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Anotace 
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Ostrava, 2014. Diplomová práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová. 

Předmětem diplomové práce je inovativní návrh technického zabezpečení objektu 

soukromé firmy za účelem ochrany osob a majetku. V první části diplomové práce jsem 

uvedla základní pojmy, technické normy a právní předpisy, které se zabývají danou 

problematikou. Dále je zde vysvětlen pojem bezpečnostní projektování a také jeho 

náležitosti, které musí splňovat. Další část se věnuje popisu celého areálu společnosti 

včetně budov podniku a také je zde popsán současný stav zabezpečení objektu soukromé 

firmy. V předposlední části je zpracována analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

a následně vypracovány a posouzeny varianty návrhu na snížení rizik. Následně je 

v poslední části vybrána nejvhodnější varianta, která je podrobně rozpracována.  

Klíčová slova: bezpečnostní projekt, analýza, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

režimová ochrana, mechanický zábranný systém 
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The subject of this thesis is the innovative proposal of the technical security of object the 
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1 Úvod 

S vlastnictvím majetku je od nepaměti spojena potřeba zajistit jeho ochranu 

a majiteli poskytnout zároveň pocit jistoty. Nebezpečí může pocházet v podobě přírodních 

sil nebo od nepřítele. Postupně se zabezpečení začalo vyvíjet. V současné době vyvstala 

nutnost ochrany písemnictví, vyráběných výrobků, majetku i ochrana citlivých dat 

umístěných v podnicích. 

V minulosti býval podnik zabezpečován pouze jedním zaměstnancem, který seděl 

na vrátnici a dohlížel na celý areál. Ale z důvodu přibývající kriminality je toto řešení již 

nedostačující. Dochází k vyvíjení nových a dokonalejších předmětů pro překonávání 

bezpečnostních systémů s následným neoprávněných vstup do objektů. Proto je nutné 

a nezbytné zlepšovat a zdokonalovat zabezpečení objektů.  

V současné době je podnik, osoby i majetek chráněny mechanickými zábrannými 

systémy, poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy, fyzickou ostrahou 

a režimovou ochranou. Současný stav zabezpečení má určité nedostatky, které bude 

potřeba vyřešit a zajistit jejich zlepšení, protože cílem diplomové práce je inovativní návrh 

technického zabezpečení objektu soukromé firmy za účelem ochrany osob a majetku.  

Diplomová práce je rozčleněna do několika kapitol. V první kapitole, která 

následuje po úvodu je uvedena rešerše. V této části je uveden seznam knih, které se 

vztahují k diplomové práci a mají pro ni stěžejní význam. V další kapitole jsou uvedeny 

pojmy a definice pro ucelení řešené problematiky. Následuje kapitola právní předpisy 

a technické normy, které se vztahují k oblasti související s tématem diplomové práce. Další 

kapitola se zabývá bezpečnostním projektováním, jeho zásadami, cíly a také náležitostmi, 

které musí celý bezpečnostní systém splňovat. Dále následuje kapitola věnující se základní 

charakteristice podniku, historii a jeho umístění. S tím souvisí i popis celého areálu 

společnosti včetně popisu jednotlivých budovy společnosti. Po této kapitole následuje 

popis současného stavu zabezpečení podniku. Následně jsou uvedena jednotlivá aktiva, 

která se v podniku vyskytují a je potřeba je chránit. Za tímto celkem jsou popsány vybrané 

analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik a následně možnosti, které mohou přispět pro 

zmírnění rizik, která byla identifikována jako závažná. Na základě hodnocení pomocí 

vícekriteriální metody je vybrána jedna nejpravděpodobnější možnost a ta je také v další 

části diplomové práce podrobněji rozpracována. V poslední části je závěr se stručným 

shrnutím dosažených výsledků a také s přínosem pro podnik. 
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2 Rešerše 

Pro účely zpracování diplomové práce bylo zapotřebí nastudovat literaturu 

zabývající se základními pravidly bezpečnostního projektu. Bezpečnostní projekt řeší 

komplexní zabezpečení objektu z důvodů ochrany majetku společnosti a také jejich 

zaměstnanců. Pro tyto účely uvádím výčet použitých knih k řešené problematice. 

BRABEC, František, aj. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 2001. 

ISBN 80-86445-04-06. 

 Kniha má velkou ucelenou strukturu od prevence kriminality v podobě Policie 

České republiky, městské policie a soukromých bezpečnostních služeb, přes detektivní 

služby, informační bezpečnost a také se zaměřuje na ochranu osob a majetku. Jedna 

z nejdůležitějších částí této knihy je kapitola bezpečnostních expertíz, neboli bezpečnostní 

projektování.  

 Kniha bude použita k seznámení se s jednotlivými fázemi bezpečnostního 

projektování. Získané znalosti budou použity při stanovování stavby diplomové práce 

a v teoretické části. Kniha bude také využita při vypracovávání Ishikawova diagramu, 

který bude použit v praktické části práce. 

 

LUDĚK, Lukáš, aj. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín: VeRBuM, 

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

Tato kniha se věnuje detektorům, které slouží k ochraně majetku v případě narušení 

objektu, jednotlivým druhům elektronických bezpečnostních systémů a také zásadám 

a postupům při projektování bezpečnostních systémů. V další části jsou rozebrány 

jednotlivé právní aspekty a další vzdělávání pracovníků fyzické ostrahy. Poslední část 

knihy je zaměřená na profesní obranu průmyslové komerční bezpečnosti. 

 Kniha bude použita pro získání informací o pojmu bezpečnostní projektování a jeho 

cíli. Po dosažení potřebných informací slouží k vytvoření ucelené představy, jak 

postupovat při psaní diplomové práce. Získané informace budou uvedeny a uplatněny 

v teoretické části diplomové práce.  
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LUDĚK, Lukáš, aj. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: VeRBuM, 

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

 V knize jsou vysvětleny a popsány kamerové systémy, řízení rizik v různých 

oblastech bezpečnostního inženýrství, technologie profesní oblasti a informační podpora 

a systémy v bezpečnostních oblastech. V poslední kapitole této knihy je vysvětlena 

bezpečnostní politika a zároveň bezpečnostní systémy státu. 

 Kniha bude použita v praktické části diplomové práce při popisování obecného 

postupu analýzy a hodnocení rizik a také při snižování rizik.  

  

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. [online]. 2009 [cit. 

2013-11-28]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 

V tomto studijním textu jsou uvedeny jednotlivé právní předpisy zabývající se 

ochranou civilního letectví, kapacitní a projekční řešení, které mohou ovlivnit bezpečnost 

na letišti.  

Dále se ve skriptu zabývá analýzami pro identifikaci rizik v případě možného 

ohrožení letiště, které budou použity pro účely seznámení se především s aplikací metody 

příčin a následků poruch. Postup aplikace a realizace bude uveden v praktické části práce.  

 

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

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. Edice SPBI 

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

Kniha poskytuje informace o řízení rizik a metodách identifikace rizik, dále uvádí 

řízení a rozhodování při řešení mimořádných událostí a v poslední části uvádí řízení zásahu 

jako proces.  

Kniha poslouží především pro provedení a pochopení analýzy souvztažnosti, jejíž 

teoretický postup bude uvedena v praktické části práce.  
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3 Pojmy a definice 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé pojmy a k nim příslušné definice, které se 

vztahují k řešené problematice této práce. 

 

Aktivum 

 Jakýkoliv subjekt organizace nebo vše co může mít pro danou organizaci určitou 

hodnotu, která by mohla být zmenšena působením hrozby. Působení hrozby může být 

minimalizováno zavedením bezpečnostních opatření. Aktiva rozdělujeme na hmotná (např. 

cenné papíry, finanční prostředky, nemovitosti, apod.) a nehmotná (např. informace, 

kvalita, autorská práva). [22] 

 

Analýza 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace na 

jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Cílem analýzy je 

identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu 

a zákonitosti. [29] 

 

Bezpečnostní projekt 

 Jedinečná, plánovací, organizační a řídící činnost vedoucí k předem stanovenému 

cíli, realizovaného ve vymezeném čase a prostoru využívající dostupných zdrojů a financí 

v požadované kvalitě. [21] 

 

Elektronický bezpečnostní systém 

 Jde především o ochranné systémy, které zajišťují a předávají informace o napadení 

objektu (např. poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dále jen PZTS). [21] 

 

Fyzická ochrana 

 Systém technických, organizačních a režimových opatření zabraňující 

neoprávněnému užívání, poškození, zničení nebo zcizení majetku nebo směřující 

k zajištění bezpečnosti osob. [11] 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=anal%C3%BDza
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/identifikovat
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/elementarni
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Fyzická ostraha 

 Zajišťuje fyzickou ochranu objektu v případě napadení, odhalování nebo zadržení 

pachatele, zamezení zcizení majetku apod. Osoby vykonávají fyzickou ostrahu, jsou 

speciálně připravené a schopné zajistit bezprostřední zásah chráněných aktiv 

s minimálními dopady. [21] 

 

Mechanický zábranný systém 

Mechanickým zábranným systémem (dále jen MZS) se rozumí především 

prostředky, které jsou založeny na své mechanické pevnosti a jejichž základem jsou 

mechanické zábrany (ploty, mříže, vrata, zámky a další.), které stěžují a zabraňují vniknutí 

pachatele do objektu. [20] 

 

Nebezpečí 

 Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost 

vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit 

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

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Slouží k odhalování neoprávněného vstupu do objektu, především vniknutí nebo 

pokus o vniknutí do střeženého objektu. Systém je vybaven akustickými a signalizačními 

prvky. [21] 

 

Režimová ochrana 

 Soubor organizačně administrativních opatření (pohyb osob v objektu, evidence 

vozidel, evidence návštěv) a postupů směřujících k zajištění subjektu proti jeho 

případnému napadení. Uskutečňování režimové ochrany souvisí se všemi druhy 

ochranných opatření, které vyžadují jejich dodržování. [21] 

 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. [1] 
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4 Právní předpisy a technické normy 

Předmětem řešení této diplomové práce je bezpečnostní projekt, který se věnuje 

zejména ochraně osob a majetku. Z důvodu, že v České republice dosud není žádný 

komplexní předpis, který by stanovoval příslušná ustanovení a požadavky je nutné k řešené 

problematice využít množství technických norem a právních předpisů.  

Níže uvádím základní výčet nejdůležitějších z nich.  

4.1 Právní předpisy 

Základní výčet právních předpisů týkající se řešené problematiky. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o nejvyšší a základní zákon České republiky. Ústava je nejvyšším 

a základním zákonem státu. Je rozdělen do preambule a osmi hlav o 113 článcích. Podle 

Ústavy České republiky je Česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický stát. [36] 

Podle čl. 2 tohoto zákona každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [36] 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění 

pozdějších předpisů 

Součástí usnesení je Listina základních práv a svobod, která je zároveň součástí 

Ústavy České republiky, která deklaruje lidská práva jako nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná. [35] 

K ochraně osob a majetku se vztahuje článek 2, ve kterém se uvádí, že každý může 

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

V článku 6 se uvádí, že má každý právo na život. Dle článku 7 je nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí, která jsou zaručena. Článek 12 uvádí nedotknutelnost obydlí. Není 

dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. [35] 

Listina základních práv a svobod deklaruje základní práva a svobody, politická 

práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva 
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a právo na soudní a právní ochranu. Omezení těchto práv je možné jen na základě zákona. 

[35] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Trestní zákoník je součástí veřejného práva, které upravuje trestní právo hmotné. 

Definuje trestní odpovědnost a taxativně vyjmenovává jednotlivé trestné činy a tresty, 

které lze za ně uložit. [40]   

Ve vztahu k ochraně osob a majetku definuje jednotlivé skutkové podstaty 

trestných činů proti životu a zdraví, proti právům na ochranu osobnosti, soukromí 

a listovního tajemství, trestné činy proti majetku. Všechny toto trestné činy a další jsou 

uvedeny ve zvláštní části tohoto zákona. [40]   

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

předpisů 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [38]   

K ochraně osob a majetku se vztahuje v § 76 odstavce 2 tohoto zákona, že osobní 

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

kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze – li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladů oznámit. [38]   

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 nahrazuje starý občanský zákon z roku 

1964. Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na 

ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. [42]   
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Ve vztahu k ochraně osob a majetku se v § 6 uvádí, že jestliže hrozí neoprávněný 

zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem 

zásah sám odvrátit. Dále se v § 11 uvádí, že 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. [42]   

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. [37]   

 Ve vztahu k ochraně osob a majetku se v § 13 odstavce 1 uvádí, že správce 

a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

[37]   

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

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací utajovaných, podmínky pro 

přístup k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [41]   

 Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv 

podobě, bez ohledu na nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit 

újmu zájmů České republiky. [41]   

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje právní vztahy při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, které jsou vztahy pracovněprávními, upravuje právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy pracovněprávními. [39]   

 Ve vztahu k ochraně osob a majetku se v § 248 odstavce 2 uvádí, že zaměstnavatel 

je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které 

zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky 
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zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana 

osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. [39]   

4.2 Technické normy 

Níže uvádím technické normy, které se vztahují k dané problematice. 

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

a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma 

stanovuje také stupně zabezpečení a třídy prostředí. [6]   

Související normy, které uvádějí konkrétní požadavky na instalaci nebo na 

jednotlivé komponenty: 

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

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

- ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové - 

systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory, 

- ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové - 

systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené 

a mikrovlnné detektory, 

- ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové - 

systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené 

a ultrazvukové detektory, 

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

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

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

systémy - Část 3: Ústředny, 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení, 

- ČSN EN 50131-5-3 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy 

Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení, 

- ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje, 
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- ČSN EN 50131-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy, 

- ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(akustické), 

- ČSN CLC/TS 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(pasivní), 

- ČSN CLC/TS 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(aktivní), 

- ČSN CLC/TS 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory, 

- ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje systém uzavřených televizních okruhů, které zahrnují kamery 

s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. [7]  

Související normy, které uvádějí konkrétní požadavky na instalovaný systém: 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu, 

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

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

požadavky, 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly, 

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

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=64272
http://shop.normy.biz/d.php?k=91360
http://shop.normy.biz/d.php?k=91362
http://shop.normy.biz/d.php?k=92570
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ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

 Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů 

pro použití v zabezpečovacích aplikacích a také popisuje všeobecné požadavky na 

komponenty z hlediska prostředí. [8]   

 Související normy, které uvádějí konkrétní požadavky na instalovaný systém: 

- ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty, 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní 

bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti 

vloupání. Dělají se zkoušky, na základě jejich výsledků se klasifikuje odolnost proti 

vloupání. [4] 

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

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

Tato norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání  

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se zkušebními metodami. 

Rovněž uvádí schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě klasifikace 

jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému - neoprávněnému 

otevření. [5] 

ČSN ENV 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken, mříží, 

lehkých obvodových plášťů a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: 

otáčení, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) 

a navinování jakož i na pevné konstrukce. [9] 
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5 Bezpečnostní projekt 

Diplomová práce se zabývá řešením bezpečnostního projektu, proto tu bude nejprve 

uvedena obecně používaná charakteristika.  

Nejdříve bude uvedeno bezpečnostní projektování s definováním jeho hlavních 

cílů, dále budou vyjádřeny výchozí hlediska pro zpracování bezpečnostního projektu 

a bezpečnostní politika.  V poslední části se zaměřím na samotnou realizaci 

bezpečnostního systému, který je jeden z nejdůležitějších částí bezpečnostního plánování.  

5.1 Bezpečnostní projektování 

Bezpečnostní projektování lze definovat jako jedinečnou, plánovací, 

organizační a řídící činnost vedoucí k předem stanovenému cíli realizovaného ve 

vymezeném čase a prostoru využívající dostupných zdrojů a financí v požadované kvalitě. 

  Definice vyjadřuje proces celého projektování a vyplývá z ní, že dosažení 

stanoveného cíle je podmíněno splněním požadavků pro každou oblast, ve které má 

probíhat. Nesplnění kteréhokoliv požadavku negativně ovlivňuje dosažení stanoveného 

cíle. [21] 

  Činitelé, kteří ovlivňují splnění stanoveného cíle, se vyjadřují pomocí tzv. 

pentagonu. Všech pět činitelů je ve stejné rovnováze, což je v praxi těžko realizovatelné. 

[21] Tento stav je znázorněn na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Pět činitelů ovlivňujících splnění projektového cíle [21] 

 

Základní myšlenkou a zároveň i cílem bezpečnostního projektování je vytvoření 

bezpečného prostředí v prostředí bezpečnostním. Bezpečné prostředí je chápáno jako 

venkovní i vnitřní přirozené prostředí působící kladnými i zápornými vlivy na okolí. 
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Bezpečné prostředí je podmnožinou, neboli součástí bezpečnostního prostředí, které se 

vytváří realizací ochranných opatření, které snižují jeho negativní vlivy na chráněný 

objekt. [21] 

V případě poznání stavu bezpečnostního prostředí předurčuje kvalitu celkového 

výsledku bezpečnosti. [21] 

5.2 Výchozí hlediska pro zpracování bezpečnostní projektu 

V případě řešení určitého problému v organizaci je potřeba provést řadu kroků, 

jejichž pořadí je přesně stanoveno. Na začátku řešení problému je potřeba formulovat 

problém, kterým se má projekt zabývat. Pokud jsme provedli formulaci, je nezbytné začít 

jej analyzovat. Výsledkem prováděné analýzy je určení možností řešení daného problému 

neboli formulace alternativ řešení. Po zjištění jednotlivých alternativ řešení následuje další 

etapa, což je posouzení a zhodnocení jednotlivých alternativ řešení a výběr jedné 

z nejvhodnějších alternativ. Dalším krokem k vyřešení problémů je provést realizaci. 

Proces by měl také vždy obsahovat zpětnou vazbu, která slouží k ověřování výsledků 

realizace. Na základě toho mohou být přijata určitá nápravná opatření. [3] Uvedený proces 

bezpečnostního projektování je znázorněn na obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Proces bezpečnostního projektování [3]  
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Při realizaci bezpečnostního projektu se formulací problému rozumí odpověď na 

otázku, zda je současný systém zabezpečení dostačující a poskytuje dostatečný stupeň 

ochrany. Odpověď na tuto otázku je velmi důležitá, protože dokáže ovlivnit a zároveň 

i určit, jak bude bezpečnostní projekt dále probíhat. V případě záporné odpovědi je 

zapotřebí provést analýzu za účelem identifikace nedostatků v bezpečnostním projektu. Po 

zjištění slabých míst v bezpečnostním projektu je zapotřebí formulovat alternativy řešení. 

Při větším počtu alternativ se používá kriteriální rozhodování, to znamená, že podle určité 

váhy a kritéria se vybere ta nejvhodnější varianta řešení. Poté následuje realizace určitých 

prostředků a opatření. Po určité době se provádí ověřování výsledků a v neposlední řadě se 

určují náklady, které budou muset být na projektování a na realizaci bezpečnostních 

opatření vynaloženy. [3] 

5.3 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je souhrn organizačních a řídících opatření, norem standardů 

a pravidel, jejichž smyslem je ohodnotit informace o podnikatelských aktivitách a ostatní 

související fakta. Jedná se o ohrožení podniku, stanovení rizik a návrhy na ochranu 

podniku v rámci technologických technických, organizačních a personálních opatřeních 

s důrazem na dodržování právních norem. [3] 

Bezpečnostní politika zahrnuje především odpovědi na tři základní otázky: 

- co a z jakého důvodu má organizace v oblasti bezpečnosti činit, 

- jakých cílů chce organizace dosáhnout v oblasti bezpečnosti, 

- jakým způsobem mají být řízeny činnosti v organizaci a jakým způsobem 

mají být provedena opatření, aby stanovených cílů bylo dosaženo. 

V dokumentu bezpečnostní politiky by měly být zodpovězeny i další otázky, jako 

například kdo je zodpovědný za naplnění cílů bezpečnostní politiky, časový horizont 

k naplnění cílů bezpečnostní politiky, jak bude uváděna do praxe nebo jak bude prováděno 

sankciování za nedodržení zásad a cílů bezpečnostní politiky. [3] 

Bezpečnostní politika, aby slnila svůj účel a stala se účinným nástrojem pro 

prosazení bezpečnostních opatření, by měla být v písemné formě. Bezpečnostní politika by 

měla být také podřízena obecné politice organizace, to znamená jejímu obecnému 

strategickému plánu. Bezpečnostní politiku jakožto i obecní politiku nelze zaměňovat 
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s vizí organizace, což je základní důvod její existence. Bezpečnostní politika se zaměřuje 

na problematiku tří základních oblastí – lidi, majetek a informace. [3] 

5.4 Bezpečnostní systém 

Bezpečnostní systém se navrhuje z důvodů vytvoření bezpečného prostředí, díky 

němuž dochází k omezení negativních jevů působících na chráněný objekt. [11] 

Bezpečnostní systém neboli fyzická ochrana je tvořena systémem technických, 

organizačních a režimových opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s hmotným 

a nehmotným majetkem, nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob. [11] 

Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a implementovat bezpečnostní 

opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany. [11] 

Fyzickou ochranu tvoří několik základních celků, podle kterých lze následovně 

provést začlenění fyzické ochrany: 

1. technická ochrana, 

- mechanické zábranné systémy, 

- elektrické bezpečnostní systémy,  

- fyzická ostraha, 

2. režimová ochrana. 

K dosažení co největšího a nejefektivnějšího účinku fyzické ochrany je důležité při 

samotné realizaci klást co největší důraz na všechny zmíněné kategorie, protože žádná 

z nich není nositelem úplného stoprocentního řešení bezpečnostní problematiky. Účinnost 

prostředků a opatření použitých v rámci jednotlivých kategorií závisí na řadě faktorů jako 

například architektonickém řešení chráněného objektu, lokalizaci apod. Také je důležité si 

uvědomit, že ochrana systémů je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. Z tohoto 

důvodu je potřeba zabezpečení pojmout komplexně, protože podcenění jediné součásti se 

může značně nevyplatit. [3] 

 

Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy jsou veškeré zábrany (např. oplocení, bezpečnostní 

dveře, trezory, mříže, zámky, atd.), které zabraňují nebo ztěžují vniknutí nepovolaným 

osobám do chráněného objektu. Mechanické zábranné systémy zabezpečují ochranu svou 
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mechanickou pevností. Ta je dána dobou, kterou pachatel musí vynaložit pro překonání 

mechanických zábranných systému. Mnohdy je delší, než je pro pachatele únosné. [32] 

Základní cílem mechanických zábranných systému je tedy vytvořit pevnou zábranu, 

která zabrání především: 

- násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru, 

- znehodnocení předmětů a zařízení uvnitř chráněného objektu, 

- krádeží předmětů, zařízení a jiných hodnot z chráněného objektu, 

- možnosti umístění nebezpečného předmětu do zařízení v chráněném 

objektu. 

Obecně lze říci, že každý mechanický zábranný systém je překonatelný. Odlišují se 

však časem a energií, která je potřeba pro jejich překonání a také použitém nářadím, 

pomůckách a znalosti konstrukce. [32] 

Mechanické zábranné systémy podle použití při ochraně chráněného objektu je lze 

následovně rozdělit: 

- obvodová ochrana – někdy nazývaná jako perimetrická ochrana. Slouží 

k vnější ochraně venkovních prostorů, 

- plášťová ochrana – jedná se o stavební a konstrukční prvky budov jako jsou 

stavební prvky a otvorové výplně, 

- prostorová ochrana – ochrana vnitřních prostor objektu, 

- předmětová ochrana – zabezpečuje jednotlivé předměty v chráněném 

prostoru (např. dokumentů, informací, finančních hotovostí, drahých obrazů 

a kovů, zbraní apod.) pomocí trezorů, tenzorových skříní a přenosných 

zařízení. [32] 

 

Technická ochrana – elektrické bezpečnostní systémy  

 Elektrické bezpečnostní systémy realizované pomocí poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů a kamer účinně doplňují mechanické zábranné 

systémy. Pokud se správně propojí, může se informace o narušení objektu dostat 

k určenému příjemci ještě dříve, než se pachatel dostane přes perimetrickou ochranu. [21] 

 Elektrické bezpečnostní systémy slouží především k signalizaci a předávaní 

informací o narušení ve střeženém objektu. Zejména informují o nežádoucích vloupáních 

do chráněných objektů a prostorů. [21] 
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Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je nejstarším a nejpoužívanějším druhem ochrany osob a majetku. 

Fyzická ostraha, nazývaná také jako hlídací služba, je schopna provést v případě nouze 

okamžitý zásah k odvrácení existujícího nebo hrozícího nebezpečí. Fyzická ostraha 

doplňuje oba druhy technické ochrany, kdy tímto spojením vzniká maximální účinnost 

celého systému fyzické ochrany. [3] 

 Fyzická ostraha plní hlavní úkol v oblasti zajišťování bezpečnosti osob a majetku 

a dohlížení a zajišťování veřejného pořádku ve střežené oblasti. Fyzická ochrana může být 

realizovaná soukromými bezpečnostními službami a také vlastní ochranou realizovanou 

specializovanými pracovníky zajišťující ochranu, ale také Policii České republiky anebo 

obecní policii. [3] 

 

Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří administrativní a organizační opatření směřujících 

k zabezpečení citlivých dat, majetku apod. Tato ochrana zabezpečuje: 

- vstupní a výstupní režim osob a vozidel, kontrolu vstupu zaměstnanců, 

návštěv do objektu, kontrolu odchodu osob a vozidel z objektu, oprávněnost 

vynášení písemností, materiálu, 

- režim pohybu zaměstnanců v objektu, který vymezuje  omezený vstup pro 

různé skupiny zaměstnanců a označení těchto skupin k určitým provozům, 

- materiálový režim určuje postup při uskladňování, expedování a jiném 

pohybu materiálu, 

- provozní bezpečnostní režim, kterým se určí nezbytné ochranné režimové 

činnosti při mimořádných událostech, 

- klíčový režim, stanovuje označování, přidělování, manipulaci s klíči, 

výrobu náhradních klíčů, výměny zámků,  

- provozní režim, který určuje způsob použití  fungovaní systémů 

zabezpečovací techniky. [3] 
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6 Základní informace o společnosti 

V této kapitole bude popsán profil společnosti, historie a popsáno okolí společnosti, 

která je předmětem diplomové práce.  

 

6.1 Profil společnosti 

Firma se zabývá výrobou potravinářských výrobků, ve které je zaměstnáváno 

celkem 60 zaměstnanců. Z důvodu přání majitele firmy zde nebudu uvádět její jméno ani 

specifikovat její umístění a přesné definování vyráběných výrobků z důvodu přání majitele 

firmy.   

Výroba potravinářských výrobků je soustředěna ve výrobní hale, která byla 

vybudovaná v roce 2004. Potravinářská výroba zde probíhá na dvou plně 

automatizovaných linkách. Výrobky si své pevné místo získaly nejen u zákazníků na 

domácím trhu, ale jsou také vyváženy do 16 států Evropské unie i mimo unii. Jsou 

vyváženy nejen na východ, ale i třeba do Rakouska, Německa, Itálie, Ruska, Lotyšska, 

Estonska, Litvy a Polska. K dalším aktivitám patří výroba výrobků s označením BIO. 

Jedná se o potraviny ekologického zemědělství.  

Uznávanou kvalitu potvrzují i nejrůznější ceny z potravinářských výstav a veletrhů. 

Při výrobě jsou dodržovány přísné hygienické požadavky. Výroba splňuje veškeré 

požadavky světových hygienických standardů pro potraviny jako BRC a IFS IFS a Bio 

certifikátu. Tyto certifikáty dokazují, že výroba je realizována podle nejnovějších 

a nejpřísnějších hygienických norem a předpisů. 

 

6.2 Historie společnosti  

Začátek potravinářské výroby ve společnosti je spojen se zářím roku 1991, kdy 

v objektech, které byly původně postaveny za účelem sušení ovoce, byla zahájena výroba 

potravinářských výrobků.   

Odbyt se neustále zvyšoval a na jedné technologii bylo už jen velmi problematicky 

zajišťovat potřeby trhu. Tato skutečnost si vyžádala nákup druhé technologie, která byla 

nainstalována v roce 1996. Na těchto technologiích probíhá výroba do dnešních dní. Při 

plném obsazení a optimální organizaci výroby jsou schopni vyrobit za 24 hodin 360 000 

kusů výrobků. 
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6.3 Popis okolí společnosti 

Areál společnosti se nachází v Olomouckém kraji a leží v mělkém údolí potoka, 

který obcí protéká, ve výšce asi 300 m.n.m. Celý areál společnosti je znázorněn na obrázku 

3. Okolí obce, ve které se společnost nachází, je obklopena ovocnými sady, jejichž 

produkci využívá ke své výrobě. Na východní straně od společnosti se rozkládají rozlehlá 

pole, která využívá místní společnost pro pěstování obilnin. Na jižní a severní straně od 

podniku se nacházejí rodinné domy se zahradami a mateřská škola.  

 

 

Obrázek 3: Okolí podniku [autor] 

 

Kolem podniku vedou dvě silnice. Hlavní silnice vede z jihu na sever kolem 

podniku a vedlejší silnice z východu na západ končící u hlavní silnici. Příjezd do areálu 

vede jak z hlavní silnice, tak je možný i z vedlejší, což je znázorněno na obrázku 4.  
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Obrázek 4: Přístupové silnice k podniku [autor] 

 

6.4 Popis areálu společnosti a budovy podniky 

Zde bude uvedena charakteristika jednotlivých budov včetně popisu areálu 

společnosti. 

 

Areál společnosti 

V areálu společnosti se vyskytují i jiné budovy, které jsou ve vlastnictví stejného 

majitele. Budovy slouží rostlinné výrobě převážně pro opravu a uskladnění zemědělské 

techniky. Z tohoto důvodu mi byla přiřazena majitelem firmy pouze budova, která je 

znázorněna na obrázku 3 modrou barvou, zabývající se potravinářskou výrobou. Areál se 

vyskytuje na celkové rozloze 39 366 m
2
. Zastavěná plocha podniku přitom činí  pouze       

5 961 m
2
. Nezastavěnou plochu tvoří různé manipulační plochy a komunikace, které 

spojují jednotlivé objekty v areálu. Před vstupem a vjezdem do areálu je na hranici 

pozemku umístěna vrátnice. Před vrátnici je na levé i pravé straně umístěno parkoviště, 

které pojme přibližně 45 osobních automobilů. Dále je také parkoviště přímo před 

podnikem, které má 6 parkovacích míst a slouží pro vedení podniku. Veškerý nezastavěný 

povrch je tvořený asfaltových povrchem. Výjimku tvoří pár míst, kde je zatravněná plocha.  



21 

 

Celý areál společnosti je oplocen, kdy jednotlivé druhy oplocení bude více 

rozebráno v další kapitole.  

Podnik společnosti tvoří čtyři budovy. Na obrázku číslo pět je schematicky 

znázorněn pohled zepředu na celý podnik, kde je vidět, že budova 1 je oproti budovám 2, 3 

a 4 postavena níže. Všechny budovy jsou mezi sebou průchozí.  

 

Budova 1  

 Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží. V 1. NP se nachází jídelna, výdejna 

obědů, elektrorozvodna, šatna žen (sprchy a sociální zařízení), sklad na čisté oděvy, sklad 

čisticích prostředků a úklidová místnost, šatna mužů (sprchy a sociální zařízení), hala 

(v dnešní době nepoužívaná), místnost pro mytí nářadí, místnost s čistým nářadím, 

strojovna vzduchotechniky, kotelna a výtah.  Ve 2. NP se nachází kancelář ekonoma 

a výrobního technika, sociální zařízení, vstupní hala, filtr pro převlékání návštěv, kartonáž 

a příprava kartonáže, expedici, kancelář mistra, výrobní hala, výtah, místnost na mytí 

nářadí a čisté nářadí. Ve 3. NP nalezneme čtyři kanceláře, dva archivy, zasedací místnost, 

kuchyňka, sociální zařízení a úklidovou komoru. Základ nosné obvodové konstrukce 

v 1.NP tvoří železobetonový monolitický skelet o rozměrech 6 x 6 m s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm z porothermu tloušťky 400 mm a s přisazeným soklem ze štípaného 

KB – BLOKU tloušťky 95 mm. Výtahová šachta je z monolitického železobetonu. 

Obvodovou konstrukci v 2.NP a 3.NP tvoří ocelová hala HARD zateplená systémem 

izolačních sendvičových panelů KINGSPAN tloušťky 80 mm. Vnitřní obezdívka haly je 

provedena z ytongu na maltu ytong tloušťky 150 mm. Příčky jsou vyzděné z ytongu na 

maltu ytong tloušťky 150 mm. Podlaha na sociálních zařízeních, chodbách, v šatnách, 

výdejně obědů, jídelně a v uklidových místnostech je betonová s keramickými dlaždicemi. 

V hale, strojovně, kotelně, v místnostech s nářadím, výrobní hale, kanceláři mistra, 

expedici a kartonáži je betonová s pryskyřicovým povrchem. V kancelářích je provedena 

PVC povrchem. Stropy jsou betonové s trapézovým plechem a dále jsou tvořeny 

kazetovým podhledem pohlcujícím zvuk a s požární odolností. Nad ním jsou vedeny 

veškeré rozvody. Střešní konstrukce je oblouková z tepelně izolačních sendvičových 

panelů. Všechna okna jsou plastová neotevíraná.  Výjimku tvoří místnosti, kde se nachází 

sociální zařízení a kanceláře. Vstup do objektu je možný hlavními vstupními jednokřídlými 

plastovými dveřmi, zbylé 2 jsou trvale uzamčeny.  
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Budova 2  

 Budova je propojena spojovacími krčky s budovou 1 na obou stranách haly. Nalézá 

se zde sklad výrobků, sklad surovin, temperovaný sklad a kancelář vedoucího skladu. 

Obvodová konstrukce je provedena jako ocelová konstrukce se sendvičovými panely, 

tloušťky 100 mm. Příčky jsou z porothermu tloušťky 150 mm. Podlaha je betonová 

s pryskyřičným povrchem. Okna jsou plastová neotevíravá. Vstup je možný přes výrobní 

prostor, rampu, nebo temperovaný sklad, kdy oba vstupy jsou trvale uzamčeny Střecha je 

tvořena trapézovým plechem.  

 

Budova 3  

 Budova se nachází v 1.NP. Nalézá se zde sušárna pro sušení jablek a sklad pro 

usušená jablka. Obvodová konstrukce je tvořená ocelovou konstrukcí a prostory mezi 

ocelovými sloupy jsou vyzděné z cihel plných pálených tloušťky 450 mm. Příčky jsou 

tloušťky 150 mm. Podlaha je betonová. Okna jsou plastová neotevíraná. Vstup do sušící 

části je možný dvěma dvoukřídlými plechovými vraty umístěnými na obou stranách haly, 

které jsou uzamčeny. Střecha je tvořena trapézovým plechem.  

 K sušící části je připojena kotelna, která má vlastní vstup tvořený plechovými 

jednokřídlými dveřmi nebo dvoukřídlými plechovými dveřmi. Obvodové konstrukce jsou 

tvořené plnými pálenými cihlami tloušťky 450 mm a příčky tloušťky 150 mm. Kotelna 

slouží pro vytápění sušárny.  

 

Budova 4  

 Budova má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí dvě 

kanceláře logistiky a managementu, plynová kotelna, šatna skladníků, sociální zařízení 

a místnost pro úklid. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři kanceláře, zasedací místnost 

a sociální zařízení. Obvodová konstrukce je provedena z cihel plných pálených tloušťky 

450 mm a příčky tloušťky 150 mm. Strop je řešen pomocí prefabrikovaných panelů. 

Podlaha je pokryta keramickými dlaždicemi a v kancelářích je podlaha z PVC. Střecha je 

plechová z trapézového plechu. Vstup do budovy je možný jednokřídlými dřevěnými 

dveřmi. Druhé dvoukřídlé prosklené dveře jsou trvale uzamčené. 
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Obrázek 5: Pohled na budovu zepředu [autor] 

 

Schematické rozvržení podniku je vidět v příloze 1 a jednotlivé půdorysy jsou 

uvedeny v příloze 2 až 5.  



24 

 

7 Popis stávajícího stavu zabezpečení  

V této kapitole bude popsán současný stav zabezpečení pomocí mechanických 

zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, fyzické ostrahy 

a režimové ochrany.  

7.1 Mechanické zábranné systémy – perimetrická ochrana 

Celý areál je ohraničen oplocením, které je tvořeno z největší části čtyřhranným 

pletivem o velikosti ok 55 x 55 mm a průměru drátu 2 mm. Plot je opatřen u vrchu jednou 

řadou ostnatého drátu. Výška plotu je 1800 mm. Jedna část tohoto plotu je tvořena 

ocelovými sloupy a druhá betonovými. Oba typy oplocení jsou vidět na obrázku 6.  

Další typ oplocení je tvořen svařovaným zinkovým poplastovaným pletivem 

s velikostí ok 50 x 200 mm a průměru drátu 3 mm. Výška oplocení činí 1 500 mm. 

Konstrukce je tvořena pozinkovanými sloupky, které jsou vsazené do betonové 

podezdívky. Ta slouží zároveň jako podhrabová překážka. Provedení oplocení je 

znázorněno na obrázku 7.  

     

Obrázek 6: Drátěné oplocení s ocelovými a 

betonovými sloupy [autor] 

Obrázek 7: Svařované zinkové poplastované 

pletivo [autor] 

 

Kolem vrátnice je na obou stranách oplocení realizované pomocí trapézových 

ploten širokých 1 000 mm. Výška plechových ploten je 1 500 mm. Zespod je provedena 

podezdívka z betonových cihel o výšce 500 mm. Oplocení je znázorněno na obrázku 8. 

 Vstupy do areálu společnosti jsou dva. Hlavní vstup je realizován pomocí vrátnice, 

kde je kontrolován vjezd i vstup osob a dopravních prostředků. Vjezd do areálu je opatřen 
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jednoramennou závorou, která je ovládaná z vrátnice a má především kontrolní funkci pro 

zabránění neoprávněnému vniknutí do areálu. Pro zaměstnance je umístěna u vstupu čtečka 

karet, která eviduje jejich příchody a odchody z areálu. Celá vrátnice i se závorou je 

opatřena ocelovou dvoukřídlou bránou, kdy každé křídlo má rozměry 4 m a výšku 2 m 

a každé křídlo je usazeno na třech pantových závěsech přivařených k ocelovým sloupkům. 

V jednom křídle je provedena branka o šířce 1 m. Vstupní brána i se závorou je znázorněna 

na obrázku 9. 

  

Obrázek 8: Trapézové oplocení [autor] Obrázek 9: Vrátnice se závorou a bránou [autor] 

Další dva vstupy jsou provedeny ocelovou dvoukřídlou bránou o rozměrech křídel 

2 m a 5 m a výšce 2 m. Tyto vstupy jsou v dnešní době uzamčeny a nepoužívají se. Jsou 

opatřeny železným řetězem a visacím zámkem. Brána je vidět na obrázku 10. Poslední 

možný vstup je 8 m dvoukřídlou bránou s brankou opatřenou ocelovou petlicí a visacím 

zámkem a výška 2 m Nahoře je opatřena ocelovými bodly, což slouží jako vrcholová 

zábrana. Je znázorněna na obrázku 11. 

  

 Obrázek 10: Dvoukřídlá ocelová brána 

[autor] 

Obrázek 11: Dvoukřídlá ocelová brána 

s brankou [autor] 



26 

 

7.2 Mechanické zábranné systémy – plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena zdmi, otvorovými výplněmi a střechou, podlahou 

a stropy. Komplexní konstrukční provedení bylo popsáno v kapitole 6.4, a proto už nebude 

dále zmíněno.  

Hlavním vstup umístěný v budově 1 ve 2.NP je tvořený jednokřídlými plastovými 

prosklenými dveřmi spolu se zádveřím provedeným z obloukových automatických dveří. 

I celý vstupní prostor tvoří prosklená izolační dvojskla.  

Další dva vstupy, které jsou uzamčeny, tvoří v budově 1 bezpečnostní jednokřídlé 

a dvoukřídlé plastové dveře. Oboje dveře jsou vybaveny standardním kováním 

s bezpečnostním zámkem FAB.  

Do budovy 2 je možný vstup jednokřídlými plastovými zateplenými dveřmi 

s přístupem do temperového skladu vybavené zadlabávacím zámkem s cylindrickou 

vložkou. Další vstup do této budovy je možný přes rampu dvoukřídlými ocelovými dveřmi 

s požární odolností usazenými v ocelových zárubních včetně samozavírače. Vnitřní jádro 

protipožárních dveří tvoří minerální vata a ohnivzdorné desky, které jsou usazené 

v ocelovém rámu. Dveře jsou doplněny zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou 

a závěsy a v těchto místech jsou zesíleny ocelovými výztuhami. Všechny tyto vstupy jsou 

uzamčeny. Z budovy 2, kde se nachází sklad výrobků, je možný výstup na dvůr 

dvoukřídlými ocelovými vraty usazenými v ocelových zárubních se zadlabávacím zámkem 

a cylindrickou vložkou. 

Do budovy 3 je vstup možný dvěma dvoukřídlými ocelovými vraty usazenými 

v ocelových zárubních. Jedno křídlo je otvíratelné a druhé skládací. Oboje vrata jsou 

opatřena zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou. Do kotelny, která je součástí 

budovy 2 vedou dvoukřídlá ocelová vrata a jednokřídlé ocelové dveře v ocelových 

zárubních opatřeny zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou. Všechny tyto vstupy 

jsou zamčeny. 

Do budovy 4 se dá vstoupit jednokřídlými dřevěnými dveřmi v ocelových 

zárubních se zadlabávacím zámek a cylindrickou vložkou. Také je možný vstup 

prosklenými dvoukřídlými dveřmi opatřenými také zadlabávacím zámkem s cylindrickou 

vložkou a koulí z venku. Tento vstup se nepoužívá a je uzamčen. V této budově je 

umístěna i plynová kotelna, do které je možný vstup dvoukřídlými ocelovými vraty 
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v ocelových zárubních se zadlabávacím zámkem a cylindrickou vložkou. Tyto dveře jsou 

uzamčeny.  

Všechna okna v budovách jsou plastová neotvíratelná. Otvíratelná jsou pouze 

v kancelářských prostorech. Výjimku tvoří obě kotelny, kdy jsou okna hliníková 

s izolačním dvojsklem. Všechna okna jsou také vybavena bezpečnostní fólií, kromě 3. NP 

v budově 1 a 2. NP v budově 4. 

Po plášti budovy jsou také rozmístěny větrací otvory a vývody vzduchotechniky, 

které jsou chráněny mříží. 

K této ochraně lze také zařadit ochranu místností a hal umístěných uvnitř. Všechny 

dveře do menších místností šatny, jídelna, sociální zařízení a podobně, jsou vybaveny 

dveřmi s bílou laminátovou fólií a dutinovou dřevotřískovou výplní se zadlabávacím 

zámkem doplněný cylindrickou vložkou. Výjimku tvoří kanceláře, sklady čisticích 

prostředků, místnost pro plnění oděvů a podobná místa, kde je usazen zadlabávací zámek 

s cylindrickou vložkou FAB. Do strojovny vzduchotechniky a kotelny vedou ocelové 

protipožární dvoukřídlé dveře v ocelových zárubních se zadlabávacím zámkem doplněným 

cylindrickou vložkou FAB. Při vstupu do 1. NP nebo do 2. NP ze vstupního prostoru jsou 

umístěny dvoukřídlé plastové dveře o velikosti křídel 900 mm a 500 mm s požární 

odolností, zadlabávacím zámkem a bezpečnostní vložkou FAB. Ve spojovacích krčcích, 

rampě pro příjem obalů a rampě pro expedici jsou opatřeny dvoukřídlými ocelovými 

protipožárními dveřmi v ocelových zárubních se zadlabávacím zámkem doplněný 

o cylindrickou vložku. Ve skladech a v sušárně jsou dvoukřídlá ocelová vrata se 

zadlabávacím zámkem a cylindrickou vložkou.  

 Z expedice do výrobní haly, z výrobní haly do spojovacího krčku, z expedice do 

spojovacího krčku a z přípravy kartonáže do rampy pro příjem obalů jsou instalovány 

rychloběžná elektrická navíjecí vrata Roll – Sprint s protinárazovou ochranou a zajištěním 

proti pádu závěsu. Z kartonáže do expedice a přípravy kartonáže jsou instalována posuvná 

dvoukřídlá vrata s horním vedením.  

7.3 Kamerový systém 

Uvnitř podniku se nenachází žádné prvky poplachového zabezpečovacího 

a tísňového systémy. Funkci prostorové a částečně plášťové ochrany plní kamerový 

systém. Snímaný obraz z kamer se digitálně přenáší na obrazovku monitoru umístěného ve 
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vrátnici. Kamery jsou napojeny na digitální záznamové zařízení. Provoz tohoto systému je 

nutno oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. V areálu společnosti jsou rozmístěny dvě kamery. Jedna je 

umístěna na komíně a je realizována jako otočná. V případě napadení podniku může 

pomoci k dopadení pachatele. Druhá kamera je umístěna před vrátnicí, která slouží pro 

sledování příchodu a odchodu osob nebo pro sledování příjezdu a odjezdu automobilů 

z areálu. Obě kamery obhospodařuje vrátný na vrátnici. Schematické rozmístění kamer je 

znázorněno v příloze 1. 

7.4 Fyzická ostraha  

Ostraha objektu je realizována pracovníky ostrahy, kteří jsou vlastními zaměstnanci 

společnosti. Rozsah ostrahy je realizovaný denně, včetně sobot, nedělí a svátků, jedním 

pracovníkem ostrahy nepřetržitě 24 hodin rozdělených do dvanáctihodinových směn. 

Pracovník fyzické ostrahy je vybaven kompletní uniformou. 

Pracovník fyzické ostrahy provádí nepřetržitý bezpečnostní dohled nad 

dodržováním všech režimových opatření, nad dodržováním opatření proti vzniku požáru. 

V průběhu obchůzek používá pracovník fyzické ostrahy obchůzkový systém 

k monitorování a archivaci obchůzek. Obchůzky provádí nepravidelně, směr obchůzky je 

na rozhodnutí pracovníka fyzické ostrahy, musí však být vždy označeny všechny čipy. 

V případě zjištění závad, zapíše bezprostředně po ukončení obchůzky do Knihy průběhu 

služby. Pracovník fyzické ostrahy dále provádí v určenou dobu odemknutí hlavní brány 

a určených pracovišť. 

Kontrola osob vstupujících do objektu a vycházejících z objektu 

Pracovník fyzické ostrahy zajišťuje režim vstupu osob a dohlíží na to, zda 

vcházející do areálu nebo vycházející osoby z areálu mají k tomu oprávnění. Zaměstnanci, 

kteří odcházející z objektu podléhají namátkové kontrole zavazadel. Vstup a odchod 

návštěv se zapisuje do Knihy návštěv a hlásí se telefonicky pracovníkovi, kterého navštíví. 

V Knize návštěv musí být uvedeno jméno, čas a účel vstupu návštěvy. 

Pokud při pozitivní kontrole objeví pracovník fyzické ostrahy podezření z krádeže, 

okamžitě uvědomí nadřízeného, který rozhodne o dalším postupu. Pracovník fyzické 

ostrahy zpracuje záznam o události, zadrží a uloží vynášený materiál na vrátnici. Záznam 
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o události spolu se zadrženým materiálem následující den odevzdá příslušné odpovědné 

osobě. 

Režim vjezdu a výjezdu vozidel 

Pracovník fyzické ostrahy je povinný zakázat vjezd soukromých vozidel do areálu. 

Parkoviště uvnitř areálu slouží pro parkování služebních vozidel a vozidel pro návštěvy.  

Při povolení vjezdu je povinen zapsat do Knihy vjezdu vozidel: datum a čas příjezdu nebo 

odjezdu vozidla, registrační značku vozidla a jméno řidiče. 

Dále je povinen nasměrovat vozidlo k prostorům určeným pro nakládku a vykládku 

zboží, kde si jej přebírá určený zaměstnanec. Pracovník fyzické ostrahy vjíždějícím 

vozidlům nekontroluje náklad. Při příjezdu vozidla za účelem nakládky či vykládky 

v mimopracovní době (sobota, neděle a svátky), což se jedná o víkendové nebo sezónní 

akce, pracovník fyzické ostrahy odstaví vozidlo na vnějším parkovišti před objektem 

nebo předá vozidlo odpovědnému zaměstnanci po jeho příchodu na pracoviště. Vozidlo 

smí pokračovat do prostoru objektu pouze po převzetí vozidla odpovědným 

zaměstnancem. 

Při odjezdu vozidla zkontroluje pracovník fyzické ostrahy náklad, zda souhlasí 

s nákladovým listem, a současně provede prohlídku vozidla – kabina, schránky na nářadí, 

ložnou plochu, zda nepřeváží řidič odcizené zboží a učiní zápis do knihy vjezdu vozidel. 

Dále při odjíždění vozidel odvážející palety s výrobky zkontroluje, zda nejsou potrhané 

ochranné fólie, kterými jsou obaleny palety.  

7.5 Režimová ochrana  

V rámci této ochrany je zde rozebrán vstup jednotlivých pracovníků a cizích osob 

do areálu a do prostoru podniku, manipulace s klíči a dokumenty. 

Vstup zaměstnanců a cizích osob do areálu 

 Zaměstnanci vstupují do areálu přes vrátnici, která je celodenně hlídaná 

pracovníkem fyzické ostrahy. Zaměstnanci výroby, skladu a kanceláří vstupují do budovy 

hlavním vstupem. Zaměstnanci vstupují následovně do prostorů 1. NP budovy 1 na základě 

použití čipové karty. 

 Z preventivních důvodů je nutné minimalizovat přístup cizích pracovníků a návštěv 

do provozu. Návštěvy, pracovníci přepravců surovin, obalů, výrobků i externí pracovníci 
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musí být poučeni o požadavcích závodu, které se jich mohou týkat. Poučení vždy provádí 

doprovázející osoba. 

Manipulace s klíči 

Provozní a náhradní klíče jsou umístěny na vrátnici ve skříňce na klíče. Pracovník 

fyzické ostrahy kontroluje evidenci klíčů uložených na vrátnici. Dále vydává a přebírá 

klíče od pracovišť a vede evidenci v knize výdeje klíčů o vydání každého klíče v pracovní 

a mimopracovní době. Pracovník fyzické ostrahy může klíče vydat pouze určeným 

osobám. Klíče vydané uklízečce, která je má během úklidu neustále u sebe a po ukončení 

úklidu pracoviště uzamkne prostory a klíče vrátí na vrátnici.  

Náhradní klíče se vydávají pouze oprávněným osobám. O tomto výdeji provede 

příslušník ostrahy záznam do evidence s datem, časem a důvodem a v případě, že klíče 

vrací někdo jiný než ten, kdo si ho převzal, uvede jeho jméno do zápisu v Knize výdeje 

klíčů.  

Manipulace s dokumenty 

 Představitel vedení zodpovídá za tvorbu a aktualizaci dokumentu a za provádění 

činností odpovídají jednotliví zaměstnanci.  

 Elektronická data a informační technologie jsou chráněny proti odcizení nebo 

nabourání se do systému nastavením přístupových práv k důležitým elektronickým datům. 

Důležitá data jsou ukládána pouze na serveru, nikoli na mobilních počítačích. Dále je 

důležité zálohování dokumentů a nastavení antivirové ochrany. 

 Celkový popis současného stavu je znázorněn v přehledné a srozumitelné tabulce 

v příloze 6.  

7.6 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení podniku 

Po celkovém prozkoumání a prohlédnutí podniku včetně celého obklopujícího 

areálu, který se jeví na první pohled zabezpečený, jsem zjistila určité nedostatky.  

Největší slabinou v zabezpečení je dle mého mínění absence jakéhokoliv 

elektrického bezpečnostního systému uvnitř podniku (např. poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy, kamerové systémy, atd.). Uvnitř areálu jsou dva kamerové systémy. 

Jedna je umístěna u vrátnice, která sleduje přijíždějící a odjíždějící auta, příchod a odchod 
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osob a zaměstnanců. Druhá kamera by měla snímat celý areál společnosti. Ale podle 

plochy, jakou zabírá společnost, je to z mého hlediska nedostačující, protože i když je 

otočná nedokáže jedna kamera snímat celý areál společnosti a zároveň hlídat kritická 

místa, která se v areálu nacházejí. K tomu by měla sloužit fyzická ostraha, která je 

realizované v nedostatečném počtu osob. Nelze střežit zároveň kritická místa v areálu 

společnosti a současně všechny v tak rozsáhlém areálu budovy.   

Další slabé místo v zabezpečení představují mechanické zábranné systémy 

v podobě perimetrické ochrany. Areál je po většině obvodu ohraničen pletivem s oky 55 x 

55 mm a průměrem drátu 3 mm. I když tvoří ještě celistvou ochranu pletivo, je místy 

ztrouchnivělé a zkorodované. Takovou ochranu lze snadno překonat pomocí běžně 

dostupných prostředků a dovedností.  

U mechanických zábranných systémů plášťové ochrany považuji za nedostačující 

absenci bezpečnostních cylindrických vložek. Místnosti jsou chráněny dveřmi 

s nevyhovující konstrukcí v oblasti zámkových systémů. U většiny dveří do místností je 

absence bezpečnostních cylindrických vložek. 

 

V následující kapitole bude provedena analýza a hodnocení bezpečnostních rizik, 

které doplní následující vyjádření. 



32 

 

8 Vyčíslení aktiv společnosti 

Aktivem lze nazvat vše, co má pro organizaci nějakou hodnotu, která může být 

zmenšena působením hrozby. Aktivem může být také sám subjekt organizace, protože 

hrozba může působit na celou jeho existenci. Aktiva můžeme rozdělit na hmotná 

a nehmotná. [22] 

Firma má majetek s vysokou hodnotou. Největší hodnotu mají stroje a výrobní 

linka umístěná ve výrobní hale.  Pokud by o tyto výrobní stroje firma přišla nebo pokud by 

došlo k záměrnému poškození výrobní linky způsobené pachatelem, utrpěla by firma 

značné škody způsobené přerušením výroby. Tím by mohly vznikat firmě vysoké ztráty 

z ušlého zisku. Proto je potřeba chránit aktiva firmy a zároveň i celý podnik, aby 

k takovýmto případům nedocházelo.  

Jednotlivá aktiva včetně jejich vyčíslení je uvedeno v tabulce 1, kdy některé 

hodnoty jako jsou polotovary, výrobky a obalový materiál mohou kolísat. Z tohoto důvodu 

jsou částky uvedeny jen orientačně.  

Tabulka 1: Aktiva a jejich vyčíslení [autor] 

MAJETEK AKTIVA HODNOTA (Kč) 

Nehmotný 

majetek 

Software a počítačová technika              3 410 000     

Know – how a jiné informace                   70 000     

Hmotný 

majetek 

Stroje a dopravní prostředky            20 000 000    

Obalový materiál            10 000 000 

Ostatní materiál            13 000 000    

Polotovary vlastní výroby              3 500 000     

Výrobky              6 000 000    

Kancelářský nábytek 600 000 

CELKEM           56 580 000     

 

Jednotlivá rizika, která by mohla ohrožovat zmíněná aktiva je zapotřebí snižovat na 

co nejnižší možnou úroveň. Výdaje, které jsou potřebné pro snížení rizik, se stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizik. Toto pravidlo popisuje princip 

ALARA z něhož vyplývá, že cena navrhovaného zabezpečení nesmí překročit 10% 

chráněných aktiv nebo 15% chráněných aktiv, ale v tomto případě je to nutné zdůvodnit. 

[22] Podle tabulky 1 vyplývá, že výdaje by neměli překročit částku 5 658 000 Kč.  
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9 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik pro společnost 

Pro vypracování analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik budou použity metody, 

kterými můžeme identifikovat rizika ohrožující podnik i celý areál společnosti. V dnešní 

době existuje spousta metod a z tohoto důvodu budou vybrány jen tyto metody, které 

budou více popsány v následujících podkapitolách. Jedná se o tyto metody: 

- Ishikawův diagram, 

- analýzy příčin a následků, 

- analýza souvztažnosti. 

Jako první krok při provádění analýzy provedu nejdříve identifikace rizik, ke které 

poslouží Ishikawův digram. V návaznosti na zjištěných rizicích zhodnotím identifikovaná 

rizika pomocí analýzy příčin a jejich následků poruch. Řešení rizik v této metodě bude 

rozděleno do dvou částí. Na rizika procesní, která mohou být způsobena lidských faktorem 

a na rizika strukturální, která mohou být způsobena technickou nebo strukturální chybou. 

Rizika procesní považujeme za mnohem nebezpečnější než rizika strukturální. V poslední 

fázi bude výsledek z analýzy příčin a následků poruch verifikován pomocí analýzy 

souvztažnosti. 

9.1 Ishikawův diagram 

Tvůrcem je profesor Kaoro Ishikawa. Ishikawův diagram je také známý pod 

názvem diagram příčin a následku nebo podle svého atypického vzhledu „rybí kost“. 

Ishikawův diagram pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny 

problému. Jedná se o velmi jednoduchou metodu využívající grafického znázornění příčin  

a následků. Metoda pomáhá analyzovat příčinné souvislosti, vyhledat kritické faktory 

procesu, sestavit správnou hierarchii řešených problémů. [22] 

Pro účely diplomové práce jsem zvolila jako konkrétní posuzovaný problém 

překonání fyzické ochrany společnosti. To znamená, že pokud by pachatel vniknul do 

areálu společnosti, způsobí protiprávní činnost a fyzická ostraha nestihne provést omezení 

osobní svobody.  

Znázornění Ishikawova digramu s jednotlivými riziky, které vedou k překonání 

fyzické ochrany společnosti, je uveden na obrázku 12, kdy procesní rizika jsou znázorněna 

červenou barvou.  
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Obrázek 12: Ishikawův diagram [autor] 
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9.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza příčin a následků poruch nebo - li Failure mode and effect analysis (dále 

jen FMEA), je metoda, která slouží k identifikaci nebezpečí. Základem této metody je 

soupis všech potenciálních poruch, nebo-li rizik, do přehledné tabulky a následně 

k jednotlivým poruchám zjistit možné příčiny a následky, které by mohly vést ke vzniku 

poruch. V poslední fázi se stanoví míra rizika R, která udává výslednou rizikovost 

jednotlivých poruch. Míra rizika se vypočítá podle vzorce (1).  

 HNPR                               (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy 

Hodnoty důležité k výpočtu: výsledná rizikovost poruchy, závažnost následků 

poruchy, pravděpodobnost vzniku poruchy a její odhalitelnost jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 2: Jednotlivé parametry metody FMEA [30] 

R Výsledná rizikovost poruchy N Závažnost následků poruchy 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 Malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 Větší 

11 - 50 mírné riziko 3 Vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 Vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Postup při provádění analýzy FMEA 

 Nejprve jsem sestavila tabulky, do kterých jsem zapsala jednotlivá rizika uvedená 

v Ishikawově diagramu, který je znázorněn na obrázku 12. Do první tabulky byla vypsána 

procesní rizika a do druhé strukturální rizika. Jednotlivé poruchy jsou následně doplněny  

o jejich příčiny a následky. Poté je důležité pro jednotlivé poruchy stanovit hodnotu 
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jednotlivých parametrů jako je závažnost následků poruchy, pravděpodobnost vzniku 

poruchy a odhalitelnou poruchy. Vynásobením všech výše uvedených parametrů poruchy 

získáme míru rizika, která udává výslednou rizikovost poruchy R. Vše je uvedeno tabulce 

3 a 4. 

Tabulka 3: Procesní rizika [autor] 

PROCESNÍ RIZIKA 

PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ SPECIFIKACE OZN. PŘÍČINA NÁSLEDEK P N H R 

P
ře

k
o

n
án

í 
re

ži
m

o
v

é 
o

ch
ra

n
y

 

Nedodržení 

předpisů pro 

pohyb cizích 

osob 

v areálu/budově 

 1 

nedbalost 

vniknutí do 

areálu 

 

 

vniknutí do 

budovy 

 

 

vniknutí do 

místností 

 

 

páchání 

protiprávní 

činnosti 

2 1 3 6 

Neuzavření oken 

a neuzamčení 

dveří 

místností/budov 

 2 3 3 2 18 

Nedodržení 

směrnice pro 

výkon členů 

fyzické ostrahy 

 3 
nedbalost, 

únava 
3 4 3 36 

Nedodržení 

předpisů pro 

manipulaci s 

dokumenty 

 4 

nedbalost 

2 3 4 24 

Neuzamčení 

vstupní brány 
 5 2 1 2 4 

Ztráta klíčů 
nedbalost 6 

nepozornost 

zaměstnance 

4 2 3 24 

odcizení 7 2 3 2 12 

Ztráta čipové 

karty 

nedbalost 8 4 2 3 24 

odcizení 9 2 3 2 12 

P
ře

k
o

n
án

í 

p
lá

šť
o

v
é 

o
ch

ra
n
y
 

Nezaznamenání 

vniknutí do 

budovy/místností 

selhání fyzické 

ostrahy 
10 

únava, 

nedbalost, 

atd. 

3 2 3 18 

nízký počet 

pracovníků 

fyzické ostrahy 

11 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

3 4 3 36 

P
ře

k
o

n
án

í 

p
er

im
et

ri
ck

é 

o
ch

ra
n
y
 

Nezaznamenání 

vniknutí do 

areálu společnosti 

selhání fyzické 

ostrahy 
12 

únava, 

nedbalost, 

atd. 

2 2 3 12 

nízký počet 

pracovníků 

fyzické ostrahy 

13 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

3 2 3 18 

P
ře

k
o

n
án

í 

p
ro

st
o

ro
v

é 

o
ch

ra
n
y
 Nezaznamenání 

vniknutí do 

areálu/ 

budovy/místností 

selhání fyzické 

ostrahy 
14 

únava, 

nedbalost, 

atd. 

2 4 3 30 

nízký počet 

pracovníků 

fyzické ostrahy 

15 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

3 5 3 45 

Pro názornost zde uvádím příklad výpočtu rizikového čísla R prvního řádku tabulky 3: 

 



37 

 

Tabulka 4: Strukturální rizika [autor] 

STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ SPECIFIKACE OZN. PŘÍČINA NÁSLEDEK P N H R 
P

ře
k

o
n

án
í 

p
er

im
et

ri
ck

é 
o

ch
ra

n
y

 

Podhrabání 

oplocení 
 1 

chybějící 

podhrabou 

překážky 

vniknutí do 

areálu 

 

 

 

vniknutí do 

budovy 

 

 

vniknutí do 

místností 

 

 

páchání 

protiprávní 

činnosti 

2 1 2 4 

Přelezení oplocení  2 

chybějící nebo 

nedostatečné 

vrcholové 

zábrany 

3 2 4 24 

Poškození 

oplocení pomocí 

nástrojů 

 3 nedostatečná 

průlomová 

odolnost 

3 2 2 12 

Překonání 

jednoramenné 

závory 

proražení 

vozidlem 
4 2 2 1 4 

obejití 5 

nezasahuje na 

celou šíři 

průchodu 

4 3 4 48 

Proražení 

oplocení vozidlem 
 6 

nedostatečná 

průlomová 

odolnost 

2 2 2 8 

Překonání 

uzamčené brány 

poškození 

člověkem 
7 

snaha o zničení 

či poškození 
3 1 2 6 

mechanické 

poškození 
8 

nedostatečná 

údržba 
1 1 2 2 

Nezaznamenání 

vniknutí do areálu 

společnosti 

nedostatečný 

počet kamer 
9 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

5 4 4 80 

P
ře

k
o

n
án

í 
p

lá
šť

o
v

é 
o

ch
ra

n
y

 

Překonání 

dveří/vrat v plášti 

budov/místností 

vozidlem 10 

nedostatečná 

průlomová 

odolnost 

2 3 2 12 

užitím 

nástrojů 
11 3 3 2 18 

Překonání oken 
užitím 

nástrojů 
12 3 3 2 18 

Nezaznamenání 

vniknutí do 

budovy/místností 

nedostatečný 

počet kamer 
13 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

4 4 4 64 

Snížená funkce 

prvků 

mechanických 

zábranných 

systémů 

koroze 14 špatná údržba 1 1 1 1 

poškození 

člověkem 
15 

snaha o zničení 

či poškození 
3 3 3 27 

mechanické 

poškození 
16 

nedostatečná 

údržba 
2 3 3 18 

P
ře

k
o

n
án

í 
p

ro
st

o
ro

v
é 

o
ch

ra
n
y

 Nezaznamenání 

vniknutí do 

areálu/ 

budovy/místností 

společnosti 

nedostatečný 

počet kamer 
17 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

5 4 4 80 

absence 

PZTS 
18 

nedostatek 

finančních 

prostředků 

5 5 4 100 

Špatná funkce 

osvětlení areálu 

výpadek 

elektrické 

energie 

19 

porušení 

zásobování el. 

energií 

2 1 1 2 

opotřebení 20 
nedostatečná 

údržba 
1 1 1 1 

poškození 

člověkem 
21 

snaha o zničení 

či poškození 
2 1 2 4 
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Rizika, která jsou v tabulce 3 a 4 vyznačena modrou barvou byla vyhodnocena 

analýzou FMEA jako mírná rizika nebo nežádoucí. A těmito rizika je potřeba se zabývat za 

účelem dosažení bezpečného stavu společnosti. 

9.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou  

 Pro sestavení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou se vychází z tzv. Paretova 

principu 80/20 z něhož vyplývá, že alespoň 80% všech možných rizik je potřeba 

minimalizovat, aby mohlo být dosaženo bezpečného stavu.  

 Nejdříve je nutné sestavit tabulku pro výpočet kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti z rizikového čísla R. K tomu slouží vzorce (2) a (3). Na základě takto 

vypočítaných četností je možno sestavit Paretův digram s Lorenzovou křivkou 

      

                 (2)   

        

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

                                                    (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

 

Vypočtené hodnoty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné 

rizikovosti poruchy pro procesní a strukturální rizika jsou znázorněny v tabulce 5 a 6.  

 

Pro názornost zde uvádím příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti z výsledné rizikovosti R pro druhý řádek tabulky 5.  

 

Kumulativní četnost: Relativní kumulativní četnost:
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Tabulka 5: Tabulka kumulativních a relativních kumulativních četnostní - procesní rizika [autor] 

PROCESNÍ RIZIKA 

OZN. POJMENOVANÁ RIZIKA R 
KUMALATIVNÍ 

ČETNOST R 

RELATIVNÍ 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST R (%) 

15 

Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/ 

místností společnosti - nízký počet pracovníků 

fyzické ostrahy 

45 45 14,11 

3 
Nedodržení směrnice pro výkon členů fyzické 

ostrahy 
36 81 25,39 

11 
Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - 

nízký počet pracovníků fyzické ostrahy 
36 117 36,38 

14 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/ 

místností společnosti - selhání fyzické ostrahy 
30 147 46,08 

4 Nedodržení předpisů pro manipulaci s dokumenty 24 171 53,61 

6 Ztráta klíčů z nedbalosti 24 195 61,13 

8 Ztráta čipové karty z nedbalosti 24 219 68,65 

2 
Neuzavření oken a neuzamčení dveří 

místností/budov 
18 237 74,29 

10 
Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - 

selhání fyzické ostrahy 
18 255 79,94 

13 
Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti - 

nízký počet pracovníků fyzické ostrahy 
18 273 85,58 

7 Ztráta klíčů – odcizení 12 285 89,34 

9 Ztráta čipové karty - odcizení 12 297 93,10 

12 
Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti - 

selhání fyzické ostrahy 
12 309 96,87 

1 
Nedodržení předpisů pro pohyb cizích osob v areálu/ 

budově 
6 315 98,75 

5 Neuzamčení vstupní brány 4 319 100 
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Obrázek 13: Paretův diagram procesním rizik s Lorenzovou křivkou [autor] 
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Tabulka 6: Tabulka kumulativních a relativních kumulativních četnostní - strukturální rizika [autor] 

STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

OZN. POJMENOVANÁ RIZIKA R 
KUMALATIVNÍ 

ČETNOST R 

RELATIVNÍ 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST R (%) 

18 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/místností 

společnosti - absence PZTS 
100 100 18,76 

9 
Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti - 

nedostatečný počet kamer 
80 180 33,77 

17 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/místností 

společnosti - nedostatečný počet kamer 
80 260 48,78 

13 
Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - 

nedostatečný počet kamer 
64 324 60,79 

5 Překonání jednoramenné závory - obejití 48 372 69,79 

15 
Snížená funkce prvků mechanických zábranných 

systémů - poškození člověkem 
27 399 74,86 

2 Přelezení oplocení 24 423 79,36 

11 
Překonání dveří/vrat v plášti budov/místností – 

užitím nástrojů 
18 441 82,74 

12 Překonání oken - užitím nástrojů 18 459 86,12 

16 
Snížená funkce prvků mechanických zábranných 

systémů - mechanické poškození 
18 477 89,49 

3 Poškození oplocení pomocí nástrojů 12 489 91,75 

10 
Překonání dveří/vrat v plášti budov/místností - 

vozidlem 
12 501 93,99 

6 Proražení oplocení vozidlem 8 509 95,50 

7 Překonání uzamčené brány – poškozením člověkem 6 515 96,92 

1 Podhrabání oplocení 4 519 97,37 

4 Překonání jednoramenné závory – proražení autem 4 523 98,12 

21 Špatná funkce osvětlení – poškození člověkem 4 527 98,87 

8 
Překonání uzamčené brány – mechanickým 

poškozením 
2 529 99,25 

19 Špatná funkce osvětlení – výpadek elektrické energie 2 531 99,62 

14 
Snížená funkce prvků mechanických zábranných 

systémů – koroze 
1 532 99,81 

20 Špatná funkce osvětlení - opotřebení 1 533 100 
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Obrázek 14: Paretův diagram strukturálních rizik s Lorenzovou křivkou [autor] 
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Z výsledného grafu pro procesní a strukturální rizika byly analýzou FMEA 

a Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou vyhodnoceny nejzávažnější rizika, která 

jsou v obrázcích 13 a 14 nalevo od modré dělicí čáry (tvoří 80 % rizik) a právě těmto 

rizikům bude v další části věnována pozornost, aby bylo dosaženo bezpečného stavu. 

V tabulce 7 jsou vypsána červenou barvou nejzávažnější procesní rizika a černou barvou 

nejzávažnější strukturální rizika. 

Tabulka 7: Vyhodnocená rizika analýzou FMEA [autor] 

PROCESNÍ A STRUKTRUÁLNÍ RIZIKA 

OZN. RIZIKA 

15 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/ místností společnosti - nízký počet 

pracovníků fyzické ostrahy 

3 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/ budovy/ místností společnosti - selhání fyzické 

ostrahy 

11 Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti - nízký počet pracovníků fyzické ostrahy 

14 Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - nízký počet pracovníků fyzické ostrahy 

4 Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - selhání fyzické ostrahy 

6 Ztráta čipové karty z nedbalosti 

8 Ztráta klíčů z nedbalosti 

2 Nedodržení předpisů pro manipulaci s dokumenty 

10 Nedodržení směrnice pro výkon členů fyzické ostrahy 

13 Neuzavření oken a neuzamčení dveří místností/budov 

18 Nezaznamenání vniknutí do areálu/budovy/ místností společnosti - absence PZTS 

9 
Nezaznamenání vniknutí do areálu/budovy/ místností společnosti - nedostatečný počet 

kamer 

17 Snížená funkce prvků mechanických zábranných systémů - mechanické poškození 

13 Snížená funkce prvků mechanických zábranných systémů - poškození člověkem 

5 Nezaznamenání vniknutí do budovy/místností - nedostatečný počet kamer 

15 Překonání oken - užitím nástrojů 

2 Překonání dveří/vrat v plášti budov/místností – užitím nástrojů 

11 Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti - nedostatečný počet kamer 

12 Překonání jednoramenné závory - obejití 

16 Přelezení oplocení 
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9.4 Metoda souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti se hodí nejlépe pro posuzování celých objektů. Nejdůležitější 

činností je vyhledávání provázanosti mezi jednotlivými riziky nacházející se v objektu.  

První fází této metody je vyhledávání zdrojů potenciálních rizik, které můžeme 

použít z předchozí metody. Pro účely této metody použiji identifikovaná rizika z metody 

FMEA. V další fázi se sestaví tabulka, do které se uvedou identifikovaná rizika do řádku 

(označena jako Ra) a do sloupce (označená jako Rb), a vyhledávají se jednotlivé vazby 

mezi riziky. V případě vzájemného ovlivňování uvedeme do tabulky jedničku, v opačném 

případě se zapíše nula. Na koncích řádků a sloupců jsou číselné hodnoty sečteny a z těchto 

hodnot jsou následně vypočítány koeficienty Kar a Kbr. Koeficient Kar je procentním 

vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Koeficient 

Krb je procentním vyjádřením počtu vyvolaných rizik. Tyto koeficienty jsou zapsány do 

přehledné tabulky a slouží pro získání poloh jednotlivých rizik v grafu. Výpočet 

koeficientů se provádí podle vzorce (4) a (5). [31] 

                                                

kde x … počet hodnocených rizik. 

Dále se vypočítají osy O1 (rovnoběžná s osou y) a O2 (rovnoběžná s osou x), které 

rozdělí graf podle jejich polohy do čtyř kvadrantů. Poloha os se vypočítá podle vzorců (6) 

a (7) na základě spolehlivosti systému, kdy s = 80%. [31] 

  

 Jednotlivé kvadranty určují různou závažnost jednotlivých rizik, která je uvedena 

v tabulce 8. [31] 

Tabulka 8: Závažnost v jednotlivých kvadrantech [31] 

KVADRANT ZÁVAŽNOST 

I. Primární rizika 

II. Sekundární rizika 

III. Žádná primární rizika 

IV. Relativní bezpečnost 
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Aplikace metody – procesní a strukturální rizika 

 V následující tabulce 9 jsou vypsána červenou barvou procesní rizika a černou 

barvou strukturální rizika, kde jsou vyhledávány vzájemné vazby mezi riziky a dále jsou 

v tabulce 10 vypočítány koeficienty Kar a Krb, které udávají polohu jednotlivých rizik.  

Tabulka 9: Metoda souvztažnosti hodnocení vazeb mezi riziky [autor] 

PROCESNÍ A STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

Rb Ra 

RIZIKA 15 14 13 11 10 8 6 4 3 2 18 17 16 15 13 12 11 9 5 2 ΣKar 

15 

Nezaznamenání vniknutí do areálu/ 

budovy/ místností společnosti - 

nízký počet pracovníků fyzické 
ostrahy 

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

14 

Nezaznamenání vniknutí do areálu/ 

budovy/ místností společnosti - 

selhání fyzické ostrahy 

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

13 

Nezaznamenání vniknutí do areálu 

společnosti - nízký počet 

pracovníků fyzické ostrahy 

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

11 

Nezaznamenání vniknutí do 
budovy/místností - nízký počet 

pracovníků fyzické ostrahy 

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

10 

Nezaznamenání vniknutí do 

budovy/místností - selhání fyzické 
ostrahy 

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

8 Ztráta čipové karty z nedbalosti 0 0 0 0 0 X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 Ztráta klíčů z nedbalosti 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

4 
Nedodržení předpisů pro 
manipulaci s dokumenty 

0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Nedodržení směrnice pro výkon 

členů fyzické ostrahy 
0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 
Neuzavření oken a neuzamčení 

dveří místností/budov 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 X 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11 

18 

Nezaznamenání vniknutí do 

areálu/budovy/ místností 
společnosti - absence PZTS 

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

17 

Nezaznamenání vniknutí do 

areálu/budovy/ místností 
společnosti - nedostatečný počet 

kamer 

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

16 

Snížená funkce prvků 

mechanických zábranných systémů 
- mechanické poškození 

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

15 

Snížená funkce prvků 

mechanických zábranných systémů 

- poškození člověkem 

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

13 

Nezaznamenání vniknutí do 
budovy/místností - nedostatečný 

počet kamer 

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

12 Překonání oken - užitím nástrojů 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 X 1 0 0 0 9 

11 
Překonání dveří/vrat v plášti 

budov/místností – užitím nástrojů 
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 X 0 0 0 9 

9 

Nezaznamenání vniknutí do areálu 

společnosti - nedostatečný počet 

kamer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

5 
Překonání jednoramenné závory - 

obejití 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 X 0 5 

2 Přelezení oplocení 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 X 10 

ΣKrb 6 6 5 8 8 4 5 0 6 5 6 6 4 3 7 8 8 2 2 4   
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Tabulka 10: Stanovení koeficientů udávající polohu rizik [autor] 

RIZIKO 15 14 13 11 10 8 6 4 3 2 

Kar (%) 31,58 26,32 63,16 47,37 21,05 10,53 15,79 0 10,53 57,89 

Kbr (%) 31,58 31,58 26,32 42,11 42,11 21,05 26,32 0 31,58 26,32 

RIZIKO 18 17 16 15 13 12 11 9 5 2 

Kar (%) 10,53 15,79 10,53 36,84 10,53 47,37 47,37 0 26,32 52,63 

Kbr (%) 31,58 31,58 21,05 15,79 36,84 42,11 42,11 10,53 10,53 21,05 

 

Příklad výpočtu koeficientů Kar a Kbr pro první a druhý řádek prvního sloupce tabulky 10. 
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Obrázek 15: Graf metody souvztažnosti [autor] 
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 Výsledkem metody souvztažnosti (viz obrázek 15) bylo zjištěno, že rizika 

z předchozích metod, která byla vyhodnocena jako závažná, nejsou mezi sebou nijak 

vzájemně provázány a z toho vyplývá, že nehrozí vznik velké a rozsáhlé havárie.  
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10 Alternativy pro snížení rizik 

V této kapitole bude účelem navrhnout několik variant nápravných opatření pro 

snížení rizik, která byla zjištěna v kapitole 9 – tabulka 7. 

V první části budou nejprve navržena opatření pro minimalizaci procesních rizik, 

která souvisí především s lidskými chybami a to při špatném rozhodování nebo jednání 

člověka. Dále budou navrženy dvě varianty pro snížení strukturálních rizik. Všechny tři 

varianty následně podrobím vícekriteriální metodě, díky níž se rozhodne, která je 

nejvhodnější. 

10.1 První varianta pro snížení rizik 

Níže je uveden výčet jednotlivých procesních rizik s uvedením možností pro jejich 

minimalizaci a tím dosažení bezpečného stavu. 

Nezaznamenání vniknutí do areálu / budovy / místností společnosti – nízký počet 

pracovníků fyzické ostrahy 

S tímto rizikem dále souvisí i následující rizika: 

- Nezaznamenané vniknutí do budovy / místností – nízký počet pracovníků 

fyzické ostrahy, 

- Nezaznamenané vniknutí do areálu společnosti – nízký počet pracovníků 

fyzické ostrahy. 

Jedinou možností jak snížit vznik těchto rizik je zvýšení počtu pracovníků fyzické 

ostrahy. V současné době je na každé směně vždy jeden pracovník. Jedna směna trvá 12 

hodin. Po této době dochází k vystřídání dalším pracovníkem. Navrhovala bych, vzhledem 

k velké rozloze areálu, aby na každé směně byly dva pracovníci. Z toho vyplývá, že by 

bylo celkem potřeba šest členů fyzické ostrahy. Cenová kalkulace je znázorněna v tabulce 

11. Ne však každý podnik má dostatek finančních prostředků na výplaty dalších členů 

fyzické ostrahy. Pokud podnik není schopen zaplatit další pracovníky fyzické ostrahy, je 

potřeba najít jiné řešení pro minimalizaci rizik.  

Důvodem nezaznamenání vniknutí je nedostatečný počet kamer v areálu 

společnosti a následně absence prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

v budovách podniku. Z tohoto důvodu by bylo možno namísto zvýšení počtu členů fyzické 
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ostrahy instalace elektrického bezpečnostního systému, který bude chránit jak 

zaměstnance, budovy, místnosti tak i areál společnosti.  

Nedodržení směrnice pro výkon členů fyzické ostrahy 

Příčinou tohoto rizika, stejně jako neuzavření oken a neuzamčení dveří 

místností/budov nebo rizika nedodržení předpisů pro manipulaci s dokumenty je buď 

nedbalost, nepozornost nebo laxní přístup zaměstnance a pracovníka fyzické ostrahy 

dodržovat nařízení podniku. Z tohoto důvodu navrhuji pravidelné proškolování každý rok 

pro celkové ověřování povinností a oprávnění příslušných zaměstnanců a pracovníků 

fyzické ostrahy s uvedením dopadů, které mohou nastat při nedodržení nařízení.  

Nezaznamenání vniknutí do areálu / budovy / místností společnosti – selhání 

pracovníků fyzické ostrahy 

S tímto rizikem dále souvisí i riziko nezaznamenání vniknutí do budovy / místností 

– selhání fyzické ostrahy. Důvodem selhání pracovníků fyzické ostrahy může být únava 

a také i jejich nedbalost. Povahové vlastnosti jsou špatně odhalitelné, a proto by měl být 

zaměstnavatel obezřetný při výběru nových zaměstnanců a provádět pravidelná školení jak 

je popsáno u rizika nedodržení směrnice pro výkon členů fyzické ostrahy. 

Ztráta klíčů z nedbalosti  

 Ztrátu klíčů a také ztrátu čipové karty způsobenou z nedbalosti lze snížit zavedením 

pravidelných školení zaměstnanců, kteří mohou disponovat s klíči a čipovými kartami tak 

jak je to popsáno u rizika nedodržení směrnice pro výkon členů fyzické ostrahy.  

Tabulka 11: Cenová kalkulace fyzické ostrahy [autor] 

CENOVÁ KALKULACE FYZICKÉ OSTRAHY 

Prvek Množství Cena za kus (Kč) Cena celkem (Kč) 

Fyzická ostraha 6 osob 10 000 /osobu 60 000 / osobu / měsíc 

Celkem (Kč) 60 000 

 

10.2 Druhá varianta pro snížení rizik 

V této kapitole budou uvedeny strukturální rizika se zaměřením na mechanické 

zábranné systémy s uvedením možností pro jejich minimalizaci a tím dosažení bezpečného 

stavu. Elektrický bezpečnostní systém zde nebude uvažován ani v případě rizik, která 
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s ním souvisí. Tato rizika mohou být snížena členy fyzické ostrahy, kteří vykonávají 

obchůzkovou činnost v budovách, místnostech a po areálu. Jedná se o tyto rizika: 

- Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti – nedostatečný počet kamer, 

- Nezaznamenán vniknutí do areálu/budovy/místností společnosti - absence PZTS,  

- Nezaznamenání vniknutí do areálu/budovy/místností společnosti - nedostatečný 

počet kamer, 

- Nezaznamenání vniknutí do budovy / místností – nedostatečný počet kamer. 

 Výčet strukturálních rizik s využitím mechanických zábranných systémů. 

Překonání jednoramenné závory – obejití 

Případné nepovolené obejití závory hlídá v současné době fyzická ostraha, která je 

přítomná na vrátnici. Z mého hlediska je stávající opatření dostačující a není potřeba 

navrhovat další opatření, která by se stala neefektivními a také ekonomicky náročnějšími. 

Snížená funkce prvků mechanických zábranných systémů – poškození člověkem 

Snížená funkce mechanických zábranných systémů způsobená poškozením 

člověkem je v případě tohoto rizika myšleno především záměrné poškození zaměstnancem. 

Snížená funkce může být vyvolána neodbornou manipulací s nimi. Proto je důležité, aby 

všichni zaměstnanci byly dostatečně proškoleny jak s jednotlivými ochrannými prvky 

zacházet a chovat se k nim šetrně. A v případě zjištění určitých závad jsou povinni tuto 

skutečnost nahlásit vedoucím pracovníkům. 

Přelezení oplocení 

 Aby nedošlo nebo se zabránilo přelezení oplocení, navrhuji výměnu ostnatého drátu 

za žiletkový drát nataženého do spirály.  Žiletkový drát navrhuji tam, kde se nachází 

drátěné pletivo s ocelovými a betonovými sloupky, protože v téhle části není areál nijak 

chráněn a nachází se zde rozsáhlá pole.  

Překonání dveří / vrat v plášti budov / místností – užitím nástrojů 

Snížení tohoto rizika lze zabezpečit zvýšením průlomové odolnosti dveří a vrat 

nacházející se na plášti budov. V případě dveří a vrat nacházejících se na obvodu budov 

navrhuji výměnu jejich stávajících obyčejných cylindrických vložek za bezpečnostní 

odolné proti bumpingu a planžetování. Bezpečnostní vložky doplnit o bezpečnostní kování, 
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které chrání vložku proti odvrtání, vytržení, rozlomení a zaražení. Také navrhuji doplnit 

vrata a dveře z vnější strany o ocelový profil, který bude bránit dveře proti násilnému 

vypáčení.  

Překonání oken – užitím nástrojů 

 Okna jsou na všech budovách podniku vybaveny bezpečnostními fóliemi, kromě 

třetího nadzemního podlaží v první budově. Tohle považuji za dostačující a nenavrhuji 

další zvláštní opatření.  

Snížená funkce prvků mechanických zábranných systémů – mechanické poškození 

 Pod mechanickým poškozením mechanických zábranných systémů je myšleno 

především jejich opotřebení například vlivem koroze. Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl 

pozván odborník, který by provedl revizi všech prvků. Zkontroloval by stav jednotlivých 

prvků a v případě zjištění nějaké závady by prvky vyměnil. Dále navrhuje, aby se 

prováděli pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých prvků jednou za půl roku. 

Cenová kalkulace jednotlivých prvků zabezpečení je uvedena v tabulce 12. 

Tabulka 12: Cenová kalkulace mechanických zábranných systémů [autor] 

CENOVÁ KALKULACE MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH SYSTÉMŮ 

Prvek Označení Množství 
Cena za kus 

(Kč) 

Cena celkem 

(Kč) 

Bezpečnostní kování R4 ASTRA 92 2 570 236 440 

Cylindrická 

bezpečnostní vložka 
FAB 200 - nikl 92 550,60 50 655,20 

Plochá ocel Rozměry oceli 40x4 440 m 29,07 / m 12 790,80 

Žiletkový drát Spirálový 450 mm  720 m 44,40 / m 31 968 

Nástavec na plot 

dvouramenný 
Nástavec Y 260 292 75 920 

Celkem cena za všechen materiál (Kč) 407 774 

Cena za montáž a dopravu 86 570 

Celková cena 494 344 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

10.3 Třetí varianta na snížení rizik 

U této varianty navrhnu také mechanický zábranný systém. Ale hlavním rozdílem 

oproti druhé variantě bude pro snížení strukturálních rizik uplatněna možnost kombinace 
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elektrického bezpečnostního systému spolu navíc s členy fyzické ostrahy. Jedná se 

o kombinaci dvou předchozích metod, která by mohla přinést nejlepší a nejvhodnější 

zabezpečení celého areálu včetně podniku společnosti.   

Překonání dveří / vrat v plášti budov / místností – užitím nástrojů 

Na rozdíl od druhé varianty zde nebudu navrhovat bezpečnostní kování, vložky 

a ocelový profil na všechny dveře kde se nenachází bezpečnostní vložky FAB, ale pouze 

na dveře nacházející se na obvodu budovy. Také navrhuji výměnu stávající cylindrické 

vložky na dveřích od vrátnice z důvodu, že zde bude umístěna ústředna elektrického 

bezpečnostního systému.  

Důvodem těchto změn je snížení nákladů na minimalizaci rizik pomocí 

mechanických zábranných systémů. Pláště budov a místností budou tedy chráněny pomocí 

elektrického bezpečnostního systému.   

Nyní uvedu strukturální rizika, u nichž je možno využít členů fyzické ostrahy aniž 

by se musel navýšit jejich počet. Na rozdíl od první varianty, která toto navýšení 

doporučuje.  

Nezaznamenání vniknutí do areálu společnosti – nedostatečný počet kamer 

Na snížení tohoto rizika, jakož i rizika nezaznamenání vniknutí do areálu / budovy / 

místností společnosti – nedostatečný počet kamer, se budou podílet členové fyzické 

ostrahy, kteří ve své podstatě nahradí elektrický bezpečnostní systém. Členové fyzické 

ostrahy budou provádět pravidelné obhlídky celého areálu společnosti podle vytyčených 

tras zaměstnavatelem.  

Překonání jednoramenné závory – obejití 

Pro snížení tohoto rizika platí to stejné, co bylo popsáno u druhé varianty. 

Nyní uvedu strukturální rizika, u nichž bude použito pro snížení rizika elektrického 

bezpečnostního systému.  

Nezaznamenání vniknutí do budovy / místností – nedostatečný počet kamer 

Tímto rizikem je myšleno, že z důvodu nedostatku kamer by se mohl pachatel 

dostat nepozorovaně do budovy a následně do všech místností. Na snížení tohoto rizika 
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navrhuji rozmístění více kamer po obvodu a do prostoru areálu, aby byl dokonale celý 

střežen a nevznikala zde tzv. slepá místa. Taková místa jsou snadno přístupná 

a překonatelná pachatelem. Obhospodařování celého kamerového systému bude 

v pravomoci fyzické ostrahy, kde obraz z kamer se bude přenášet na monitor umístěný na 

vrátnici. Rozmístění kamer po celém areálu je znázorněno v příloze 7. 

 Následně navrhuji ochranu vybraných oken, dveří a vrat rozmístěných po obvodě 

budov pomocí magnetických kontaktů, které detekují narušení otevřením příslušných 

otvorů, a tím je následně vyhlášen poplach. Dále bych také nechala nainstalovat na vrátnici 

tísňové tlačítko, které vyhlásí poplach v případě zjištění narušení v areálu společnosti.  

Nezaznamenání vniknutí do areálu / budovy / místností společnosti – absence PZTS 

Snížení tohoto rizika lze dosáhnout instalací pasivních infračervených čidel (dále je 

PIR) do místností jednotlivých budov. V případě zaznamenání pohybu pachatele v budově 

tyto čidla spustí poplach. 

 

  Vzhledem k provozu všech prvků PZTS je nutné k jejich činnosti připojení 

k ústředně PZTS. Je důležité, aby v ústředně byly drátové vstupy pro připojení 

jednotlivých prvků PZTS. A také rádiový modul pro komunikaci prvků s ústřednou 

v případě použití některých bezdrátových prvků. Také by měla být ústředna vybavená 

záložním akumulátorem v případě výpadku elektrické energie z rozvodné sítě a modulem, 

který umožní odeslání zprávy na telefonní číslo vrátného. Do podniku by měla být také 

nainstalována do vstupních prostorů ovládací klávesnice a na plášť budovy siréna 

s blikačem, která slouží k opticko - akustické signalizaci.  

 Aktivaci a deaktivaci PZTS budou provádět pouze zaměstnanci k tomu oprávněni. 

Aktivaci provede zaměstnanec při odcházení z budovy a následném uzamykání 

a deaktivaci při příchodu do budovy a následném odemykání. K tomuto účelu bude sloužit 

ovládací klávesnice umístěná ve vstupním prostoru vedle zařízení pro evidenci příchodu 

a odchodu zaměstnanců. Kvůli umístění klávesnice uvnitř budovy je nutné nastavit časové 

zpoždění na dobu asi 45 s, aby byl zaměstnance schopen převést systém ze stavu střežení 

do stavu nestřežení.  

 V případě vyhlášení poplachových stavů prvky PZTS platí následující stavy. Pokud 

dojde k vniknutí do střeženého prostoru je vyhlášen poplach – vniknutí. V případě 
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úmyslného poškození prvků PZTS je vyhlášen poplach – sabotáž a v případě stisknutí 

tísňového tlačítka je vyhlášen poplach – tíseň.  

Cenová kalkulace pro třetí variantu je uvedena v tabulkách 13 a 14. A jednotlivá 

místa uplatnění jsou uvedeny v přílohách 8 – 11. 

Tabulka 13: Cenová kalkulace MZS [autor] 

CENOVÁ KALKULACE MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH SYSTÉMŮ 

Prvek Označení Množství Cena za kus (Kč) 
Cena celkem 

(Kč) 

Bezpečnostní kování R4 ASTRA 15 2 570 38 550 

Cylindrická 

bezpečnostní vložka 
FAB 200 - nikl 15 550,60 8 259 

Plochá ocel Rozměry oceli 40x4 70 m 29,07 / m 2 034,90 

Žiletkový drát Spirálový 450 mm  720 m 44,40 / m 31 968 

Nástavec na plot 

dvouramenný 
Nástavec Y 260 292 75 920 

Celkem cena za všechen materiál (Kč) 156 731,90 

Cena za montáž a dopravu 56 900 

Celková cena 213 631,90 

Tabulka 14: cenová kalkulace PZTS [autor] 

CENOVÁ KALKULACE POPLACHOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH A TÍSŇOVÝCH SYSTÉMŮ 

Prvek Označení Množství Cena za kus (Kč) 
Cena celkem 

(Kč) 

Magnetický detektor SA - 204 39 284 11 076 

Tísňový hlásič RC - 88 1 666 666 

PIR detektor JS – 20 LARGO 42 506 21 252 

Bezdrátový PIR detektor JA – 80 P 37 1 499 55 463 

Chodbová čočka JS - 7904 18 57 1 026 

Ústředna PZTS JA – 83 K 1 2 627 2 627 

Modul drátových vstupů JA – 82 C 2 741 1 482 

Rádiový modul JA – 82 R 1 2 866 2 866 

Záložní akumulátor SA – 214 / 18 1 1 139 1 139 

Komunikátor JA – 82Y 1 6 631 6 631 

Klávesnice JA – 81E 1 2 004 2 004 

Bezpečnostní skříňka na 

klávesnici 
KAC - KP 1 432 432 

Venkovní siréna s blikačem OS – 365A 1 1 577 1 577 

Venkovní kamera EYE – 02 GSM 5 8 076 40 380 

Celkem cena za všechen materiál (Kč) 148 621 

Cena za montáž, instalační materiál a dopravu 75 862 

Celková cena 224 482 

Ceny v tabulkách jsou uvedeny včetně DPH 
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10.4 Posouzení všech variant a výběr nejvhodnější varianty 

Obsahem této kapitoly bude posoudit všechny varianty určené pro snížení rizika 

a vybrat jednu nejvhodnější. Posuzování bude provedeno pomocí vícekriteriální metody, 

přesněji metodou rozhodovací matice.  

Hlavním cílem metody je v první části zvolení určitého počtu kritérií a obodování 

jednotlivých variant každým kritériem zvlášť. Pro bodové hodnocení použiji stupnici od 1 

do 10, kdy 1 nepředstavuje žádnou shodu s daným kritériem a 10 představuje největší 

shodu s daným kritériem. Posouzení jednotlivých variant je uvedeno v tabulce 15. 

Kritéria k posuzování shody: 

- Schopnost zjištění přítomnosti pachatele, 

- Obtížnost překonání ochrany pachatelem, 

- Finanční náklady na údržbu systému, 

- Finanční náklady na provoz systému, 

- Finanční náklady na realizaci, 

- Záruka, servis, údržba, 

- Spolupráce a vzájemné doplňování jednotlivých prvků fyzické ochrany. 

Tabulka 15: Posouzení jednotlivých variant na základě kritérií [autor] 

Kritéria Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 8 0 9 

K2 3 5 8 

K3 0 8 7 

K4 3 7 8 

K5 8 9 7 

K6 0 7 6 

K7 6 3 9 

Součet 28 39 54 

Pořadí 3. 2. 1. 

 

 Na základě provedeného posouzení jednotlivých variant vyšla podle tabulky 15 

jako nejvhodnější varianta číslo 3. Ve druhé části bude k jednotlivým kritériím přiřazena 

váha, která určuje jejich význam, v rozmezí od 1 do 10, kdy hodnota 1 představuje 

nejmenší váhu a hodnota 10 největší váhu. Dále bude následovat vynásobení hodnoty 

kritéria pro jednotlivé varianty uvedené v tabulce 15 s hodnotou udávající váhu pro každé 

kritérium. To bude uvedeno v tabulce 16.   
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Tabulka 16: Posouzení jednotlivých variant na základě vah kritérií [autor] 

Kritéria Váha Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 10 80 0 90 

K2 8 24 40 64 

K3 5 0 40 35 

K4 8 24 56 64 

K5 7 56 63 49 

K6 4 0 28 24 

K7 9 54 27 81 

Součet 238 254 407 

Pořadí 3. 2. 1. 

 

 Z tabulky 16 vyplývá, že varianta s největší hodnotou vah kritérií, což je varianta 

číslo 3, je posouzena jako nejvhodnější varianta pro snížení rizik podniku. Varianta 3 není 

ze všech variant nejdražší a je nejspolehlivější ve schopnosti zjištění přítomnosti pachatele, 

obtížnosti překonání ochrany pachatelem, finančních nákladech na provoz systému a ve 

spolupráci a vzájemném doplňování jednotlivých prvků fyzické ochrany. V další kapitole 

bude tato varianta podrobněji rozebrána.  
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11 Podrobné rozpracování třetí varianty pro snížení rizik 

V předchozí kapitole byla tato varianta vybrána jako nejvhodnější alternativa pro 

snížení závažných rizik. Tato varianta je kombinací mechanických zábranných systémů, 

elektrického bezpečnostního systému (PZTS) a fyzické ostrahy. Níže jsou uvedeny 

jednotlivé prvky s jejími příslušnými charakteristikami.  

 

11.1 Mechanické zábranné prvky 

Nejprve budou popsány prvky plášťové ochrany a poté prvky perimetrické ochrany. 

Cylindrická bezpečnostní vložka 

 Bezpečnostní cylindrickou vložku navrhuji použít na všechny dveře a vrata 

vyskytující se na obvodu budov a také u dveří vedoucí do vrátnice. Jednalo by se 

o cylindrickou bezpečnostní vložku od firmy FAB – Assa Abloy typu FAB 200 – nikl, 

která je znázorněna na obrázku 16 a její parametry jsou následující: [19]  

Úroveň zabezpečení:  odolnost proti odvrtání, dumpingu a planžetování 

Ochrana zabezpečení: dle normy ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – 

Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky 

a klasifikace (dále jen ČSN P ENV 1627) je tento výrobek 

certifikován v bezpečnostní třídě 3 [19] 

 

Obrázek 16: Bezpečnostní cylindrická vložka [19] 

Instalaci bezpečnostních cylindrických vložek provedou zaměstnanci společnosti. 

Bezpečnostní kování 

 Bezpečnostní kování navrhuji všude tam, kde bude použita bezpečnostní 

cylindrická vložka. Doporučuji využít bezpečnostní kování od firmy Rostex typu R4 Astra, 

které je znázorněno na obrázku 17 a jeho parametry jsou: [2] 
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Ochrana zabezpečení:  proti odvrtání, vylomení, rozlomení a vytržení 

bezpečnostní cylindrické vložky  

Varianta:  klika – klika 

Úroveň zabezpečení: dle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek certifikován 

do bezpečnostní třídy 3 [2] 

 
Obrázek 17: Bezpečnostní kování [2] 

Instalaci bezpečnostního kování provedou zaměstnanci podniku. 

Ocelový profil 

 Ocelový profil navrhuji všude tam, kde je umístěna bezpečnostní cylindrická 

vložka. Navrhuji ocelový profil šířky 40 mm o tloušťce 4 mm od firmy Kondor. Instalaci 

ocelového profilu provedou zaměstnanci společnosti. [25] 

Žiletkový drát s dvouramenným nástavcem 

Žiletkový drát spolu s dvouramenným nástavcem bude použit na vrcholovou zábranu, 

která bude sloužit jako ochrana proti přelezení oplocení pachatelem. Oba prvky budou 

umístěny na drátěné oplocení, které je tvořeno ocelovými a betonovými sloupky. Žiletkový 

drát doporučuji použít z nerezové oceli ve spirále o průměru 450 mm. Žiletkový drát 

i dvouramenný nástavec navrhuji od firmy DIRICKX, jejichž vzhled je vidět na obrázku 

18. Instalaci provedou zaměstnanci společnosti. [24] 

 

Obrázek 18: Žiletkový drát s dvouramenným nástavcem [24] 
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11.2 Prvky fyzické ostrahy 

Prvky fyzické ostrahy jsou myšleny členové fyzické ostrahy, kteří jsou zaměstnanci 

společnosti. Jejich hlavní činností je provádět pravidelné obchůzky po areálu a kontrolovat 

zda nedošlo k narušení a vniknutí pachatele do areálu společnosti a následnému pohybu. 

V případě zjištění narušení by měl pracovník fyzické ostrahy provést omezení osobní 

svobody podle § 76 odstavce 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů. Poté zajistí areál nebo budovu do příjezdu Policie 

České republiky. V současné době provádí ostrahu objektu jeden zaměstnanec, jehož 

směna trvá 12 hodin a to považuji za dostačující.  

11.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Níže budou postupně rozebrány prvky prostorové ochrany, plášťové ochrany a dále 

další prvky, které jsou důležité nebo nezbytné k provozování PZTS.  

PIR detektor 

 Pasivní infračervený detektor navrhuji do všech místností kromě sociálních 

zařízení, úklidových místnosti, šaten, sprch, skladů oděvu, místností s čistými oděvy, 

archivů a kuchyňky. Dále doporučují v případě chodeb použítí chodbové čočky, která se 

používá pro střežení úzkých a dlouhých chodeb. Do všech pater budovy 1 navrhuji použít 

drátové PIR detektory, kde bude jejich snadnější instalace z důvodu, že jsou všude 

kazetové podhledy. Do budov 2, 3 a 4 navrhuji bezdrátové PIR detektory, z důvodu 

rychlejší instalace, protože je to starší budova a nemusí se zde složitě instalovat kabely.  

 Pro instalaci navrhuji použít prvky od firmy JABLOTRON. Drátový PIR detektor 

typu JS – 20 LARGO, bezdrátový PIR detektor typu JA – 80P a chodbovou čočku typu JS 

– 7904. Oba detektory jsou vidět na obrázku 19, přestože vzhledově oba dva vypadají 

stejně, je jeden drátový a druhý bezdrátový. Jejich parametry jsou následující: [18, 17] 

Spojení s ústřednou PZTS:  drátově 

Napájení:  12 V 

Doporučená instalační výška:  2,5 m nad úrovní podlahy 

Úhel detekce / délka záběru:  120° / 12 m (se základní čočkou) 

Prostředí: II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1 ed. 2) 

Klasifikace:  stupeň 2 (dle ČSN EN 50131-1) [18] 
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Spojení s ústřednou PZTS bezdrátově 

Napájení: Lithiová baterie (životnost 3 roky) 

Komunikační pásmo: 868 MHz, protokol Oasis 

Komunikační dosah: 300 m (přímá viditelnost) 

Doporučená instalační výška: 2,5 m nad úrovní podlahy 

Úhel detekce / délka záběru: 120° / 12 m (se základní čočkou) 

Prostředí: II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1) 

Klasifikace: stupeň 2 (dle ČSN EN 50131-1) [17] 

 
Obrázek 19: Bezdrátový detektor JA – 80P [17] 

Instalaci všech prvků provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od firmy 

Jablotron.  

Magnetický detektor 

 Magnetický detektor navrhuji na všechny dveře nacházející se na obvodu budov 

a dále na všechna okna, která jsou otevíratelná. Tahle okna se nacházejí pouze 

v kancelářích. Doporučuji použít magnetický detektor typu SA – 204 od firmy Jablotron, 

který lze instalovat i na kovové dveře. Tento detektor je vidět na obrázku 20 a jeho 

parametry jsou: [27] 

Spojení s ústřednou PZTS: drátově 

Pracovní vzdálenost: max. 40 mm  

Prostředí: II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1) 

Klasifikace: stupeň 2 (dle ČSN EN 50131-1) [27] 

 

Obrázek 20: Magnetický detektor [27] 

Instalaci provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od firmy Jablotron.  
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Tísňový hlásič 

 Tísňový hlásič doporučuji umístit na vrátnici, kde je neustále přítomen pracovník 

fyzické ostrahy. V případě jeho stisknutí dojde k vyvolání poplachu. Doporučuji použít 

tísňový hlásič typu RC – 88 od firmy Jablotron, který je vidět na obrázku 21 a jeho 

parametry jsou: [26] 

Spojení s ústřednou PZTS bezdrátově 

Napájení: Lithiová baterie (životnost 3 roky) 

Komunikační pásmo: 868 MHz, protokol Oasis 

Komunikační dosah: 300 m (přímá viditelnost) 

Prostředí: II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1) 

Klasifikace: stupeň 2 (dle ČSN EN 50131-1) [26]  

 

Obrázek 21: Tísňový hlásič [26] 

Instalaci provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od firmy Jablotron.  

Ústředna PZTS 

Ústřednu doporučuji umístit na vrátnici, kde je neustále přítomen pracovník fyzické 

ostrahy. V případě použití rádiového modulu pracuje ústředna v pracovní frekvenci 868 

MHz. Ústředna má dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, kdy jejich reakce 

je nastavitelná. Na ústřednu lze napojit další rozšiřující moduly, které budou uvedeny níže. 

Ústřednu navrhuji od firmy Jablotron typu JA – 83K. Její parametry jsou následující: [16] 

Napájení:  230 V / 50 Hz 

Počet adres: až 50 adres 

Počet adres pro bezdrátové periferie: až 50 (s rádiovým modulem)  

Počet drátových vstupů:  10 na základní desce (až 30 s drátovým 

modulem)  

Paměť událostí: 255 posledních událostí včetně data a času  

Stupeň zabezpečení:  2 (dle normy ČSN EN50131-1 ed. 2)  
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Třída prostředí:   II. vnitřní všeobecné [16] 

Instalaci provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od firmy Jablotron. 

Rádiový modul 

 Ústřednu PZTS navrhuji vybavit rádiovým modulem k zajištění komunikace 

ústředny s bezdrátovými prvky, kterou jsou instalovány v rámci celého systému PZTS 

a zároveň jsou touto ústřednou ovládány. Jeho instalací lze do ústředny naučit až 50 

bezdrátových periférií. Komunikační frekvence rádiového modulu je 868 MHz. Navrhuji 

rádiový modul typu JA – 82R od firmy Jablotron. [14] 

Instalaci rádiového modulu provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od 

firmy Jablotron. 

Modul drátových vstupů 

 K ústředně JA – 83K lze připojit až dva drátové moduly, což umožní rozšířit 

kapacitu ústředny až na 30 drátových vstupů a tím umožní připojit k ústředně mnohem více 

prvků. Doporučuji použít dva drátové moduly typu JA – 82C od firmy Jablotron. [13] 

Instalaci drátových modulů provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od 

firmy Jablotron. 

Záložní akumulátor 

Ústřednu PZTS lze doplnit záložním akumulátorem, který ji bude napájet v případě 

výpadku elektrické energie. Záložní akumulátor se umisťuje dovnitř ústředny. Doporučuji 

použít akumulátor typu SA – 214 / 18 od firmy Jablotron. Záložní akumulátor 

má následujícími parametry: [16, 28] 

Jmenovité napětí: 12V 

Kapacita: 18 Ah 

Životnost: 5 let 

Doba napájení PZTS: 12 h 

Maximální doba na dobití: 72 h [16, 28] 

Instalaci záložního akumulátoru provede zkušený technik, který má certifikát 

vydaný od firmy Jablotron. 
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Komunikátor 

 Navrhuji vybavit ústřednu PZTS GSM komunikátorem. Umožňuje dálkový přístup 

do systému telefonem a internetem. Slouží k předávání událostí o poplachových stavech na 

mobilní telefon členů fyzické ostrahy. Navrhuji komunikátor typu JA – 82Y od firmy 

Jablotron, který má následující parametry: [15] 

Napájení: 12V 

Pracovní pásmo: 850/900/1800/1900 MHz 

Stupeň zabezpečení:  2 (dle normy ČSN EN50131-1 ed. 2)  

Třída prostředí:   II. vnitřní všeobecné [15] 

Instalaci komunikátoru provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od 

firmy Jablotron. 

Ovládací klávesnice 

Navrhuji nainstalovat jednu ovládací klávesnici do budovy 1 hned za vstupní dveře 

vedle docházkového systému. Pro větší ochranu doporučuji klávesnici umístit do ochranné 

kovové skříňky. Navrhuji použít ovládací klávesnici typu  JA – 81E spolu s kovovou 

skříňkou typu KAC – KP od firmy Jablotron. Ovládací klávesnice je vidět na obrázku 22 

s následujícími parametry: [12] 

Spojení s ústřednou PZTS: drátově 

Napájení: ze sběrnice ústředny 

Stupeň zabezpečení:  2 (dle normy ČSN EN50131-1 ed. 2)  

Třída prostředí:   II. vnitřní všeobecné [12] 

 

Obrázek 22: Ovládací klávesnice [12] 

Instalaci klávesnice provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od firmy 

Jablotron. 
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Venkovní siréna 

 Venkovní siréna slouží pro akusticko – optickou signalizaci. Její instalaci 

doporučuji na budovu 1, na kterou je vidět i z vrátnice. Siréna obsahuje sabotážní senzory 

pro detekci otevření krytu nebo utržení sirény z montáže. Navrhuji použít venkovní sirénu 

s blikačem typu OS – 365A od firmy Jablotron, která je znázorněna na obrázku 23 a její 

parametry jsou následující: [23] 

Spojení s ústřednou PZTS: drátově 

Napájení: 10 V - 15 V 

Záložní akumulátor:  4,8 V / 1800 mAh 

Životnost:  3 roky 

Doba houkání sirény:  maximálně 5 minut 

Doba blikání blikače:  doba poplachu + 30 minut 

Stupeň zabezpečení:  2 (dle normy ČSN EN50131-1 ed. 2)  

Třída prostředí:   IV. venkovní všeobecné [23] 

 

Obrázek 23: Venkovní siréna [23] 

Instalaci komunikátoru provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od 

firmy Jablotron. 

Venkovní kamera 

 Z důvodu zabezpečení areálu doporučuji nainstalovat v prostoru areálu společnosti 

kamery. Navrhuji celkem pět bezpečnostních kamer. Doporučuji využít venkovní 

bezpečnostní a monitorovací kameru, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM 

sítě. Jednalo by se o kameru typu EYE – 02 bezpečnostní kamera od firmy Jablotron, která 

je vidět na obrázku 24. Bezpečnostní kamera obsahuje skupinu interních detektorů, které 
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uživateli umožňují zjistit narušení hlídaného prostoru: PIR detektor pohybu zachytí pohyb 

citlivým snímáním tepla lidského těla, detektor tříštění skla rozpozná specifický zvuk 

rozbití okenního skla, detektor náklonu a otřesů rozpozná jakoukoli nežádoucí změnu 

v pozici a úhlu kamery a detekce pohybu v obraze zjistí změny v obraze pravidelným 

snímáním a porovnáváním jednotlivých snímků. Parametry kamery jsou následující: [10] 

Spojení s ústřednou PZTS: bezdrátově 

Napájení: 100 až 240 V 

Záložní baterie: Li-Ion, 1300 mAh 

Životnost:  3 roky při 5 aktivacích denně 

Komunikační pásmo:  850/900/1800/1900 MHz 

Dosah:  maximálně 10 m / úhel 140° 

Historie událostí: minimálně 100 záznamů ve vnitřní paměti 

+ rozšíření na kartě SD 

Stupeň zabezpečení:  2 (dle normy ČSN EN50131-1 ed. 2)  

Třída prostředí:   IV. venkovní všeobecné [10] 

Instalaci komunikátoru provede zkušený technik, který má certifikát vydaný od 

firmy Jablotron. 

 

Obrázek 24: Bezpečnostní kamera EYE – 02 [10] 
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12 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout inovativní technické zabezpečení objektu 

soukromé firmy za účelem ochrany osob a majetku. Z tohoto důvodu byla diplomová práce 

rozčleněna do několika přehledně ucelených kapitol. 

V první části diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy pro ucelení řešené 

problematiky, technické normy a právní předpisy, které se také váží k řešené problematice. 

Z důvodu řešení diplomové práce jako určité formy bezpečnostního projektu, navazuje 

další kapitola, která se zabývá bezpečnostním projektováním, jeho zásadami, cíly a také 

náležitostmi, které musí celý bezpečnostní systém splňovat. 

 Další část je věnována popisu společnosti a získaní základních informací. Je zde 

popsán historický vývoj společnosti. Dále je zde popsáno okolí společnosti a přístupnost 

k podniku, areál a také stavební a konstrukční řešení jednotlivých budov.  

 Poslední nejdůležitější částí diplomové práce je popis současného stavu 

zabezpečení, kde jsou popsány mechanické zábranné systémy, kamerové systémy, 

režimová ochrana a fyzická ostraha. Tyto jednotlivě rozebrané části později posloužili pro 

zpracování analýzy bezpečnostních rizik. Dále byly rozebrány a vyčísleny jednotlivá 

aktiva společnosti pro zjištění celkové hodnoty, která má být v rámci společnosti chráněna. 

Následuje analýza a hodnocení bezpečnostních rizik, kde jsou použity 3 metody. Jako 

první byl použit Ishikawův diagram, který posloužil pro identifikaci rizik ze strukturálního 

pohledu a z procesního pohledu. Rizika identifikovaná Ishikawovým diagramem byla 

zhodnocena aplikováním analýzy příčin a následků poruch. Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou následně posloužil pro ověření výsledků získaných z metody analýzy příčin 

a následků poruch. Tímto ověřováním byla zjištěna závažná rizika, která mohou nastat jak 

v areálu společnosti, tak i v samotných budovách. Tyto závažná rizika byly použity pro 

analýzu souvztažnosti, kde se zjišťovaly jejich vzájemné vazby. Výsledkem metody 

souvztažnosti bylo zjištěno, že rizika z předchozích metod, která byla vyhodnocena jako 

závažná, nejsou mezi sebou nijak vzájemně provázány a z toho vyplývá, že nehrozí vznik 

velké a rozsáhlé havárie. Dále následovala část, která se věnuje možnostem snížení 

jednotlivých rizik. Navrženy jsou tři alternativy pro snížení závažných rizik. První 

alternativa popisuje možnost snížení procesních rizik. A dvě varianty popisují možnost 

snížení strukturálních rizik, jejichž rozdíl spočívá především ve využití druhů ochran. 

Následně byly všechny tři varianty podrobeny vícekriteriálního porovnávání pomocí 
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rozhodovací matice na základě zvolení sedmi kritérií. Na základě kriteriálního posouzení 

byla vybrána nejvhodnější a nejúčinnější varianta, která umožňovala zahrnout mechanické 

zábranné systémy, elektrický bezpečnostní systém a fyzickou ostrahu. Tato varianta, která 

zvítězila, byla v následující části podrobněji rozpracována s uvedením technických 

parametrů a dalších charakteristik prvků sloužící ke snížení závažných rizik. Rozmístění 

jednotlivých prvků bylo uvedeno a u některých z nich bylo také jejich rozmístění 

zaznamenáno do půdorysů zařazených v přílohách. Finanční náklady na snížení závažných 

rizik se vyšplhaly až na částku 438 113,90 Kč. Což není zrovna veliká částka vzhledem k 

velikosti areálu.  

 Pokud by společnosti přistoupila na nové zabezpečení, jsem přesvědčena, že se 

zajistí větší bezpečnost zaměstnanců a hlavně celé společnosti.  
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Seznam použitých zkratek 

apod. a podobně 

ČSN  Česká technická norma 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EN Evropská norma 

FMEA Analýza příčin a následků poruch (Failure mode and effect analysis) 

GSM Globální systém pro mobilní komunikace (Global System for Mobile 

communications)  

MZS mechanické zábranné systémy 

např. například 

NP nadzemní podlaží 

ozn. označení 

PIR Pasivní infračervený (Passive infrared) 

PVC polyvinylchlorid 

PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

tzv. tak zvaně 
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Příloha 1               Schéma areálu společnosti 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 Plot s ocelovými sloupky a ostnatým drátem 

 Plot s betonovými sloupky a ostnatým 

drátem 

 Plot ze zinkového poplastovaného pletiva 

 Plot z trapézového plechu 

 
Jednoramenná závora 

 Dvoukřídlá ocelová brána 

 Dvoukřídlá ocelová brána s petlicí a brankou 

1 Budova 1 

2 Budova 2 

3 Budova 3 

4 Budova 4 

5 Vrátnice 

6 Parkoviště 

 



 

Příloha 2           Půdorys 1.NP  budovy 1 

 

Poznámka: Legenda značek a místností je umístěna na další straně 



 

Příloha 2            Půdorys 1.NP budovy1  

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 

Jednokřídlé bezpečnostní 

plastové dveře se standardním 

kováním a bezpečnostní 

zámkem FAB 

 

Dvoukřídlé plastové dveře se 

standardním kováním a 

bezpečnostní zámkem FAB 

 

Dvoukřídlé ocelové dveře 

s požární odolností 

v ocelových zárubních se 

samozavíračem, zadlabávacím 

zámkem a cylindrickou 

vložkou 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií 

a dutinovou dřevotřískovou 

výplní vybaveny zadlabávacím 

zámkem s cylindrickou 

vložkou FAB 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií 

a dutinovou dřevotřískovou 

výplní se zadlabávacím 

zámkem doplněný 

cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlé plastové dveře o 

velikosti křídel 900 mm a 500 

mm s požární odolností, 

zadlabávacím zámkem a 

bezpečnostní vložkou FAB 

 
Okno zabezpečené 

bezpečnostní fólií 

 

 

 

 

 

 

 

1 Elektrorozvodna 

B
U

D
O

V
A

 1
 

1
. 

N
P

  

2 Schodiště 

3 Sprcha + WC 

4 Chodba 

5 Výdejna obědů 

6 Jídelna 

7 Chodba 

8 Šatna ženy 

9 Chodba 

10 WC - ženy 

11 Sprchy ženy 

12 Čisté oděvy 

13 Sklad čistých prostředků 

14 Plnění oděvů 

15 Čisté oděvy 

16, 17  WC – muži, ženy 

18 Sprchy muži 

19 Úklidová místnost 

20 WC - muži 

21 Šatna muži 

22 Hala 

23 Výtah 

24 Kotelna 

25 Strojovna vzduchotechniky 

26 Čisté nářadí 

27 Mytí nářadí 



 

Příloha 3    Půdorys 2.NP budovy 1 a půdorys 1.NP budovy 2, 3, 4 

 

 

Poznámka: Legenda značek a místností je umístěna na druhé straně 

 



 

Příloha 3    Půdorys 2.NP budovy 1 a půdorys 1.NP budovy 2, 3, 4

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Vstupní hala 

B
U

D
O

V
A

 1
 

2
.N

P
 

2 Kancelář 

3 Kancelář 

4 Filtr - chodba 

5 Kartonáž 

6 Sklad 

7 Úklidová místnost 

8, 9 WC – muži, ženy 

10 Příprava kartonáže 

11 Chodba 

12, 14 WC – muži, ženy 

13 Úklidová místnost 

15 Expedice 

16 Výrobní hala 

17 Výtah 

18 Čisté nářadí 

19 Mytí nářadí 

20 Dvůr  

21 Rampa – příjem obalů 

22 Rampa - expedice 

23 Spojovací krček 

24 Spojovací krček 

25 Tank sirupu 

26 Rampa - suroviny 

27 Kancelář skladníků 

B
U

D
O

V
A

 

2
 28 Sklad výrobků 

29 Skald surovin 

30 Temperovaný sklad 

31 Sklad usušeného ovoce 

B
U

D
O

V
A

 

3
 

32 Sušárna 

33 Kotelna 

34 Kancelář 

B
U

D
O

V
A

 4
 

1
.N

P
 

35 Kancelář 

36 Chodba 

37, 39 WC – muži, ženy 

38 Úklidová místnost 

40 Kotelna 

41 Šatna skladníků 

42 Plynoměr 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 

Vstupní jednokřídlé plastové prosklené 

dveře 

 

Jednokřídlé bezpečnostní plastové 

dveře se standardním kováním a 

bezpečnostní zámkem FAB 

 

Dvoukřídlé plastové dveře se 

standardním kováním a bezpečnostní 

zámkem FAB 

 

Jednokřídlé plastové zateplené dveře 

se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlé ocelové dveře s požární 

odolností v ocelových zárubních se 

samozavíračem, zadlabávacím 

zámkem a cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlé ocelové vrata v ocelových 

zárubních se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlá ocelová vrata se skládacím 

a otevíracím křídlem v ocelových 

zárubních se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou 

 

Jednokřídlé ocelové dveře v ocelových 

zárubních se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou 

 

Prosklené dvoukřídlé dveře opatřené 

zadlabávacím zámkem s cylindrickou 

vložkou a koulí z venku 

 

Jednokřídlé dřevěné dveře v ocelových 

zárubních se zadlabávacím zámek a 

cylindrickou vložkou 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií a 

dutinovou dřevotřískovou výplní 

vybaveny zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií a 

dutinovou dřevotřískovou výplní se 

zadlabávacím zámkem doplněný 

cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlé plastové dveře o velikosti 

křídel 900 mm a 500 mm s požární 

odolností, zadlabávacím zámkem a 

bezpečnostní vložkou FAB 

 
Posuvná dvoukřídlá vrata s horním 

vedením 

 Rychloběžná elektrická navíjecí vrata  

 Okno zabezpečené bezpečnostní fólií 



 

Příloha 4            Půdorys 3.NP budovy 1 

 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Chodba 

B
U

D
O

V
A

 1
 

3
. 
N

P
 

2 Chodba 

3, 5 WC – muži, ženy 

4 Úklidová místnost 

6 Zasedací místnost 

7 Kancelář 

8 Kancelář 

9 Kancelář 

10 Kancelář 

11 Archiv 

12 Archiv 

13 Kuchyňka 

 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií 

a dutinovou dřevotřískovou 

výplní vybaveny zadlabávacím 

zámkem s cylindrickou 

vložkou FAB 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií 

a dutinovou dřevotřískovou 

výplní se zadlabávacím 

zámkem doplněný 

cylindrickou vložkou 

 

Dvoukřídlé plastové dveře o 

velikosti křídel 900 mm a 500 

mm s požární odolností, 

zadlabávacím zámkem a 

bezpečnostní vložkou FAB 

 
Okno zabezpečené 

bezpečnostní fólií 



 

Příloha 5            Půdorys 2.NP budovy 4 

 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Zasedací místnost 

B
U

D
O

V
A

 4
 

2
. 
N

P
 

2 Kancelář 

3, 4 WC – muži, ženy 

5 Úklidová místnost 

6 Kancelář 

7 Chodba 

8 Kancelář 

 

 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií a 

dutinovou dřevotřískovou výplní 

vybaveny zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB 

 

Dveře s bílou laminátovou fólií a 

dutinovou dřevotřískovou výplní 

se zadlabávacím zámkem 

doplněný cylindrickou vložkou 

 
Okno zabezpečené bezpečnostní 

fólií 



 

Příloha 6                      Protokol současného stavu zabezpečení 

Tabulka 1 a: Současný stav zabezpečení [autor] 

POSUZOVANÁ 

OCHRANA 

SOUČASNÝ STAV ZABEZPEČENÍ 

MECHANICKÝ ZÁBRANNÝ 

SYSTÉM 
PZTS 

FYZICKÁ 

OSTRAHA 

REŽIMOVÁ 

OCHRANA 

P
E

R
IM

E
T

R
IC

K
Á

 

Typ ohraničení bariéry 

  

  

Činnosti 

  

průhledné otevírání a 

uzavíraní vstupní 

brány a určitých 

pracovišť 
neprůhledné 

Druh ohraničení 

bariéry 

kontrola 

přicházejících osob  

drátěné kontrola a evidence 

vozidel 

projíždějících přes 

vrátnici 

svařované zinkové 

poplastované 

plechové evidence a 

telefonické 

oznámení příslušné 

osobě o příchodu 

návštěvy 

Zabezpečení vstupní 

bariéry 

vrcholová zábrana jen někde 

Výška hraniční bariéry 

  

zadržení případného 

pachatele výška nad 1500 mm 

Typ vstupu 

  

průhledný 

Druh vstupu 

mřížový 

Výška vstupu 

výška nad 1800 mm 

Zabezpečení vstupu 

petlice  jen někde 

ocelový řetěz s visacím 

zámkem 
jen někde 

závora   

P
R

O
S

T
O

R
O

V
Á

  

    

Činnosti Činnosti Zásady 

pozorování 

areálu 

společnosti 

a budov 

obchůzka celého 

areálu společnosti a 

budov 
v pracovní době se 

mohou zaměstnanci 

pohybovat jen v budově 

svého pracoviště a po 

skončení pracovní doby 

musí opustit areál 

společnosti a nezdržovat 

se v něm 

  

pokus o zadržení 

pachatele 

obhospodařování 

kamer hlídající 

prostor 

  

návštěvníci se mohou v 

areálu pohybovat je s 

osobou za kterou je 

návštěva mířena a nebo 

po vyhrazených 

komunikacích  



 

Příloha 6             Protokol současného stavu zabezpečení 

Tabulka 1 b: Současný stav zabezpečení [autor] 

POSUZ

OCHR. 

SOUČASNÝ STAV ZABEZPEČENÍ 

MECHANICKÝ ZÁBRANNÝ 

SYSTÉM 
PZTS 

FYZICKÁ 

OSTRAHA 

REŽIMOVÁ 

OCHRANA 

P
L

Á
Š

Ť
O

V
Á

 

Tloušťka pláště budov 

  

Činnost Činnosti Zásady 

nad 150 mm 

sledování pláště 

budov 

 

kontrola 

neporušenosti 

jednotlivých 

budov 

každý zaměstnanec 

pracující v kanceláři 

odpovídá za uzamčení 

jeho kanceláře při 

odchodu a uzavření 

oken 

Materiál pláště budov 

železobetonový monolitický skelet 
  

obkladové tvarovky KB - BLOK 

ocelový systém s izolačními 

sendvičovými panely natočení 

případného 

pachatele 

vloupání oknem 

nebo dveřmi 

 

 

Porotherm 

 

cihla plná pálená 

Přístupnost oken, větracích 

otvorů, vývodů vzduchotechniky 

přístup ze země 

 

přístup lezením 

Zabezpečení oken, větracích 

otvorů, vývodů vzduchotechniky 

mříže 

Materiál dveří, vrat, bran 

kov 

plast 

laminátová fólie - dutinová 

dřevotřísková výplň 

Zabezpečení dveří, vrat, bran  

bezpečnostní zámek  jen někde 

bezpečnostní kování jen někde 

Střešní krytiny 

  

plech 

izolační sendvičové panely 

Stropy 

betonové s trapézovým plechem 

prefabrikované panely 

kazetové podhledy 

Materiál podlah 

keramická dlažba 

pryskyřičný povrch 

PVC 

Příčky 

ytong 

P
Ř

E
D

M
Ě

T
O

V
Á

 

 
      

Zásady 

každý zaměstnanec 

odpovídá za uzamčení 

své kanceláře a vstupu 

do budovy  

s dokumenty know - 

how smí manipulovat 

pouze pověřené osoby 

 



 

Příloha 7           Rozmístění kamer, umístění žiletkové spirály 

 

 

Poznámka: Legenda značek a místností je umístěna na druhé straně 



 

Příloha 7            Rozmístění kamer, umístění žiletkové spirály 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 Oplocení s nově navrženou žiletkovou spirálou 

 Venkovní bezpečnostní kamera EYE – 02 GSM 

 Ústředna PZTS 

 
Rádiový komunikátor 

 Tísňový hlásič 

 
Dveře s bezpečnostní cylindrickou vložkou, bezpečnostních kováním a 

s ocelovým profilem 

1 Budova 1 

2 Budova 2 

3 Budova 3 

4 Budova 4 

5 Vrátnice 

6 Parkoviště 

 

  



 

Příloha 8    Nové zabezpečení – půdorys 1.NP budovy 1 

 



 

Příloha 8      Nové zabezpečení - půdorys 1.NP budovy 1  

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 
PIR detektor 

 

PIR detektor s chodbovou 

čočkou 

 Magnetický detektor 

,  

Dveře s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou, 

bezpečnostních kováním a 

s ocelovým profilem 

 

 
  

1 Elektrorozvodna 

B
U

D
O

V
A

 1
 

1
. 

N
P

  

2 Schodiště 

3 Sprcha + WC 

4 Chodba 

5 Výdejna obědů 

6 Jídelna 

7 Chodba 

8 Šatna ženy 

9 Chodba 

10 WC - ženy 

11 Sprchy ženy 

12 Čisté oděvy 

13 Sklad čistých prostředků 

14 Plnění oděvů 

15 Čisté oděvy 

16, 17  WC – muži, ženy 

18 Sprchy muži 

19 Úklidová místnost 

20 WC - muži 

21 Šatna muži 

22 Hala 

23 Výtah 

24 Kotelna 

25 Strojovna vzduchotechniky 

26 Čisté nářadí 

27 Mytí nářadí 



 

Příloha 9  Nové zabezpečení - půdorys 2.NP budovy 1 a půdorys 1.NP 

budovy 2, 3, 4 

  



 

Příloha 9   Nové zabezpečení - půdorys 2.NP budovy 1 a půdorys 

1.NP budovy 2, 3, 4 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Vstupní hala 

B
U

D
O

V
A

 1
 

2
.N

P
 

2 Kancelář 

3 Kancelář 

4 Filtr - chodba 

5 Kartonáž 

6 Sklad 

7 Úklidová místnost 

8, 9 WC – muži, ženy 

10 Příprava kartonáže 

11 Chodba 

12, 14 WC – muži, ženy 

13 Úklidová místnost 

15 Expedice 

16 Výrobní hala 

17 Výtah 

18 Čisté nářadí 

19 Mytí nářadí 

20 Dvůr  

21 Rampa – příjem obalů 

22 Rampa - expedice 

23 Spojovací krček 

24 Spojovací krček 

25 Tank sirupu 

26 Rampa - suroviny 

27 Kancelář skladníků 

B
U

D
O

V
A

 

2
 28 Sklad výrobků 

29 Skald surovin 

30 Temperovaný sklad 

31 Sklad usušeného ovoce 

B
U

D
O

V
A

 

3
 

32 Sušárna 

33 Kotelna 

34 Kancelář 

B
U

D
O

V
A

 4
 

1
.N

P
 

35 Kancelář 

36 Chodba 

37, 39 WC – muži, ženy 

38 Úklidová místnost 

40 Kotelna 

41 Šatna skladníků 

42 Plynoměr 

LEGENDA ZNAČEK 

 
PIR detektor 

 

PIR detektor s chodbovou 

čočkou 

 Magnetický detektor 

 Ovládací klávesnice 

 Venkovní siréna s blikačem 

,  

Dveře s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou, 

bezpečnostních kováním a 

s ocelovým profilem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10           Nové zabezpečení – půdorys 3.NP budovy 1 

 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Chodba 

B
U

D
O

V
A

 1
 

3
. 
N

P
 

2 Chodba 

3, 5 WC – muži, ženy 

4 Úklidová místnost 

6 Zasedací místnost 

7 Kancelář 

8 Kancelář 

9 Kancelář 

10 Kancelář 

11 Archiv 

12 Archiv 

13 Kuchyňka 

 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 
PIR detektor 

 
PIR detektor s chodbovou čočkou 

 Magnetický detektor 

 

 

 

 

  



 

Příloha 11    Nové zabezpečení – půdorys 2.NP budovy 4 

 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 

1 Zasedací místnost 

B
U

D
O

V
A

 4
 

2
. 
N

P
 

2 Kancelář 

3, 4 WC – muži, ženy 

5 Úklidová místnost 

6 Kancelář 

7 Chodba 

8 Kancelář 

 

 

 

LEGENDA ZNAČEK 

 
PIR detektor 

 
PIR detektor s chodbovou čočkou 

 Magnetický detektor 

 


