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 Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení objektu firmy LOANA 

ROŽNOV a.s. technickými prostředky ochrany objektů s ohledem na aktuální využití fyzické 

ochrany. Úvodem jsou zmíněny právní předpisy a teorie týkající se fyzické ochrany objektu. 

Hlavní část je zaměřena na charakteristiku posuzovaného objektu firmy z hlediska struktury 

budov, režimové studie a zabezpečovaných aktiv. Na základě těchto poznatků jsou následně 

identifikovány a analyzovány bezpečnostní hrozby a rizika, které hrozí nebo mohou nastat. V 

závěru je provedeno vyhodnocení zjištěných hrozeb a předložení ideového zabezpečení 

vedoucí k minimalizaci rizik a optimálnímu zabezpečení firmy. 
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1 Úvod 

 

 Od nepaměti se lidé chránili proti různým druhům nebezpečí. Pocit bezpečí člověk 

pociťuje jako jednu ze základních životních potřeb. Tento fakt popisuje Maslowova pyramida 

lidských potřeb, kde bezpečnost je hned na druhém místě. Bezpečnost se dá definovat jako 

soubor opatření k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. Druhým významným pojmem je v této 

souvislosti pojem ochrana. Tento pojem dosud nebyl nijak přesně definován. Lze však obecně 

vycházet z výroků amerických specialistů G. Greena a R. J. Fishera, kdy ochranu definovali 

jako stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat 

své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování násilí. 

 Z historického pohledu se člověk chránil pro pocit bezpečí v jeskyních. Postupem času 

a vývojem technologie, se objevily první známky použití mechanické ochrany.  Jednalo se 

např. o hradby, padací mosty, mříže, první zámky a truhlice. Revolucí v zabezpečení byl 

objev a první využití elektrického proudu v roce 1800. Už tehdy vznikla myšlenka použít 

tohoto media k zabezpečení, kdy Edwin Holmes v roce 1876 vybudoval první pult 

centralizované ochrany a poprvé využil přenosu hlasu po drátech. Do této doby se dá zařadit 

vznik prvních poplachových zabezpečovacích a tísňový systémů. 

 S růstem populace roste ruku v ruce i kriminalita, kdy kriminalita majetkového 

charakteru je nejrozsáhlejší. Dnes, pro vytvoření bezpečného prostředí a pro potřebu se 

chránit, je vytvořen tzv. bezpečnostní systém. Tento systém je kombinací využití režimových 

opatření organizace, fyzické ostrahy a technických prostředků, které vedou k minimalizaci 

rizika napadení objektu a ke snížení možných škod.  

 Cílem diplomové práce je využití technických prostředků ochrany majetku vedoucí 

k účinnému, inovativnímu návrhu zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a. s. dle 

požadavků zákazníka k jeho plné spokojenosti. Jedná se o doplnění či výměnu stávajícího 

zabezpečení,  kterým firma disponuje o nové prvky mechanických zabezpečovacích systémů 

a poplachových zabezpečovacích a tísňový systémů a s tím spojená upravená režimová 

opatření,  kdy  nynější  zabezpečení  je  zastaralé,  nefunkční,  ve  špatném  technickém stavu 

a nesplňuje dnešní požadavky zabezpečení. V návrhu je také zohledněno splnění podmínek 

pojišťovny, u které má podnik uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ prostého vandalismu, 

krádeže vloupáním včetně loupeže a vandalského činu vloupáním. 

 První část diplomové práce je věnována rešerši odborné literatury, odborným pojmům 

a zákonným normám, které se svým obsahem dotýkají ochrany objektu. Následná část je 
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věnovaná teorii jednotlivých odvětví fyzické ochrany, jako jsou pasivní prvky a aktivní prvky 

fyzické ochrany, režimová opatření a fyzická ostraha. Zde jsou vysvětleny jednotlivé druhy 

zabezpečení, jejich principy a využití. Tyto poznatky jsou potřebné k pochopení dané 

problematiky. Hlavní část práce je věnována popisu zabezpečovaného podniku, blízkému 

okolí, charakteristice podniku, kalkulaci chráněných aktiv a výčtu aktuálního využití fyzické 

ochrany. Následně je zpracována statistika majetkové kriminality v České republice, vztažená 

dále na Zlínský kraj, ve kterém se zabezpečovaný objekt nachází. Analýzou rizik jsou 

identifikována slabá riziková místa, chyby a vady systému, které ohrožují bezpečnost firmy. 

Základem zpracování analýzy je slabá místa a rizika identifikovat, odhalovat, hledat jejich 

příčinu a vytvořit nápravná inovativní opatření k jejich odstranění, či minimalizaci na 

přijatelnou hranici.  

 Výsledkem je inovativní řešení zabezpečení objektu, doplnění či výměna stávajícího 

zabezpečení v souladu se splněním požadavků zákazníka a současně také dodržení pojistných 

podmínek pojišťovny. K analýze jsou využity tři analytické metody, kdy první modelovací 

metoda stanovuje nejpravděpodobnější rizika z hlediska procesního a strukturálního. Metodou 

analýza selhání a jejich dopadů, analytickou metodou FMEA, se následně stanoví a hodnotí 

nejzávažnější rizika, která jsou dále verifikována metodou analýza souvztažnosti. Na základě 

výsledků analýz, zjištěných poznatků a požadavku zákazníka jsou navrženy tři varianty 

zabezpečení. Závěr práce je věnován výběru nejvhodnějšího návrhu, který je zpracován do 

podoby návrhu bezpečnostního projektu, který vede k optimalizaci bezpečnostního systému 

firmy a k minimalizaci zjištěných rizik na přijatelnou hranici. 
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2 Rešerše 

 

 V  diplomové práci se zabývám současným zabezpečením firmy LOANA ROŽNOV 

a. s., zhodnocuji možná rizika, která firmě hrozí, na základě tohoto navrhuji nové varianty 

zabezpečení s následnou nejvhodnější volbou. K tématu fyzické ochrany jsou zpracovány 

mnohé publikace. Níže zmíním ty, které jsou nejpodstatnější. 

 

LUKÁŠ,  L.  a  kolektiv:  Bezpečnostní  technologie,  systémy  a  management, I. Díl, Teorie 

a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 

978-80-87500-05-7.  

 Zde je probírána funkce jednotlivých elektrických, elektronických zabezpečovacích 

systémů, jejich fyzikální podstaty, funkce a inovace v této oblasti. Obsahuje část projektování 

zabezpečovacích systémů, ze které jsem čerpala pro tuto diplomovou práci. V závěru je 

zaměřena na problematiku soukromých bezpečnostních služeb.   

 

LUKÁŠ,  L.  a  kolektiv:  Bezpečnostní  technologie,  systémy  a management, II. Díl, Teorie 

a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti.1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-

87500-19-4. 

 Kniha  řeší  zejména problematiku kamerového systému, technické parametry, funkce 

a komponenty. Dále probírá řízení rizik nejen v průmyslové bezpečnosti a nastiňuje jejich 

následné využití. V závěru se zabývá profesní a osobní ochranou, ochrannými a obrannými 

prostředky. 

 

LOVEČEK, T., REITŠPÍ J.: Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov. Žilina 

2011, 281 s. ISBN 978-80-554-0457-8.  

 Publikace se zabývá systémem ochrany objektů. Uvádí různé principy modelů 

hodnocení účinnosti systému ochrany objektů. Popisuje návrh a hodnocení variant ochrany 

objektů. Pro tuto práci jsem čerpala z kapitoly členění ochrany objektů a kapitoly týkající se 

struktury samotného projektování bezpečnostního projektu. 
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UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. Díl, Mechanické zábranné systémy. 2.vyd. Praha: 

Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. ISBN 978-80-7251-312-3. 

 Kniha  je  zaměřena  na  teorii   o   mechanických   zábranných   systémech   plášťové 

a obvodové ochrany objektů, jejich funkční charakteristiky. Značná část je věnována 

problematice vstupních otvorových výplní, ze které jsem dále čerpala. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, II. Díl, Elektrické zabezpečovací systémy. 2.vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. ISBN 978-80-7251-313-0. 

 Kniha  se  zabývá  jednotlivými  komponenty  elektrických zabezpečovacích systémů 

a jejich principy fungování. Dále se věnuje samotnému postupu projektování zabezpečovacích 

systémů, kdy jsem použila strukturu tohoto projektování pro svou diplomovou práci. 

 

ŠČŮREK R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB – TU 

Ostrava, Ostrava 2009. 115 s. 

 Skriptum se zabývá zejména bezpečností letecké dopravy a jeho bezpečnostním 

systémem a organizací bezpečnostního integrovaného systém. Značná část je věnována 

bezpečnostnímu ohrožení letiště a následné analýze rizik na letišti za pomoci analytických 

metod. K této práci jsem čerpala postupy a procesy ke zpracování výsledné analýze rizik. 
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3 Základní pojmy 

 

Aktivum – jakákoliv entita, která má hodnotu pro zabezpečovaný subjekt, též uváděn 

termínem chráněný zájem. [45] 

Riziko – kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení, stupeň nebo míra ohrožení, 

pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho výsledek. [45] 

Hrozba – silová složka, událost, aktivita, osoba, která stojí za vznikem činností nebo se jiným 

způsobem podílí na vzniku škody. [45] 

Vloupání -  vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo 

překonáním jiné jistící překážky s použitím síly. [65] 

Krádež vloupáním - odcizení, poškození nebo zničení věci poté, co bylo prokazatelně 

překonáno ochranné zabezpečení. [16] 

Vandalismus - úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. [16] 

Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. [66] 

Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. [66] 

Bezpečnostní incident – nechtěná, neočekávatelná událost, při které dojde ke krádeži, 

poškození, narušení aktiv. [42] 

Chráněný prostor – stavebně nebo jinak ohraničený prostor uvnitř střeženého prostoru, ve 

které se nachází chráněný zájem. [42] 

Chráněný objekt – budova, stavební konstrukce, kde se nachází chráněný prostor a další 

prostory. [42] 

Střežený prostor – prostor ohraničený hranicí (perimetrem) objektu. [42] 

Bezpečnostní zóna – střežený prostor rozdělený na menší části, hranici tvoří většinou pasivní 

prvky ochrany. [42] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém – kombinovaný systém určený k detekci 

poplachu vniknutí a tísňového poplachu. [32] 

Detektor vniknutí – zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí 

jako reakci na nenormální stav detekující přítomnost nebezpečí. [44]  
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4 Normy a právní předpisy související s fyzickou ochranou 

objektu 

 

 Základem fyzické ochrany objektu je právní síla, o kterou se můžeme opřít.  Právní 

normy ukládají, kdo a co má chránit, jak se má chránit, před čím se má chránit a jaké jsou 

postihy a pomoc při neúčinnosti ochrany, při napadení objektu. Z hlediska ochrany jde 

především o ochranu života, zdraví a majetku. 

 

     4.1 Právní předpisy 

 

 V následujících podkapitolách zmiňuji nejdůležitější právní předpisy zabývající se 

fyzickou ochranou objektu v souvislosti s návrhem zabezpečení firmy LOANA ROŽNOV a.s. 

Jedná se o Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, Zákon o ochraně osobních údajů, 

Zákon o přestupcích, Trestní zákoník, Trestní řád a Občanský zákoník. 

 

 4.1.1 Ústava České republiky 

 

Ústava ČR, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., základní zákon s nejvyšší právní silou spolu 

s Listinou základních práv a svobod a dalšími ústavními zákony přijaté dle Ústavy ČR tvoří 

ústavní pořádek. Ústava ČR deklaruje nedotknutelnost hodnot lidské důstojnosti a svobody, 

rovnoprávnost a svobodu občanů, kdy jim ukládá povinnosti a zodpovědnost vůči ostatním, 

ale také garantuje jejich práva, které jsou pod ochranou moci soudní. Charakterizuje ČR jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický stát. Žádný zákon nesmí být v rozporu s Ústavou ČR.

              [63] 

 4.1.2 Listina základních práv a svobod 

 

Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS), ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

v úvodu deklaruje neporušitelnost přirozených práv člověka, občanská práva a závaznost 

zákona. Lidé jsou svobodní, jsou si rovní v důstojnosti i právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Dle LZPS každý může činit, co 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

Z dalších důležitých bodů, které LZPS garantuje a týkají se ochrany objektů, bych 

zmínila nedotknutelnost obydlí, osoby a jejího soukromí, ochrana vlastnického práva. Dále je 
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zde zakotveno např.: právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na ochranu zdraví. 

Zaručuje  právo  domáhat  se  svého  práva  u nezávislého soudu nebo jiného státního orgánu 

a zakotvuje základní procesní zásady. [64] 

 

 4.1.3 Zákon o ochraně osobních údajů 

 

 Jedná se o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. Tento zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanovuje 

podmínky s jejich následným poskytováním dalším subjektům. Kompetence vykonávání 

dozoru nad jeho dodržováním jsou svěřeny Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem 

v Praze.  

 Hlava II upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, povinnosti 

správců a osob při zabezpečení osobních údajů a zejména oznamovací povinnost a likvidaci 

osobních údajů. [66] 

Zákon o ochraně osobních údajů zmiňuji z důvodu využití kamerového systémů (dále jen 

CCTV) v zabezpečované firmě, kdy tento zákon se problematikou CCTV úzce zabývá.  

 

 4.1.4 Zákon o přestupcích 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., dle pozdějších změn a doplnění, charakterizuje jaké jednání je 

přestupkem v § 2 odst. 1 a jaké jednání není přestupkem v odst. 2. Dále charakterizuje 

zavinění přestupku v § 3. Vzhledem k ochraně objektu, majetku je charakteristický § 50 

stanovující přestupky proti majetku.  

Dle § 2 odst. 1 tohoto zákona je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin. Dle § 2 odst. 2 přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací: 

a) Přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 

b) Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl 

způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno 

v dané situaci odvrátit jinak 

K odpovědnosti za přestupek dle § 3 postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 
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§ 50 Přestupky proti majetku 

Přestupku se dopustí ten, kdo 

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

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

b) Úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo 

jinak bez přivolení oprávněné osoby 

c) Úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získaná 

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno 

Za přestupek výše uvedených lze uložit pokutu do 15 000Kč nebo zákaz pobytu. [68] 

 

 4.1.5 Trestní zákoník 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů charakterizuje v § 13 co je 

trestným činem, okolnosti vylučující protiprávnost v § 28 - § 32, kterými jsou například nutná 

obrana,  krajní  nouze,  oprávněné  použití  zbraně.  Dále  rozděluje  trestné  činy  na  přečiny 

a zločiny, stanovuje trestní sankce za trestné činy. Zvláštní část charakterizuje jednotlivé 

trestné činy dle odvětví. Zde bych zejména zmínila § 205 Krádež a § 228 Poškození cizí věci, 

zde je nově zahrnuto sprejerství jak trestný čin. 

 

§ 13 Trestný čin 

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

 

§ 205 Krádež  

 Krádeže se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se ji zmocní, a 

a) Způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou (nejméně 5 000 Kč) 

b) Čin spáchá vloupáním 

Za tyto činy bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech 

letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 
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Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným výše větší škodu (50 000 – 500 000 Kč). 

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše 

uvedeným činem značnou škodu (500 000 – 5 000 000 Kč). 

Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše 

uvedeným činem škodu velké rozsahu (nad 5 000 000 Kč). 

I příprava tohoto trestného činu je trestná. 

 

§ 228 Poškození cizí věci  

 Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou (nad 5 000 Kč), bude potrestán odnětím svobody až na jeden 

rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Stejně bude 

potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou 

látkou. [65] 

 

 4.1.6 Trestní řád 

 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, 

pachatelů a jejich potrestání. Zákon také stanoví oprávnění a povinnosti osob, proti kterým se 

řízení vede, a dalších osob zúčastněných řízení (např.: svědci, obhájci, znalci, tlumočníci). 

Nejdůležitějším  ustanovením tohoto zákona z hlediska fyzické ochrany a ochrany objektů je 

§ 76 odst. 2, který charakterizuje zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. 

 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé  

 Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

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

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li 

takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů, uvedených v tomto 

zákoně, omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [67] 
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 4.1.7 Občanský zákoník 

 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že 

vlastník  je  v mezích  zákona  oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat jeho plody 

a užitky a nakládat s ním (§ 123). Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho 

vlastnických práv neoprávněně zasahuje (§ 126). Fyzická osoba má právo na ochranu své 

osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého 

jména a projevů osobní povahy (§ 11). Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv 

bezprostředně, může jej ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit 

(§ 6). Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, na majetku (§ 415). 

Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení (§ 417). Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně 

proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418). Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením  právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil 

(§ 420). [54] 

 

     4.2 Technické normy 

 

 V kapitole zahrnuji nejdůležitější výčet technických norem týkající se mechanických 

zábranných systémů (dále jen MZS), poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

(dále jen PZTS) a CCTV. 

 

 4.2.1 Technické normy pro mechanické zábranné systémy 

 

ČSN EN 1627 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace. 

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Nové označení bezpečnostních tříd 

na RC. [33] 
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ČSN EN 1630 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání. 

Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním 

pokusům  o  násilné  vloupání  k hodnocení  vlastností  odolnosti  proti  násilnému  vloupání  

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. [25]  

 

 4.2.2 Technické normy pro poplachové a zabezpečovací tísňové signalizace 

 

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

- Část 1: Systémové požadavky. 

Norma  stanoví  systémové  požadavky  PZTS.  Specifikuje  požadavky  na provedení 

a vlastnosti instalovaných systémů. Dále stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [32] 

 

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

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

Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory (dále jen 

PIR)  používané  jako  části PZTS instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně zabezpečení 

a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je detekování širokého spektra infračerveného záření 

emitovaného narušitelem. Aby mohl být detektor využit v poplachovém zabezpečovacím 

detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah signálů nebo zpráv. [27] 

 

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

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

Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

používané jako části PZTS instalovaných v budovách. Funkcí detektoru otevření 

(magnetického kontaktu) je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované 

zavřené pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření (magnetický 

kontakt) se skládá (je tvořen) ze dvou oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení 

magnetické pole. Přerušením propojení mezi těmito dvěma částmi je generován poplachový 

signál nebo zpráva narušení. [28] 
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ČSN EN 50131-3 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 

3: Ústředny. 

Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí 

ústředen PZTS instalovaných v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová 

propojení nebo bezdrátová propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací 

zařízení instalovaná uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním 

prostředí. [29] 

 

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

4: Výstražná zařízení. 

Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky na výstražná 

zařízení, používaná k hlášení poplachu v PZTS, instalovaných v budovách a vnějším 

prostředí. [30] 

 

 4.2.3 Technické normy pro kamerové systémy 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky. 

Tato norma zavádí obecné požadavky kladené na přenos videosignálu. [31] 

 

ČSN EN 50132-7  ed.  2  -  Poplachové  systémy  -  CCTV  dohledové  systémy  pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. [34] 

Norma poskytuje doporučení a požadavky pro výběr, plánování, instalaci, přejímku, 

údržbu a zkoušení CCTV systémů, zahrnující snímací prvky, propojení a zařízení pro 

zpracování obrazu pro použití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy je poskytnout 

pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům a uživatelům stanovit jejich požadavky, 

pomoci projektantům a uživatelům při volbě příslušného zařízení, potřebného pro danou 

aplikaci a poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností CCTV systému. 
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5 Systém fyzické ochrany objektu  

 

 Potřeba pocitu bezpečí je jedna ze základních složek životních potřeb dle Maslowovy 

pyramidy lidských potřeb, nachází se hned na druhém místě. Jelikož bezpečné prostředí není 

přirozená vlastnost, člověk si ji zajišťuje za pomocí dalších atributů sám. Náplní zajištění 

bezpečí  a  bezpečnosti  jsou  odpovědi  na  primární  otázky:  co  chránit,  před  čím  chránit, 

a odpovědi na doplňující otázky: kdo, jak, kdy, čím a za jakou cenu chránit. Základní 

hodnoty, které si člověk chrání, jsou spolu s majetkem také život a zdraví. Majetková 

kriminalita má nyní stále nejpočetnější zastoupení mezi dalšími druhy kriminality (viz 

kapitola 6.5 statistiky).  

 Fyzická ochrana objektů (též užívaný název systém ochrany objektů) se může chápat 

jako systém realizovaný mechanickými, technickými, personálními a režimovými opatřeními 

a jejich prvky. Ochranné prvky systému ochrany objektu lze dělit: 

- Pasivní prvky ochrany:  

 - Pasivní prvky předmětové ochrany 

 - Pasivní prvky plášťové ochrany 

 - Pasivní prvky perimetrické ochrany 

- Aktivní prvky ochrany  

 - PZTS  

 - Systémy kontroly a řízení vstupu 

 - Elektronická požární signalizace (dále jen EPS) 

 - CCTV 

- Prvky fyzické ostrahy 

- Režimové a organizační opatření [42] 

 

 Vzájemná provázanost a správné fungování jednotlivých pasivních prvků, aktivních 

prvků,  prvků  fyzické  ostrahy   a   opatření   režimové   a   organizační,   zaručuje   efektivní 

a komplexní bezpečnost objektu. Vzájemné působení a závislost jednotlivých částí je 

zobrazeno na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Schéma účinného systému ochrany objektu [42] 

 

 

     5.1 Pasivní prvky ochrany 

 

 Vychází se z předpokladu, že každá překážka je překonatelná. Závisí zejména na 

množství vynaložené energie, času, fyzické dispozice, zručnosti, znalosti narušitele a typu 

nářadí, které použije. V případě jeho překonání je pasivní prvek namáhán tahem, tlakem nebo 

střihem  nebo  jejich  kombinací,  při  kterých  vznikají  doprovodné  jevy,  jako  jsou vibrace 

a zvuk. Tyto jevy mohou sloužit jako impulzy k detekci narušitele. V případě viditelného 

umístění mohou působit preventivně a narušitele dopředu odradit od napadení objektu. 

 

Průlomová odolnost 

 Důležitou  vlastností pasivních prvků ochrany je průlomová odolnost Δt (1). Jedná se 

o schopnost vytvořit pevnou zábranu proti průniku pachatele do oblasti chráněného zájmu. 

[42] 

 

sttt 12               (1) 

 

Kde: 

t časový interval potřebný k překonání překážky (s), 

1t  čas zahájení útoku na překážku (s), 

2t  čas konečného překonání překážky (s). [42]   
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Průlomová odolnost otvorových výplní  

 Při stanovení průlomové odolnosti dveří, okenních uzávěrů, mříží, vrat a dalších platí, 

že minimální potřebný čas pro překonání, uvedený v tabulce 1, je nutno 2 – 3 násobně navýšit 

a dostaneme reálný čas, za který lze otvorovou výplň překonat.  

 

Tabulka 1 Bezpečnostní třídy RC otvorových výplní [57], [33] 

 
Bezpečnostní 

třída RC 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 

čas [min] 

1 
Nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého 

nářadí a fyzickým násilím např. kopání, narážení ramenem, zdvihání, 

vytrhávání. Zkouší získat výhodu příležitosti, nemá zvláštní informace o úrovni 

odolnosti poskytnuté stavebnímu výrobku a znepokojuje se dobou a hlukem. 

Nepředpokládají se žádné zvláštní znalosti o pravděpodobné kořisti a úroveň 

rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je nízká. 

Neměřen 

 

2 A 

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého 

nářadí a  fyzické   násilí   např.   šroubovák,   kleště,   klín nebo v případě mříží 

a nechráněných závěsů malé ruční pilky. Mechanické ruční vrtačky nejsou v 

této úrovni  zloděje  zahrnuty,  protože  jsou požadované cylindrické vložky 

proti odvrtání. Při typickém náhodném pokusu o vloupání zloděj přijímá možné 

výhody  příležitosti,  má  malé  znalosti  o   pravděpodobné   úrovni   odolnosti 

a    znepokojuje     se   dobou  a    hlukem.   Zloděj    nemá     žádné     znalosti  

o pravděpodobném výsledku a počítá jen s nepatrným rizikem. 

3 

3 B 

Zloděj se pokouší získat přístup při použití páčidla a dalšího šroubováku, 

ručního   nářadí   jako   malé   kladivo, důlčiky a mechanickou ruční vrtačku. S 

použitím páčidla má zloděj příležitost aplikovat zvýšenou sílu. S mechanickou 

ruční vrtačkou je zloděj schopen napadnout zranitelné uzamykací zařízení. Při 

typickém pokusu o vloupání zloděj přijímá možné výhody, má nějaké znalosti o 

pravděpodobné úrovni odolnosti a znepokojuje se dobou a hlukem. Žádné 

zvláštní znalosti o pravděpodobném prospěchu nejsou předvídané a úroveň 

rizika, kterou je zloděj ochotný přijmout, je střední. 

5 

4 C 

Zkušený zloděj používá těžké kladivo, sekeru, dláta a přenosnou 

akumulátorovou vrtačku. Těžké kladivo, sekera a vrtačka dávají zloději 

možnost zvýšení počtu metod napadení. Zloděj předvídá přiměřený prospěch a 

je pravděpodobně odhodlaný pokračovat ve vloupání. Je také méně 

znepokojený s úrovní hluku, který vytváří a je připraven přijmout větší riziko. 

10 

5 D 

Velmi zkušený zloděj používá navíc elektrické nářadí např. vrtačky, přímočarou 

pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 125 mm. Použití úhlové 

brusky kromě toho rozšiřuje rozsah pravděpodobně úspěšných metod napadení. 

Zloděj předvídá přiměřený výsledek, je odhodlaný pokračovat ve vloupání a je 

dobře organizován. Je málo znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je 

připraven přijmout vysoké riziko. 

15 

6 E 

Velmi zkušený zloděj používá navíc sekáč, výkonné elektrické nářadí např. 

vrtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 230 

mm. Nářadí může ovládat jedna osoba, má vysokou úroveň výkonnosti a je 

potenciálně velmi efektivní. Zloděj předvídá dobrou úroveň prospěchu, je 

odhodlaný pokračovat ve vloupání a je velmi dobře organizován. Není také 

znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout vysoké 

riziko. 

20 
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Stupeň rizika ohrožení objektu 

 Průlomová odolnost je charakteristickým znakem každé překážky. Další hodnocení 

překážky je časový interval, který pachatel potřebuje k jejímu překonání. S těmito údaji se dá 

určit míra ohrožení objektu dle následujícího vzorce 2: 

 

1/ ivloupání tTR               (2) 

 

Kde: 

R  stupeň rizika ohrožení objektu (koeficient rizikovosti), 

vloupáníT  doba minimální průlomové odolnosti úschovného objektu, 

it  čas potřebný k zásahu policie, bezpečnostní služby.  

 

 Čím větší je koeficient R, tím je riziko ohrožení chráněného zájmu menší. 

K aplikovatelnosti a účelnosti ochrany musí být jeho hodnota větší jak 1. Za optimální 

realizaci ochrany objektu lze označit hodnotu koeficientu R v intervalu 6 – 12. [57] 

 

 5.1.1 Pasivní prvky předmětové ochrany 

 

 V minulosti majitelé drahocenností, šperků a peněz zakopávali tyto věci do kořenů 

staletého dubu, hledali skrýše a úkryty v domech, na zahradě, hradech. Zvyšující se dovednost 

lupičů v překonávání překážek vedly k požadavku zvýšit nedobytnost úkrytů. Problém 

úschovy financí a cenností trvá dodnes. Tyto aspekty daly příčinu ke vzniku úschovných 

objektů - trezorů. Nejobecnější dělení trezorů: 

 - Komorové trezory (bezpečnostní schránky) 

 - Komerční úschovné objekty (skříňové trezory, ohnivzdorné skříně, příruční    

 pokladničky, ocelové a kartotéční skříně, účelové trezory) [57] 

 

 5.1.2 Pasivní prvky plášťové ochrany 

 

 Plášťová ochrana chrání individuální objekt nebo prostor, tvoří vnější hranici objektu. 

Základním prvky proti vniknutí narušitele do střeženého prostoru jsou: 

 - Stavební konstrukce (obvodové stěny, podlahy, stropy, střechy) 

 - Otvorové výplně  
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 Mechanická odolnost proti průlomu je závislá především na použitém materiálu, jeho 

pevnosti, tloušťce a provedení. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat objektům, které mají 

společné zdi (v řadové zástavbě). Hrozí možnost vniknutí do objektu probouráním společné 

zdi nebo střechy. Podle použitého stavebního materiálu ve vztahu k odolnosti lez rozlišit dva 

typy staveb: 

 - Lehké stavby – ohraničující prostor, pasivní bezpečnost je nízká (sádrokartonové, 

 azbestocementové příčky, vlnité a profilované plechy, příčky z dutých cihel, 

 pórobetonové zdi a další) 

  - Pevné stavební konstrukce – díky tloušťce a použitému materiálu nabízí velkou 

 odolnost 

 

  Za otvor ve stavební konstrukci se považuje otvor, který skrz něj umožňuje prostrčit 

šablonu o určitých rozměrech, které jsou uvedeny v tabulce 2. Základními prvky vstupních 

otvorových výplní jsou: 

 - Vstupní otvorové výplně (dveře) 

 - Okna a balkonové dveře 

 - Mříže, rolety a žaluzie 

 - Bezpečnostní a ochranné folie 

 - Bezpečnostní skla 

 - Vrstvený polykarbonát [42], [57]  

 

Tabulka 2 Rozměry otvorů ve stavební konstrukci chráněného objektu [42] 

 

Tvar otvoru Rozměr 

Obdélník 400 mm x 250 mm 

Elipsa 400 mm x 300 mm 

Kruh Průměr 350 mm 

 

 

 5.1.3 Pasivní prvky perimetrické ochrany  

 

 Perimetrická neboli obvodová ochrana je první překážka, kterou musí narušitel 

překonat. Upozorňuje okolí, že je zde omezený vstup, stěžuje pachateli vstup do střeženého 

prostoru nebo zón. Vytváří právní hranici střeženého prostoru, navádí narušitele k výběru jiné, 

schůdnější cesty, která je výhodnější pro detekci. Při výběru typu pasivní obvodové ochrany 
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je častým požadavkem estetika, maskování, sladění s okolím a zároveň zachování co 

nejvyšších hodnot průlomové odolnosti. Pasivní prvky obvodové ochrany lze dělit: 

 - Oplocení (klasické drátěné, bezpečnostní, vysoce bezpečnostní) 

 - Zdi 

 - Vrcholové   zábrany   (hroty   otočné,   pevné,   otočné   válce,   bariéry   a  nástavce 

 z žiletkového a ostnatého drátu) 

 - Podhrabové překážky  

 - Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (brány, branky, závory, turnikety a další) 

                 [42], [57] 

      5.2 Aktivní prvky ochrany 

 

 Aktivními prvky ochrany se míní zařízení poplachového systému. Poplachovým 

systémem se rozumí elektrická instalace, která reaguje na manuální podnět nebo 

automatickou detekci přítomnosti nebezpečí. Poplachové systémy slouží k včasné signalizaci 

vniknutí, pokusu o vniknutí do střeženého prostoru nebo o nežádoucí činnosti narušitele. 

Cílem aktivních prvků ochrany je řízený přístup k aktivům organizace, odhalení 

neoprávněného vstupu k nim. Mezi základní aktivní prvky ochrany se řadí: 

 - PZTS 

 - Systémy kontroly a řízení vstupu 

 - EPS 

 - CCTV [58], [32] 

 

 5.2.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 

 Jedná se o kombinovaný systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového 

poplachu. Ve střeženém prostoru monitoruje specifické fyzikální projevy a při jejich výskytu 

vyhlašuje poplach. Každý PZTS je složen z několika základních prvků (viz obrázek 2), které 

plní své specifické funkce a společně vytváří bezpečnostní řetězec. Detektory narušení tvoří 

senzorickou část a primární zdroj informace PZTS, jsou propojeny s akustickými a optickými 

výstražnými prvky. Ústředna zajišťuje příjem poplachů z jednotlivých detektorů narušení, 

jejich zaznamenáním vyhodnocuje a vyhlašuje poplach. Může být připojena prostřednictvím 

poplachového přenosového systému na dohledové poplachové a přijímací centrum (dále jen 

DPPC). [32], [44] 
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Obrázek 2 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [58] 

 

 

 PZTS musí být přiřazen stupeň zabezpečení, určující jeho provedení. Stupeň 

zabezpečení odpovídá komponentu s nejnižším stupněm zabezpečení. Jednotlivé stupně 

zabezpečení a charakteristika je znázorněna v tabulce 3. Systém lze rozdělit na jednotlivé 

podsystémy, kdy každý podsystém může mít rozdílný stupeň zabezpečení. Stupeň 

zabezpečení podsystému se určí dle prvku s nejnižším stupněm, který je v něm použitý. 

Stupeň celého systému se určí analogicky dle podsystému s nejnižším stupněm. Každý prvek 

systému musí být použitelný v jedné z následujících tříd prostředí: 

 - Třída prostředí I – vnitřní (změny teplot v rozmezí + 5 ˚C až + 40 ˚C) 

 - Třída prostředí II – vnitřní – všeobecné (změny teplot v rozmezí - 10 ˚C až + 40 ˚C)  

 - Třída prostředí III – venkovní – chráněné nebo extrémní vnitřní podmínky (změny 

 teplot v rozmezí - 25 ˚C až + 50 ˚C)  

 - Třída  prostředí  IV  –  venkovní  –  všeobecné  (změny  teplot  v  rozmezí -25 ˚C až 

 + 60˚C) [42], [32] 

 

Tabulka 3 Stupně zabezpečení chráněného objektu [32] 

 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 
Stupeň 

zabezpečení 

Nízké 
Narušitel má malou znalost PZTS a má k dispozici omezený 

sortiment snadno dostupných nástrojů 
1 

Nízké 

až 

střední 

Narušitel má omezené znalosti PZTS a používá běžného nářadí a 

přenosných přístrojů 
2 

Střední 

až 

vysoké 

Narušitel je obeznámen s PZTS a má rozsáhlý sortiment nástrojů a 

přenosných elektronických zařízení 
3 

Vysoké 

Narušitel má schopnost nebo možnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí a má kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro 

náhradu rozhodujících komponentů PZTS 

4 
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 K dělení PZTS se užívá mnoho různých hledisek. Zda ke svému provozu vyžadují 

napájení elektrickou energií, je lze dělit na čidla napájená a čidla nenapájená. Dále je lze dělit, 

zda jde o čidla aktivní či pasivní. Dle charakteru střežené oblasti detektory dělíme na 

prostorové, směrové, bariérové a polohové. Dle střežené zóny je lze dělit na perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. V této práci se zaměřím na dělení podle 

použitého fyzikální signálu a principu, používaného k detekci narušení, kdy detektory dělíme: 

 - Elektromechanické 

 - Elektromagnetické 

 - Elektroakustické [44] 

 

Elektromechanické detektory 

 Z historického hlediska patří k nejstarším detekčním prvkům využívaných 

v systémech technické ochrany. Lze je definovat jako prvky reagující na mechanické 

(fyzikální) změny, které jsou dle určitého definovaného principu transformovány fyzikálním 

převodem na výstupní veličinu, elektrický poplachový signál. Může jít například o přerušení 

elektrického obvodu, přerušení světelného paprsku průchodem narušitele. Detektory jsou 

připojeny na ústřednu, která vyhodnotí jejich stav (znázorněno na obrázku 3). 

Elektromechanické detektory jsou: 

 - Mechanické detektory – spínače (drátové a vibrační detektory, rozpěrné tyče) 

 - Magnetické detektory (magnetické kontakty) 

 - Tenzometrické detektory (závěsové, váhové, plotové) 

 - Kontaktní detektory destrukce skleněných ploch (poplachové folie, tapety, skla, 

 foliové polepy, pasivní kontaktní detektory rozbití skla) 

 - Diferenciální tlakové detektory (tlakové hadice)  [44] 

 

 
 

Obrázek 3 Obecné znázornění funkce elektromechanického detektoru [44] 
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Elektromagnetické detektory 

 Elektromagnetické  záření je vlnění elektromagnetického pole, které se šíří prostorem 

a je způsobené kmitavým pohybem zdroje tohoto pole. Elektromagnetické záření ve svém 

elektromagnetickém spektru obsahuje všechny druhy rádiových vln, tepelného, mikrovlnného, 

infračerveného a gama záření. Jednotlivá spektra jsou využitelná v detektorech narušení 

(pohybu), zohledňuje se změna vyzařování, přerušení, elektromagnetického pole po narušení 

narušitelem. Změna je snímána a následně transformována na elektrický signál, který je 

vyhodnocen ústřednou. Princip detekce změn elektromagnetického záření je využívaný 

v těchto typech detektorů:  

 - PIR detektory 

 - IR bariérové závory 

 - MW detektory 

 - Rádiové bariéry a detektory (VKV) 

 - Štěrbinové kabely 

 - Kapacitní detektory 

 - Laserové radary [44] 

 

Elektroakustické detektory 

 Narušení chráněného prostoru útočníkem můžou vzniknout akustické tlakové vlny, 

které se šíří povrchem materiálu nebo vzduchem. Každý takovýto rozruch je charakteristický 

například pro rozbíjení skleněné výplně, překonávání drátěného plotu. Dle zdroje akustického 

signálu dělíme detektory na pasivní a aktivní, dle použitého frekvenčního pásma na detektory 

pracující v pásmu 16 Hz až 20 kHz a na detektory pracující v pásmu nad 20 kHz. Dále je lze 

dělit z hlediska prostoru působení na detektory pro perimetrickou, prostorovou, plášťovou 

nebo předmětovou ochranu objektů. Detektory pracující na elektroakustickém principu: 

 - Ultrazvukové detektory (dále jen US detektory) 

 - Detektory rozbití skla 

 - Mikrofonní kabely [44] 

 

 5.2.2 Systémy kontroly a řízení vstupu 

 

 Systém kontroly vstupu je systém obsahující všechny konstrukční a organizační 

opatření, které se týkají řízení vstupu. Účelem systému kontroly a řízení vstupu je identifikace 
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a povolení přístupu do dané zóny střeženého prostoru na základě porovnání oprávnění 

identifikovaného uživatele k dané oblasti. Základní funkce systému kontroly a řízení vstupu: 

 - Nastavitelný a řízený pohyb osob ve střeženém prostou, signalizace jeho případného 

 narušení 

 - Monitorování pohybu osob ve střeženém prostoru, informace o pohybu a aktuálním 

  pobytu 

 - Monitorování stavu a událostí z jednotlivých přístupových míst 

 - Blokovaný opakovaný vstup v jednom směru 

 - Blokování MZS (např. dveře, turnikety, závory) 

 

 Každý systém automatické identifikace kontroly vstupů bývá sestaven 

z identifikačního prvku, snímacího zařízení, řídící jednotky, centrální jednotky, blokovacího 

zařízení a jednotky zápisu. [59], [42] 

 

 5.2.3 Elektronická požární signalizace 

 

 EPS lze definovat jako soustavu vzájemně kooperujících prvků, které mají za úkol 

detekovat přesn0 místo požáru a tuto informaci předat dalším prvkům řetězce zpracování v co 

nejkratším čase. Základní činnosti ústředny EPS jsou znázorněny na obrázku 4. Z hlediska 

zapojení a funkce se rozlišují hlásiče: 

 - S kolektivní adresací 

 - S individuální adresací 

 

 U systému s kolektivní adresací ústředna nedokáže rozlišit hlásič, ze kterého signál 

přišel. Vyhlásí pouze požár na celé lince hlásičů. V tomto případě nelze použít senzory, které 

přenáší naměřenou veličinu do ústředny EPS. Kontrola provozuschopnosti linky se provádí 

pomocí kontroly klidového proudu a kontroly impulsů aktivního zakončovacího členu. 

 Ve většině objektů se proto používá systému s individuální adresací, kde ústředna 

dokáže určit konkrétní hlásič, který vyhlásil požár. Rozdělují se na systémy se sériovou nebo 

paralelní adresací. Jejich rozdíl je v komunikaci mezi ústřednou a jednotlivým hlásičem. [44] 

 

 



Bc. Lucie Tichá: Zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany majetku 

23 

 

 

Obrázek 4 Blokové schéma funkce systému EPS [44] 

 

 

 5.2.4 Kamerové bezpečnostní systémy 

 

 V současné době CCTV zaznamenávají největší rozvoj z celé skupiny poplachových 

systémů. Dle příslušné ČSN normy je CCTV systém, skládající se z kamerového zařízení, 

monitorovacího a přidruženého zařízení pro přenosové a řídicí účely, které mohou být 

nezbytné  pro dohled nad chráněným prostorem. Primárně slouží k identifikaci, rekognoskaci 

a detekci osob, souhrnně monitorování skupiny osob. V současnosti však umožňují širší 

možnost využití v oblasti průmyslové komerční bezpečnosti. Rozvojem IP kamerových 

systémů lze již zaznamenaný videosignál přenášet v rámci protokolů TCP/IP síti po celém 

světě. Nyní je nejvhodnějším a přesnějším označením IP kamerový systémy. Mezi jeho 

základní funkce patří: 

 - Detekce narušení střeženého prostoru na základě monitorování v reálném čase 

 strážnou službou 

 - Automatická detekce narušení střeženého prostoru prostřednictvím přednastavených 

 detekčních zón přímo v kameře nebo vyhodnocovacím zařízením 

 - Uložení záznamu snímaného obrazu z důvodu pozdějšího zpracování 

 - Verifikace příčiny poplachu způsobeného jiným poplachovým systémem    [42], [34] 
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     5.3 Prvky fyzické ostrahy 

 

 Fyzická ostraha, která zajišťuje fyzickou ochranu objektu, plní v této oblasti 

významnou roli. V souladu s režimovým opatřením se jedná o soubor činností způsobilé 

osoby, která je schopna zajistit ochranu aktiv svojí trvalou nebo dočasnou přítomností 

v objektu. Jedná se především, o odhalení a zadržení narušitele, zamezení zcizení aktiv, 

realizaci protipožárních a havarijních opatření. Fyzická ostraha může být provedena hlídači, 

strážnými či hlídací službou. Většina organizací zajišťuje svoji fyzickou ostrahu jako službu 

poskytnutou jiným subjektem – soukromou bezpečnostní službou. Fyzická ostraha bývá 

zpravidla finančně nejnákladnějším způsobem zajištění bezpečnosti. [44] 

 Výčet hlavní činnosti fyzické ostrahy: 

 - Kontrola vstupujících, vystupujících osob, vjíždějících a vyjíždějících vozidel 

 - Obsluha kontrolních rámů, turniketů, závor 

 - Výkon revírní obchůzkové kontroly objektů a areálu 

 - Výkon požární hlídky 

 - Vydávání klíčů dle klíčového režimu 

 - Záznamy o bezpečnostních incidentech  

 

      5.4 Režimová a organizační opatření 

 

 Režimová opatření představují procesní naplnění bezpečnostní politiky. Cílem těchto 

opatření je stanovit zásady, pravidla, oprávnění při pohybu zaměstnanců a dalších osob, 

způsob nakládání s bezpečnostně důležitými prvky, pravidla vnášení a vynášení materiálu, 

zásady protipožární ochrany, zásady klíčové politiky. Režimová a organizační opatření by 

měla být navržena tak, aby příliš neomezovala pohyb osob v objektu organizace a současně 

zajistila požadovaný stupeň bezpečnosti. Základní dokument organizace - Bezpečnostní 

politika organizace a z ní vycházející Bezpečnostní směrnice organizace pro ochranu objektu 

vychází z procesu identifikace a následné analýzy rizik. Režimové a organizační opatření se 

zaměřují na přípravu a vytvoření postupů, které zabezpečí rámec pro účinné a efektivní 

uplatnění systému ochrany objektů. [42] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Koláč bezpečnosti (autor) 
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6 Charakteristika objektu LOANA ROŽNOV a.s. a lokality 

 

Zpracování optimálního návrhu zabezpečení objektu LOANA ROŽNOV a. s. prvky 

fyzické ochrany vede k minimalizaci rizik, které firmě hrozí nebo které mohou nastat. 

Zákazník požaduje doplnit stávající zabezpečení společnosti (CCTV a MZS) dalšími prvky 

fyzické ochrany. V návrhu hodnotím funkčnost a efektivnost všech dosavadních aplikovaných 

prvků zabezpečení a na základě těchto poznatků zpracovávám jednotlivé návrhy směřující k 

minimalizaci možných rizik. Z těchto návrhů provádím výběr ideového zabezpečení 

z hlediska ekonomického, funkčního a provozního. Celý proces návrhu zabezpečení člením 

do několika etap:  

- Bezpečnostní analýza objektu – problematiku konkretizuji v této kapitole, kdy se 

zabývám popisem objektu, aktivy firmy, posouzením lokality 

- Analýza a hodnocení rizik za využití metod a analýz – zpracování analýz zobrazuji 

v kapitole 7 

- Návrh několika variant fyzické ochrany – návrhy zpracování jsou obsaženy 

v kapitole 8 

- Výběr ideového návrhu zabezpečení – výsledný návrh konkretizuji v kapitole 9 

 

     6.1 Popis chráněného objektu 

 

 Společnost  LOANA  ROŽNOV  a. s., je český výrobce ponožkového, punčochového 

a kompresivního zdravotního zboží s dlouholetou tradicí na tuzemském trhu a v zahraničí, 

kdy její založení je datováno rokem 1889. Firma se nachází ve městě Rožnov pod Radhoštěm, 

ve Zlínském kraji, kdy je umístěna v husté zástavbě budov v blízkosti centra, nyní zaměstnává 

71 zaměstnanců. Firma se nachází v průmyslovém areálu, kde je společně s dalšími budovami 

a se sídly dalších firem. Přesné umístění v areálu a rozčlenění budov je znázorněno na 

obrázku 6, kdy budovy náležející společnosti LOANA ROŽNOV a. s. jsou znázorněny 

červeným ohraničením. Na základě požadavku zákazníka jsou v návrhu zabezpečení zahrnuty 

pouze budovy 1 až 5. 
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Obrázek 6 Umístění společnosti LOANA ROŽNOV a. s. v areálu [45]  
 

Legenda objektů 

 1  Vrátnice, sklady, úpravna, kanceláře, zdravotní výroba (čtyřpodlažní objekt) 

 2 Sklad strojů, šicí dílna (dvoupodlažní objekt) 

 3 Pletárna, strojovna, formovna, barevna (jednopodlažní objekt) 

 4 ČOV (dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží) 

 5 Kotelny  

 6 Muzeum firmy  

 

 Konstrukce veškerých budov společnosti je zhotoven z železobetonových pilířů, 

nosníků, stropních pilířů a bočních stěn. Výstavba objektů 1 až 5 probíhala v 70. a 80. letech 

20. století, kdy provedené zabezpečení z dnešního pohledu je celkově zastaralé. Okna jsou 

železné konstrukce se skleněnou výplní. Veškerá vstupní vrata jsou dvoukřídlá, železná 

s železnými zárubněmi. 

Podél celého komplexu budov 1 až 3 na severní straně a podél části budovy 1 na 

západní straně je stříška, která na severní straně je z plechu a zastřešuje nákladovou rampu. 

Na západní straně je z plastu a zastřešuje parkovací místa. Jednotlivé objekty 1, 2 a 3 jsou 

vzájemně průchozí a propojeny v jeden celistvý objekt. Nákres jednotlivých podlaží budov 1 - 

3, rozčlenění vnitřních prostor je zobrazeno v přílohách 1 – 4. Jejich bližší konstrukční 

charakteristika je popsána níže v podkapitolách 6.1.1 až 6.1.5. Veškeré budovy jsou plně nebo 

částečně vytápěny. Teplota vnitřních prostor se celoročně pohybuje okolo 18 ˚C a neklesne 
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pod 5 ˚C. Tudíž lze celkově objekt zařadit do třídy prostředí I - vnitřní třída prostředí dle ČSN 

EN 50131-1 ED 2. [32] 

 

 6.1.1 Popis budovy 1 

 

 Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kdy v 1 NP se nachází ve vstupní části kancelář 

vrátného, elektrická rozvodna, šatny, kompresor a sklad hotových výrobků. Ze skladu 

hotových výrobků je možný vstup na severní nákladovou rampu, dále je možný vstup do 

objektu 2 - skladu strojů. V 2 NP se nachází koncová výroba – úpravna, dvě kanceláře, šatny 

a WC.  Z úpravny je možný vstup do objektu 2, šicí dílny. Ve 3 NP se nachází zasedací 

místnost,  kuchyňka,   server,   WC,   sklad,   kanceláře,   archiv,   kancelář   ředitele   výroby 

a  expediční  sklad,  kancelář  IT  technika. Ve 4 NP je umístěna výroba zdravotních punčoch 

a zdravotních návleků – pletárna a šicí dílna, skladové prostory, kancelář a WC. Délka 

budovy je 58 m, šířka 19,2 m a celková rozloha každého patra je zhruba 1113,6 m
2
. Jednotlivá 

patra jsou propojena na severní a jižní straně schodištěm a nákladním výtahem. 

 

 6.1.2 Popis budovy 2  

 

 Tato  budova  se skládá ze dvou nadzemních podlaží. Délka budovy je 58 m, šířka 

14,2 m, výška 9 m a celková rozloha patra je zhruba 777,2 m
2
. V 1 NP se nachází WC, 

výměníková stanice, sklad strojů. Z budovy 1 v 1 NP do budovy 3 je možný vstup přes 

spojovací chodbu vedoucí na jižní straně komplexu. Ve 2 NP se nachází šicí dílna. Vstup je 

zde možný z budovy 1 – úpravny a spojovací chodbou na jižní straně v komplexu. Mezi 

jednotlivými patry se nachází na severní a jižní straně objektu schodiště a nákladní výtah. 

 

 6.1.3 Popis budovy 3 

 

 Jedná  se  o  jednopodlažní budovu o rozměrech 58 m délky, 63,7 m šířky, 9 m výšky 

o celkové rozloze zhruba 3695 m
2
. Plocha je rozdělena na tři jednotlivá pracoviště (ze směru 

od  budovy  2)  pletárna,  strojovna,  formovna,  šatny, barevna se sklady barev, rozpouštědel 

a přilehlé přípravny a vzorkovny barev, kanceláře a trafostanice. Z jednotlivých pracovišť je 

možný přístup na nákladovou rampu. Příčka mezi hlavní chodbou a pracovišti je z větší části 

prosklená na vyzděné podezdívce. Ve stropní části se nachází otevíratelné prosklené světlíky. 

K objektu 3 přiléhá objekt firmy Stroza s. r. o., kterou odděluje od barevny zděná požárně 



Bc. Lucie Tichá: Zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany majetku 

28 

 

odolná stěna. Veškeré původní okenní otvory a dveřní vstupy navazující do prostor firmy 

Stroza s. r. o. byly zazděny, aby byl zamezen možný neoprávněný průchod mezi těmito 

objekty. 

 

 6.1.4 Popis budovy 4 

 

 Objektem je ČOV, která se nachází ve vzdálenosti 30 m od budovy 3. V objektu se 

nachází dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. V 1 NP a 2 NP se nachází místnosti určené na 

úpravnu vody a místnost s kalolisovnou. Rozměr budovy je 15,5 m x 30,5 m. V 1PP a 2 PP se 

nachází   kalová   jímka,   nádrže   s   vodou,   sklady   soli   a   zelené   skalice,   vyrovnávací 

a přečerpávací jímka odpadních vod, čerpací stanice. 

 

 6.1.5 Popis budovy 5 

 

 Budovami číslo 5 jsou kotelny, které zabezpečují výhřev jednotlivých budov a přívod 

páry ke strojům. Přístup k těmto objektům je vně objektů. S budovou jsou propojeny pouze 

potrubím, kterým je dodávána pára a teplo. 

 

     6.2 Aktiva firmy LOANA ROŽNOV a.s. 

 

 Aktiva firmy jsou movité i nemovité věci, které mají pro společnost významnou 

hodnotu. Dělí se na hmotnou a nehmotnou část. Nejdůležitějším nehmotným majetkem, ke 

kterému má firma nejužší vztah je know-how, dále licence a SW. Mezi hmotným movitým 

majetkem firmy jsou např. automobily, výrobky a materiál, stroje potřebné k výrobě a chodu 

firmy,  PC  a  další.  Hmotnými  nemovitými  majetky se rozumí jednotlivé objekty, prostory 

a pozemky náležející firmě. Kalkulace zůstatkových cen aktiv a jejich výčet je zobrazen 

v tabulce 4. K návrhu zabezpečení předmětných aktiv je nutné analyzovat rizika, zhodnotit 

tyto rizika a minimalizovat je na přijatelnou úroveň. Druh aktiva a následnou velikost rizika, 

zda se objekt stane obětí bezpečnostní hrozby, je z velké míry ovlivněna druhem tohoto 

aktiva. Hodnota aktiva je důležitým údajem pro tvorbu bezpečnostního posouzení a také pro 

pojišťovnu. Minimalizací rizik se rozumí navrhnout taková opatření dle principu metody 

ALARA, kdy náklady na její realizaci nesmí překročit 10 %, v krajních případech 15% 

hodnoty chráněných aktiv.  
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Tabulka 4 Aktiva firmy LOANA ROŽNOV a.s. [38] 
  

Majetek Název Ks Cena/ks [Kč] Cena [Kč] 

V
ý
ro

b
a

 
Pletací stroj Lonati 3 17 000 51 000 

Pletací stroj Mercz 3 91 000 273 000 

Pletací stroj Ange 1 19 000 19 000 

Pletací stroj Matec Silver 16 25 000 400 000 

Pletací stroj Matec Tec. 25 45 000 1 125 000 

Plochý pletací stroj 2 24 000 48 000 

Balící páskovací stroj Sollas 1 16 000 16 000 

Barvicí stroj TEXCOLOUR 1 32 000 32 000 

Barvicí stroj Milnor 7 16 000 112 000 

Barvicí stroj NC 1 65 000 65 000 

Barvicí stroj Twxcolout 2 15 000 30 000 

Vyšívací stroj Tajima 1 53 000 53 000 

Okrouhlý pletací stroj D3Vc 7 15 000 105 000 

Okrouhlý pletací stroj Luca 4 58 000 232 000 

Formovací stroj Heliot 1 14 000 14 000 

Formovací stroj Sock 1 22 000 22 000 

Formovací stroj Helit 3 26 000 78 000 

Šicí řetízkovací stroj Rosso 1 30 000 30 000 

Šicí pokrývací stroj Union 1 18 000 18 000 

Šicí stroj Rosso 1 70 000 70 000 

Sušička Elektrolux 2 18 000 36 000 

Stroj na přišívání etiket K1 1 14 000 14 000 

Vážní zařízení 1 21 000 42 000 

Lis na stisky 2 70 500 141 000 

Materiál a výrobky   7 500 000 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

Budova 1 1 9 500 000 9 500 000 

Budova 2 1 4 000 000 4 000 000 

Budova 3 1 10 700 000 10 700 000 

Budova 4  1 2 300 000 2 300 000 

Budova 5 2 500 000 1 000 000 

PC 15 1 000 15 000 

HW - server 1 28 000 28 000 

SW 4 32 500 130 000 

Tiskárna Konica 1 7 000 7 000 

Presentační technika 1 188 000 188 000 

Služební automobil 5 80 000 400 000 

Know-how Neurčitelná položka 

Celková hodnota aktiva 38 794 000 
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     6.3 Režimová studie 

 

 Pro návrh bezpečnostního projektu je důležité znát pohyb osob, zaměstnanců, 

návštěvníků, vozidel, dokumentů a materiálu v pracovní i mimopracovní (střežené) době. 

Režim pohybu všech osob, vozidel, dokumentů a materiálu by měl být sjednocen interním 

písemným předpisem nebo směrnicí, k seznámení všem zaměstnancům. Aktuálně takto řešeno 

není, kdy proškolení a seznámení zaměstnanců probíhá pouze ústně. Pro následnou realizaci 

zde popisuji aktuální stav režimového opatření, který je ve firmě nastaven. 

 

Pohyb osob 

 Režim vstupu osob do areálu je aktuálně řešen čtečkou magnetických identifikačních 

karet u vstupní branky ze západní strany oplocení. V hlavním vstupu do objektů – objekt 1 je 

zastaralý docházkový systém – papírové docházkové lístky příchodů s elektronickými 

hodinami k mechanickému zaznamenání příchodu a odchodu. Každý zaměstnanec má 

v pracovní smlouvě stanovena oprávnění vstupu na jednotlivá pracoviště dle pracovního 

zařazení. Aktuálně je zaveden jednosměnný provoz od 6:00 hod. do 14:00 hod ve dnech od 

pondělí  do  pátku.  V mimořádných  případech  se  provoz  prodlužuje do odpoledních hodin 

a víkendu. Mimo pracovní dobu není v objektu a areálu přítomna žádná fyzická ostraha. 

Návštěvy se hlásí na vrátnici vrátnému, v případě nepřítomnosti vrátného se 

telefonicky spojí s účetní, jejíž telefonní číslo je umístěno na hlavních vstupních dveřích do 

budovy 1. Účetní návštěvu vyzvedne u hlavního vchodu a zavede ke konkrétní osobě, která ji 

posléze vyprovodí z objektu.  

Zaměstnanec na pozici vrátného současně zastává funkci údržbáře a kotelníka. 

Vzhledem k tomuto ve většině případů se vrátný na vrátnici nenachází, kdy se pohybuje po 

celém  areálu.  Úkolem   vrátného   je   průběžně   sledovat   monitory   se   záběry   z  CCTV 

a kontrolovat osoby a vozidla pohybující se po areálu, stav vozidel na parkovišti firmy, 

eviduje příchody a odchody návštěv a zásobování. 

 

Pohyb vozidel 

Závora  na příjezdové cestě do areálu je po celou dobu provozu firmy otevřená. Vjezd 

a výjezd vozidel je tudíž možný na nákladovou plochu pro nakládku a vykládku zboží a na 

parkoviště pro zaměstnance a návštěvy bez omezení. Veškeré příjezdové cesty a parkoviště 

firmy v areálu jsou snímány CCTV. 
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Pohyb dokumentace 

 Za archivaci, skartaci, příjem, kopírování a další nakládání s dokumenty zaměstnanců 

a společnosti odpovídá sekretářka a mzdová účetní. K úschově citlivých dokumentu je 

povinna využit skříňový trezor. K otevírání se užívá klíčový zámek s oboustrannými křídly 

společně se závorovým systémem. Další důležité dokumenty jsou uschovány v archivační 

místnosti. Oboje je umístěno ve 3 NP budovy 1. Data z CCTV se za pomoci DVR ukládají na 

HW v kanceláři IT technika na dobu jedné hodiny.  

 

Pohyb materiálu a výrobků 

 Zodpovědnost za příjem materiálu a výdej hotových výrobků je zodpovědný vedoucí 

skladu a vedoucí výroby. Prostor pro předávku zboží je určena nákladová rampa na severní 

straně objektu. Při odchodu zaměstnanců je povinnost vrátného zkontrolovat, zda nedochází 

k vynášení zboží a to namátkovou kontrolou. Vstupní dveře na nákladovou rampu by měly 

být mimo doby nakládky a vykládky zboží uzamčeny. 

 

Režim manipulace s klíči 

 Základem fungování fyzické ochrany jako celku je důsledná a odpovědná manipulace 

s klíči. Každý zaměstnanec má pracovní smlouvou stanovené oprávnění a přístupy na své 

pracoviště, kdy vedoucí zaměstnanci mají oprávnění ke vstupu do své části výroby, skladu, 

nákladních výtahů a disponuji klíči k těmto prostorám. Veškeré klíče k jednotlivým 

pracovištím jsou uzamčeny v kanceláři vrátného, kopie jsou umístěny v trezoru. Kancelář 

vrátného se nachází u hlavního vchodu. Na začátku pracovní doby si vedoucí výroby, 

kanceláří a další oprávněné osoby vyzvednou klíče od svého pracoviště a po skončení 

pracovní doby a uzamčení pracoviště, je opět vrátí zpět. Vrátný zodpovídá za výdej a příjem 

klíčů. V průběhu pracovní doby jsou pracoviště průchozí boční chodbou. Průchod dveřmi, 

které spojují jednotlivá pracoviště, jsou trvale uzamčeny. Otevření je umožněno pouze 

vedoucím zaměstnancům za použití klíče. Klíčem od celého objektu disponují pověření 

zaměstnanci z řad vedení firmy: 

  - Výkonný ředitel 

  - IT technik 

  - Hlavní vedoucí výroby 

  - Vrátný 

 Po odchodu posledního zaměstnance jsou tito zaměstnanci zodpovědní za kontrolu 

uzamčení celého objektu a jednotlivých pracovišť. Případně jako poslední zaměstnanec 
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zůstává do ukončení pracovní doby vrátný, který zkontroluje uzavření veškerých oken, 

uzamčení dveří na pracovištích a zda se zde nenachází další zaměstnanec. Poté uzamkne 

hlavní vchod a závoru.  

 

     6.4 Posouzení lokality a využití mechanického a elektronického 

 zabezpečení 

 

 Prověřováním lokality se provede posouzení střežených objektů s cílem stanovení 

stupně zabezpečení. Určujícím faktorem zpracování návrhu zabezpečení je struktura 

střežených objektů, kdy se dále posuzuje charakteristika objektu a vlivy působící na objekt. 

[57] 

 Firma se zabývá výrobou textilního zboží. Společnosti náleží 6 budov z celkového 

komplexu – viz obrázek 6 a 7. Nachází se v menším průmyslovém areálu obklopená dalšími 

firmami. Jedná se o klidnou lokalitu nedaleko centra města v relativně husté zástavbě budov. 

Cca 300 m od objektu se nachází místní obvodní oddělení PČR a cca 900 m se od objektu 

nachází služebna MP. Okolí areálu je v nočních hodinách osvětleno pouličním osvětlením. Ve 

firmě LOANA ROŽNOV a.s. došlo v posledních 5 letech k pár drobným krádežím notebooku 

a peněženek zaměstnanců. Tyto krádeže nebyly objasněny, podezřelými byli jak zaměstnanci, 

tak návštěvníci podniku. V roce 2013 došlo k jednomu incidentu a to ke ztrátě majetku firmy 

a zaměstnanců blíže neurčené ceny. Podezřelým je řidič cizího nákladního kamionu, který bez 

povolení a bez povšimnutí zaměstnanců a vrátného parkoval a pohyboval se v areálu firmy, 

kdy zhruba po hodině odjel. Jeho přítomnost byla zjištěna následně na záznamu z CCTV.  

Statistické  údaje  týkající  se například krádeží vloupáním a poškození majetku sprejerstvím 

v ČR a Zlínském kraji uvádím v následující podkapitole. 

 

Obrázek 7 Umístění průmyslového areálu [46] 
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 6.4.1 Oplocení a přístupové cesty 

 

 Komplex budov je zabezpečen třemi typy oplocení. Pro zjednodušení tyto varianty 

znázorňuji na obrázku 9, kde uvádím také jednotlivé rozměry. Na obrázku 8 znázorňuji 

umístění jednotlivých typů oplocení. 

 

Obrázek 8 Situační nákres plotů, vstupů, CCTV (autor) 

.  

 První typ je nejstarší část oplocení – původní – a nachází se na východní a jižní části 

areálu. Zabezpečuje objekt 4 a přechází v přístupový vjezd vedoucí k nákladovým rampám, 

kde se nachází závora. Ta bývá v pracovní době otevřená, po pracovní době ji sklápí poslední 

odjíždějící zaměstnanec, případně vrátný. Od nákladových ramp směrem k závoře je 

provedeno provizorní oplocení z nákladních kovových košíků naskládaných na sebe (viz 

obrázek 31). Oplocení se dále napojuje na objekt firmy Stroza s. r. o. a pokračuje za touto 

budovou na jižní stranu před objekty 2, 3, 5. Zde se napojuje na novou část oplocení 

sestávající z dvoukřídlé brány. Sloupky starého oplocení jsou zhotoveny z betonu nesoucí 

čtvercové drátěné pletivo dále opatřené dvěma řadami vrcholových zábran z ostnatého drátu. 

V jižní části starého oplocení se dále nachází dvoukřídlá železná brána umožňující vjezd na 

vybetonovanou plochu určenou jako parkoviště pro nedalekou restauraci. Mimo pracovní 

dobu bývá uzavřené. Hranici mezi parkovištěm a travnatou plochou LOANA ROŽNOV a.s. 

je tvořena nízkým  oplocením s železnými  sloupky  opatřené  brankou pro zadní vstup do 

firmy Stroza s. r. o. 
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 Druhá varianta oplocení se nachází na jihozápadní, západní a severní straně objektu 1. 

Jedná se o oplocení ohraničující pozemek firmy Dioflex s. r. o. a LOANA ROŽNOV a.s. 

Oplocení je opatřeno dvoukřídlou železnou bránou na jižní straně a brankou na západní straně 

určenou pouze pro pěší vstup zaměstnanců do areálu LOANA ROŽNOV a. s. Všechny 

vstupní brány jsou vyplněny pletivovým drátem.  

 

Obrázek 9 Konstrukce oplocení (autor) 

 

Přístupové cesty do areálu jsou dvě. Brankou pro pěší znázorněnou na obrázku 11, 14 

a 16 a závorou pro zaměstnance a návštěvy, pěší a vozidla na obrázku 10. Branka se nachází 

na západě od objektu. Přístup je řízený elektromagnetickým čtecím zařízením, které po 

přiložení identifikační magnetické karty branku otevře. Samouzavírací mechanizmus branku 

poté uzavře a tím zamezí neoprávněnému vstupu cizí osoby. Momentálně čtecí zařízení není 

kompatibilní s docházkovým SW firmy a je použitelné pouze pro řízený vstup a to pouze 

touto brankou. Druhé čtecí zařízení se nachází v objektu 1 v jižním vchodu, který se již 

nevyužívá (obrázek 13). Původně toto zařízení pracovalo současně se SW docházkového 

systému. Nyní již tento SW není funkční a kompatibilní se současným SW docházky. Proto je 

prozatím využit pouze pro řízený vstup do objektu.  

 Závora, nacházející se na příjezdové cestě na východě od objektu, je trvale v pracovní 

době otevřena. Názorně je závora zobrazena na obrázku 10. Vstup je možný pro návštěvy, 

zákazníky, dodavatele a zaměstnance bez jakéhokoliv režimu kontroly. Závoru uzavírá 

poslední odchozí a otevírá první příchozí z vedoucích zaměstnanců LOANA ROŽNOV a.s., 

případně vrátný. 

 Průmyslový areál a veškeré vnější prostory jsou v nočních hodinách nepřetržitě 

osvětleny lampami umístěnými na objektech či stojanech. Na jednotlivých budovách se 

nachází hromosvody, které jsou ve vzdálenosti menší jak 1,2 m od oken. Jedná se o budovu 1 

na jihozápadní straně, budovy 2 a 3 na jižní straně. Požární žebříky se zde nenachází. Jsou zde 

pouze žebříky umožňující vstup na střechy objektů 2 a 3, které jsou zpřístupněné pouze ze  

střechy objektu 3. Dále jsou zde žebříky vedoucí na kotelny a jejich komíny, které nejsou 
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v blízkosti do 1,2 m od oken či jiných otvorových výplni. Veškeré vstupy do jednotlivých 

budov jsou opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB chráněnou bezpečnostním 

kováním. 

 

           

    Obrázek 10 Vjezd do areálu - závora (autor)           Obrázek 11 Vstupní branka (autor) 

                    

 6.4.2 Využití elektrických zabezpečovacích systémů 

 

 K zabezpečení prostoru využívá firma tří venkovních kamer a jedné vnitřní kamery 

s hybridním systémem, jádrem je digitální videorekordér (DVR), který signál na analogových 

vstupech digitalizuje. Posléze tento digitální signál z kamery komprimuje a zaznamenává na 

pevný disk umístěný v kanceláři IT technika. Na výstupu jsou připojeny k dvěma digitálním 

monitorům pro sledování obrazů z kamer, které jsou umístěny v místnosti vrátného. Vnitřní 

kamera je umístěna v objektu 1 a je nasměrována na prosklený vchod na jižní straně objektu. 

Umístění a směr záběru kamer je znázorněn na obrázku 8. Ukládání dat probíhá přenosem dat 

do kanceláře IT technika na HW, kde jsou data ukládána v jednohodinové smyčce. Používaný 

kamerový systém pořizuje záznam, proto podléhá ohlašovací povinnosti dle zákona číslo 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Pro kontrolu docházky je využit zastaralý systém -  registrační hodiny tzv. “píchačky“.  

 Dalším zabezpečení firmy je využití klíčového režimu popsaného v předešlé kapitole. 

Jedná se o řízený vstup do nákladních výtahů, které se nachází v objektu 1 a 2. Vstupy jsou 

zajištěny tlačítky a následně klíčem, který mají pouze vedoucí dílen a vedoucí zaměstnanci 

firmy (obrázek 15). Bez tohoto klíče nelze výtah přivolat, ani otevřít výtahové dveře.  
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Obrázek 12 Místnost vrátného (autor)        Obrázek 13 Docházkový systém (autor) 

 

                                            

 Obrázek 14 Snímací zařízení (autor)      Obrázek 15 Ovládání výtahu (autor) 

  

 6.4.3 Okna a vstupní dveře  

 

 Stavební konstrukce pláště budov jsou již popsány v kapitole 6.1. Zde bych pouze 

zmínila jednotlivé otevírané části pláště budov, kterými je možný vstup do objektu. Vzhledem 

k velkému množství a rozmanitosti oken, jmenuji zde pouze nejdůležitější vzhledem 

k posouzení zabezpečení.  

 

Budova 1 

 Na  budově  1,  o  čtyřech  nadzemních  podlažích,  se  nachází okna ve všech patrech 

a jsou uložena v kovových rámech o dvou různých rozměrech 1 m x 1 m, které jsou umístěné 

na severní a jižní straně a okna o rozměru 0,9 m x 2,4 m na východní a západní straně. 

Všechna okna jsou otevíratelná. Z jižní a severní strany se nachází prosklené dvoukřídlé dveře 

v kovovém rámu a dále jedny kovové dvoukřídlé vrata. Ze západu je hlavní vstup opatřený 

stříškou (obrázek 18), provedený dvoukřídlými kovovými vraty. Ze dvou částí je budova 

opatřena stříškou nad nákladní rampou a nad stáním pro vozidla. Z těchto stříšek je vzdálenost 

ke spodnímu okraji okenního rámu do 1,5 m. 
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Obrázek 16 Budova 1 s vstupní brankou (autor)       Obrázek 17 Okna budovy 1 východní pohled (autor) 
 

 

Obrázek 18 Hlavní vstup budova 1 (autor) 
 

 Dveře   hlavního   vstupu   jsou   doplněny   o   přídavnou   západku    na   horní  části 

a přišroubovanou petlicí s bezpečnostním visacím zámkem na spodní části (obrázek 19). 

Během pracovní doby jsou tyto dveře odemčené. Přídavná západka je též umístěna na horní 

části prosklených dveřích původního vchodu budovy 1 (obrázek 20).  

                   

Obrázek 19 Hlavní vstup budova 1 pohled zevnitř (autor)           Obrázek 20 Prosklený vstup (autor) 
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Budova 2  

 Okna umístěná ve všech patrech budovy 2 jsou obdobného provedení a rozměrů jako 

na budově 1. Nachází se pouze na severu a jihu budovy. Na střeše jsou umístěny otevíratelné 

světlíky ve výšce 9 m. Vstup do této části budovy je umožněn pouze přes budovu 1 a 3. Ze 

severní strany budovy je část zastřešení nad nákladovou rampou. Nad tímto zastřešením se 

nachází okna se spodní části rámu ve výšce do 1,2 m náležející objektu 2 ve 2 NP – šicí dílna 

a  objektu  1  ve 2 NP - úpravna. Budova je průchozí pouze pro vedoucí zaměstnance výroby 

a vrátného, kteří mají k průchozím dveřím klíče. Řadoví zaměstnanci mají umožněn vstup 

přes chodbu vedoucí podél budovy. 

           

        Obrázek 21 Zleva budova 3, 2, 1 (autor)             Obrázek 22 Světlíky budova 2 (autor) 

 

Budova 3  

 Umístění oken na budově 3 je opět na severu a jihu budovy o rozměrech a provedení 

jako na budově 2. Na střeše jsou umístěny otevíratelné světlíky ve výšce 9 m. Vstup do 

budovy je možný přes nákladovou rampu, nacházející podél celé její severní strany, a to 

dvoukřídlými kovovými vraty, z jižní strany kovovými jednokřídlými dveřmi vyúsťující na 

travnatou plochu. Poslední možný vstup do budovy je přes budovu 2, který je určen pouze 

vedoucím výroby a vrátnému, kteří k těmto dveřím mají klíče. Pro řadové zaměstnance 

výroby je vstup do provozu určen z chodby na jihu budovy. Původně budova 3 pokračovala 

dveřmi a okny do přilehlého sousedícího objektu firmy Stroza s. r. o. Nyní jsou okna i dveře 

zazděna  s protipožárními  úpravami.  Na  střechu  je  možný  vstup  po  schodech vyúsťující 

u  dveří, které jsou umístěny v horní části budovy. Ze střechy je dále možný vstup do budovy 

1 a to okny s dolním okrajem rámu ve výšce do 1,5 m. Jedná se o okna kanceláří 

nacházejících se v 3 NP. Sousední budova firmy Stroza s. r. o., viditelná na obrázku 23, je 

propojena s budovou LOANA ROŽNOV a. s. střechou. Spodní rám oken této budovy je 

umístěn do výšky 1,5 m. Část je opatřena vnějšími žaluziemi, část je volně přístupná. Na jižní 

straně se nachází hromosvod vedoucí v blízkosti oken do vzdálenosti 1,2 m. 
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    Obrázek 23 Budova 3 jižní pohled (autor)  Obrázek 24 Zazděné okna budovy 3 (autor) 
 

                 

       Obrázek 25 Vstup na střechu (autor)          Obrázek 26 Pohled na střechy budovy 2 a 3 (autor) 

 

Budova 4 

 Touto budovou je ČOV (obrázek 27), ve které se nachází dvě podzemní a dvě 

nadzemní  podlaží.  Objekt  je  opatřen  okny  stejného  provedení  jako  u  předešlých budov, 

s různými rozměry, které mají spodní okraj ve vzdálenosti větší jak 1,2 m od jakékoliv 

překážky či přístřešku, které by k nim umožnily přístup.  Jediný možný vstup do této budovy 

je z jižní strany dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Severní výběžek je pronajat jiné 

společnosti, vstup do této části je možný pouze ze zadní části budovy. K této budově náleží 

nádrž nacházející se severně vně objektu. Na střeše se nachází otevíratelný světlík. 

 

Obrázek 27 Budova 4 a závora (autor) 
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Budovy 5 

 Tyto dva objekty se nachází na jižní travnaté ploše vně objektu (obrázky 28 a 29). 

S budovou jsou propojeny potrubím pro přívod páry a tepla. Vstup do těchto buněk je 

umožněn kovovými dveřmi.  Na kotelně, blíže k budově firmy Stroza s. r. o., se nachází okna 

o rozměrech 1 m x 1 m v plastových rámech. K těmto zařízením jsou připevněny žebříky 

umožňující vstup na komíny.  

 

                

              Obrázek 28 Kotelny (autor)    Obrázek 29 Kotelna (autor) 

 

     6.5 Statistika krádeží vloupáním v ČR a ve Zlínském kraji 

 

  V posledních pěti letech došlo v ČR k nepatrnému poklesu celkové trestné činnosti, 

jak ukazují grafy 2 a 3. Vlivem vydaných amnestií v nedávném období a s tím spojeným 

stoupajícím počtem nezaměstnaných, lze do budoucna předpokládat celkový nárůst 

kriminality. Ze statistik  PČR porovnávám údaje celkového vývoje kriminality v ČR za léta 

2008 – 2012 se zaměřením na majetkové trestné činy krádeže vloupáním a sprejerství. 

Poslední jmenovaný   trestný  čin  zmiňuji  z  důvodu  vandalství  prováděných  na budovách 

a objektech, kdy tato činnost způsobuje majitelům taktéž nemalé škody. Na grafu 1 je 

zobrazena statistika ČR jednotlivých odvětví TČ za rok 2012. Krádeží vloupáním zařazené do 

majetkových TČ Zlínský kraj zabírá 28,5 % z celkového počtu 55 554 v ČR. U sprejerství, 

zařazeného do ostatních kriminálních činů, se jedná o 8%. Vývoj vybraných trestných činu ve 

Zlínském kraji jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Graf 1 Počet TČ v ČR za rok 2012 [40] 

 
 

 

 V porovnání s jinými kraji nepatří Zlínský kraj k nejrizikovějším, nelze však na 

základě tohoto pominout řádné zabezpečení objektu, které by působilo alespoň preventivně 

proti případným pokusům napadení. Situaci nápadu trestné činnosti v ČR v roce 2011 

monitorovala PČR, kdy na obrázku 30 jsou znázorněny počty krádeží vloupáním a jejich 

následná míra objasněnosti. 

 

 

Obrázek 30 Krádeže vloupáním v roce 2011 [40] 
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                Graf 2 Vývoj TČ v ČR [40]         Graf 3 Vývoj TČ ve Zlínském kraji [40] 

 

 
  

 
Tabulka 5 Vývoj vybraných TČ ve Zlínském kraji [40] 

 

Rok 
Jednotlivé TČ Způsobená škoda [Kč] 

Krádeže vloupáním Sprejerství Krádeže vloupáním Sprejerství 

2008 1 679 232 64 529 000 3 974 000 

2009 1 675 167 57 705 000 2 171 000 

2010 1 678 155 42 645 000 1 597 000 

2011 1 611 140 54 719 000 1 707 000 

2012 1 692 161 58 312 000 1 880 000 
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7 Identifikace a posouzení rizik za využití metod a analýz 

 

 Obecný postup analýzy rizik je: 

 -     Stanovení hranice analýzy rizik (viz kapitola 6.1) 

 -     Identifikace aktiv a hodnoty aktiv (viz kapitola 6.2) 

 -     Identifikace rizik 

 -     Hodnocení rizik, zranitelností a pravděpodobnosti jevu  

 V prvním kroku je systém rozdělen z procesního hlediska na menší celky a níže jsou 

uvedeny nejrizikovější místa objektu. Popsána jsou již v předešlé kapitole, ale pro jejich 

důležitost je uvádím znovu: 

 -     Areál jako celek z hlediska obvodové ochrany 

 -     Budova 1 

 -     Budova 2 

 -     Budovy 3 

 -     Budovy 4 a 5 

 

Areál jako celek z hlediska obvodové ochrany 

 Zde jsem vyhodnotila rizikové místa: původní staré oplocení, které je ve špatném 

stavu (místy jsou díry v oplocení a nevyhovující výška, ostnatý drát je místy přerušený), 

chybějící  část  plotu  u  závory  (nyní nahrazeno drátěnými košíky viz obrázek 31), otevírání 

a zavírání závory je technicky nedořešeno. Technicky není dořešen ani ohlášení vstupu cizích 

osob a vozidel, kdy se můžou volně pohybovat po areálu a budovách bez omezení a bez 

včasného povšimnutí. 

 

Obrázek 31 Závora s drátěnými košíky (autor) 
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Budova 1 

 Rizikovými místy je zde hlavní vstup, který je ve velmi špatném stavu. Dále okna 

nacházející se v 1 NP a nad veškerými přístřešky v 2 NP a nad střechou budovy 2 - 3 NP. 

Okna nacházející se ve vzdálenost do 1,2 m od hromosvodu, jednotlivé kanceláře s PC, 

trezorem a archivační místnost ve 3 NP, dveře na jednotlivá pracoviště v každém patře (každé 

patro s pracovištěm je odděleno od chodby se schodištěm vstupními dvoukřídlými kovovými 

dveřmi. Dále je zde ohrožen sklad s materiálem ve 4 NP a výrobní stroje v 2 NP. Místnost 

vrátného, která obsahuje veškeré klíče od objektů a vnitřních dveří. 

 

Budova 2 

 Zde jsou rizikovými místy okna nacházející se nad přístřešky, světlíky na střeše, 

vstupní vrata z nákladové rampy a přístupové průchozí dveře z budovy 1 a 3, které by měly 

být uzamčené, avšak běžně tomu nebývá. Dále jsou zde ohroženy výrobní stroje v 1 a 2 NP. 

 

Budovy 3 

 Zde jsou rizikové zejména vstupní vrata z nákladové rampy, světlíky na střeše, 

hromosvod vedoucí v blízkosti oken a okna nacházející se v 1 NP. Ohroženy mohou být 

výrobní stroje nacházející se v hale. 

 

Budovy 4 a 5 

 Tyto budovy pro případného pachatele nejsou zajímavé z hlediska materiálního, ale 

může zde způsobit svým jednáním majetkovou škodu, kdy tyto budovy jsou důležité pro chod 

výroby. Rizikovými jsou zde zejména vstupní dveře. Okna se nacházejí nad zemí s dolním 

okrajem ve vzdálenosti 3 m, proto nejsou ohrožena možným napadením. 

 

     7.1 Graficky analytická metoda Ishikawův diagram příčin a následků 

 

 Jedná se o modelovací metodu zjištěných rizik diagramem tzv. rybí kostry. Zde jsem 

si  jednotlivá  rizika  rozdělila  na  rizika  z  hlediska procesního (závisící na lidském faktoru) 

a strukturálního (technického). Účelem je stanovit nejpravděpodobnější příčiny problému. 

V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány zásadní příčiny, které způsobují 

řešený následek. Každá zásadní příčina se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. Vybraná 

rizika jsou znázorněna v Ishikawově diagramu na obrázku 32. [55] 
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Obrázek 32 Ishikawův diagram (autor) 
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     7.2 Výpočet rizika metodou FMEA  

 

 Analýza selhání a jejich dopadů je postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvků 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Předpokládá se kvantitativní přístup řešení. 

Metoda selhání a jejich dopadů - Failure Mode and effect Analysis (FMEA) slouží ke 

kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Vychází se z výpočtu uvedeného 

ve vzorci (3). [55], [53] 

 

        R = P x N x H         (3) 

 

Kde:  

R – Míra rizika      N – Závažnost následků 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  H – Odhalitelnou rizika [53] 

 

 K výpočtu si vybírám stěžejní rizika s konkrétním indexovým ohodnocením. 

Hodnotím pravděpodobnost vniku dané události a její existenci. Dále posuzuji závažnost 

následků, které určí následné závažnosti z hlediska finančního a materiálního. Řadím je zde 

od nejméně závažné škody až po nejvyšší. Dále hodnotím odhalitelnost rizika, které stanoví, 

jak snadno a lehce lze riziko či událost odhalit, zjistit v jejím začátku. Zde stupnice začíná od 

chvíle odhalení v době spáchání činu až po časový úsek několika hodin, či dní. Parametry 

metody FMEA uvádím v tabulce 6. Součinem těchto parametrů vznikne parametr hodnotící 

výslednou míru rizika, která je stanovena v intervalu od 0 do 125 od rizika bezvýznamného 

po nepřijatelné. Dle normy ČSN EN 60812:2006 techniky analýzy bezporuchovosti systémů – 

postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) se běžně pro průmyslové objekty užívají 

parametry  o  stupnici  čítající 10 bodů. Pro využití pro diplomovou práci však postačí pouze 

5 bodů, které uvádím níže v tabulce 6.  

 Hodnoty jednotlivých indexů jsem stanovovala vzhledem ke zvýšení bezpečnosti 

reálně až lehce nadsazeně. Výpočtem jsem určila tzv. míru tolerance, která mi stanovila 

hranici rizik vyhodnocených jako přijatelné či nepřijatelné, pro něž je nutné navrhnout 

nápravné opatření. Zbylá vyhodnocená nebezpečí vyskytující se nad hranicí 80 % nevyžadují 

další opatření. Hranici rizik jsem stanovila za pomoci Paretova diagramu 80/20, kdy jsem dle 
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závažnosti rizik sestavila diagram a Lorenzovou křivku. Celková suma všech vypočtených 

hodnot míry rizika je označena 100 %. [53] 

 

Tabulka 6 Parametry metody FMEA [53] 

 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

 7.2.1 Identifikace rizik z procesního hlediska 

 

 Procesní hledisko vyjadřuje míru pochybení ze strany lidského faktoru. Jednotlivá 

rizika jsou zobrazena v tabulce 7. Vzájemná provázanost mezi procesním a strukturálním 

hlediskem je velmi úzký. Lidé se podílí na výrobě techniky, na jejich instalaci a následnou 

manipulaci.  

 Identifikovaná procesní rizika jsem seřadila od rizika s nejvyšší výslednou hodnotou 

míry rizika R. Dle vzorce 3 je v tabulce uvedena četnost míry rizika R s její kumulativní 

četností. Z Paretova principu 80/20 zobrazeného v grafu 4 je viditelné dle vykreslené 

Lorenzovy křivky, že rizika s hodnotou R rovnou 30 a výše se řadí k rizikům nepřijatelným, 

tudíž bude navrženo opatření vedoucí k jeho snížení. V tabulce se jedná o rizika nad červenou 

čarou. Zbylá rizika nacházející se v tabulce pod čarou se dají považovat za akceptovatelné. 
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Tabulka 7 Procesní rizika (autor) 

 

Č. 

rizika 
Identifikovaná rizika N P H R Četnost [%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

12 Nedostatečná kontrola pohybu osob 4 4 3 48 12,09 12,09 

13 
Nedostatečná kontrola pohybu 

vozidel 
4 4 3 48 12,09 24,18 

5 Odhození nedopalku 4 3 3 36 9,07 33,25 

6 Neuzamčení dveří 3 4 3 36 9,07 42,32 

7 Neuzavření oken 3 4 3 36 9,07 51,39 

10 Provedení duplikace klíče 3 3 4 36 9,07 60,46 

11 Spolupráce s pachatelem 3 3 4 36 9,07 69,53 

1 Neodklizený textilní prach 5 3 2 30 7,56 77,09 

9 Ztráta klíče/identif. magnet. karty 2 3 3 18 4,53 81,62 

8 Vynášení majetku 2 2 4 16 4,02 85,64 

2 Špatná údržba strojů 3 2 2 12 3,02 88,66 

3 Neodborná manipulace se strojem 3 2 2 12 3,02 91,68 

4 Úmyslné poškození stroje 3 2 2 12 3,02 94,7 

14 Únik chemické látky 3 2 2 12 3,02 97,72 

15 Úraz 3 3 1 9 2,28 100 

Celkem 397 100  

 

Graf 4 Výsledný Paretův diagram procesního hlediska (autor) 

 

 

 

 7.2.2 Identifikace rizik ze strukturálního hlediska 

 

 Strukturální  rizika  se  vyznačují  a  vznikají   poruchovostí,   nespolehlivostí   strojů  

a   techniky.    Stejně    jako   v  případě   procesního   hlediska,   zde   prezentuji   v   tabulce 

8  identifikovaná  rizika,  s vypočtenou  výslednou  mírou rizika R. Graficky znázorňuje graf 
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5 kumulativní četnost, vykreslená Lorenzovou křivkou, přijatelné a nepřijatelné rizika. Dle 

Paretova principu 80/20 je stanovená hranice nepřijatelného rizika hodnotou 36. Veškerá 

rizika ležící nad touto hodnotou jsou vyhodnocena jako nepřijatelná a jsou pro ně navržena 

nová opatření. 

Tabulka 8 Strukturální rizika (autor) 
 

Č. 

rizika 
Identifikovaná rizika N P H R Četnost [%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

2 Krádež 4 4 4 64 12,83 12,83 

4 Neoprávněný pohyb osob 4 4 4 64 12,83 25,65 

14 Neoprávněný pohyb vozidel 4 4 4 64 12,83 38,48 

17 Poškození majetku firmy 3 4 4 48 9,62 48,10 

6 Požár 5 4 2 40 8,02 56,11 

5 Vniknutí dveřmi 3 4 3 36 7,21 63,33 

8 Sprejerství 4 3 3 36 7,21 70,54 

1 Přelezení plotu 3 4 3 36 7,21 77,76 

13 Vniknutí oknem 3 4 2 24 4,81 82,57 

11 Přestřižení plotu 2 3 3 18 3,61 86,17 

9 Zničení plotu/závory vozidlem 3 3 2 18 3,61 89,78 

3 Vyšplhání po hromosvodu 2 2 4 16 3,21 92,99 

16 Porucha CCTV 4 3 1 12 2,40 95,39 

12 Vniknutí střechou 3 1 3 9 1,80 97,19 

10 Podhrabání plotu 1 2 3 6 1,20 98,40 

15 Porucha výrobních strojů 2 3 1 6 1,20 99,60 

7 Výpadek elektrického proudu 2 1 1 2 0,40 100 

Celkem 499 100  

 

Graf 5 Výsledný Paretův diagram strukturálního hlediska (autor) 
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 Analýzu selhání a jejich dopadů – FMEA jsem použila pro celý objekt komplexně. Dle 

popisu uvedených v předešlých kapitolách se jednotlivé budovy od sebe liší jednotlivými 

riziky jen minimálně, proto je lze sloučit do jednoho systému. Dle stanovené hodnoty míry 

rizika R a následné kumulativní četnosti vyznačené Lorenzovou křivkou v Paretově diagramu 

jsou stanovena níže uvedená rizika, pro které je nutné zavést nová opatření vedoucí ke snížení 

jejich míry rizika. Tyto rizika jsem verifikovala následující metodou – metoda analýza 

souvztažnosti. 

 

Identifikovaná procesní rizika:    Identifikovaná strukturální rizika:  

- Nedostatečná kontrola pohybu osob  - Neoprávněný pohyb osob 

- Nedostatečná kontrola pohybu vozidel  - Neoprávněný pohyb vozidel 

- Odhození nedopalku    - Krádež 

- Neuzamčení dveří     - Požár 

- Neuzavření oken     - Vniknutí dveřmi 

- Provedení duplikace klíče    - Přelezení plotu 

- Spolupráce s pachatelem    - Sprejerství 

- Neodklizený textilní prach    - Poškození majetku firmy 

 

     7.3 Verifikace metodou analýza souvztažnosti 

 

 Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy použiji hodnocení rizika, metoda 

analýza souvztažnosti. Aplikace této metody je vhodná pro posuzování celých objektů, slouží 

k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů 

potenciálního rizika. Tyto použiji z předchozí analýzy FMEA. V následném kroku hodnotím 

jednotlivá rizika a vyhledávám možné vzájemné vazby mezi sebou. Pro tento účel je 

sestavena tabulka 9 s maticí, kdy na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika, 

které se v systému nachází. Pokud prvek (riziko) Ra svým výskytem ovlivní prvek Rb, volím 

jedničku, v opačném případě nulu. Nakonec sčítám ve sloupcích a řádcích hodnoty zapsaných 

čísel. [53] 
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Tabulka 9 Matice identifikovaných rizik (autor) 

 

Rb Ra 

 Identifikovaná rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Σ 

Kar 

1 
Nedostatečná kontrola 

pohybu osob 
 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 

2 
Nedostatečná kontrola 

pohybu vozidel 
0  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

3 Odhození nedopalku 1 1  0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 

4 Neuzamčení dveří 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Neuzavření oken 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 Provedení duplikace klíče 1 0 0 1 1  1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9 

7 Spolupráce s pachatelem 1 1 0 1 1 1  0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 

8 Neodklizený textilní prach 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neoprávněný pohyb osob 1 1 0 1 1 1 1 0  1 0 1 1 1 0 0 10 

10 Neoprávněný pohyb vozidel 0 1 0 0 0 1 1 0 1  0 0 0 0 0 0 4 

11 Krádež 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1  1 1 1 0 1 12 

12 Požár 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0  0 1 0 1 11 

13 Vniknutí dveřmi 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1  1 0 1 9 

14 Přelezení plotu 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  1 1 5 

15 Sprejerství 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1  1 9 

16 Poškození majetku firmy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  15 

Σ Kbr 10 9 2 8 6 7 14 2 10 8 3 4 8 10 3 6  

 

 V dalším kroku se spočítají koeficienty Kar a Kbr dle vzorců 4 a 5. Jedná se o procentní 

vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Výpočtem 

jednotlivých  koeficientů  v tabulce  10  se  určí  body,  které  se  dále  zakreslují  do  grafu  6 

o  čtyřech  kvadrantech  dle  polohy  os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí vzorců (6) a 

(7) na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. [53] 

 

1001/ xKK arar         (4)    1001/ xKK brbr         (5) 

 

Kde: 

x – počet hodnocených rizik 

 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty koeficientů Kar a Kbr (autor) 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kar 33 13 47 7 7 60 67 0 67 27 80 73 60 33 60 100 

Kbr 67 60 13 53 40 47 93 13 67 53 20 27 53 67 20 40 

 

sKKO arar 100/100 minmax1   [%]          (6) 
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sKKO brbr 100/100 minmax2   [%]          (7) 

 

Kde: 

s – spolehlivost systému = 80 % 

Kar max – nejvyšší hodnota Kar = 100  Kar min - nejnižší hodnota Kar = 0 

Kbr max – nejvyšší hodnota Kbr = 93  Kbr min - nejnižší hodnota Kbr = 13 

 

2080100/010010080100/100 minmax1 arar KKO

3680100/139310080100/100 minmax2 brbr KKO  

 

Graf 6 Rozřazení rizik do 4 kvadrantů (autor) 

 

 Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik dle tabulky 11 

ohraničené jednotlivými osami O1 a O2 v grafu 6. 

 

Tabulka 11 Závažnost jednotlivých kvadrantů [53] 

 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. Oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. Oblast Relativní bezpečnost 
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 Metoda analýza souvztažnosti zobrazuje nejslabší místa a zároveň největší hrozby. 

Jedná se o rizika znázorněná v grafu 6 v I. a II. kvadrantu: 

 

Identifikovaná procesní rizika:    Identifikovaná strukturální rizika:  

- Nedostatečná kontrola pohybu osob  - Neoprávněný pohyb osob 

- Nedostatečná kontrola pohybu vozidel  - Neoprávněný pohyb vozidel 

- Neuzamčení dveří     - Krádež 

- Spolupráce s pachatelem    - Vniknutí dveřmi 

- Provedení duplikace klíče    - Přelezení plotu 

       - Sprejerství 

       - Poškození majetku firmy 

 

 Dle analýzy souvztažnost vyplývají níže uvedená rizika jako méně závažná a tudíž 

méně ohrožující. V grafu se nacházely ve III. a IV. kvadrantu. 

 

Identifikovaná procesní rizika:    Identifikovaná strukturální rizika:  

- Neodklizený textilní prach    - Požár 

- Odhození nedopalku     

- Neuzavření oken¨ 

 

     7.4 Vyhodnocení analýz a metod 

 

 Jednotlivými analýzami jsem si ověřila zjištěné poznatky o identifikovaných rizicích 

objektu LOANA ROŽNOV a.s. Nejprve jsem identifikovala rizika v rámci modelovací 

metody ,,rybí kost“ neboli Ishikawovým diagramem. Následně jsem vybraná rizika dále 

vyhodnotila  analytickou  metodou  FMEA,  zde se zaměřením rizik z hlediska strukturálního 

a procesního. Výsledná hodnota míry rizika a následně Paretův diagram ohraničený 

Lorenzovou křivkou stanovil závažná rizika, která jsem verifikovala analýzou souvztažnosti. 

Zde jsou v grafu 6 vykreslena v prvních dvou kvadrantech nejzávažnější rizika, u kterých je 

třeba provést bezpečnostní opatření vedoucí ke snížení míry rizika na minimum, případně na 

přijatelnou hranici. Jedná se o tyto rizika: 
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Identifikovaná procesní rizika:    Identifikovaná strukturální rizika:  

- Nedostatečná kontrola pohybu osob  - Neoprávněný pohyb osob 

- Nedostatečná kontrola pohybu vozidel  - Neoprávněný pohyb vozidel 

- Neuzamčení dveří     - Krádež 

- Spolupráce s pachatelem    - Vniknutí dveřmi 

- Provedení duplikace klíče    - Přelezení plotu 

       - Sprejerství 

       - Poškození majetku firmy 
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8 Návrhy zabezpečení objektu 

 

 Zjištěná a definovaná rizika lze řešit následujícími způsoby: 

 -     Rizika přenést na jiný subjekt (například pojišťovna) 

 -     Rizika odstranit 

 -     Rizika akceptovat a přijmout možnost výskytu 

 -     Rizika minimalizovat (což je nejčastějším řešením, ke kterému vedou přijímaná 

       bezpečnostní opatření) 

 K dosažení optimálního účinku bezpečnostního opatření je vhodné dodržet pravidlo, 

že 80 % těchto opatření je preventivního charakteru a 20 % represivní povahy. 

 V jednotlivých  variantách  zabezpečení  objektu  vycházím   z  předešlých   poznatků 

a posouzení objektu v lokalitě. Dále vycházím z podmínek uzavřené pojistné smlouvy 

pro případ uplatnění pojistného plnění. Jedná se o pojištění pro případ poškození věci a jiného 

majetku, se sjednanou doložkou prostý vandalismus, vandalský čin vloupáním, krádež 

vloupáním a loupež. Sjednaná pojistná nebezpečí dle pojistné smlouvy je pro tyto předměty 

pojištění:  

 -     Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení, zásoby)   

 -     Soubor věcí nemovitých a součásti budov 

 -     Peníze a jiné cennosti uložené v trezoru  

 Pojistitel určil zabezpečení, v souladu s normami, vzhledem k charakteru a hodnotě 

uloženého majetku, umístění objektu a zejména dle výše uzavřené pojistné částky. Dle 

směrnice České asociace pojišťoven (dálen jen ČAP) se podniky s výrobou textilního zboží 

řadí do pojistné třídy B s třídou bezpečnosti RC 3 – vysoká ochrana, komponenty se stupněm 

zabezpečení 2 s odporovým časem 5 minut, s kategorií nářadí typu B (viz tabulka 1 a 3). Pro 

stanovení výše pojistného plnění je rozhodující stav a funkčnost zabezpečení uzamčené 

budovy, respektive místnosti, ve které se nacházejí pojištěné věci.  

 V určitých detailech dle pojistné smlouvy se bezpečnostní třídy, dle ČSN EN 1627 

(dále jen RC), komponentů mohou lišit a to s ohledem na konkrétní uzavřenou pojistnou 

smlouvu a stanoveným maximálním pojistným plněním. Návrh a montáž PZTS a MZS musí 

být provedeno v souladu s příslušnými platnými normami. [16], [52], [58]  

 Ve všech třech navržených variantách zabezpečení, je dle požadavku zákazníka 

navrženo zavedení docházkového systému, tím se omezí přístup do areálu a objektu pouze 
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osobám, které mají oprávnění ke vstupu a zabezpečí se tak vzájemné provázání docházkového 

systému s režimem oprávněnosti vstupu do areálu a objektu. 

 

     8.1 Varianta A  

 

 Dle aktuálních parametrů současné pojistné smlouvy je výše pojistného plnění pro 

prostý vandalismus, krádeže vloupáním včetně loupeže a vandalský čin vloupáním stanoveno 

do 100 000,-. Pojistné plnění na cennosti a peníze umístěné v trezoru činí do 300 000,-. 

Zabezpečení firmy musí splňovat následně uvedené podmínky pojistné smlouvy, které spadají 

do základního zabezpečení (minimálního neboli povinného). 

 Z prohlídky objektů a následných poznatků jsem zjistila, že aktuální zabezpečení 

nevyhovuje zadaným požadavkům pojišťovny. V případě pojistného plnění, by mohlo být 

pojistné vyplaceno pouze do výše 10 %. V této variantě návrhu zabezpečení se zaměřím na to, 

aby zabezpečení splnilo požadavky pojišťovny pro případné pojistné plnění dle aktuálně 

platné smlouvy, a to vhodným výběrem prvků MZS. Požadavky pojišťovny pro toto 

zabezpečení uvádím níže. 

 

Okna, dveře, stavební otvory 

 Rám  okna  v řádném   technickém   stavu,   pevně   spojený   s   ostěním,   parapetem 

a  nadpražím.  Okenní  křídlo  v  řádném  technickém stavu, se skleněnou výplní nebo výplní 

z ekvivalentního materiálu, zevnitř pojištěného prostoru uzavřené. Pokud je okenní křídlo 

otevíratelné z vnější strany pojištěného prostoru, musí být i uzamčené. Pojišťovna si v případě 

zabezpečení firmy LOANA ROŽNOV a. s. stanovila povinnou výjimka, kdy veškerá okna 

umístěná v přízemí, musí být opatřena mříží nebo bezpečnostním sklem požadované třídy 

zabezpečení nebo bezpečnostní folií. 

 Zárubeň z dřevní hmoty, dřevěná, plastová nebo plechová v řádném technickém stavu, 

pevně spojená s ostěním a nadpražím. Dveřní křídlo dřevěné, plastové, plechové nebo 

skleněné. Dveřní křídlo plné, konstantní odolnosti v celé své ploše, případně s otvorem 

(obdélníkovým, čtvercovým, kruhovým, oválným nebo jiného tvaru) o max. ploše 750 cm
2
. 

Otvor se skleněnou výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu. V případě, že otvor ve 

dveřním křídle přesahuje uvedenou velikost, má se zato, že jde o dveře skleněné. Min. požární 

odolnost dveřního křídla 30 minut. Dveřní křídlo zapuštěné do zárubně (vyjma skleněných 

dveří bez zárubně). Dveře uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou min. RC 2 nebo visacím 
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zámkem min. RC 2 dle ČSN EN 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné 

odolnosti jako visací zámek. [16] 

 

Peníze a cennosti   

 Při uplatnění pojistného plnění na peníze a jiné cennosti uložené v trezoru je smlouvou 

pojišťovny stanovena úschova těchto cenností v trezoru skříňovém nebo komorovém 

(uzamčený trezor pevně zakotvený do stavební konstrukce bezpečnostní třídy 1 dle ČSN EN 

1143, velikosti a hmotnosti, že ho není možno odnést). Zabezpečení místnosti, kde je umístěn 

trezor musí mít bezpečnostní dveře RC alespoň 2. [16] 

 

Zabezpečení pozemku oplocením 

 Souvislé  oplocení  celého  obvodu  pojištěného  pozemku  musí  být zajištěno plotem 

o výšce min. 1,8 m z ocelového pletiva s min. tloušťkou drátu 2,2 mm, max. rozměrem oka 50 

x  50  mm,  upevněného  na  plotových  sloupcích  z  ocelových  trubek min. průměru 38 mm 

a tloušťky stěny min. 1,5 mm, zakotvených do terénu betonovou patkou o min. průměru 25 

cm v min. hloubce 50 cm pod povrchem terénu, max. vzdálenost mezi sloupky 3 m. Všechny 

vchody a vjezdy uzamčeny visacím zámkem RC 2. Místo pojištění musí být osvětleno. [16] 

 

 8.1.1 Perimetrická ochrana 

  

 Celkově perimetr firmy aktuálně zabezpečen je, ale ve větší části zastaralým 

oplocením, které je místy ve špatném technickém stavu – poškozená nebo chybějící vrcholová 

zábrana, díry v oplocení, celkově nevyhovující nízká výška oplocení (viz obrázek 9).  Jedná 

se zejména o oplocení severní, východní a z části jižní. Dále vstupní závora a provizorní 

oplocení z košíků (viz obrázek 31) nevyhovují požadavkům na vhodné zabezpečení proti 

vjezdu a vstupu neoprávněných osob a vozidel. Navrhuji zde umístit níže uvedené 

komponenty. 

 

Posuvná brána samonosná   

 Brána pro vjezd 4,5 m, celková délka 6,0 m x výška 2,0 m 

 Povrchová úprava žárový zinek 

 Materiál rámu jekl 80 x 40 x 2 mm [51] 

 

Pohon posuvné brány Road 400Kit   

 Pro posuvné brány o hmotnosti do 400 kg, světlost průjezdu do 5 m, dálkové ovládání [62] 
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Analog Slim - ultratenký elektronický dveřní vrátník   

 Možnost připojení na analogovou linku 

 Spínací a rozpínací kontakt relé pro ovládání elektrického inverzního zámku [17] 

 

Poplastované pletivo   

 Ocelový drát se zinkovou povrchovou úpravou, poplastovaný 

 Výška 2000 mm, oko 50 x 50 mm, průměr drátu 3,1 mm [48] 

 

Sloupek   

 Výška 2500 mm, průměr 38 mm, poplastovaný, se zinkovou povrchovou úpravou [49], 

 
 

 8.1.2 Plášťová ochrana 

 

 Dle pojistných podmínek pojistné smlouvy se zaměřím na okna a veškeré vstupní 

otvory, které jsou svým umístěním a charakterem nejvíce ohroženy možným napadením, si 

jejich  zabezpečení  vyžaduje  pojistitel  z hlediska  pojistného   plnění.   Zejména   se   jedná 

o výměnu dveří hlavního vstupu. Jsou ve špatném technickém stavu a nesplňují bezpečnostní 

požadavky. Boční prosklené vstupy objektu 1 je nutné opatřit bezpečnostní čirou folií a taktéž 

bezpečnostním zámkem. Okna v přízemí do vzdálenosti do 3 m nad zemí navrhuji opatřit 

bezpečnostní čirou folií proti proražení. Šedou bezpečnostní folii navrhuji umístit do oken 

v přízemí budovy 2 a 3 (místnosti s šatnami a barevna) a na okna budovy 5, kde není třeba 

plného slunečního osvětlení. Na budovu ČOV navrhuji umístit do vstupních dveří nůžkovou 

mříž. 

 

ADLO Bezpečnostní dveře KASTO D3   

 RC 2  

 Vnější i vnitřní požární odolnost EI 30/EW 30 

 7 jistících bodů 

 Dva ocelové pláty s ocelovým rámem, doplněno samozavíračem a bezpečnostním kováním 

RX 802 pro vstupní dveře, otevírané dovnitř i ven, RC2, z vnější strany koule [19] 

 

Cylindrická vložka FAB 100   

 Délka cylindrické vložky 59 mm x 64,5 mm 

 Těleso – mosaz nebo saténový nikl 
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 Standardně dodávána se třemi klíči, RC 2 [36] 

 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7   

 Atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 16%, stínící koeficient 0,99 [47] 

 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4   

 Světle šedé zabarvení, atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 44 %, stínící koeficient 0,64 [47] 

 

Nůžková mříž  
 Díly vyrobeny z oceli, snadná údržba a ovládání  

 Bezpečnostní třída 3, tříbodový bezpečnostní zámek  

 Ochrana vložky masivní krycí rozetou [20] 

 

 8.1.3 Předmětová ochrana 

  

 Zde bych pouze zmínila umístění bezpečnostního zámku do dveří ve třetím patře, kde 

se nachází trezor a archiv. Tento zámek je již zmíněn v plášťové ochraně. Pojišťovna dle 

svých pojistných podmínek neuvádí jakékoliv prostorové zabezpečení objektu z hlediska 

pojistného plnění. Dle výše pojistného plnění se zde nevyžaduje.  

  

 8.1.4 Doplňující prvky 

 

 Z důvodu prevence navrhuji umístění makety dvou kamer na jižní stranu objektů 1 a 5, 

dále umístění bezpečnostních tabulek doplněné textem “Tento prostor je monitorován 

kamerovým  systémem”.  Tabulky  by  měly  být  umístěny na oplocení na severní, východní 

a jižní straně areálu. 

 

Maketa kamery – polokoule   

 Červená blikající kontrolka, rozměr 115 mm x 70 mm, baterie 2 x AA [23] 

 

Bezpečnostní tabulka – Tento prostor je monitorován kamerovým systémem   

 Plast 210 mm x 148 mm (A5) [24] 
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 8.1.5 Režimová opatření 

 

 Vedoucí zaměstnance a vrátného je třeba seznámit a proškolit s povinností kontroly 

pracoviště před odchodem, jedná se o kontrolu uzavření veškerých oken, uzamčení 

pracoviště, kontroly, zda je budova prázdná po odchodu posledního zaměstnance. Dále je 

nutné proškolit veškeré zaměstnance ohledně povinnosti používání docházkového systému při 

příchodu a odchodu z pracoviště. 

  

Balíček docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  

 Identifikace na základě otisku prstu, přiložení čipu nebo kombinace obou  

 Rozpoznání otisků s dostatečnou kapacitou pro firmu do 100 zaměstnanců 

 Doba ověření ≤ 0,7 s, čtení i vlhkých otisků prstů 

 Kapacita paměti 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů 

 Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V, rozměry 205 x 145 x 50 mm 

 Balíček: 2 x čtečka Alveno Profesional, rozšíření SW do 100 zaměstnanců [35] 

 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

 Způsob identifikace otiskem prstu / čip /kombinace obou, možnost otevírání dveří 

 Rozměr 102 x 50 x 37,3 mm, napájení 12 V přímo ze čtečky, doba ověření ≤ 1 s  

 Čipy EM Marione 125 kHz [35] 

 

 8.1.6 Finanční rozpočet    

 

 Na  základě  navržených  komponentů  je  níže  uvedená  tabulka  12  s  počtem prvků 

a celkovou kalkulací. Návrhy prvků jsou oceněny bez provedené práce. Jednotlivé ceny jsou 

pouze orientační. 
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Tabulka 12 Kalkulace prvků návrhu A (autor) 

 

Název / Typ 
Počet 

ks/m
2
 

Cena 1ks/m
2
 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Posuvná brána samonosná 1 22000 22000 

Pohon posuvné brány Road 400Kit 1 5820 5820 

Poplastované pletivo (role 25 m) 4 2875 11500 

Sloupek 35 282 9870 

ADLO Bezpečnostní dveře KASTO D3 1 26000 26000 

Analog Slim - elektronický dveřní vrátník 2 3000 6000 

Cylindrická vložka FAB 100 3 300 900 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7 90 m
2 

450 40500 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4 65 m
2 

456 29640 

Maketa kamery – polokoule 2 109 218 

Bezpečnostní tabulka 16 26 416 

Nůžková mříž + bezpečnostní zámek 3,8 m
2
 3500 + 3300 16600 

Balíček docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  1 85300 85300 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy 3 18000 18000 

Celkem 272 764 

 

     8.2 Varianta B 

 

 Ve druhé variantě navrhuji zabezpečení kombinací MZS a PZTS tak, aby vyhovovalo 

podmínkám k možnému navýšení pojistného plnění. V případě jeho využití musí zákazník – 

pojistník prvotně přepracovat současné smluvní ujednání s pojistitelem, týkající se maximální 

částky možného pojistného plnění. K níže uvedeným podmínkám platí současně i uvedené 

podmínky  zabezpečení  ve  variantě  A,  kdy je rozšířená o komponenty varianty B. Jedná se 

o doplnění prvků MZS o prvky PZTS. 

 

Vstupní dveře 

 Bezpečnostní dveře RC 3, dveřní křídlo zapuštěné do zárubně, zabezpečené proti 

vysazení. Dveře uzamčené vložkovým zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou odolnou 

proti tzv. vyhmatání. Dveřní kování (z vnější strany nedemontovatelné) chránící vložku proti 

rozlomení a odvrtání. Dveře mohou být (namísto zadlabacího zámku) rovněž uzamčeny 

visacím zámkem min. RC 2 dle ČSN ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. 

stejné odolnosti jako visací zámek. [16] 
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Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 Pojištěný  prostor  je  střežen  elektrickým  zabezpečovacím systémem skládajícím se 

z poplachového systému (systém sloužící k automatickému detekování a indikaci přítomnosti, 

vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru) z poplachového 

přenosového systému a výstražného zařízení. Celá plocha pojištěných prostor je zabezpečena 

prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Přenos hlášení poplachového 

stavu  na  venkovní  výstražné  akustické  zařízení min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 

m od možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy). PZTS min. 

stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1. [16] 

 

 8.2.1 Mechanické zabezpečovací systémy 

 

 Navržené komponenty jsou podobné jako v návrhu A, ale obsahují vyšší RC tak, aby 

vyhovovaly zvýšeným pojistným podmínkám. 

 

Perimetrická ochrana 

Posuvná brána samonosná   

 Brána pro vjezd 4,5 m, celková délka 6,0 m x výška 2,0 m 

 Povrchová úprava žárový zinek 

 Materiál rámu jekl 80 x 40 x 2 mm [51] 

 

Pohon posuvné brány Road 400Kit   

 Pro posuvné brány o hmotnosti do 400 kg, světlost průjezdu do 5 m, dálkové ovládání [62] 

 

Poplastované pletivo    

 Ocelový drát se zinkovou povrchovou úpravou, poplastovaný 

 Výška 2000 mm, oko 50 x 50 mm, průměr drátu 3,1 mm [48] 

 

Sloupek   

 Výška 2500 mm, průměr 38 mm, poplastovaný, se zinkovou povrchovou úpravou [49], 

 

Plášťová ochrana 

ADLO Bezpečnostní dveře TESIM   

 RC 3, vnější i vnitřní požární odolnost EI 30/EW 30 
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 11 jistících bodů, Originál Mul-T-Lock trezorový zámek, z vnější strany koule 

 Dva ocelové pláty s ocelovým rámem, doplněno samozavíračem, jištění pantové strany [19] 

 

Bezpečnostní vložka Fab 2018 R1   

 Rozměr 65 x 35 x 30 mm, 5 klíčů, RC 3 [19] 

 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7   

 Atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 16%, stínící koeficient 0,99 [47] 

 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4   

 Světle šedé zabarvení, atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 44 %, stínící koeficient 0,64 [47] 

 

Nůžková mříž  
 Díly vyrobeny z oceli, snadná údržba a ovládání  

 Bezpečnostní třída 3, tříbodový bezpečnostní zámek  

 Ochrana vložky masivní krycí rozeta [20] 

 

 8.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 

Zde navrhuji doplnění již navrženého MZS o PZTS. Vybírám prvky zejména od 

společnosti Jablotron z řady JA 100. Výhodou je jednotnost prvků, celistvost systému, kdy je 

jistota vzájemné kompatibility jednotlivých prvků. Navrhuji zde umístění PIR čidel uvnitř 

budov, magnetických dveřních kontaktů do vstupních dveří a IR závor na rizikové stěny 

budov. Dále je zde navrženo umístění detektorů kouře a tepla v kuchyňce a kanceláři, kde se 

nachází archiv. Zbylé části budov výroby jsou již zabezpečeny EPS. 

 

Plášťová ochrana 

PB100F QUAD Infrazávora    

 4 x paprsek, dosah 100 m venkovní / 200 m vnitřní 

 Napájení 12 - 24 V DC, 11 - 18 V AC 

 Detekční rychlost 50 - 700 m/sec [22] 
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SA-204 Magnetický dveřní detektor    

 Drátový vývod, rozměr 49 x 17 x 9 mm, pracovní vzdálenost max. 40 mm [6] 

 

Prostorová ochrana 

Detektor pohybu DUAL PIR DG55 + čočka WA-3  

 Dosah PIR 11 m, 110° standardní čočka WA-1 / čočka WA-3 dosah 16 m šířka 10 m při 

umístění ve výšce 2,1 m, 90° záběr 

 Detekční rychlost 0,2 až 7 m/s, montážní výška 2 - 2,7 m  

 Napájení 9 - 16 V DC, prostředí - 20 až + 50°C, stupeň zabezpečení 2 [10] 

 

DG467 PARADOME Stropní PIR detektor 

 Montážní výška 2,1 - 4 m, záběr vějíře elipsa 360°, stupeň zabezpečení 2  

 Rozměr 35 x 108 mm, napájení 10 - 16 V DC 

 Pokrytí 7 x 6 m při výšce 2,4 m / 11 x 6 m při výšce 3,7 m [42] 

 

JA-180A Bezdrátová vnější siréna   

 Napájení lithiová baterie BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah 

 Komunikační pásmo 868 MHz, komunikační dosah cca 300 m (přímá viditelnost) 

 Stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1, třída prostředí IV venkovní všeobecné - 25 až + 60 °C 

 Doba houkání sirény max. 3 minuty, doba blikání blikače max. 30 min. po poplachu 

 Siréna piezo elektrická, 112 dB/m [2] 

  

 8.2.3 Doplňující prvky 

 

 Jedná se zejména o prvky PZTS, které propojují jednotlivé komponenty v celek, bez 

nichž by byl systém nefunkční. 

JA-106K Ústředna    

 120    sběrnicových    nebo    bezdrátových    zón,    300    uživatelských     kódů,   15   sekcí, 

32 programovatelných výstupů 

 SMS, rádiový modul, 4 nastavitelné DPPC, 5 volitelných protokolů pro DPPC 

 Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, prostředí třída II. vnitřní všeobecné  

 Zálohovací akumulátor 12 V; 18 Ah (7 až 35 Ah) 

 Napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II, napájecí zdroj typ A  

 Poplach - snaha vyhledat kód po 10 chybných zadáních kódu [11]  
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SA214-18 Záložní akumulátor  

 Rozměry 181 x 76 x 167 mm, jmenovité napětí 12 V, kapacita 18 Ah, maximální trvalý proud 

5,1 A  

 Maximální vybíjecí proud 5 s 100 A, dobíjecí napětí trvalé 13,5 - 13,8 V [39] 

 

A-114E Drátová klávesnice JA-192E + Ovládací segment přístupových modulů  

 Přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 

zabezpečovacího systému, stupeň zabezpečení 2 

 Napájení ze sběrnice ústředny (9 – 15 V), prostředí II. vnitřní všeobecné [9], [13] 

 

JA-116H Sběrnicový expandér   

 16 drátových vstupů, rozšíření kapacity ústředny o další drátové vstupy  

 Napájení z ústředny, stupeň zabezpečení 2 

 Rozměry 102 x 66 x 20 mm, max. zatížení 400 mA 

 Proudová spotřeba expandéru 25 mA [4] 

 

JA-118M 1204 Expandér pro magnetické prvky 

 Sběrnicový modul pro připojení až 8 magnetických detektorů 

 Spotřeba 5 mA/15 mA, napájení ze sběrnice ústředny 

 Stupeň zabezpečení 2, prostředí II. vnitřní všeobecné [1] 

 

JA-190PL Box na expandér 

 Rozměry 90 × 90 mm, odolnost do 400 V [12] 

 

JA-190X Modul telefonního komunikátoru  

 Předání poplachových hlasových zpráv, komunikace s DPPC, umožňuje vzdálený přístup 

 Vybaven základní přepěťovou ochranou, hlásí události na mobilní telefon (SMS a hlasové 

zprávy až na 8 tel. čísel), stupeň zabezpečení 2 [8] 

 

Kabely 

 Připojení ústředny do sítě je využit kabel CYKY 3 x 1,5 [61] 

 Sběrnicový kabel stíněný  SYKFY 3 x 2 x 0,5 [43] 

 Připojení detektorů sdělovací kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 [3] 
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Analog Slim -  elektronický dveřní vrátník   

 Možnost připojení na analogovou linku 

 Spínací i rozpínací kontakt relé pro ovládání elektrického inverzního zámku [17] 

 

Maketa kamery – polokoule   

 Červená blikající kontrolka, 11,5 cm x 7 cm na výšku, baterie 2 x AA [23] 

 

Bezpečnostní tabulka – Tento prostor je monitorován kamerovým systémem   

 Plast 210 x 148 mm (A5) [24] 

 

 8.2.4. Režimová ochrana    

 

 Zde je stejné opatření týkající se klíčového režimu jako u návrhu varianty A, s tím 

spojené oprávnění vstupu do areálu a povinnosti vrátného. Dále je nutné seznámit pověřené 

zaměstnance s obsluhou PZTS. 

Balíček docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  

 Identifikace na základě otisku prstu, přiložení čipu nebo kombinace obou  

 Rozpoznání otisků s dostatečnou kapacitou pro firmu do 100 zaměstnanců 

 Doba ověření ≤ 0,7 s, čtení i vlhkých otisků prstů 

 Kapacita paměti 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů 

 Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V, rozměry 205 x 145 x 50 mm 

 Balíček: 2 x čtečka Alveno Profesional, rozšíření SW do 100 zaměstnanců [35] 

 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

 Způsob identifikace otiskem prstu / čip /kombinace obou, možnost otevírání dveří 

 Rozměr 102 x 50 x 37,3 mm, napájení 12 V přímo ze čtečky, doba ověření ≤ 1 s  

 Čipy EM Marione 125 kHz [35] 

 

 8.2.5 Finanční rozpočet    

 

Pro potřeby následného porovnání je v tabulce 13 vytvořena kalkulace navržených 

prvků. 
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Tabulka 13 Kalkulace prvků návrhu B (autor) 
 

Název / Typ 
Počet 

ks/m
2
 

Cena 1ks/m
2
 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Posuvná brána samonosná 1 22000 22000 

Pohon posuvné brány Road 400Kit 1 5820 5820 

Poplastované pletivo (role 25 m) 4 2875 11500 

Sloupek 35 282 9870 

Bezpečnostní tabulka 16 26 416 

Analog Slim - elektronický dveřní vrátník 2 3000 6000 

ADLO Bezpečnostní dveře TESIM 1 30000 30000 

Bezpečnostní vložka Fab 2018 R1 3 690 2070 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7 90 m
2 

450 40500 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4 65 m
2 

456 29640 

PB100F QUAD Infrazávora 5 6000 30000 

Detektor pohybu DUAL PIR DG 55 + čočka WA-3 36 531 + 179 25560 

JA-180A Bezdrátová vnější siréna 1 3100 3100 

DG467 PARADOME Stropní PIR detektor 9 880 7920 

JA-106KR Ústředna 1 10400 10400 

SA214-18 Záložní akumulátor 1 940 940 

A-114E Drátová klávesnice 1 2090 2090 

JA-118M  Expandér pro magnetické prvky + box 3 1200 + 70 3810 

SA-204 – Dveřní magnetický detektor  20 230 4600 

Maketa kamery – polokoule 2 109 218 

Nůžková mříž + bezpečnostní zámek 3,8 m
2
 4300 + 3300 19640 

Docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  1 85300 85300 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy 3 6000 18000 

JA-116H Sběrnicový expandér + box 4 2850 + 70 11680 

Kabel CYKY 3 x 1,5 3 10/m 30 

Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 133 7/m 931 

Kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 485 10/m 4850 

Celkem 386 885 

 

     8.3 Varianta C 

 

 V poslední variantě zabezpečení se zaměřuji na zabezpečení z pohledu výsledku 

analýz  a  vlastních  poznatků  a  zkušenostní  při  pozorování  aktuálního  zabezpečení firmy 

a funkčnosti režimového opatření. 

 

 8.3.1 Mechanické zabezpečovací systémy 

 

 Již navržené opatření ve variantách A a B využiji i zde. Doplním oplocení o další 

prvky znemožňující přelezení. Navrhuji také vyměnit aktuální zámek za bezpečnostní zámek 

do dveří, dělící budovu 1 a 2 a do dveří do administrativní části v 3 NP budovy 1. Dále jsou 
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přidány  bezpečnostní  folie na okna nacházející se nad přístřešky a nad střechou ve výšce do 

3 m nad mini a v blízkosti hromosvodů v blízkosti do 1,2 m. 

 

Perimetrická ochrana 

Posuvná brána samonosná   

 Brána pro vjezd 4,5 m, celková délka 6,0 m x výška 2,0 m 

 Povrchová úprava žárový zinek, materiál rámu jekl 80 x 40 x 2 mm [51] 

 

Pohon posuvné brány Road 400Kit   

 Pro posuvné brány o hmotnosti do 400 kg, světlost průjezdu 5 m, dálkové ovládání [62] 

 

Poplastované pletivo    

 Ocelový drát se zinkovou povrchovou úpravou, poplastovaný 

 Výška 2000 mm, oko 50 x 50 mm, průměr drátu 3,1 mm [48] 

 

Sloupek   

 Výška 2500 mm, průměr 38 mm, poplastovaný, se zinkovou povrchovou úpravou [49], 

 

Držák ostnatého drátu – Bavolet a ostnatý drát - poplastovaný  

 Nástavec slouží na uchycení max. tří řad ostnatého drátu, PVC průměr 48 mm [50] 

 

Plášťová ochrana 

ADLO Bezpečnostní dveře TESIM   

 RC 3, vnější i vnitřní požární odolnost EI 30/EW 30 

 11 jistících bodů, originál Mul-T-Lock trezorový zámek, z vnější strany koule 

 Dva ocelové pláty s ocelovým rámem, se samozavíračem, jištění pantové strany [19] 

 

Bezpečnostní vložka Fab 2018 R1 

 Rozměr 65 mm/35 mm, 5klíčů, RC 3 [19]  

 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7   

 Atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 16 %, stínící koeficient 0,99 [47] 

 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4   

 Světle šedé zabarvení, atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Potlačení sluneční energie 44 %, stínící koeficient 0,64 [47] 
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Nůžková mříž  
 Díly vyrobeny z oceli, snadná údržba a ovládání  

 RC 3, tříbodový bezpečnostní zámek  

 Ochrana vložky masivní krycí rozetou [20] 

 

 8.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 

 V předešlé variantě jsem vybrala prvky PZTS zejména drátového zapojení. V této 

variantě navrhuji pro zjednodušení a rychlejší a jednodušší instalaci některých prvků 

v bezdrátovém provedení firmy Jablotron z řady JA 100. Dále navrhuji umístit další systém 

CCTV na jižní stranu areálu z důvodu předejití možného vandalismu a napadení objektu. 

 

Perimetrická ochrana 

AVD-W60H Venkovní Day/Night Super HiRes antivandal kamera s fixním objektivem  

 Vysoké rozlišení 600/700 TV řádků (barva), 700 TV řádků (černobíle) 

 Digitální Zoom 1 x – 10 x, napájení 12 V DC, MOTION detekce pohybu v obraze 

 BACKLIGHT nastavení kompenzace protisvětla, rozměry 93 x 64 mm [21] 

 

Plášťová ochrana 

DUALBEAM-WL Infrazávora bezdrátová   

 4 x paprsek, dosah 80 m, tamper proti otevření a odtržení, venkovní i vnitřní použití 

 Napájení lithiové baterie 3,6 V/13 Ah (RX) a 2 x 3,6/13 Ah (TX) 

 Frekvence 433 a 868 MHz, detekční rychlost 50 - 700 m/sec [18] 

 

SA-204 Magnetický dveřní detektor    

 Drátový vývod, rozměr 49 x 17 x 9 mm, pracovní vzdálenost max. 40 mm [6] 

 

Prostorová ochrana 

EN-DIT20-82Vnitřní barevná IR dome kamera 

 IR přisvětlení (24 ks IR LED, dosvit 20 m) 

 Automatický soumrakový spínač, obrazový senzor Sharp CCD 1/4" 

 Horizontální rozlišení 420 TV řádek, objektiv ohnisková vzdálenost 3.6 mm F2.0 

 Rozměry 94 x 68,5 mm, napájení 12 V DC ± 10 %, 300 mA, DC konektor [21] 

 

JA-180P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  

 Napájení Lithiová baterie typ LS(T) 14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah) 
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 Komunikační pásmo 868 MHz, komunikační dosah cca 300 m (přímá viditelnost) 

 Prostředí II. vnitřní všeobecné dle ČSN EN 50131-1 

 Doporučená instalační výška 2,5 m nad úrovní podlahy 

 Úhel detekce / délka záběru 120° / 12 m, stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 [5] 

 

DG467 PARADOME Stropní PIR detektor 

 Montážní výška 2,1 - 4 m, záběr vějíře elipsa 360°, stupeň zabezpečení 2  

 Rozměr 35 x 108 mm, napájení 10 - 16 V DC 

 Pokrytí 7 x 6 m při výšce 2,4 m / 11 x 6 m při výšce 3,7 m [15] 
 

JA-180S Bezdrátový požární detektor 

 Napájení Lithiová baterie typ LS(T) 14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah) 

 Komunikační pásmo 868,1 MHz 

 Detekce kouře optický rozptyl světla, detekce teplot třída A2 

 Citlivost detektoru kouře m = 0,11  ̧0,13 dB/m, poplachová teplota 60 °C až 70 °C 

 Vestavěná akustická siréna 80 dB, rozměr 126 x 65 mm [14] 

 

JA-180A Bezdrátová vnější siréna   

 Napájení lithiová baterie BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah 

 Komunikační pásmo 868 MHz, stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1 

 Komunikační dosah cca 300 m (přímá viditelnost) 

 Třída prostředí IV venkovní všeobecné - 25 až + 60 °C 

 Doba houkání sirény max. 3 minuty, doba blikání blikače max. 30 min. po poplachu 

 Siréna piezo elektrická, 112 dB/m [2] 

 

 8.3.3 Doplňující prvky   

 

 Jedná se zejména o prvky PZTS, které propojují jednotlivé komponenty v celek, bez 

nichž by byl systém nefunkční. 

 

JA-106KR Ústředna    

 120    sběrnicových    nebo     bezdrátových     zón,    300   uživatelských   kódů,   15   sekcí, 

32 programovatelných výstupů, zálohovací akumulátor 12V; 18Ah (7 až 35Ah) 

 SMS, rádiový modul, 4 nastavitelné DPPC, 5 volitelných protokolů pro DPPC 

 Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, prostředí -třída II. vnitřní všeobecné  

 Napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II, napájecí zdroj typ A  

 Pracovní frekvence (s modulem JA-110R) 868 MHz ISM pásmo [11] 
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A-114E Drátová klávesnice + JA-192E Ovládací segment přístupových modulů  

 Přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 

zabezpečovacího systému 

 Napájení ze sběrnice ústředny (9 – 15 V), prostředí II. vnitřní všeobecné 

 Stupeň zabezpečení 2 [9], [13]  

 

SA214-18 Záložní akumulátor  

 Rozměry 181 x 76 x 167, jmenovité napětí 12 V 

 Kapacita 18 Ah, maximální trvalý proud 5,1 A  

 Maximální vybíjecí proud 5 s 100 A, dobíjecí napětí trvalé 13,5 - 13,8 V [39] 

 

JA-116H Sběrnicový expandér   

 16 drátových vstupů, rozšíření kapacity ústředny o další drátové vstupy  

 Napájení z ústředny, stupeň zabezpečení 2 

 Rozměry 102 x 66 x 20 mm, max. zatížení 400 mA, proudová spotřeba expandéru 25 mA [4] 

 

JA-118M 1204 Expandér pro magnetické prvky 

 Sběrnicový modul pro připojení až 8 magnetických detektorů 

 Spotřeba 5 mA/15 mA, napájení ze sběrnice ústředny 

 Stupeň zabezpečení 2, prostředí II. vnitřní všeobecné [1] 

 

JA-110R Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů 

 Napájení ze sběrnice ústředny 12 V, rádiová komunikace 868,1 MHz 

 Stupeň zabezpečení 2, prostředí II. vnitřní všeobecné [7] 

 

JA-190PL Box na expandér 

 Rozměry 90 × 90 mm, odolnost do 400 V [12] 

 

JA-190X Modul telefonního komunikátoru  

 Předání poplachových hlasových zpráv, komunikace s DPPC, umožňuje vzdálený přístup 

 Vybaven základní přepěťovou ochranou, hlásí události na mobilní telefon (SMS a hlasové 

zprávy až na 8 tel. čísel), stupeň zabezpečení 2 [8] 
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Kabely 

 Připojení ústředny do sítě kabel CYKY 3 x 1,5 [61] 

 Sběrnicový kabel stíněný  SYKFY 3 x 2 x 0,5 [43] 

 Připojení detektorů sdělovací kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 [3] 

 

Analog Slim -  elektronický dveřní vrátník   

 Možnost připojení na analogovou linku 

 Spínací i rozpínací kontakt relé pro ovládání elektrického inverzního zámku [17] 

 

Bezpečnostní tabulka – Tento prostor je monitorován kamerovým systémem  

 Plast 210 x 148 mm (A5) [24] 

 

 8.3.4 Režimová ochrana  

  

 Zde je jako v případech návrhu A a B instalován docházkový systém Alveno. 

Zaměstnance je nutné seznámit s postupy vpouštění a odprovázení návštěv a následný pohyb 

cizích  osob  v areálu  nebo  budově.  Vedoucí  zaměstnanci  se   musí   seznámit   s   aktivací 

a deaktivací PZTS a tím spojenou povinností kontroly objektu při odchodu posledního 

zaměstnance. Zda je daný zaměstnanec posledním v objektu, se zobrazí na displeji 

docházkové čtečky.  

    

Docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  

 Identifikace na základě otisku prstu, přiložení čipu nebo kombinace obou  

 Rozpoznání otisků a dostatečná kapacita pro firmu do 100 zaměstnanců 

 Doba ověření ≤ 0,7 s, čtení i vlhkých otisků prstů 

 Kapacita paměti 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů 

 Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V, rozměry 205 x 145 x 50 mm 

 Balíček: 2 x čtečka Alveno Profesional, rozšíření SW do 100 zaměstnanců [35] 

 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

 Způsob identifikace otiskem prstu / čip /kombinace obou, možnost otevírání dveří 

 Rozměr 102 x 50x 37,3 mm, napájení 12 V přímo ze čtečky, doba ověření ≤ 1 s  

 Čipy EM Marione 125 kHz [35] 
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 8.3.5 Finanční rozpočet      

 

Celkové vyčíslení poslední varianty C je znázorněn v tabulce 14. Ceny jsou pouze 

orientační. 

Tabulka 14 Kalkulace prvků návrhu C (autor) 

Název / Typ 
Počet 

ks/m
2
 

Cena 1ks/m
2
 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Posuvná brána samonosná 1 22000 22000 

Pohon posuvné brány Road 400Kit 1 5820 5820 

Poplastované pletivo (role 25 m) 4 2875 11500 

Sloupek 35 282 9870 

Bezpečnostní tabulka 16 26 416 

Analog Slim - elektronický dveřní vrátník 2 3000 6000 

ADLO Bezpečnostní dveře TESIM 1 30000 30000 

Bezpečnostní vložka Fab 2018 R1 5 690 3450 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7 190 m
2 

450 85500 

Bezpečnostní fólie N 1050 SR PS 4 65 m
2 

456 29640 

Držák ostnatého drátu - Bavolet 35 230 8050 

Ostnatý drát poplastovaný (role 100m) 3 850 2550 

DUALBEAM-WL Infrazávora 5 14300 71500 

JA-180S Bezdrátový požární detektor 3 1630 4890 

SA-204 Magnetický dveřní detektor 20 230 4600 

JA-180P Bezdrátový PIR detektor pohybu 36 1540 55440 

Docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk, čip)  1 85300 85300 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy 3 6000 18000 

AVD-W60H Venkovní kamera s příslušenstvím 2 3000 6000 

DG467 PARADOME Stropní PIR detektor 9 880 7920 

JA-106KR Ústředna 1 11000 11000 

SA214-18 Záložní akumulátor 1 940 940 

A-114E Drátová klávesnice + JA-192E  1 + 3 2090 + 99 2387 

JA-118M  Expandér pro magnetické prvky + box 3 1200 + 70 3810 

JA-116H Sběrnicový expandér + box 1 2850 + 70 2920 

JA-180A Bezdrátová vnější siréna 1 3100 3100 

Nůžková mříž + bezpečnostní zámek 3,8 m
2
 4300 + 3300 19640 

EN-DIT20-82 Vnitřní barevná IR dome kamera 1 1500 1500 

Kabel CYKY 3 x 1,5 3 10/m 30 

Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 113 7/m 791 

Kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 195 10/m 1950 

Celkem 516514 

     

 8.4 Vyhodnocení navržených variant  

  

 K volbě výběru nejúčinnější varianty zabezpečení použiji metody multikriteriálního 

rozhodování  - metody rozhodovací matice. Stanovenými kriterii, jejich určenou vahou a 

následným výpočtem se stanoví nejvhodnější inovativní ideová varianta zabezpečení. Nejprve 
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jsou stanovena jednotlivá kritéria, dle kterých boduji čísly od 1 do 5 (od nejnižší shody po 

nejvyšší) jednotlivé varianty (viz tabulka 15). [56] 

 

Tabulka 15 Hodnocení variant dle kritéria (autor) 
 

Kritérium 
Hodnocení varianty 

A B C 

Cena prvků 5 4 4 

Cena montáže 5 4 3 

Náklady na provoz 5 4 4 

Spolehlivost 2 3 5 

Čas realizace 5 4 3 

Pracnost 2 3 4 

Estetické vyhotovení 4 3 4 

Životnost 5 5 4 

Odolnost systému 3 5 5 

Pojistné plnění 2 3 5 

Efektivnost 1 4 5 

Celkem 39 42 46 

Pořadí 3 2 1 

 

 Následně je každému kritériu přiřazena váha dle důležitosti, a to od 1 do 5 (od 

nejmenší důležitosti po nejvyšší) a touto vahou je vynásobena již obodovaná varianta (viz 

tabulka 16). U obou tabulek jsou provedeny součty. Z těchto součtů je patrná nejvhodnější 

ideová varianta zabezpečení C, která je podrobněji popsána spolu s nákresem v následné 

kapitole a v přílohách 1 – 4. 

Tabulka 16 Hodnocení variant dle váhy kritéria (autor) 

Kritérium Hodnocení varianty 

Název Váha A B C 

Cena prvků 3 15 12 12 

Cena montáže 2 10 8 6 

Náklady na provoz 4 20 16 16 

Spolehlivost 5 10 15 25 

Čas realizace 3 15 12 9 

Pracnost 3 6 9 12 

Estetické vyhotovení 3 12 9 12 

Životnost 4 20 20 16 

Odolnost systému 5 15 25 25 

Pojistné plnění 5 10 15 25 

Efektivnost 5 25 20 25 

Celkem 158 161 183 

Pořadí 3 2 1 
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9 Ideový návrh zabezpečení 

 

 Dle výsledku metody multikriteriálního rozhodování  - metody rozhodovací matice, 

která je vypočtena a názorně zobrazena v předešlé kapitole, lze za nejvhodnější variantu 

zabezpečení považovat návrh varianty C. Jedná se o vzájemné propojení prvků MZS s prvky 

PZTS v kombinací drátového a bezdrátového propojení. Současně s těmito opatřeními úzce 

souvisí režimová opatření, která společně s dříve jmenovanými prvky tvoří účinný 

bezpečnostní systém minimalizující hrozící rizika. Jednotlivé komponenty s bližším popisem 

specifikuji v této kapitole. Následně je na nákresech v přílohách 1 – 4 zobrazeno umístění 

těchto komponentů v jednotlivých budovách.  

 

     9.1 Mechanické zabezpečovací systémy 

 

 MZS jsou nedílnou součástí preventivní ochrany. Zaměřuji se zde zejména na 

chybějící části MZS v plášťové a perimetrické ochraně, kdy plášťová ochrana je doplněna 

bezpečnostními foliemi v kritických místech. Dále upozorňuji na značené nedostatky 

v současné perimetrické ochraně a to hlavně v oblasti vstupu pro vozidla. 

 

 9.1.1 Perimetrická ochrana 

 

 K zajištění komplexní perimetrické ochrany zde navrhuji vyměnit současnou závoru 

za posuvnou samonosnou bránu s pohonem a dálkovým ovládáním. Dále je třeba nahradit 

provizorní oplocení sestavené z drátěných košíků za oplocení z pletiva opatřené vrcholovou 

zábranou z ostnatého drátu. Oplocení tohoto typu je třeba umístit na západní, východní a jižní 

straně areálu místo současného konstrukčně nevyhovujícího plotu.  

 

Posuvná brána samonosná s pohonem  

 Je opatřena doplňujícími prvky elektronickým vrátníkem a externí biometrickou 

čtečkou, kdy se zamezí neoprávněnému pohybu osob a vozidel po areálu.  Pro návštěvy je zde 

instalován dveřní elektronický vrátník. 

 Brána pro vjezd 4,5 m, celková délka 6,0 m x výška 2,0 m 

 Povrchová úprava žárový zinek, materiál rámu jekl 80 x 40 x 2 mm [51] 
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Obrázek 33 Posuvná brána samonosná [51] 
 

Poplastované pletivo  

 Nově navržené pletivo nahradí nevyhovující část zastaralého oplocení. Potřebná délka 

nového pletiva je celkem 100 m.   

 Ocelový drát se zinkovou povrchovou úpravou, poplastovaný 

 Výška 2000 mm, oko 50 x 50 mm, průměr drátu 3,1 mm [48] 

  

Obrázek 34 Poplastované pletivo [48] 

 

Sloupek, držák ostnatého drátu – Bavolet a ostnatý drát 

 Celkový počet sloupků a držáků je 35 pro délku oplocení 100 m s maximální 

vzdáleností mezi sloupky 3 m. Ostnatý drát je proveden ve třech nad sebou jdoucích řadách.  

 Výška sloupku 2500 mm, průměr 38 mm, poplastovaný, se zinkovou povrchovou úpravou 

 Nástavec slouží na uchycení max. tří řad ostnatého drátu, PVC  průměr 48 mm [49], [50] 

 

Obrázek 35 Poplastovaný sloupek, nástavec a ostnatý drát [49], [50] 
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 9.1.2 Plášťová ochrana 

  

 Nejdražší částí návrhu je plášťová ochrana. Je tvořena bezpečnostními foliemi dvou 

provedení – čiré a světle šedé. Dále je zabezpečení zaměřeno na vstupní dveře do budovy 1, 

kdy aktuálně konstrukčně nevyhovují požadovanému stavu. Opatřeny jsou bezpečnostní 

vložkou dveře spojující objekt 1 a 2, dveře v 3 NP budova 1 – vstup do administrativní části a 

prosklené dveře na jihu a severu budovy 1. Použita je také nůžková mříž na budově ČOV jako 

preventivní složka zabezpečení. Veškeré vnější vstupní dveře do objektů musí být opatřeny 

samozavíračem a z vnější strany bezpečnostním kováním a koulí. 

 

ADLO Bezpečnostní dveře TESIM  

 Umístění tohoto typu dveří je nutné z důvodu zabezpečení hlavního vstupu do budovy 

1, která je klíčová pro vstup do přilehlých budov 2 a 3. Současné dveře hlavního vstupu jsou 

ve velmi špatném technickém stavu a nesplňují již bezpečnostní požadavky pojišťovny.   

 RC 3, vnější i vnitřní požární odolnost EI 30/EW 30 

 11 jistících bodů, originál Mul-T-Lock trezorový zámek, z vnější strany koule 

 Dva ocelové pláty s ocelovým rámem, doplněno samozavíračem, kompletní jištění pantové 

strany, zabezpečené proti vysazení [19] 

       

Obrázek 36 ADLO Bezpečnostní dveře TESIM a bezpečnostní vložka FAB 2018 R1 [19] 

 

Bezpečnostní vložka Fab 2018 R1 

 Její umístění je v 5 kusech a to na klíčových místech – hlavní vstup do budovy 1, 

vstup do administrativní části budovy 1 v 3 NP, oba prosklené vstupy do budovy 1 a dveře 

dělící budovu 1 a 2.  

 Rozměr 65 mm/35 mm x 30, 5 mm klíčů, RC 3 [19] 
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Nůžková mříž  

 Mříž  je  umístěna  na  vstupních  dveřích  ČOV  (budova  4)  z preventivního důvodu 

a prvotního odrazení od případného pokusu vloupání. Vstup do této budovy se totiž nachází 

mimo areál firmy LOANA ROŽNOV a.s.  

 Díly vyrobeny z oceli, snadná údržba a ovládání  

 RC 3, tříbodový bezpečnostní zámek  

 Ochrana vložky masivní krycí rozeta [20] 

 

Obrázek 37 Nůžková mříž [20] 

 

Bezpečnostní fólie typu SCL SR PS 7 a typu N 1050 SR PS 4  

 Čiré bezpečnostní folie jsou umístěny v budově 1 a to v 1 NP a ve 2 NP jen 

v prostorách nad přístřešky, střechou a v oknech vzdálených do 1,2 m svým dolním okrajem 

v blízkosti hromosvodů. Dále se nachází v 2 NP budovy 2. Světle šedé jsou ve všech oknech 

budovy 3. Nachází se zde prostory šaten a technické místnosti, kdy pro potřeby osvětlení 

místností není třeba silného slunečního světla. Umístění čirých folií navrhuji také v bočních 

vstupních dveřích do budovy 1. Folie nepůsobí preventivně, ale jelikož se nachází v již 

perimetricky chráněném areálu, není třeba zde umísťovat ekonomicky značně náročnější mříž 

zabezpečení, např. mříže.  

 Atesty na boční ráz dle EN 12 600 

 Čiré - potlačení sluneční energie 16 %, stínící koeficient 0,99 

 Světle šedé - potlačení sluneční energie 44 %, stínící koeficient 0,64 [47] 

 

Obrázek 38 Odolnost bezpečnostní folie proti rozbití [47] 
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     9.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

 

 Kombinací následujících prvků PZTS s navrženými prvky MZS se vytvoří ideální 

bezpečnostní systém. Prvky PZTS firmy Jablotron, řady JA 100, jsou propojeny s ústřednou 

kombinací drátového propojení a bezdrátové propojení v komunikačním pásmu 868 MHz. 

Jednotlivé umístění v areálu a budovách je pro přesnější názornost zobrazeno v příloze 1 - 4.  

 

 9.2.1 Perimetrická ochrana 

 

 Současné vnější CCTV jsou doplněny o další dvě kamery k zabezpečení jižního 

areálu, prostoru mezi oplocením a budovami. Umístěny jsou na jihozápadním rohu budovy 1 

a na jihozápadním rohu nezabezpečené budovy LOANA ROŽNOV a.s., obě se záběrem na 

kotelny a jižní stranu areálu firmy (příloha 4). Současně je podmínkou, aby veškeré prostory 

okolo budov byly trvale v nočních hodinách osvětleny, kdy tímto se zajistí důležitá prvotní 

preventivní složka zabezpečení.  

AVD-W60H Venkovní Day/Night Super HiRes antivandal kamera s fixním objektivem 6 mm  

 Vysoké rozlišení 600/700 TV řádků (barva), 700 TV řádků (černobíle)  

 Digitální Zoom 1 x – 10 x, napájení 12 V DC, MOTION detekce pohybu v obraze 

 BACKLIGHT nastavení kompenzace protisvětla, rozměry 93 x 64 mm [21] 

 

Obrázek 39 CCTV AVD-W60H [21] 

 

 9.2.2 Plášťová ochrana 

 

 Zabezpečení pláště budovy je zajištěno níže uvedenými prvky, kdy jsou chráněny 

okenní otvory a veškeré vnější vstupní dveře v budově 1, 2 a 3 proti neoprávněnému vstupu 

do objektu. 
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DUALBEAM-WL Infrazávora  

 Bezdrátové Infrazávory jsou umístěny v počtu pěti kusů ve výšce 1,5 m nad úrovní 

podlahy. Infrazávory se nachází z vnějšku budovy 3 v 1 NP, uvnitř budovy 1 a 2 v 1 NP a 2 

NP. Uvnitř budovy paprsky prochází štěrbinou mezi okny a opěrnými sloupy. Detekce 

probíhá formou přerušení paprsku, která je vyhodnocena ústřednou jako poplach.  

 4 x paprsek, dosah 80 m, tamper proti otevření a odtržení, venkovní i vnitřní použití 

 Napájení lithiové baterie 3,6 V/13 Ah (RX) a 2 x 3,6/13 Ah (TX) 

 Frekvence 433 a 868 MHz, detekční rychlost 50 - 700 m/sec [18] 

     

Obrázek 40 Infrazávora DUALBEAM-WL [18] 

 

SA-204 Magnetický dveřní detektor 

 Proti neoprávněnému otevření všech vstupních dveří do objektu je umístěno 20 

magnetických detektorů zobrazených na obrázku 41. Lze je instalovat i na kovová vrata. 

Umísťují se ve spodní části dveří nebo vrat.     

 Drátový vývod, rozměr 49 x 17 x 9 mm, pracovní vzdálenost max. 40 mm [6] 

 

Obrázek 41 Magnetický dveřní detektor [6] 

 

 9.2.3 Prostorová ochrana 

 

 Na nejvíce ohrožených místech v budovách 1 – 4 s možným neoprávněným pohybem 

osob, jsou umístěny bezdrátové PIR detektory pohybu osob a drátové stropní PIR detektory 

pohybu osob. Výškové umístění detektorů je dle manuálu. Před jednotlivými detektory nesmí 

být umísťovány větší předměty (skříně, regály) z důvodu zachování detekčního rozsahu. Dále 
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je vnitřní prostor hlavního vstupu zabezpečen instalovanou CCTV kamerou směřující na 

hlavní vstupní dveře budovy 1. 

EN-DIT20-82 Vnitřní barevná IR dome kamera 

 V případě neoprávněného vstupu cizí osoby do budovy 1 v době provozu, bude tato 

zaznamenána CCTV kamerou zobrazenou na obrázku 42. Záznam je prováděn na DVR.  

 IR přisvětlení (24 ks IR LED, dosvit 20 m) 

 Automatický soumrakový spínač, obrazový senzor Sharp CCD 1/4" 

 Horizontální rozlišení 420 TV řádek, objektiv ohnisková vzdálenost 3.6 mm F2.0 

 Rozměry 94 x 68,5 mm, napájení 12 V DC ± 10 %, 300 mA, DC konektor [21] 

 

Obrázek 42 EN-DIT20-82 Vnitřní kamera [21] 

 

JA-180P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  

 Umožňuje okamžitou nebo zpožděnou reakci na pohyb. Vestavěný tamper kontakt 

chrání systém před neoprávněným zásahem. 

 Napájení Lithiová baterie typ LS(T) 14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah) 

 Komunikační pásmo 868 MHz, komunikační dosah cca 300 m (přímá viditelnost) 

 Prostředí II. vnitřní všeobecné, stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 

 Doporučená instalační výška 2,5 m nad úrovní podlahy 

 Úhel detekce / délka záběru 120° / 12 m [5] 

 

Obrázek 43 PIR detektor pohybu [5] 
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DG467 PARADOME Stropní PIR detektor 

 Vzhledem k rozlehlosti místností a výšce stropů v objektech, umísťuji stropní čidla do 

výšky 3,7 m, což odpovídá většině výšek stropů. V budově 2 a 3 jsou stropy podstatně vyšší, 

doporučuji snížit sloupek od stropu do požadované výšky a na něj umístit čidlo. 

 Montážní výška 2,1 - 4 m, záběr vějíře elipsa 360°, stupeň zabezpečení 2  

 Rozměr 35 x 108 mm, napájení 10 - 16 V DC 

 Pokrytí 7 x 6 m při výšce 2,4 m / 11 x 6 m při výšce 3,7 m [15] 

 

Obrázek 44 DG467 PARADOME Stropní PIR detektor [15] 

 

JA-180S Bezdrátový požární detektor 

 Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Ve 

výrobní části budov je zabezpečení za pomocí EPS. Umístění prvku JA-180S je navržen 

v kuchyňce a kanceláři IT technika a serverovně v 3 NP budovy 1. 

 Napájení Lithiová baterie typ LS(T) 14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah) 

 Komunikační pásmo 868,1 MHz 

 Detekce kouře: optický rozptyl světla, detekce teplot třída A2 

 Citlivost detektoru kouře m = 0,11  ̧0,13 dB/m, poplachová teplota 60 °C až 70 °C 

 Vestavěná akustická siréna 80 dB, rozměr 126 x 65 mm [14] 

 

 

Obrázek 45 JA-180S Bezdrátový požární detektor [14] 

 

JA-180A Bezdrátová vnější siréna  

 Prvek PZTS, který působí prvotně preventivně, následně represivně. Umístěna bude ve 

výšce 3 m nad zemí vně budovy 1 ze západní strany.  

 Napájení lithiová baterie BAT-80 Jablotron 6V, 11 Ah, siréna piezo elektrická, 112 dB/m 

 Komunikační pásmo 868 MHz, komunikační dosah cca 300 m (přímá viditelnost) 

 Stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1, třída prostředí IV venkovní všeobecné - 25 až + 60 °C 
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 Doba houkání sirény max. 3 minuty, doba blikání blikače max. 30 min. po poplachu [2] 

 

Obrázek 46 JA-180A Bezdrátová vnější siréna [2] 

 

     9.3 Doplňující prvky 

 

 Dalšími prvky PZTS jsou komponenty, které vzájemně propojují prvky již výše 

zmíněné a vytváří tak ideální bezpečnostní systém. Jedná se například o ústřednu, rozšiřující 

moduly, GSM komunikátor, kabely, elektronického vrátného a textové tabulky upozorňující 

na umístění CCTV. 

 

JA-106KR Ústředna  

 Ústředna, zobrazená na obrázku 47 je umístěna v místnosti IT technika v 3 NP budovy 

1, je opatřena ochranným kontaktem přes 6 A jistič. Silový přívod 220V je proveden 

samostatně kabelem CYKY 3 x 1,5, kdy podlého samostatné revizi.   

 120    sběrnicových    nebo    bezdrátových    zón,    300    uživatelských    kódů,    15  sekcí, 

32 programovatelných výstupů 

 SMS, rádiový modul, 4 nastavitelné DPPC, 5 volitelných protokolů pro DPPC 

 Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, prostředí -třída II. vnitřní všeobecné  

 Zálohovací akumulátor 12 V, 18 Ah (7 až 35 Ah) 

 Napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II, napájecí zdroj typ A  

 Pracovní frekvence (s modulem JA-110R) 868 MHz ISM pásmo  

Ústředna je vybavena: 

 2 vzájemně nezávislé svorkovnice pro připojení sběrnice 

 1 konektor pro vestavěný radiový modul (JA-110R) 

 1 konektor pro komunikační modul PSTN (JA-190X) 

 Vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, 1 GB paměťovou kartou pro uchování dat 

událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků [11] 
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Obrázek 47 JA-106KR Ústředna [11] 

 

A-114E Drátová klávesnice + JA-192E Ovládací segment přístupových modulů 

 Umožňuje jednotlivé sepnutí/vypnutí potřebného podsystému po zadání přiděleného 

kódu. Klávesnice je opatřena čtyřmi ovládacími segmenty. Každému podsystému je přiřazen 

jeden, který umožní uživateli snadné ovládání funkcí zabezpečovacího systému a zobrazí stav 

systému. Klávesnice je umístěna uvnitř budovy 1 vedle hlavního vstupu. 

 Přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání 

zabezpečovacího systému 

 Napájení ze sběrnice ústředny (9 - 15 V), prostředí II. vnitřní všeobecné 

 Stupeň zabezpečení 2 [9], [13]  

    

Obrázek 48 JA-11AE Drátová klávesnice + JA-192E Ovládací segment přístupových modulů [9], [13] 

 

SA214-18 Záložní akumulátor 

 V případě výpadku proudu je v boxu ústředny umístěn záložní akumulátor, který 

zajistí chod systému.  

 Rozměry 181 x 76 x 167, jmenovité napětí 12 V, kapacita 18 Ah 

 Maximální trvalý proud 5,1 A  

 Maximální vybíjecí proud 5 s 100 A, dobíjecí napětí trvalé 13,5 - 13,8 V [39] 
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Obrázek 49 SA-18 Záložní akumulátor [39] 
 

JA-190X Modul telefonního komunikátoru 

 Modul telefonního komunikátoru společně se sběrnicovým modulem pro připojení 

bezdrátových komponentů jsou umístěny v boxu ústředny jako součást sady.  

 Předání poplachových hlasových zpráv, komunikace s DPPC, umožňuje vzdálený přístup 

 Vybaven základní přepěťovou ochranou, hlásí události na mobilní telefon (SMS a hlasové 

zprávy až na 8 tel. čísel), stupeň zabezpečení 2 [8] 

   

Obrázek 50 Modul Telefonního komunikátoru a bezdrátový modul komponentů [7], [8] 

 

JA-110R Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů 

 Napájení ze sběrnice ústředny 12 V, rádiová komunikace 868,1 MHz 

 Stupeň zabezpečení 2, prostředí II. vnitřní všeobecné [7] 

 

JA-116H Sběrnicový expandér 

 Z důvodu umístění 23 drátových prvků v systému, je třeba zapojit 2 sběrnicové 

expandéry.   

 16 drátových vstupů, rozšíření kapacity ústředny o další drátové vstupy  

 Napájení z ústředny, stupeň zabezpečení 2 

 Rozměry 102 x 66 x 20 mm, max. zatížení 400 mA 

 Proudová spotřeba expandéru 25 mA [4] 
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Obrázek 51 Expandér pro drátové a magnetické prvky [4], [1] 

 

JA-118M 1204 Expandér pro magnetické prvky 

 K ústředně jsou sběrnicemi připojeny tři expandéry pro magnetické prvky umístěné 

v budově 1 – 3 v 1 NP. Celkem je v objektu umístěno 20 magnetických detektorů. 

 Sběrnicový modul pro připojení až 8 magnetických detektorů 

 Spotřeba 5 mA/15 mA, napájení ze sběrnice ústředny 

 Stupeň zabezpečení 2, prostředí II. vnitřní všeobecné  

 Maximální délka kabelu k detektorům 100 m [1] 

 

JA-190PL Box na expandér 

 Univerzální box vhodný pro všechny typy použitých expandérů je znázorněn na 

obrázku 52. 

 Rozměry 90 × 90 mm, odolnost do 400 V [12] 

 

Obrázek 52 JA-190PL Univerzální box na expandér [12] 

 

Kabely  

 V systému jsou využity tři typy kabelů. Jejich provedení je znázorněno na obrázku 53. 

 Připojení ústředny do sítě kabel CYKY 3 x 1,5 [61] 

 Sběrnicový kabel stíněný  SYKFY 3 x 2 x 0,5 [43] 

 Připojení detektorů sdělovací kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 [3] 

     

Obrázek 53 Kabely CYKY 3x1,5      SYKFY 3x2x0,5     JYStY 2x2x0,8 [3], [61], [43] 
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Analog Slim -  elektronický dveřní vrátník  

 Pro  umožnění  vstupu  návštěv,  dodavatelů  a  jiných  osob  do  areálu  je instalován u 

vjezdové brány a branky pro pěší vstup elektronický dveřní vrátník. Hlasovým 

komunikátorem se dotyčný spojí se sekretářkou, případně jiným uvedeným administrativním 

pracovníkem, který elektronicky dálkově bránu či branku otevře. 

 Možnost připojení na analogovou linku 

 Spínací i rozpínací kontakt relé pro ovládání elektrického inverzního zámku [17] 

 

Obrázek 54 Analog Slim -  elektronický dveřní vrátník [17] 

 

Bezpečnostní tabulka – Tento prostor je monitorován kamerovým systémem 

  Vzor piktografické tabulky o upozornění na monitorování kamerovým systémem není 

stanoven. Je ale uložena povinnost, aby byl subjekt upozorněn na kamerový systém před 

vstupem do monitorovaného objektu nebo prostoru. Umístění těchto tabulek formátu A5 je na 

východním a jižním oplocení ve výšce 1,8 m a vzájemné vzdálenosti 10 m.   

 Plast 210 x 148 mm (A5) [24] 

 

Obrázek 55 Bezpečnostní tabulka [24] 
Docházkové čtečky DSi 501/502 (otisk/čip)  

 Vzhledem k současně využívanému docházkovému SW PAMIKA dodavatel zaručuje 

vzájemnou kompatibilitu s docházkovým systémem Alveno. Čtečka je umístěna 

uvnitř objektu 1 vedle hlavního vchodu.  

 Identifikace na základě otisku prstu, přiložení čipu nebo kombinace obou  

 Rozpoznání otisků s dostatečnou kapacitou pro firmu do 100 zaměstnanců 

 Doba ověření ≤ 0,7 s, čtení i vlhkých otisků prstů 

 Kapacita paměti 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů 

 Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V, rozměry 205 x 145 x 50 mm 

 Balíček: 2 x čtečka Alveno Profesional, rozšíření SW do 100 zaměstnanců [35] 
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Obrázek 56 Docházkové čtečky DSi 501/502 [35] 

 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

 Umístění  externích čidel otisků prstů je navrženo na příjezdové bráně, vstupní brance 

a hlavním vstupu, kdy po přiložení prstu/čipu zajistí otevření dveří/brány. 

 Způsob identifikace otiskem prstu / čip /kombinace obou, možnost otevírání dveří 

 Čipy EM Marione 125 kHz, rozměr 102 x 50 x 37,3 mm 

 Napájení 12 V přímo ze čtečky, doba ověření ≤ 1 s [35] 

 

Obrázek 57 Externí čidlo na otisky prstů/čipy [35] 
 

   9.4 Režimová opatření 

 

 Hierarchie firmy je rozložena do tří úrovní. Jednotlivá oprávnění vstupů a funkce osob 

firmy jsou znázorněny v tabulce 17. Na základě toho je třeba vymezit zaměstnancům 

oprávnění vstupu do části budov v určitou dobu. Většinou se pracuje v jednosměnném 

provozu, výjimečně v případě mimořádných zakázek se pracuje v provozu dvousměnném. 

Pracovní doba je zde pro všechny od 6.00 hod. do 14.00 hod. při ranní směně. Odpolední 

směna má režim od 14.00 hod. do 22.00 hod. Administrativní pracovníci, vrátný (údržbář), 

ředitel a vedoucí výroby opouští pracoviště v 16.00 hod, poslední po skončení pracovní 

směny odchází vedoucí dané směny. Docházkový systém na základě identifikace zaměstnance 



Bc. Lucie Tichá: Zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany majetku 

89 

 

přiložením prstu nebo identifikační magnetické karty upozorní, že se na daném pracovišti 

nachází poslední. Tento poté za pomoci klávesnice zakóduje příslušný okruh. 

 Celkový systém zabezpečení lze rozdělit do tří podsystémů, na podsystém 

administrativa (A), výroba a skladové prostory (B), vstupní chodby (C). Lze zvolit různé 

varianty střežení dle potřeb zaměstnance – střežení pouze A, pouze B, pouze C či jejich různé 

kombinace. 

Tabulka 17 Oprávnění vstupů zaměstnanců (autor) 

 

 Ředitel, 

Vedoucí výroby 
Administrativa Zaměstnanci výroby 

Vstupní chodby Ano Ano Ano 

Administrativa Ano Ano Ne 

Sklad Ano Ne Ne 

Výroba Ano Ne Ano 

Podsystém A, B, C A, C B, C 

  

 Dále je zde stanoven klíčový režim, kdy opět jako v předešlém případě, dle přístupů na 

pracoviště, mají tito zaměstnanci (vedoucí výroby) oprávnění používat klíče k jednotlivým 

pracovištím a průchodům mezi nimi. Jedná se o možnost používání nákladových výtahů, 

spojovacích dveří mezi výrobními halami.  

 Cizí  osoby  (návštěvy,   dodavatelé,   obchodníci   apod.)   nacházející   se   v   areálu 

a budovách firmy, jsou neustále v doprovodu pověřeného zaměstnance, který je po skončení 

návštěvy vyprovodí z budovy a zajistí řádné uzavření hlavního vchodu. 

 V souvislosti s uvedenými režimy a opatřením je doporučeno provádět pravidelná 

školení o oprávnění přístupu a používání docházkového systému. Dále jsou zaměstnanci 

seznámeni  s oprávněním  vstupu  na  určitá pracoviště a s tím spojený pohyb po areálu firmy 

a jednotlivých budovách. Veškerá opatření jsou vnesena do interních směrnic firmy, kdy tato 

seznámení zaměstnanec potvrdí svým podpisem a datem seznámení / proškolení. Zákazník si 

přeje v dohledné době zrušit pozici vrátného. Vzhledem k výše uvedeným opatřením je žádost 

realizovatelná.  

 

     9.5 Výkresová část ideového návrhu zabezpečení 

  

 Graficky je v příloze 1 - 4 znázorněn areál firmy s rozložením budov 1 - 5, dále jsou 

zde zobrazeny půdorysy jednotlivých budov a jejich podlaží s umístěním navržených prvků 

PZTS a MZS zaznačené projekčními schematickými značkami. Výkresy jsou vyhotoveny 

v SW programu AutoCAD 2005. 
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     9.6 Realizace výsledného návrhu zabezpečení 

 

 Výsledný návrh varianty C jsem předložila a zkonzultovala s IT technikem, vedoucím 

výroby a následně s ředitelem firmy LOANA ROŽNOV a.s., kdy shledali výsledný návrh 

s celkovou kalkulací navrženého zabezpečení za přijatelný. Z hlediska ekonomické situace 

bude samotná realizace navrženého zabezpečení prováděna v několika etapách. V první fázi 

se firma LOANA ROŽNOV a.s. zaměří na výměnu nevyhovujícího oplocení areálu, 

zabezpečení vjezdové brány a výměny dveří hlavního vstupu. Při umístění bezpečnostních 

folií musí být dodržen a zajištěn správný postup instalace, kdy folie musí být umístěna tak, 

aby při nárazu na sklo nedošlo k jeho vyražení z rámu.  

 Následně se zajistí umístění CCTV na jižní straně areálu a před hlavním vchodem. 

Před samotnou instalací je zadavateli doporučeno vyplnit formulář Oznámení o zpracování 

osobních  údajů v souvislosti s užíváním CCTV se záznamem a tento zaslat Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Dle ustanovení § 16 zák. č. 101/2000Sb., zákon o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je provozování kamerového 

systému se záznamem považován za zpracování osobních údajů (zde se jedná o důvod 

ochrany majetku) a podléhá oznamovací povinnosti. Z důvodu lepší detekce pachatele 

doporučuji zákazníkovi prodloužit nahrávací smyčku CCTV z dosavadní 1 hodiny na 7 dní. 

Následně se instalují biometrické čtečky Alveno, kdy v souvislosti s tímto lze zrušit pozici 

vrátného. V případě zasílání hlasových zpráv a SMS zpráv o stavu poplachu systému je nutné 

zajistit, aby příjemci zpráv byli přítomní nejdále 5 minut od objektu, pro co nejrychlejší zásah 

a kontrolu stavu poplachu systému. Vzhledem k náročnosti této podmínky doporučuji spojení 

výstupu systému a ohlášení poplachové zprávy místní bezpečnostní agentuře přes DPPC pro 

co nejrychlejší a nejúčinnější zajištění objektu. 

 Ve druhé fázi se na základě výběrového řízení zajistí odborná firma k instalaci 

bezpečnostních folií, mříže a posléze k instalaci samotného PZTS. Aby mohly prvky PZTS 

fungovat správně, nesmí se před PIR čidla postavit vyšší předměty (např. skříně, regály). 

V prostoru mezi okny a opěrnými sloupy, kde jsou instalované IR závory, se nesmí volný 

prostor  přerušit  žádným  předmětem  (záclona  apod.).   Instalační   a   programovací   práce 

a následné pravidelné kontroly provozuschopnosti systému provede akreditovaná firma 

s certifikátem. Provede také zaškolení správce systému a uživatele v rozsahu potřebném pro 

ovládání systému. Na závěr se sepíše provozní kniha PZTS, do které se dále vepisují veškeré 

poplachy, servisy a výměny prvků systému.  
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10 Závěr 

 

 Účelem diplomové práce bylo nalézt optimální inovativní návrh zabezpečení aktiv 

firmy  LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany majetku kombinací prvků MZS 

a PZTS a z toho vyplývající zpracování režimových opatření, které společně vytvoří ideální 

bezpečnostní systém. 

 Úvodní část práce je věnována rešerši nejdůležitější odborné literatury, odborným 

pojmům  a  výčtu  právních  předpisů  a  technických norem, které se svým obsahem dotýkají 

a jsou podstatné k dané problematice ochrany objektů. Následná kapitola je věnována teorii 

systému fyzické ochrany objektů. Zde jsou rozepsány jednotlivé části pasivních, aktivních 

prvků fyzické ochrany, jejich použitelnost a principy fungování.  

 Další kapitola se věnuje charakteristice objektu LOANA ROŽNOV a.s., kdy je 

specifikován areál firmy, rozložení jednotlivých budov, konstrukční vlastnosti s podrobným 

výčtem aktuálního zabezpečení firmy prostředky PZTS a MZS. K následnému zpracování 

analýz a nápravných opatření je důležité, přesně specifikovat a odhalit slabá místa a vady. 

Uvádím zde aktuální současné využití jednotlivých prvků fyzické ochrany. V závěru kapitoly 

je uvedena statistika kriminálních činů páchaných v ČR a Zlínském kraji, které jsou podstatné 

z hlediska ohrožení objektů a majetku. V posledních 5 letech se sice celkový počet 

kriminálních činů krádeží vloupání a sprejerství ustálil, to však neznamená, že by společnost 

měla polevit v opatření chránících jejich majetek, 

 Na  základě  výše  uvedených  poznatků  je  následná  kapitola  věnovaná  identifikaci 

a posouzení rizik za využití metod a analýz. Modelovací metoda Ishikawův diagram názorně 

rozděluje zjištěná rizika z procesního a strukturálního hlediska. Analýzou selhání a jejich 

dopadů – metodou FMEA jsem hodnotila míru rizika identifikovaných rizik a následně 

zjištěných výsledků jsem rizika s nepřijatelnou mírou rizika ohraničenou Lorenzovou křivkou 

verifikovala metodou analýza souvztažnosti. Vzhledem k ověřeným nejzávažnějších 

identifikovaným rizikům (např. nedostatečná kontrola pohybu osob a vozidel, neuzamčení 

dveří, vniknutí dveřmi, přelezení plotu) jsem zpracovala tři návrhy zabezpečení vedoucí 

k nápravnému opatření, minimalizaci rizik případně k jejich odstranění.  

 Při zpracování jednotlivých variant jsem vycházela z výše zjištěných poznatků, které 

jsem následně propojila s požadavky zákazníka a se smluvními požadavky pojišťovny, u které 

je  firma  pojištěna pro případ prostého vandalismu, vandalského činu spáchaného vloupáním 

a krádeže vloupáním včetně loupeže. Výběr ideového návrhu jsem provedla za pomoci 

metody multikriteriálního rozhodování  - metody rozhodovací matice. Po vyhodnocení 



Bc. Lucie Tichá: Zabezpečení podniku LOANA ROŽNOV a.s. prostředky technické ochrany majetku 

92 

 

jedenácti stanovených kritérií (např. cena výrobku, životnost, odolnost systému, pojistné 

plnění) byl stanoven nejúčinnější inovativní návrh zabezpečení C. Kombinace navržených 

prvků MZS a PZTS  s následným vyplývajícím režimovým opatřením vytvoří ideový 

bezpečnostní systém, který minimalizuje analyzovaná rizika na přijatelnou hranici. Výsledný 

návrh zabezpečení je blíže popsán v kapitole 9 s vyobrazením použitých komponentů MZS, 

PZTS  a doplňkových zařízení s technickými parametry. Rozmístění komponentů je 

zobrazeno v příloze 1 - 4. Výsledná cena komponentů návrhu C je 516 514 Kč, kdy splňuje 

princip metody ALARA. Náklady na realizaci nepřekračují 10 % hodnoty chráněných aktiv. 

V návrzích neuvádím ceny montážních prací a revizí a dalších manuálních činností potřebné 

k instalaci systému. Realizace návrhu bude provedena ve dvou etapách v kombinaci 

svépomocí a dodavatelsky. 

 Přínosem diplomové práce je inovativní zabezpečení areálu firmy LOANA ROŽNOV 

a.s.,  kdy  kombinací  požadavku  zákazníka,  požadavku  pojišťovny  dle  pojistné   smlouvy 

a zjištěných rizik je zpracován bezpečnostní projekt  k vytvoření spolehlivého bezpečnostního 

systému za použití moderních prvků fyzické ochrany. 
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Seznam zkratek 

CCTV Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

ČAP  Česká asociace pojišťoven 

ČR  Česká republika 

ČOV  Čistička odpadních vod 

DPPC  Dohledové poplachové a přijímací centrum 

DVR  Digitální videorekordér 

IP  Internet protokol 

IR  Infračervené záření 

IT  Informační technologie 

KTPO  Klíčový trezor požární ochrany 

MP  Městská policie 

MZS  Mechanický zabezpečovací systém 

OPPO  Obslužné pole požární ochrany 

PC  Osobní počítač 

PČR  Policie České republiky 

PIR  Pasivní infračervený detektor 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RC  Bezpečnostní třída  

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (primární transportní  

  protokol - TCP/protokol síťové vrstvy – IP) 

US  Ultrazvukový 

VKV  Velmi krátké vlny 

ZDP  Zařízení dálkového přenosu 
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