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V diplomové práci vypracuji bezpečnostní projekt: Inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

velkoskladu společnosti Sport Trade a.s. Na základě analýzy bezpečnostních rizik 

vypracuji tři varianty zabezpečení a posouzení těchto variant, výběr nejvhodnější varianty 

a její rozpracování. Také se budu zabývat organizačním a režimovým opatřením v provozu 

společnosti. Cílem diplomové práce je navržení komplexního zabezpečení a to kombinací 

jednotlivých prvků perimetrické, plášťové a předmětové ochrany s použitím poplachových 

a zabezpečovacích systémů, včetně systémů kamerových. V závěru práce uplatňuji 

všechny získané poznatky při návrhu komplexní ochrany aktiv společnosti Sport Trade a.s. 

v jejím novém působišti s využitím současných bezpečnostních prostředků dostupných na 

trhu a odpovídající požadavkům investora a to s ohledem na hodnoty v chráněném areálu. 
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The aim of this thesis is to work out a safety project: Innovative Security of Physical 

Protection of  the Warehouse Sport Trade jsc. On the basis of the safety risks analysis I 

will develope three options of  security. According to the assesment I will choose the most 

convenient.I will be concerned with measures directed at organization in operation of the 

company. The aim of this thesis is to work out a security with the combination of 

individual elements of perimeter, coating and object protection using alarm and security 

systems including camera systems  In conclusion I apply my gained knowledge  to make  a 

proposal for comprehensive protection of assets in company Sport Trade in its new place 

with using current security resources commercially available and appropriate to 

requirements of the investor with respect to the values in the protected area. 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.    Akciová společnost 

CCTV   Uzavřený televizní okruh (z anglického Closed Circuit Television) 

ČR   Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DHM   Dlouhodobý hmotný majetek 

DNH   Dlouhodobý nehmotný majetek 

EN   Evropská norma 

EPS   Elektrická požární signalizace 

ETA   Analýza stromu událostí (z anglického Event Tree Analysis) 

EZS   Elektrické zabezpečovací systémy 

FMEA   Analýza způsobů a následků poruch (z anglického Failure Modes and 

Effects Analysis) 

GSM Globální systém pro mobilní komunikaci (z anglického Global Systém for 

Mobile Communications) 

HW   Technické vybavení počítače (z anglického HardWare) 

ID   Identifikace 

IR   Infračervená 

Kč   Korun českých 

LCD   Displej z tekutých krystalů (z anglického Liquid Crystal Display) 

Mb/s   Megabit za sekundu 

M.J.   Měrná jednotka 

PCO   Pult centrální ochrany 

PIR   Pasivní infračervené čidlo 

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID   Identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency 

Identification) 

RPN   Míra rizika (z anglického Risk Priority Number) 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

SBS   Soukromá bezpečnostní služba 

SKV   Systém kontroly vstupu 

TČ   Trestný čin
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Úvod 

Bezpečnost je jednou ze základních lidských potřeb. V dnešní době existuje 

množství faktorů, které významně ovlivňují pocit bezpečnosti osob. Lidé žijí plnohodnotný 

život, věnují se svým koníčkům, práci a vyšším potřebám jen tehdy, když se necítí být 

ohroženi. Nárůst fenoménu násilí má za následek větší tlak na zvyšování bezpečnosti a 

přijetí adekvátních bezpečnostních opatření k jejich eliminaci. 

Společnost a její lidé si stále víc uvědomují potřebu chránit svůj život, své zdraví a 

svůj majetek. A právě takovéto ohrožení výrazně přispělo k velkému rozmachu v oblasti 

zabezpečovacích prostředků a techniky, která má zabránit odcizení majetku či vykradení 

firmy, provozovny nebo výrobní haly.  

Ochrana majetku zasahuje do firemní, státní a nadnárodní sféry života naší 

společnosti. Je proto potřebné dělat opatření na zamezení odcizování a poškozování cizí 

věci. Z nynějšího právního vědomí naší společnosti, kdy nestačí stávající preventivní 

programy ochránit náš majetek před trestnou činností a kvůli nárůstu této činnosti, je 

potřeba využít všech dostupných mechanických a technických opatření na ochranu majetku 

a zdraví. 

Občané a firmy, které na získání svého majetku vynaložily velké prostředky, cítí potřebu 

ho dostatečně chránit a to hlavně v případech, kdy je tento majetek dalším zdrojem příjmů 

a slouží k rozvoji firmy. 

Má diplomová práce se zabývá inovativním zabezpečením fyzické ochrany 

velkoskladu a je komplexním návrhem na řešení zabezpečení firmy s použitím 

bezpečnostních prvků a prostředků dostupných na našem trhu. Kritériem tohoto 

zabezpečení byly požadavky investora s ohledem na hodnoty nacházející se v chráněném 

areálu a také z výstupu bezpečnostních studií, týkajících se umístění objektu a jeho 

možného napadení. 

Práce je rozdělena do několika částí, které na sebe logicky navazují a tvoří kompaktní 

ucelenou studii zabezpečení firmy. 

V první kapitole se zabývám charakteristikou společnosti a finančním ohodnocením 

dané firmy, kterou zabezpečuji. Druhá kapitola se zaměří na zjištění rizik a možného 

ohrožení napadení pachatelem a na základě těchto zjištění dojde k vypracování třech 
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návrhů na její zabezpečení. Ve třetí kapitole varianty zabezpečení podrobně rozpracuji se 

znázorněním rozmístění zabezpečovacích komponentů v půdorysech jednotlivých podlaží. 

Čtvrtá kapitola se věnuje organizačním a režimovým opatřením a provoznímu režimu 

firmy. Společnost, se kterou řeším její zabezpečení, se rozhodla ve svém novém působišti 

důsledněji chránit svůj majetek, protože v minulosti měla poměrně velké ztráty, které 

vznikaly v důsledku špatného zabezpečení a ochraně společnosti proti majetkové 

kriminalitě. Ať už se jednalo o krádeže zaměstnanců, poškozování objektů firmy nebo 

krádeže vloupáním. 

Z důvodů zachování anonymity a bezpečnosti společnosti byly některé údaje o 

společnosti a specifikace zabezpečení mírně pozměněny a upraveny tak, aby byly 

postačující pro zpracování diplomové práce, aby tímto nebyla ohrožena bezpečnost 

společnosti. 

Rešerše 

Diplomová práce se zabývá zabezpečením společnosti SPORT TRADE a.s. v jejím 

novém působišti na ulici Koksární. K problematice zabezpečení bezpečnosti osob a 

majetku existuje mnoho publikací. Zde jsou uvedeny ty nejpodstatnější, z nichž jsem 

čerpal poznatky k diplomové práci.  

UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. Skriptum Policejní akademie České republiky 

v Praze. Skriptum prakticky popisuje strukturu reálného integrovaného bezpečnostního 

systému. Dále jsou zde uvedeny druhy, charakteristiky a flexibilní možnosti v použití 

dostupných mechanických zábranných systémů, také v perimetrické, plášťové ochraně a v 

zabezpečení vstupních míst. Skriptum jsem využil při popisování mechanických 

zábranných systémů, které souvisí se zabezpečením objektu. 

UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. Jedná se o druhý díl skript Policejní akademie 

České republiky v Praze. Skriptum prakticky popisuje různé druhy ochrany objektu a za 

pomoci dostupných prvků, doplňkových zařízení tvoří kompaktní elektrický zabezpečovací 

systém. Zde také vysvětluje jejich principy a zabývá se projektováním komplexních 

zabezpečovacích systémů. A právě z této části jsem čerpal informace ke svému projektu. 
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BRABEC, F. A kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Obsahem této knižní publikace je 

bezpečnostní problematika, která se zabývá prvky a systémy, jež zajišťují bezpečnost 

organizací proti bezpečnostním rizikům a jejich možné prevence. Popisují se zde principy 

a reálné použití kamerových systémů a taktéž použití systémů mechanických a 

elektrických.  A také z této části jsem vycházel při zpracování diplomové práce. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Tato publikace je 

studijním skriptem určeným pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Skriptum se 

prakticky zabývá problematikou bezpečnosti na letišti a ukazuje využití prostředků, metod 

a technických řešení k zabezpečení letiště, a které podrobuje komplexní více kriteriální 

analýzou. Převážně tento materiál mi posloužil jako návod při tvorbě analýzy přizpůsobené 

danému objektu. 

1 Základní informace o společnosti 

1.1 Charakteristika společnosti SPORT TRADE a.s. 

Firma Sport Trade a.s. se nacházela v Ostravě -Hrabové a díky úspěšným rokům 

prosperity se rozhodla vybudovat nové sídlo firmy v Ostravě-Přívozu na ulici 

Koksárenské. 

Společnost Sport Trade a.s. působí na trhu reklamních a dárkových předmětů od roku 1996 

a je členem evropské asociace 3D – reklamy. Poskytuje kompletní poradenský servis 

v oblasti 3D reklamy, od vypracování až ke konečné realizaci. 

Vývoj společnosti je spojen s dynamickým růstem portfolia nabízených služeb, její 

činnost je rozložena do čtyř divizí. 

Divize I – Velkoobchod: Evropa – Asie 

Nabídka zahrnuje standardní katalogový výběr reklamních a dárkových předmětů. 

Divize II – Specializované oddělení: Návrhové 

Navrhneme, vyrobíme či dovezeme reklamní předměty podle Vašeho námětu. 

Divize III- Lisovaný textil, Motaný textil 

Jako jediní ve Střední Evropě přinášíme na reklamní trh „lisovaný textil“ a „motaný textil“. 
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Divize IV- POP Média a materiály 

LCD digitální reklamní přehrávače. Tvorba reklamní produkce, instalace, pronájem, 

provoz, datová správa, produktové stojany, obaly a velkoplošný tisk. 

Tato společnost zaměstnává 73 zaměstnanců, jejichž věková hranice je od 20 do 64 

roků a přibližně 10% má sníženou pracovní schopnost, čímž pomáhá těmto lidem zařadit 

se do naší společnosti. Společnost Sport Trade a.s. má za cíl poskytovat komplexní služby 

a produkty té nejvyšší kvality tak, aby uspokojila požadavky toho nejnáročnějšího 

zákazníka. 

1.1.1 Rozloha a popis budovy 

Sport Trade a.s. zakoupila pozemek se zchátralou železobetonovou budovou 

v Ostravě – Přívozu na ulici Koksárenská a začala s jeho přestavbou dle svých požadavků. 

Vzniklo úplně nové administrativní a výrobní centrum o rozloze 20 196 m2, z toho je 

1 824m2 zastavěná plocha. 

Administrativní budova 

Má rozměry 50m x 14m, jedná se o železobetonový skelet o síle stěny 500mm + 

100mm minerální vaty na zateplení objektu. Vnitřní stěny a příčky jsou postaveny 

z pálených cihel značky Porotherm v šířkách od 100 mm do 300 mm. Zárubně dveří jsou 

plechové s dřevěnými obložkami, okna plastová od firmy Vekra s bezpečnostní folií od 

firmy Next o rozměrech 2,8 m x 1,4 m, 1,3 m x 1,3 m, 0,8 m x 1,8 m, 1,1 m x 3 m. [11, 22] 

V přízemí se nachází dílna a sklad v prvním poschodí administrativa a vedení 

společnosti,  jednotlivé kanceláře jsou navzájem propojené (zasedací místnost, kuchyňka, 

toalety, atd.) a tvoří kompaktní celek. V druhém poschodí se nachází taktéž kanceláře a 

jejich technické zázemí, které budou sloužit k pronájmu jiným společnostem a firmám za 

úplatu. 

Výrobní a skladovací hala 

Jedná se o dvě haly o rozměrech 19,5m x 14m a 46m x 18,5m, které jsou přistaveny 

k betonovému skeletu a tvoří s ním společný propojený celek ve tvaru písmene L. Jako 

materiál obvodových zdí byl použit panel o síle stěny 400mm + 100mm minerální vaty na 

zateplení. Vnitřní stěny a příčky jsou postaveny z pálených cihel značky Porotherm 



5 
 

v šířkách od 100 mm do 300 mm. Zárubně dveří jsou plechové, vrata plechová se 

zateplenými segmenty o rozměrech 3 m x 3,3 m a standardním ovládáním od firmy Trido. 

Okna plastová firmy Vekra s bezpečnostní folii od firmy Next o rozměrech 0,8m x 1,8m 

umístěná 2,2m od podlahy. [11, 12, 17, 22] 

1.1.2 Přístup ke společnosti 

Společnost má velmi dobrou polohu z hlediska přístupnosti, protože v její blízkosti 

se nachází sjezd z dálnice D1 a tudíž je dobré spojení s okolními regiony a státy. Ulice 

Koksárenská na, které se objekt nachází, byla součástí bývalého Dolu Odra. Dopravní 

obslužnost je zajištěna silniční dopravou a možností využití železniční vlečky v přilehlém 

areálu. Naproti tomu je zde hledisko, že umístění společnosti je situováno v sociálně 

problémové lokalitě Ostravy – Přívozu, v okrajové části města s velkou nezaměstnaností a 

se zvýšeným rizikem kriminální činnosti. 

K objektu vedou tři přístupové cesty. Automatická hlavní brána slouží pro 

návštěvníky a zaměstnance a jejich motorová vozidla k vjezdu na oplocené parkoviště. 

Druhá možnost přístupu je umožněna pěším návštěvníkům boční brankou pro pěší. Třetí 

možnost je vstup přes nákladní rampu, která slouží k nakládce a vykládce materiálu. 

Přesnou situaci zachycuje plánek na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Plánek objektu 

1.1.3 Okolí společnosti 

Společnost Sport Trade sousedí ze severu s firmou Ekostav Moravia a.s. na východní 

straně se nachází firma Kámen Zbraslav s.r.o., se kterou má společné oplocení. Jižní stranu 

protíná asfaltová spojovací cesta a za ní se nachází firma Řempo Ostrava, se kterou má 

také společné oplocení. Přes hlavní cestu na západní straně je vybudováno datové centrum 

K2 atmitec s.r.o. Umístění objektů je znázorněno na obrázku 2. 
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Obrázek 2 Umístění objektů (zdroj[15]) 

1.1.4 Kategorizace objektu 

Typ objektu: výrobní společnost 

Konstrukce objektu: železobetonový skelet + panel 

Vnitřní konstrukce: zděné z pálených cihel  

Konstrukce střechy: rovné, pokryté plechem 

Umístění chráněných objektů: přízemí, první a druhé patro 

Kritická místa možného napadení: perimetr, vrata, dveře a okna 

Součastný stav zabezpečení: žádný 

Nebezpečí v rámci lokality: vysoké – majetková kriminalita, vloupání, vandalismus 

1.1.5 Stupně zabezpečení 

Stupeň zabezpečení objektu je stanoven druhem objektu, dle normy ČSN EN 50131-

1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Každý EZS podle této normy 

musí mít stanoven stupeň zabezpečení, kdy stupeň 1 je základní a stupeň 4 je nejvyšší. 

Většina objektů patří do stupně 1 a 2. Ve stupni 3 se předpokládají jen objekty typu bank, 
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klenotnictví a objekty s přísně tajnými dokumenty a skutečnostmi podle kategorizace 

Národního bezpečnostního úřadu. Stupeň 4 se předpokládá jen zcela výjimečně, jaderné 

reaktory, raketová zařízení.[19] 

Stupeň 1: Nízké riziko (rodinné domy, byty, garáže, chaty atd.) 

Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost EZS a že mají k dispozici omezený 

sortiment snadno dostupných nástrojů. 

Stupeň 2: Nízké až střední riziko (obchodní domy, výrobní podniky, prodejny, sklady 

atd.) 

Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že použijí základní sortiment 

nástrojů a přenosných přístrojů. 

Stupeň 3: Střední až vysoké riziko (banky, klenotnictví, sklady opiátů atd.) 

Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámeni s EZS a mají úplný sortiment nástrojů a 

přenosných elektronických zařízení. 

Stupeň 4: Vysoké riziko (jaderné elektrárny, raketová zařízení, sklady výbušnin atd.) 

Používá se tehdy, když zabezpečení má prioritu před všemi ostatními hledisky. 

Předpokládá se, že narušitelé jsou schopni nebo mají možnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících 

prvků v EZS. [19] 

1.1.6 Určení kategorie zabezpečení objektu 

Určit kategorii zabezpečení objektu je možné několika způsoby: 

 Volí si ji zákazník – většinou je hlavní kritérium cena s ohledem na finanční 

možnosti firmy.  

 Navrhuje bezpečnostní firma – její technik vychází z praktických zkušeností a 

provedených analýz bezpečnosti a na základě těchto parametrů doporučuje tu 

nejvhodnější kategorii pro daný typ objektu, přičemž dbá na hodnotu 

zabezpečovaného majetku. Jedná se vždy o několik návrhů a konečné rozhodnutí je 

vždy na zákazníkovi. 

 Kategorie je stanovena třetí stranou – stává se to tehdy, když objekt má strategické 

využití, kde hrozí vysoká pravděpodobnost napadení objektu. V těchto případech 
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může být kategorie určena další stranou s přesnou specifikací zabezpečení objektu. 

Jedná se například o pojišťovnu a její vnitřní směrnice nebo normy. V takových to 

případech je popis a instalace vždy upravena příslušnou normou a přesně 

specifikována pro určitý stupeň zabezpečení. [20] 

Studiem získané znalosti a konzultace s pracovníky zabezpečovací firmy, se kterými 

jsem spolupracoval, mi umožnily zohlednit všechny dostupné a známé rizikové faktory, 

které vycházejí ze školní teorie a praktickými zkušenostmi montážní firmy. Po mnohých 

konzultacích s majiteli společnosti, při níž jsme vyhodnotili možná rizika hrozících škod a 

jejich dopad pro samotný chod firmy. Pečlivým zmapováním areálu a všech objektů zde 

umístěných jsme dospěli ke kvalifikovanému kompromisu mezi podstatnou kvalitou a 

rozhodující úrovní použité zabezpečovací techniky a samotnými finančními možnostmi 

investora. Proto jsme společnost Sport Trade a.s. zařadili do druhého stupně zabezpečení. 

Ve volbě jednotlivých součástí elektronického zabezpečovacího systému měla 

důležitou roli dostupnost komponentů na trhu a také jejich cena. Snažil jsem se maximálně 

využít racionálního poměru mezi spolehlivostí, kvalitou, účinností a náklady zvolených 

komponentů a také požadavků platných norem. [4, 5, 6, 7] 

1.1.7 Vývoj kriminality v Ostravě-Přívozu 

Z následujících tabulek je patrný vývoj trestné činnosti v letech 2007-2013 v Ostravě 

a konkrétně v její části Přívoz. Statistiky jsou zpracované z dat Městského ředitelství 

policie Ostrava. Základní rozdělení trestních činů: celkový počet TČ a majetková 

kriminalita a její objasněnost v Ostravě v letech 2007 – 2013, graf 1.  Podíl majetkové 

trestné činnosti v Ostravě v roce 2013, graf 2. Vývoj kriminality v Ostravě-Přívozu 

v letech 2007-2013, graf 3.  
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Graf 1 Kriminalita v Ostravě v letech 2007 – 2013 (zdroj [13]) 

 

 

 

Graf 2 Podíl majetkové kriminality v Ostravě v roce 2013 (zdroj [13]) 
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Graf 3 Vývoj kriminality v Ostravě – Přívozu v letech 2007 - 2013 (zdroj [13]) 

Grafy páchané kriminality jasně a průkazně ukazují, že v prostředí městského 

obvodu Ostrava-Přívoz hrozí vysoké nebezpečí v páchání trestných činů majetkových a 

krádeží. Statistiky a grafy kriminality jsou zpracovány z dostupných informací Policie 

České republiky a přesné vyčíslení trestných činů se nachází v příloze 1. [13] 

1.1.8 Finanční ohodnocení majetku společnosti Sport Trade a.s. 

Našim chráněným zájmem je celá společnost Sport Trade a.s., všechna její aktiva. 

Všechny budovy a pozemky v areálu společnosti. Základní rozdělení majetku: majetek 

hmotný a nehmotný. 

Ohodnocení majetku společnosti Sport Trade a.s. se nachází v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Aktiva společnosti 

AKTIVA SPOLEČNOSTI SPORT TRADE a.s. 

 
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (údaje v tis. Kč) 
Software 942 
Licence k softwaru (up-grade ročně) 35 
Ocenitelná práva 100 
Know-how nevyčíslitelné 
Nedokončený DNM 135 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 212 
 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (údaje v tis. Kč) 
Pokladna 1 543 
Běžný účet 10 634 
Krátkodobý finanční majetek celkem 12 177 

CELKOVÁ CENA AKTIV  67 230 000 Kč 
 

K ocenění aktiv společnosti jsme použili výroční zprávu a účetní uzávěrku pro rok 2013. 

2 Analýza rizik 

2.1 Analýza bezpečnostních rizik  

Analýza bezpečnostních rizik je proces, prostřednictvím kterého jsou identifikované 

rizika, jejichž rozsah slouží k získávání objektivních podkladů, které jsou potřebné na 

projektování bezpečnostních opatření. Tato opatření by měla splňovat požadavek 

přiměřenosti, dostatečnosti, efektivnosti a finanční únosnosti. [14] 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (údaje v tis. Kč) 
Pozemky 4 567 
Stavby 28 673 
Samostatné movité věci 15 684 
    Stroje a zařízení 7 890 
    Dopravní prostředky 2 140 
    Inventář 5 654 
Nedokončený DHM 1 200 
Zálohy na DHM 800 
Jiný DHM 987 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 930 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 53 841 
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Analýzu můžeme charakterizovat jako metodu poznání, jejíž podstatou je postupné 

rozčlenění celku na jednotlivé části a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Aby 

analýza splnila svůj cíl, je nutné odhalit právě tyto vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

částmi, mechanismy a zákonitostmi jejich vzájemného fungování. Proces, který toto 

umožní, se nazývá syntéza. Jde o proces, při kterém jsou jednotlivé části jakoby skládány 

zpět do celku, avšak za účelem pochopení vzájemných vazeb mezi jednotlivými částmi 

navzájem a mezi jednotlivými částmi a celkem. [2, 3] 

2.2 Metoda Ishikawova diagramu 

Jako vstupní analýzu zabezpečení společnosti Sport Trade a.s. jsem se rozhodl využít 

Ishikawův diagram. To proto, že tato jednoduchá metoda umožňuje upozornit na konkrétní 

problém z hlediska jeho příčiny. Diagram se proto nazývá „diagram příčin a následků“. 

V diagramu jsou generovány eventuální reálné i nepředpokladatelné příčiny problému, 

jenž se snažím řešit. Pro lepší přehlednost je tento diagram vyobrazen na zvláštní straně na 

obrázku 3. [3, 16] 
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Obrázek 3  Ishikawův diagram příčin a následků
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2.2.1 Analýza FMEA dle ČSN EN 60 812 

Jako vhodný postup pro analýzu hodnocení rizik byla zvolena metoda FMEA. 

 Analýza a hodnocení rizik jsou provedeny v těchto krocích: 

a) vypracování vstupní analýzy ETA, ze které vyplynou události se zvýšeným rizikem, 

kterými se budeme dále zabývat  

b) vypracování analýzy FMEA, aplikované na rizika vyplývající z analýzy ETA, je 

stanovena hodnota RPN pro předpokládané události 

c) navržení opatření pro snížení rizik, zahrnující použití bezpečnostních opatření, vliv 

vnějších systémů jako ochranných vrstev a vliv pracovních postupů 

d) vypracování opakované analýza FMEA, aplikované na předpokládané funkce zařízení, 

je stanovena redukovaná hodnota RPN a posouzena tak účinnost navržených opatření 

2.2.2 Analýza stromu událostí (ETA - Event Tree Analysis) 

Strom událostí je logický graf, který popisuje logický rozvoj scénáře od počáteční 

události k možným následkům. Jedná se o induktivní systematický postup rozvíjející 

počáteční událost postupnými logickými kroky, kterými se berou do úvah ochranná 

opatření (bezpečnostní funkce), která mohou zabránit nebo omezit následky. Zároveň se 

hodnotí i úspěšnost takového opatření.  

Výsledkem je logický graf rozvoje iniciační události a pravděpodobnostní hodnocení 

scénáře s ohledem na různé možné následky. [1] 

Bezpečnostní funkce 

Pokud se stane nějaká neočekávaná událost (narušení, nehoda), bývá objekt vybaven 

tzv. bezpečnostními prvky nebo systémy, které mají ochrannou funkci, tj. brání šíření 

události, narušení nebo jí můžou předcházet. V neposlední řadě má tuto funkci i personál. 

Takové systémy mohou zasáhnout úspěšně, nebo mohou i ony selhat. Metoda stromu 

událostí vyhodnocuje následky počáteční události s ohledem na reálné vlastnosti 

bezpečnostních prvků nebo systémů a spolehlivost člověka. 

 

 



16 
 

Při analýze pomocí stromu událostí se postupuje následovně: 

1. identifikace počátku události 

Počáteční událost je jev, který může nastat a jeho důsledek je hrozbou pro posuzovaný 

objekt. Analýza stromem událostí se uplatňuje v případech, kdy k rozvoji počáteční 

události (šíření poruchy) brání instalované systémy (signalizace, zábrany) nebo předem 

přijatá opatření (postupy zaměstnanců, ostrahy), které zmírňují možné následky. 

2. identifikace ochranných opatření bránících šíření počáteční události 

Mezi ochranné opatření patří především: 

 různé systémy znesnadňující vznik události (bránící vniknutí na pozemek, do 

objektu, nebo znesnadňující vynesení věci/vybavení) 

 varovná signalizace (detekční systém upozorňující na výskyt iniciační události - 

EZS) 

 zásah člověka po varovném signálu nebo na základě předpisů (kontrolní 

obchůzka hlídačem, výjezd zásahové skupiny ostrahy nebo policie) 

 systémy zmírňující následky události (siréna rušící soustředění zloděje, hasicí 

zařízení atd.) 

3. sestavení vlastního stromu událostí 

Sestavení stromu událostí vychází z počáteční události. Ochranná opatření se musí 

identifikovat ve správném chronologickém pořadí, ve kterém se podílejí na zmírňování 

následků případné události. Při sestavování stromu událostí je nutno kvalifikovaně 

posoudit, zda ochranné opatření ovlivní průběh události. Pokud dojde ovlivnění události, 

sestrojí se větve pro úspěšný a neúspěšný zásah uvažovaného ochranného systému. 

Obvykle je úspěšný zásah reprezentován horní větví a neúspěšný zásah dolní větví 

diagramu. Pokud ochranné opatření neovlivní průběh počáteční události, diagram se 

nevětví a zvažuje se funkce dalšího opatření. Každé větvení zakládá novou větev, novou 

sekvenci událostí. [1] 

4. vyhodnocení logického grafu a určení následků 

Úplný logický diagram umožňuje pravděpodobnostní hodnocení vývoje události. 

Vstupními hodnotami jsou pravděpodobnosti pro úspěch a neúspěch ochranného systému. 

Vyhodnocením se získají pravděpodobnosti uvažovaných konečných stavů. Takto se 
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stanoví pravděpodobnost posloupnosti jevů a je možné navrhnout úpravy vedoucí ke 

zlepšení. 

Na  následujícím grafu 4 je ukázán postup a vytváření stromu událostí pro jednotlivé 

události, které mohou nastat. Také je zde schematicky znázorněn účinek jednotlivých 

opatření zabezpečovacího zařízení a to ve všech třech variantách. V tomto případě se jedná 

o událost 1 - vstup na pozemek. Výsledné pravděpodobnosti nežádoucích událostí jsou 

dány součinem pravděpodobností v jednotlivých větvích. Ostatní události a jejich grafy 

s výpočty pravděpodobností jsou uvedeny v příloze 2. 

 
Graf 4 Strom událostí 

2.2.3 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), tedy analýza způsobů a důsledků 

poruch, je strukturovaná, kvalitativní analýza sloužící k identifikaci způsobů poruch 

systémů, jejich příčin a důsledků. V současnosti patří metoda k nejpoužívanějším metodám 

prediktivní analýzy spolehlivosti a je využívána v řadě oborů, nejen pro analýzu 

technických systémů, ale také pro analýzu procesů a software. [8] 



18 
 

Princip metody FMEA 

Metoda FMEA je metoda induktivní, která provádí kvalitativní analýzu bezpečnosti 

systému od nižší k vyšší úrovni členění systému, a zkoumá, jakým způsobem mohou být 

ochranné prvky na nižší úrovni překonány a jaký důsledek mohou mít tato selhání pro 

vyšší úrovně systému. K hlavním cílům metody patří:  

 posouzení důsledků a posloupnosti jevů pro každý zjištěný způsob narušení 

ochrany objektu s jakoukoliv její příčinou, na různých úrovních systému 

 určení významnosti každého způsobu překonání systému ochrany s ohledem na 

důsledky 

 klasifikace zjištěných způsobů překonání opatření podle možnosti, jak lze zjistit, 

omezit nebo odstranit (trvalá ostraha, kamerové sledování, omezení přístupu, atd.), 

nebo podle jiných odpovídajících charakteristik 

Využití metody je především v etapě přípravě a projektování systému, kde slouží 

jako součást přezkoumání návrhu jako tzv. metoda předběžného varování, která má 

zabránit pozdějším problémům vyplývajících z nedostatků systému bezpečnostních 

opatření.  

Dále se uplatňuje i v etapě tvorby koncepce a specifikace požadavků, jako nástroj 

předběžné analýzy rizik, a při rekonstrukcích objektů nebo při změnách provozního režimu 

objektu jako prostředek identifikace a posouzení důsledků změn a provozních podmínek na 

bezpečnost systému. Metoda je také používána při prokazování, že navrhovaný systém 

splňuje v oblasti ochrany a bezpečnosti požadavky norem, předpisů nebo uživatele. [8]  

Pro možnost vyhodnocení analýzy FMEA je určována relativní významnost 

narušení, která je označována jako hodnota „Risk Priority Number“ (RPN) a určí se podle 

vztahu: 

RPN = S · O · D 
S  ........................ závažnost události 

O ......................... četnost vzniku událostí 

D ......................... odhalitelnost vzniku událostí 

Klasifikace jevů souvisejících se vznikem události (závažnost, výskytu, možnosti detekce 

atd.) je uvedena v tabulkách 2, 3 a 4. [8] 
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2.3 Kritéria provádění analýzy FMEA pro posuzovaný objekt 

Analýza FMEA posuzovaného objektu je prováděna pro události s nezanedbatelným 

rizikem. Jsou uvažovány možné způsoby vzniku události a jejich příčiny, avšak bez 

zahrnutí vlivu konkrétního bezpečnostního opatření (zabezpečovací systém, ostraha, 

zábrany proti vniknutí, apod.).  

Pro klasifikaci závažnosti důsledků události je zvolena pětibodová stupnice (tab. 2). 

Důsledky vzniku události v posuzovaném objektu mohou mít pro provozovatele 

následující závažnost: 

 nezávažná událost – událost, jejímž důsledkem je zanedbatelná finanční ztráta 

 méně závažná událost - událost, jejímž důsledkem je menší finanční ztráta 

 závažná událost – událost, v jejímž důsledku vzniká nezanedbatelná finanční 

ztráta 

 kritická událost – událost, která způsobí velkou finanční ztrátu a může mít 

nezanedbatelné důsledky na fungování společnosti provozující objekt 

 katastrofická událost – událost, která způsobí vysokou finanční ztrátu a má 

značný dopad na další fungování společnosti provozující objekt 

V analýze je zvažován vždy jen nejzávažnější důsledek dané události, i když se může jevit 

jako krajně nepravděpodobný. 

Tabulka 2 Klasifikace závažnosti (S) 

S Důsledek události 
1 do              5 000 Kč 
2 do            50 000 Kč 
3 do          200 000 Kč 
4 do       1 000 000 Kč 
5 nad     1 000 000 Kč 

 Četnost vzniku události (tab. 3) je posuzována na základě odborného odhadu a 

znalosti prostředí a provozních režimů objektu. Při hodnocení četnosti vzniku události bylo 

zohledněno: 

 umístění objektu – vyšší četnost vzniku události v lokalitě s vyšší kriminalitou 

 omezení přístupu/pohybu osob - vyšší četnost vzniku události při přístupnosti 

vybavení většímu počtu zaměstnanců  

 vyšší četnost při trvalém vystavení – vyšší četnost při nepřetržité možnosti 

vzniku události, nižší četnost, pokud k události může dojít po omezenou dobu 
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Tabulka 3 Klasifikace četnosti události (O) 

O Četnost 
1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 
2 Nepravděpodobná 
3 Pravděpodobná, reálná hrozba 
4 Velmi pravděpodobná 
5 Trvalá hrozba 

Klasifikace odhalitelnosti vzniklé události (tab. 4) vychází z uvedeného předpokladu, 

že v analýze FMEA nejsou uvažována opatření zvyšující šanci včasného odhalení události. 

Detekce události je tak možná pouze běžnými prostředky, tj. osobami, které se pohybují v 

nebo kolem objektu a na základě běžných smyslů (vidím člověka kreslit po fasádě, slyším 

rozbití skla, slyším tekoucí vodu, vidím neznámého člověka ve skladu, apod.). 

Tabulka 4 Klasifikace odhalitelnosti (D) 

D Odhalitelnost 
1 Bezprostředně odhalitelné 
2 Snadno odhalitelné 
3 Odhalitelné během běžného provozu 
4 Odhalitelné při běžné kontrole 
5 Neodhalitelné pří běžné kontrole 

2.3.1 Analýza FMEA posuzovaného objektu 

Analýza FMEA nalezených událostí posuzovaného objektu je provedena pro svou 

obsáhlost v příloze 3. Pro každou událost jsou určeny možné způsoby vzniku, jejich 

následek, důsledky, je provedeno ohodnocení závažnosti, četnosti výskytu události a 

odhalitelnosti události pro výpočet hodnoty indexu rizika RPN.   

Dekompozice posuzovaného objektu na části 

Pro zvýšení přehlednosti byl objekt dekomponován na tyto pod části: 

 nádvoří 

 přízemní podlaží 

 1. nadzemní podlaží 

 2. nadzemní podlaží 
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Barevné rozlišení pásem pro hodnocení velikosti RPN (max. 125) je následující: 

  tmavě červená – nutnost provést opatření vedoucí ke snížení rizika (RPN větší než 

60) 

 žlutá – nutnost zvážit opatření vedoucí ke snížení rizika (RPN 30 - 60) 

 světle zelená – není nutné provádět opatření ke snížení rizika (RPN menší než 15) 

Hodnocení RPN – počáteční a po aplikaci opatření pro snížení rizika 

V následujících grafech 5, 6, 7 je červenou barvou označena hodnota RPN z 

počáteční FMEA analýzy a modrou barvou hodnota opakované RPN po aplikaci opatření 

pro snížení rizika. Barevné podélné čáry oddělují jednotlivé oblasti pro určení priority 

aplikace opatření. (Vysoká, střední, nízká priorita) 

 

 

 

 
Graf 5 RPN Analýza varianta 1 
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Graf 6 RPN Analýza varianta 2 

 

 
Graf 7 RPN Analýza varianta 3 
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2.3.2 Vyhodnocení provedených analýz 

Použitá metoda Ishikawova diagramu nám identifikovala jednotlivá rizika ohrožující 

bezpečnost společnosti Sport Trade a.s. a následující použitou metodou FMEA se tato 

rizika vyhodnotila prokazatelně z hlediska procesního a také strukturálního a to výlučně na 

základě výpočtu míry rizika. Vypracovaná analýza FMEA, aplikovaná na rizika 

vyplývající z analýzy ETA, na jejímž základě byly stanoveny hodnoty RPN pro 

předpokládané události a navržení opatření pro snížení rizik, zahrnující použití 

bezpečnostních opatření, vliv vnějších systémů jako ochranných vrstev a vliv pracovních 

postupů. Po těchto důležitých krocích byla vypracována opakovaná analýza FMEA, 

aplikovaná na předpokládané funkce zařízení. Byla stanovena redukovaná hodnota RPN a 

posouzena tak účinnost navržených opatření, ještě před samotným vybudováním 

bezpečnostního systému. 

Mezi největší rizika patří neuzavření oken, krádež hotových výrobků, krádež 

vybavení a nespokojený zaměstnanec. Tyto rizika jsou nepřijatelná a k jejich nutné 

minimalizaci je navrhnuto opatření v podobě zavedení účinného bezpečnostního 

zabezpečení.   

2.4 Návrhy jednotlivých variant zabezpečení 

Na základě provedených analýz a metod v etapě příprav a projektování systému jsem 

sestavil tři návrhy jednotlivých variant zabezpečení, které na sebe logicky navazují a 

postupně tvoří kompaktní celek různých úrovní zabezpečení. Zde jsou jednoduše 

rozepsány základní rozdíly jednotlivých variant. Postupoval jsem dle platných ČSN EN 

norem. [4, 5, 6, 7] 

2.4.1 Základní zabezpečení (1. Varianta) 

 Interiér 

o PIR čidla v místnostech a na chodbách 

o Magnetické kontakty na oknech, hlavních vstupních dveřích a hranicích 

oblastí 

 Exteriér 

o Světla s PIR čidly po vnitřním obvodu objektu 
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 Přístup 

o Kódové klávesnice za vchodovými dveřmi objektu 

o Rozdělení na několik střežených zón odlišených kódem 

 Funkce systému 

o GSM brána/veřejná tel. linka pro oznámení alarmu na přednastavená čísla 

o Záloha napájení na 24 hodin provozu 

2.4.2 Střední zabezpečení (2. Varianta) 

 Interiér 

o PIR detektory s integrovanou detekcí tříštění skla. 

 Exteriér 

o Kamerový systém se záznamem na parkovišti a ve skladech. 

 Přístup 

o RFID čtečky (nebo čtečky otisku prstů) před vchody (vjezdy) do objektu 

 Odpadá nutnost velkého množství klíčů a v případě ztráty lze kartu 

snadno odebrat ze systému (Na rozdíl od použití jednotného kódu) 

 Snadná kontrola přístupu do objektu 

 Kamerový systém 

o Venkovní kamery 1,2 Mpx  

o Vnitřní kamery 5Mpx 

o Kamerový rekordér pro záznam při detekci pohybu 8 hodin / 14 dní (15 

snímků / s, střední kvalita) 

o Datový tok 3x2,12 + 3x8,03 =  30,45Mb/s 

Minimální kapacita úložiště 1,47 TB 

 Funkce systému 

o GSM brána/veřejná tel. linka pro oznámení alarmu na přednastavená čísla 

o Záloha napájení na 24 hodin provozu 

2.4.3 Vysoké zabezpečení (3. Varianta) 

 Interiér 

o Magnetické kontakty na dveřích do kanceláří (je hlídáno i případné 

neuzavření dveří před pokusem o aktivaci EZS) 
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o Klávesnice na každém patře (z důvodu rozdělení na více oblastí) 

 Exteriér 

o Kamerový systém hlídá prostory uvnitř i vně areálu (3+13) 

o Osvětlení venkovních ploch 

o Venkovní kamery jsou vybaveny systémem analýzy obrazu pro možnost 

aktivace alarmu a automatické odesílání obrazu při pohybu, nebo pokusu o 

sabotáž (kamera vyhlásí poplach při pokusu o narušení obrazu – při 

postříkání barvou, rozostření, pohybu kamery, překrytí kamery…) 

 Funkce systému 

o Napojení systému na PCO včetně kamerového systému. 

o GSM brána/veřejná tel. linka pro oznámení alarmu na přednastavená čísla 

o Záloha napájení na 24 hodin provozu 

 Kamerový systém 

o Venkovní kamery 1,9 Mpx s IR přísvitem. Venkovní kamery jsou vybaveny 

systémem analýzy obrazu pro možnost aktivace alarmu a automatické 

odesílání obrazu při pohybu, nebo pokusu o sabotáž (kamera vyhlásí 

poplach při pokusu o narušení obrazu – při postříkání barvou, rozostření, 

pohybu kamery, překrytí kamery…) 

o Vnitřní kamery 5Mpx  

o Kamerový záznam 24hodin / 7 dní v týdnu 

o Přenos obrazu na PCO 

Zásady pro instalaci: 

 Detektory pohybu na chodbách musí být vybaveny odpovídající optikou (dlouhý 

dosah). 

 Pohybové detektory musí primárně směřovat od okna ke dveřím. 

 Všechny rozvodné části EZS musí být opatřeny tampery pro detekci možné 

sabotáže. 

 Veškeré venkovní rozvody a zařízení musí mít odpovídající krytí proti 

povětrnostním vlivům.  

 Venkovní vedení misí být uloženo v zemi v dostatečné hloubce a vhodných 

kabelových chráničkách. 
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Řešení zabezpečovací ústředny: 

Funkce zabezpečení lze kromě klasické zabezpečovací ústředny řešit i pomocí 

programovatelných automatů pro řízení budov. To umožňuje systém propojit s dalšími 

částmi budovy, jako je vytápění, osvětlení, ovládání garážových vrat, brány, závor a další. 

Systém tak může jednoduše centrálně řídit teploty v místnostech v závislosti na tom, zda se 

v nich někdo nachází a reagovat například na otevřená okna. Jak je rozebráno v porovnání 

níže:  

Programovatelný logický systém řízení budovy Tecomat FOXTROT 

Výhody: 

 Rozšíření zabudování do systému řízení budovy 

 Mnoho přídavných funkcí oproti klasické ústředně 

 Úspory na vytápění díky řízení teplot v místnostech (vypnutí 

vytápění, pokud někdo otevře okno, snížení teploty v místnosti 

pokud se v ní nikdo nenachází) 

 Ovládání osvětlení budovy (zhasnutí, nebo rozsvícení určitých světel 

po zastřežení/odstřežení budovy) 

 Webové rozhraní systému konfigurovatelné dle přání zákazníka 

 Velký rozsah adresovatelných vstupů a možnost o další řídící 

jednotky umožňuje připojit v podstatě libovolný počet čidel a 

periferií. 

Nevýhody: 

 Systém není výrobcem certifikován jako zabezpečovací ústředna (i 

když nabízí podobné funkce jako moderní zabezpečovací ústředny). 

Celá instalace systému by musela být samostatně posouzena a 

certifikována. Řídicí systém fy. Tecomat by certifikací pravdě-

podobně prošel, ale byla by velmi nákladná.  

Zabezpečovací ústředna 

Výhody: 

 Certifikované řešení (pojišťovna) 
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 Integrovaná komunikace s PCO 

 Jednodušší instalace 

Nevýhody: 

 Méně funkcí oproti PLC 

 Omezený počet zón (Většina běžných zabezpečovacích ústředen 

nepočítá s takto rozsáhlými instalacemi, takže nemá dostatečný 

počet zón pro zabezpečení takto velkého objektu)  

 Při takto rozsáhlé instalaci je cena HW mírně vyšší než řešení se 

systémem Foxtrot. Vyšší cena je způsobena především napájecí 

částí, která je složena z většího množství nezávislých napájecích 

zdrojů. 

Pokud je tedy systém zamýšlen čistě pro zabezpečení a není vyžadováno propojení 

s ostatními systémy budovy, je logické použít certifikovanou zabezpečovací ústřednu. 

Navíc díky certifikaci je systém také uznatelný pojišťovnou. 

2.4.4 Přehled systému: varianta 1 (Paradox) 

 Počet PIR čidel 

o 67(64BUS+3) 

 Počet magnetických kontaktů 

o 71 

 Počet klávesnic a RFID čteček 

o 4 

 Celkový počet použitých zón v návrhu (včetně tamperů a rezerv) 

o 64BUS+74kontakty+40(tampery a rezervy)=178 

 Maximální počet zón pro daný systém 

o Paradox Digiplex EVO192: 192zón 
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Tabulka 5 Seznam použitých prvků: Varianta 1 (Paradox) 

 

  

Označení M.J. Kč / MJ bez 
DPH 

Celkem bez 
DPH 

Koncová 
cena Kč 

Digiplex EVO 192 1 3 349 3 349 4 018,8 

Posilovač sběrnice BUS na 
DIN 

1 6 359 6 359 7 630,8 

PS817 napájecí zdroj 4 526 2 104 2 524,8 

Transformátor 15V 33VA 5 395 1 975 2 370 

Akumulátor 18Ah longlife 5 943 4 715 5 658 

Klávesnice DGP641R 4 4 492 17 968 21 561,6 

PCS100-GSM komunikátor 1 5 750 5 750 6 900 

Expander 8 vstupů 8 1 621 12 968 15 561,6 

Expander 4 vstupy 5 1 035 5 175 6 210 

Kryt pro expander, tamper 13 270 3 510 4 212 

PIR BUS 64 860 55 040 6 6048 

PIR dlouhý dosah 3 1 082 3 246 3 895,2 

4xreléové výstupy 2 1 463 2 926 3 511,2 

Dehn dg m tn 275 1 2 425,2 2 425,2 2 910,2 

PRA90047 3 500 1 500 1 800 

PRA24418 1 3 500 3 500 4 200 

Kabel 12V+EZS  900 8 7 200 8 640 

Kabel 230V 20 13 260 312 

Kabel pro sběrnici 900 15 13 500 16 200 

Wago260-336-p820-055 20 12,8                256,6 307,9 

Magnet. čidlo  71 72 5 112 6 134,4 

Siréna vnitřní 4 219 876 1 051,2 

Siréna venkovní 2 1 320 2 640 3 168 

Přepěťové ochrany pro 
venk. sběrnice 

1 5 000 5 000 6 000 

LED reflektor 80W 6 1 999 11 994 14 392,8 

PIR pro LED reflektor 6 120 720 864 

Celkem      180 068,84 216 083 
     

Podružný materiál    16 206 
Montážní práce 260,65 300  78 195 
Software 20 450  9 000 
Projekční práce 40 450  18 000 
Celkem    337 484 
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2.4.5 Přehled systému: varianta 2 (Honeywell) 

 Počet PIR čidel 

o 67 (64kombinované s detektorem tříštění a 3dlouhý dosah) 

 Počet magnetických kontaktů 

o 71 

 Počet klávesnic a RFID čteček 

o 13 

 Celkový počet použitých zón v návrhu (včetně tamperů a rezerv) 

o Teco/Honeywell: 216 

 Maximální počet zón pro daný systém 

o Teco: bez použití další řídící jednotky lze systém rozšířit, ze současných 

2sběrnic na 8, počet zón by se tak pohyboval kolem 1000. 

o HoneywellGalaxyDimension GD264: 264zón (až 520zón s typem GD520) 

 Počet kamer 

o 6 (3 venkovních, 3 vnitřní) 

o Pouze nahrávání obrazu při pohybu. 
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Tabulka 6 Seznam použitých prvků: varianta 2 (Honeywell) 

 

 

 

Označení M.J. Kč / MJ bez 
DPH 

Celkem bez 
DPH 

Koncová cena 
Kč 

Honeywell GD 264 1 19 556 19 556  23 467,2 

Zdroj + koncentrátor 3 6 424 19 272 23 126,4 

C081 zdroj pro 2 čtečky a 8 vstupů 4 11 078 44 312 53 174,4 

G8 koncentrátor 16 3 470 55 520         66 624 

Akumulátor 18Ah longlife 7 943 6 601 7 921,2 

Klávesnice MK8 se čtečkou RFID 6 5 312 31 872  38 246,4 

C080 modul pro 2 čtečky 4 5 508 22 032  26 438,4 

Přepěťovka UTP 1 1 250 1 250 1 500 

GSM systémový modul 1 9 040 9 040         10 848 

GVM16r reléový modul (16relé) 1 7 318 7 318 8 781,6 

E080 TCP/IP kom. modul 1 8 994 8 994 10 792,8 

PIR detektor pohybu komb. 64 893 57 152 68 582,4 

PIR dlouhý dosah 3 1 082 3 246 3 895,2 

Dehn dg m tn 275 1 2 425,2   2 425,2           2 910,2 

Kabel 12V+EZS  900 8 7 200 8 640 

Kabel 230V 100 13 1 300 1 560 

Kabel pro sběrnici 900 15 13 500         16 200 

Magnet. čidlo  73 72 5 256 6 307,2 

Siréna vnitřní 4 219 876 1 051,2 

Siréna venkovní 2 1 320 2 640 3 168 

Čtečka RFID 7 3 000 21 000         25 200 

Programovací SW 1 2 394 2 394 2 872,8 

Přepěťové ochrany pro venk. 
sběrnice 

1 5 000 5 000 6 000 

LED reflektor 80W 6 1 999 11 994 14 392,8 

PIR pro LED reflektor 6 120 720               864 

Celkem 
  

347 756,24        432 564 

     
Podružný materiál 

   
32 442 

Montážní práce 276,6 300 
 

82 980 

Software 30 450 
 

13 500 

Projekční práce 50 450 
 

22 500 

Celkem 
   

583 986 
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Tabulka 7 Seznam použitých prvků: kamerový systém varianta 2 (Honeywell) 

Označení M.J. Kč / MJ bez 
DPH 

Celkem bez 
DPH 

Koncová cena 
Kč 

DVR-AVH306 1 7 204 7 204 9 005 

TP-LINK TL-SF1016 1 745 745     931,25  
FE8172 Full HD 3 16 165 48 495 60 618,75 

AVTECH AVM457A 3 5 785 17 355      21 693,75 

Kabel UTP cat.5 400 5 2 000           2 500 

Přepěťová ochrana UTP 7 1 250 8 750     10 937,5 

Dehn dg m tn 275 1 2 425,24        2 425,24         3 031,55 

Sweex UPS 2000 VA 1 3 297   3 297         4 121,25 

WD Red WD20EFRX 3.5" 
2TB 

2 2 087   4 174       5 217,5 

RON-12-60/40 1 4 577   4 577         5 721,25 

Kopoflex 09063 150 27,5   4 125         5 156,25 

Celkem 
  

75 799       123 778  

     
Podružný materiál    

  
    9 283 

Montážní práce     51,95 300  
 

  15 585  
Software 16 450  

 
    7 200  

Projekční práce 30 450  
 

  13 500  
Celkem 

   
169 346  

 

Tabulka 8 Celková cena zabezpečení varianta 2 

Zabezpečení celkem 583 986 Kč 
Kamerový systém 169 346 Kč 

Celková cena varianty 2 753 332 Kč 

2.4.6 Přehled systému: varianta 3 (Honeywell) 

 Počet PIR čidel 

o 67 (64kombinované s detektorem tříštění a 3dlouhý dosah) 

 Počet magnetických kontaktů 

o 73 

 Detekce pohybu z kamerového systému 

o 13 x venkovní kamera 

 Počet klávesnic a RFID čteček 

o 16 
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 Celkový počet použitých zón v návrhu (včetně tamperů a rezerv) 

o Teco/Honeywell: 232 

 Maximální počet zón pro daný systém 

o Teco: bez použití další řídící jednotky lze systém rozšířit, ze současných 

2sběrnic na 8, počet zón by se tak pohyboval kolem 1000. 

o HoneywellGalaxyDimension GD264: 264zón (až 520zón s typem GD520) 

 Kamerový systém 

o 16 (13 venkovních, 3 vnitřní) 

o Záznam obrazu 24 hodin / 7 dní v týdnu 

o Přenos obrazu na PCO 

Tabulka 9 Seznam použitých prvků: varianta 3 (Honeywell) 

Označení M.J. Kč / MJ bez 
DPH 

Celkem bez 
DPH 

Koncová cena 
Kč 

Honeywell GD 264 1 19 556 19 556 23 467,2 

Zdroj + koncentrátor 3   6 424 19 272 23 126,4 

C081 zdroj pro 2 čtečky a 8 vstupů 4 11 078 44 312 53 174,4 

G8 koncentrátor 20   3 470 69 400      83 280 

Akumulátor 18Ah longlife 7      943   6 601   7 921,2 

Klávesnice MK8 se čtečkou RFID 7   5 312 37 184 44 620,8 

C080 modul pro 2 čtečky 4   5 508 22 032 26 438,4 

Přepěťová ochrana UTP 1   1 250   1 250        1 500 

GSM systémový modul 1   9 040   9 040      10 848 

GVM16r reléový modul (16relé) 1   7 318   7 318   8 781,6 

E080 TCP/IP kom. modul 1   8 994   8 994 10 792,8 

PIR detektor pohybu komb. 64      893 57 152 68 582,4 

PIR dlouhý dosah 3   1 082   3 246   3 895,2 

Dehn dg m tn 275 1     2 425,24 2 425,24   2 910,2 

Kabel 12V+EZS  900         8   7 200        8 640 

Kabel 230V 100        13   1 300        1 560 

Kabel pro sběrnici 900        15 13 500      16 200 

Magnet. čidlo  112        72   8 064   9 676,8 

Siréna vnitřní 4      219      876   1 051,2 

Siréna venkovní 2   1 320   2 640         3 168 

Čtečka RFID 8   3 000 24 000       28 800 

Programovací SW 1 2 394 2 394      2 872,8 

Přepěťové ochrany pro venk. 
sběrnice 

1 5 000 5 000   6 000 

LED reflektor 80W 6 1 999      11 994    14 392,8 
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PIR pro LED reflektor 6 120 720      864 

Celkem 
  

  372 756,24      462 564 

     
Podružný materiál 

   
34 692 

Montážní práce 291,9 300 
 

87 570 

Software 40 450 
 

18 000 

Projekční práce 55 450 
 

24 750 

Celkem 
   

     627 576 

 

Tabulka 10 Seznam použitých prvků: Kamerový systém varianta 3 (Honeywell) 

Označení M.J. Kč / MJ bez 
DPH 

Celkem bez 
DPH 

Koncová 
cena Kč 

NUUO NVRmini2 NE4160 1 33 308 33 308   41 635 

TP-LINK TL-SG1024 1 2 206,61         2 206,61      2 758,2625 

VN7XSMi 13 10 727       139 451 174 313,75 

Kabel UTP cat.5    900 5           4 500      5 625 

Přepěťová ochrana UTP 15 1 250  18 750   23 437,5 

Dehn dg m tn 275 1 2 425,24            2 425,24     3 031,55 

Sweex UPS 2000 VA 1 3 297     3 297     4 121,25 

WD Red WD20EFRX 3.5" 
2TB 

4 2 087     8 348   10 435 

RON-12-60/40 1 4 577     4 577     5 721,25 

FE8172 Full HD 3 16 165   48 495   60 618,75 

Kopoflex 09063    150 27,5     4 125     5 156,25 

Celkem 
  

     179 465,61 331 697 

     
Podružný materiál 

   
  24 877 

Montážní práce 209,1   300 
 

  62 730 

Software   25 450 
 

  11 250 

Projekční práce   40 450 
 

  18 000 

Celkem 
   

448 554 

 

Tabulka 11 Celková cena zabezpečení varianty 3 

Zabezpečení celkem 627 576 Kč 
Kamerový systém 448 554 Kč 

Celková cena varianty 3  1 076 130 Kč 

Odborná specifikace a konkrétní výkresy jednotlivých variant s přesnou identifikací 

použitých prvků a zařízení elektrického zabezpečovacího systému jsou pro svou obsáhlost 

zařazeny do příloh 4 a 5. 
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2.5 Zhodnocení a výběr varianty zabezpečení  

Zhodnocení navržených variant se provede multikriteriálním rozhodováním. Pro náš 

daný případ jsem využil metodu rozhodovací matice. Metoda spočívá v posouzení 

navržených variant dle stanovených kritérií. Hodnoty stanovených kritérií jsou v rozmezí 

od 1 – 10, kde jednička nejméně splňuje dané kritérium a desítka nejvíce, viz tabulka 12. 

Poté jsem si určil váhu kritérií, která jsou uvedena v tabulce 13. Dalším logickým krokem 

je porovnání variant s váhami kritérií a vítěznou variantou se stává ta, která dosáhne 

nejvyššího součtu z dosazených kriteriálních hodnot, viz tabulka 14. [16] 

Kritéria:  

 K1 – spolehlivost,  

 K2 – bezpečnost,  

 K3 – investiční náklady,  

 K4 – kamerový systém CCTV,  

 K5 - estetika,  

 K6 – záruka a servis.   

 

Tabulka 12 Hodnocení variant dle kritérií 

Kritérium Varianta „1“ Varianta „2“ Varianta „3“ 
K1 5 7 9 

K2 7 8 9 

K3 8 6 2 

K4 0 5 9 

K5 6 7 9 

K6 5 6 9 

Součet kritérií 31 39 47  
 

 

Tabulka 13 Váha kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Váha 10 10 5 9 3 5 

 



35 
 

Tabulka 14 Porovnání variant s váhami kritérií 

Kritérium Váha kritéria Varianta „1“ Varianta „2“ Varianta „3“ 

K1 10 50 70                90   
K2 10 70 80 90 
K3 5 40 30 10 
K4 9 0 45 81 
K5 3 18 21 27 
K6 5 25 30 45 
Součet  203 276 343 
Pořadí variant 3 2 1 

Po dosazení kritérií do tabulky 14 jsem vypočítal výslednou sumu pro kritéria 

jednotlivých mnou navržených variant zabezpečení společnosti Sport Trade a.s.. A jako 

nejvhodnější varianta nám zřetelně vyšla varianta „3“. Jako druhá se umístila varianta „2“ 

a varianta „1“ se jeví jako nejméně vhodná. 

3 Popis nejúčinnější inovativní varianty a grafická dokumentace 

společnosti  

Optimální bezpečnost je dána prvky a vazbami, které tvoří průnik prvků a vazeb 

jednotlivých systémů. Jedná se o mechanické zábranné systémy, elektrické zabezpečovací 

systémy a systém režimové ochrany a jejich vztahu k okolí systému. Průnik těchto prvků 

bezpečnostního systému určuje jeho optimální bezpečnost. Schematické znázornění 

optimální bezpečnosti je zobrazeno na obrázku 4. [18] 

 
Obrázek 4 Optimální bezpečnost 

Optimální bezpečnost 
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3.1 Zabezpečení perimetru 

Perimetrická ochrana je většinou první překážkou pachatele nebo nežádoucí osoby 

k vniknutí do chráněného objektu. Její hlavní funkcí je zastavení (zpomalení) průniku 

pachatele. Mezi mechanické zábranné prvky perimetrické ochrany patří bezpečnostní 

oplocení. Smyslem použití těchto prostředků je obvodová ochrana určeného prostoru. [21] 

V našem případě se jedná o zabezpečení parkoviště, které se nachází, uvnitř areálu 

viz. obrázek 1. Tento technický prostředek je vystaven klimatickým vlivům a působením 

okolního prostředí po celou dobu své životnosti. Proto jedním z hlavních kritérií je jejich 

odolnost povětrnostním podmínkám. Proto jsme použili k oplocení systém INDUSTRY, 

který vyrábí společnost VOKD Svařované sítě. Jedná se o vysoce stabilní a pevné ploty 

moderního a reprezentativního vzhledu, vyráběné ze svařovaných sítí, které jsou mnohem 

pevnější než klasické pletivo a svou silou drátu, povrchovou úpravou a kvalitním 

zpracováním jsou velmi odolné povětrnostním vlivům i vandalismu. [23] 

Panely jsou vyrobeny z ocelových drátů o délce 2 500 mm a pro zvýšení pevnosti a 

statiky je plotový panel na čtyřech místech prolisován. Panel je povrchově upraven 

žárovým zinkováním. Taktéž jsou upraveny sloupky. 

Na realizaci byly použity panely INDUSTRY typu M: výška – 1755 mm, oka – 200 x 50 

mm, délka panelu – 2500 mm, drát – 5/4,4 mm, počet ohybů – 3. 

Sloupky INDUSTRY typu M: výška – 2800 mm, specifikace – 60 x 60 x 2 mm, počet 

úchytek panelu – průběžný 4, rohový 8. 

V dolní části plotu byly použity podhrabové desky, které účinně zabraňují v podlezení 

plotu. [23] 

Celková cena oplocení včetně montáže je 251 200 Kč. 

Vjezdová automatická brána je výrobkem firmy Wišniowski, která se postarala o její 

projekci a instalaci v areálu společnosti. Speciální posuvný systém, umístěný na valivých 

ložiscích, zajišťuje stabilní pohyb a pohonná jednotka, namontovaná na stojinách zaručuje 

hladké uzavření brány v zapnuté poloze. Průjezdná šířka brány je 6,5 m. Celková délka 

brány je 9 m a výška 1,7 m. Dálkové otevírání posuvné brány je zajištěno vzdáleně řízenou 

jednotkou, vestavěnou do sloupku brány. Toto umístění chrání zařízení před 

neoprávněnými osobami. Bránu lze ovládat dálkovým ovladačem z vozidla, ale také ze 
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správní budovy pomocí klávesnice. V případě poruchy napájení mohou být vrata otevřena 

ručně po odblokování ovládajícího mechanismu.[24] 

Cena včetně montáže je 77 550 Kč. 

3.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je všeobecně rozdělena na stavební prvky a otvorové výplně. Patří 

mezi ně zejména dveře, okna, zasklení, bezpečnostní fólie, mříže, rolety a žaluzie včetně 

jejich uzamykacích systémů. Všeobecně jsou chápaná okna a dveře jako nejslabší článek 

pláště a objektu. Proto není důležité uvažovat o nepřekonatelnosti překážky, ale zaměřit se 

na to, za jaký časový úsek je možno překážku překonat a zda tento časový úsek stačí 

k spuštění elektrického zabezpečovacího zařízení, jenž vyvolá adekvátní zásah obsluhy 

EZS, čímž se hrozba ztrát a škod minimalizuje na co nejmenší míru. 

Okna - objekt společnosti Sport Trade a.s. je osazen plastovými šestikomorovými 

okny Vekra Trend. Jedná se o klasický design s odsazeným křídlem, kde tvarovou stabilitu 

zajišťuje pozinkovaná ocelová výztuha v rámu i křídle. Plně seřiditelné okenní kování 

SIGENIA AUBI a zvýšený počet bezpečnostních bodů pro větší odolnost proti vloupání 

byly důvodem jejich pořízení. V přízemí jsou tato okna potažena čirou bezpečnostní fólií 

SCX 0,35 mm dle DIN EN 356 P2A,která slouží jako ochrana před vniknutím do objektu a 

také jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. Dodávku a montáž provedla firma Next. 

Tato fólie nahrazuje použití mříží a rolet v plném rozsahu a také zvyšuje nezanedbatelné 

estetické hledisko při pohledu na budovu. [11,22] 

Dveře – představují důležitou výplň pláště budovy a jednotlivých sektorů uvnitř 

budovy, na které je potřeba zaměřit pozornost z pohledu zabezpečení. Počet vstupních 

dveří do správní budovy je 4. Jedná se o bezpečnostní dveře typu SD 101 spadající do 

bezpečnostní třídy 3, dle ENV 1627, troje jsou vybaveny bezpečnostním kováním EVVA 

SB 88 a motorovou vložkou, která automaticky zamkne i odemkne pomocí klávesnice a 

přístupového kódu. Počet jistících bodů je 17. Do skladu jsou použity dvoje dveře stejného 

typu SD 101, ale s oplechováním a antikorozním nástřikem, který chrání dveře proti 

klimatickým vlivům počasí. Jejich konstrukce je patrná z obrázku 5. [12] 
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1. ocelové kotvy 

2. betonová výplň zárubně 

3. bezpečnostní zárubeň 

4. obložka zárubně s těsněním 

5. zvuková a tepelná izolace 

6. ocelový skelet 

7. oboustranné pancéřování 

8. bezpečnostní panty s ložiskem 

Obrázek 5 Konstrukce dveří (zdroj [12])

9.  dvojité zamykací body 

10. nerezové hrany 

11. automatické zamykací body 

12. povrch dveří 

13. dřevěný hranol umožňující 

14. zkrácení dveří 

15. práh s integrovaným těsněním 
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Vnitřní dveře jsou standardního provedení, jen dveře na poschodí, které oddělují 

jednotlivé zóny vstupu a dveře účtárny jsou bezpečnostní typu SD 101 spadající do 

bezpečnostní třídy 3 a ovládané klávesnicí. V ostatních dveřích opatřených bezpečnostním 

kováním EVVA SB 88, je použita vložka EVVA typ DUAL, která je chráněná proti 

vyhmatávání, odvrtání a vytržení. Velký počet kombinačních možností umožňuje využit 

systém generálního klíče, jehož podstata je v tom, že se odemyká více dveří jedním klíčem. 

Každý zaměstnanec je součástí tohoto systému a otevře si svým přiděleným klíčem jen ty 

dveře, které jsou mu určeny jeho nadřízenými a které souvisí s jeho pracovním zařazením. 

Vrata – jsou poslední otvorovou výplní pláště budovy. V našem případě se jedná, o 

tři kusy vrat o rozměrech 3000 mm x 3300 mm. Jsou to vrata sekční výsuvná od firmy 

TRIDO, jejíž sendvičová struktura se skládá z jednotlivých panelů o síle 40 mm. 

Jednotlivé panely jsou vyrobeny z dvou pozinkovaných plechů o síle 2 mm a výztuhy o 

síle 5 mm, které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou a společně tvoří dostatečně pevnou 

konstrukci vrat.  

Nezbytným doplňkem průmyslových vrat je elektrický pohon, který je dodáván 

včetně řídící jednotky. Z pohledu celkového zabezpečení vrat je velkou výhodou zesílení 

pantů a ovládacích lanek, což zajišťuje dobrou ochranu před napadením pachatelem, který 

by se je snažil vypáčit a také použití vnitřní uzamykatelné zástrčky, jenž zabrání 

neoprávněnému otevření. Konstrukce a montáž vrat je patrná z obrázku 6. [17] 

   
Obrázek 6 Konstrukce a montáž vrat (zdroj [17]) 
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3.3 Předmětová ochrana 

Mechanické zábranné prostředky předmětové ochrany se používají k zabezpečení 

malých předmětů, ochraně finančních prostředků, cenin, cenných papírů, písemností a 

elektronických nosičů i utajovaných skutečností před jejich odcizením, poškozením, 

zneužitím a zničením. 

V našem případě pro potřeby zabezpečení předmětů společnosti použijeme tyto 

zabezpečovací prostředky: 

 Trezor CT-T SL II/3 SC je ohnivzdorný a od výrobce EPI-Trezory s.r.o.. 

Svou bytelnou konstrukcí z vysoce kvalitní oceli a třístranným uzavíracím 

mechanismem spadá do bezpečnostní třídy 2 dle EN 1143-1. Jeho pořizovací 

cena je 35 368 Kč. [10] 

 Pokladna Olympia CM 911 je umístěna v mzdové účtárně a slouží k vydávání 

provozní hotovosti je vybavena pro všechny základní pokladní operace a 

správu. Jedná se o výrobek firmy Olympia a její pořizovací cena je 5 211 Kč. 

[9] 

3.4 Systematický přehled zajištění elektrickým zabezpečovacím systémem 

Varianta 3 (Honeywell) 

 Počet PIR čidel 

o 67 (64kombinované s detektorem tříštění a 3dlouhý dosah) 

 Počet magnetických kontaktů 

o 73 

 Detekce pohybu z kamerového systému 

o 13 x venkovní kamera 

 Počet klávesnic a RFID čteček 

o 16 

 Celkový počet použitých zón v návrhu (včetně tamperů a rezerv) 

o Teco/Honeywell: 232 

 Maximální počet zón pro daný systém 

o Teco: bez použití další řídící jednotky lze systém rozšířit, ze současných 

2sběrnic na 8, počet zón by se tak pohyboval kolem 1000. 
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o Honeywell Galaxy Dimension GD264: 264zón (až 520zón s typem GD520) 

 Kamerový systém 

o 16 (13 venkovních, 3 vnitřní) 

o Záznam obrazu 24 hodin / 7 dní v týdnu 

o Přenos obrazu na PCO 

3.5 Grafická dokumentace zabezpečení 

V této části se nachází výkresy s půdorysy situačního plánu s rozmístněním použitých 

zabezpečovacích prvků. Také je zde uvedena legenda se symboly použitých prvků. 

 

Tabulka 15 Legenda použité symboly 

 
 

3.5.1 Perimetr a půdorys situačního plánu s rozmístněním zabezpečovacích prvků 

Pro lepší přehlednost je tento obrázek vyobrazen na zvláštní straně. 
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Obrázek 7 Zabezpečení exteriéru 
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3.5.2 Interiér a půdorys skladovací a administrativní budovy s rozmístněním zabezpečovacích prvků 

Obrázek 8 Zabezpečení interiéru 
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3.5.3 Popis zabezpečení fyzickou ostrahou 

Fyzická ostraha je navržená jako dálkový dohled přes pult centralizované ochrany a 

je zabezpečována bezpečnostní agenturou IPO SECURITY s.r.o., která tento pult 

provozuje a řídí. Obsluha pultu je prováděná 24 hodin denně po 365 dní v roce. V případě 

narušení mimo pracovní dobu společnosti je objekt okamžitě prověřován zásahovou 

jednotkou, jejíž členové jsou s objektem detailně seznámeni. V průběhu pracovní doby 

společnosti je dohled zabezpečen určenými a proškolenými pracovníky. 

Rozsah poskytovaných služeb této bezpečnostní agentury a její výjezdová skupina je 

dle mého názoru dostačující a kdykoli se rozsah objednaných služeb může upravit dle 

reálných požadavků společnosti Sport Trade a.s. 

3.6 Pojištění společnosti Sport Trade a.s. 

Společnost Sport Trade a.s. má sjednáno Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele 

a právnických osob a Majetkové pojištění, které chrání aktiva společnosti a poskytuje 

ochranu pro případ újmy způsobené při činnostech společnosti. Tuto svou komplexní 

službu ji poskytla Česká pojišťovna a.s.. 

4 Organizační a režimové opatření 

4.1 Vjezd, výjezd vozidel do areálu společnosti 

Vjezd a výjezd osobních vozidel zaměstnanců a zákazníků je povolen hlavní branou 

parkoviště. 

Provoz ve společnosti se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a také vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se řídí pravidla řízení provozu na 

pozemních komunikacích. 

Vjezd a výjezd vozidel je v pracovní době povolen na základě kontaktu 

navštěvované osoby nebo za použití karty pro daný automobil a osobní čipové karty. 

Každý průjezd hlavní bránou automobilu v majetku společnosti je zaznamenáván databázi 

vozidel. 
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Při vjezdu a výjezdu silničních motorových vozidel mimo pracovní dobu je řidič 

povinen na požádání člena ostrahy, který provádí ochranu společnosti, podrobit své osobní 

zavazadlo nebo zavazadlový prostor vozidla fyzické kontrole. Parkování vozidel je 

povoleno pouze na k tomu určených parkovištích. 

Dále je umožněn vjezd vozidlům zásobování materiálem a k odvozu hotových 

výrobků, to vše na základě vyhotovené objednávky, nákladového listu z obchodního 

oddělení. 

4.2 Pohyb osob 

Zaměstnanci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Sport Trade a.s. 

mají ve své pracovní smlouvě určené místo výkonu práce a uvedená oprávnění ke vstupu 

do vyhrazených prostorů společnosti potřebných k výkonu svého zaměstnání. Na základě 

svého zařazení je mu přidělen jedinečný identifikační kód, kterým se přihlašuje do 

docházkového evidenčního systému. 

Hosty a zákazníky po ohlášení z hlavní brány, nebo od branky pro pěší si přebírají 

jednotliví zaměstnanci a ty si osobně uvedou do své kanceláře, skladu atd. 

4.3 Pohyb materiálu 

Materiál je dopravován nákladními a dodávkovými vozy na základě objednávek a 

převozních listů. Za pohyb materiálu je odpovědná osoba (skladník), který dohlíží a 

kontroluje příjem a výdej materiálu na sklad a také jeho výdej zaměstnancům. Výdej 

hotových výrobků připravených k expedici provádí pracovník expedice a to s vyhotovením 

veškerých dokladů k zakázce. 

4.4 Pohyb dokumentů 

Za pohyb všech dokumentů zahrnující příjem, evidenci, zpracování, kopírování, 

archivaci a skartaci ve společnosti Sport Trade a.s. odpovídá mzdové oddělení. V tomto 

oddělení jsou zpracovávány osobní údaje zaměstnanců s ohledem na zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci tohoto oddělení jsou vázání mlčenlivostí, 

která je dána pracovní smlouvou a to i po ukončení pracovního poměru. 
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4.5 Klíčový režim 

Je součástí režimové ochrany a specifikuje oprávnění jednotlivých osob 

(zaměstnanců) ke vstupu do jednotlivých částí areálu společnosti, kanceláří a vyhrazených 

prostorů. Je zde využit systém generálního klíče, jehož podstata je v tom, že se odemyká 

více dveří jedním klíčem. Každý zaměstnanec je součástí tohoto systému a otevře se svým 

přiděleným klíčem jen ty dveře, které jsou mu určeny jeho nadřízenými a které souvisí 

s jeho pracovním zařazením. V tabulce 16 je přehledně uvedena struktura klíčového 

režimu. V kanceláři hlídací bezpečnostní agentury je uložen univerzální klíč od všech 

dveří, který lze použít pouze v případě řešení nenadálých a mimořádných situací. 

 

Tabulka 16 Klíčový režim 

Dveře jednotlivých prostorů 
Uživatel s oprávněným vstupem 

jednatel účetní mistr skladník dělník 
Hlavní vchod           
Výrobní hala           
Sklad           
Kancelář účetní        
Kancelář jednatele       
  

4.6 Požární bezpečnost objektu 

Požárně bezpečnostní zařízení a nutnost vybavení objektů těmito zařízeními je dána 

kodexem norem bezpečnosti staveb ČSN 7308 a tyto požadavky stanoví projektant řešící 

komplexně požární bezpečnost celého objektu. Projektant stanoví pro dodavatele požárně 

bezpečnostních zařízení pravidla a požadavky na typy a umístění těchto zařízení, aby tyto 

zařízení a systémy pracovaly ve správných vazbách. 

Požární bezpečnost a také montáž požárně bezpečnostních zřízení jsou velmi 

odpovědným úkolem v bezpečnosti celého objektu a proto tuto otázku řeší důkladně 

projektant požárně bezpečnostního zařízení dostatečně kvalifikovaný s odpovídající praxí, 

dle norem a předpisů platných v České republice. 

Realizace protipožárního zabezpečení společnosti Sport Trade a.s. a její řešení je 

samostatným celkem projektové dokumentace a nebude tématem mé diplomové práce 

vyjma uvažovaného možného rizika, které může nastat. 
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4.7 Režimová ochrana střeženého objektu 

Režim střeženého objektu společnosti Sport Trade a.s. řeší všechny provozní 

záležitosti s ohledem používáním elektrického zabezpečovacího systému v pracovní době i 

mimo ní. Dálkový dohled přes pult centralizované ochrany provádí firma IPO SECURITY 

s.r.o., která tento pult provozuje a řídí. Obsluha pultu je prováděná 24 hodin denně po 365 

dní v roce. V případě narušení mimo pracovní dobu společnosti je objekt okamžitě 

prověřován zásahovou jednotkou, jejíž členové jsou s objektem detailně seznámeni. 

 

1) STŘEŽENÝ OBJEKT: 

Název objektu: Sport Trade a.s.   

     Adresa objektu: Koksární 1096/10 

     Číslo objektu:  P326                                                                                                                                       

2) VEDOUCÍ OBJEKTU: Hamáček Jiří   tel.: 754 776 345                                                                                                          

3) OSOBY POVĚŘENÉ A SEZNÁMENÉ S OBSLUHOU EZS: 

      Uvedené ve zvláštním seznamu – autorizace: Vedení společnosti 

4) SERVISNÍ FIRMA ZAŘÍZENÍ EZS: IPO SECURITY s.r.o.                                          

5) PRACOVNÍ REŽIM EZS V OBJEKTU: uvedeno dále 

6) EVIDENČNÍ LIST: Návody, Klíče, Karty  

4.7.1 Pracovní režim EZS v objektu 

Parkoviště 

Signalizace venkovní detekce pohybu pomocí kamerového systému se aktivuje 

automaticky v 17:30, případně dříve posledním zaměstnancem. Odkódování venkovních 

prostor probíhá automaticky při zadaném platném vstupním kódu/platné přístupové kartě.  

Detekce pohybu aktivuje tichý poplach na PCO, který na základě záznamu z kamer 

vyhodnotí situaci. 

V případě, že je zabezpečovací ústřednou přijat signál sabotáže z dohledových kamer 

(pokus o demontáž, zakrytí) spouští se okamžitý alarm. 



48 
 

Zásobovací cesta  

Prostor zásobovací cesty bude automaticky odkódován v 5:30 a v 18:00 proběhne 

jeho automatické zastřežení. Tento režim probíhá od pondělí do pátku. O víkendu jsou 

veškeré venkovní prostory zastřeženy trvale (od pátku 18h. do pondělí 5.30h. + 30 minut 

na výměnu stráží od 5.30 – 6.00 sobota + neděle). Poplach nespouští sirény, ale jen tichý 

poplach na PCO. V případě, kdy někdo z vnějších autorizovaných uživatelů bude chtít 

mimo stanovenou dobu, tj. v době střežení do areálu vstoupit a bude mít klíče od brány, ale 

nebude moci odkódovat detekci pohybu  ( Kámen Zbraslav, Řempo Ostrava), musí před 

vstupem zavolat na PCO, nahlásit se + dobu pobytu a následně za sebou bránu zamknout. 

Obsluha PCO ověřuje vizuálně pohyb dle kamer. Tyto informace jsou součástí předávacího 

protokolu všem subjektům. 

Budova a haly 

Všechny podsystémy v budově se budou automaticky kódovat v 17:30 jako pro 

případ, kdyby někdo zapomněl zastřežit při odchodu. Je povinnost posledního vždy 

zakódovat svým individuálním kódem. 

Popis automatického zastřežování 

Nastaveno automatické zastřežení na 17:30 – parkoviště, budova a haly, následně 

pak zásobovací cesta (18:00). V 17:30 začíná běžet zpoždění 10min - pískají klávesnice a 

v 17:30 IP telefonie prozvoní všechny telefony a na displeji telefonech se zobrazí "začíná 

zastřežení budovy." Jestliže je někdo přítomen, pak při zadání jeho kódu na klávesnici 

dojde k odložení o nastavených 60 min. Po 60 minutách v 18:30 se opakuje 10 minutová 

výstraha. Když již nikdo kód nezadá, dojde v 18:45 k zastřežení objektu. Odložení lze 

celkem provést 10x, pak musí dojít aspoň ke krátkodobému zastřežení. 

Popis jednotlivých skupin – uživatelé: 

1) Vedení 

 Oprávnění k neomezenému pohybu po celém objektu. 

2) Administrativa 

 Venkovní prostory 

o Přístup na prostory parkoviště 

 Vnitřní prostory 
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o Přístup do společných prostor v 1.NP 

o Přístup do vlastních kanceláří v 2.NP 

3) Dílna  

 Venkovní prostory 

o Přístup na prostory parkoviště 

 Vnitřní prostory 

o Přístup do společných prostor v 1.NP 

o Přístup do dílny 

o Přístup na patro administrativy (přístup na chodbu 2.NP) 

 

4) Skladník 

 Venkovní prostory 

o Přístup na prostory parkoviště 

o Přístup na prostory zásobovací cesty (nákladová rampa) 

 Vnitřní prostory 

o Přístup do společných prostor v 1.NP a 2.NP 

o Přístup do dílny 

o Přístup do skladů H1, H2 a H3 (dle pracovního zařazení) s možností 

ovládání přímo na halách (kódování probíhá pomocí kombinace 

kódu a přístupové karty) 

5) Nájemníci 

 

 Venkovní prostory 

o Přístup na prostory parkoviště 

 Vnitřní prostory 

o Přístup do odpovídajících místnosti ve 3.NP. 

6) Ostraha 

 

 Venkovní prostory 

o Přístup na prostory parkoviště a zásobovací cesty 

 Vnitřní prostory 

o Bez přístupu (přístup pouze při zásahu) 



50 
 

 

Všechna oprávnění mohou čtečkami otevírat všechny spojovací dveře za 

předpokladu, že jsou podsystémy odstřeženy.  

Postup ovládání systému 

Při příchodu do venkovní části areálu je třeba použít čtečky (otevírá dveře a 

deaktivuje zastřežení venkovních prostor). Pro odkódování systému budovy je potřeba 

přiložit kartu a zadat kód. Po odstřežení karta otevírá odstřežené dveře vybavené čtečkami. 

Při úspěšném odkódování dojde k odstřežení venkovních prostor dle uživatelských 

oprávnění. 

Při odchodu je třeba na klávesnici zadat svůj 4místný kód a vybrat oblasti, které je 

potřeba zastřežit. Po úspěšné aktivaci začne běžet odchodový čas pro vnitřní, resp. 

venkovní prostory. 

Systém před umožněním zastřežení zkontroluje uzavření dveří, oken a pohyb v 

kódované oblasti, v případě problému pak vypíše zdroj detekce a umístění (otevřené okno, 

dveře, pohyb). 

Postup při poplachu 

Při vzniku poplachu začnou houkat všechny sirény a začnou se přenášet události na 

PCO. Pro deaktivaci je třeba zadat přiložit kartu a zadat kód. Po zrušení poplachu je nutné 

zavolat na PCO a nahlásit falešný poplach. 

Časy podsystémů 

H2 a H3 – zpoždění pro vstup a odchod 60s. 

Ostatní podsystémy v budově - zpoždění pro vstup a odchod 40s. 

Parkoviště – výjezd – 7 minut  

Tabulka 17 Provozní doba parkoviště 

 Provozní doba od - do Zapnutí EZS Vypnutí EZS 
Pondělí 8:00 – 16.30 17:30 První kartou 
Úterý 8:00 – 16.30 17:30 První kartou 
Středa 8:00 – 16.30 17:30 První kartou 
Čtvrtek 8:00 – 16.30 17:30 První kartou 
Pátek 8:00 – 16.30 17:30 První kartou 
Sobota Nepravidelně   
Neděle Nepravidelně   
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Tabulka 18 Provozní doba zásobovací cesty 

 Provozní doba od - do Zapnutí EZS Vypnutí EZS 
Pondělí 5:30 – 18:00 18:00 5:30 
Úterý 5:30 – 18:00 18:00 5:30 
Středa 5:30 – 18:00 18:00 5:30 
Čtvrtek 5:30 – 18:00 18:00 5:30 
Pátek 5:30 – 18:00 18:00 5:30 
Sobota Nepravidelně   
Neděle Nepravidelně   
 

7) Změny ve střeženém objektu 

a)  Dojde-li ke změně pracovní doby v objektu kterýkoliv den, je nutné tuto změnu 

předem ohlásit na PCO spolu s následujícími údaji: 

o číslo objektu 

o jméno 

o telefon a dobu pobytu v objektu 

 

b) Bezprostředně před vstupem osoby uvedené jako zástupce externích firem,            

případně osoby pověřené některou z externích firem je opět povinnost 

informovat o této činnosti PCO spolu s těmito údaji: 

o číslo objektu 

o příjmení a jméno 

o číslo telefonu a dobu pobytu v objektu 

Následně se může odemknout brána, za sebou bránu zavře a po dohodnutém čase 

zase bránu musí před opuštěním zamknout. Po tu dobu pracovník PCO je oprávněn pohyb 

monitorovat na PCO, ověřit časy a odjezd. 

Vstoupí-li kdokoliv ze zmocněných zástupců do střeženého objektu v době po 

provedené kontrole zapojení zařízení, zapomene se nahlásit – spustí tichý poplach na 

pohybových čidlech PCO – má ještě možnost neprodleně do 1minuty od narušení nahlásit 

na dispečink PCO., telefon 596 751 751 
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Souhlasím s výše uvedeným, všemu rozumím a přebírám: 

Kód alarmu – individuální : Autorizace – vedení : xxxx 

Brána k rampě vjezd. Kód zámku č.: xxxx  

Parkoviště vjezd. Kód zámku č.: xxxx 

Boční branka vstup. Kód zámku č.: xxxx 

Hlavní vstup. Kód zámku č.: xxxx 

Hala 01 – vrata kód: xxxx 

Hala 02 – vrata kód: xxxx 

Hala 03 – vrata kód: xxxx 

Klíče počet: xxxx 

Umístění všech klíčů: xxxx 

Dálkové ovládání brány: xxxx 

Čipové karty: xxxx 

 

V Ostravě 30. 12. 2013 

 

            vedoucí osoba objektu 

              Hamáček Jiří                                                                        Jan Novotný 

 osoba přejímající                                                osoba předávající 

  

4.7.2 Předávací protokol 

Po instalaci systému Honeywell následovalo měření a testování samotné instalace a 

systému jako takového. K prověření všech jeho částí došlo ve zkušebním provozu. Po té 

následovala revize nainstalovaného systému, která byla provedena dne 20. 12. 2013 

s výsledkem „Zařízení bez závad“, a na základě těchto kroků byl vyhotoven předávací 

protokol. 

Předávací protokol zabezpečovacího systému Honeywell 

Předávající  Přejímající  

Jan Novotný  Sport Trade a.s. 

Svornosti 14  Koksární 1096/10 

Ostrava – Zábřeh  Ostrava - Přívoz 
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1. Předmět dodávky 

Předávající tímto protokolem odevzdal přejímajícímu funkční sestavu systému 

Honeywell v konfiguraci, která odpovídá příslušnému daňovému dokladu, na základě 

kterého přejímající dodávku systému zaplatil. Přejímající převzal celý systém a souhlasí s 

uvedenými body ujednání. 

Instalovaný systém splňuje požadavky normy ČSN-50131-1 třída 4 a na jeho 

jednotlivé prvky vyrobené firmou Honeywell, je vystaveno prohlášení, které je v souladu 

s platnými normami. Systém byl namontován jako trvalá součást stavby na výše uvedené 

adrese přejímajícího. Předávající servisní technik je držitelem platné koncesované živnosti, 

která mu umožňuje provádět montáž zabezpečovací techniky v souladu se zákony České 

republiky. Předávající byl také certifikován výrobcem systému Honeywell (společností 

Honeywell) a splňuje podmínky výrobce pro využití pozáručního servisu. 

2. Podmínky 

Systém byl nainstalován v rozsahu a dle požadavků přejímajícího, byl řádně 

odzkoušen a nabyvatel stvrzuje svým podpisem, že všemu rozumí, byl řádně proškolen, jak 

systém funguje a také jak, jej správně používat. 

Předávající odevzdal přejímajícímu dokumentaci k systému včetně uživatelského manuálu 

a včetně přístupových kódů k systému na úrovni správce. 

Předávající doporučil nabyvateli připojení instalovaného systému k PCO firmy IPO 

SECURITY s.r.o., aby v případě aktivace EZS, mohlo dojít ke kontrole chráněného 

objektu zásahovou jednotkou. 

Nabyvatel se zavazuje, že bude systém využívat v souladu s uživatelským manuálem. A 

systém budou obsluhovat pouze prokazatelně proškolené osoby k obsluze systému. Také se 

zavazuje, že nebude sdělovat žádné citlivé údaje o zabezpečovacím systému nepovolaným 

osobám. 

Předávající upozornil nabyvatele o potřebě údržby a provádění pravidelných ročních 

servisních a revizních kontrol celého systému. Nabyvatel nebude sám provádět úpravy a 

zásahy do konfigurace systému a také byl, že detektory systému nemohou být zakryty či 

zastíněny. 
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Nabyvatel se zavazuje neprodleně nahlásit předávajícímu případné závady EZS. 

Předávající se zavazuje nahlášené závady vyřešit v co nejkratším termínu od nahlášení 

závady. 

Nabyvatel byl řádně informován, že systém EZS musí být trvale napájen ze sítě a že 

zálohovací akumulátor slouží jenom k překlenutí výpadku sítě, a proto není určen k 

případnému dlouhodobému napájení systému. 

Nabyvatel si uvědomuje, že instalace elektronického systému je jenom jedním možným 

typem ochrany objektu. Instalovaný systém zajisté nemůže zcela vyloučit škodní událost, 

může ji jen v rozsahu nainstalovaných prvků a na základě jejich funkčních vlastností 

detekovat a případně hlásit. Nabyvatel byl upozorněn, že je v jeho zájmu eliminace 

falešných poplachů, udržovat střežený prostor v řádném stavu a musí se zde provézt 

opatření, která zabrání nežádoucímu proudění vzduchu a také nežádoucímu pohybu osob, 

zvířat a předmětů. Okna a dveře musí být spolehlivě uzavřena. 

Nabyvatel a předávající se tímto výslovně dohodli, že veškeré vzniklé případné majetkové 

spory, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Zák.č. 216/94 Sb. A to v rozhodčím 

řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů. Případný rozhodce bude vybrán stranou 

přejímající a rozhodčí řízení bude vedeno jen písemně. Doručování se bude provádět dle 

příslušných ustanovení Zák.č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád. 

3. Záruka 

Na nainstalovaný systém a všechny jeho funkce poskytuje předávající nabyvateli 

záruku 36 měsíců ode dne podpisu protokolu. Pozáruční servis výrobce (Honeywell) se 

vztahuje na prvky předávaného systému, které výrobce vyrobil, a také byly prokazatelně 

namontované certifikovaným technikem firmy Honeywell. Pozáruční servis bude prováděn 

v délce 5 let od vypršení uvedené záruky. Podmínkou k poskytnutí pozáručního servisu je 

pravidelné provádění servisních kontrol v intervalu jednoho roku, technikem, který vlastní 

příslušnou certifikaci výrobce Honeywel. 

Záruka a pozáruční servis se vztahují jenom na komponenty instalovaného EZS a 

nezakládají právní nárok uživatele na náhradu případné vzniklé újmy na majetku, zdraví či 

životě, kterou zaviní živelná pohroma nebo souhra náhod a okolností nebo jiná osoba. 

Záruka a pozáruční servis se nevztahují na zásahy způsobené chybou obsluhy ze strany 

nabývajícího (či jiného subjektu), způsobené poškozením, či jinou osobou. Také se 

nevztahují na škody způsobené  přepětím v napájecí nebo komunikační síti, také zásahem 
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blesku a nežádoucím elektromagnetickým rušením v místě montáže, požárem, povodní 

nebo zatečením vody, viz. Všeobecné obchodní podmínky. Záruka a pozáruční servis se 

nevztahují na výměnu baterií, a také na provádění pravidelných ročních servisních 

prohlídek. (Placená služba) 

 

Datum předání 30. 12. 2013 

 

Předávající     Jan Novotný                                            Přejímající    Jiří Hamáček 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou zabezpečení ochrany majetku 

společnosti Sport Trade a.s., pro kterou jsem vypracoval komplexní bezpečnostní projekt 

na základě analýzy bezpečnostních rizik a požadavků investora, které jsem zapracoval do 

konečného řešení bezpečnosti a ochrany majetku společnosti. Na základě těchto kritérií 

jsem vypracoval tři návrhy zabezpečení ve třech cenových relacích. Systém komplexního 

zabezpečení je řešen  postupným rozšiřováním základní verze, na kterou navazuje druhá a 

třetí varianta zpracování. 

Projekt byl vytvořen individuálně na zakázku a následně předložen majitelům 

společnosti k seznámení s obsahem. Celková cena projektu je 1 833 589 Kč, pro snadnější 

uvedení systému do provozu a lepší ekonomickou rozvahu je možnost rozložit montáž a 

realizaci do třech na sebe navazujících systémů, jejich cenová kalkulace je uvedena 

v příloze 6. Majitelé společnosti se však rozhodli řešit její zabezpečení radikálně a použili 

nejvyšší možné zabezpečení poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 

s použitím kamerového systému v souladu s ostatními prvky fyzické ochrany. 

Přínos mé diplomové práce spočívá v zajištění společnosti Sport Trade a.s. proti 

vloupání, vandalismu a jiné trestné činnosti a to s použitím moderních poplachových a 

zabezpečovacích systémů dle požadavků společnosti. Přijatelnost nákladů a ekonomické 

hledisko nutnosti zabezpečení aktiv společnosti, umožnilo realizaci projektu v rámci 

jednorázové investice do celého systému a jeho zprovoznění už při kolaudaci celého 

areálu. 

Tato práce mi umožnila praktické ověření znalostí a dovedností získaných studiem 

v oboru Technická bezpečnost osob a majetku a přímou konfrontaci praktických 

zkušeností a znalostí techniků montážní firmy. Přínosem bylo také to, že se jednalo o 

reálný objekt a jeho projekční zpracování je hmatatelným výsledkem mé práce a také že 

management společnosti akceptoval a realizoval mé návrhy. 
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Vývoj kriminality v Ostravě v letech 2007 – 2013 

 

Vývoj kriminality v Ostravě – Přívozu v letech 2007 - 2013 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kriminalita celkem 1803 1811 2218 2074 2029 1897 1868 

Obecná 1485 1518 1879 1339 1822 1720 1640 

Násilná 119 90 102 94 94 84 113 

Loupeže 48 38 53 41 35 29 34 
Mravnostní 3 3 6 9 5 8 5 

Majetková 1301 1358 1709 1719 1630 1516 1412 

Krádeže vloupáním 245 207 330 348 331 265 313 

Krádeže prosté 966 1072 1278 1294 1201 1144 967 

Ostatní 62 67 62 63 93 112 110 

Hospodářská 143 104 113 97 106 92 112 
Zbývající 175 189 226 92 101 85 116 

 

Podíl majetkové kriminality v Ostravě v roce 2013 

Rok 2013 % 

Kriminalita celkem 17 630 100 

Majetková 12 825 72,7 

Ostatní  4 805 27,3 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 Dušan Andrejco Inovativní zabezpečení fyzické ochrany velkoskladu 

Rok 2007  2008 2009  2010 2011 2012 2013 

Kriminalita celkem 16 901 18 007 19 235 18 309 18 242 16 765 17 630 

Objasněnost 5 510 5 170 5 768 4 834 4 602 4 656 5 652 

Majetková 11 460 12 954 14 013 13 970 13 705 12 585 12 825 

Objasněnost 2 066 2 038 2 319 2 079 1 847 2 013 2 416 
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Výpočty pravděpodobností 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  
0,05 žádný  0,025 žádný  0,025 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,0225 žádný  
0,005 žádný  0,0025 žádný  0,00025 žádný  

0,045 rozbití 
okna  0,0225 rozbití 

okna  0,00225 rozbití 
okna  

0 žádný  0 žádný  0,405 žádný  
0,09 žádný  0,045 žádný  0,0045 žádný  

0,81 rozbití 
okna 0,855 0,405 rozbití 

okna 0,4275 0,0405 rozbití 
okna 0,04275 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  
0,5 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0,05 žádný  0,025 žádný  0,025 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,2025 žádný  

0,045 možná 
škoda  0,0225 možná 

škoda  0,00225 možná 
škoda  

0,405 pošk. 
fasády 0,45 0,2025 pošk. 

fasády 0,225 0,02025 pošk. 
fasády 0,0225 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,2475 žádný  0,2475 žádný  
0 poškození  0,2205225 poškození  0,2205225 poškození  
0 poškození  0,0245025 poškození  0,0245025 poškození  
0 poškození  0,002475 poškození  0,002475 poškození  
0,5 poškození  0,005 poškození  0,005 poškození  
0 žádný  0,225 žádný  0,225 žádný  
0 poškození  0,200475 poškození  0,200475 poškození  
0 poškození  0,022275 poškození  0,022275 poškození  
0 poškození  0,00225 poškození  0,00225 poškození  
0,5 poškození 1 0,05 poškození 0,5275 0,05 poškození 0,5275 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0 žádný  0,1125 žádný  0,1125 žádný  
0 zaplavení  0,1125 zaplavení  0,1125 zaplavení  

0 možné 
zaplavení  0,0125 možné 

zaplavení  0,0125 možné 
zaplavení  

0 zaplavení  0,0125 zaplavení  0,0125 zaplavení  
0,45 žádný  0,225 žádný  0,225 žádný  
0,0225 žádný  0,01125 žádný  0,01125 žádný  
0,0225 zaplavení  0,01125 zaplavení  0,01125 zaplavení  

0,0025 možné 
zaplavení  0,00125 možné 

zaplavení  0,00125 možné 
zaplavení  

0,0025 zaplavení  0,00125 zaplavení  0,00125 zaplavení  
0,5 zaplavení 0,5275 0,25 zaplavení 0,40125 0,25 zaplavení 0,40125 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  
0,5 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,225 žádný  

0,05 možné 
poškození  0,025 možné 

poškození  0,0025 možné 
poškození  

0,045 možné 
poškození  0,0225 možné 

poškození  0,00225 možné 
poškození  

0,3645 možné 
poškození  0,18225 možné 

poškození  0,018225 možné 
poškození  

0,00405 možné 
poškození  0,002025 možné 

poškození  0,0002025 možné 
poškození  

0,03645 poškození 0,5 0,018225 poškození 0,25 0,0018225 poškození 0,025 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  
0,5 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,225 žádný  

0,05 možné 
poškození  0,025 možné 

poškození  0,0025 možné 
poškození  

0,045 možné 
poškození  0,0225 možné 

poškození  0,00225 možné 
poškození  

0,3645 možné 
poškození  0,18225 možné 

poškození  0,018225 možné 
poškození  

0,00405 možné 
poškození  0,002025 možné 

poškození  0,0002025 možné 
poškození  

0,03645 krádež 0,5 0,018225 krádež 0,25 0,0018225 krádež 0,025 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  
0,5 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,225 žádný  
0,25 žádný  0,125 žádný  0,0125 žádný  

0 možné 
omezení  0 možné 

omezení  0,0015625 možné 
omezení  

0 ztráta 
vybavení  0 ztráta 

vybavení  0,0015625 ztráta 
vybavení  

0 ztráta 
vybavení  0 ztráta 

vybavení  0,003125 ztráta 
vybavení  

0 možné 
omezení  0,03125 možné 

omezení  0,0015625 možné 
omezení  

0 ztráta 
vybavení  0,03125 ztráta 

vybavení  0,0015625 ztráta 
vybavení  

0,0125 možné 
omezení  0,003125 možné 

omezení  0,00015625 možné 
omezení  

0,0125 ztráta 
vybavení  0,003125 ztráta 

vybavení  0,00015625 ztráta 
vybavení  

0,225 ztráta 
vybavení 0,25 0,05625 ztráta 

vybavení 0,125 0,0028125 ztráta 
vybavení 0,0125 
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 Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 

základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0,1 žádný  0,1 žádný  0,1 žádný  
0,45 žádný  0,45 žádný  0,45 žádný  
0,225 žádný  0,225 žádný  0,225 žádný  
0,1125 žádný  0,1125 žádný  0,1125 žádný  
0,05625 žádný  0,05625 žádný  0,05625 žádný  
0 žádný  0 žádný  0,050625 žádný  
0,05625 krádež 0,05625 0,05625 krádež 0,05625 0,005625 krádež 0,005625 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0,25 žádný  0,25 žádný  0,25 žádný  
0,025 žádný  0,025 žádný  0,025 žádný  
0 žádný  0,2025 žádný  0,2025 žádný  
0,1125 poškození  0,01125 poškození  0,01125 poškození  
0 poškození  0 poškození  0,005625 poškození  
0,1125 krádež  0,01125 krádež  0,005625 krádež  
0 žádný  0,45 žádný  0,45 žádný  
0,25 poškození  0,025 poškození  0,025 poškození  
0 poškození  0 poškození  0,0125 poškození  
0,25 krádež 0,725 0,025 krádež 0,0725 0,0125 krádež 0,0725 
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Pravděpodobnost var. 1 Pravděpodobnost var. 2 Pravděpodobnost var. 3 
základní následek výsledná základní následek výsledná základní následek výsledná 
0 žádný  0,5 žádný  0,5 žádný  

0 malé 
riziko  0 malé 

riziko  0,0025 malé 
riziko  

0 krádež  0 krádež  0,0225 krádež  

0 malé 
riziko  0,0125 malé 

riziko  0,01125 malé 
riziko  

0 krádež  0,1125 krádež  0,10125 krádež  

0 malé 
riziko  0,0125 malé 

riziko  0,01125 malé 
riziko  

0 krádež  0,1125 krádež  0,10125 krádež  

0 malé 
riziko  0 malé 

riziko  0,0025 malé 
riziko  

0 krádež  0 krádež  0,0225 krádež  

0 malé 
riziko  0,0125 malé 

riziko  0,01125 malé 
riziko  

0 krádež  0,1125 krádež  0,10125 krádež  

0,1 malé 
riziko  0,0125 malé 

riziko  0,01125 malé 
riziko  

0,9 omezení 
výroby 1 0,1125 omezení 

výroby 0,5 0,10125 omezení 
výroby 0,5 
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Analýza rizik

Příloha  3 Dušan Andrejco Inovativní zabezpečení fyzické ochrany vekoskladu 

Varianta bez opatření Opatření Opakovaná analýza rizik varianta 3 Opatření Opakovaná analýza rizik varianta 2 Opatření Opakovaná analýza rizik varianta 1
P.Č. Nebezpečí následek Z Č O RPN Fyzická zábrana Technické Organizační Z Č O RPN Fyzická zábrana Technické Organizační Z Č O RPN Fyzická zábrana Technické Organizační Z Č O RPN

Nádvoří

1 Přelezení oplocení minimální poškození oplocení 1 4 5 20 - dohled PCO 1 2 2 4 - 1 2 3 6 - 1 4 3 12

2 Průnik oplocení poškození oplocení 2 3 4 24 - dohled PCO 2 2 2 8 - 2 2 3 12 - 2 3 3 18

3 Průnik bránou poškození brány 3 3 5 45 - automatické uzavírání 3 2 1 6 - automatické uzavírání 3 2 2 12 - automatické uzavírání 3 3 3 27

4 4 3 4 48 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4

5 4 3 3 36 Vjezdová brána 4 2 1 8 Vjezdová brána 4 2 2 16 Vjezdová brána uzavírání brány 4 2 3 24
Přízemí

6 Podkopání možné poškození inženýrských sítí 4 1 4 16 - kamerový systém dohled PCO 4 1 3 12 - kamerový systém 4 1 4 16 - - - 4 1 4 16
7 Poškození fasády nízké náklady na opravu 2 4 3 24 omyvatelný nátěr kamerový systém 1 2 1 2 omyvatelný nátěr kamerový systém 1 2 2 4 2 2 3 12

9 Zaplavení prostoru vodou 4 2 3 24 nerozbitné fólie 4 1 2 8 nerozbitné fólie 4 1 2 8 nerozbitné fólie 4 1 2 8

10 Poškození oken 4 3 3 36 nerozbiné fólie dohled PCO 3 1 1 3 nerozbiné fólie - 3 1 2 6  detektory tříštění skla - 3 2 3 18

11 Neuzavření oken 4 5 4 80 - 4 2 1 8 - 4 2 1 8 - 4 2 1 8

12 Krádež materiálu 3 4 4 48 - uzamykání místností 3 2 1 6 - uzamykání místností 3 2 1 6 - EZS uzamykání místností 3 3 3 27

13 Krádež hotových výrobků 4 4 4 64 - uzamykání místností 4 2 1 8 - uzamykání místností 4 2 1 8 - EZS uzamykání místností 4 3 3 36

14 Krádež vybavení 5 4 4 80 - uzamykání místností 5 2 1 10 - uzamykání místností 5 2 1 10 - EZS uzamykání místností 5 3 2 30

15 Poškození materiálu 3 3 4 36 - uzamykání místností 3 2 1 6 - uzamykání místností 3 2 1 6 - EZS uzamykání místností 3 2 3 18

16 3 3 4 36 - uzamykání místností 3 2 1 6 - uzamykání místností 3 2 1 6 - EZS uzamykání místností 3 2 3 18

17 Poškození vybavení 4 3 4 48 - uzamykání místností 4 2 2 16 - uzamykání místností 4 2 2 16 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

18 4 3 3 36 - 4 2 1 8 - uzamykání místností 4 2 2 16 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

19 Nespokojený zaměstnanec 3 4 5 60 - uzamykání místností 3 2 2 12 - EZS uzamykání místností 3 2 2 12 - EZS uzamykání místností 3 3 2 18

20 Nedbalost zaměstnance 3 3 3 27 - - 3 3 2 18 - - 3 3 2 18 - - 3 3 2 18

21 Ztráta klíčů 4 3 4 48 - - 4 2 2 16 - - 4 2 2 16 - EZS - 4 2 3 24

22 menší finanční škoda 2 4 4 32 - uzamykání místností 2 2 2 8 - uzamykání místností 2 2 2 8 - EZS uzamykání místností 2 3 3 18

23 Neuzamčení objektu 4 3 4 48 - 2 2 1 4 - 2 2 1 4 - 2 2 3 12

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

kamerový systém, 
pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

pohybové čidla, 
osvětlení prostoru

Brána je otevřená (má být 
zavřená) 

možná finanční škoda - 
krádež vybavení

automatické uzavírání 
po průjezdu

automatické uzavírání 
po průjezdu

automatické uzavírání 
po průjezdu

Krádež firemního vozidla, 
nákladní vozidlo = možná 
krádež výrobků

vysoká finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

uzavírání brány, 
venkovní kamerový 
systém

automatické uzavírání 
brány, dohled PCO

uzavírání brány, 
venkovní kamerový 
systém

automatické uzavírání 
brány

automatické uzavírání 
brány

střední poškození objektu
střední materiální škody
možné omezení výroby
možné nedodržení termínů dodávek

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

menší poškození objektu
možné materiální škody
krátkodobé omezení výroby

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

možná finanční škoda - 
krádež vybavení

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

možné omezení výroby
menší finanční škoda

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

střední finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

vyšší finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek
možné zneužití důvěrných dat

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

EZS, záznam 
venkovních kamer

možné omezení výroby
menší finanční škoda

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

Poškození hotových 
výrobků 

střední finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

střední finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

Krádež majetku firmy nad 
200 000 Kč

vysoká finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

uzamykání místností, 
dohled PCO

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

střední finanční škoda, 
poškožení/krádež materiálu nebo 
vybavení vyzrazení citlivých údajů s 
následným vykradením

přístupový systém, 
EZS

střední finančí ztráta, požár, 
zaplavení, poškození vybavení, 
materálu, výrobku možné nedodržení 
termínů dodávek

požární systém,  
sledování úniku vody

požární systém,  
sledování úniku vody

požární systém,  
sledování úniku vody

možná finanční škoda - 
krádež vybavení

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

Vynesení majetku 
zaměstnancem

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

možná finanční škoda - 
krádež vybavení

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

automatické uzamčení 
po pracovní době

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

automatické uzamčení 
po pracovní době

EZS (časové 
zabezpečení)

automatické uzamčení 
po pracovní době
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1.NP

25 Zaplavení prostoru vodou 4 2 3 24 nerozbitné fólie - 4 1 2 8 nerozbitné fólie - 4 1 2 8 nerozbitné fólie 4 1 2 8

26 Poškození oken 4 2 3 24 nerozbiné fólie dohled PCO 3 1 1 3 nerozbiné fólie - 3 1 2 6  detektory tříštění skla - 3 2 3 18

27 Neuzavření oken 2 5 4 40 - - 3 2 1 6 - - 3 2 1 6 - - 3 2 1 6

28 Krádež vybavení 5 4 4 80 - 5 1 1 5 - uzamykání místností 5 2 1 10 - EZS uzamykání místností 5 2 3 30

29 Poškození vybavení 4 3 4 48 - uzamykání místností 4 2 1 8 - EZS uzamykání místností 4 2 2 16 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

30 4 3 3 36 - 4 2 1 8 - uzamykání místností 4 2 2 16 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

31 Nespokojený zaměstnanec 3 4 5 60 - uzamykání místností 3 2 2 12 - uzamykání místností 3 2 2 12 - EZS uzamykání místností 3 3 2 18

32 Nedbalost zaměstnance 3 3 3 27 - sledování úniku vody 3 3 2 18 - sledování úniku vody 3 3 2 18 - sledování úniku vody 3 3 2 18

33 Ztráta klíčů 4 3 4 48 - - 4 2 2 16 - - 4 2 2 16 - EZS - 4 2 3 24

34 menší finanční škoda 2 4 4 32 - uzamykání místností 2 2 2 8 - uzamykání místností 2 2 2 8 - EZS uzamykání místností 2 3 3 18
2.NP

36 Průnik střechou poškození střechy 4 1 5 20 - kamerový systém dohled PCO 4 1 3 12 - kamerový systém 4 2 3 24 - 4 2 3 24

38 Zaplavení prostoru vodou 4 2 3 24 nerozbitné fólie 4 1 2 8 4 1 2 8 nerozbitné fólie 4 1 2 8

39 Poškození oken 4 1 3 12 nerozbiné fólie - 3 1 1 3 - 3 1 1 3 detektory tříštění skla - 3 1 1 3

40 Neuzavření oken 2 5 4 40 - 3 2 1 6 - 3 2 1 6 - 3 2 1 6

41 Krádež vybavení 5 4 4 80 - uzamykání místností 5 1 1 5 - uzamykání místností 5 2 1 10 - EZS uzamykání místností 5 2 3 30

42 Poškození vybavení 4 3 4 48 - uzamykání místností 3 2 1 6 - uzamykání místností 4 2 1 8 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

43 4 3 3 36 - 4 2 1 8 - uzamykání místností 4 2 2 16 - EZS uzamykání místností 4 2 3 24

44 Nespokojený zaměstnanec 3 4 5 60 - uzamykání místností 3 2 2 12 - uzamykání místností 3 2 2 12 - EZS uzamykání místností 3 3 2 18

45 Nedbalost zaměstnance 3 3 3 27 - 3 3 2 18 - 3 3 2 18 - 3 3 2 18

46 Ztráta klíčů 4 3 4 48 - - 4 2 2 16 - - 4 2 2 16 - EZS - 4 2 3 24

47 menší finanční škoda 2 4 4 32 - uzamykání místností 2 2 2 8 - uzamykání místností 2 2 2 8 - EZS uzamykání místností 2 3 3 18

střední poškození objektu
střední materiální škody
možné omezení výroby
možné nedodržení termínů dodávek

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

menší poškození objektu
možné materiální škody
krátkodobé omezení výroby

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

možné poškození vybavení - finanční 
škoda

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

vyšší finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek
možné zneužití důvěrných dat

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

PCO, uzamykání 
místností

EZS, záznam 
venkovních kamer

střední finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS

Krádež majetku firmy nad 
200 000 Kč

vysoká finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

uzamykání místností, 
dohled PCO

EZS, záznam 
venkovních kamer

střední finanční škoda, 
poškožení/krádež materiálu nebo 
vybavení
vyzrazení citlivých údajů s následným 
vykradením

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZSstřední finančí ztráta, požár, 

zaplavení, 
poškození vybavení, materálu, 
výrobku
možné nedodržení termínů dodávek
možná finanční škoda - 
krádež vybavení

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

Vynesení majetku 
zaměstnancem

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

střední poškození objektu
střední materiální škody
možné omezení výroby
možné nedodržení termínů dodávek

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

hlídání průtoku vody, 
detektory tříštění skla

menší poškození objektu
možné materiální škody
krátkodobé omezení výroby

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

kamerový systém, 
detektory tříštění skla

možné poškození vybavení - finanční 
škoda

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

EZS s okeními 
kontakty

vyšší finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek
možné zneužití důvěrných dat

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

střední finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

Krádež majetku firmy nad 
200 000 Kč

vysoká finanční škoda
možné nedodržení termínů dodávek

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

uzamykání místností, 
dohled PCO

EZS, záznam 
venkovních kamer

střední finanční škoda, 
poškožení/krádež materiálu nebo 
vybavení vyzrazení citlivých údajů s 
následným vykradením

přístupový systém, 
EZS

přístupový systém, 
EZS

střední finančí ztráta, požár, 
zaplavení, poškození vybavení, 
materálu, výrobku, možné nedodržení 
termínů dodávek

kouřové čidla, 
sledování úniku vody

kouřové čidla, 
sledování úniku vody

EPS + sledování úniku 
vody

možná finanční škoda - 
krádež vybavení

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

EZS se čtečkou kódu a 
ověřením heslem

Vynesení majetku 
zaměstnancem

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer

přístupový systém, 
EZS, záznam 
venkovních kamer



 
 

Varianta 1 
Výrobce Poznámka Označení m.j. Koncová cena Kč 
PARADOX modul zabezpečovací ústředny Digiplex EVO 192 1 4018,8 
PARADOX 4x900m Posilovač sběrnice BUS na DIN 1 7630,8 
PARADOX 

 
PS817 napájecí zdroj 4 2524,8 

PARADOX 
 

transformátor 15V 33VA 5 2370,0 
Shimastu 

 
akumulátor 18Ah longlife 5 5658,0 

PARADOX 
 

klávesnice DGP641R 4 21561,6 
PARADOX 

 
PCS100-GSM komunikátor 1 6900,0 

PARADOX 
 

expander 8 vstupů 8 15561,6 
PARADOX 

 
expander 4 vstupy 5 6210,0 

PARADOX 
 

kryt pro expander, tamper 13 4212,0 
PARADOX 

 
PIR BUS 64 66048,0 

BOSCH DS778 PIR dlouhý dosah 3 3895,2 
PARADOX 

 
4xreléové výstupy 2 3511,2 

DEHN přepěťová ochrana síťová dehn dg m tn 275 1 2910,2 
PRAGMA svorkovnice pro rozvaděč PRA90047 3 1800,0 
PRAGMA rozvaděč PRA24418 1 4200,0 
Elekrtomaterialy.cz SYKFY 3x2x0,5 kabel 12V+EZS  900 8640,0 
Elekrtomaterialy.cz CYKY 3x1,5 kabel 230V 20 312,0 
TECOMAT 

 
kabel pro sběrnici 900 16200,0 

WAGO svorkovnice na DIN lištu wago260-336-p820-055 20 307,9 
TECOMAT SA-201A magnet. čidlo  71 6134,4 
TECOMAT SA-913 siréna vnitřní 4 1051,2 
TECOMAT OS-365 siréna venkovní 2 3168,0 
TECOMAT 

 
přepěťové ochrany pro venk. Sběrnice 1 6000,0 

Lite technology 
 

LED reflektor 80W 6 14392,8 
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Varianta 2 
Výrobce Poznámka Označení m.j. Koncová cena Kč 
HONEYWELL Zabezpečovací ústředna Galaxy Dimension Honeywell GD 264 1 23467,2 
HONEYWELL posilovací zdroj sběrnice + 8vstupů zdroj + koncentrátor 3 23126,4 
HONEYWELL posilovací zdroj s modulem čtečky a 8 vstupy C081 zdroj pro 2 čtečky a 8 vstupů 4 53174,4 
HONEYWELL koncentrátor 8 vstupů kovový G8 koncentrátor 16 66624,0 
Shimastu 

 
akumulátor 18Ah longlife 7 7921,2 

HONEYWELL 
 

klávesnice MK8 se čtečkou RFID 6 38246,4 
HONEYWELL 

 
c080 modul pro 2 čtečky 4 26438,4 

DEHN DEHN DPA M CLE RJ45B 48 přepěťovka UTP 1 1500,0 
HONEYWELL 

 
GSM systémový modul 1 10848,0 

HONEYWELL 
 

GVM16r reléový modul (16relé) 1 8781,6 
HONEYWELL 

 
e080 TCP/IP kom. Modul 1 10792,8 

TECOMAT JS-25 COMBO PIR detektor pohybu komb. 64 68582,4 
Bosch DS778 PIR dlouhý dosah 3 3895,2 
DEHN přepěťová ochrana síťová dehn dg m tn 275 1 2910,2 
Elekrtomaterialy.cz SYKFY 3x2x0,5 kabel 12V+EZS  900 8640,0 
Elekrtomaterialy.cz CYKY 3x1,5 kabel 230V 100 1560,0 
TECOMAT J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabel pro sběrnici 900 16200,0 
TECOMAT SA-201A magnet. čidlo  73 6307,2 
TECOMAT SA-913 siréna vnitřní 4 1051,2 
TECOMAT OS-365 siréna venkovní 2 3168,0 
TECOMAT 

 
čtečka RFID 7 25200,0 

TECOMAT 
 

programovací SW 1 2872,8 
TECOMAT 

 
přepěťové ochrany pro venk. Sběrnice 1 6000,0 

Lite technology 
 

LED reflektor 80W 6 14392,8 
TECOMAT 

 
PIR pro LED reflektor 6 864,0 
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Varianta 2 Kamerový systém 
 
 

Výrobce Poznámka Označení m.j. 
Koncová cena 
Kč 

AVTECH 
vstup pro 6x IP kamer při 1920x1080/60fps nebo 6x IP kamer při 
1280x720/180fps, HDMI výstup 1080p, až 2x3T HDD DVR-AVH306 1 9005,00 

TP - LINK Switch 16portů TP-LINK TL-SF1016 1 931,25 

VIVOTEK vnitřní kamera 360 stupňů 5Mpix. FE8172 Full HD 3 60618,75 

AVTECH venkovní 2 Megapixel IP kamera AVTECH AVM457A 3 21693,75 

MINVVA   kabel UTP cat.5 400 2500,00 
EKKO EP 
S.R.O.   přepěťovka UTP 7 10937,50 

DEHN přepěťová ochrana síťová dehn dg m tn 275 1 3031,55 

Sweex 
UPS - umožní v případě výpadku krátkodobý provoz (30-
60minut) Sweex UPS 2000 VA 1 4121,25 

Wd HDD WD RED 2TB snížená spotřeba, trvalý provoz 
WD Red WD20EFRX 3.5" 
2TB 2 5217,50 

CONTEG RACK RON-12-60/40 1 5721,25 

KOPOFLEX kabelová chranička do země kopoflex 09063 150 5156,25 
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Varianta 3  
Výrobce Poznámky Označení m.j. Koncová cena Kč 

Honeywell 
Zabezpečovací ústředna Galaxy 
Dimension Honeywell GD 264 1 23467,2 

Honeywell posilovací zdroj sběrnice + 8vstupů zdroj + koncentrátor 3 23126,4 

Honeywell 
posilovací zdroj s modulem čtečky a 8 
vstupy C081 zdroj pro 2 čtečky a 8 vstupů 4 53174,4 

Honeywell koncentrátor 8 vstupů kovový G8 koncentrátor 20 83280,0 
Shimastu 

 
akumulátor 18Ah longlife 7 7921,2 

Honeywell 
 

klávesnice MK8 se čtečkou RFID 7 44620,8 
Honeywell 

 
c080 modul pro 2 čtečky 4 26438,4 

Dehn DEHN DPA M CLE RJ45B 48 přepěťovka UTP 1 1500,0 
Honeywell 

 
GSM systémový modul 1 10848,0 

Honeywell 
 

GVM16r reléový modul (16relé) 1 8781,6 
Honeywell 

 
e080 TCP/IP kom. Modul 1 10792,8 

Tecomat JS-25 COMBO PIR detektor pohybu komb. 64 68582,4 
Bosch DS778 PIR dlouhý dosah 3 3895,2 
Dehn přepěťová ochrana síťová dehn dg m tn 275 1 2910,2 

 
SYKFY 3x2x0,5 kabel 12V+EZS  900 8640,0 

 
CYKY 3x1,5 kabel 230V 100 1560,0 

Tecomat J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabel pro sběrnici 900 16200,0 
Tecomat SA-201A magnet. čidlo  112 9676,8 
Tecomat SA-913 siréna vnitřní 4 1051,2 
Tecomat OS-365 siréna venkovní 2 3168,0 
Tecomat 

 
čtečka RFID 8 28800,0 

Tecomat 
 

programovací SW 1 2872,8 
Tecomat 

 
přepěťové ochrany pro venk. Sběrnice 1 6000,0 

Lite Technology  LED reflektor 80W 6 14392,8 
Tecomat 

 
PIR pro LED reflektor 6 864,0 
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Varianta 3 Kamerový systém 
Výrobce Poznámka Označení m.j. Koncová cena Kč 

NUUO 

Síťový NAS - záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE-4160, místo pro interní 4x 
3.5" SATA-II HDD až 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - ČESKÉ OSD Záznamové 
zařízení pro až 16 IP kamer nahrazující PC, vzdálený klient pro LIVE zobrazení a 
záznamy, WWW, PTZ, I/O 

NUUO 
NVRmini2 
NE4160 1 41635,0 

TP-Link 1Gb SWITCH 24 portů 
TP-LINK 
TL-SG1024 1 2758,3 

VISION 

VN7XSMi - Venkovní 1.3 Mpix IP kamera s IR, 1280 x 720 @ 30 fps, 0.05 Lux s DSS 
x2, 1/3" CMOS SONY Progressive Scan, H.264 / M-JPEG, D/N - IR Cut filter, IR 
přísvit 50 m, Motor Zoom 5 - 60 mm VN7XSMi 13 174314,0 

ELKO EP 
 

kabel UTP 
cat.5 900 5625,0 

Dehn 
 

přepěťovka 
UTP 15 23438,0 

Dehn přpěťová ochrana síťová 
dehn dg m 
tn 275 1 3031,6 

Sweex UPS - umožní v případě výpadku krátkodobý provoz (dle rozsahu zálohy 15-30minut) 
Sweex UPS 
2000 VA 1 4121,3 

WD HDD WD RED 2TB snížená spotřeba, trvalý provoz 

WD Red 
WD20EFR
X 3.5" 2TB 4 10435,0 

CONTEG RACK 
RON-12-
60/40 1 5721,3 

VIVOTEK vnitřní kamera 360 stupňů 5Mpix. 
FE8172 Full 
HD 3 60619,0 

Kopoflex kabelová chránička do země 
kopoflex 
09063 150 5156,3 
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Tabulka 19 Popisy místností Legenda k výkresům 01.01. – 02.03.   

 

Přízemí 1. Poschodí 2. Poschodí 
Místnost  Účel místnosti Místnost Účel místnosti Místnost Účel místnosti 
1.1 Sklad 2.1 Jednací místnost 3.1 Jednací místnost 
1.2 Sklad 2.2 Kancelář ředitele 3.2 Kancelář 
1.3 Expedice 2.3 Kancelář zástupce ředitele 3.3 Kancelář 
1.4 Dílna 2.4 Sekretariát 3.4 Kancelář 
1.5 Kancelář 2.5 Kancelář 3.5 Kancelář 
1.6 Dílna 2.6 Kancelář 3.6 Kancelář 
1.7 Kancelář 2.7 Kancelář 3.7 Kancelář 
1.8 Chodba 2.8 Kancelář 3.8 Chodba 
1.9 Kuchyňka 2.9 Účtárna 3.9 Kancelář 
1.10 Sprchy 2.10 Kancelář 3.10 Kancelář 
1.11 WC 2.11 Chodba 3.11 WC 
1.12 Sprchy 2.12 Kancelář 3.12 Kancelář 
1.13 WC 2.13 WC 3.13 WC 
1.14 Úklidová místnost 2.14 Schodiště 3.14 Úklidová místnost 
1.15 Schodiště 2.15 WC 3.15 Kuchyňka 
1.16 Nouzový východ 2.16 Archiv 3.16 Schodiště 
1.17 Technická místnost 2.17 Předsíň 3.17 Kancelář 
1.18 Šatny 2.18 Kancelář 3.18 Kancelář 
1.19 Šatny 2.19 Kuchyňka 
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Cenová kalkulace jednotlivých verzí zabezpečení 

 

Ochrana perimetru Cena Kč  Předmětová ochrana Cena Kč 

Oplocení 251 200 

 

Trezor 35 368 

Vjezdová brána 77 550 Pokladna 5 211 

Celkem 328 750 Celkem 40 579 

 

 

 

 

Plášťová ochrana Cena Kč 

Bezpečnostní folie 145 530 

Dveře, kování 143 000 

Vrata Trido 99 600 

Celkem 388 130 

 

 

 

 

 

Varianta zabezpečení 1 2 3 
Perimetr 328 750 328 750 328 750 

Plášťová ochrana 388 130 388 130 388 130 

Předmětová ochrana 40 579 40 579 40 579 

Elektrický zabezpečovací systém 337 484 583 986 627 576 

Kamerový systém _________ 169 346 448 554 

Celková cena Kč 1 094 943 1 510 791 1 833 589 
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