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Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií objektu poplachové přijímacího 

centra pro firmu. Teoretická část je zaměřena na základní právní a normativní rámec ochrany 

osob, majetku a poplachového přijímacího centra, vybrané analýzy rizik, dále základní 

poznatky a informace z oblasti fyzické ochrany a poplachového přijímacího centra včetně 

popisu normativních poţadavkŧ na takovéto prostory. Praktická část je zaměřena na 

bezpečnostní studii a následný návrh opatření pro dané umístění poplachového přijímacího 

centra. 
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 This diploma thesis  deals with the security study of object alarm receiving centre for  

a firm. The theoretical part is focused on the basic legislative and normative framework for 

the protection of persons, property and alarm receiving centre, as well as basic knowledges 

and information in the area physical protection and alarm receiving centre including  

a description of the normative requirements for such spaces. The practical part is focused on 

the security study and subsequent draft innovative measures for the location alarm receiving 

centre. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ARC  Alarm receiving center (Poplachové přijímací dohledové centrum) 

DPH  Daň z přidané hodnoty 
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EZS  Elektrický zabezpečovací systém 
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FO  Fyzická ochrana 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Globální Systém pro Mobilní Komunikaci 

HAS  Poplachový tísňový systém  

IAS   Poplachový zabezpečovací systém  

I&HAS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IT  Informační technologie 

KO  Klasická ochrana 

LAN  Local Area Network (Lokální síť) 

MW  Mikrovlnné aktivní pohybové čidlo 

NAS  Network Atteched Storage (Datové uloţiště na síti) 

NP  Nadzemní podlaţí 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 



 

 

PIR  Pasiv Infra Red Detector (Pasivní infračervené čidlo) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RO  Reţimová ochrana 

SBS  Soukromá bezpečnostní sluţba 

SMS  Short Message Service 

SQL  Structured Query Language (Strukturovaný dotazovací jazyk)  

TO  Technická ochrana 

VTS  Veřejná telefonní síť 

WAN  Wide Area Network (Rozsáhlá síť) 
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1 ÚVOD  

Problematiku spojenou s ochranou majetku lze s jistotou označit za velmi dŧleţitý 

aspekt a potřebu společnosti. Se zvyšující se obecnou kriminalitou, jako jsou krádeţe, 

vloupání do objektŧ apod., dochází i k vyšší potřebě ochrany těchto oprávněných zájmŧ. 

Obecně vzato kaţdý prvek respektive systém, který slouţí k ochraně objektu jakoţto majetku, 

je překonatelný. Záleţí však na času, který je k tomu potřeba vynaloţit. Mechanické zábranné 

systémy (dále jen MZS) a Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) jsou 

v dnešní době prakticky nejčastější zpŧsob ochrany těchto zájmŧ. V mnoha případech  

ale pouhá instalace těchto prvkŧ/systémŧ není dostačující a je ţádoucí adekvátní reakce na 

poplachový signál. Řešení této problematiky přišlo do komerční sféry v roce 1989, a to jako 

dŧsledek zvyšující se poptávky po střeţení komerčních objektŧ. 

Zavedení pultŧ centralizované ochrany (dále jen PCO, nově ARC
1
) lze povaţovat  

za přelomový okamţik v oblasti ochrany objektu. Součástí těchto center je totiţ i schopnost 

reagovat na narušení bezpečnosti objektu tím, ţe dojde k zásahu prostřednictvím zásahových 

jednotek. Jednoznačným pozitivem tak je mnohdy velmi rychlý a účinný zásah proti 

narušitelŧm objektŧ, popř. pravděpodobnost zajištění pachatele a napadeného objektu se 

zvýšila, a to je velmi ţádoucí. Pokud bychom se zamýšleli nad ekonomicky co moţná 

nejefektivnější cestou včasné reakce na poplachový signál a následného zásahu, tak právě 

ARC jsou tím pravým řešením. V dnešní době lze takto střeţit tisíce objektŧ bez nutnosti 

jejich střeţení např. hlídací sluţbou. Jelikoţ ARC slouţí k ochraně jiných objektŧ, je nutností 

také samotné ARC dostatečně a adekvátně chránit proti úmyslnému či neúmyslnému 

narušení, popř. poškození. Pro oblast ochrany ARC je zásadní technickou normativní oporou 

relativně nová norma ČSN EN 50518 – Dohledová a poplachová přijímací centra 

skládající se ze tří částí. 

Diplomová práce s názvem Bezpečnostní studie objektu poplachového přijímacího 

centra pro firmu se ve své první části bude zabývat především základními aspekty vztahující 

se k ochraně osob, majetku a ARC. Praktická část bude zaměřena na bezpečnostní projekt 

s cílem identifikace a vyhodnocení rizik prioritně pro zájmový prostor v 1. NP a navrţení 

inovativních opatření v souladu s normativními poţadavky na ARC. 

                                                
1 Alarm receiving Center (Poplachové přijímací centrum). 
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2 REŠERŠE LITERATURY  

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektŧ: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2004. 182s. ISBN 978-7251- 312-3. 

První díl tohoto učebního textu se věnuje dŧleţité problematice ve sféře ochrany 

objektŧ. Uvedeno je zde základní rozdělení a jednotlivé prvky mechanických zábranných 

systémŧ včetně jejich úlohy a postavení v bezpečnostním systému jako takovém, coţ bylo 

východiskem pro pochopení této dŧleţité bezpečnostní problematiky. 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektŧ: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2005. 229s. ISBN 80-7251-189-0. 

Druhý díl učebního textu podává komplexní a souhrnné informace o objektové ochraně, 

především pak o jejich jednotlivých prvcích, ale také prvcích poplachových  

a zabezpečovacích systémech, které bývají umísťovány do těchto ochran. 

ČSN EN 50518 - 1 - Dohledová a poplachová přijímací centra – Část první: Umístění  

a konstrukční poţadavky.  

Norma stanovuje poţadavky na umístění dohledových poplachových center (pultŧ 

centralizované ochrany) a na ohodnocení rizik. Dále jsou v normě uvedeny stavební 

poţadavky na dohledová centra z hlediska odolnosti proti napadení a proti poţáru. Právě tyto 

aspekty byly východiskem pro zpracování mé praktické části. 

ČSN EN 50518 - 3 - Dohledová a poplachová přijímací centra – Část třetí: Pracovní 

postupy a poţadavky na provoz. 

Norma stanovuje poţadavky na personál, pracovní postupy a provoz dohledových 

poplachových center (pultŧ centralizované ochrany). Norma stanovuje poţadavky na výcvik, 

bezpečnostní prověření a lustraci personálu. Poţadavky na testování center, správu databází  

a likvidaci údajŧ, řízení nouzových stavŧ evakuačních postupŧ a audit poplachových 

dohledových center. Tento dokument je dŧleţitý pro pochopení celkové problematiky 

poplachových přijímacích (dohledových) center. 
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ČSN EN 50131 - 1 ed.2 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy.  

Tento dokument se vztahuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Tato 

evropská norma je specifikací systémŧ označovaných jako I&HAS, které jsou instalované 

v budovách. Norma definuje čtyři stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

 

ČSN EN 50136 - Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení.  

Tato norma stanovuje poţadavky na charakteristiky výkonnosti, spolehlivosti  

a bezpečnosti poplachových přenosových systémŧ. Zahrnuje obecné poţadavky na propojení 

poskytnuté signalizace mezi poplachovým systémem ve střeţených prostorech a ohlašovacím 

zařízením v poplachovém přijímacím centru. Tato norma se aplikuje pro přenosové systémy 

všech typŧ poplachŧ jako je poţár, vloupání, řízení přístupu, přivolání pomoci apod. 
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3 POUŢITÉ METODY A ODBORNÁ TERMINOLOGIE 

Za dŧleţitou součást bezpečnostní studie objektŧ lze jednoznačně povaţovat metodiky 

aplikované v procesech analýzy rizik. Tato kapitola s názvem metodologie a odborná 

terminologie se proto bude zabývat pouţitými metodami pro identifikaci, hodnocení  

a následnou verifikaci rizik. Zbývající podkapitoly stručně definují základní odborné pojmy 

vztahující se k problematice ochrany osob, majetku a poplachového přijímacího centra včetně 

predikce rizik. 

3.1 Aplikované metody 

Mimo obecně pouţívané metody jako jsou deskripce, analýza, syntéza či komparace 

jsem vyuţil specifické metody modelování a hodnocení rizik, které jsou podrobněji popsány 

níţe. 

Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ  

Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ (někdy také uváděn díky vzhledu pod názvem  

Diagram rybí kosti - Fishbone Diagram) byl vytvořen japonským profesorem Kaorem 

Ishikawou. Tato metoda je poměrně jednoduchá, umoţňuje grafickou modelaci identifikace 

moţných příčin problému včetně stanovení jejich pravděpodobností. Výsledkem je tedy 

odhalení nejpravděpodobnější příčiny daného problému. Vţdy dochází ke stanovení 

primárního následku s postupným modelováním sekundárních či terciálních příčin. Diagram 

lze rovněţ vyuţít pro procesní či sekundární rizika. Mezi vyuţívané hodnotící ukazatele patří 

lidé, zařízení, metody, prostředí, materiál a měření. V tomto případě byla tato metoda vyuţita 

pro modelaci rizik. [47] 

Failure Mode and Effects Analysis  

Failure Mode and Effects Analysis – Analýza selhání a jejich dopadŧ, téţ známá pod 

zkratkou FMEA. Jedná se postup spočívající v analýze zpŧsobu selhání a jejich dŧsledkŧ, 

díky němuţ lze vyhledat moţné příčiny a dopady. Za východisko této metodiky mŧţeme 

povaţovat normu ČSN EN 60812 : 2006 – Techniky analýzy bezporuchových systémŧ – 

postup analýzy zpŧsobu a dŧsledkŧ poruch – FMEA. Váţná rizika jsou oblastí, pro kterou  

je tento nástroj nejčastěji vyuţíván. [48, 27, 45] 
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Paretova analýza a Lorenzova křivka  

Tato technika je někdy rovněţ označovaná jako Paretŧv princip, u kterého  

je předpoklad, ţe 80 % dŧsledkŧ pochází z 20 % příčin. Pokud však tento princip zavedeme 

pro případ analýzy a hodnocení rizik, význam to má takový, ţe 80 % nejzávaţnější rizik je 

zpŧsobeno 20 % zdroji rizik. [48] 

Metoda CARVER  

Metoda CARVER (criticality – dŧleţitost, accessibility – přístupnost, recognizability – 

rozpoznatelnost, vulnerability – zranitelnost, effect on the overall mission – celkový efekt  

na misi, return on effort – návratnost) je velice přínosnou avšak mnohdy opomíjenou 

metodikou posuzování a hodnocení bezpečnostního systému a to z pohledu útočníka, nikoliv 

z pohledu obránce. Tento aspekt zpŧsobuje tedy zásadní odlišnost od ostatních metodik,  

u kterých je zaměření spíše z pohledu obránce. Za cíl lze povaţovat nalezení a zjištění cesty 

nejmenšího odporu, jeţ bude mít současně nejefektivnější výsledky pro případný teroristický 

útok či jiný protiprávní čin na daný cíl. V tomto případě byl CARVER pouţit pro stanovení 

nejdŧleţitějších cílŧ z pohledu útočníka. [45, 46] 

Analýza souvztaţností  

Jedná se o metodiku slouţící jednak pro vyhledávání, tak i hodnocení rizik.  

Její vhodnost spočívá především v posuzování celých objektŧ (podnikŧ), případně pro 

hodnocení činnosti určité sluţby. Pro potřeby naší bezpečnostní studie bude pouţita pro 

vyhledávání rizika, respektive vyhledávání rizika systému. Analýza souvztaţností je jedna  

z technik, kterou lze právě pro tuto činnost pouţít. Typické pro řešení analýzy jsou jednotlivé 

etapy, kterými jsou (vyhledávání zdrojŧ potencionálního rizika, statistické hodnocení zdrojŧ 

rizika, charakteristika rizika – vyjádření pomocí matice, výpočet koeficientŧ Kar a Kpr, 

výpočet osy O1 a O2, grafické vyjádření zjištěných hodnot, charakteristika výsledného rizika, 

porovnání výsledkŧ se statistikami). Kaţdá etapa má svŧj samostatně vypovídací dílčí závěr. 

Tyto jednotlivé dílčí závěry jsou pak podkladem pro celkový závěr, respektive pro celkové 

hodnocení. V tomto případě byla tato metoda vyuţita pro verifikaci výsledkŧ předchozích 

metod. [48, 46] 
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Saatyho metoda 

Jedná se o metodu kvantitativního párového srovnávání a patří mezi nejčastěji 

pouţívané metody pro volbu vah. Je ve své podstatě analogická s metodou párového 

porovnávání (Fullerova metoda) s tím rozdílem, ţe u Saatyho metody se kromě směru 

preference dvojic navíc určuje i velikost takových preferencí. [37] 

3.2 Základní odborné pojmy  

Kapitola 3. 2 uvádí a definuje základní odborné pojmy, jeţ jsou vyuţité v této 

diplomové práci. 

Aktiva 

- Za aktiva lze povaţovat vše, co má pro subjekt určitou hodnotu, respektive je to pro 

něj cenné, 

- aktiva se mohou vyskytovat ve formě hmotné (osoby, věci, objekty apod.) i nehmotné 

(sluţby, práva apod.). 

Analýza rizik 

- Analýzu rizik lze chápat jako proces identifikace a hodnocení bezpečnostních rizik. 

Bezpečnost 

- Bezpečnost lze chápat jako souhrn jistých opatření k rozvoji a ochraně lidského 

systému (chráněných aktiv). [33] 

Dohledové poplachové příjímací centrum  

- Velmi často označováno rovněţ jako pult centralizované ochrany (PCO) je trvale 

obsluhované ARC, do kterého jsou předávány informace jednoho nebo více I&HAS. 

[16] 

Fyzická ochrana 

- Fyzickou ochranu lze definovat jako určitý souhrn organizačních, reţimových  

či technických opatření, která slouţí k zajištění bezpečnosti osob nebo k zabránění 
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neoprávněnému nakládání narušitele s majetkem (zničení, poškozování, neoprávněné 

uţívaní apod.).  

Hodnocení rizik 

- Komplexní proces určení velikosti (míry, stupně) rizika a rozhodnutí, jaká opatření 

budou učiněna k jeho sníţení na akceptovatelnou úroveň. 

Identifikace rizik 

- Proces identifikace všech bezpečnostních rizik, které se mohou v zájmovém objektu 

vyskytnout. 

Nebezpečí 

- Situace, kdy se mŧţe projevit nebezpečnost, 

- stav, při kterém vzniká nebo mŧţe vzniknout újma na chráněných zájmech, 

- cíl je zde latentní, popřípadě se vŧbec nevyskytuje. 

Objekt 

- Ucelený a vymezený technický, ekonomický nebo jiný systém, tvořený prvky hmotné 

či nehmotné povahy. [33] 

Poplachový systém  

- elektrická instalace, reagující na manuální podnět nebo automatickou detekci 

přítomnosti nebezpečí. 

Poplachový zabezpečovací systém – IAS 

- Systém, který slouţí k detekci a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí 

narušitele do střeţeného objektu. [16] 

Poplachový tísňový systém – HAS 

- Poplachový systém, který umoţňuje uţivateli úmyslně vyvolat poplachový stav. [16] 
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Poplachový zabezpečovací a tísňový systém – I&HAS  

- Kombinovaný systém detekce poplachu vniknutí a tísňového poplachu. [16] 

Přenosová trasa 

- Cesta, slouţící pro komunikaci mezi poplachovým systémem a příslušným(i) ARC - 

Pult centralizované ochrany – PCO  

Tento pojem lze chápat ze dvou pohledŧ, a to jako: 

- zařízení, které umoţňuje přenos i vyhodnocení signalizace narušení ze střeţených 

objektŧ do míst centrálního vyhodnocení prostřednictvím radiové sítě pracující na 

vymezených frekvencích, pevných telefonních linek a GSM bran, které vyuţívají  

k přenosu informací operátorŧ provozujících síť GSM,  

- dohledové poplachové příjímací centrum. 

Riziko  

- Riziko lze definovat jako kombinaci pravděpodobností vzniku neţádoucího jevu  

a velikosti jeho následkŧ. 

Technická ochrana 

- Z historického hlediska se jedná o nejmladší druh ochrany slouţící k zabezpečení 

objektŧ, jehoţ výhoda spočívá především ve vysoké spolehlivosti a sloţité 

překonatelnosti. Avšak nejde o ochranu v pravém slova smyslu. Technická ochrana je 

de facto systém detekce přenášející informace o stavu v chráněném prostoru. Mezi 

hlavní úkoly patří především doplnění fyzické ochrany a podpora ochrany klasické. 

[50] 

3.3 Statistika kriminality a její predikce v daném regionu  

Predikci lze definovat jako předpověď či určitou prognózu. Jedná se o tvrzení o tom,  

co se mŧţe či nemŧţe v budoucnu vyskytnout, a to na základě opory o vědecké hypotézy či 

teorie. Predikce, která se zaměřuje na oblast bezpečnostních rizik lze označit za bezpečnostní 

predikci. 
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V našem případě jsou pro posouzení stavu kriminality pouţita statistická data obecné 

kriminality za roky 2008 – 2013 převzatých od Policie České republiky (dále jen Policie ČR), 

viz Graf 1. Dle těchto údajŧ je mírně zvyšující se trend kriminality. Pro znázornění predikce 

pro roky 2014  - 2016 byla vyuţita lineární spojnice trendŧ pro předpověď do budoucna. 

Z indikátorŧ celospolečenských jevŧ, zejména jevŧ sociálních (nezaměstnanost apod.), lze 

odhadnout, ţe kriminalita v regionu bude mírně rŧst. Tomu nasvědčuje i zmíněný Graf 1, dle 

kterého je zřetelný poklesový a rostoucí pohyb. 

 

 

Graf 1: Statistická data obecné kriminality za roky 2008 - 2013 v MSK. [43, Zdroj: vlastní] 
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4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

VZTAHUJÍCÍC SE K FYZICKÉ OCHRANĚ A  POPLACHOVÉMU 

PŘIJÍMACÍMU CENTRU  

Nedílnou součástí právního řádu je právní norma, která představuje všeobecně závazné 

pravidlo chování. Takovéto chování je vyjádřené státem uznanou formou - v právních 

předpisech, jejichţ dodrţování je vynutitelné státní mocí. Právní norma je tvořena třemi 

základními částmi – dispozice, hypotéza a sankce. 

4.1 Právní předpisy 

Tato kapitola je věnována prioritním právním předpisŧm a technickým normám 

vztahujících se k dané problematice. 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen ČR) je základním právním 

rámcem a spolu s ostatními ústavními zákony tvoří vrchol pomyslné pyramidy českého 

právního řádu. Sestavena je z VIII hlav a Preambule (úvodního prohlášení). Jedná se  

o soubor právních norem, které deklarují především základní práva občanŧ. Rovněţ definují 

demokratické principy ČR - svrchovaný, jednotný a výkonný demokratický stát. „Lid je 

zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní 
2
“. Dle Preambule je ČR státem všech občanŧ, kteří mají uděleno státní 

občanství. Jelikoţ jsou ústavní normy opatřeny zvláštní ochranou, kaţdý případ 

protiústavnosti lze povaţovat za mimořádně závaţný. [34, 52] 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, je dle Ústavy ČR, 

článku 3 součástí ústavního pořádku ČR. V článku 1 se uvádí: „Lidé jsou svobodní a rovní  

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné 
3
“. Článek 2 uvádí: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech  

a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý občan může 

                                                
2 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
3 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod. 
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činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá 
4
“. Dle 

článku 6 má kaţdý právo na ţivot a článek 7 hovoří o nedotknutelnosti osoby a jejího 

soukromí, jeţ je zaručeno. Omezena mŧţe být jen v případech stanovených zákonem. 

Listinou je ošetřena i nedotknutelnost obydlí. [51] 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky se skládá z 13 článkŧ, kde je 

například uvedeno: „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana 

jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní 

povinností státu
5
“. K zajištění bezpečnosti ČR slouţí ozbrojené bezpečnostní sbory, 

ozbrojené síly, záchranné sbory a havarijní sluţby. [53] 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění, upravuje 

uceleným zpŧsobem hmotné trestní právo a obsahuje skutkové podstaty trestných činŧ. Tento 

zákon například uvádí: „Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení 

ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob
6
“. Pohrŧţka trestem, ukládání  

a výkon trestŧ či ochranná opatření jsou prostředky, jimiţ lze dosáhnout účelu tohoto zákona. 

Dŧleţitým paragrafem je §13, který říká: „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, 

jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně
7
“. [55] 

Paragrafy 28 - 32 zahrnují okolnosti vylučující protiprávnost činu, mezi které postupně patří:  

- krajní nouze,  

- nutná obrana,  

- svolení poškozeného,  

- přípustné riziko, 

- oprávněné pouţití zbraně. 

Nejdŧleţitějšími okolnostmi vylučujících protiprávnost činu vzhledem k ochraně osob  

a majetku lze povaţovat krajní nouzi, nutnou obranu či oprávněné pouţití zbraně.  

                                                
4 Dtto. 
5 Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
6 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění. 
7 Dtto 
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Dle trestního zákona jsou definovány: [54] 

§ 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem 
8
“. 

§ 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem 
9
“. 

§ 32 Oprávněné pouţití zbraně: „Trestný čin nespáchá ten, kdo použije zbraň v mezích 

stanovených jiným právním předpisem 
10

“.  

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

především vymezuje určitý postup a činnost orgánŧ činných v trestním řízení, a to při 

zjišťování trestných činŧ, jejich pachatelŧ a potrestání těchto pachatelŧ. [56] 

Ustanovení § 76 odst. 1. lze povaţovat za zásadní pro činnost příslušníkŧ ve sluţebním 

poměru. Pro činnost pracovníkŧ soukromých bezpečnostních sluţeb, či ostatních osob je 

dŧleţitý odstavec 2 téhoţ paragrafu, kde je definováno: „ Kdokoliv může osobu, která byla 

přistižena při trestném činu, zadržet, je-li to nezbytné k zajištění její totožnosti, k zamezení 

útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu neprodleně odevzdat policejnímu 

orgánu, nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 

předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit
11

“. [56] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti,  

ve znění pozdějších změn a doplnění, je zákonem, jeţ jistým zpŧsobem upravuje zásady 

ohledně stanovování utajovaných informací, podmínky pro přístup k takovým informacím  

a jiné poţadavky vztahující se na jejich ochranu. Rovněţ stanovuje a ukládá povinnosti  

k nakládání s utajovanými informacemi organizacemi a fyzickými osobami. [57] 

 

 

                                                
8 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění. 
9 Dtto. 
10 Dtto. 
11 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn a doplnění. 
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Zákon o ochraně osobních údajŧ 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

je zákonem, jeţ stanovuje zásady pro zabránění před neoprávněným nakládáním s osobními 

údaji a rovněţ i jejich zneuţití. Tento zákon jasně stanovuje subjekty, které jsou oprávněné 

osobní údaje ověřovat a rovněţ kroky k jejich bezpečnému nakládání. Za dŧleţité pojmy  

z § 4 tohoto zákona lze povaţovat osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj a subjekt údajŧ. 

[58] 

Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

definuje polici jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Mezi hlavní úkoly toho sboru patří 

především ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné 

činnosti či plnění úkolŧ dle trestního řádu a ostatní činnosti na úseku bezpečnosti. K dosaţení 

těchto úkolŧ a činností jsou policisté oprávnění pouţívat tzv. donucovací prostředky, které 

mohou policisté pouţít k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku, popřípadě 

k ochraně veřejného pořádku. Dále jsou v tomto zákoně uvedeny a stanoveny úkoly policie  

a oprávnění, povinnosti a prostředky policisty. [59] 

4.2 Technické normy 

Podkapitola 4.1 se věnovala právním předpisŧm, jeţ se vztahují a jsou dŧleţité  

z pohledu problematiky ochrany osob, majetku a rovněţ ARC. Dále je potřeba vymezit  

a popsat technické normy. Normy de facto tvoří určitý soubor zásad, který pokud jsou 

dodrţovány, je předpokladem k zabezpečení a dosaţení nejvhodnějšího řešení. 

4.2.1 Oblast poplachového přijímacího centra 

ČSN EN 50136 - Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení.  

Tato norma definuje poţadavky na charakteristiky výkonnosti, spolehlivosti  

a bezpečnosti poplachových přenosových systémŧ. Zahrnuje obecné poţadavky na propojení 

poskytnuté signalizace mezi poplachovým systémem ve střeţených prostorech a ohlašovacím 

zařízením v poplachovém přijímacím centru. Dále aplikuje pro přenosové systémy všech typŧ 

poplachŧ, kterými jsou poţár, vloupání, řízení přístupu, přivolání pomoci apod. [24] 
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ČSN EN 50518 - 1 - Dohledová a poplachová přijímací centra. 

Norma stanovuje poţadavky na umístění dohledových poplachových přijímacích center 

(pultŧ centralizované ochrany) a na ohodnocení rizik. Dále jsou v normě uvedeny stavební 

poţadavky na dohledová centra z hlediska odolnosti proti napadení a proti poţáru. [22] 

ČSN EN 50518 - 3 - Dohledová a poplachová přijímací centra. 

Norma stanovuje poţadavky na personál, pracovní postupy a provoz dohledových 

poplachových přijímacích center (pultŧ centralizované ochrany). Mimo jiné stanovuje 

poţadavky na výcvik, bezpečnostní prověření a lustraci personálu. Poţadavky na testování 

center, správu databází a likvidaci údajŧ, řízení nouzových stavŧ evakuačních postupŧ a audit 

poplachových dohledových center.  

ČAP P103 – Aplikační směrnice pultu centralizované ochrany.  

Tato aplikační směrnice stanovuje technické, stavební a personální podmínky 

provozování pultŧ centralizované ochrany. Byla schválena se souhlasem stálé pracovní 

skupiny Prevence odcizení České asociace pojišťoven koncem roku 2004. Směrnice nemá 

nařizovací charakter, nýbrţ charakter doporučení. Jeho platnost zanikla přijetím ČSN EN 

50518 (1-3) - Dohledová a poplachová přijímací centra. Nicméně stále se v ní nachází mnoho 

platných doporučení. 

4.2.2 Oblast ochrany osob a majetku 

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

vloupání - Poţadavky a klasifikace. 

Dokument určuje systém klasifikace vlastností odolnosti a poţadavky proti vloupání - 

dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice. Určuje poţadavky na odolnost 

stavebního výrobku proti vloupání. [17]  

ČSN 74 7731 – Dveře odolnější proti vloupání. 

Norma stanoví základní poţadavky a zpŧsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších 

(vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [19] 
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ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku. 

Jedná se o evropskou normu, která stanovuje zkušební metody a poţadavky pro 

bezpečnostní zasklení (určené k časové odolnosti proti pŧsobení síly – vnik předmětŧ a/nebo 

osob do chráněných prostor). Rovněţ tato norma klasifikuje výrobky (pro bezpečnostní 

zasklení) do kategorií odolnosti proti pŧsobení síly. [18] 

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

systémy.  

Tento dokument se vztahuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  

Je specifikací těchto systémŧ označovaných jako I&HAS, které jsou instalované v budovách  

a jeţ obsahuje čtyři stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

 

ČSN EN 50133 – 1 – Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupŧ pro pouţití  

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové poţadavky. 

Norma spadá do noremního komplexu obecně zvaného Poplachové systémy – Systémy 

kontroly vstupŧ pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Změna A1 specifikuje změny  

a doplňky základní normy týkající se všeobecných poţadavkŧ na funkčnost systému kontroly 

vstupŧ pro pouţití v bezpečnostních aplikacích a všeobecné poţadavky na komponenty  

z hlediska prostředí. [21] 

 

ČSN CLC/TS 50131-11 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 11: Tísňová zařízení. 

Tato technická specifikace je určena pro tísňová zařízení v budovách, tj. úmyslně 

aktivovaná tísňová zařízení, která lze uvést do činnosti pro vyvolání signálu nebo zprávy 

tísňového poplachu. [20] 
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5 FYZICKÁ OCHRANA  

Nedílnou součástí kaţdého projektu zaměřeného na bezpečnostní studii je definování  

a seznámení se se sférou fyzické ochrany (dále jen FO) jako celkem. Pro pojem FO existuje 

několik definic, které jsou ve své podstatě obdobné. Touto terminologií si lze představit 

souhrn určitých opatření, mezi které patří především organizace a reţim slouţící k zabránění 

před neoprávněným nakládáním s majetkem či k zajištění bezpečnosti. Dŧleţitým faktorem 

pro splnění poţadovaného stupně ochrany je správný návrh a implementace FO. V oblasti 

ochrany objektu je aplikován zabezpečovací systém tvořený kombinací 4 základních prvkŧ, 

které jsou graficky zobrazeny v pyramidě systému ochrany a bezpečnosti na Obrázku 1. 

 

 1 - základní ochrana 

 2 - dostatečná ochrana 

 3 - vysoká ochrana 

 4 - velmi vysoká ochrana 

 

 

 

 

 

* 
MZS – Mechanické zábranné systémy

 

  PZTS – Poplachové zabezpečovací a tísňové  systémy (I&HAS) 

5.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana (dále jen KO) je jednoznačně historicky nejstarším druhem ochrany. 

Charakteristické pro tento typ ochrany je vyuţití vhodných mechanických zařízení, která 

spolehlivě zajistí ochranu daného objektu. Tvoří jasný základ kaţdého zabezpečovacího 

systému a obecně se takovýmto prvkŧm říká – mechanické zábranné systémy (dále jen 

MZS).  

Zbytkové riziko 

Pojištění objektu 

4 - Fyzická ostraha 

3 - Reţimová ochrana 

2 - PZTS* 

1 - Klasická ochrana  
 MZS* 

Obrázek 1: Pyramida systému bezpečnosti a ochrany. [Zdroj: vlastní] 
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Podle ochranných zón se pak MZS dělí na: [49] 

 

 obvodové (perimetrické) ochrany – prvky slouţící k ochraně perimetru objektu před 

nepovolaným vstupem. Lze zde zařadit např. rŧzné druhy oplocení, perimetrických 

zdí, závor či podhrabových překáţek. 

 plášťové ochrany – prvky slouţící k ochraně pláště objektu. Jedná se především  

o zdi, střechy, podlahy nebo o rŧzné zámkové systémy, dveře, mříţe, bezpečnostní 

polepy, fólie, skla či rolety. 

 předmětovou ochrany – systémy (někdy označovány jako prvky individuální 

ochrany) slouţící k ochraně a zajištění cenných předmětŧ, popřípadě větší finanční 

hotovosti, před neoprávněným nakládáním. Lze zde zařadit rŧzné technické 

prostředky ať uţ přenosné či nepřenosné jako jsou např. trezory a rŧzné druhy 

pokladen.  

5.2 Technická ochrana 

Technické ochrana (dále jen TO) představuje de facto nejnovější druh objektového 

zabezpečení, jehoţ předností je vysoká spolehlivost a nesnadná překonatelnost. Je však nutno 

podotknout, ţe TO nelze povaţovat za ochranu v pravém slova smyslu. Jedná se totiţ  

o tzv. detekční systém slouţící k zajištění a předávání stavu v chráněných prostorách nebo 

objektu. Prostředky TO byly dříve nazývané jako Elektrické zabezpečovací systémy - EZS, 

nově jsou to Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). Tímto 

systémem nelze zabránit narušiteli vniknout do objektu, ale takový pokus dokáţe detekovat  

a provést poţadovanou funkci nebo činnost. Z toho vyplývá, ţe výhodou tohoto systému je 

určitě preventivní – odstrašující účinek, podpora KO a rovněţ zvýšení efektivnosti FO.  

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY  

Dŧleţitou technickou normou v oblasti PZTS
12

, která definuje základní poţadavky, 

parametry a podmínky systémŧ je Norma ČSN EN 50131 – 1 ed.2 – Poplachové systémy – 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  

 

 

                                                
12 Dle normy ČSN EN 50131-1 ed.2 jsou poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) označovány také 

jako I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm System). 
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Tabulka 1: Obecné členění technické ochrany. [Zdroj: vlastní] 

 

Obecné dělení technické ochrany definuje Tabulka 1. Samotné prostorové zaměření 

lze rozdělit na obvodovou (perimetrickou), plášťovou, prostorovou, předmětovou  

a klíčovou. Zpŧsob předání poplachového signálu z PZTS rozlišujeme na lokální, 

autonomní a dálkové, viz Obrázek 2. 

 

  Náhodná osoba  
Lokální 

signalizace 

     

SBS, PČR  Pověřená osoba  
Autonomní 

signalizace 

     

    Dálkový přenos 

 

Obrázek 2: Hledisko zpŧsobu předání poplachového signálu. [Zdroj: vlastní] 

 

Zabezpečovací zařízení jsou děleny na stupně rizikovosti chráněného objektu proto, 

aby zařízení PZTS byla aplikovaná adekvátně vzhledem k výši rizika. Pro nízká rizika se 

vyuţívají jednoduchá zařízení, pro rizika střední jsou to sloţitá zařízení a k rizikŧm vysokým 

se pak přiřazují profesionální zařízení. Část šestá Normy ČSN EN 50131 – 1 ed.2 definuje  

5 stupňŧ zabezpečení chráněného objektu, viz Tabulka 2. Z ní vyplývá, ţe kaţdému PZTS 

musí být přiřazen stupeň zabezpečení, určující jeho provedení. 

 

 

 

 

 

ČLENĚNÍ TECHNICKÉ OCHRANY 

Prostorové zaměření 
Zpŧsob předání 
poplachového 

signálu 

Stupeň rizikovosti 
chráněného objektu 

Stupeň zabezpečení 
chráněného objektu  
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Tabulka 2: Stupně zabezpečení - dle Normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 [16] 

STUPNĚ ZABEZPEČENÍ - dle Normy ČSN EN 50131-1 ed.2 

Stupeň 

zabezpečení 

Název stupně 

zabezpečení 
Předpokládaný typ útočníka 

1 Nízké riziko 
Narušitel má malou znalost PZTS a má k dispozici 
omezený sortiment snadno dostupných nástrojŧ. 

2 Nízké aţ střední riziko 
Narušitel má omezené znalosti PZTS a pouţívá běţné 
nářadí přenosné přístroje (např. multimetr). 

3 Střední aţ vysoké riziko 
Narušitel je obeznámen s PZTS a má rozsáhlý sortiment 
nástrojŧ a přenosných elektronických zařízení. 

4 Vysoké riziko 

Zabezpečení je hlavní prioritou nad ostatními hledisky. 
Narušitel má schopnost vytvořit a zpracovat podrobný 
plán vniknutí. Dostupnost kompletního sortimentu 

zařízení včetně prostředkŧ slouţících jako náhrada 

rozhodujících komponentŧ PZTS. 

Dále norma ve své sedmé části uvádí další dŧleţité hledisko a to třídu prostředí,  

ve kterém musí být komponenty pouţitelné. V Tabulce 3 jsou tyto třídy prostřední přehledně 

uvedeny. 

Tabulka 3: Třídy prostředí - dle Normy ČSN EN 50131-1 ed.2. [Zdroj: vlastní] 

TŘÍDY PROSTŘEDÍ - dle Normy ČSN EN 50131-1 ed.2 

I – vnitřní 
Vlivy prostředí vyskytující se obvykle 

ve vnitřních prostorách při stálé teplotě. 
Např. obytné nebo obchodní 

domy. 

II – vnitřní - všeobecné 

Vlivy prostředí vyskytující se obvykle 
ve vnitřních prostorách, kde není stálá 

teplota. 

Např. haly, chodby, 
schodiště apod. 

III – venkovní chráněné 

nebo extrémní vnitřní 

podmínky 

Vlivy prostředí vyskytující se obvykle 
vně budov, kdy komponenty I&HAS

13
 

nejsou plně vystaveny povětrnostním 

podmínkám. 

-  

IV – venkovní všeobecné 

Vlivy prostředí vyskytující se obvykle 
vně budov, kdy komponenty I&HAS 

jsou plně vystaveny povětrnostním 
vlivŧm. 

- 

*
 I&HAS – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

                                                
13 Dle normy ČSN EN 50131-1 ed.2 jsou poplachové zabezpečovací a tísňové systémy označovány také jako 

I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm System). 
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5.3 Reţimová ochrana 

Pojem reţimová ochrana (dále jen RO) lze chápat jako určitý komplex administrativně 

– organizačních opatření (postupŧ), které vedou k zajištění podmínek dŧleţitých pro funkci 

zabezpečovacího systému a jeho součinnost s provozem chráněného objektu. Jedná se v praxi 

převáţně o vstupní, odchodové a pohybové směrnice v rámci objektu. Rovněţ zde spadají 

také klíčové reţimy, výkon sluţby ostrahy, apod. Mezi dokumenty RO patří statut organizace, 

organizační řád, pracovní řád, spisový řád, skartační řád a směrnice stráţní sluţby. Reţimová 

opatření lze rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější reţimová opatření 

Vnější reţimová opatření jsou taková opatření, která mŧţeme vztahovat prioritně  

k vstupním a výstupním podmínkám u střeţeného objektu (místa vstupu/vjezdu 

osob/mobilních prostředkŧ, taktéţ jejich výstupu a výjezdu. Jasně a striktně stanovují kde, 

kdy, jak a čím je do střeţeného objektu moţno vstupovat nebo jen naopak opouštět. [48, 49] 

Vnitřní reţimová opatření 

Dalším druhem reţimových opatření jsou tzv. vnitřní reţimová opatření, která prioritně 

spočívají v nastavování a dodrţování určitých vnitřních postupŧ a omezení,  

tzv. bezpečnostních směrnic. Vztahují se hlavně k pohybu uvnitř střeţeného objektu. [48, 49] 

 Jedná se především o dodrţování: [48, 49] 

- omezení pohybu osob a mobilních prostředkŧ v  objektu jen na určená místa, 

- zvláštního reţimu, dodrţovaného na vnitřní straně vnějšího ohrazení, 

- reţimu pohybu materiálu, vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku 

zbytných nebo neevidovaných materiálŧ či výrobkŧ, 

- skladových reţimŧ, určujících zpŧsob příjmu a výdeje materiálu od překročení 

hranic objektu aţ po jeho opuštění, 

- další opatření.  
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5.4 Fyzická ostraha 

Pojem fyzická ostraha lze chápat jako soubor činností odborně zpŧsobilé osoby, která je 

pověřená ostrahou objektu. Tutu činnost provádějí hlídači, vrátní, stráţní, hlídací sluţby  

či policisté. V systému ochrany se jedná o konečnou fázi a o nejstarší druh ochrany, přičemţ 

pořizovací náklady jsou oproti její měsíční reţii a obecně ostatním druhŧm ochrany 

minimální. Měsíční reţie je tedy faktorem, který činí fyzickou ostrahu nejdraţší. To lze 

povaţovat za hlavní nevýhodu oproti ostatním druhŧm ochrany (KO, TO, RO) a proto je 

ţádoucí jejich kombinace k zajištění poţadované úrovně ochrany. [48, 49] 

Mezi hlavní úkoly patří: 

- zabezpečení ochrany majetku a osob, 

- zajištění bezpečnosti střeţených objektŧ, 

- zajištění veřejného pořádku apod. 

Fyzická ostraha je realizována: 

- komerční SBS, 

- vlastní ochranné sluţby organizací a podnikŧ, 

- státní ochranné sluţby (Policie ČR). 
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6 SPOLEČNOST NAM SYSTEM, a. s. 

Tato kapitola se věnuje společnosti NAM system, a. s. (dále jen NAM system) pro 

kterou je tato bezpečnostní studie zpracována. Budou zde uvedeny základní informace  

o zaměření a podstaty činnosti této společnosti včetně historie, současnosti, výrobkŧ  

a poskytovaných sluţeb. 

6.1 Základní informace  

Společnost NAM system sídlí v Havířově – Prostřední Suchá a její logo a sídlo ukazuje 

Obrázek 3. Je významným výrobcem a dodavatelem zařízení nazývaných jako pulty 

centralizované ochrany (PCO) a to jak na českém tak i slovenském trhu. Mimo PCO se NAM 

system věnuje rádiovým přenosŧm dat v nejrŧznějších aplikacích – plynárenství, vodárenství, 

teplárenství, měřící a regulační technika apod. V současnosti se rovněţ intenzivně zabývá 

systémy pro monitorování polohy mobilních objektŧ, tzv. oni system. 

 

Obrázek 3: Logo a sídlo společnosti NAM system, a. s. [35] 

 

Jiţ od roku 1991 vyvíjí NAM system radiotelefonní pulty centralizované ochrany. 

Prvním PCO bylo zařízení nesoucí typové označení NAM RP 1000, které pracovalo v reţimu 

DOS. V době velmi razantního zvyšování počtu nově vznikajících soukromých 

bezpečnostních agentur vznikl radiotelefonní PCO NAM system 2000. Na trhu je tento PCO 

je k dispozici od roku 1995 doposud. Od roku 1999 je k dispozici PCO NAM Global, jehoţ 

pojetí a buňková koncepce rádiové sítě je zcela odlišná.  
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Pro snadnější orientaci v problematice ARC je potřeba uvést základní typy komunikace 

(přenosu dat) ARC. Dělení je následující:   

I. JTS – jednoduchá telefonní síť (analog), 

II. ISDN – digitální síť integrovaných sluţeb (digitál), 

III. Radiový přenos po vyhrazených frekvencích, 

IV. Přenos po síti GSM. 

Základ PCO NAM Global tvoří: 

- monitorovací software NET-G, 

- rádiová síť Global a Global 2 v pásmu 420-470 MHz, 

- telefonní karta TF 98P, 

- GPRS část Global, 

- NET-CAR Local - systém sledování polohy zásahových vozidel. 

Společnost NAM system byla za vysokou technickou inovaci a kvalitu svých výrobkŧ 

mnohokrát oceněna na odborných výstavách a veletrzích (Safety, Zlatý Ampér, čestné uznání 

Pragoalarm, Křišťálová koule VZT apod.), kde je jejich pravidelným účastníkem. Veškeré 

produkty společnosti prochází pečlivým procesem ověřování a testování, včetně certifikace 

dle příslušných norem a homologací. U NAM system došlo v roce 2000 k jejímu 

transformování z firmy NAM - Tomčala, která na trhu pŧsobila od roku 1990. [35] 

NAM system je tvořena 8 odděleními, mezi které patří: [35] 

- vývoj vysokofrekvenční techniky, 

- vývoj mikroprocesorových aplikací, 

- vývoj softwaru, 

- výroba, 

- ekonomické oddělení, 

- obchodní oddělení, 

- vedení firmy, 

- oddělení technické podpory. 
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K hlavním uţivatelŧm systémŧ NAM patří: [35] 

- soukromé bezpečnostní agentury, 

- hasičské záchranné sbory, 

- městské policie, 

- velké prŧmyslové podniky, 

- teplárenské podniky, 

- taxisluţby, komunální podniky apod. 

6.2 Produkty a sluţby společnosti NAM system 

Monitorovací technologie 1BOX
®
 

Společnost vyvinula tzv. Monitorovací technologie 1Box
®
, která je de facto pátou 

generací profesionálního systému monitoringu objektŧ. 1Box
® 

vyuţívá nejmodernější IT 

technologie. Především instalaci softwaru do virtuálního prostředí, 64 bitové operační 

systémy, SQL databáze nebo programovací jazyk Java. Pouţité softwarové a hardwarové 

technologie jsou vzájemně vyladěny a ověřeny jiţ desítkami praktických nasazení v ČR  

a na Slovensku. Technologie se dělí na několik produktových částí, které jsou níţe popsány.  

[36] 

Serverová část 1Box
® 

Rack 

Hardware a software PCO
14

[36] 

„1Box
®
 RACK je jádrem každého PCO a tvoří serverovou část systému. Rack je osazen 

otestovaným hardware a software předních světových IT firem, který je odladěn pro použití  

v bezpečnostních aplikacích.“ 

„Virtuální řešení na platformě VMware umožňuje velmi efektivní zálohování a správu. 

Každá část systému je navíc monitorována dohledovým systémem. V případě poruchy zařízení 

jsou veškeré náhradní díly kdykoliv k dispozici v servisních skladech rozmístěných na území 

ČR a Slovensku.“ 

 

                                                
14 NAM SYSTEM, a. s. NAM®technology - 1BOX®: Monitoring solutions [Pdf]. Havířov, 2012, 12 s. [cit. 1. 12. 

2013]. 
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1Box
®

 RACK v základu obsahuje: [36] 

- 19“ rack, 

- Server Supermicro, 

- (Intel XEON 3,1 GHz 4core, 8GB RAM, 2x HDD, 3x LAN), 

- UPS APC, 

- SWITCH CISCO, 

- Převodníky MOXA LAN/2xCOM, 

- Převodník SILEX LAN/2xUSB, 

- Modem GSM  pro odesílání a příjem SMS, 

- Externí zálohovací NAS disk, 

- Operační systém Windows 7 Pro 64 bit, 

- Operační systémy Linux Debian, 

- Antivirový software ESET NOD 32, 

- M0n0wall router, 

- Virtualizační software VMware, 

- Diagnostický software ZABBIX. 

 

 

Obrázek 4: Schéma profesionálního systému monitoringu objektŧ společnosti NAM 

 system, a. s. [36] 

Přijímací komunikační zařízení 

1Box
®
 umoţňuje napojit jakýkoliv objekt PZTS nebo EPS pomocí rŧzných typŧ 

komunikačních tras. NAM system má v nabídce mnoho osvědčených komunikačních 

technologií a přijímačŧ, které jsou neustále vyvíjeny a rozvíjeny. [36] 
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Na Obrázcích 5 – 8 jsou zobrazeny podporovaná zařízení pro příjem zpráv z PZTS  

a EPS: [36] 

 

I. VTS – VEŘEJNÁ TELEFONNÍ SÍŤ  

 

Obrázek 5: Telefonní linka TF 98P. [36] 

 

II. RÁDIO – PRIVÁTNÍ RÁDIOVÉ SÍTĚ 

- rádiové sítě NAM Global a NAM Global 2 v pásmu 400MHz a vysílače řady 

TSM. 

 

 

Obrázek 6: Vysílače řady TSM. [36] 

 

III. GSM (GPRS/SMS) 

- mobilní GSM sítě, 

- privátní síť NAM NSG a komunikátory REGGAE. 
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IV. IP  

- internetové komunikace v sítích LAN/WAN, 

- privátní síť NAM NSG a komunikátory REGGAE a SAMBA. 

 

 

Obrázek 7: Komunikátory pro privátní síť NAM NSG. [36] 

 

V. SMS 

- mobilní GSM sítě, 

- modemy Cinterion a Siemens pro příjem a odesílání SMS. 

 

Obrázek 8: Modem pro příjem a odeslání SMS. [36] 

Monitorovací software NET – G 

Základem 1Box
®
  technologie je jádro monitorovacího softwaru NET-G, viz Obrázek 9, 

který NAM system jiţ delší dobu vyvíjí. 

Popis SW NET-G: 

„Základem software NET-G je SQL databáze Firebird. Do této databáze se 

prostřednictvím komunikačních driverů zapisují data z přijímacích zařízení. V NET-G jsou 

pak tato data zobrazena a připravena ke zpracování dispečerovi a dalším uživatelům. 

Software NET-G je postaven na architektuře klient-server.“
15

 [36] 

                                                
15 NAM SYSTEM, a. s. NAM®technology - 1BOX®: Monitoring solutions [Pdf]. Havířov, 2012, 12 s. [cit. 1. 12. 

2013]. 
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Obrázek 9: Monitorovací software NET - G. [36] 

 

Základní funkce NET-G: 

- Detailní překlady zpráv z objektu 

- Podrobné informace k objektu 

- Hlídání uzavření objektŧ 

- Výstupní sestavy 

- Automatické zákaznické výstupy 

- Propojení s jinými systémy 
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7 BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT OBJEKTU POPLACHOVÉHO 

PŘIJÍMACÍHO CENTRA 

V této sedmé kapitole je potřeba jasně stanovit účel a dŧvod zpracování této 

bezpečnostní studie. Rovněţ je potřeba stanovit prostory, které budou bezpečnostním studií 

prioritně dotčeny. Formulována bude základní charakteristika a informace o zájmovém 

objektu včetně popisu současného technicko bezpečnostního stavu. Výše uvedené informace 

jsou pro kaţdou bezpečnostní studii velmi dŧleţité a neměly by být opomíjeny. Studie pro 

posouzení nynějšího technicko bezpečnostního stavu a jeho inovačního návrhu lze označit  

za atypickou. Vychází se zde jednoznačně z relativně nové a hlavní technické normy pro ARC 

– ČSN EN 50518 (1-3), která jasně stanovuje poţadavky na takovéto objekty. V tomto je asi 

zásadní diference oproti bezpečnostním studiím pro jiné objekty. V účinnost tato norma 

(připravena technickou komisí CENELEC – evropský výbor pro normalizaci 

v elektrotechnice) vešla 1. 1. 2011. Norma ČSN EN 50518 definuje umístění a konstrukční 

poţadavky, poţadavky na technické řešení a pracovně-provozní podmínky fungování 

ARC/PCO. 

7.1 Dŧvod zpracování bezpečnostního projektu 

Hlavním dŧvodem pro zpracování této práce je poţadavek společnosti NAM system  

na provedení bezpečnostního projektu/studie zájmového objektu, ve kterém zamýšlí 

vybudovat zcela nové a moderní ARC. Ve skutečnosti jiţ v tomto objektu (3. NP) je umístěno 

nedávno vybudované velmi moderní ARC, avšak prostory v 1. NP se jeví jako mnohem 

vhodnější. Z tohoto dŧvodu bude provedena bezpečnostní studie prioritně na tyto prostory  

za účelem zjištění, zda vyhovují normativním a bezpečnostním poţadavkŧm na ARC, viz 

norma ČSN EN 50518 (1-3), a provést inovativní návrh zabezpečení a stavebně technických 

úprav. Samozřejmě v úvahu budou brány i ostatní prostory, respektive objekt jako celek, byť 

je po celkové moderní rekonstrukci, která splňuje bezpečnostní poţadavky vztahujících se  

k ochraně objektu, nikoliv však k ARC. 
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7.2 Charakteristika objektu 

Společnost NAM system, jak jiţ bylo v dřívější kapitole uvedeno, sídlí v Havířově – 

Prostřední Suché, viz Obrázek 10 z ptačí perspektivy. Objekt prošel v nedávné době 

rozsáhlou moderní rekonstrukcí všech vnitřních prostor, včetně bezpečnostních systémŧ pro 

plášťovou a prostorovou ochranu. Slabinou je však perimetrická ochrana, která je opravdu na 

velmi špatné úrovni, viz Kapitola 7.3.  

Co se týče umístění zájmového objektu, tak ten je situován mimo centrum města 

Havířov, takţe zde není nijak extrémní pohyb osob a vozidel a jedná se o poměrné klidnou 

část města. Podél čelní strany objektu vede pozemní komunikace a za ní se nachází velké 

šrotiště, viz Obrázek 11. Dále je objekt ze dvou stran obklopen zelení a menší zahrádkářskou 

kolonií a na straně třetí se nachází opět pozemní komunikací. Na Obrázku 12 lze vidět objekt 

z čelní strany a Obrázek 13 ukazuje hlavní vstupní dveře do budovy. Objekt jako takový je 

tvořen pravým a levým křídlem a skládá se ze sklepních prostor, třech NP a pŧdních prostor.  

Struktura areálu: 

a) Sklepní prostory – garáţe, kanceláře technikŧ, archív, šatny a také kogenerační 

jednotka zajišťující napájení celého objektu. 

b) 1.NP – obchodní oddělení, management. 

c) 2.NP – výroba, ekonomické oddělení, vývoj. 

d) 3.NP – dispečink, ICT, call centrum, školící místnost. 

e) Pŧdní prostory. 

 

Obrázek 10: Objekt a jeho okolí z ptačí perspektivy. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 11: Šrotiště nacházející se za pozemní komunikací na čelní straně  

objektu. [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 12: Čelní pohled na objekt společnosti NAM system. [Zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 13: Hlavní vstup do objektu společnosti NAM system. [Zdroj: vlastní] 
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7.3 Současný technicko bezpečnostní stav 

Nedílnou součástí kaţdé bezpečnostní studie je deskripce současného bezpečnostního 

stavu objektu, kterou se právě tato podkapitola bude zabývat. Na přání zástupcŧ NAM 

system, a. s však tato deskripce nebude detailní, ale pouze okrajová. Dŧvodem jsou především 

bezpečnostní dŧvody a zamezení únikŧ dŧleţitých informací vztahujících se k ochraně 

zájmového objektu. Vychází se tedy pouze z informací poskytnutých společností NAM 

system. 

I. PZTS/EPS 

PZTS je instalován v objektu velmi rozsáhle. Čítá asi 400 rŧzných čidel, včetně 

detektorŧ EPS. Nejčastějším druhem čidel PZTS je PIR čidlo SIEMENS IR 120C od firmy 

SIEMENS (Obrázek č. 14) a rŧzné další typy dle potřeby a prostorového zaměření. 

Zabezpečovací ústředna je pouţita Honeywell Galaxy GD 520, na níţ jsou rovněţ napojena  

i čidla EPS, která jsou v místech se zvýšeným poţárním rizikem, a to kombinovaného typu 

(opticko – kouřové a teplotní).  

Perimetrická ochrana 

Zajištění perimetru zájmového objektu je velkou slabinou celkového zabezpečení. 

Dočasně je oplocena pouze zadní část areálu, a to standartním ocelovým pletivem se 

zabudovanými sloupky (cca 2 m) bez podhrabové překáţky, avšak postupem času má dojít 

k plnému zajištění perimetru. Přístup do areálu je tak umoţněn komukoli a pro 

potencionálního narušitele je vstup do areálu velmi snadný. Ovšem společnost argumentuje, 

ţe blízké prostory kolem objektu NAM system jsou pečlivě střeţeny kamerovým systém, jeţ 

je napojený na ARC umístěné v 3. NP. Detekce, popřípadě následný zásah Městskou policí 

města Havířov by měl být ve velmi krátkém časovém horizontu. Pro vysvětlení, NAM system 

poskytuju své ARC i Městské policii Havířov a následný zásah při narušení bezpečnosti 

objektu provádí právě tato sloţka. 

Plášťová ochrana 

V rámci PZTS je v objektu uplatněna kompletní plášťová ochrana prostřednictvím 

magnetických kontaktŧ v oknech i dveřích včetně dalších doplňujících prvkŧ. Objekt má dva 
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vstupy (přední a zadní), viz Obrázek 13 a 21. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé posuvné 

opatřené tvrzeným sklem. Vstup je umoţněn po autentizaci kartou, popř. číselným kódem.  

 

Obrázek 14: PIR čidlo SIEMENS IR 120C. [31] 

 

II. VZDUCHOTECHNIKA 

V celém objektu je zabudovaná nová moderní vzduchotechnika, viz Obrázek 16, jeţ je 

vyvedena na střechu. Jako ochrana proti vhození neţádoucích předmětŧ do vzduchotechniky 

jsou instalovány ochranné klapky. 

III. NAPÁJENÍ 

Zajištění nepřetrţitého zásobování zdrojem elektrické energie má na starosti tzv. 

kogenerační jednotka, která vytváří současně elektrickou i tepelnou energii.  

PROSTORY PRO UMÍSTĚNÍ ARC 

Prostory, ve kterých zamýšlí společnost NAM system výstavbu zcela nového 

moderního ARC, jsou situovány v zadní části 1. NP a momentálně jsou vyuţívané jako 

tělocvična, viz Obrázek 15. Součástí tohoto prostoru jsou 4 mohutná otevíratelná okna  

o rozměrech 2x0,8 m, viz (Obrázek 17 a 18), a jedny vstupní dvoukřídlové dveře  

o rozměrech cca 2x1,5 m, viz Obrázek 19. PZTS je zde zastoupen pouze dvěma PIR čidly. 

 

Obrázek 15: Zájmový prostor vyuţívaný jako tělocvična. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 16: Vzduchotechnika v zájmovém prostoru. [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

Obrázek 17: Okna v zájmovém prostoru z vnitřního pohledu. [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

Obrázek 18: Okna zájmového prostoru z vnějšího pohledu. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 19: Hlavní vstup do zájmového prostoru. [Zdroj: vlastní] 

 

Na Obrázku 20 je zobrazen blízký prostor před vstupem do zájmového prostoru spolu se 

zadním vstupem do objektu. Na tento prostor navazuje jednak zadní vchod a také vstupní 

dveře do další části 1. NP, kde se nachází schodiště a hlavní část budovy. Samotný zadní 

vstup o rozměrech cca 3x1,2 m je zobrazen na Obrázku 21. 

 

 

Obrázek 20: Blízký prostor před hlavním vstupem do zájmového prostoru. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 21: Zadní vstup do objektu NAM system. [Zdroj: vlastní] 

V Příloze 1 je uveden výkresový plán zájmového prostoru, jehoţ rozloha činí cca 108 

m
2
. Z bezpečnostních dŧvodŧ a na ţádost zástupcŧ NAM system nebude uvedeno výkresové 

schéma celého objektu ani přilehlých prostorŧ. Schéma areálu je zobrazeno na Obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Hlavní schéma areálu objektu. [Zdroj: vlastní] 

 

7.4 Normativní poţadavky na poplachové přijímací centrum 

Tato podkapitola je zaměřena na umístění, konstrukční poţadavky (norma ČSN EN  

50518 – 1) a technické poţadavky (norma ČSN EN 50518 – 2) ARC. V Tabulce 4 jsou 

přehledně zobrazeny normativní poţadavky na takovéto pracoviště a jejich základní rozdělení. 

Vzhledem k charakteru a cíli této práce budou dále podrobněji popsány pouze poţadavky  

Areál objektu 

Hlavní budova 

Vjezd 1 Vjezd 2 Hlavní vstup 
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z ČSN EN 50518 – 1. ČSN EN 50518 – 2 nebude brána v potaz, jelikoţ pro zájmový objekt 

nebude prováděna bezpečnostní studie na komunikaci a přenosové cesty ARC. 

Tabulka 4: Výčet normativních poţadavkŧ na ARC dle ČSN EN 50518 - 1, 2. [22] 

NORMATIVNÍ POŢADAVKY 

ČSN EN 50518 – 1 ČSN EN 50518 – 2 

Volba místa  

- Posouzení rizik 
- Umístění 

- Přístupnost místa 

Poţadavky na 

výkonnost a 

komunikaci 

- 

Stavební řešení 

- Konstrukce ARC 
- Příslušenství 

- Otvory 

- Vstupní předsíň 

- Zamykací mechanismus 

- Nouzový východ 

- Zasklené plochy 
- Ventilace 

- Technologické otvory 

- Manipulační okénko 

Příjem signálŧ  
- Všeobecné poţadavky 

- Zásah dispečera 

Poplachové systémy 

ARC 

- Útok zvenčí 
- Poţár 

- Vchod/východ 

- Plyn 

- Komunikace 

- Tíseň 

- Monitoring bezpečí 

personálu 

- Signály bezpečnostních 
systémŧ 

- Dohled kamerovým 

systémem 

Testování 

- Všeobecně 

- Kaţdodenní testy 

- Týdenní testy 

Napájení elektrickým 

proudem 

- Síťové napájení 

- Záloţní zdroje napájení 

Údaje  

- Všeobecně 
- Údaje o zákazníkovi 

- Údaje o vnější 

komunikaci ARC 

- Záznam zásahŧ 

dispečerŧ 

Uchování údajŧ - 

Vyuţití a ověřování 

výkonnosti ARC 
- 

Nouzový plán 

- Všeobecně 
- Případy abnormálních 

událostí 
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Poţadavky dle ČSN EN 50518 – 1 

I. VOLBA MÍSTA 

ARC musí být situováno v místě, kde je nízké riziko vzniku vandalismu, zaplavení, 

poţáru, výbuchu či nebezpečí hrozící z jiných míst. Pokud ARC není jediným uţivatelem 

objektu, v němţ je umístěno, musí být od takovéto části oddělen fyzickou překáţkou/bariérou 

(stěny, podlahy, stropy a nezbytné otvory). [22] 

Posouzení rizik 

Tato činnost představuje několik na sebe logicky navazujících krokŧ k prověření 

veškerých rizik vzhledem k ARC. [22] 

Umístění 

Posouzení rizik musí být prvním krokem při volbě ARC a musí být umístěno uvnitř 

objektu v souladu s normativními poţadavky. [22] 

Přístupnost místa 

Přístup do budovy nebo jeho části, v níţ je umístěno ARC, musí být zcela v uţívání 

organizace provozující ARC. [22] 

 

II. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Konstrukce ARC 

Obvodový plášť objektu tvoří vnější stěny, podlahy, stropy, vstupní a výstupní dveře, 

ventilační kanály, vstupní otvory pro kabeláţ a potrubí, manipulační okénka a zasklené 

plochy. Kapitola konstrukce ARC uvedená v normě ČSN EN 50518 – 1 obsahuje podbody, 

mezi které patří konstrukční poţadavky ohledně fyzického, odolnost proti útoku střelnou 

zbraní, ochrana proti poţáru a ochrana proti blesku. [22] 
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Tabulka 5: Minimální odolnost ARC proti fyzickému útoku. [Zdroj: vlastní, 22] 

MINIMÁLNÍ ODOLNOST ARC PROTI FYZICKÉMU ÚTOKU 

Stavební prvky Materiály Tloušťka 

Vnější stěny včetně stěn mezi 

dispečinkem a vstupní halou 

Plné zdivo > 200 mm 

Litý beton > 150 mm 

Ţelezobeton > 100 mm 

Plná ocel > 8 mm 

Vnitřní stěny Ţádné poţadavky Ţádné poţadavky 

Podlahy a stropy 
Litý beton > 150 mm 

Ţelezobeton > 100 mm 

 

Obvodový plášť ARC musí poskytovat odolnost proti fyzickému útoku, viz Tabulka 

5. Stavební materiály, které jsou uvedené v této tabulce, znázorňují minimum vzhledem 

k odolnosti proti fyzickému útoku. Lze pouţít i jiné materiály, avšak musí být dodrţena  

a zaručena stejná úroveň odolnosti proti takovémuto útoku. Odolnost proti ručně vedenému 

útoku u zasklených ploch a dveří ARC musí být v souladu s normou EN 1627, bezpečnostní 

třída 4 (RC 4). [22]  

Dalším dŧleţitým aspektem konstrukce ARC je odolnost proti útoku střelnou zbraní, 

z níţ vyplývá, ţe odolnost zasklených ploch a dveří v ARC musí být v souladu s EN 1522 

FB3. U ochrany proti poţáru je potřeba vycházet z EN 13501 – 2, kdy vnější plášť ARC 

musí mít poţární odolnost nejméně 30 minut. K zajištění ochrany proti blesku je potřeba 

učinit vhodná opatření v souladu s EN 62305 – 2. [22]  

Příslušenství 

Ve vnitřních prostorách ARC musí být umístěny umývárny a toalety. Pokud 

v prostorách ARC jsou k dispozici prostory pro přípravu jídla a pití, pak takovéto prostory 

musí být od operativní místnosti separovány poţárně odolnou konstrukcí. [22] 

Otvory 

V prostorách ARC je moţno umístit pouze tyto otvory: vstup z haly, nouzový východ, 

zasklené plochy, vstupní otvory pro kabeláţ a potrubí, manipulační okénko a ventilace. [22] 
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Vstupní předsíň 

Vstupní předsíň musí být opatřena dvěma dveřmi, jejichţ maximální rozměry mnohou 

být 2,5 m do výšky a 1,1 m na šířku, oddělené vstupní předsíní s maximální podlahovou 

plochou 6 m
2
. U těchto dveří musí být zajištěno určité propojení, kdy nesmí jít otevřít oboje 

dveře najednou, s výjimkou řízených okolností. Dveře z přijímacího centra musí být 

otevíratelné do vstupní předsíně. U dveří z předsíně je to totoţné, čili musí být otevíratelné 

ven. Dále musí být splněny podmínky, kdy jedny ze dveří musí být poţárně odolné dle 

poţadavkŧ na ochranu proti poţáru, viz výše. Druhé dveře pak musí splňovat bezpečnostní 

třídu 4 dle normy EN 1627. U obojích dveří je nutný zamykatelný systém ovládaný pouze 

z prostor ARC. Rovněţ musí být opatřeny samozamykatelným a samouzaviratelným 

systémem a jak jiţ bylo řečeno, nesmí je jít otevřít současně. Avšak tato podmínka neplatí pro 

nouzový únik. V takovém případě je ţádoucí, aby je bylo moţno otevřít současně. [22] 

Zamykací mechanismus se vztahuje k elektromechanickým a mechanickým zámkŧm  

a poţadavkŧm na takovéto prvky. Vstupní dveře musí být ovládané elektromechanickými 

zámky v souladu s normou EN 14846 klasifikace 2-R-2-B-0-C-7-H-B-3-E-4-3. Proti 

manipulaci v uzavřeném stavu musí být chráněny upevňovací šrouby. Avšak toto neplatí pro 

nouzové případy, kdy je potřeba mechanického překonání uzavřených dveří. Pro zajištění 

ostatních dveří musí být aplikovány mechanické zámky dle EN 12209 klasifikace 2-R-2-1-0-

C-7-H-B-3-E. [22] 

Nouzový východ 

Pokud existují další nouzové východy, tak jejich dveře, a to včetně závěsŧ, zárubní, 

prvkŧ k upevnění a rozvorŧ musí splňovat kritéria vzhledem k fyzické pevnosti a odolnosti. 

Dveře nouzových východŧ musí být otevíratelné směrem ven a opatřeny zámky dle 

poţadavkŧ EN 179. Avšak v případě nouze musí být umoţněno jejich uvolnění. Odemykaní 

je rovněţ moţné pouze zevnitř prostor ARC. [22] 

Zasklené plochy 

Co se týče zasklených ploch, tak ty musí být rovněţ odolné proti fyzickému útoku  

a také proti prŧstřelu, viz specifikace v Tabulce 6. Mimo jiné musí mít i poţární odolnost  

a do vnitřních prostor ARC nesmí být vidět z ţádného vnějšího místa. [22] 
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Tabulka 6: Normy pro fyzický útok a prŧstřel zasklených ploch. [22] 

 FYZICKÝ ÚTOK PRŦSTŘEL 

Zasklené plochy EN 356 třída P6B EN 1063 třída BR 4 - S 

 

III. POPLACHOVÉ SYSTÉMY ARC 

Elektronická detekce pro všechny základní části ARC musí postihovat události, mezi 

které patří útok zvenčí, poţár, vchod/východ, plyn, komunikace, tíseň, monitoring 

bezpečnosti personálu, signalizaci elektronických ochranných systémŧ a uzavřený televizní 

okruh (dále jen CCTV). [22] 

Útok zvenčí 

Objekt, respektive budova ARC musí být vybavena PZS, který splňuje stupeň 

zabezpečení 3 dle normy EN 50131-1. V případě, ţe ARC není umístěn v přízemí nebo je  

do něj umoţněn přístup zespoda (např. suterén), pak je nutností zabezpečit i podlahu. [22] 

Poţár 

Prostory a části budovy, které vyuţívá provozovatel ARC a kde je rovněţ umístěno, 

musí být zabezpečeny i poplachových poţárním systémem (elektrickou poţární signalizací –  

EPS). [22] 

Vchod/východ 

Dispečeři ARC musí být vţdy upozorněni prostřednictvím optické a akustické 

signalizace na jakékoli nezajištěné dveře vstupní předsíně či prostor ARC. Rovněţ musí být 

signalizovaný poplachový stav při otevření nouzového východu nebo současného otevření 

obou dveří. [22] 

Plyn 

V ARC musí být kvŧli včasnému varování a zajištění evakuace zavedeno detekční 

zařízení detekující minimálně oxid uhelnatý. [22] 
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Komunikace 

Pro veškerá bezdrátová i kabelová zařízení slouţící ke komunikaci, respektive přenosu 

poplachových informací z/do ARC a vzdálených poplachových systémŧ připojených do ARC 

platí, ţe musí být chráněna uvnitř objektu, v němţ se ARC nachází. [22] 

Tíseň 

Uvnitř prostor ARC a to v blízkosti dveří do vstupní předsíně, manipulačních okének  

či propustí, nouzových východŧ a všech obvyklých pracovištích personálu musí být v souladu 

s EN 50131-1 umístěny tísňové hlásiče. [22] 

Monitoring bezpečnosti personálu 

V intervalu maximálně 60 minut musí být automaticky monitorováno zabezpečení  

a bezpečí personálu ARC. Pokud personál ARC nepotvrdí či nezareaguje na kontrolní 

bezpečnostní signál do 60 sekund, musí dojít k automatickému vyslání poplachu na jiný  

ARC. [22] 

Dohled kamerovým systémem 

Ve vnitřních prostorách ARC musí být nainstalován kamerový systém, který personálu 

umoţní sledovat dění na všech přístupových cestách k budově, v níţ je ARC umístěno 

v souladu se směrnicí EN 50132-7. Kamerový systém musí být instalován tak, aby bylo 

personálu ARC umoţněno před vstupem do vstupní předsíně identifikovat oprávněnou osobu.  

Totéţ platí vzhledem k manipulačnímu okénku, kde personálu ARC musí být rovněţ 

umoţněno identifikovat, kdo takovéto okénko uţívá. [22] 

 

IV. NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Síťové napájení 

Síťové napájení musí být hlavním zdrojem napájení, byť lze vyuţít i jiné spolehlivé 

alternativy. Nutností je indikace aktuálního pouţívaného zdroje napájení. Síťové napájení je 
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potřeba nastavit a zavést tak, aby byl zajištěn dostatečný příkon pro napájení veškerého 

zařízení a zároveň pro nabíjení záloţních akumulátorŧ.
16

 [22] 

Záloţní zdroje napájení 

Do těchto normativních poţadavkŧ lze zařadit záloţní akumulátor a pohotovostní 

generátory. Kapacita záloţních napájecích zdrojŧ musí být dostatečná pro stálou  

a nepřerušovanou funkčnost přenosŧ, monitoringu, záznamu, signalizace, základního 

osvětlení či větrání, včetně základního osvětlení pro CCTV po dobu 24 hodin (zatíţení 1,5 

násobek prŧměrného odběru). Přepínání z/na záloţní napájecí zdroj nesmí ovlivnit normální 

stav/provoz systému. Záloţní akumulátor nebo záloţní generátor či generátory podporované 

záloţním akumulátorem jsou záloţním zdrojem napájení. Všechny zařízení pro automatické 

přepínání a záloţní akumulátory musí být umístěny uvnitř prostor ARC. Pokud tomu tak není, 

musí být umístěny v bezpečnostním prostoru chráněném proti poţáru a napadení do stejné 

míry, jako je tomu u ARC. [22] 

Pro záloţní akumulátor platí, ţe musí být automatický uveden do činnosti v případě 

poklesu napětí primárního zdroje napájení pod nutnou úroveň pro provoz ARC. Rovněţ musí 

dojít k automatickému přechodu ARC na primární zdroj napájení, jestliţe dojde k obnovení 

funkčnosti dodávky proudu z primárního zdroje.  

Pro pohotovostní generátory platí, ţe musí být umístěny uvnitř prostor ARC a odděleny 

od ostatních pracovních prostor stavební konstrukcí vyznačující odpovídající poţární 

odolnost. Všechny záloţní generátory musí být zásobeny palivem tak, aby byla zajištěna 

jejich činnost po dobu minimálně 24 hodin.  

Na Obrázku 23 lze vidět typické rozmístění prostor ARC, jejichţ součástí je vţdy 

vstupní předsíň a samozřejmostí by měl být i únikový východ pro případ nouze. 

                                                
16

 Napájecí kabely, které jsou vedené na vnější straně perimetrického pláště musí být chráněny proti poţáru či 

mechanickému poškození. 

 



44 

 

 

Obrázek 23: Typické rozloţení ARC. [Zdroj: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

1   Prostory ARC  2   Vstupní předsíň  3   Ostatní prostory 

4  Únikový východ   Plášť ARC   Skleněná plocha  
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8 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK OBJEKTU 

POPLACHOVÉHO PŘIJÍMACÍHO CENTRA 

Kapitola osmá je věnována hodnocení bezpečnostních rizik objektu poplachového 

přijímacího centra. Pojem hodnocení rizik lze v bezpečnostní praxi definovat mnoha zpŧsoby, 

např. dle Normy AS/NZS 4360:2004 Risk Management se jedná o rozsáhlý komplexní 

proces spočívající v identifikaci, analýze a vyhodnocení rizik, viz Obrázek 24, který 

znázorňuje celý proces posuzování rizika dle Normy ČSN EN 31010:2011 – Management rizik 

– techniky posuzování rizik je zobrazen na Obrázku 25. Tyto tři kroky se pak nazývají  

tzv. hodnocení rizik. Samotný proces pak prioritně směřuje k ochraně osob, majetku či dalších 

chráněných zájmŧ. Obrázek 26 ukazuje řetězec tří dŧleţitých bezpečnostních pojmŧ. 

 

 

Obrázek 24: Proces řízení rizik dle AS/NZS 4360:2004. [12, Zdroj: vlastní] 

Monitoring a přezkoumávání 

 

Stanovení kontextu 

Identifikace rizik 

Analýza rizik 

Vyhodnocení rizik 

Zvládání rizik 

Komunikace a konzultace 

Hodnocení rizik 
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Nebezpečí Ohroţení Riziko Škoda 

 

Obrázek 25: Proces posuzování rizika dle Normy ČSN EN 31010:2011. [23, Zdroj: vlastní] 

Nebezpečí  

- Stav/situace, u něhoţ je charakteristický vznik či moţnost vzniku na chráněných 

zájmech, tzv. hrozba ztrát. Je podmínkou i příčinou ztrát a je označován za zdroj 

rizika. 

Ohroţení  

- Stav/situace, kdy došlo či mŧţe dojít k aktivaci nebezpečí a tím k pŧsobení na okolí, 

Riziko 

- Kombinace pravděpodobností vzniku negativního jevu a velikosti jeho následkŧ. 

 

Hledání rizika 

Rozpoznání rizika 

Popis rizika 

Pochopení povahy 

rizika, jeho účinku 

Stanovení velikosti 
rizika jako 

kombinace následkŧ 
a pravděpodobností 

jeho výskytu 

Stanovení míry 
rizika porovnáním 

s kritérii 

(přijatelné/nepřijatel

né) 

Identifikace rizika 

Analýza rizika 

Hodnocení rizika 

POSUZOVÁNÍ 

RIZIKA 

Obrázek 26: Řetězec nebezpečí, ohroţení, riziko a škoda. [zdroj: vlastní] 
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Škoda 

- Újma/ztráta, kterou utrpí subjekt především na svém majetku, a to v dŧsledku jednání 

jiné osoby. 

8.1 Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ 

Identifikace rizik je jedním z nejdŧleţitějších krokŧ v procesech hodnocení rizik, popř. 

analýze rizik. Jedná se o proces zaměřený na vyhledávání, nalezení a rozpoznávání rizik. 

Takováto rizika je potřeba poté zaznamenat. Cílem je zjištění existence nebezpečí (zdroje 

rizik), která mohou zpŧsobit škodu, popř. odklon od vytýčených cílŧ a také dopady zpŧsobené 

jeho aktivací. 

K tomuto kroku přistupujeme jednak z procesního pohledu, kdy se zaměřujeme  

na vyhledávání moţných rizik zpŧsobených lidským faktorem, a strukturálního pohledu.  

Je pravidlem, ţe rizika z pohledu procesního nesou vyšší závaţnost oproti rizikŧm 

strukturálním. Pro naše potřeby bude aplikovaná metoda – Ishikawŧv diagram příčin  

a následkŧ, jeţ je detailněji popsán v Kapitole 3. 1.  

Pro identifikaci procesních rizik je vymodelován a zkonstruován v grafické podobě 

Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ, viz Příloha 2, ve kterém jsou uvedeny a zobrazeny 

hlavní příčiny narušení bezpečnosti objektu. 

Pro identifikaci strukturálních rizik je opět vymodelován a zkonstruován v grafické 

podobě Ishikawŧv diagram příčin a následkŧ, viz Příloha 2, ve kterém jsou rovněţ uvedeny  

a zobrazeny hlavní příčiny narušení bezpečnosti objektu. 

8.2 FMEA 

Hodnocení rizik je dalším dŧleţitým krokem po identifikaci rizik kaţdé bezpečnostní 

studie. Jako první bude pouţita metoda FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, 

podrobněji pospána v Kapitole 3. 2. V Tabulce 7 jsou zobrazeny parametry pro výpočet 

rizikového čísla R a stanovení jeho výsledné míry, viz Tabulka 10. Dle Rovnice R lze 

takovéto rizikové číslo vypočítat. Po dosaţení jednotlivých parametrŧ do této rovnice 

dojdeme k výsledku v intervalu od <0,125>. Pro potřeby a zjednodušení výsledkŧ je tato 

analýza mírně modifikována a to tak, ţe místo 10 hodnotících koeficientŧ bude 

aplikováno pouze 5. 
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Rizikové číslo R           

         

R – rizikové číslo     N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizik H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 7: Parametry pro výpočet výsledné míry rizika. [Zdroj: vlastní] 

PARAMETRY PRO VÝPOČET VÝSLEDNÉ MÍRY RIZIKA 

R Míra rizika N Závaţnost následkŧ 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11 – 50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51 – 100 Neţádoucí riziko 4 Těţký delikt, vysoká škoda 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá 1 V momentě spáchání 

2 Nepravděpodobná 2 V řádu několika minut 

3 Pravděpodobná, reálná 3 Do 1 dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Více neţ 1 den 

5 Trvalá 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pro jednoduché, grafické, systematické a sestupné zobrazení jednotlivých rizik dle 

rizikového čísla R jsou vytvořeny Tabulky 8 a 10. Údaje uvedené v těchto tabulkách jsou 

sestupně seřazena dle rizikového čísla R pro snadnější přehlednost a orientaci. Stanoveným kritériem 

je dle předchozích zkušeností a po odborných konzultacích hodnota rizikového čísla R vyšší neţ 30.  

Tato hodnota se jeví jako nejvhodnější. 

 

 

 

HNPR 



49 

 

Tabulka 8: Sestupný seznam procesních rizik dle rizikového čísla R a četností. [Zdroj: vlastní] 

JEDNOTLIVÁ PROCESNÍ RIZIKA R 
ČETNOST 

(%) 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST (%) 

1 Nepovolený vstup do chráněných prostor 64 9,17 9,17 

2 Únik citlivých dat a informací 60 8,6 17,7 

3 Nedodrţení bezpečnostních předpisŧ 48 6,88 24,65 

4 Porušení interních předpisŧ 48 6,88 31,53 

5 Vandalismus 45 6,45 37,98 

6 Vědomá spolupráce s pachatelem  40 5,73 43,71 

7 Krádeţ 36 5,16 48,87 

8 Zneuţití přístupového tokenu 36 5,16 54,03 

9 Poškození majetku 36 5,16 59,19 

10 Neoprávněné nakládání s informacemi 32 4,58 63,77 

11 Vloupání 27 3,87 67,64 

12 Sabotáţ 24 3,44 71,08 

13 Zanedbání povinností 24 3,44 74,52 

14 Nedbalost 24 3,44 77,96 

15 Chybné/nedostatečné přiřazení zaměstnancŧ 24 3,44 81,4 

16 Povodeň 20 2,87 84,27 

17 Zaloţení poţáru 20 2,87 87,14 

18 Konkurenční boj 16 2,29 89,43 

19 Nedostatečná kvalifikace/školení 16 2,29 91,72 

20 Fyzický útok na zaměstnance 12 1,72 93,44 

21 Pouţití lstí 12 1,72 95,16 

22 Poţár 10 1,43 96,59 

23 Nástraţný výbušný systém 5 0,72 97,31 

24 CBRNE látky 5 0,72 98,03 

25 Pád letadla 5 0,72 98,75 

26 Zemětřesení 5 0,72 99,47 

27 Extrémní klimatické podmínky 4 0,57 100 

Σ 698 100  

 

Pro verifikaci výsledkŧ FMEA z pohledu procesního je proveden Paretŧv digram 

s Lorenzovou křivkou se spolehlivosti systému 80/20 viz Grafy 2 a 3. Tento systém nám 

definuje, ţe 80 % nejzávaţnější rizik je zpŧsobeno 20 % zdroji rizik. Na rizika, která dosahují 

do hranice 80 % lze aplikovat princip ALARA. ALARA uvádí, ţe je nutné riziko sniţovat aţ 

na takovou úroveň, kdy se výdaje na sníţení rizika stávají neúměrnými ve srovnání  

s příslušným omezením rizika. Tedy vybereme ta analýzou a statistickými údaji z minulých 

let zjištěná rizika, jejichţ minimalizace se vejde do 10-15% chráněných aktiv. V našem 

případě ale tento princip nebude zaveden z později uvedených dŧvodŧ. 
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Graf 2: Paretŧv diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika. [Zdroj: vlastní] 

Dle provedené FMEA a následné verifikaci Paretovou analýzou je zřejmé, ţe se závaţnost 

daných rizik shoduje, viz Tabulka 9. 

Tabulka 9: Výsledná míra rizika a komparace výsledkŧ – procesní hledisko [Zdroj: vlastní] 

R 
VÝSLEDNÁ MÍRA 

RIZIKA 
FMEA PARETŦV DIAGRAM 

0 – 3 Bezvýznamné riziko Ţádné Ţádné 

4 – 10 Akceptovatelné riziko Rizika 22 - 27 Ţádné 

11 – 50 Mírné riziko Rizika 3 - 21 Rizika 3 - 15 

51 - 100 Neţádoucí riziko Rizika 1 - 2 Rizika 1 - 2 

101 - 125 Nepřijatelné riziko Ţádné Ţádné 

 

Mezi neţádoucí rizika patří: Nepovolený vstup do chráněných prostor a únik citlivých dat  

a informací. 

Mezi mírná rizika patří: Nedodrţení bezpečnostních předpisŧ, porušení interních předpisŧ, 

vandalismus, vědomá spolupráce s pachatelem, krádeţ, zneuţití přístupového tokenu, 

poškození majetku, neoprávněné nakládání s informacemi, vloupání, sabotáţ, zanedbání 

povinností, nedbalost a Chybné/nedostatečné přiřazení zaměstnancŧ. 
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Tabulka 10: Sestupný seznam strukturálních rizik dle rizikového čísla R a četností. 

[Zdroj: vlastní] 

JEDNOTLIVÁ PROCESNÍ RIZIKA R 
ČETNOST 

(%) 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST (%) 

1 Překonání zadního oplocení 60 14,39 14,39 

2 Neoprávněný vstup na pozemek 60 14,39 28,77 

3 Překonání dveří 48 11,51 40,28 

4 Překonání oken 32 7,67 47,95 

5 Přerušení zdroje napájení 30 7,19 55,14 

6 Překonání střešního pláště 27 6,47 61,61 

7 Selhání MZS 20 4,8 66,41 

8 Porucha PZTS 20 4,8 71,21 

9 Pouţití lstí 16 3,84 75,05 

10 Zanedbaná revize 12 2,88 77,93 

11 Nedbalost zaměstnancŧ 12 2,88 80,81 

12 Porucha PZTS 12 2,88 83,69 

13 Nedostatečná údrţba 12 2,88 86,57 

14 Nevyhovující MZS 12 2,88 89,45 

15 Poţár 10 2,4 91,85 

16 Nedostatečné pokrytí PZTS 9 2,16 94,01 

17 Nedostatečná kvalifikace obsluhy 9 2,16 96,17 

18 Překonání podlah 8 1,92 98,09 

19 Nevyhovující PZTS 8 1,92 100 

Σ 417 100  

 

 

Graf 3: Paretŧv diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 
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Dle provedené FMEA a následné verifikaci Paretovou analýzou je zřejmé, ţe se závaţnost 

daných rizik shoduje, viz Tabulka 11. 

Tabulka 11: Výsledná míra rizika a komparace výsledkŧ – strukturální hledisko [Zdroj: vlastní] 

R 
VÝSLEDNÁ MÍRA 

RIZIKA 
FMEA PARETŦV DIAGRAM 

0 – 3 Bezvýznamné riziko Ţádné Ţádné 

4 – 10 Akceptovatelné riziko Rizika 15 - 19 Ţádné 

11 – 50 Mírné riziko Rizika 3 - 14 Rizika 3 - 11 

51 - 100 Neţádoucí riziko Rizika 1 - 2 Rizika 1 - 2 

101 - 125 Nepřijatelné riziko Ţádné Ţádné 

 

Mezi neţádoucí rizika patří: překonání zadního oplocení a neoprávněný vstup na pozemek. 

Mezi mírná rizika patří: překonání dveří, překonání oken, přerušení zdroje napájení, 

překonání střešního pláště, selhání MZS, porucha PZTS, pouţití lstí, zanedbaná revize  

a nedbalost zaměstnancŧ. 

 

Vyhodnocení FMEA 

Dŧleţitým aspektem při vyhodnocování je výsledná míra rizika, jeţ je výpočtem 

přirazena kaţdému riziku. Dalším krokem je verifikace pomocí Paretova principu, při níţ 

došlo k ověření výsledkŧ analýzy FMEA. Tabulka 9 a 11 ukazuje výslednou míru rizika spolu 

s komparací rizik. Z těchto tabulek jsou zřejmé rizika, která jsou ve výsledku ta nejzávaţnější. 

Jedná se o mírné či neţádoucí rizika. Souhrnně jsou nejzávaţnější rizika zobrazeny 

v Kapitole 9, Tabulce 16. 

8.3 CARVER 

V bezpečnostní praxi se stále častěji vyskytující analytickou metodou stává metoda 

CARVER, někdy téţ známá jako Metoda určení cílŧ, viz Kapitola 3. 4. V našem případě je 

tato metoda pouţita pro stanovení nejdŧleţitějších cílŧ z pohledu útočníka. Princip zpracování 

této studie je zaloţen na vyhodnocení kaţdého vytýčeného cíle a to v 6 kritériích ukrytých 

pod počátečními písmeny názvu CARVER (C – Criticality, A – Accessibility, R – 
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Recognizability, V – Vulnerability, E – Effect on the overal mission, R – Return on effort). 

Kaţdé takové kritérium má 5 stupňŧ se stupnicovým rozsahem 1 – 5, popř. 1 – 10. [29] 

Metoda CARVER se skládá z 6 kritérií, kterými jsou: [29, 45, 48] 

I. Kritičnost 

Prvotní krok, který spočívá v dŧleţitosti dosaţení daného cíle. Co pro útočníka 

znamená dosaţení cíle? Závisí na 4 faktorech (čas – doba, za kterou bude mít dopad 

útoku na systém; kvalita – procenta značící velikost poškození cíle;  náhrada – 

moţnost náhrady cíle; relativita – kvantum cílŧ, popř. jejich pozice. 

II. Přístupnost 

Tento krok značí, jak snadné/obtíţné je napadení cíle. Pro akceptovatelnost je dŧleţitá 

dosaţitelnost s vyuţitím sil a prostředku k jeho napadení. 4 kroky – přiblíţení 

k objektu, proniknutí do zájmového prostoru, zmocnění se zájmového předmětu  

a následný únik. Faktory – PZTS, hustota osídlení, klimatické podmínky apod. 

III. Obnovitelnost 

Je charakteristická časem potřebným k opravě, náhradě či překonaní narušeného nebo 

zničeného cíle. Závislost na dostupnosti náhradních prostředkŧ či dílŧ. 

IV. Zranitelnost 

Odpovídá míře úspěšnosti útoku na zájmový cíl vzhledem k dostupným a pouţitým 

prostředkŧm či znalostem. Je závislá například na poţadované výši škod, povaze 

struktury/konstrukce cíle apod. 

V. Vliv útoku na obyvatelstvo 

Aspekt velice blízký kritičnosti. Útok na cíl a jeho dopady mohou významným 

zpŧsobem pŧsobit i mimo cíl, například ekonomický, společenský, vojenský dopad 

apod. 

VI. Rozpoznatelnost 

Schopnost rozeznání cíle od ostatních objektŧ. Faktory – sloţitost a velikost cíle, 

rozlišovací znaky cíle, schopnosti a výcvik útočníku apod. 

Podstatou studie CARVER je přiřazení hodnot kritériím, viz Tabulka 12 a vytvoření 

tzv. matice významnosti, viz Tabulka 13. V této matici ke kaţdému vybranému cíli 

vypočteme součet jednotlivých hodnot kritéria. Výsledkem je pak výsledná hodnota 

vypovídající o závaţnosti cíle.  
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Tabulka 12: Hodnotní přiřazení kritériím CARVER. [Zdroj: vlastní] 

HODNOTNÍ PŘIŘAZENÍ KRITÉRIÍM CARVER 

1 KRITIČNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Sociální prostory, garáţ, parkoviště, travnatá plocha. 

Nízká 2 Tělocvična, šatny. 

Střední 3 Vchody, kanceláře, call centrum, úloţiště dat. 

Vysoká 4 Server, vývojové centrum, výroba, ekonomické oddělení. 

Velmi vysoká 5 Kogenerační jednotka, ARC, ICT.  

2 PŘÍSTUPNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 
Objekt chráněn. Maximálně náročné a komplikované překonání, 

např. intenzivní hrubá síla. 

Nízká 2 Objekt chráněn. Velmi náročné a komplikované překonání.  

Střední 3 Objekt chráněn. Pouţití jednoduché fyzické síly, prostředkŧ. 

Vysoká 4 Objekt částečně nechráněn. Jednoduché překonání. 

Velmi vysoká 5 Objekt zcela nechráněn. 

3 OBNOVITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 V řádech několika hodin. 

Nízká 2 Do 2 dnŧ. 

Střední 3 Do 14 dnŧ. 

Vysoká 4 Do 1 měsíce. 

Velmi vysoká 5 Déle jak 1 měsíc. 

4 ZRANITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 
Velmi vysoká úroveň znalostí útočníka + pouţití profesionálního 

vybavení. Minimální dopady. 

Nízká 2 
Dobrá úroveň znalostí útočníka + pouţití speciálního vybavení. 

Znatelné dopady. 

Střední 3 
Prŧměrná úroveň znalostí útočníka + pouţití klasického 

vybavení. Značné dopady. 

Vysoká 4 
Nízká úroveň znalostí útočníka + provizorní vybavení. Kritické 

dopady. 

Velmi vysoká 5 Minimální úroveň znalostí útočníka. Maximální dopady. 

5 VLIV NA FIRMU HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimální vliv na činnost firmy. 

Nízká 2 Nevýrazný vliv na činnost firmy. 

Střední 3 Výrazný vliv na činnost firmy. 

Vysoká 4 Zásadní vliv na činnost a existenci firmy. 

Velmi vysoká 5 Maximální vliv na činnost a existenci firmy. 

6 ROZPOZNATELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimum informací, maximální snaha o jejich získání. 

Nízká 2 Malé mnoţství informací, vysoká snaha o jejich získání. 

Střední 3 Prŧměrné mnoţství informací, prŧměrná snaha o jejich získání. 

Vysoká 4 Velké mnoţství informací, malá snaha o jejich získání. 

Velmi vysoká 5 Maximální mnoţství informací, minimální snaha o jejich získání. 
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Tabulka 13: Matice významnosti metody CARVER. [Zdroj: vlastní] 

POŘADÍ CÍL C A R V E R 
VÝSLEDNÁ 

HODNOTA CÍLE 

1 ARC
17

 5 2 5 4 4 2 22 

2 Kogenerační jednotka 5 3 2 4 3 3 21 

3 Vývojové centrum 4 3 4 3 3 2 19 

4 Výroba 4 3 4 3 3 2 19 

5 Ekonomické oddělení 4 3 4 3 3 2 19 

6 ICT
18

 5 2 4 3 3 2 19 

7 Vchody 3 4 2 2 2 5 18 

8 Server 4 3 2 4 3 2 18 

9 Call centrum 3 2 3 3 4 2 17 

10 Travnatá plocha 1 4 3 3 1 5 17 

11 Kanceláře  3 3 1 2 3 3 17 

12 Tělocvična 2 3 3 3 2 3 16 

13 Parkoviště 1 4 2 2 1 5 15 

14 Garáţe 1 3 3 3 1 3 14 

15 Sociální prostory 1 2 2 1 1 2 10 

 

Vyhodnocení studie CARVER 

Dle výsledkŧ matice významnosti v Tabulce 13 je zřejmé, ţe za potencionálně 

nejvhodnější a nejdŧleţitější cíle zájmového objektu z pohledu útočníka se jeví ARC či útok 

na kogenerační jednotku (napájecí zdroj objektu). Dále lze za významné cíle povaţovat 

vývojové centrum, výrobu, ekonomické oddělení či ICT. Tyto aspekty jsou dŧleţité  

po stanovení bezpečnostních priorit. Souhrnně jsou tato rizika uvedeny v Kapitole 9, Tabulce 

18. 

8.4 Analýza souvztaţností 

Studií Analýza souvztaţností budou verifikovány předchozí výsledky zjištěné 

především studií FMEA. Analýza souvztaţností je jedna z metod, kterou lze aplikovat 

k vyhledávání rizik systému, viz Kapitola 3. 5. Skládá se z několika etap, jeţ mají dílčí závěry 

a ty jsou zásadní pro vypracování celkového závěru této studie. Matice analýzy souvztaţností 

je uvedena a vypracována v Příloze 3. Níţe jsou uvedeny dŧleţité kroky této studie, mezi 

které patří: výpočet koeficientŧ Kar a Krb (Tabulka 14 a 15), zjištění hodnot os O1 a O2  

a následné zavedení do Grafŧ 4 a 5 pro zjištění polohy jednotlivých rizik. 

                                                
17 ARC – Alarm receiving Center (Poplachové přijímací centrum) 
18 ICT – Informační a komunikační technologie. 
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VÝPOČET KOEFICIENTŦ Kar A Krb  

            

    [           ]           [           ]        

 

Tabulka 14: Hodnoty koeficientŧ Kar a Krb. [Zdroj: vlastní] 

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

Kar (x) 38 35 69 27 50 42 62 35 54 23 23 38 27 46 35 54 

Krb (y) 46 19 54 58 46 23 73 46 27 27 65 46 65 27 27 23 

RIZIKA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      

Kar (x) 15 12 12 19 27 46 46 46 23 42 31 
 

Krb (y) 27 62 4 4 4 0 0 35 4 62 73 

 

Tabulka 15: Hodnoty koeficientŧ Kar a Krb. [Zdroj: vlastní] 

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

Kar (x) 22 11 17 39 28 28 22 39 6 39 33 33 44 22 44 6 

Krb (y) 50 56 50 61 67 22 50 61 6 39 6 50 6 11 11 0 

RIZIKA 17 18 19  

Kar (x) 50 44 44 
 

Krb (y) 6 28 0 

 

VÝPOČTY UMÍSTĚNÍ OS O1 A O2 

Spolehlivost systému s = 80 % 

Procesní hledisko 

       [
              

   
]     54        

 

        [
              

   
]     42          
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Graf 4: Analýza souvztaţností z hlediska procesního. [Zdroj: vlastní] 

 

Dle Grafu 4 je zřejmé, ţe rizika leţící v kvadrantech I, II a III jsou riziky nejzávaţnějšími. 

V Tabulce 16 je uvedena závaţnost rizik dle kvadrantŧ spolu s riziky. 

Tabulka 16: Závaţnost rizik v jednotlivých kvadrantech spolu s riziky. [Zdroj: vlastní] 

Pozn. V Tabulce 18 jsou tato rizika pro přehlednost vyjádřena slovně. 

Strukturální hledisko 
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Analýza souvztaţností - procesní hledisko 

Rizika

I. kvadrant 

II. kvadrant 

IV. kvadrant III. kvadrant 

O1 

O2 

ZÁVAŢNOST RIZIK V JEDNOTLIVÝCH KVADRANTECH 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika Rizika 7 a 3 

II. kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika Rizika 1,4,5,8,11,12,13,18,26,27 

III. kvadrant Ţádná primárně nebezpečná oblast 
Rizika 

2,10,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost Rizika 9 a 16 
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Graf 5: Analýza souvztaţností z hlediska strukturálního. [Zdroj: vlastní] 

Dle Grafu 5 je zřejmé, ţe rizika leţící v kvadrantech I, II a III jsou riziky nejzávaţnějšími. 

V Tabulce 17 je uvedena závaţnost rizik dle kvadrantŧ spolu s riziky. 

Tabulka 17: Závaţnost rizik dle kvadrantŧ. [Zdroj: vlastní] 

Pozn. V Tabulce 18 jsou tato rizika pro přehlednost vyjádřena slovně. 

Vyhodnocení analýzy souvztaţností 

I., II. a III. kvadrant je z pohledu bezpečnosti nejdŧleţitější a rizika v něm uvedena se 

jeví jako primárně a sekundárně nebezpečná, sekundárně nebezpečná a ţádná primárně 

nebezpečná rizika. Souhrnně jsou tato rizika pak uvedeny stejně jako u předchozích metod 

v Kapitole 9, Tabulce 18. 
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III. kvadrant Ţádná primárně nebezpečná oblast 6,9,13,14,15,16,17,18,19 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost Ţádná rizika 
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9 VYHODNOCENÍ RIZIK 

Vyhodnocení rizik je dalším velmi dŧleţitým krokem v celkovém procesu posuzování 

rizik, kde dochází k porovnávání výsledkŧ se stanovenými kritérii. Pomocí jednotlivých 

metod (FMEA, Paretŧv princip s Lorenzovou křivkou, CARVER a pro ověření výsledkŧ 

předchozích studií Analýza souvztaţností) byly odhaleny a stanoveny nejzávaţnější rizika pro 

zájmový objekt, respektive zájmové prostory pro umístění ARC. Pro přehlednost jsou 

souhrnně uvedena nejzávaţnější rizika v Tabulce 18.  

Dle srovnání s normativními poţadavky vzhledem k fyzické ochraně ARC je zřejmé, 

ţe naše zájmové prostory nevyhovují pro umístění takového centra a je zapotřebí se zaměřit 

především na: 

- plášťovou ochranu, 

- PZTS (PIR čidla, otřesová čidla, tísňové prvky, magnetické kontakty…), 

- protipoţární čidla a detektory plynu, 

- MZS (dveře, zámky, vloţky, neprŧstřelná okna …), 

- CCTV apod. 

STANOVENÁ KRITÉRIA 

I. FMEA a Paretova analýza s Lorenzovou křivkou 

Pro tuto metodu bylo stanovené kritérium o hodnotě rizikového čísla R minimálně 30. 

Paretova analýza s Lorenzovou křivkou poslouţila k dokončení a ověření metody FMEA. 

Spolehlivost systému byla nastavena na 80/20. Všechna rizika, která spadají pod hranici 

spolehlivosti 80% je potřeba řešit v souladu s principem ALARA
19

. V tomto případě byla 

brána v potaz pouze rizika s rizikovým číslem R vyšším neţ 30, jak jiţ bylo výše uvedeno bez 

ohledu na princip ALARA. 

II. CARVER 

Kritériem u této metody, jeţ je zaměřena na odhalení nejdŧleţitějších cílŧ z pohledu 

útočníka, jsou brána v potaz pouze ta s výslednou hodnotou cíle vyšší neţ 20. 

 

                                                
19 ALARA – As Low As Reasonably Achievable. V našem případě tento princip není aplikován. 
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III. Analýza souvztaţností 

Kritériem u této studie jsou především kvadranty, jeţ rozdělují graf do čtyř částí. 

Z pohledu závaţnosti rizika jsou dŧleţité kvadranty I a II a III. 

Tabulka 18: Nejzávaţnější rizika dle provedených analýz rizik. [Zdroj: vlastní] 

NEJZÁVAŢNĚJŠÍ RIZIKA DLE PROVEDENÝCH ANALÝZ RIZIK 

Procesní hledisko Strukturální hledisko 

FMEA 

- Nepovolený vstup do chráněných prostor 

- Únik citlivých dat a informací 

- Nedodrţení bezpečnostních předpisŧ 

- Porušení interních předpisŧ 

- Vandalismus 

- Vědomá spolupráce s pachatelem 

- Krádeţ 

- Zneuţití přístupového tokenu 

- Poškození majetku 

- Neoprávněné nakládání s informacemi 

- Překonání zadního oplocení 

- Neoprávněný vstup na pozemek 

- Překonání dveří 

- Překonání oken 

- Přerušení zdroje napájení 

 

CARVER 

- ARC 

- Kogenerační jednotka 

VERIFIKACE - ANALÝZA SOUVZTAŢNOSTÍ 

- Vědomá spolupráce s pachatelem  
- Nepovolený vstup do chráněných prostor 
- Sabotáţ 
- Zanedbání povinností 
- Neoprávněné nakládání s informacemi 

- Nedodrţení bezpečnostních předpisŧ 
- Vloupání 

- Zneuţití přístupového tokenu 

- Selhání MZS 

- Překonání střešního pláště 

- Překonání podlah  

- Překonání oken 

- Překonání dveří 

- Překonání zadního oplocení 

- Neoprávněný vstup na pozemek 

- Porucha PZTS 

Další velmi zásadní diferencí v této bezpečnostní studii je absence procesu stanovení  

a hodnocení aktiv. Dŧvod je prostý. Pro prostory ARC není třeba tento krok provádět z toho 

dŧvodu, ţe pokud má být takovéto centrum technický uznané a certifikované, musí být 

v souladu s normativními poţadavky, ať uţ je vynaloţená suma na jeho zabezpečení jakákoli. 

Navíc stanovení aktiv pro ARC, tedy to co je potřeba chránit, by bylo značně sloţité ne-li 

nemoţné. 
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10 NÁVRH OPATŘENÍ 

Z výsledkŧ vyplývajících z procesu hodnocení rizik za vyuţití aplikovaných metod, 

byla odhalena nejzávaţnější rizika pro zájmový objekt, viz Tabulka 18. V tomto případě 

nedošlo u výsledkŧ provedených metod k výrazným diferencím ve výsledcích a lze je 

povaţovat za zcela přijatelné. Je potřeba si připomenout, ţe bezpečnostní studie byla 

provedena pro objekt jako celek, avšak prioritně nás zajímají prostory v 1. NP, kde 

dojde s největší pravděpodobností dle vyhlídek společnosti NAM system k výstavbě nového 

ARC. Objekt prošel nedávnou moderní rekonstrukcí i z hlediska bezpečnostního, avšak jisté 

nedostatky zde existují. Dle výsledkŧ aplikovaných metod (FMEA, analýza souvztaţností) se 

jeví za nejzávaţnější rizika nepovolený vstup do chráněných prostor, překonaní zadního 

oplocení, neoprávněný vstup na pozemek apod. Dle metody CARVER je současné ARC, 

které se nachází v 3. NP, nejvhodnějším cílem pro vedení útoku útočníkem spolu 

s kogenerační jednotkou. Z toho vyplývá, ţe pokud má být vybudováno zcela nové ARC  

v 1. NP, pak i tyto prostory by byly pravděpodobně nejvhodnějším cílem pro napadení a je 

pro ně potřeba vypracovat inovativní návrh zabezpečení a stavebně technických úprav, 

jak jiţ bylo uvedeno v Kapitole 7. 1 tak, aby byly v souladu s normativními poţadavky na 

takového prostory. 

Počet hlásičŧ kouře jsou v souladu s poţadavky na minimální počet hlásičŧ vhledem  

k rozměrŧm místnosti, typu a umístění hlásiče. EPS je rozsáhlý systém, jenţ musí splňovat 

přísné podmínky a poţadavky v oblasti poţární ochrany a podléhá kontrole osoby zpŧsobilé  

a znalé pro tuto oblast. Navíc EPS je v zájmovém objektu navrţen a plně instalován po 

nedávné rekonstrukci. Z tohoto dŧvodu nebylo do této problematiky podrobněji zasahováno 

(krom výběru druhu a stanovení počtu detektorŧ). Dalším dŧvodem je fakt, ţe cíl práce se 

zaměřuje prioritně na prvky fyzické ochrany nikoliv poţární ochrany. 

10.1 Návrh 1  

Návrh 1 je zaměřen na vyuţití cenově niţších prostředkŧ fyzické ochrany a především 

na zájmový prostor a jeho blízké okolí, včetně perimetru stejně jako u následujících dvou 

návrhŧ. Jednotlivé prvky jsou zobrazeny v Tabulce 19 a samotný návrh pak v Příloze 5. 

Schéma navrţeného ARC s inovativními stavebně technickými úpravami lze vidět v Příloze 

4. 
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Tabulka 19: Výčet inovativních prvkŧ Návrhu 1. [Zdroj: vlastní] 

DRUH PRVKU TYP 
CENA 

(ks/m)  
POČET  SUMA  

PERIMETR 

Oplocení 
IDEAL® Zn + PVC čtyřhranné pletivo, 

2m výška 
87,- 250 m 21 780,- 

Sloupek Sloupek Zn + PVC 2100/48/1,50 228,- 100 ks 22 800,- 

Vzpěra Vzpěra Zn + PVC 196,- 12 ks 2 352,- 

Vjezdová brána AW.10.02/P 25 350,- 2 ks 50 868,- 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Magnetický kontakt MG – FM106 50,- 7 ks 350,- 

Okno Neprŧstřelné sklo CONNEX 9 075,-/m2 6,5 m2 59 000,- 

Fólie Zatemňovací fólie CONNEX 700,-/m2 6,5 m2 4 550,- 

Dveře  NEXT - SD 101 15 609,- 1 ks 15 609,- 

Elektromech. zámek ABLOY EL560 11 190,- 1 ks 11 190,- 

Bezp. kování Kování NEXT S101 štítkové 3 855,- 1 ks 3 855,- 

Bezp. vloţka Evva EPS - NEXT 2 384,- 1 ks 2 384,- 

Detektor otřesu VIBRO 645,- 3 ks 1 935,- 

CCTV CP-QAC-TC60L5-Q Venkovní kamera 2 287,- 2 ks 4 574,- 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

Dveře NEXT - SD 111 F 21 296,- 1 ks 21 296,- 

Dveře NEXT - SD 121 F 30 371,- 1 ks 30 371,- 

Bezp. kování  EVVA SB 88 - NEXT 6 413,- 2 ks 12 826,- 

Bezp. vloţka EVVA EPS - NEXT 2 384,- 2 ks 4 767,- 

Dveře Dveře Tredo - protipoţární 3 146,- 4 ks 12 584,- 

Kování Protipoţární kování ACT Bond PO 396,- 4 ks 1 584,- 

Vloţky Vloţka cylindrická GUARD 550 678,- 4 ks 2 712,- 

Čidlo ISC-BPR2-W12 (PIR) 309,- 7 ks 2 163,- 

Hlásič poţáru Hlásič kombinovaný série ECO1000 548,- 4 ks 2 192,- 

Hlásič CO DEGA detektor CO, napájení 230Vst,  5 027,- 2 ks 10 054,- 

Tíseň 
Tísňové tlačítko mţikové s přepínacím 

kontaktem 
77,- 5 ks 385,- 

Výstraţné zařízení 
Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 

110dB/1m s červeným majákem 
229,- 2 ks 458,- 

Výstraţné zařízení 
Zálohovaná plastová siréna venkovní 

110dB/1m s majákem a akumulátorem 
1 053,- 1 ks 1 053,- 

CCTV CP-EAC-DY60MVB-E Vnitřní kamera 3 130,- 2 ks 6 260,- 

Stavební úpravy vč. 

práce a kabeláţe 
Cca 950 000,- 

SUMA 1 109 582,- 
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10.2 Návrh 2  

Druhý návrh v pořadí (dále jen Návrh 2) je zaměřen na vyuţití prostředkŧ a systémŧ 

fyzické ochrany vyrobených převáţně v ČR, např. Jablotron. Výběr byl zaměřen na 

bezdrátovou variantu detektorŧ. Pro bezdrátové prvky není dle poskytnutých informací  

a parametrŧ potřeba instalovat speciální ústřednu pro takovýto druh komunikace, protoţe 

hlavní ústředna v objektu jiţ takovýto druh podporuje prostřednictvím speciálního modulu. 

Jednotlivé prvky jsou zobrazeny v Tabulce 20 a samotný návrh pak v Příloze 5.  

Tabulka 20: Výčet inovativních prvkŧ Návrhu 2. [Zdroj: vlastní] 

DRUH PRVKU TYP 
CENA 

(ks/m) 
POČET  SUMA  

PERIMETR 

Oplocení 
Svařovaný panel AXIS C, výška 183 

cm 
1 032,- 250 m 103 200,- 

Sloupek Sloupek AXOR 190 cm 492,- 101 ks 49 692,- 

Podhrabová překáţka Podhrabová betonová deska, 2,5m 368,- 100 ks 36 800,- 

Vjezdová brána AW.10.02/P 25 350,- 2 ks 50 868,- 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Magnetický kontakt JA-151M bezdrátový 1 062,- 7 ks 7 434,- 

Okno Neprŧstřelné sklo CONNEX 9 075,-/m2 6,5m2 59 000,- 

Fólie Zatemňovací fólie CONNEX 700,-/m2 6,5m2 4 550,- 

Dveře  SHERLOCK Exterier 80 KP2/3 29 664,- 1 ks 29 664,- 

Elektromech. zámek ABLOY EL560 11 190,- 1 ks 11 190,- 

Bezp. kování R1 ASTRA Madlo Hranaté Nerez 2363,- 1 ks 2 363,- 

Bezp. vloţka EVVA MCS 75 palec 6 960,- 1 ks 6 960,- 

Detektor otřesu JA-182SH 989,- 3 ks 2 967,- 

CCTV 
CP-EAC-TY65MVFL5 Venkovní 

barevná kamera 
5 582,- 2 ks 11 164,- 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

Dveře Sherlock Excelent - F730/4 31 000,- 2 ks 62 000,- 

Bezp. kování RX 50 MH CR 6 500,- 2 ks 13 000,- 

Bezp. vloţka EVVA MCS 75 palec 6 960,- 2 ks 13 920,- 

Dveře 
Dveře vnitřní Solodoor poţárně odolné 

CPL 
4 357,- 4 ks 17 428,- 

Kování Protipoţární kování ACT James PO 1 311,- 4 ks 5 244,- 

Vloţky Vloţka cylindrická GUARD 550 678,- 4 ks 2 712,- 

Čidlo JA-180W (PIR+MW) bezdrátový 2 326,- 2 ks 4 562,- 

Hlásič poţáru 
Kombinovaný opticko-kouřový a 

teplotní detektor 
1 062,- 4 ks 4 248,- 
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Hlásič CO DEGA detektor CO, napájení 230Vst,  5 027,- 2 ks 10 054,- 

Tíseň 
JABLOTRON RC-88 - Bezdrátové 
velkoplošné tlačítko - tísňový hlásič 

708,- 5 ks 2 832,- 

Výstraţné zařízení OS-365A venkovní siréna 1 575,- 1 ks 1 575,- 

Výstraţné zařízení JA-80L vnitřní siréna 1 200,- 2 ks 2 400,- 

CCTV 
CP-DY70MVF-E Vnitřní dome 

kamera 
3 387,- 3 ks 10 161,- 

Stavební úpravy vč. 

práce a kabeláţe 
Cca 950 000,- 

SUMA 1 371 004,- 

 

10.3 Návrh 3 

V Návrhu 3 jsou aplikovány převáţně prvky a systémy fyzické ochrany vyrobeny mimo 

ČR, viz Tabulka 21. Jedná se především o výrobce Adlo, Samsung či Honeywell. Kvalita 

těchto prvkŧ je srovnatelná s prvky vyrobenými v ČR. Záleţí však samozřejmě na volbě typu 

daného prvku z hlediska určení a kvality, coţ se odvíjí ve výsledné ceně. Navíc mnoţství 

zahraničních produktŧ na trhu je mnohem větší, neţ je tomu u českých výrobkŧ. Návrh 

samotný je uveden v Příloze 5.  

Tabulka 21: Výčet inovativních prvkŧ Návrhu 3. [Zdroj: vlastní] 

DRUH PRVKU TYP 
CENA 

(ks/m) 
POČET  SUMA  

PERIMETR 

Oplocení 
Svařovaný panel AXIS C, výška 183 

cm 
1 032,- 250 m 103 200,- 

Sloupek Sloupek AXOR 190 cm 492,- 101 ks 49 692,- 

Podhrabová překáţka Podhrabová betonová deska, 2,5m 368,- 100 ks 36 800,- 

Vjezdová brána AW.10.02/P 25 350,- 2 ks 50 868,- 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Magnetický kontakt MG kontakt šestidrátový polarizovaný 344,- 7 ks 2 408,- 

Okno Neprŧstřelné sklo CONNEX 9 075,-/m2 6,5m2 59 000,- 

Fólie Zatemňovací fólie CONNEX 700,-/m2 6,5m2 4 550,- 

Dveře  ADLO Bezpečnostní dveře ARDEN 19 999,- 1 ks 19 999,- 

Elektromechanický 

zámek 
ABLOY EL560 11 190,- 1 ks 11 190,- 

Bezp. kování Rostex R1 2 490,- 1 ks 2 490,- 

Bezp. vloţka Mul-T-Lock MT5+ ADLO 3 790,- 1 ks 3 790,- 

Detektor otřesu IMPAQ PLUS vibrační detektor 465,- 3 ks 1 395,- 
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CCTV 
Venkovní PTZ kamera, TD/N, 

600TVL Samsung 
27 285,- 2 ks 54 570,- 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

Dveře ADLO Bezpečnostní dveře ZENEX 31 490,- 2 ks 62 980,- 

Bezp. kování Rostex R1 Dekor 4 800,- 2 ks 9 600,- 

Bezp. vloţka EVVA MCS 75 palec 6 960,- 2 ks 5 000,- 

Dveře 
Dveře vnitřní Solodoor poţárně odolné 
CPL 

4 357,- 4 ks 17 428,- 

Kování Protipoţární kování ACT James PO 1 311,- 4 ks 5 244,- 

Vloţky Vloţka cylindrická GUARD 550 678,- 4 ks 2 712,- 

Čidlo 
Duální detektor se zrcadlovou optikou, 

Honeywell 
2 500,- 7 ks 16 282,- 

Hlásič poţáru 
Kombinovaný opticko-kouřový a 

teplotní detektor 
1 062,- 4 ks 4 248,- 

Hlásič CO DEGA detektor CO, napájení 230Vst,  5 027,- 2 ks 10 054,- 

Tíseň Tísňové NO/-  ELMDENE 405,- 4 ks 1 620,- 

Výstraţné zařízení Zálohovaná kovová siréna venkovní 3i 1 599,- 1 ks 1 599,- 

Výstraţné zařízení 
Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 

115dB CQR 
260,- 2 ks 520,- 

CCTV 
Vnitřní dome kamera, TD/N, 600TVL 

Samsung 
5 295,- 3 ks 15 885,- 

Stavební úpravy vč. 

práce a kabeláţe 
Cca 950 000,- 

SUMA 1 398 140,- 

10.4 Výběr nejvhodnější varianty dle Saatyho metody 

Tato metoda je zaměřena na určení směru preferencí dvojic a také jejich velikosti, čímţ 

se liší od metody pro párové srovnávaní (např. Fullerova metoda). Díky této metodě lze určit 

dŧleţitost daného kritéria, coţ nám umoţní určit nejvhodnější inovativní návrh pro naše 

zájmové prostory. V Tabulce 22 jsou uvedeny Saatyho deskriptory a v Tabulce 23 je uvedena 

Saatyho matice.  

 

Tabulka 22: Deskriptory dle Saatyho. [28, Zdroj: vlastní] 

 POČET BODŦ DESKRITPTOR 

(Sij) 

1 Kritéria jsou stejně významná. (i = j) 

3 První kritérium (i) je slabě významnější neţ druhé (j).  

5 První kritérium (i) je dosti významnější neţ druhé (j). 

7 První kritérium (i) je prokazatelně významnější neţ druhé (j). 

9 První kritérium (i) je absolutně významnější neţ druhé (j). 
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Zásady: [37] 

- Hodnoty 2, 4, 6, 8 lze aplikovat pro detailnější a jemnější rozlišení velikost preferencí 

dvojic kritérií, 

- Sii = 1 (kritérium je se samo sebou rovnocenné), 

- Sji = 1/Sij, 

 

Samotná metoda se skládá z 5 dŧleţitých krokŧ  

I. Vyplnění Saatyho matice 

- Na diagonále budou jedničky (Sii = 1) 

- Sij ϵ <0, 9>, pokud i je preferováno před j 

- Sji = 1/Sij 

II. Pro kaţdé i se vypočte hodnota     ∏    
 
    

 

III. Pro kaţdé i se vypočte hodnota          
      √  

   

 

IV. Pokračujeme výpočtem      
 
    

 

V. Následně dojde k určení kritérií    
  

   
 
   

 

 

STANOVENÉ KRITÉRIA  

- Spolehlivost; 

- Finanční náklady na realizaci; 

- Ţivotnost; 

- Servis; 

- Míra ochrany zájmových prostor. 

Tato kritéria byly zvoleny na základě předešlých zkušeností a nejčastějších poţadavkŧ 

zákazníkŧ na prvky a systémy FO. 
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Tabulka 23: Matice pro určení preferencí dvojic kritérií dle Saatyho. [28, Zdroj: vlastní] 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5    ∏   

 

   

        
       

  

   
 
   

 

K1 1 5 7 7 1 245 0,7641444 0,7641467 

K2 1/5 1 3 3 1/3 0,6 0,0018714 0,0018714 

K3 1/7 1/3 1 1 1/5 0,0095 0,0000297 0,0000297 

K4 1/7 1/3 1 1 1/5 0,0095 0,0000297 0,0000297 

K5 1 3 5 5 1 75 0,2339218 0,2339225 

Součet 320,62 0,999997 1 

 

Dle výsledkŧ Saatyho matice je zřejmá velikost preferencí dvojic kritérií a lze za 

jednoznačně nejdŧleţitější kritéria označit K1 a K5, respektive kritérium spolehlivosti  

a míry ochrany zájmových prostor. Pokud se zaměříme na jednotlivé inovativní návrhy 

z hlediska těchto kritérií, pak se jeví za nejvhodnější variantu realizace technického 

zabezpečení zájmových prostor Návrh 3 (Inovativní řešení návrhu 3 je zobrazeno v Příloze 6). 

Vzhledem ke stanoveným kritériím však lze do jisté míry Návrh 2 povaţovat za rovnocenný 

s Návrhem 3. Návrh 1 se pak jeví jako nejméně vhodný. 
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11 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení je krokem, ve kterém dochází ke zhodnocení inovativních 

řešení z hlediska finančního. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, ARC je natolik specifický objekt, ţe 

identifikace aktiv a jejich následné vyuţití v rámci projektu není nutností. Proto zde princip 

ALARA není uplatňován. Pro přehlednost je v Tabulce 24 uvedeno finanční vyčíslení všech 

tří inovativních řešení pro zájmový objekt a jeho prostory. Konečné sumy inovativních řešení 

jsou orientační včetně DPH a zahrnují náklady na stavebně technické úpravy zájmových 

prostor pro umístění ARC, práci, montáţ a prvky inovativního řešení. Hodnota nákladŧ na 

první tři zmíněné poloţky by dosáhla dle posudku nejmenované stavební firmy cca 950 000,- 

(mŧţe se však lišit v řádech deseti tisícŧ).  

Tabulka 24: Finanční vyčíslení inovativních návrhŧ. [Zdroj: vlastní] 

FINANČNÍ VYČÍSLENÍ INOVATIVNÍCH NÁVRHŦ V(kč) 

Návrh 1 1 109 582,- 

Návrh 2 1 371 004,- 

Návrh 3 1 398 140,- 

 

Dle Tabulky 24 je zřejmé, ţe Návrhy 2 a 3 se liší od Návrhu 1 částkou vyšší jak cca 

270 000,-. Dŧvodem je vyuţití cenově niţších a méně kvalitních prvkŧ objektové ochrany. 

Návrh 2 a 3 jsou si cenovou hranicí velmi podobné a hlavní diferencí je odlišné pouţití 

především prvkŧ PZTS, kdy u druhého návrhu došlo k aplikaci bezdrátových čidel (viz 

jednotlivé návrhy).  
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12 ZÁVĚR  

Ochrana majetku je pro společnost velice zásadním aspektem a se zvyšující se obecnou 

kriminalitou se zvyšuje i potřeba své oprávněné zájmy chránit. Jeden z dŧvodŧ výběru  

a zpracování tohoto tématu je velmi kladný vztah k problematice ochrany osob a majetku  

a moţnost vypracování bezpečnostního projektu na ţádost společnosti NAM system. 

Úvodní část diplomové práce se zaměřila na oblast výběru a popisu pouţitých metod  

v procesu posuzování rizik. Jednalo se o metody: Ishikawŧv diagram (modelování rizik), 

FMEA a Paretŧv princip s Lorenzovou křivkou, CARVER (určení a stanovení cílŧ z pohledu 

útočníka) a pro verifikaci analýza souvztaţností. Následovaly vybrané aspekty vztahující se 

k ochraně osob, majetku a poplachového přijímacího centra (ARC), jako jsou právní předpisy, 

technické normy a odborné pojmy. Rovněţ byly podány základní informace o oblasti fyzické 

ochrany (fyzická ostraha a klasická, reţimová a technická ochrana) a společnosti NAM 

system. Druhá část diplomové práce byla jiţ zaměřena na bezpečnostní projekt zájmového 

objektu, respektive zájmových prostor. 

Jedním z nejdŧleţitějších krokŧ bezpečnostního projektu byla identifikace a hodnocení 

bezpečnostních rizik, která by měla za následek narušení bezpečnosti objektu. Na základě 

zjištěných a ohodnocených rizik prioritně pro zájmový prostor byly odhaleny nedostatky  

a nesoulady s normativními poţadavky na ARC. Proto byly formou inovativních řešení 

provedeny tři odlišné návrhy spočívající ve stavebně technických úpravách, výběru  

a umístění inovativních prvkŧ a systémŧ. Aplikováním Saatyho metody došlo k určení 

nejvhodnějšího inovativního návrhu na základě stanovení velikosti preferencí dvojic kritérií. 

Za nejdŧleţitější kritéria bylo moţno označit kritérium spolehlivosti a míry ochrany 

zájmových prostor. Na základě toho bylo moţno určit za nejvhodnější variantu realizace 

technického zabezpečení zájmových prostor Návrh 3.  

Cílem této práce bylo na ţádost společnosti NAM system provedení bezpečnostní studie 

fyzické ochrany poplachového přijímacího centra (ARC). Dle mého názoru byl cíl ve formě 

bezpečnostního projektu pro zájmový objekt jednoznačně splněn. Přínos této práce mŧţe 

spočívat jednak v moţnosti realizace navrţených inovativních řešení pro ARC, popř. mŧţe 

dojít k určité inspiraci těmito inovativními návrhy společností NAM system. 
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PŘÍLOHA 1 - VÝKRESOVÉ SCHÉMA ZÁJMOVÉHO PROSTORU. 

 

Obrázek 27: Výkresové schéma zájmového prostoru. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 2 – MODELACE ISHIKAWOVA DIAGRAMU PŘÍČIN A NÁSLEDKŦ 

 

Obrázek 28: Modelace procesních rizik Ishikawovým diagramem. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 29: Modelace strukturálních rizik Ishikawovým diagramem. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 3 – ANALÝZA SOUVZTAŢNOSTÍ  

 

Tabulka 25: Matice analýzy souvztaţností z hlediska procesního. [Zdroj: vlastní] 

 

Ra Rb 

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ΣKar 

1 Sabotáţ  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 

2 Zanedbání povinností 1  0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

3 Vědomá spolupráce s pachatelem  1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 18 

4 Neoprávněné nakládání s informacemi 0 0 1  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 

5 Nedodrţení bezpečnostních předpisŧ 1 1 0 1  1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13 

6 Nedbalost 1 1 0 1 1  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 

7 
Nepovolený vstup do chráněných 
prostor 

1 1 1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 

8 Vloupání 0 0 0 1 0 0 1  0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

9 Konkurenční boj 1 0 1 1 0 0 1 1  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 

10 Zaloţení poţáru 0 0 1 0 1 1 0 0 0  0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

11 Krádeţ 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

12 Zneuţití přístupového tokenu 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 

13 Poškození majetku 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

14 Fyzický útok na zaměstnance 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

15 Nástraţný výbušný systém 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

16 Pouţití lstí 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 14 

17 CBRNE látky 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

18 Poţár 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

19 Pád letadla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 3 

20 Povodeň 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0 5 

21 Vandalismus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 7 

22 Zemětřesení 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 3 

23 Extrémní klimatické podmínky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0  0 0 0 0 3 

24 Porušení interních předpisŧ 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  0 1 1 12 

25 
Chybné/nedostatečné přiřazení 
zaměstnancŧ 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 6 

26 Únik citlivých dat a informací 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1 11 

27 Nedostatečná kvalifikace/školení 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1  8 

ΣKrb 12 5 14 15 12 6 19 12 7 7 17 12 17 7 7 6 7 16 1 1 1 0 0 9 1 16 5  
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Tabulka 26: Matice analýzy souvztaţností z hlediska strukturálního. [Zdroj: vlastní] 

 

 

Ra Rb 

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

1 Selhání MZS  0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 Překonání střešního pláště 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 Překonání podlah  0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

4 Překonání oken 1 1 1  0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 

5 Překonání dveří 1 0 0 0  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 

6 Nevyhovující MZS 1 1 1 1 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

7 Překonání zadního oplocení 1 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

8 Neoprávněný vstup na pozemek 1 1 0 1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

9 Pouţití lstí 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 Nedostatečné pokrytí PZTS 0 1 1 1 1 0 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

11 Nedbalost zaměstnancŧ 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0  0 0 0 1 0 0 0 0 6 

12 Porucha PZTS 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 6 

13 Přerušení zdroje napájení 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 8 

14 Poţár 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1 0 0 0 0 4 

15 Poškození 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0  0 0 0 0 8 

16 Nedostatečná kvalifikace obsluhy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 

17 Nedostatečná údrţba 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0  0 0 9 

18 Nevyhovující PZTS 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  0 8 

19 Zanedbaná revize 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0  8 

ΣKrb 9 10 9 11 12 4 9 11 1 7 1 9 1 2 2 0 1 5 0  
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PŘÍLOHA 4 - SCHÉMA NAVRŢENÉHO ARC V 1. NP S INOVATIVNÍMI 

 STAVEBNĚ TECHNICKÝMI ÚPRAVAMI 

 

Obrázek 30: Schéma navrţeného ARC v 1. NP s inovativními stavebně technickými úpravami. 

[Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 5 – INOVATIVNÍ NÁVRH 1  

 

Obrázek 31: Inovativní návrh 1. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 5 – INOVATIVNÍ NÁVRH 2 

 

Obrázek 32: Inovativní návrh 2. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 5 – INOVATIVNÍ NÁVRH 3 

 

Obrázek 33: Inovativní návrh 3. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 6 - PRVKY INOVATIVNÍHO NÁVRHU 3 

I. Oplocení  

  

 

Obrázek 34: Sloupek AXOR a svařovaný panel AXIS C. [44, 42] 

 

Obrázek 35: Výplň vjezdové brány AW. 10. 02. [32] 

 

Obrázek 36: Podhrabová betonová deska, 2,5m. [38] 
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II. Plášť 

 

Obrázek 37: MG kontakt šestidrátový polarizovaný s EOL 1k/1k a pracovní  

mezerou 11mm. [1] 

 

 

Obrázek 38: Neprŧstřelné sklo CONNEX. [13] 

 

 

Obrázek 39: ADLO Bezpečnostní dveře ARDEN (řada ELITE). [10] 
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Obrázek 40: ABLOY EL560 – elektromechanický hluboký zámek. [26] 

 

 

Obrázek 41: Rostex R1, oblé, Chrom-Nerez, klika-koule. [41] 

 

 

Obrázek 42: Vloţka Mul-T-Lock MT5+ ADLO, s palcem 67mm/36x31, 5 klíčŧ. [54] 
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Obrázek 43: ADI - AEB-0001 - IMPAQ PLUS vibrační detektor s nastavitelnou citlivostí a 

pamětí poplachu. [2] 

 

 

Obrázek 44: Venkovní PTZ kamera, TD/N, 600TVL, 43x zoom, WDR, Videoanalýza, 24V. [3] 

III. Prostor 

 

Obrázek 45: ADLO Bezpečnostní dveře ZENEX (řada ELITE). [11] 



95 

 

 

Obrázek 46: Rostex R1 Dekor, Madlo ovál, oblé, Chrom-Nerez, klika-madlo. [40] 

 

 

Obrázek 47: Bezpečnostní vloţka - EVVA MCS 75 palec. [14] 

 

 

Obrázek 48: Dveře vnitřní Solodoor poţárně odolné CPL. [25] 

 



96 

 

 

Obrázek 49: Protipoţární kování ACT James PO (NEREZ). [39] 

 

 

Obrázek 50: Bezpečnostní vloţka GUARD G550. [15] 

 

 

Obrázek 51: Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 

15m. [4] 
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Obrázek 52: Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C, samoresetovací. [5] 

 

 

Obrázek 53: Detektor CO, napájení 230Vst, dvoustupňový. [6] 

 

 

Obrázek 54: Tísňové NO/NC tlačítko s vestavěnými EOL, paměť poplachu a resetace  

klíčkem. [7] 

 

 

Obrázek 55: Zálohovaná kovová siréna venkovní 125dB/3m s majákem. [8] 
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Obrázek 56: Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s červeným majákem. [9] 

 

 

Obrázek 57: Vnitřní dome kamera, TD/N, 600TVL, f=2.8-11mm, WDR, Videoanalýza,  

12/24V. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


