnými 

pálenými cihlami. D lící p í ky tvo í zdivo tlouš ky 300 mm, p i emž je postaveno z plných 

pálených cihel. Uvnit  budovy je umíst na místnost pro bezhroté broušení trubek, výrobní 

hala, mezisklad, lakovna kovových složek, místnost pro montáž a balení, kancelá  vedoucího 

výroby, šatny a sociální za ízení. Stropy jsou pouze v kancelá i, šatnách a sociálním za ízení, 

vyrobeny jsou p itom ze sádrokartonu. Podlaha v celém objektu je betonová, st echa je 

sedlová z hliníkového plechu. Co se týká oken, ta situovaná v místnosti pro bezhroté broušení 

trubek, výrobní hale a místnosti pro montáž a balení jsou neotevíratelná s d ev ným rámem. 

Výpl  všech oken tvo í sklo. Ve výrobní hale, meziskladu, lakovn  kovových složek 

a místnosti pro montáž a balení jsou navíc ve st eše umíst ny neotevíratelné sv tlíky, které 

jsou usazeny v kovovém rámu, výplní jsou polykarbonátové desky. Ostatní okna v kancelá i, 

v šatnách a na sociálním za ízení jsou otevíratelná, op t s d ev ným rámem a sklen nou 

výplní. Vstup do objektu je realizován t emi dvouk ídlými a jedn mi jednok ídlými 

plechovými vraty. 

Budova E 

Budova je nepodsklepená a má s výjimkou n kolika ástí dv  NP. Obvodové a nosné 

zdivo má tlouš ku 400 mm a je tvo eno plnými pálenými cihlami. D lící p í ky tvo í zdivo 

tlouš ky 300 mm, p i emž je postaveno z plných pálených cihel. Uvnit  budovy je v 1. NP 

umíst na galvanická dílna, leštírna, brusírna, dílna, místnost nástrojárny a údržby, kantýna, 

místnost obchodního útvaru, kancelá e hlavního technologa, technologa, mistra, hlavního 
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mechanika, konstruktéra. Dále jsou zde také troje šatny, tvery sociální za ízení a kuchy ka. 

Ve 2. NP je sklad tkanin, alounická dílna, sklad d ev ných složek, lakovna d ev ných 

složek, sklad alounického materiálu, kancelá  editele spole nosti, sekretariát, zasedací 

místnost, dvoje šatny, troje sociální za ízení a kuchy ka. Ob  podlaží jsou propojena dvojím 

schodišt m a nákladním výtahem. Stropy jsou v kancelá ích, zasedací místnosti, šatnách, 

sociálním za ízení, kuchy kách, leštírn , brusírn , kantýn , díln , místnosti nástrojárny 

a údržby a místnosti obchodního útvaru. Ty v 1. NP jsou tvo eny železobetonovou deskou 

a ty v 2. NP jsou sádrokartonové. Podlaha v celém objektu je betonová, st echa je pultová 

z hliníkového plechu pokrytá hydroizola ními asfaltovými pásy. Co se týká oken, ta situovaná 

v kancelá ích, kantýn , obchodním útvaru a zasedací místnosti jsou otevíratelná s d ev ným 

rámem. Ostatní okna v dalších místnostech jsou neotevíratelná, rovn ž s d ev ným rámem. 

Výpl  všech oken tvo í sklo. Vstup do objektu je realizován jedn mi dvouk ídlými a dv ma 

jednok ídlými plechovými vraty. 
 

Rozmíst ní jednotlivých budov v rámci areálu spole nosti je graficky zpracováno 

v p ílohách . 1 a 2. Rozložení jednotlivých místností uvnit  budov je znázorn no v p ílohách 

. 3 až 8. 
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7 Popis sou asného stavu zabezpe ení spole nosti 

Pro p ehledný a ucelený popis celého stávajícího systému zabezpe ení spole nosti je 

t eba problematiku rozd lit do následujících kategorií: 

- mechanický zábranný systém, 

- fyzická ostraha, 

- režimová ochrana. 

Ve vý tu je zám rn  vynechán elektrický bezpe nostní systém a to z toho d vodu, že 

v rámci celé spole nosti není instalován. 

7.1 Mechanický zábranný systém – perimetrická ochrana 

Skoro celý areál spole nosti je ohrani en. Hrani ní bariéru p i tom z velké v tšiny 

tvo í drát né oplocení s oky o velikosti 5 x 5 cm. Tlouš ka pletivového drátu je 3 mm. 

Na vrcholu oplocení je instalována jedna ada ostnatého drátu, podhrabová p ekážka chybí. 

Výška plotu je 2 m. Tato forma oplocení je zachycena na obrázku 4. 

Další typ oplocení, který stojí na ásti hranice areálu je z vlnitého plechu tlouš ky 

4 mm. Na vrcholu je op t p idán ostnatý drát, podrhabová p ekážka ani zde není a navíc plot 

nep iléhá zcela k zemi. Výška je op t 2 m. Provedení oplocení je vid t na obrázku 5. 

Malá ást ohrani ení u budovy D je realizována zídkou z betonových blok  15 cm 

širokých. Konstrukce není vybavena vrcholovou zábranou ani podhrabovou p ekážkou a je 

vystav na do výšky 2 m. D vodem její výstavby je ú inné odd lení areálu spole nosti 

od sousedního parkovišt  supermarketu. Materiál a výška zídky znemož uje nahlížení 

zákazník  obchodu a kolemjdoucích osob na pozemek spole nosti. 

Další ást ohrani ení areálu tvo í budova supermarketu a rodinný d m. 

Žádnou hrani ní bariérou není od okolí odd lena ást budovy E, která je v t sné 

blízkosti kolem vedoucí silnice a ást budovy D sousedící s parkovišt m supermarketu. 
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         Obrázek 4: Drát né oplocení [autor]           Obrázek 5: Plechové oplocení

          [autor] 
 

Pokud jde o vstupy do prostoru spole nosti, jsou dva. Ten hlavní je realizován 

posuvnou m ížovou bránou ocelové konstrukce. M íž je tvo ena sva ovanými svislými 

ocelovými pruty o stranách 2,2 x 3 cm rozmíst nými od sebe po 10 cm. Výška brány je 2 m. 

Podhrabová p ekážka ani vrcholová zábrana zde nejsou. Posuv brány je zajišt n automaticky 

pomocí elektromotorického pohonu. Vzhled brány je vid t z obrázku 6. 
 

 

Obrázek 6: Vstupní brána do areálu spole nosti [autor] 
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Druhý vstup, který se však v sou asnosti nevyužívá a je trvale uzav en, tvo í 

jednok ídlá m ížová branka. M íž je tvo ena sva ovanými svislými ocelovými pruty 

o stranách 2 x 2,5 cm rozmíst nými od sebe po 7 cm. Výška branky je 2 m. Podhrabová 

p ekážka ani vrcholová zábrana zde nejsou. Branka je usazená v ocelových zárubních na t ech 

záv sech p ístupných z obou stran. Je vybavena zadlabávacím zámkem s bezpe nostní 

cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání. Navíc je dopln no bezpe nostní kování 

v provedení knoflík - knoflík, které chrání vložku p ed rozlomením. 

Za hlavním vstupem v blízkosti vrátnice umíst né v budov  B je instalována 

jednoramenná dálkov  ovládaná závora. Jedná se o provedení s hliníkovým ramenem, které je 

v pohyb uvád no prost ednictvím elektromotorického pohonu. 

Z hlediska mechanické perimetrické ochrany je t eba pro úplnost dodat, že 

na soukromých zahradách, které jsou odd leny od areálu spole nosti oplocením, jsou v jeho 

blízkosti vzrostlé stromy, které mohou uleh it p ekonání této p ekážky. 

Struktura ohrani ení areálu podniku je vid t v p íloze . 1. 

7.2 Mechanický zábranný systém – pláš ová ochrana 

Na této ochran  se podílejí i samotné zdi, st echy, stropy a p ípadn  také podlahy 

budov, jejichž konstruk ní ešení bylo rozebráno v kapitole 6.5 a na tomto míst  nebude 

znovu zmi ováno. 

Co se týká vstupních vrat do jednotlivých budov, jsou plechová jednok ídlá nebo 

dvouk ídlá. Jedná se o sendvi ovou konstrukci tlouš ky 4 cm tvo enou obalem z ocelového 

plechu o síle 4 mm a jádrem z polyuretanové p ny. Vrata jsou usazena v ocelových zárubních 

na t ech, u dvouk ídlého provedení, na šesti záv sech p ístupných z vn jší nebo vnit ní strany 

budovy a dále jsou vybavena zadlabávacím zámkem s oby ejnou cylindrickou vložkou. Vrata 

jsou vid t na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Vstupní vrata do budovy [autor] 
 

Pokud jde o okna, mají sklen nou výpl  a jsou neotevíratelná nebo otevíratelná 

s kovovým rámem. Mimo nich jsou v budovách C a D navíc ve st eše umíst ny neotevíratelné 

sv tlíky, které jsou usazeny v kovovém rámu, výplní jsou polykarbonátové desky. Specifická 

je budova A, kde jsou místo oken použity sklen né luxfery. Zabezpe ené je pouze okno 

v místnosti hlavní ú etní v budov  B. To je osazeno ocelovou m íží s podélnými pruty 

o stranách 1,5 x 2 cm rozmíst nými od sebe po 7 cm. M íž je pevn  ukotvena do zdiva. 

V budovách jsou také rozmíst ny uzavíratelné v trací otvory a výstupy 

vzduchotechniky. Tyto jsou chrán ny rovn ž m íží stejného charakteru. 

Do pláš ové ochrany lze za adit rovn ž ochranu jednotlivých hal a místností uvnit  

budov. Haly jsou vzájemn  propojeny jednok ídlými nebo dvouk ídlými vraty stejné 

konstrukce jaká je použita u vstupních vrat do jednotlivých budov. Pokud jde o menší 

místnosti, jako jsou kancelá e, šatny a podobn , v tšina z nich je vybavena dýhovanými 

d evot ískovými dve mi tlouš ky 4 cm se zadlabávacím zámkem dopln ným oby ejnou 

cylindrickou vložkou. Dve e jsou usazeny v ocelových zárubních na t ech záv sech 

p ístupných z vnit ní strany místnosti. Výjimkou jsou dve e vedoucí do místnosti hlavní 

ú etní v budov  B a dve e od kancelá e editele spole nosti v budov  E. Ty mají stejnou 
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konstrukci, ale jejich zadlabávací zámek je vybaven cylindrickou vložkou odolnou 

proti planžetování. Navíc je zde bezpe nostní dve ní kování, které chrání vložku 

p ed odvrtáním, zaražením, rozlomením nebo vytržením. 

7.3 Mechanický zábranný systém – p edm tová ochrana 

P edm tová ochrana je realizována jedním trezorem umíst ným v kancelá i editele 

spole nosti v budov  E. Trezor má sk í ovou konstrukci a je zabudován ve zdi. Další trezor je 

v kancelá i hlavní ú etní v budov  B. V tomto p ípad  se jedná op t o sk í ový trezor ovšem 

tentokrát v nábytkovém provedení. Oba trezory spadají do bezpe nostní t ídy I podle normy 

SN EN 1143-1 Bezpe nostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - ást 1: Sk í ové trezory, ATM trezory, trezorové dve e a komorové 

trezory (dále jen SN EN 1143-1). Dále je u hlavní ú etní také jedna p íru ní pokladna, další 

je v kantýn  v budov  E. 

7.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha ve spole nosti je realizována jednak formou strážní služby na vrátnici 

(p ítomna 24 hodin denn ) a také jako obch zková služba (p ítomna mimo provozní dobu). 

Konkrétní úkoly související s ostrahou p i tom provád jí vybraní vlastní zam stnanci 

spole nosti, kte í absolvovali základní výcvik užívání hmat , chvat , úder  a kop  

sebeobrany a v cných obranných prost edk . 

Nápl  jejich innosti spo ívá v: 

- otevírání vstupní brány do areálu podniku 20 minut p ed za átkem provozní doby 

a její uzavírání po opušt ní areálu posledním zam stnancem (mimo vrátného 

a len  obch zkové služby), 

- provád ní kontrol osob procházejících p es vrátnici – podrobn ji rozebráno níže 

v této kapitole, 

- evidování návšt v vstupujících do areálu spole nosti a telefonickém oznámení 

p íslušnému pracovníkovi, ke kterému je návšt va ohlášena, aby si ji p evzal 

v prostorech vrátnice (po skon ení jednání s návšt vou ji tento pracovník op t 

doprovodí na vrátnici, kde provede ohlášení jejího odchodu), 
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- zajiš ování vydání a p i odchodu odebrání pr kazu vstupu návšt vy do areálu 

spole nosti nebo propustky pro zam stnance cizí firmy, který se pohybuje v areálu 

spole nosti, 

- evidování vozidel projížd jících p es vrátnici a zabezpe ení jejich kontroly 

(evidenci a kontrole nepodléhají vozidla, v nichž se p epravují jednatelé 

a spole níci spole nosti) – podrobn ji rozebráno níže v této kapitole, 

- obcházení areálu spole nosti a procházení jednotlivými budovami uvnit  n j, 

- pokusu o omezení zjišt ného pachatele na svobod  v souladu s § 76 odstavcem 2 

zákona . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád) v aktuálním zn ní, 

- oznamování zjišt ných p ípad , které mají charakter p estupku nebo trestného 

inu Policii eské republiky a editeli spole nosti nebo jeho zástupci, 

- zajiš ování narušeného objektu nebo prostoru do p íjezdu p ivolané Policie eské 

republiky, 

- kontrola neporušenosti hrani ní bariéry areálu, plášt  budov a místností, 

- podílení se na p eprav  pen z v hotovosti a šek  – podrobn ji rozebráno níže 

v této kapitole, 

- vedení deníku služeb, knihy klí , evidence p íjezdu a odjezdu vozidel, knihy 

návšt v, knihy odchod  a p íchod  zam stnanc  v pracovní dob , knihy úraz  

evidence dohod o p es asové práci. [16] 

Kontrola osob procházejících p es vrátnici 

lenové fyzické ostrahy jsou povinni kontrolovat, zda osoby vcházející do nebo 

vycházející z areálu spole nosti k tomu mají oprávn ní (pr kaz vstupu návšt vy do areálu 

spole nosti, propustka pro zam stnance cizí firmy atd.) a dále namátkov  kontrolovat v ci, 

které vcházející nebo vycházející osoby nesou, a to zejména, když mají d vodné podez ení, 

že by mohl být neoprávn n  vynášen majetek spole nosti nebo, že jsou vnášeny p edm ty 

ohrožující bezpe nost spole nosti. 

Pokud je na základ  provedené prohlídky k tomu d vod, lenové fyzické ostrahy jsou 

povinni zamezit vcházení osob do a vycházení z areálu spole nosti. [16] 

Kontrola vozidel projížd jících p es vrátnici 

lenové fyzické ostrahy jsou povinni zamezit vjížd ní vozidel do a vyjížd ní z areálu 

spole nosti v t chto p ípadech: 
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- idi  vozidla, jehož provozovatelem je spole nost, nep edloží p i vyjížd ní 

ke kontrole pracovník m fyzické ostrahy osobní pr kaz, platný p íkaz k jízd  

nebo vyváží výrobky, materiál atd., jejichž vyvezení není uvedeno v p íslušných 

dokladech p edložených ke kontrole, 

- idi  vozidla, jehož provozovatelem je spole nost, nep edloží p i vjížd ní 

ke kontrole pracovník m fyzické ostrahy osobní pr kaz, 

- idi  vozidla jiného provozovatele, které chce vjet do spole nosti, nep edloží 

stanovené povolení k vjezdu vozidla do podniku (ud luje se jen vozidl m, jejichž 

vjezd je nutný) a navíc v daných p ípadech nep edloží doklad s adresou ur ení 

dodavatele zboží, žádanku o p epravu, objednávku k odvozu zboží a materiálu 

nebo prokazateln  není zajišt no vyložení nákladu, 

- vozidlo jiného provozovatele vyváží výrobky, materiál atd., jejichž vyvezení není 

uvedeno v p íslušných dokladech p edložených ke kontrole pracovník m fyzické 

ostrahy a není prokázáno oprávn ní idi e disponovat s tímto majetkem, 

- vozidlo chce vyjet z nebo vjet do areálu spole nosti v dob , kdy je vjezd nebo 

výjezd zakázán, 

- idi  vjížd jícího nebo vyjížd jícího vozidla je zjevn  pod vlivem alkoholických 

nápoj  a jiných omamných látek. [16] 

7.5 Režimová ochrana 

Na tomto míst  jsou uvedeny zásady použití služebního psa, zásady manipulace 

s klí i, uzavírání a uzamykání objekt , manipulace s pen zi v hotovosti, šeky a dokumenty 

obsahujícími know-how a zásady týkající se režimu pohybu zam stnanc  a cizích osob 

v areálu spole nosti. 

Použití služebního psa 

lenové fyzické ostrahy jsou oprávn ni použít služebního psa, ovšem pouze v rámci 

nutné obrany definované v § 29 zákona . 40/2009 Sb., trestní zákoník v aktuálním zn ní. 

Služební pes nesmí být použít proti zjevn  t hotné žen , osob  zjevn  vysokého v ku, 

osob  se zjevnou t lesnou vadou nebo chorobou nebo osob  zjevn  mladší 15 let. 

P i poch zkové innosti v areálu spole nosti musí mít pes nasazený náhubek. 

P i poch zce ve vnit ních prostorách objekt  musí být navíc na vodítku. [16] 
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Manipulace s klí i, uzavírání a uzamykání objekt . 

Každý zam stnanec odpovídá za uzam ení vstup  a uzav ení oken u objekt , od nichž 

má klí . Objekt musí být uzam en a jeho okna uzav ena, pokud jej neužívá žádná osoba. 

Klí e jsou ukládány na vrátnici (výjimkou jsou originály klí  od trezor ). Odpov dný 

nám stek ur il osoby, které mohou jednotlivé klí e vyzvedávat. Seznam t chto osob je 

umíst n na vrátnici a podle n j jsou jednotlivé klí e vydávány. 

O výdeji a vrácení klí  vedou vrátní evidenci v knize klí . Do ní se zapisuje íslo 

klí e, jméno a p íjmení p ebírajícího, datum a as p evzetí a vrácení klí . 

Originální klí e od trezor  u sebe stále uchovávají jednatelé spole nosti. Jejich 

duplikáty jsou uloženy v ozna ené a zape et né obálce na vrátnici. Rozhodnutí o použití 

duplikát  klí  povolují osobn  nebo na základ  telefonického dotázání jednatelé spole nosti 

nebo v p ípad  zdolávání mimo ádných událostí službu konající vrátný. Pokud došlo k vydání 

klí  jiné osob  než jednatel m spole nosti, musí být proveden dodate n  písemný záznam 

o skute nostech, které vedly k vydání duplikátu a o kontrolní inventu e stvrzující, že nedošlo 

k manku nebo škod . [16] 

Manipulace s pen zi v hotovosti a šeky 

Peníze v hotovosti a šeky musí být, pokud s nimi není s relevantním d vodem p ímo 

manipulováno, uloženy v trezoru nebo v p íru ní pokladn  v místnosti hlavní ú etní v budov  

B. Platí, že v p íru ní pokladn  mohou být uloženy pouze peníze v hotovosti a to ve výši 

do 50.000 K . Opouští-li však hlavní ú etní své pracovišt , musí být všechny peníze 

v hotovosti uloženy v uzav eném trezoru. 

Výjimkou jsou peníze v hotovosti získané prodejem potraviná ského zboží a cigaret 

v kantýn . Ty jsou trvale uloženy v p íru ní pokladn  v kantýn  v budov  E, p i emž 

maximální limit je 5.000 K . ástka nad tímto limitem je vždy na konci provozní doby 

kantýny p edána hlavní ú etní, která ji uloží do trezoru nebo p íru ní pokladny v její kancelá i 

v budov  B. 

Pro p epravu pen z v hotovosti a šek  z pen žního ústavu nebo do n j platí 

následující: 

- do 100.000 K  p epravu provádí finan n  technický nám stek nebo hlavní ú etní 

v uzamykatelném kuf íku p šky, 

- nad 100.000 K  do 200.000 K  p epravu provádí finan n  technický nám stek 

nebo hlavní ú etní v uzamykatelném kuf íku v motorovém vozidle, 
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- nad 200.000 K  do 500.000 K  p epravu provádí finan n  technický nám stek 

a hlavní ú etní (dv  osoby) v uzamykatelném kuf íku v motorovém vozidle, 

- nad 500.000 K  p epravu provádí finan n  technický nám stek, hlavní ú etní 

a pov ený len fyzické ostrahy (t i osoby) v uzamykatelném kuf íku 

v motorovém vozidle, 

- p i p eprav  je jedna z osob vybavena slzotvorným prost edkem, který je 

oprávn na použít v rámci krajní nouze nebo nutné obrany definovaných v § 28 

a 29 zákona . 40/2009 Sb., trestní zákoník v aktuálním zn ní, 

- p eprava je provád na s využitím nejrychlejší trasy, 

- p i p eprav  nesmí být p epravující osoby pov ovány jinými úkoly, 

- vozidlo, ve kterém jsou uloženy p epravované hodnoty, nesmí p epravovat osoby, 

které nejsou pov eny p epravou, nesmí p i p eprav  zastavovat s výjimkou 

p ípad  stanovených právními p edpisy nebo v d sledku závady na vozidle,  

dojde-li k zastavení vozidla, musí v n m z stat alespo  jedna osoba pov ená 

p epravou s výjimkou p ípadu, kdy by došlo k ohrožení jejího života nebo zdraví. 

[16] 

Manipulace s dokumenty obsahujícími know-how 

Dokumenty musí být, pokud s nimi není s relevantním d vodem p ímo manipulováno, 

uloženy v trezoru v kancelá i editele spole nosti v budov  E. [16] 

Režim pohybu zam stnanc  a cizích osob v areálu spole nosti 

Zam stnanci se mohou v pracovní dob  pohybovat pouze v rámci svých pracoviš  

a po skon ení pracovní doby jsou povinni neprodlen  opustit areál spole nosti. 

Návšt vníci se v areálu spole nosti pohybují pouze v doprovodu pov eného 

zam stnance, který dohlíží na jejich innost a jen po vyhrazených komunikacích 

a ve vyhrazených místnostech. Za dodržení t chto zásad odpovídá pov ený zam stnanec. 

[16] 
 

Pro lepší orientaci ve v ci byl stávající systém zabezpe ení spole nosti zanesen 

do protokolu, který je sou ástí p ílohy . 9. 
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7.6 Vyjád ení k sou asnému stavu zabezpe ení spole nosti 

Sou asný stav systému fyzické ochrany spole nosti, a  je do jisté míry komplexní, 

není zcela vyhovující. Existuje v n m n kolik slabých míst, která uleh ují napadení areálu 

spole nosti potenciálním pachatelem. 

Zcela zásadní je absence jakéhokoliv typu elektrického bezpe nostního systému (nap . 

poplachový zabezpe ovací a tís ový systém, kamerový systém atd.), který slouží ke st ežení 

potažmo sledování stanoveného objektu a p edávání informace o jeho p ípadném napadení 

stanoveným osobám (nap . fyzická ostraha). Ur itá forma sledování areálu spole nosti 

a budov v n m je sice realizována leny fyzické ostrahy, ale ta není dosta ující. Jednak 

poch zková innost je zajišt na po tem osob, p i n mž nelze dosáhnout st ežení všech 

kritických míst v areálu spole nosti a budovách sou asn  a rovn ž je t eba brát v úvahu 

možné selhání lidského initele. 

Pokud jde o mechanický zábranný systém i u n j jsou patrné nedostatky. Na úrovni 

perimetrické ochrany je slabinou bariéra ohrani ující areál spole nosti z v tšinové ásti 

tvo ená drát ným oplocením s oky o velikosti 5 x 5 cm a tlouš kou drátu 3 mm. Takovou 

p ekážku lze prolomit s využitím b žných dovedností a prost edk  za n kolik sekund. Navíc 

ú innost hrani ní bariéry snižuje fakt, že v její blízkosti se nacházejí vzrostlé stromy, které 

mohou uleh it její p ekonání. 

U mechanického zábranného systému pláš ové ochrany lze za nevyhovující z hlediska 

bezpe nosti považovat konstruk ní provedení vstupních vrat do jednotlivých budov. 

Nejv tším problémem je absence bezpe nostních cylindrických vložek. Také zabezpe ení 

oken je nedosta ující, respektive není žádné. Výjimkou je okno v místnosti hlavní ú etní 

v budov  B, které je osazeno m íží. U vnit ních pláš  jednotlivých místností jsou slabinou 

konstrukce dve í, které nejsou osazeny bezpe nostní cylindrickou vložkou. 

V rámci režimové ochrany není zcela ideáln  vy ešena manipulace s pen zi 

v hotovosti a šeky, kdy p i jejich p eprav  do pen žního ústavu v n kterých p ípadech není 

p ítomen len fyzické ostrahy. 
 

Uvedené vyjád ení bude v další ásti této práce dopln no analýzou a hodnocením 

bezpe nostních rizik pro spole nost. 
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8 Aktiva spole nosti 

Obecn  lze íci, že aktivem je jakýkoliv subjekt jako celek a také jakákoliv jeho ást, 

která má pro n j hodnotu a význam z hlediska zachování jeho existence a funk nosti. Aktiva 

lze rozd lit na hmotná (nap . nemovitosti, stroje, elektronika atd.) a nehmotná (nap .      

know-how, software atd.). [4] 

Toto základní pojetí výrazu aktivum je t eba vždy mírn  modifikovat (ovšem 

p i zachování jeho vlastní podstaty), aby byla umožn na jeho aplikace na konkrétní p ípad. 

Kdyby pro ú el této práce byla užita obecná definice aktiva, byl by subjektem areál 

spole nosti a jeho ásti by tvo ily ploty, budovy, stroje, zásoby, výrobky atd. Ovšem protože 

bezpe nostní projekt, kterým je tato práce, vychází z toho, že perimetr areálu je, stejn  jako 

vlastní konstrukce budov v n m, sou ástí systému ochrany, nelze tyto ásti areálu považovat 

za aktiva, jejichž ochrana je hodnocena a následn  podle pot eb v návrzích modifikována. 

Takovými aktivy je p edevším hmotný a nehmotný majetek v budovách a jejich okolí.  

Vý et relevantních aktiv v etn  jejich hodnoty je uveden v tabulkách 1 a, 1 b. 
 

                         Tabulka 1 a: Aktiva a jejich hodnota – ást 1 [autor] 
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            Tabulka 1 b: Aktiva a jejich hodnota – ást 2 [autor] 

 
 

V tabulkách 1 a, 1 b uvedené hodnoty jednotlivých aktiv ur il finan n  technický 

nám stek spole nosti. 

Z uvedených aktiv jsou pro spole nost nejd ležit jší p edevším stroje a za ízení, ru ní 

ná adí a materiál. D vodem je to, že pokud by podnik o tato aktiva p išel nebo by byla 

poškozena i zni ena, nejenže by utrp l zna nou škodu vyjád enou jejich hodnotou, ale byla 

by mu navíc zp sobena další újma plynoucí z nutnosti p erušení výroby. Obdobný význam 

má také trafostanice. Proto je t mto aktiv m pot eba v novat zvýšenou pé i z hlediska 

zajišt ní bezpe nosti. 
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9 Analýza a hodnocení bezpe nostních rizik pro spole nost 

Analýza je pomyslné rozložení zkoumaného celku na jednotlivé oblasti, které 

se stávají p edm tem dalšího zkoumání. Poznání díl ích oblastí p i tom umož uje lepší 

pochopení fungování celku. [10] 

Pokud jde o proces analýzy, hodnocení a snižování bezpe nostních rizik objektu, je 

tvo en následujícími na sebe navazujícími kroky: 

- stanovení hranice analýzy rizik, 

- identifikace aktiv a jejich hodnoty, 

- identifikace rizik, 

- hodnocení rizik, 

- snižování rizik. 

Hranice analýzy rizik je mez odd lující aktiva, která budou zahrnuta do analýzy 

od aktiv ostatních. Takovouto mez tvo í nap íklad hranice areálu posuzované spole nosti. 

Identifikace aktiv spo ívá ve vytvo ení soupisu všech aktiv nacházejících se uvnit  

hranice analýzy rizik. Jejich hodnota je r zná a vyjad uje se pen žní ástkou. Stanovení 

hodnoty p itom vychází ze znalosti velikosti škody zp sobené zni ením i ztrátou aktiva. 

Identifikace rizik se provádí tak, že se vyhledávají ta rizika, která mohou negativn  

ovlivnit aspo  jedno ze stanovených aktiv. Identifikace se provádí nejd íve z hlediska 

procesního, to znamená, že jsou vyhledávána rizika zp sobená lidským faktorem, a potom 

následuje identifikace z hlediska strukturálního (konstruk ního), kdy jsou odhalována rizika 

zp sobená chybou technického za ízení. 

Hodnocení rizik se provádí z hlediska jejich závažnosti a pravd podobnosti vzniku. 

K tomuto ú elu slouží r zné analytické metody, které se obecn  d lí na kvalitativní, 

semikvantitativní a kvantitativní. Kvalitativní metody se vyzna ují tím, že rizika jsou 

hodnocena v ur itém rozsahu slovním popisem. Semikvantitativní metody dopl ují 

kvalitativní hodnocení bodovými hodnotami (rizika jsou nap íklad škálována v íselném 

intervalu <1 až 10>). Cílem je provést p esn jší ohodnocení rizik než u ist  kvalitativní 

metody. Kvantitativní metody jsou založeny na hodnocení rizika s využitím matematického 

výpo tu, který vychází p edevším z frekvence výskytu rizika a míry jeho dopadu. Tyto 

metody potla ují subjektivní pohled, a tím se stávají p esn jší než metody kvalitativní 

respektive semikvantitativní. 
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Jestliže v rámci identifikace rizik byla tato d lena na procesní a strukturální, provádí 

se odd len  také jejich hodnocení. 

Co se týká snižování rizika, platí, že je provád no až na takovou úrove , kdy se výdaje 

na další minimalizaci rizika stávají neúm rnými ve srovnání s dosahovaným snížením 

(tzv. princip ALARA). V této souvislosti je užíváno zavedené pravidlo, podle kterého 

by výdaje na zvýšení úrovn  bezpe nostního systému nem ly p esáhnout 10 % 

(ve výjime ných od vodn ných p ípadech 15 %) z celkové hodnoty všech identifikovaných 

aktiv. [4] 
 

Z aplikace výše popsaného procesu na tuto práci vyplývá následující. Hranicí analýzy 

rizik je hrani ní bariéra odd lující areál spole nosti od okolí. Identifikace aktiv a jejich 

hodnoty byla provedena v kapitole 8. Identifikace, hodnocení a snižování rizik bude 

provedeno v následujících ástech této práce. 
 

Níže budou identifikována bezpe nostní rizika pro spole nost a provedeno jejich 

hodnocení. Za tímto ú elem budou uplatn ny tyto analytické metody, které spl ují požadavek 

na p ehledné a srozumitelné vyhodnocení bezpe nostních rizik souvisejících s problematikou 

fyzické ochrany areálu spole nosti: 

- Ishikaw v diagram, 

- modifikace analýzy p í in a následk  poruch, 

- metoda souvztažnosti. 

9.1 Ishikaw v diagram 

Ishikaw v diagram, pro svou grafickou podobu asto nazýván také jako diagram rybí 

kosti, velmi p ehledn  a jednoduše znázor uje p í iny analyzovaného problému. V závislosti 

na druhu zkoumaného problému se odvíjí základní kategorie jeho p í in, které jsou potom 

dále konkretizovány r znými díl ími p í inami. [2] 

V konkrétním p ípad  této práce je zvolen jako posuzovaný problém p ekonání 

sou asného systému fyzické ochrany spole nosti. Tím se rozumí, že pachatel vnikne do areálu 

spole nosti, provede zde n jakou protiprávní innost a následn  areál opustí a nedojde k jeho 

omezení na svobod  fyzickou ostrahou. 

Vlastní aplikace Ishikawova diagramu na uvedený problém je v p íloze . 10. 
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9.2 Modifikace analýzy p í in a následk  poruch 

Jedná se o metodu vycházející z analýzy p í in a následk  poruch, jejíž originální 

název je Failure mode and effect analysis (dále jen FMEA). Základem níže užité modifikace 

analýzy p í in a následk  poruch (dále jen modifikace FMEA) je tabulka, v níž jsou p ehledn  

uvedeny jednotlivé potenciální poruchy (rizika). Ú elem v první fázi modifikace FMEA je 

k t mto jednotlivým poruchám stanovit jejich možné p í iny a následky. Následující etapa 

slouží ke stanovení rizikového ísla R, které udává výslednou rizikovost každé jednotlivé 

poruchy. Výpo et se provádí podle vzorce (1). 
 

      HNPR ⋅⋅=          (1) 
 

R – rizikové íslo 

P – pravd podobnost vzniku poruchy 

N – závažnost následk  poruchy 

H – odhalitelnost poruchy 
 

Hodnoty pravd podobnosti vzniku poruchy, závažnosti následk  poruchy 

a odhalitelnosti poruchy jsou stanovovány zvláš  pro každou jednotlivou poruchu. Vychází 

se p i tom z tabulky 2. 
 

 Tabulka 2: Parametry hodnocení užité v rámci modifikace FMEA [11] 

 

Provedení modifikace FMEA 

V první fázi byla do tabulek sepsána jednotlivá bezpe nostní rizika pro spole nost, 

která jsou uvedena v Ishikawov  diagramu – p íloha . 10. V jedné tabulce jsou uvedena 

procesní rizika a v druhé strukturální rizika. Následn  byly ke každému riziku dopln ny jeho 
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pravd podobné p í iny a následky. Další postup znamenal ve všech p ípadech ur it hodnoty 

jednotlivých parametr  (pravd podobnosti vzniku poruchy, závažnosti následk  poruchy, 

odhalitelnosti poruchy) a na základ  nich stanovit rizikové íslo R udávající výslednou 

rizikovost daného rizika. Vše je uvedeno v p ílohách . 11 a 12. 

Vyhodnocení modifikace FMEA 

Rizika, která jsou v p ílohách . 11 a 12 tabulkách 1 a, 1 b ozna ena žlutou barvou 

byla provedenou modifikací FMEA vyhodnocena jako mírná nebo vysoká. Touto skupinou 

rizik je t eba se zabývat za ú elem zvýšení bezpe nosti areálu spole nosti. 

9.3 Paret v diagram s Lorenzovou k ivkou 

Paret v diagram v kombinaci s Lorenzovou k ivkou se sestavuje za ú elem ur ení 

hranice závažnosti rizik. Vychází se p itom z tzv. Paretova principu, který stanovuje, že 

ze všech možných rizik je pot eba minimalizovat aspo  80 % z nich, aby bylo dosaženo 

požadovaného (bezpe ného) stavu. 

Z uvedeného principu vyplývá, že pro sestrojení diagramu je nutné stanovit 

kumulativní etnosti, respektive relativní kumulativní etnosti rizikového ísla R. K tomuto 

slouží vzorce (2) a (3). 
 

      i321

i

1k
ki n...nnnnN ++++==

=

    (2) 

 

Ni – kumulativní etnost daného parametru 

n1 - ni – hodnoty daného parametru 

 

     
N

N
F i

i =       (3) 

 

Fi – relativní kumulativní etnost daného parametru 

Ni – kumulativní etnost daného parametru 

N – kumulativní etnost všech hodnot daného parametru 

Provedení Paretova diagramu s Lorenzovou k ivkou 

Jednotlivá bezpe nostní rizika pro spole nost byla v rámci provád né modifikace 

FMEA ohodnocena p íslušnými rizikovými ísly R. Z nich byly vypo ítány odpovídající 



 40

kumulativní etnosti a relativní kumulativní etnosti rizikového ísla R. S využitím t chto 

hodnot byl sestaven Paret v diagram s Lorenzovou k ivkou. Vypo tené kumulativní etnosti 

a relativní kumulativní etnosti rizikového ísla R jsou, v etn  sestrojeného Paretova 

diagramu, uvedeny v p ílohách . 11 a 12. 

Vyhodnocení Paretova diagramu s Lorenzovou k ivkou 

Rizika, která jsou v p ílohách . 11 a 12 na obrázku 1 situována vlevo od ervené 

d licí áry tvo í skupinu (80 %) rizik, jimiž je t eba se zabývat za ú elem zvýšení bezpe nosti 

areálu spole nosti. 

9.4 Souhrnné vyhodnocení modifikace FMEA a Paretova diagramu 
s Lorenzovou k ivkou 

Verifikací výsledk  provedené modifikace FMEA s výsledky sestrojeného Paretova 

diagramu s Lorenzovou k ivkou byla stanovena množina, v níž jsou rizika, která byla ob ma 

metodami vyhodnocena jako závažná. Práv  t m bude v následující ásti práce v nována 

pozornost a bude proveden návrh jejich minimalizace tak, aby bylo dosaženo relativn  

bezpe ného prost edí v rámci areálu spole nosti. Nejzávažn jší rizika azená sestupn  shrnují 

tabulky 3 a 4. 
 

 Tabulka 3: Nejzávažn jší procesní rizika [autor] 
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 Tabulka 4: Nejzávažn jší strukturální rizika [autor] 

 

9.5 Metoda souvztažnosti 

Tato metoda se nej ast ji používá p i posuzování celých, více i mén  složitých, 

objekt , p i emž je zam ena na odhalení možnosti vzniku domino efektu. K tomu dochází 

v p ípad  vzájemné provázanosti jednotlivých rizik vyskytujících se v posuzovaném objektu. 

P i domino efektu je následek jednoho z rizik p í inou aktivace dalšího rizika. Jedná se tedy 

o et zovou reakci, u níž platí, že ím více obsahuje reagujících složek (rizik), tím závažn jší 

následky její pr b h vyvolá. 

Analýza probíhá systematicky v jednotlivých krocích. Základem je stanovení 

potenciálních rizik v závislosti na zvoleném ú elu analýzy. Poté jsou tato rizika ohodnocena 
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podle jejich vzájemných vazeb a souvislostí. Tento krok se provádí s využitím matice, kdy je 

postupn  každé riziko hodnoceno s každým dalším rizikem. V matici se všechna rizika sepíší 

vedle sebe na ádek (v matici jsou zna ena jako Ra) a rovn ž pod sebe do sloupce (v matici 

jsou zna ena jako Rb). Následn  se zjiš uje, zda riziko ze skupiny Ra má n jaký vliv 

na jednotlivá rizika ze skupiny Rb. Pokud zkoumaná dvojice rizik má mezi sebou vazbu, 

ozna í se tato skute nost íslicí 1, pokud zde vazba není, zapíše se 0. Jakmile je matice tímto 

zp sobem vypln ná, se tou se 1 v jednotlivých ádcích a sloupcích. Takto p ipravená vstupní 

data jsou zpracována pomocí vzorc  specifických pro danou metodu. Výpo ty umožní 

sestrojit graf, který p esn  rozd luje jednotlivá rizika do ty  skupin závažnosti podle toho, 

jakou m rou se podílejí na možném vzniku domino efektu. 

V rámci provád ní metody souvztažnosti se využívají vzorce (4), (5), (6) a (7). 
 

                     100
1x

K
K ar

ar ⋅
−

=      (4) 

 

arK - koeficient vyjad ující procentuální množství rizik Ra, která mají vazbu s rizikem Rb (%) 

arK - koeficient vyjad ující po et rizik Ra, která mají vazbu s rizikem Rb 

x - celkový po et hodnocených rizik 

 

                     100
1x

K
K rb

rb ⋅
−

=      (5) 

 

rbK - koeficient vyjad ující procentuální množství rizik Rb, která mají vazbu s rizikem Ra (%) 

rbK - koeficient vyjad ující po et rizik Rb, která mají vazbu s rizikem Ra 

x - celkový po et hodnocených rizik 
 

Koeficienty Kar a Krb slouží ke stanovení polohy jednotlivých hodnocených rizik v grafu. 

 

s
100

KK
100O arminarmax

1 ⋅
−

−=      (6) 

 

1O - poloha svislé osy v grafu (%) 

armaxK - maximální hodnota koeficientu Kar (%) 

arminK - minimální hodnota koeficientu Kar (%) 

s - požadovaná spolehlivost navrhovaného systému (%) 
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s
100

KK
100O rbminrbmax

2 ⋅
−

−=     (7) 

 

2O - poloha vodorovné osy v grafu (%) 

rbmaxK - maximální hodnota koeficientu Krb (%) 

rbminK - minimální hodnota koeficientu Krb (%) 

s - požadovaná spolehlivost navrhovaného systému (%) 
 

Osy O1 a O2 rozd lují výsledný graf na ty i kvadranty, které p edstavují jednotlivé oblasti 

r zn  závažných rizik vzhledem k možnosti vzniku domino efetku. [5] Závažnost rizik 

situovaných v jednotlivých kvadrantech uvádí tabulka 5. 
 

      Tabulka 5: Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech grafu [5] 

 

Provedení metody souvztažnosti 

Nejprve byla sestavena matice, pomocí níž se posuzovala možná návaznost 

jednotlivých rizik. Hodnocena p i tom byla rizika, která podle výsledk  provedené modifikace 

FMEA a také výsledk  sestrojeného Paretova diagramu s Lorenzovou k ivkou vyšla jako 

závažná (viz tato kapitola - tabulky 3 a 4). 

Následn  byly vypo teny koeficienty Kar a Krb, které udávají polohu jednotlivých rizik 

v grafu. Poslední krok znamenal vypo tení polohy os grafu, jejich vyzna ení a následné 

zanesení jednotlivých rizik do grafu. P i výpo tu umíst ní os se vycházelo z požadavku 80 % 

spolehlivosti navrhovaného systému. Tato mez byla zvolena p edevším s ohledem na výše 

uvedený Paret v princip, podle n jž minimalizací 80 % rizik (tzn. zajišt ním 80 % 

spolehlivosti systému) je dosaženo dostate n  bezpe ného stavu. Vhodnost této míry 

spolehlivosti rovn ž dokládá odborná literatura [5, 11], kde je tato procentuální hodnota 

v rámci uplatn ní metody souvztažnosti na obdobnou problematiku rovn ž užita. 

Vlastní provedení metody souvztažnosti je uvedeno v p íloze . 13. 
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Vyhodnocení metody souvztažnosti 

Aplikací metody souvztažnosti bylo zjišt no, že rizika, která byla ob ma p edchozími 

postupy vyhodnocena jako závažná, mezi sebou mají jen nízkou míru vzájemné návaznosti 

a tudíž možnost vzniku rozsáhlého a závažného domino efektu v souvislosti s nimi je 

prakticky vylou ena. 
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10 Snižování rizik 

Ú elem této kapitoly je navrhnout n kolik možných variant snížení rizik, která byla 

v p edešlé ásti práce vyhodnocena jako závažná (viz kapitola 9 -  tabulky 3 a 4). 

P i návrzích bude respektováno pravidlo ALARA. Podle n j platí, že riziko je nutné 

snižovat jen na takovou úrove , kdy se výdaje na jeho snížení stávají neúm rnými ve srovnání 

s p íslušným omezením rizika. Z tohoto pravidla vyplývá zažitá zásada, která stanovuje, že 

výdaje na realizaci návrhu snížení rizik by se m ly pohybovat nejvýše kolem 10 % 

(ve výjime ných p ípadech 15 %) z celkové hodnoty aktiv, která jsou riziky ohrožována. 

Nejprve budou navrhována opat ení k minimalizaci procesních rizik. Ta jsou 

vyvolávána p evážn  lidskou slabostí spo ívající v chybném rozhodování a jednání lov ka. 

Procesní rizika tedy mají shodnou obecnou p í inu, pro jejíž potla ení jsou relativn  omezené 

možnosti. Proto pro tuto kategorii rizik bude navržena jen jedna varianta jejich minimalizace. 

Následn  budou uvedeny t i možné alternativy snižování strukturálních rizik. Ty 

budou podrobeny vícekritériálnímu hodnocení, z n hož vzejde nejvhodn jší varianta. 

10.1 Alternativa snížení procesních rizik 

Níže jsou uvedena jednotlivá závažná procesní rizika a u nich možnost jejich 

minimalizace. 

Nedostate né zásady pro p epravu pen z v hotovosti a šek  

U sou asných zásad považuji za nevyhovující následující: 

- finan ní prost edky ve výši do 500.000 K  jsou p epravovány bez p ítomnosti 

lena fyzické ostrahy, 

- p eprava finan ních prost edk  do výše 100.000 K  je provád na p šky, 

- není stanovena výše finan ních prost edk  uložených v trezoru v místnosti hlavní 

ú etní v budov  B, po jejímž p esažení musí být nadlimit p epraven do pen žního 

ústavu. 

Proto navrhuji, aby p i p eprav  pen z v hotovosti a šek  v jakékoliv výši byl vždy 

p ítomen pov ený len fyzické ostrahy, který absolvoval základní výcvik užívání hmat , 

chvat , úder  a kop  sebeobrany a v cných obranných prost edk , jimiž je vybaven. Díky 

tomuto opat ení se zvýší šance na uchrán ní p epravovaných prost edk  v p ípad  loupežného 

p epadení. Dále doporu uji, aby p eprava byla vždy provád na s využitím motorového 
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vozidla. Dojde tím k rychlejšímu p esunu, díky n muž jsou ztíženy podmínky pro možné 

p epadení. Z hlediska bezpe nosti majetku je rovn ž p ínosné ur it maximální výši finan ních 

prost edk , které mohou být uloženy v trezoru a to z toho d vodu, že ím vyšší hodnoty 

v n m jsou, tím dojde k vyšším ztrátám p i jeho vyloupení. Prost edky p esahující stanovený 

limit musí být bezodkladn  p esunuty do pen žního ústavu. Limit je vhodné odvodit 

s ohledem na bezpe nostní t ídu trezoru stanovenou normou SN EN 1143-1. Protože trezory 

ve spole nosti spadají do bezpe nostní t ídy I dle uvedené normy navrhuji stanovit limit 

500.000 K . Toto rozhodnutí vychází z informací od výrobce trezor  ESKÉ TREZORY 

JINOVA s.r.o., který na svých webových stránkách uvádí, že trezory v bezpe nostní t íd  I 

jsou vhodné pro ukládání hodnot ve výši od p l milionu K . [19] 

Nezaregistrování pohybu v prostoru areálu / budovy / místnosti - nízký po et len  
fyzické ostrahy 

S tímto rizikem souvisí také tato dv  další: 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - nízký po et len  

fyzické ostrahy, 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do / odcizení trezoru / p íru ní pokladny         

- nízký po et len  fyzické ostrahy. 

Jednoduchým ešením vedoucím k minimalizaci t chto rizik je navýšení po tu len  

fyzické ostrahy. To je možné ovšem pouze v p ípad , že by spole nost p ijetím pot ebných 

krok  byla schopna zajistit dostatek finan ních prost edk  na výplaty. Pokud mzdy pro další 

leny fyzické ostrahy zabezpe it nelze, je t eba najít jiný zp sob snížení daných rizik. 

Jelikož vlastní podstata výše uvedených rizik spo ívá v možnosti nezaregistrování 

pohybu, pokusu o vniknutí, p ípadn  odcizení, je možné k jejich snížení namísto fyzické 

ostrahy uplatnit elektrický bezpe nostní systém, p edm tem jehož innosti je st ežení 

chrán né oblasti a odhalení inností p ípadného pachatele. 

Protože d íve provedenou analýzou byla odhalena strukturální rizika mající také 

zmín nou podstatu, bude problematika využití fyzické ostrahy, elektrického bezpe nostního 

systému nebo sou asného p sobení obou lánk  ochrany rozebrána pozd ji v rámci 

jednotlivých alternativ snížení strukturálních rizik. 

Nevykonávání / nedbalé vykonávání povinností leny fyzické ostrahy 

Pro snížení možnosti projevu tohoto rizika navrhuji na leny fyzické ostrahy 

preventivn  p sobit jejich pravidelným proškolováním. To by bylo zam eno jednak na oblast 
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povinností a oprávn ní len  fyzické ostrahy, ale rovn ž na dopady na pracovníka v p ípad  

nedodržení jeho povinností, které mu plynou z pracovního za azení. Navrhované školení 

by bylo provád no pravideln  jednou za dva roky interní formou. 

Nedodržení zásad pro ukládání pen z v hotovosti a šek  

Toto riziko se m že projevit v souvislosti s nepozorností zam stnance majícího 

ukládání pen z v hotovosti a šek  v popisu práce. Navrhuji proto zvýšit soust ed nost tohoto 

zam stnance jeho pravidelným upozor ováním na dopady na n j, které nastanou, v p ípad  

nedodržení povinností plynoucích mu z jeho pracovního za azení. Upozor ování navrhuji 

realizovat, analogicky jako u len  fyzické ostrahy, formou interního školení provád ného 

pravideln  jednou za dva roky. 

Ztráta klí e 

Pro snížení možnosti vzniku tohoto rizika pramenícího z nepozornosti navrhuji také 

provád t školení zam stnanc , jež mohou disponovat klí i, a to tak, jak je popsáno u rizika 

nedodržení zásad pro ukládání pen z v hotovosti a šek . 

Nezaregistrování pohybu v prostoru areálu / budovy / místnosti - selhání lena fyzické 
ostrahy 

S tímto rizikem souvisí také tato dv  další: 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - selhání lena fyzické 

ostrahy, 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do / odcizení trezoru / p íru ní pokladny         

- selhání lena fyzické ostrahy. 

Selhání lena fyzické ostrahy m že zp sobit p edevším stres a únava. Je ovšem 

obtížné tyto stavy u len  fyzické ostrahy zav as odhalit a následn  p ijmout vhodná opat ení. 

Proto je pot eba na leny p sobit preventivn , to znamená zajistit, aby se ve vlastním zájmu 

t mto stav m vyhnuli. To zajistí navrhované školení len  fyzické ostrahy, které je popsáno 

u rizika nevykonávání / nedbalé vykonávání povinností leny fyzické ostrahy. 

Nedohlížení zam stnance na pohyb návšt vník  v areálu 

P í inou nastání tohoto rizika, stejn  jako rizika pohybu zam stnance mimo pracovišt  

a rizika neuzam ení / neuzav ení oken budovy / místnosti, je bu  nepozornost zam stnance 

anebo fakt, že se stal pachatelem snažícím se poškodit spole nost nebo spolupachatelem. 
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Proto pro minimalizaci t chto rizik také navrhuji provád t školení zam stnanc , tak jak je 

uvedeno u rizika nedodržení zásad pro ukládání pen z v hotovosti a šek . 

Nevhodná manipulace s klí em - vytvo ení duplikátu klí e 

Uplatn ní se tohoto rizika souvisí s faktem, že zam stnanec je pachatel snažící 

se poškodit spole nost nebo spolupachatel. Pro omezení možnosti vzniku tohoto rizika 

navrhuji op t školení, které je uvedeno u rizika nedodržení zásad pro ukládání pen z 

v hotovosti a šek . 

10.2 První alternativa snížení strukturálních rizik 

V rámci této varianty budou uplatn ny prvky mechanického zábranného systému 

a lenové fyzické ostrahy. Nebude zde uvažován žádný elektrický bezpe nostní systém a to 

i p es skute nost, že existují rizika, která s jeho absencí p ímo souvisí. Jedná se o tato: 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do areálu - absence elektrického 

bezpe nostního systému, 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - absence elektrického 

bezpe nostního systému, 

- Nezaregistrování pohybu v prostoru areálu / budovy / místnosti - absence 

elektrického bezpe nostního systému, 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do / odcizení trezoru / p íru ní pokladny         

- absence elektrického bezpe nostního systému. 

Podstatou výše uvedených rizik je možnost nezaregistrování pohybu, pokusu 

o vniknutí, p ípadn  odcizení. Tuto podstatu, respektive rizika, jejichž je základem, lze 

snižovat krom elektrického bezpe nostního systému také využitím len  fyzické ostrahy. 

A práv  tato skute nost umož uje absenci elektrického bezpe nostního systému v této 

alternativ  snížení strukturálních rizik. 
 

Níže jsou uvedena strukturální rizika, pro jejichž snížení navrhuji využít mechanický 

zábranný systém. 

Otev ení otvoru v plášti trezoru / p íru ní pokladny - ru ními nástroji 

S tímto rizikem souvisí i riziko otev ení otvoru v plášti trezoru / p íru ní pokladny       

- chemikáliemi nebo výbušninami. 
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Pro snížení jich obou navrhuji vým nu trezoru umíst ného v kancelá i editele 

spole nosti v budov  E. D vodem je to, že tento trezor spadá do bezpe nostní t ídy I 

podle normy SN EN 1143-1. Tuto t ídu výrobce ESKÉ TREZORY JINOVA s.r.o., 

doporu uje pro ukládání hodnot ve výši od p l milionu K . [19] Ovšem zmi ovaný trezor 

slouží pro ukládání dokumentace obsahující know-how a další informace utajovaného 

charakteru, p i emž hodnotu t chto dokument  finan n  technický nám stek spole nosti 

stanovil na 1.000.000 K . A práv  proto navrhuji vým nu p vodního trezoru za nový, 

spl ující požadavky bezpe nostní t ídy II dle výše zmín né normy. Tuto kategorii trezor  

výrobce ESKÉ TREZORY JINOVA s.r.o., doporu uje využít pro ukládání hodnot ve výši 

od 3.000.000 K . [20] Vyšší bezpe nostní t ída trezoru zajiš uje jeho v tší pr lomovou 

odolnost. 

Co se týká trezoru umíst ného v kancelá i hlavní ú etní v budov  B, zde jeho náhradu 

nenavrhuji, protože vzhledem k charakteru v n m ukládaných hodnot je jeho konstrukce 

dosta ující. 

Pokud jde o p íru ní pokladnu umíst nou v kancelá i hlavní ú etní v budov  B 

a p íru ní pokladnu v kantýn  v budov  E, rizika jejich otev ení souvisí s rizikem jejich 

odcizení. Opat ení proti n mu je uvedeno níže a bude platné i pro zde ešená rizika otev ení. 

Odcizení trezoru / p íru ní pokladny 

Za ú elem minimalizace tohoto rizika bude trezor v kancelá i editele spole nosti 

v budov  E, jehož instalaci navrhuji, ve sk í ovém provedení a bude zabudován do zdi. 

Pokud jde o stávající trezor v kancelá i hlavní ú etní v budov  B, ten je v sou asnosti 

pevn  ukotven ke zdi a podlaze pomocí šroub . Toto považuji za dostate né. 

Odcizení (a také otev ení) p íru ní pokladny u hlavní ú etní navrhuji ztížit jejím 

uschováváním do trezoru vždy, pokud s ní není z relevantního d vodu manipulováno. 

Pokud jde o p íru ní pokladnu v kantýn  v budov  E, zde navrhuji pro ztížení odcizení její 

uschování v uzamykatelné zásuvce stolu také pokaždé, pokud manipulace s ní není nutná. 

Otev ení otvoru v plášti budovy / místnosti - ru ními nástroji 

Ke snížení tohoto rizika navrhuji zvýšení pr lomové odolnosti vrat, dve í, oken, 

sv tlík  a sklen ných luxfer  v jednotlivých budovách. 

Pokud jde o veškerá vrata (vstupní do budovy nebo odd lující jednotlivé prostory 

v ní), navrhuji jejich sou asné oby ejné cylindrické vložky nahradit vložkami novými 

odolnými proti planžetování a bumpingu. Rovn ž doporu uji doplnit bezpe nostní kování 
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chránící vložku p ed odvrtáním, zaražením, rozlomením nebo vytržením. Také navrhuji vrata 

zabezpe it proti vypá ení instalováním ocelového profilu na otevíratelné k ídlo vrat ze strany 

p ístupné pachateli. Výška profilu odpovídá výšce k ídla, ší ka je 40 mm a tlouš ka 4 mm. 

U vybraných místností uvnit  budov navrhuji, za ú elem znesnadn ní pr niku 

pachatele, instalovat dve e oplášt né ocelovým plechem, které budou dále vybaveny 

cylindrickou vložkou a bezpe nostním kováním se stejnými ochrannými funkcemi jaké 

navrhuji u vrat. Dále budou dve e dopln ny ocelovým profilem zabra ujícím vypá ení. 

Zp sob jeho instalace a rozm ry jsou stejné. 

Okna vybraných místností doporu uji chránit pevnou ocelovou m íží, pokud jsou 

otevíratelná. Na neotevíratelná okna navrhuji instalaci bezpe nostní fólie. D vodem je to, že 

fólie jsou v porovnání s m ížemi levn jší a pokud budou umíst ny na neotevíratelném okn , 

poskytnou i dostate nou ochranu. Bezpe nostní fólie doporu uji instalovat i na výpl  

st ešních sv tlík . U budovy A, kde jsou sklen né luxfery, doporu uji zajistit jejich ochranu 

pevnou ocelovou m íží. 

P elezení hrani ní bariéry 

Snížit toto riziko navrhuji instalací vrcholové zábrany na zídku z betonových tvárnic 

odd lující areál spole nosti od parkovišt  supermarketu a také na jednok ídlou m ížovou 

branku tvo ící vstup do areálu. Vrcholová zábrana bude realizována spirálou z žiletkového 

drátu. 

Instalaci tohoto bezpe nostního prvku nenavrhuji na ásti oplocení areálu, které 

odd lují spole nost od soukromých zahrad, protože ty jsou p ístupné pouze z p ilehlých 

dom . Z obdobného d vodu vrcholovou zábranou také nedoporu uji vybavit oplocení tvo ící 

hranici s areálem sousední spole nosti. 

Vrcholovou zábranou nelze vybavit posuvnou m ížovou bránu tvo ící vstup do areálu. 

D vodem je její konstruk ní provedení, kdy vrchní vodící p í ka nutná pro posun brány 

p iléhá t sn  k m íži. V d sledku této skute nosti je zbyte né umis ovat žiletkový drát 

na oplocení po stranách brány. 

Otev ení otvoru v hrani ní barié e - ru ními nástroji 

Otev ením otvoru v hrani ní barié e je myšleno otev ení m ížové branky nebo 

posuvné m ížové brány, jež tvo í vstupy do areálu. Nikoliv tedy p ekonání oplocení 

vytvo ením otvoru v n m. 
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Pro snížení možnosti otev ení otvoru v hrani ní barié e navrhuji u m ížové branky 

sou asnou cylindrickou vložku nahradit novou odolnou proti planžetování a bumpingu. 

Rovn ž doporu uji doplnit bezpe nostní kování chránící vložku p ed odvrtáním, zaražením, 

rozlomením nebo vytržením. Také navrhuji branku zabezpe it proti vypá ení instalováním 

ocelového profilu na otevíratelné k ídlo branky ze strany p ístupné pachateli. Výška profilu 

odpovídá výšce k ídla, ší ka je 40 mm a tlouš ka 4 mm. 

Co se týká posuvné m ížové brány, u ní nenavrhuji dopln ní žádných bezpe nostních 

prvk , protože její sou asné provedení je z hlediska možnosti násilného otev ení dostate né. 

Nefunk nost nebo špatná funkce osv tlení - destrukce lov kem (p ekonání pláš ové 
ochrany) 

S tímto rizikem souvisí i jedno další, kterým je nefunk nost nebo špatná funkce 

osv tlení - destrukce lov kem (p ekonání perimetrické ochrany). 

Tato rizika navrhuji snížit instalováním ochranných m ížek na jednotlivá sv tla. 

M ížka bude sva ena z ocelového drátu pr m ru 2 mm. Oka m ížky p itom budou rozm ru 

15 x 15 mm, aby jimi nebylo možné prohodit v tší p edm t. 
 

Nyní budou ešena strukturální rizika, pro jejichž snížení navrhuji využít leny fyzické 

ostrahy. 

V sou asné dob  ostrahu areálu spole nosti zajiš uje jeden len obch zkové služby, 

který areál st eží mimo provozní dobu. Dále je zajišt n nep etržitý provoz vrátnice, kde je 

p ítomen vždy rovn ž jeden len fyzické ostrahy. Vzhledem k absenci elektrického 

bezpe nostního systému, rozloze areálu a po tu budov stojících v n m tento stav považuji 

za nevyhovující. Proto v rámci této alternativy snížení strukturálních rizik navrhuji posílit 

poch zkovou službu o dalšího jednoho lena. 

Jednotliví lenové fyzické ostrahy budou provád t innosti vedoucí pro snížení 

následujících rizik. 

Nezaregistrování pokusu o vniknutí do areálu - absence elektrického bezpe nostního 
systému 

S tímto rizikem souvisí tato další: 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - absence elektrického 

bezpe nostního systému, 

- Nezaregistrování pokusu o vniknutí do / odcizení trezoru / p íru ní pokladny         

- absence elektrického bezpe nostního systému, 
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- Nezaregistrování pohybu v prostoru areálu / budovy / místnosti - absence 

elektrického bezpe nostního systému. 

Všechna tato rizika jsou snížena zastoupením elektrického bezpe nostního systému 

leny fyzické ostrahy, kte í vykonávají obch zkovou službu po areálu, v jednotlivých 

budovách a místnostech. 

P ekonání závory - obejití 

Nepovolené obejití závory v sou asné dob  hlídá len fyzické ostrahy vykonávající 

službu na vrátnici. Realizaci n jakých dalších opat ení považuji za neefektivní nebo 

neekonomickou a proto žádnou inovaci pro snížení tohoto rizika nenavrhuji. 
 

Dále budou ešena ostatní strukturální rizika, u nichž nenavrhuji samostatnou zvláštní 

ochranu mechanickým zábranným systémem nebo leny fyzické ostrahy. 

Nefunk nost nebo špatná funkce prvk  mechanického zábranného systému - destrukce 
lov kem (p ekonání p edm tové ochrany) 

S tímto rizikem souvisí i riziko nefunk nost nebo špatná funkce prvk  mechanického 

zábranného systému - destrukce lov kem (p ekonání pláš ové ochrany). U t chto rizik je 

lov kem myšlen konkrétn  zam stnanec spole nosti. Ten nežádoucí funk ní stav prvk  

mechanického zábranného systému m že vyvolat špatnou manipulací s nimi. Proto navrhuji 

pro snížení této skupiny rizik apelování vedení spole nosti na zam stnance, aby 

se k ochranným prvk m chovali šetrn , užívali je v souladu s ú elem, kterému slouží 

a v p ípad  zp sobení nebo zjišt ní jejich nefunk nosti nebo špatné funkce, tuto skute nost 

bezodkladn  nahlásili vedoucím pracovník m, kte í sjednají nápravu. 

Nefunk nost nebo špatná funkce prvk  mechanického zábranného systému                      
- mechanické opot ebení (p ekonání pláš ové ochrany) 

S tímto rizikem souvisí i riziko nefunk nost nebo špatná funkce prvk  mechanického 

zábranného systému - koroze (p ekonání pláš ové ochrany). Pro zamezení projevu t chto 

rizik doporu uji provád t jednou za p l roku kontrolu technického stavu prvk  a v p ípad  

pot eby zajistit jejich údržbu, opravu nebo vým nu. 

Nefunk nost nebo špatná funkce osv tlení - výpadek elektrické energie (p ekonání 
pláš ové ochrany) 

Pro snížení dopad  tohoto rizika v p ípad  jeho uplatn ní jsou lenové fyzické ostrahy 

vykonávající obch zkovou innost vybaveni v dob  setm ní ru ními svítilnami. 
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Pro omezení možnosti selhání funkce svítilen navrhuji vždy s p edstihem p ed jejich 

použitím zkontrolovat technický stav, aby bylo možno v p ípad  pot eby nevyhovující 

svítilnu vym nit za náhradní. 

Nefunk nost nebo špatná funkce osv tlení - mechanické opot ebení (p ekonání pláš ové 
ochrany) 

S tímto rizikem souvisí i riziko nefunk nost nebo špatná funkce osv tlení - koroze 

(p ekonání pláš ové ochrany). Pro zamezení projevu t chto rizik doporu uji provád t jednou 

za p l roku kontrolu technického stavu osv tlení a v p ípad  pot eby zajistit jeho údržbu, 

opravu nebo vým nu. 
 

Posledním strukturálním rizikem je vytvo ení otvoru v plášti budovy / místnosti           

- chemikáliemi nebo výbušninami. Zde nenavrhuji žádné opat ení, protože jediným možným 

by bylo nahradit sou asné zdivo odoln jším, ale to je ekonomicky neefektivní. 
 

Konkrétní místa uplatn ní a cenová kalkulace výše navrhovaných opat ení jsou 

uvedena v p íloze . 14. 

10.3 Druhá alternativa snížení strukturálních rizik 

U této alternativy bude rovn ž využito prvk  mechanického zábranného systému. 

Hlavním rozdílem proti první alternativ  je fakt, že zde bude uvažována možnost uplatn ní 

len  fyzické ostrahy i elektrického bezpe nostního systému p i snižování strukturálních 

rizik, jejichž podstatou je možnost nezaregistrování pohybu, pokusu o vniknutí, p ípadn  

odcizení. 
 

Níže je uvedeno jedno strukturální riziko související s mechanickým zábranným 

systémem a rozdíl ve zp sobu jeho snížení ve srovnání s první alternativou. 

Otev ení otvoru v plášti budovy / místnosti - ru ními nástroji 

Na rozdíl od první alternativy snížení strukturálních rizik v tomto p ípad  nenavrhuji 

zabezpe it veškerá vrata, ale jen ta vstupní do budov. Pokud jde o dve e místností uvnit  

budov, navrhuji, v rámci této alternativy, zabezpe it ty vedoucí do kancelá e editele 

spole nosti v budov  E (ze zasedací místnosti) a kancelá e hlavní ú etní v budov  B, protože 

v t chto místnostech jsou umíst ny trezory. Dále doporu uji zabezpe it dve e vedoucí 

do místnosti výrobní ú etní v budov  C, do šaten v budov  D a do kuchy ky v 1. NP 
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v budov  E, protože v t chto místnostech bude umíst na úst edna elektrického 

bezpe nostního systému a zárove  v nich nebude trvale p ítomný zam stnanec. 

Dalším rozdílem proti první alternativ  snížení strukturálních rizik je zm na ochrany 

oken. V tomto p ípad  navrhuji instalaci bezpe nostních fólií i na otevíratelná okna, u nichž 

jsem v první alternativ  doporu oval m íže. 

D vodem t chto zm n je jednak snížení finan ních prost edk  vydaných na instalaci 

prvk  mechanického zábranného systému, ale také fakt, že ochrana plášt  budov a místností 

bude v této alternativ  zajišt na také elektrickým bezpe nostním systémem. 
 

Nyní budou ešena strukturální rizika, pro jejichž snížení navrhuji využít leny fyzické 

ostrahy. Protože ve srovnání s první alternativou snížení strukturálních rizik budou v tomto 

p ípad  lenové fyzické ostrahy zajiš ovat snížení jen n kterých rizik, není pot eba navyšovat 

jejich po et. 

Jednotliví lenové fyzické ostrahy budou provád t innosti vedoucí pro snížení 

následujících rizik. 

Nezaregistrování pokusu o vniknutí do areálu - absence elektrického bezpe nostního 
systému 

Snižování tohoto rizika spole n  s rizikem nezaregistrování pohybu v prostoru areálu  

- absence elektrického bezpe nostního systému budou provád t lenové fyzické ostrahy, kte í 

zastoupí elektrický bezpe nostní systém. Minimalizace rizik bude realizována vykonáváním 

obch zkové služby po areálu spole nosti. 

P ekonání závory - obejití 

Zde platí totéž, co je zmín no u první alternativy snížení strukturálních rizik. 
 

Níže budou rozebrána strukturální rizika, jejichž snížení zajistí elektrický bezpe nostní 

systém. 

Vzhledem k charakteru dále uvedených strukturálních rizik navrhuji jako elektrický 

bezpe nostní systém zvolit poplachový zabezpe ovací a tís ový systém (dále jen „PZTS“). 

Ten slouží k signalizaci nebezpe í ve st eženém objektu. Zejména informuje o nežádoucím 

vniknutí do objektu. M že však sloužit i k indikaci jiných nebezpe í (nap . tís ové hlášení 

p i p epadení i zdravotních obtížích, požární nebezpe í, únik plynu, zaplavení apod.). [14] 

Pro PZTS platí norma SN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové 

zabezpe ovací a tís ové systémy - ást 1: Systémové požadavky (dále jen                        
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SN EN 50131-1 ed. 2). Ta specifikuje možné stupn  zabezpe ení objekt  a také t ídy 

prost edí, v n mž budou provozovány jednotlivé PZTS. Podle normy platí níže uvedené 

skute nosti. 

Jsou ty i stupn  zabezpe ení a uvádí je tabulka 6. 
 

            Tabulka 6: Stupn  zabezpe ení [47] 

 
 

Norma SN EN 50131-1 ed. 2 a normy s ní související stanovují pro jednotlivé stupn  

zabezpe ení r zné požadavky na funkci a provedení prvk  PZTS. 

Jak z názv  jednotlivých stup  zabezpe ení vyplývá, vyjad ují míru rizika, s jakou 

hrozí napadení objektu. Vzhledem k charakteru a hodnot  aktiv situovaných v areálu 

spole nosti existuje, dle mého názoru, nízké až st ední riziko jeho napadení a proto tedy návrh 

jeho zabezpe ení bude odpovídat stupni 2. To znamená, že navrhované prvky PZTS budou 

spl ovat požadavky, které na n  normy p i stupni zabezpe ení 2 kladou. 

Norma SN EN 50131-1 ed. 2 dále stanovuje ty i t ídy prost edí, jemuž mohou být 

prvky PZTS vystaveny. Tyto t ídy jsou uvedeny v tabulce 7. 
 

        Tabulka 7: T ídy prost edí [47] 
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P i respektování rozmezí teplot stanoveném tabulkou 7 platí, že komponenty PZTS, 

jejichž instalace bude navrhována do vnit ních prostor budov stojících v areálu spole nosti, 

musí vyhovovat t íd  prost edí II. Prvky PZTS, které budou navrhovány pro zajišt ní st ežení 

venkovních prostor areálu spole nosti, musí vyhovovat t íd  prost edí IV. 
 

Následují strukturální rizika, pro jejichž snížení navrhuji využít PZTS. 

Nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - absence elektrického 
bezpe nostního systému 

Pro snížení tohoto rizika navrhuji na vybraná vrata, dve e a okna instalovat 

magnetický detektor, který spustí poplach p i otev ení jím chrán ného otvoru. Dále navrhuji 

za ú elem snížení uvedeného rizika do místnosti vrátnice instalovat tís ový hlási , který 

vyvolá poplach p i jeho stisknutí vrátným. 

Nezaregistrování pokusu o vniknutí do / odcizení trezoru / p íru ní pokladny - absence 
elektrického bezpe nostního systému 

Pro snížení rizika nezaregistrování pokusu o vniknutí do nebo odcizení trezor  

navrhuji na n  instalovat detektor ot esu a náklonu, který vyvolá poplach v p ípad  

manipulace s chrán ným p edm tem. 

Co se týká p íru ní pokladny u hlavní ú etní v budov  B, ta je, pokud s ní není 

z relevantního d vodu manipulováno, uschována do trezoru. Tím je zajišt no snížení rizika 

nezaregistrování manipulace s ní. Pokud jde o p íru ní pokladnu v kantýn  v budov  E, je 

stanoveno, že maximální finan ní obnos, který v ní m že být trvale uložen, je 5.000 K . 

Protože jde o tak nízkou ástku, nepovažuji za ekonomicky vhodné vybavovat tuto pokladnu 

jakýmkoliv prvkem PZTS. 

Nezaregistrování pohybu v prostoru budovy / místnosti - absence elektrického 
bezpe nostního systému 

Pro snížení tohoto rizika navrhuji do vybraných prostor jednotlivých budov instalovat 

pasivní infra ervený detektor (dále jen PIR detektor), který spustí poplach p i zaregistrování 

pohybu možného pachatele ve st eženém prostoru. 
 

V souvislosti s provozem PZTS musí být na ur ených místech instalovány úst edny 

PZTS, které zajiš ují innost celého PZTS. Úst edny budou dopln ny modulem drátových 

vstup  sloužícím k p ipojování drátových prvk  PZTS. Navíc úst edny umíst né v budov  B 

a 2. NP budovy E budou dopln ny také rádiovým modulem, který umožní p ipojit na úst ednu 
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bezdrátové komponenty. Dále budou všechny úst edny PZTS vybaveny záložním 

akumulátorem zajiš ujícím napájení úst edny v p ípad  výpadku elektrické energie 

v rozvodné síti a modulem umož ujícím p edání informace o stavech PZTS na stanovená 

telefonní ísla (dále jen komunikátor). Dále je pot eba na zvolených místech instalovat 

klávesnice sloužící k ovládání PZTS a také venkovní sirény s blika em, které slouží 

pro opticko-akustickou signalizaci vyvolaného poplachu. 
 

V následujících odstavcích budou uvedeny navrhované zásady obsluhy PZTS 

a innosti po vyvolání poplachového stavu. 

Budovy A, B mají vlastní samostatn  fungující PZTS. Jeho aktivaci a deaktivaci 

provádí vrátný pomocí ovládací klávesnice, p i emž systém je nastaven do režimu st ežení 

po odchodu posledního zam stnance z budovy B (vyjma vrátného) a naopak p epnut 

do režimu nest ežení je t sn  p ed p íchodem prvního zam stnance do budovy B 

p ed za átkem provozní doby. Aby bylo umožn no vrátnému a lenu fyzické ostrahy 

vykonávajícího obch zky v p ípad  pot eby navštívit šatny nebo sociální za ízení umíst né 

v budov  B i p i režimu st ežení, jsou prvky PZTS st ežící sklad výrobk  a vstupní vrata 

do budovy za azeny do samostatné sekce. U té lze režim st ežení nebo nest ežení libovoln  

nastavovat nezávisle na zvoleném režimu u ostatních prvk  systému. Platí, že pokud vrátný 

opustí prostor vrátnice, musí len fyzické ostrahy vykonávající obch zky hlídat blízkou oblast 

p ed vstupními vraty do budovy a vrátnicí do doby, než se vrátný vrátí. Vrátný musí 

plánované opušt ní vrátnice oznámit lenu fyzické ostrahy vykonávajícího poch zky 

prost ednictvím telefonu, kterým jsou oba vybaveni, a vy kat do jeho p íchodu. len 

vykonávající poch zku p itom p ijde k vrátnici trasou, která odpovídá trase b žné poch zky. 

Budovy C, D a E mají každá také sv j samostatný PZTS. Jejich aktivaci a deaktivaci 

provádí zam stnanec, který je podle zavedeného klí ového režimu oprávn n odemykat 

a uzamykat danou budovu. Deaktivace systému se provádí p i odem ení budovy a aktivace 

p i jejím uzam ení. K tomu slouží ovládací klávesnice. Protože ty jsou umíst ny uvnit  budov 

za vstupními vraty, je nutné, aby u prvk  PZTS, které st eží p ístupovou cestu od vrat 

ke klávesnici, bylo nastaveno asové zpožd ní. To p edstavuje prodlevu mezi detekováním 

narušení st ežené oblasti a odesláním informace o n m úst edn  PZTS, která spustí poplach. 

asové zpožd ní navrhuji nastavit na 45 s. Za tuto dobu musí být oprávn ný zam stnanec 

schopen pomocí klávesnice p epnout systém z režimu st ežení do režimu nest ežení. 

Navrhuji aktivaci a deaktivaci všech PZTS podmínit p iložením p ístupové karty 

ke te ce na klávesnici a zadáním p íslušného íselného kódu. P ístupové karty doporu uji 
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uložit na vrátnici a vydávat je pouze zam stnanc m oprávn ným odemykat a uzamykat 

vybrané budovy podle klí ového režimu. Rovn ž pouze tyto osoby by m ly znát íselný kód. 

Pokud jde o zásady týkající se p ímo poplachových stav , platí následující skute nosti. 

V p ípad , že dojde ke vstupu do zóny st ežené PZTS bude vyvolán poplach - vniknutí. 

Pokud bude PZTS zaznamenán pokus o vy azení prvku systému, dojde k vyvolání poplachu   

- sabotáž. Když dojde ke stisknutí tís ového hlási e, spustí se poplach – tíse . 

Signalizace poplachu – vniknutí a poplachu – sabotáž bude zajišt na venkovními 

sirénami s blika em a také bude informace o jejich vyvolání odeslána na telefonní íslo 

vrátného. Navíc informace o t chto dvou stavech a také stavu poplach – tíse  bude pomocí 

komunikátoru p edána na telefonní íslo dalšího lena fyzické ostrahy, který v danou dobu 

není ve služb  v prostoru areálu spole nosti, ale má pohotovost a je povinen informaci 

o n kterém z poplachových stav  ihned po jejím obdržení zaregistrovat. 

V p ípad  stav  poplach – vniknutí a poplach – sabotáž len fyzické ostrahy 

na vrátnici ihned po jeho vyvolání informuje Policii eské republiky. Následn  druhému 

lenu, který je v pohotovosti, sd lí, že nahlášení poplachu již provedl. Platí, že pokud len 

v pohotovosti neobdrží od lena na vrátnici, do 4 minut po p ijetí zprávy o poplachu               

– vniknutí nebo poplachu - sabotáž odeslané mu komunikátorem, informaci o volání Policii 

eské republiky, zavolá ji sám. V p ípad , že od komunikátoru obdrží zprávu o spušt ní 

poplachu – tíse , volá Policii eské republiky bezodkladn . 

V p ípad  vyvolání poplachu – vniknutí nebo poplachu – sabotáž se len fyzické 

ostrahy, který vykonává obch zkovou innost po areálu spole nosti, pokusí najít pachatele 

a omezit ho na svobod  v souladu s § 76 odstavcem 2 zákona . 141/1961 Sb., o trestním 

ízení soudním (trestní ád) v aktuálním zn ní. P ípadn  tento len také provede zajišt ní 

narušených míst v areálu spole nosti do p íjezdu p ivolané Policie eské republiky. 
 

Pro ostatní rizika, která v této alternativ  nebyla zmín na, platí totéž, co je o nich 

uvedeno v rámci první alternativy snížení strukturálních rizik. 
 

Konkrétní místa uplatn ní a cenová kalkulace výše navrhovaných opat ení jsou 

uvedena v p íloze . 15. 

10.4 T etí alternativa snížení strukturálních rizik 

Rozdílem proti druhé alternativ  je fakt, že zde bude uvažováno snižování 

strukturálních rizik, jejichž podstatou je možnost nezaregistrování pohybu, pokusu o vniknutí, 
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p ípadn  odcizení pouze pomocí PZTS. To znamená, že v tomto p ípad  nikdo nevykonává 

v rámci areálu spole nosti poch zkovou innost. 
 

Pro strukturální rizika, související s mechanickým zábranným systémem, platí totéž, 

co je o nich uvedeno v rámci druhé alternativy snížení strukturálních rizik. 
 

Níže budou rozebrána strukturální rizika, jejichž snížení zajistí PZTS. 

Nezaregistrování pokusu o vniknutí do areálu - absence elektrického bezpe nostního 
systému 

Pro snížení tohoto rizika a spole n  s ním také rizika nezaregistrování pohybu 

v prostoru areálu - absence elektrického bezpe nostního systému navrhuji oblasti areálu 

spole nosti, které jsou v blízkosti posuvné m ížové brány, jednok ídlé m ížové branky 

a betonové zídky, st ežit venkovními PIR detektory, které spustí poplach p i zaregistrování 

pohybu možného pachatele ve sledovaném prostoru. St ežení ostatních oblastí v blízkosti 

hranic areálu nenavrhuji op t z d vodu nep edpokládaného prostupu pachatele do areálu 

p es tato místa. 
 

Pro rizika nezaregistrování pokusu o vniknutí do budovy / místnosti - absence 

elektrického bezpe nostního systému, nezaregistrování pohybu v prostoru budovy / místnosti 

- absence elektrického bezpe nostního systému a nezaregistrování pokusu o vniknutí do / 

odcizení trezoru / p íru ní pokladny - absence elektrického bezpe nostního systému platí 

totéž, co je o nich uvedeno v druhé alternativ  snížení strukturálních rizik. 
 

Op t platí, že pro správnou innost navrhovaných prvk  musí být PZTS dopln n 

o úst edny  vybavené modulem drátových vstup , rádiovým modulem (pouze úst edny 

v budov  B a 2. NP budovy E), záložním akumulátorem a komunikátorem. Dále je nutno 

doplnit klávesnice a venkovní sirény s blika em. 
 

Na následujících odstavcích budou uvedeny navrhované zásady obsluhy PZTS 

a innosti po vyvolání poplachového stavu. 

Budovy A, B mají vlastní samostatn  fungující PZTS, do n jž spadají i venkovní 

PIR detektory sledující prostor v blízkosti posuvné m ížové brány. Aktivaci a deaktivaci 

tohoto PZTS provádí vrátný pomocí ovládací klávesnice, p i emž systém je nastaven 

do režimu st ežení po odchodu posledního zam stnance z areálu spole nosti (vyjma vrátného) 

a naopak p epnut do režimu nest ežení je 20 minut p ed za átkem provozní doby. 
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Ostatní navrhované zásady a innosti (vyjma t ch týkajících se lena fyzické ostrahy, 

který vykonává obch zkovou innost po areálu spole nosti) jsou shodné s t mi uvedenými 

ve druhé alternativ  snížení strukturálních rizik. 
 

Pro ostatní rizika, která v této alternativ  nebyla zmín na, platí totéž, co je o nich 

uvedeno v rámci první alternativy snížení strukturálních rizik. Výjimkou je riziko nefunk nost 

nebo špatná funkce osv tlení - výpadek elektrické energie (p ekonání pláš ové ochrany). Je to 

dáno tím, že v rámci této alternativy se nepo ítá s uplatn ním fyzické ostrahy vybavené 

svítilnami. 
 

Konkrétní místa uplatn ní a cenová kalkulace výše navrhovaných opat ení jsou 

uvedena v p íloze . 16. 
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11 Výb r nejvhodn jší alternativy snížení strukturálních rizik 

V rámci této kapitoly bude vybrána nejvhodn jší alternativa snížení strukturálních 

rizik. Výb r bude proveden na základ  srovnání jednotlivých alternativ mezi sebou 

podle t chto kritérií: 

Finan ní náklady na realizaci systému ochrany – jedná se o náklady, které je nutno vynaložit 

pro realizování systému ochrany sloužícímu ke snížení rizik. 

R znorodost systému ochrany – tím je myšlen po et jednotlivých složek fyzické ochrany, 

které se p i snížení rizik uplat ují. 

Odolnost systému ochrany – toto kritérium udává obtížnost, s jakou pachatel m že p ekonat 

systém ochrany sloužící ke snížení rizik. 

Finan ní náklady na provoz systému ochrany – jedná se o náklady, které je nutno vynaložit 

pro zajišt ní provozu systému ochrany vedoucímu ke snížení rizik. 

Finan ní náklady na údržbu systému ochrany – jedná se o náklady, které je nutno vynaložit 

na údržbu systému ochrany vedoucímu ke snížení rizik. 

Složitost provozu systému ochrany – tím je myšleno množství zásad, které musí být 

pro zajišt ní správného provozu systému ochrany dodrženy. 

Zjišt ní p ítomnosti pachatele – toto kritérium stanovuje jaká je možnost, že systém ochrany 

snižující rizika odhalí p ítomnost pachatele v areálu spole nosti ješt  p ed tím, než jej opustí. 
 

Výše uvedená kritéria pro srovnávání alternativ byla zvolena z toho d vodu, že p ímo 

souvisejí bu  s finan ními náklady spojenými se zavedením a využíváním navrhovaného 

systému ochrany nebo se bezprost edn  týkají jeho efektivity a p ínosu. A práv  tyto dv  

oblasti považuji z hlediska srovnávání návrh  systému ochrany za nejd ležit jší. Lze díky 

nim totiž odvodit pom r „cena/výkon“, který je pro rozhodnutí o nejlepší alternativ  klí ový. 

Srovnávacích kritérií bylo stanoveno sedm, to proto, že tento po et umož uje zajistit 

dostate nou rozmanitost hodnotících parametr  a zárove  p i n m nedochází ke splývání 

významu mezi n kterými z nich. 

Pro zp esn ní výsledk  porovnání budou výše uvedeným kritériím p id leny váhy, 

odpovídající jejich významu. Pro stanovení vah bude využita metoda párového srovnávání 

kritérií (Fullerova metoda). 
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11.1 Teoretický postup provedení Fullerovy metody 

Ur ování vah kritérií Fullerovou metodou je založeno na párovém srovnání 

jednotlivých kritérií z hlediska jejich významu. Postupn  jsou srovnávána každá dv  kritéria 

mezi sebou, p i emž celkový po et provedených srovnání lze stanovit ze vzorce (8) [9]. 
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N – celkový po et provedených srovnání kritérií 

k – po et kritérií 
 

Pro srovnávání se využívá Fullerova trojúhelníku. Jednotlivá kritéria se ozna í ísly 

1, 2, …, k a sestaví se do trojúhelníkového schématu tvo eného dvou ádky. V každém 

dvou ádku jsou uvedeny dvojice kritérií. Všechny dvojice na jednom dvou ádku mají jedno 

kritérium spole né, ke kterému se dopl ují ostatní kritéria. Tím dojde k získání kombinací 

jednoho kritéria s dalšími. Po kompletním sestavení celého Fullerova trojúhelníku jsou v n m 

obsaženy všechny možné dvojice utvo ené ze všech kritérií. Platí p i tom, že každá dvojice je 

v trojúhelníku zastoupena pouze jednou. [9] Schéma Fullerova trojúhelníku je vid t 

na obrázku 8 
 

 

Obrázek 8: Schéma Fullerova trojúhelníku [9] 
 

V sestaveném trojúhelníku je u každé dvojice ozna eno to kritérium, které má v tší 

význam. Následn  se stanoví po et ozna ení každého kritéria. To umožní stanovit váhy 

jednotlivých kritérií podle vzorce (9) [9]. 
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vi – váha kritéria i 
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ni – po et ozna ení kritéria i 

i – íselné ozna ení kritéria 

N – celkový po et provedených srovnání kritérií  

11.2 Provedení Fullerovy metody 

Jednotlivá kritéria uvedená na za átku této kapitoly jsou takto ozna ena ísly: 

Finan ní náklady na realizaci systému ochrany - 1 

R znorodost systému ochrany - 2 

Odolnost systému ochrany -3 

Finan ní náklady na provoz systému ochrany -4 

Finan ní náklady na údržbu systému ochrany - 5 

Složitost provozu systému ochrany - 6 

Zjišt ní p ítomnosti pachatele -7 
 

Následuje sestavení kritérií do Fullerova trojúhelníku, který je vid t na obrázku 9. 
 

 

Obrázek 9: Sestavení jednotlivých kritérií do Fullerova trojúhelníku [autor] 
 

S využitím sestaveného Fullerova trojúhelníku byly stanoveny váhy jednotlivých 

kritérií, které jsou uvedeny v tabulce 8. 
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            Tabulka 8: Váhy jednotlivých kritérií [autor] 

 
 

                      P íklad výpo tu váhy kritéria pro první ádek tabulky 8: 
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11.3 Srovnání alternativ snížení strukturálních rizik 

Srovnání jednotlivých alternativ snížení strukturálních rizik bude provedeno pomocí 

výše uvedených kritérií, p i emž budou zohledn ny i jejich váhy. Neuplatní se kritérium 

složitost provozu systému ochrany, protože jeho váha je nulová a tudíž nemá žádný vliv. 

Pro srovnání bude využito celo íselné stupnice od 1 do 5. U každé alternativy bude 

jednotlivým kritériím p i azeno jedno íslo ze stupnice, p i emž platí, že ím bude íslo vyšší, 

tím více daná alternativa vyhovuje požadavku srovnávacího kritéria. Následn  budou 

p i azená ísla vynásobena váhami odpovídajícím jednotlivým kritériím. Takto získané 

sou iny budou p edstavovat výsledné hodnoty sloužící pro srovnání jednotlivých alternativ. 

Ta z alternativ, u níž bude nejvyšší sou et sou in , se stane vít znou. 

Výstupem výše uvedeného postupu je rozhodovací matice znázorn ná tabulkou 9. 
 

 Tabulka 9: Rozhodovací matice [autor] 
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P íklad výpo tu srovnávacího sou inu pro 1 alternativu pro první ádek tabulky 9: 
 

srovnávací sou in = váha kritéria . míra vyhovování alternativ kritériím 

srovnávací sou in = 0,143 . 3 = 0,429 
 

Z výsledk  rozhodovací matice vyplývá, že nejvhodn jší alternativou pro snížení 

identifikovaných závažných strukturálních rizik je druhá alternativa. Ta bude v následující 

kapitole podrobn ji rozpracována. 
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12 Rozpracování druhé alternativy snížení strukturálních rizik 

Tato alternativa byla v p edchozí kapitole vybrána jako nejvhodn jší pro snížení 

identifikovaných závažných strukturálních rizik. V jejím p ípad  se uplat uje jak mechanický 

zábranný systém a fyzická ostraha, tak i elektrický bezpe nostní systém (konkrétn  PZTS). 

Níže jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých prvk , s nimiž druhá alternativa po ítá. 

12.1 Prvky mechanického zábranného systému 

Nejprve budou charakterizovány komponenty sloužící pro p edm tovou ochranu. 

Trezor do zdi 

V kancelá i editele spole nosti v budov  E je uchovávána dokumentace obsahující 

know-how a další informace utajovaného charakteru v celkové hodnot  1.000.000 K . 

Navrhuji pro uložení t chto aktiv instalovat do kancelá e sk í ový trezor do zdi od firmy 

ESKÉ TREZORY JINOVA s typovým ozna ením ST 14. Je vid t na obrázku 10 a jeho 

parametry jsou následující: [42] 
 

Dve e:   dvoupláš ové se záv sy z vnit ní strany trezoru 

Zámek:  na klí  s t ístranným rozvorem ty  jistících ep  

Vn jší rozm ry: 409 x 449 x 345 mm (výška x ší ka x hloubka) 

Vnit ní rozm ry: 310 x 350 x 245 mm 

Hmotnost:  62 kg 

Bezpe nostní t ída: II (dle normy SN EN 1143-1) 
 

 

Obrázek 10: Trezor ST 14 [42] 
 

Instalaci trezoru zajistí firma ESKÉ TREZORY JINOVA. 
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Ochranné m ížky sv tel 

Venkovní sv tla umíst ná v areálu spole nosti navrhuji chránit p ed destrukcí 

lov kem pomocí ochranných m ížek. M ížka bude sva ena z ocelového drátu, který lze 

po ídit od firmy Drátovny Vamberk. [43] Parametry m ížky jsou následující: 

Pr m r drátu:  2 mm 

Rozm r ok m ížky: 15 x 15 mm 
 

Instalaci m ížek zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 
 

Dále budou charakterizovány komponenty sloužící pro pláš ovou ochranu. 

Dve e oplášt né ocelovým plechem 

T mito dve mi navrhuji vybavit kancelá  editele spole nosti v budov  E (pouze dve e 

ze zasedací místnosti) a kancelá  hlavní ú etní v budov  B, protože v t chto místnostech jsou 

trezory. Dále dve e doporu uji také pro místnost výrobní ú etní v budov  C, šatny v budov  

D a kuchy ku v 1. NP v budov  E, protože v t chto místnostech bude umíst na úst edna 

PZTS a zárove  v nich nebude trvale p ítomný zam stnanec. 

Doporu uji využít dve e od firmy Hörmann s typovým ozna ením dve e plné - pozink. 

Jsou vid t na obrázku 11 a jejich parametry jsou následující: [21] 
 

Výpl  dve í:  voštinová vložka s hustými oky celoplošn  slepená 

Zámek:  zadlabávací pro osazení cylindrickou vložkou 

Rozm ry dve í: 1970 x 800 x 40 mm (výška x ší ka x tlouš ka) 

Tlouš ka plechu: 0,8 mm 

Hmotnost dve í: 20 kg 
 

 

Obrázek 11: Dve e oplášt né ocelovým plechem [21] 
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Instalaci dve í zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 

Cylindrická vložka 

Tu navrhuji instalovat do vstupních vrat jednotlivých budov a také do dve í 

oplášt ných ocelovým plechem, jimiž doporu uji vybavit výše uvedené místnosti.  

Doporu uji využít cylindrickou vložku od firmy Assa Abloy s typovým ozna ením 

FAB 200 - mosaz. Je vid t na obrázku 12 a její parametry jsou následující: [31] 
 

Odolnost:  proti planžetování a bumpingu 

Bezpe nostní t ída: 3 (dle normy SN P ENV 1627 Okna, dve e, uzáv ry – 

Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 

(dále jen SN P ENV 1627)) 
 

 

Obrázek 12: Cylindrická vložka FAB 200 – mosaz [31] 
 

Instalaci vložky zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 

Bezpe nostní kování 

Jeho instalaci navrhuji do stejných míst, která jsou uvedena u cylindrické vložky. 

Doporu uji uplatnit bezpe nostní kování od firmy Rostex s typovým ozna ením R4. Je 

vid t na obrázku 13 a jeho parametry jsou následující: [18] 
 

Varianta:  klika - klika 

Odolnost:  proti odvrtání, zaražení, rozlomení a vytržení cylindrické vložky 

Bezpe nostní t ída: 3 (dle normy SN P ENV 1627) 
 

 

Obrázek 13: Bezpe nostní kování R4 [18] 
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Instalaci kování zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 

Ocelový profil 

Jeho instalaci navrhuji do stejných míst, která jsou uvedena u cylindrické vložky. 

Doporu uji uplatnit plochý ocelový profil 40 x 4 mm (ší ka x tlouš ka) od firmy 

Kondor. [35] Montáž profilu zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 

Ocelová m íž 

Ocelovými m ížemi navrhuji chránit sklen né luxfery umíst né v plášti budovy A. 

Doporu uji využít m íže od firmy NEXT s typovým ozna ením pevná m íž  - A. 

Schematické znázorn ní tvaru ok m íže je vid t na obrázku 14. Parametry m íže jsou 

následující: [15] 
 

Materiál rámu m íže:  plochá ocel 10 x 20 mm (ší ka x tlouš ka) 

Materiál výpln  m íže: tvercová ocel 10 x 10 mm 
 

 

Obrázek 14: Schematické znázorn ní tvaru ok m íže [15] 
 

Instalaci m íží zajistí firma NEXT. 

Bezpe nostní fólie 

Bezpe nostními fóliemi navrhuji chránit všechna otevíratelná a neotevíratelná okna 

a také st ešní sv tlíky. 

Doporu uji využít fólie od firmy NEXT s typovým ozna ením SCX. Parametry fólie 

jsou následující: [17] 
 

Tlouš ka:  0,35 mm 

Barva:   irá 
 

Instalaci fólií zajistí firma NEXT. 
 

Dále budou charakterizovány komponenty sloužící pro perimetrickou ochranu. 
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Cylindrická vložka, bezpe nostní kování, ocelový profil 

T mito komponenty navrhuji vybavit jednok ídlou m ížovou branku tvo ící vstup 

do areálu spole nosti. Platí pro n  totéž, co je o nich uvedeno v ásti v nující 

se komponent m pláš ové ochrany. 

Žiletkový drát a dvouramenný nástavec na plot 

Tyto dva prvky dohromady vytvo í vrcholovou zábranu, jejíž montáž navrhuji 

na zídku z betonových tvárnic odd lující areál spole nosti od parkovišt  supermarketu a také 

na jednok ídlou m ížovou branku tvo ící vstup do areálu spole nosti. 

Pokud jde o žiletkový drát, navrhuji použít nerezový ve form  spirály o pr m ru 

450 mm od firmy DIRICKX. [37] Nástavec na plot doporu uji od téže firmy. 

Vzhled navrhované vrcholové zábrany je vid t na obrázku 15. 
 

 

Obrázek 15: Vrcholová zábrana ze žiletkového drátu [36] 
 

Instalaci vrcholové zábrany zajistí zam stnanci spole nosti Kovonax. 
 

Rozmíst ní jednotlivých prvk  mechanického zábranného systému je vid t v p ílohách 

. 1 a 3 až 8. 

12.2 Prvky fyzické ostrahy 

T mi se myslí lenové fyzické ostrahy zam stnaní ve spole ností Kovonax. Jejich 

úkolem je, podle druhé alternativy snížení strukturálních rizik, vykonávat stálé obch zky 

po areálu spole nosti za ú elem zjišt ní p ípadného pokusu pachatele o vniknutí do areálu 

nebo jeho pohybu v n m. V p ípad  takovéhoto odhalení se lenové fyzické ostrahy pokusí 



 71

o omezení pachatele na svobod  v souladu s § 76 odstavcem 2 zákona . 141/1961 Sb., 

o trestním ízení soudním (trestní ád) v aktuálním zn ní. Následn  provedou zajišt ní 

narušeného objektu nebo prostoru do p íjezdu p ivolané Policie eské republiky. 

V sou asné dob  stálou poch zkovou innost vykonává vždy jedna osoba a to mimo 

provozní dobu spole nosti, toto považuji za dostate né. 
 

Navrhovaná trasa poch zky je vid t v p íloze . 1. 

12.3 Prvky poplachového zabezpe ovacího a tís ového systému 

Nejprve budou charakterizovány komponenty sloužící pro p edm tovou ochranu. 

Detektor ot esu a náklonu 

Jeho instalaci navrhuji na jednotlivé trezory. Detektor vyvolá poplach v p ípad  

manipulace s trezorem. 

Navrhuji použít detektor od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-82SH. Prvek má 

dva režimy innosti. Režim detekce ot esu m že indikovat pokus o vniknutí do chrán ného 

p edm tu hrubou silou. Režim detekce náklonu m že zase indikovat nežádoucí p emis ování 

chrán ného p edm tu. V p ípad  ochrany trezor  spole nosti bude na detektoru nastaven 

režim detekce ot esu. 

Navrhovaný detektor ot esu a náklonu je vid t na obrázku 16 a jeho parametry jsou 

následující: [28] 
 

Spojení s úst ednou PZTS: bezdrátov  

Napájení:   baterie (životnost asi 2 roky) 

Komunika ní pásmo:  868 MHz 

Komunika ní dosah:  asi 300 m (p i p ímé viditelnosti) 

Stupe  zabezpe ení:  2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:  II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (vyšle úst edn  PZTS signál 

p i sejmutí krytu prvku) 

funkce kontroly spojení (odhalení demontáže prvku díky 

zjišt ní p erušení spojení mezi ním a úst ednou PZTS) 
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Obrázek 16: Detektor ot esu a náklonu JA-82SH [28] 
 

Instalaci detektoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 
 

Dále budou charakterizovány komponenty sloužící pro prostorovou ochranu. 

PIR detektor 

Jeho instalaci navrhuji do všech prostor krom  vrátnice, šaten a sociálního za ízení 

v budov  B, sociálního za ízení a nákladního výtahu v budov  C, sociálního za ízení 

v budov  D, šaten, sociálního za ízení, nákladního výtahu a kuchy ky ve 2. NP v budov  E. 

U n kterých PIR detektor  doporu uji vzhledem k charakteru prostor v budovách upravit 

jejich st eženou oblast pomocí chodbové o ky. Ta se využívá p i st ežení dlouhých úzkých 

prostor. Detektor spustí poplach p i zaregistrování pohybu možného pachatele ve st eženém 

prostoru. 

Navrhuji použít detektor od firmy Jablotron s typovým ozna ením JS-20, který je 

navržen pro montáž jak na rovnou plochu, tak i do rohu a chodbovou o ku od téže firmy 

s typovým ozna ením JS-7904. 

Navrhovaný PIR detektor je vid t na obrázku 17 a jeho parametry jsou následující: 

[30] 
 

Spojení s úst ednou PZTS: drátov  

Napájení:   12 V (z úst edny PZTS) 

Instala ní výška:  2,5 m nad úrovní podlahy 

Délka detekované oblasti: 12 m (s chodbovou o kou 20 m) 

Úhel detekované oblasti: 120 ° (s chodbovou o kou 60 °) 

Stupe  zabezpe ení:  2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:  II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (vyšle úst edn  PZTS 

signál p i sejmutí krytu prvku) 
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Obrázek 17: PIR detektor JS-20 [30] 
 

Instalaci detektoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 
 

Dále budou charakterizovány komponenty sloužící pro pláš ovou ochranu. 

Magnetický detektor 

Tím navrhuji vybavit vstupní vrata do budov, dve e od kancelá e editele spole nosti 

v budov  E (pouze dve e ze zasedací místnosti) a kancelá e hlavní ú etní v budov  B, protože 

v t chto místnostech jsou trezory. Dále doporu uji magnetický detektor umístit i na dve e 

od místnosti výrobní ú etní v budov  C, šaten v budov  D a kuchy ky v 1. NP v budov  E, 

protože v t chto místnostech bude umíst na úst edna PZTS a zárove  v nich nebude trvale 

p ítomný zam stnanec. Montáž magnetického detektoru navrhuji také na všechna otevíratelná 

okna. Výjimkou je okno v kancelá i hlavní ú etní v budov  B, které je chrán no m íží, a také 

okna vrátnice, protože v ní je prakticky trvale p ítomný vrátný. Detektor spustí poplach 

p i otev ení jím chrán ného otvoru. 

Navrhuji použít detektor od firmy Jablotron s typovým ozna ením SA-204, který 

m že být montován i na kovové plochy. Navrhovaný magnetický detektor je vid t na obrázku 

18 a jeho parametry jsou následující: [39] 
 

Spojení s úst ednou PZTS: drátov  

Pracovní vzdálenost ástí detektoru:  maximáln  40 mm 

Stupe  zabezpe ení:    2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:    II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 
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Obrázek 18: Magnetický detektor SA-204 [39] 
 

Instalaci detektoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 
 

Dále budou charakterizovány komponenty sloužící pro individuální ochranu osob. 

Tís ový hlási  

Jeho instalaci navrhuji do místnosti vrátnice. Tís ový hlási  vyvolá poplach, p i jeho 

stisknutí vrátným. 

Navrhuji použít detektor od firmy Jablotron s typovým ozna ením RC-88. 

Navrhovaný tís ový hlási  je vid t na obrázku 19 a jeho parametry jsou následující: 

[38] 
 

Spojení s úst ednou PZTS: bezdrátov  

Napájení:   baterie (životnost asi 3 roky) 

Komunika ní pásmo:  868 MHz 

Komunika ní dosah:  asi 300 m (p i p ímé viditelnosti) 

Stupe  zabezpe ení:  2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:  II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (vyšle úst edn  PZTS signál 

p i sejmutí krytu prvku) 

funkce kontroly spojení (odhalení demontáže prvku díky 

zjišt ní p erušení spojení mezi ním a úst ednou PZTS) 
 

 

Obrázek 19: Tís ový hlási  RC-88 [38] 
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Instalaci detektoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 
 

Dále budou charakterizovány další komponenty pot ebné pro innost PZTS. 

Úst edna PZTS 

Vzhledem k po tu budov v areálu spole nosti, jejich vzdáleností od sebe a velikosti 

navrhuji využít p t úst eden tak, aby bylo možno uplatnit výše navrhované prvky 

na pot ebných místech a v dostate ném po tu. Jednu úst ednu doporu uji instalovat 

v prostorech vrátnice v budov  B (ta bude komunikovat s prvky instalovanými v rámci budov 

A a B), další v místnosti výrobní ú etní v budov  C (ta bude komunikovat s prvky 

instalovanými v rámci budovy C), další do šaten v budov  D (ta bude komunikovat s prvky 

instalovanými v rámci budovy D), jednu také do kancelá e editele spole nosti v budov  E (ta 

bude komunikovat s prvky instalovanými v rámci 2. NP budovy E) a poslední do kuchy ky 

v 1. NP v téže budov  (ta bude komunikovat s prvky instalovanými v rámci 1. NP budovy E). 

Úst edny PZTS slouží pro zajišt ní innosti celého PZTS. 

Navrhuji použít úst edny od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-82K. 

Parametry navrhované úst edny jsou následující: [26] 
 

Napájení:     230 V / 50 Hz 

Po et adres: 4 až 50 

Po et drátových vstup : 4 na základní desce (až 14 s modulem 

drátových vstup ) 

Po et adres pro bezdrátové periferie:  až 50 (s rádiovým modulem) 

Pam  událostí:    255 posledních událostí v etn  data a asu 

Stupe  zabezpe ení:    2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:    II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (úst edna zaregistruje 

sabotáž pokusem o sejmutí krytu prvku) 
 

Instalaci úst eden zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou Jablotron. 

Modul drátových vstup  

Všechny úst edny PZTS navrhuji doplnit modulem drátových vstup . Ten umožní 

k úst edn  p ipojit v tší po et drátových prvk . 
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Navrhuji použít modul od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-82C, který rozší í 

po et drátových vstup  úst edny o dalších deset. [25] 
 

Instalaci modulu zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou Jablotron. 

Rádiový modul 

Úst edny PZTS instalované v prostorech vrátnice v budov  B a v kancelá i editele 

spole nosti v budov  E navrhuji doplnit rádiovým modulem. D vodem je pot eba zajišt ní 

komunikace t chto úst eden s bezdrátovými prvky, které budou instalovány v rámci PZTS 

ovládaných t mito úst ednami. Toto bezdrátové spojení umož uje práv  rádiový modul. 

Navrhuji použít modul od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-82R, který 

zajiš uje spojení úst edny PZTS s bezdrátovými komponenty v komunika ním pásmu 

868 MHz. [27] 
 

Instalaci modulu zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou Jablotron. 

Záložní akumulátor 

Všechny úst edny PZTS navrhuji doplnit záložním akumulátorem. Ten umožní 

napájení celého PZTS p i výpadku elektrické sít . 

Navrhuji použít akumulátor od firmy Jablotron s typovým ozna ením SA-214 / 2,2.  

Parametry navrhovaného akumulátoru jsou následující: [26, 40] 
 

Jmenovité nap tí: 12 V 

Kapacita: 2,2 Ah 

Doba napájení PZTS: 12 h 

Dobíjení: z úst edny PZTS 

Maximální doba dobíjení: 72 h 

Maximální životnost: 5 let 

Umíst ní: v krytu úst edny PZTS 
 

Instalaci akumulátoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 

Komunikátor 

Všechny úst edny PZTS navrhuji doplnit komunikátorem. Ten slouží pro p edávání 

informace o poplachových stavech PZTS na telefonní ísla daných len  fyzické ostrahy. 
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Navrhuji použít komunikátor od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-82Y. 

Parametry navrhovaného komunikátoru jsou následující: [29] 
 

Napájení: 12 V (z úst edny PZTS) 

Komunika ní pásmo: 850/900/1800/1900 MHz 

Stupe  zabezpe ení:  2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:  II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 
 

Instalaci komunikátoru zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 

Klávesnice 

Každá klávesnice bude sloužit k ovládání jednoho PZTS, bude jich tedy p t. Instalaci 

jedné z nich navrhuji do prostor vrátnice v budov  B, další doporu uji montovat dovnit  

budov C, D a E za vstupní vrata. Pro zvýšení mechanické odolnosti doporu uju klávesnice 

umístit do ochranných kovových sk ín k. 

Navrhuji použít klávesnice od firmy Jablotron s typovým ozna ením JA-81E 

a bezpe nostní sk í ku na klávesnici od téže firmy s typovým ozna ením KAC-KP. 

Navrhovaná klávesnice je vid t na obrázku 20 a její parametry jsou následující: [24] 
 

Spojení s úst ednou PZTS: drátov  

Napájení:   12 V (z úst edny PZTS) 

Ovládací prvky:  numerická klávesnice, te ka karet 

Stupe  zabezpe ení:  2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:  II (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (vyšle úst edn  PZTS signál p i 

sejmutí krytu prvku) 
 

 

Obrázek 20: Klávesnice JA-81E [24] 
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Instalaci klávesnic zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou 

Jablotron. 

P ístupová karta 

Slouží pro ovládání PZTS, zejména jeho aktivaci a deaktivaci. P ístupové karty 

doporu uji ukládat na vrátnici. 

Navrhuji použít karty od firmy Jablotron s typovým ozna ením PC-01. [34] 

Venkovní siréna s blika em 

Siréna slouží pro akustickou a optickou signalizaci poplachového stavu PZTS. 

Doporu uji, aby každý PZTS byl vybaven jednou sirénou, celkem jich tedy bude p t. Instalaci 

jedné z nich navrhuji v blízkosti vstupní posuvné brány do areálu. Ta bude signalizovat 

poplach PZTS st ežícího budovy A a B. Další sirény doporu uji umístit zvn jšku na budovy 

C, D a E. Tyto budou signalizovat poplach PZTS jednotlivých budov. 

Navrhuji použít sirény od firmy Jablotron s typovým ozna ením OS-360A. 

Navrhovaná siréna je vid t na obrázku 21 a její parametry jsou následující: [33] 
 

Spojení s úst ednou PZTS:  drátov  

Napájení:    12 V (z úst edny PZTS) 

Zálohování: akumulátor umíst ný v krytu sirény (dobíjený 

z úst edny PZTS) 

Jmenovité nap tí akumulátoru: 4,8 V 

Kapacita akumulátoru:  1,8 Ah 

Životnost akumulátoru:  asi 3 roky 

Doba houkání sirény:  maximáln  5 minut 

Doba blikání blika e:  doba poplachu + 30 minut 

Stupe  zabezpe ení:   2 (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

T ída prost edí:   IV (dle normy SN EN 50131-1 ed. 2) 

Ochrana prvku: sabotážní kontakt (vyšle úst edn  PZTS signál 

p i sejmutí krytu prvku nebo jeho samotného) 
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Obrázek 21: Venkovní siréna s blika em OS-360A [33] 
 

Instalaci sirén zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou Jablotron. 

Kabely 

Slouží pro spojení jednotlivých prvk  PZTS s úst ednou a pro zabezpe ení napájení 

PZTS. K tomuto ú elu budou využity kabely CYKY - 2 x 1,5; SYKFY 2 x 2 x 0,5 a SYKFY 

5 x 2 x 0,5. 

Kabely budou vedeny v ochranných trubkách nebo lištách, p i emž instalaci 

kabelových rozvod  zajistí montážní technik vlastnící certifikát vydaný firmou Jablotron. 
 

Rozmíst ní vybraných prvk  PZTS je vid t v p ílohách . 1 a 3 až 8. 

12.4 asový rozvrh realizace druhé alternativy snížení strukturálních rizik 

Celkové finan ní prost edky, které je t eba pro realizaci alternativy vynaložit iní 

1.992.251 K  (1.732.506 K  na mechanický zábranný systém a 259.745 K  na PZTS). Jelikož 

se jedná o relativn  vysokou ástku, navrhuji zavedení opat ení alternativy rozd lit na n kolik 

asov  odstupných fází. Níže navrhuji harmonogram, podle n jž by realizace opat ení m la 

být kompletn  dokon ena do p ibližn  t í let od jejího zahájení. 

Na za átku by byla nejprve zavedena opat ení pro snížení t ch rizik, která pro tento 

ú el nevyžadují zavedení mechanického zábranného systému nebo PZTS. Následn  by byla 

jednorázov  zavedena ochrana s využitím PZTS, což by sou asn  umožnilo upravit poch zky 

fyzické ostrahy. Po dvou letech od zavedení PZTS (zaplacení finan ních prost edk  

za instalaci) by byla zajišt na montáž bezpe nostních fólií a m íží. A po roce od této montáže 

(zaplacení finan ních prost edk  za instalaci) by byla realizována instalace ostatních prvk  

mechanického zábranného systému.  
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13 Záv r 

V této práci, byl navržen inovativní komplexní bezpe nostní systém spole nosti 

Kovonax, jehož ú elem je zajistit ochranu areálu spole nosti, majetku a osob v n m. Tento 

návrh byl cílem práce a za ú elem jeho napln ní byla zvolena pat i ná struktura textu práce. 

Na samém za átku byly nadefinovány pojmy týkající se ešené oblasti, uvedeny právní 

p edpisy a technické normy, rovn ž související, v etn  jejich stru ných charakteristik. Protože 

práce je ur itou formou bezpe nostního projektu, pokra ovala její teoretická ást kapitolou 

objas ující zásady bezpe nostního projektování. Dále bylo nutné uvést, jaké jsou zásady 

a náležitosti, které má komplexní bezpe nostní systém spl ovat. 

Další celek práce se týkal vlastní charakteristiky spole nosti Kovonax. Zde bylo 

stru n  uvedeno zam ení spole nosti a shrnuta historie jejího vývoje. V tší pozornost však 

byla v nována popisu okolí spole nosti, jejího areálu a stavebn -konstruk ního ešení 

jednotlivých budov uvnit  n j. Tyto aspekty totiž souvisejí s bezpe ností spole nosti. 

V poslední, klí ové, ásti práce byl zahrnut popis sou asného stavu zabezpe ení 

spole nosti. Rozebrán byl stávající mechanický zábranný systém, fyzická ostraha a režimová 

ochrana. Tento rozbor byl pozd ji využit p i analýze a hodnocení bezpe nostních rizik 

pro spole nost. Následn  byl, za ú elem vytvo ení ekonomicky akceptovatelného návrhu 

inovativního bezpe nostního systému spole nosti, uveden výpis aktiv, jež mají být chrán na 

v etn  jejich hodnot. Po n m už následovala analýza a hodnocení bezpe nostních rizik 

pro spole nost. Pro tento ú el byly využity t i analytické metody. První z nich byl Ishikaw v 

diagram. Ten sloužil pro identifikaci jednotlivých procesních a strukturálních bezpe nostních 

rizik. Ishikawovým diagramem odhalená rizika byla zhodnocena z hlediska jejich závažnosti 

s využitím modifikace analýzy p í in a následk  poruch. Modifikace byla, pro získání 

možnosti verifikace výsledk , dopln na Paretovým diagramem s Lorenzovou k ivkou. 

Verifikací byla identifikována závažná bezpe nostní rizika, která byla pomocí metody 

souvztažnosti posouzena z hlediska jejich vzájemné provázanosti. Ukázalo se, že ta je 

minimální a tedy, že možnost vzniku rozsáhlého a závažného domino efektu v souvislosti 

s t mito riziky je prakticky vylou ena. Po provedení všech analýz následovala sta  v nující 

se možnostem snížení zjišt ných závažných bezpe nostních rizik. Byla vypracována jedna 

alternativa snížení procesních rizik a t i alternativy snížení strukturálních rizik, které se lišily 

p edevším mírou využití jednotlivých druh  ochran. Po vytvo ení t chto t í alternativ byly 

mezi sebou vzájemn  porovnány s využitím vícekriteriálního hodnocení. Pro jeho realizaci 
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bylo ur eno sedm r zných kritérií, p i emž díky Fullerov  metod  každému z nich byla 

p i azena jiná míra významu. Vlastní srovnání alternativ bylo provedeno s využitím 

rozhodovací matice. Výsledkem srovnání bylo stanovení alternativy nejvhodn jší pro snížení 

identifikovaných závažných strukturálních rizik. Tou byla ta nejvíc komplexní ze všech a to 

protože v sob  zahrnovala prvky mechanického zábranného systému, fyzické ostrahy 

a elektrického bezpe nostního systému. Tato vít zná alternativa byla v následující pasáži 

práce podrobn ji rozpracována. Byly uvedeny technické parametry a další charakteristiky 

prvk  navrhovaných pro snížení závažných strukturálních rizik. Dále bylo popsáno jejich 

umíst ní v rámci areálu spole nosti a u vybraných z nich bylo umíst ní také zakresleno 

do p dorysných výkres , které jsou za azeny v p ílohách. Protože celkové finan ní 

prost edky, které je t eba pro realizaci vít zné alternativy vynaložit iní 1.992.251 K , což je 

relativn  vysoká ástka, byl uveden návrh zavedení vít zné alternativy v n kolika asov  

odstupných fázích. Podle n j by realizace opat ení m la být kompletn  dokon ena 

do p ibližn  t í let od jejího zahájení. 
 

Práce odhalila slabiny stávajícího zabezpe ení spole nosti Kovonax. Jejich existence 

vypovídá o skute nosti, že sou asný bezpe nostní systém spole nosti není zcela dosta ující. 

Tento fakt si uv domuje i vedení spole nosti, které projevilo zájem o zpracování a p edložení 

návrhu inovativního komplexního bezpe nostního systému, který by minimalizoval 

nedostatky toho sou asného. Protože tato práce takovýto návrh obsahuje, bude pro spole nost 

p ínosná. M že posloužit jako jeden z podklad , který se uplatní v p ípad , že bude 

provád na inovace sou asného zabezpe ení. 
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[54] Zákon . 40/2009 Sb., trestní zákoník ve zn ní pozd jších p edpis  

[55] Zákon . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých zákon  

ve zn ní pozd jších p edpis  

[56] Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád) ve zn ní pozd jších 

p edpis  

[57] Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích ve zn ní pozd jších p edpis  

[58] Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní pozd jších p edpis  
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15 Seznam použitých zkratek 

ATM  Bankomat (Automated teller machine) 

CCTV  Malý televizní okruh (Closed circuit television) 

SN  eská technická norma 

DPH  Da  z p idané hodnoty 

EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza p í in a následk  poruch (Failure mode and effect analysis) 

NP  Nadzemní podlaží 

PIR  Pasivní infra ervený (Passive infrared) 

PZTS  Poplachový zabezpe ovací a tís ový systém 
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P íloha . 9       Protokol sou asného stavu zabezpe ení 
 
 Tabulka 1 a: Sou asný stav zabezpe ení – ást 1 [autor] 
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P íloha . 9       Protokol sou asného stavu zabezpe ení 
 
 Tabulka 1 b: Sou asný stav zabezpe ení – ást 2 [autor] 
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P íloha . 11        Modifikace FMEA, Paret v diagram (procesní rizika) 
 
Pozn. Žlutou barvou jsou ozna ena rizika, která nejsou bezvýznamná nebo akceptovatelná (je t eba je  

           minimalizovat) 
 

 Tabulka 1 a: Modifikace FMEA (procesní rizika) – ást 1 [autor] 
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P íloha . 11        Modifikace FMEA, Paret v diagram (procesní rizika) 
 
 Tabulka 1 b: Modifikace FMEA (procesní rizika) – ást 2 [autor] 

 
 

P íklad výpo tu rizikového ísla R pro první ádek tabulky 1 a: 
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P íloha . 11        Modifikace FMEA, Paret v diagram (procesní rizika) 
 
Tabulka 2: Kumulativní etnosti a relativní kumulativní etnosti (procesní rizika) [autor] 

 
 

P íklad výpo tu kumulativní etnosti a relativní kumulativní etnosti rizikového ísla 

R pro t etí ádek levé strany tabulky 2: 
 

Kumulativní etnost rizikového ísla R:  Relativní kumulativní etnost rizikového ísla R: 
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P íloha . 11        Modifikace FMEA, Paret v diagram (procesní rizika) 
 

 
 

Obrázek 1: Paret v diagram s Lorenzovou k ivkou (procesní rizika) [autor] 
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P íloha . 12 Modifikace FMEA, Paret v diagram (strukturální rizika) 
 
Pozn. Žlutou barvou jsou ozna ena rizika, která nejsou bezvýznamná nebo akceptovatelná (je t eba je  

           minimalizovat) 
 

 Tabulka 1 a: Modifikace FMEA (strukturální rizika) – ást 1 [autor] 
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P íloha . 12 Modifikace FMEA, Paret v diagram (strukturální rizika) 
 
 Tabulka 1 b: Modifikace FMEA (strukturální rizika) – ást 2 [autor] 
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P íloha . 12 Modifikace FMEA, Paret v diagram (strukturální rizika) 
 
P íklad výpo tu rizikového ísla R pro první ádek tabulky 1 a: 
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Tabulka 2: Kumulativní etnosti a relativní kumulativní etnosti (strukturální rizika) [autor] 

 
 

P íklad výpo tu kumulativní etnosti a relativní kumulativní etnosti rizikového ísla 

R pro t etí ádek levé strany tabulky 2: 
 

Kumulativní etnost rizikového ísla R:  Relativní kumulativní etnost rizikového ísla R: 
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P íloha . 12 Modifikace FMEA, Paret v diagram (strukturální rizika) 
 

 
 

Obrázek 1: Paret v diagram s Lorenzovou k ivkou (strukturální rizika) [autor] 
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P íloha . 13        Metoda souvztažnosti 
 

Pozn. Procesní rizika jsou ozna ena ervenou barvou, strukturální rizika jsou ozna ena ernou barvou. 
 

 Tabulka 1: Metoda souvztažnosti – hodnocení vazeb jednotlivých rizik [autor] 

 
 
 Tabulka 2: Metoda souvztažnosti – koeficienty udávající polohu rizik v grafu [autor] 

 
 

P íklad výpo tu koeficientu Kar pro první ádek a první sloupec tabulky 2: 
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P íklad výpo tu koeficientu Krb pro druhý ádek a první sloupec tabulky 2: 
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P íloha . 13        Metoda souvztažnosti 
 
 Tabulka 3: Metoda souvztažnosti – legenda rizik [autor] 
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P íloha . 13        Metoda souvztažnosti 
 

 
 

Obrázek 1: Metoda souvztažnosti - graf [autor] 
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P íloha . 14     První alternativa snížení strukturálních rizik 
 
 Tabulka 1: Cenová kalkulace prvk  mechanického zábranného systému [autor] 

 
 

Ceny jsou uvedeny v etn  DPH. 
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P íloha . 15   Druhá alternativa snížení strukturálních rizik 
 
 Tabulka 1: Cenová kalkulace prvk  mechanického zábranného systému [autor] 

 
 

Ceny jsou uvedeny v etn  DPH. 
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P íloha . 15   Druhá alternativa snížení strukturálních rizik 
 
 Tabulka 2: Cenová kalkulace prvk  poplachového zabezpe ovacího a tís ového systému [autor] 

 
 

Ceny jsou uvedeny v etn  DPH. 
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P íloha . 16      T etí alternativa snížení strukturálních rizik 
 
 Tabulka 1: Cenová kalkulace prvk  mechanického zábranného systému [autor] 

 
 

Ceny jsou uvedeny v etn  DPH. 
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P íloha . 16      T etí alternativa snížení strukturálních rizik 
 
 Tabulka 2: Cenová kalkulace prvk  poplachového zabezpe ovacího a tís ového systému [autor] 

 
 

Ceny jsou uvedeny v etn  DPH. 
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