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Anotace 

KLOSÍK, Radim. Fyzická ochrana objektu za využití moderních bezpečnostních 

technologií. 2014. Stran 61. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí 

práce Ing. Martin Rozbroj. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou technického zabezpečení objektu výrobní haly 

společnosti MAPAL C&S s. r. o. Práce se v  teoretické části věnuje teoreticko-právnímu 

posouzení fyzické ochrany objektu. Praktická část práce se zabývá popisem objektu 

a současného stavu zabezpečení. Dále se Diplomová práce zabývá zpracováním analýzy 

rizik a následně návrhu nových variant zabezpečení. V poslední fázi práce je uveden 

nejvhodnější výběr variant. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, objekt, analýza, zabezpečení 

 

Summary 

Klosík, Radim. Physical protection for the use of advanced security technologies. 2014. 

Pages 61. Diploma thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Faculty of Safety 

Engineering. Department of Security Services. Supervisor Ing. Martin Rozbroj. 

 

The diploma thesis deals with the technical for security object factory building of the 

company MAPAL C&S Ltd. The theoretical part deals with the theoretical-legal 

assessment of the physical protection of facilities. The practical part of the thesis describes 

the object and the current state of security. Furthermore, the thesis deals with the 

processing of the analysis of risk and the design of new variants security. In the last phase 

of the work is given the most appropriate choice of options.  

Keywords: physical protection, object, analysis, security 
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1 ÚVOD 

Doba, ve které žijeme je zmítána stále rostoucí kriminalitou. Možná je to způsobeno 

špatnými sociálními podmínkami, tak úpadkem morálních hodnot nebo také gamblerstvím, 

alkoholismem a drogovými závislostmi.  Další příčinou může být dle mého názoru uměle 

vytvořená neustále se vracející světová ekonomická krize, která způsobuje, že bohatí 

bohatnou a chudí chudnou. Dalším aspektem může být vstup České republiky do Evropské 

unie, kdy byly zrušeny hraniční přechody, což umožnilo volný pohyb osob a majetku 

po Evropské unii. 

Problémy, které se týkají bezpečnosti, řeší lidstvo už od prvopočátků své existence. Mezi 

hlavní objekty, které lidstvo chrání v průběhu věků, patří zejména zdraví a život lidí 

a nehmotný či hmotný majetek. Mezi těmito chráněnými zájmy není v zásadě rozdíl, který 

by se týkal jejich vztahu k bezpečnosti, protože narušení jedné či druhé věci vede často 

k ohrožení dalších věcí. Prostředky používané k zajištění bezpečnosti se v průběhu věků 

postupně měnily. Historie zabezpečovacích systémů nemá zas tak dlouhého trvání. Prvotní 

výrazný rozvoj zabezpečovacích prvků nastal na přelomu 18. a 19. století. V této době 

se začaly sporadicky používat okenní a dveřní kontakty v kombinaci s klasickým 

elektrickým zvonkem.  Další rozvoj přineslo poválečné období (po 2. sv. válce), a právě 

v tomto období došlo k velkému rozvoji elektroniky. Na bezpečnostní trh se dostala 

magnetická čidla místo kontaktů mechanických, dále čidla kapacitní nebo čidla 

vyhodnocující zvukovou frekvenci. V sedmdesátých letech se objevila a začala využívat 

pasivní infračervené čidlo- tzv. PIR čidlo, které je v současnosti jedním z nejužívanějších 

zabezpečovacích prvků v zabezpečovacích systémech. V současné době je na trhu velký 

výběr různých zabezpečovacích prvků, které v případě vhodného navržení a kvalitní 

instalace tvoří nezanedbatelnou překážku pro narušitele. 

Ať se už dříve jednalo o vodní příkopy a vysoké hradby nebo nejnovější technologie 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, důvodem instalace těchto systémů 

je vždy ochránit svůj majetek, život a zdraví proti jedincům, kteří nám chtějí tyto hodnoty 

ohrozit. I když by se leckomu mohlo zdát, že každý takovýto systém zabezpečení 

je překonatelný a často i finančně nákladný, tak ve srovnání s hodnotami, které nám tímto 

chrání je finančně akceptovatelný a v mnoha případech zabrání vniknutí do objektu 

nebo alespoň upozorní na narušení objektu pachatelem. 
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Diplomová práce je strukturována do několika na sebe navazujících kapitol, které tvoří 

ucelený celek. V první části práce se uvádí rešerše odborné literatury týkající se komerční 

bezpečnosti, bezpečnostních systémů a analýzy rizik. Poté práce obsahuje právní základy, 

příklady aplikace konkrétních paragrafů, výčet technických norem, které mají souvislost 

s fyzickou ochranou. Pak se práce zabývá teoretickým popisem jednotlivých typů fyzické 

ochrany. Následující kapitoly, se zabývají popisem objektu, aktuálním stavem zabezpečení 

a kriminalitou na daném území. Poté již následují bezpečnostní analýzy, na jejichž základě 

jsou navrhnuty inovativní způsoby zabezpečení objektu. Nakonec může následovat výběr 

nejpřínosnější varianty pomocí rozhodovací matice, aby byl splněn cíl práce a to navrhnout 

nejvhodnější řešení zabezpečení objektu. 
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2 REŠERŠE 

Diplomová práce se zabývá „Fyzickou ochranou objektu za využití moderních 

bezpečnostních technologií“, kdy k dané problematice existuje řada odporných publikací. 

Uvedené publikace byly vybrány jako nejpodstatnější a nejvýznamnější pro mou práci.  

BRABEC, F. a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občany. Public History, Praha: 

2001. 400 str.. ISBN 80-86445-04-06. Publikace se zabývá přiblížením komplexní 

bezpečnostní problematiky. Obsahem knihy je pojednání o využití mechanických, 

elektrických a kamerových systémech. Dále poskytuje ucelený přehled o fungování 

systému bezpečnosti proti vnějším hrozbám či prevenci vzniku bezpečnostních rizik. 

KŘEČEK, S. a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: 2006, Blatenská 

tiskárna s. r. o.. 313 str., 3. aktualizované vydání. ISBN 80-902938-2-4. Publikace 

se zabývá popisem poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Pojednává 

o využití v bezpečnostní praxi a principy jejich činností. 

PATÁK, J. a kolektiv: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality. Praha: 

2000, Nakladatelství Armex Praha. 117 str.. ISBN 80-86244-13-X. Publikace je rozdělena 

na 2 části. V první části jsou shrnuty poznatky z oblasti mechanických 

a elektrotechnických bezpečnostních systémů. 

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

2004, Praha: PA ČR. 179 str., vydání 1. ISBN 80-725-1172-6. Publikace pojednává 

o zábranných mechanických systémech. Jde o první díl z edice „Technická ochrana 

majetku“, která je třídílná. V publikaci se nachází rozdělení mechanických zábranných 

systémů na jejich druhy a způsoby použití. 

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

2009, Praha: PA ČR. 232 str., vydání 2. ISBN 978-80-7251-313-0. Publikace se zabývá 

řešením problematiky v oblasti ochrany objektů. Slouží jako skriptum Policejní akademie 

České republiky a obsahuje přehledným a ucelených způsobem teoretické i praktické 

poznatky z oboru elektrických zabezpečovacích systémů. 
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3 DEFINICE ODBORNÝCH POJMŮ 

V této kapitole se nachází základní pojmy a definice, které se týkají problematiky 

bezpečnostních systémů. Téma problematiky zabezpečovacích systému je velmi obsáhlé 

a zahrnuje mnoho pojmů, které je zapotřebí osvětlit. Na následující straně jsou osvětleny 

nejvýznamnější z nich, které jsou spjaty s oblastí bezpečnostní praxe. 

Aktivum – vše co má pro daný subjekt nějakou hodnotu. Mělo by být odpovídajícím 

způsobem chráněno, ať již jde o hmotnou nebo nehmotnou povahu. 

Analýza rizik – souhrn činností směřujících k odhadu rizik, lze uskutečnit několik analýz 

rizika, analýza rizika se někdy označuje jako měření rizika. [7] 

Bezpečnost - je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně 

a rozvoji chráněných zájmů. [7] 

Čidlo – jedná se o technické zařízení vyhodnocující určitý fyzikální jev a následně 

je převádí na elektrický signál. 

Inovace – jde o jakoukoliv změnu, která by měla být přínosnější a tím nahrazovat méně 

efektivní technologie nebo postupy. 

Narušení – stav, při kterém došlo k ohrožení chráněných aktiv, které jsou způsobeny 

průnikem, nebo pokusem o průnik střeženým prostorem. 

Riziko – pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřeno v peněžních, nebo jiných jednotkách. [7] 

Střežený prostor – jde o prostor, který je za využití technických prostředků, nebo lidské 

činnosti monitorován a střežen. 

Falešný poplach – stav, kdy poplachový signál vznikne, přestože nedošlo k narušení 

střeženého objektu nebo majetku. Poplach může být způsobený závadou, poruchou 

nebo chybnou funkcí systému nezaviněný obsluhou. 
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4 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Na následujících stranách nalezneme výčet právních norem, které úzce souvisejí 

s problematikou bezpečnostní praxe. Vzhledem k tomu, že oblast zabezpečovací techniky 

je značně obsáhlé téma je nutné vytvářet právní předpisy, které upravují oprávněnost 

použití a využití takových prostředků. 

Právní předpisy v bezpečnostní praxi velmi úzce souvisejí s ochranou objektů a majetku. 

Při navrhování, montáži a uvedení do provozu všech poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů musíme vycházet z platných právních norem, které tuto problematiku 

upravují. V této části diplomové práce se uvádějí nejdůležitější právní normy, které souvisí 

s danou problematikou. 

4.1 Ústava České republiky 

Jedná se o základní zákon státu s nejvyšší právní silou. Zaručuje základní práva občanů 

a vymezuje Českou republiku, jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který 

byl založen na právech, úctě a svobodám člověka. Ústava ČR byla přijata 16. prosince 

1992 a následně vyhlášena ve sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Skládá se z 8 hlav 

a obsahuje 113 článků. Ústavní soud dohlíží na dodržování Ústavy ČR. [1] 

4.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základní práv a svobod byla přijata ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. a je součástí 

„Ústavního pořádku“ ČR. Jeho účinnost nabyla dne 24. prosince 1992. LZPS má stejnou 

právní sílu, jako Ústava ČR. Zaručuje, že lidé jsou svobodní a rovni ve svých právech 

a důstojnosti. Tato práva a svobody jsou zaručena všem bez rozdílu barvy pleti, řeči, 

pohlaví, rasy, náboženství a politického smýšlení. Práva občanů jsou nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a také nezrušitelná. Omezit tato práva a svobody je přípustné 

pouze ze zákonem daných podmínek a ze zákonem daných důvodů. LZPS dále deklaruje: 

 Každý je způsobilý mít práva (čl. 5) 

 Každý má právo na život (čl. 6) 

 Lidský život je hoden ochrany již před narozením (čl. 6) 

 Osobní svoboda je zaručena (čl. 8) 
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 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno (čl. 10) 

 Každý má právo vlastnit majetek (čl. 11) 

 Obydlí je nedotknutelné (čl. 12) 

 Svoboda pohybu a pobytu (čl. 14) 

 Právo na informace (čl. 17) [2] 

4.3 Nový občanský zákoník 

V letošním roce 2014 došlo ke změně, kdy Starý občanský zákoník z roku 1964, 

označován jako Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl nahrazen Novým občanským 

zákoníkem ke dni 1. 1. 2014, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským 

zákoníkem. I přes veškeré změny, které v rámci změny zákona proběhly, zůstává NOZ 

jedním z nejdůležitějších právních předpisů, kdy jeho doplňkem v procesní oblasti 

je Občanský soudní řád.  

NOZ sebou přinesl, jednu z nejdůležitější zněm a to zánik Obchodního zákoníku 

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

V NOZ stále zůstává, že zaměstnanci společnosti provádějící dohled uvnitř zařízení mohou 

při výkonu svého povolání zakročit a uplatnit svá práva a plnit povinnosti dle tohoto 

zákona. NOZ definuje povinnosti týkající se chování všech osob pohybující se kdekoliv 

na území České republiky. Oproti starému občanskému zákoníku, který přímo upravoval 

„Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení“ v části šest, kde se hlava první určovala 

kompletní „Předcházení hrozícím škodám“, v NOZ jsou tyto paragrafy již vypuštěny, 

a proto je zapotřebí řídit se kompletním NOZ, kdy bohužel tento zákoník je natolik 

komplikovaný a chaotický, že do dnešního dne není známo, které paragrafy zůstanou 

v platnosti a které budou nahrazeny, vzhledem ke komplexním nedostatkům NOZ. 

4.4 Trestní řád 

Trestní řád je ve sbírce zákonů uveden pod č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 

Trestní řád upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení, kdy upravuje postupy 

těchto orgánů činných v trestním řízení, kdy upravuje postupy těchto orgánů tak, 

aby trestné činy byly zjištěny a jejich pachatele dopadeni a potrestáni. Trestní řád pak 



7 

 

přímo uvádí, že samotné trestní řízení musí působit k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů a v neposlední řadě také k upevňování zákonnosti. Trestní řád 

dále upravuje podmínky, za kterých je přípustné omezit osobní svobodu člověka, 

což je v souvislosti s ochranou objektů významné zejména v případech, kdy je nutné 

zadržet osobu, která se dopouští trestné činnosti na námi chráněném aktivu. Tato 

problematika je upravena v § 76 nazvaném: „Zadržení osoby podezřelé“, kdy v odst. 2 

je uvedeno, že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [4] 

4.5 Trestní zákoník 

Trestní zákoník je uveden ve sbírce zákonů pod č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších změn a doplnění předpisů. Tento právní předpis řeší problematiku trestných 

činů, kdy přímo uvádí, že trestný čin je protiprávní čin, který tento zákon označuje 

za trestný. Znaky trestného činu jsou pak uvedeny v trestním zákoně. Dále předpis stanoví, 

které sankce lze za trestný čin uložit. Je důležité vymezit okolnosti, které vylučují 

protiprávnost činu pro účely mé diplomové práce. Tedy jednání, které by bylo 

za normálních okolností posuzováno jako protiprávní jednání, ale vzhledem k okolnostem 

je protiprávnost vyloučena. Jedná se o případy, které jsou vymezeny v § 28 až § 32 a to: 

 Krajní nouze (§ 28) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpeční přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestný činem.“ Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpeční za daných okolností odvrátit jinak 

anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 Nutná obrana (§ 29) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 Svolení poškozeného (§ 30) „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, 
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jsou činem dotčeny.“ Svolení musí být dáno nebo současně s jednáním osoby, 

páchající čin jinak trestný.  Musí být dáno dobrovolně, vážně a srozumitelně, je-li 

takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li se důvodně 

domnívat, že osoba by tento souhlas udělila vzhledem k okolnostem a svým 

poměrům. Nelze do tohoto považovat souhlas s ublížením na zdraví nebo usmrcení. 

 Oprávněné použití zbraně (§ 32) „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně 

v mezích stanovených jiným právním předpisem“. [3] 

4.6 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů upravuje ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. V zákoně je specifikovaný pojem osobní údaj a smyslem tohoto 

zákona je zaručit právo občanů na ochranu před neoprávněným zásahem do jejich 

soukromí a nakládání s jejich osobními údaji. Zákon o ochraně osobní údajů nalezneme ve 

sbírce zákonů jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. [6] 

4.7 Zákoník práce 

Zákoník práce specifikuje povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Kompletní definice 

povinností se nachází v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a 

předpisů. Dále nově upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem také NOZ, kdy 

se jedná hlavně o dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli, který má právo strhnout škody 

mu způsobené zaměstnanci z jeho mzdy. 

Zákoník práce udává povinnosti zaměstnavateli jak vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Dle Zákoníku práce 

je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. Nelze-li taková to rizika odstranit je zaměstnavatel povinen 

je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti 

a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [5] 
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5 TECHNICKÉ NORMY 

Vzhledem k faktu, že součástí diplomové práce jsou návrhy systému technické 

bezpečnosti, je vhodné se řídit a postupovat na základě norem. Tyto normy zajišťují 

splnění aktuálních technických požadavků. V následující kapitole je pouze výběre těch, 

které se vztahují k problematice práce. Popisují základní rozdělení prostředků a podmínky 

jejich aplikace v bezpečnostním systému. 

V rámci zákonů České republiky nejsou ČSN závazné, ale jen doporučené. Závaznými 

se stávají až ve chvíli, kdy to určuje zákon, popř. jsou v zadání vytvořeného projektu. 

5.1 Normy oblasti mechanických zábranných systémů 

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách. Požadavky a zkušební metody. 

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, také rozsah oblasti 

aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu a další požadavky pro nouzové dveřní 

uzávěry určené pro používání a pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří, 

které jsou požadovány na trhu. [10] 

ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. Požadavky 

a klasifikace. Tato norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, 

oken a uzávěrů. Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání. [15] 

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

odolnosti proti vloupání. Trezory se základní bezpečnostní. Tato evropská norma platí 

pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů 

se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. [16] 

5.2 Technické normy pro poplachové systémy 

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma 

skupiny výrobků. Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. Norma uvádí funkční požadavky 

výstražných zařízení používaných k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí. Norma dále uvádí 
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zkušební postupy provádění zkoušek a stanovuje stupně přesnosti na zařízení používaná 

pro vnitřní a venkovní aplikace pro pevná, pohyblivá a přenosná zařízení. [11] 

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

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky. Aby byla zajištěna úroveň požadovaného 

zabezpečení, jsou elektrické zabezpečovací systémy a jeho komponenty rozděleny 

do stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, která závisí na typu objektu, 

hodnotě majetku a na předpokládaném typu narušitele. Tato evropská norma je specifikací 

pro elektrické zabezpečovací systémy, konkrétně popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři 

třídy vlivu prostředí. Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy se společnými prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, 

komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Popisuje dále sestavování 

zabezpečovacích systémů a je určena jako vodítko při stanovování kompletní a přesné 

specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Požadavky této normy se týkají základních 

minimálních požadavků a je nutno vzít v úvahu také další faktory, které mohou ovlivnit 

výběr stupně a složení zabezpečovacího systému. [8]  

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma stanovuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v CCTV sledovacích 

systémech pro bezpečností aplikace. [9] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma popisuje všeobecné požadavky 

na funkčnosti systémů kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. Norma 

také popisuje všeobecné požadavky na komponenty z hlediska prostředí. Pokud některá 

část systému kontroly vstupů tvoří část zabezpečovacího poplachového systému, musí tato 

část splňovat současné i příslušné požadavky norem na zabezpečovací systémy. [12] 

ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Norma obsahuje 

doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídící a organizační postupy při instalaci 

testování obsluhy a údržbě systému pro přivolání pomoci včetně technického vybavení 

a organizování pomoci. [13] 

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Norma uvádí 
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terminologii, stanovuje základní požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky 

spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím 

centrem. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

6 FYZICKÁ OCHRANA  

Fyzickou ochranu objektu tvoří soubor metod a opatření, jejímž účelem je zabránit 

nepovoleným osobám vniknutí do námi střeženého prostoru. Dalším cílem je zabránit, 

aby se zde tyto osoby mohly volně pohybovat a disponovat s chráněným majetkem, 

popřípadě se ho pokusili odcizit, poškodit anebo zničit. Pro tento účel se instaluje 

zabezpečovací systém, který by měl sestávat ze tří základních druhů ochrany. Samotný 

zabezpečovací systém pak stojí mezi nebezpečím a hodnotami, které chrání. 

I při návrhu projektů, kde jsou použité nejmodernější prvky bezpečnostních systémů, není 

možné zajistit neproniknutelný bezpečnostní systém, vždy zůstává zbytkové riziko. 

Toto potencionální nebezpečí lze však díky bezpečnostnímu systému snížit na přijatelnou 

úroveň. I přesto, že zbytkové riziko nelze odstranit, existují způsoby, kterými je možné 

tento stav alespoň částečně zvrátit. V souvislosti s tímto lze zmínit pojištění majetku 

a to jak proti odcizení, úmyslném poškození, nedovoleném užívání, poškození v důsledku 

havárií atd. Dnes je již samozřejmostí, že firmy, které se zabývají specifickými formami 

podnikání, musí mít dle zákona sjednáno pojištění. Pojišťovací subjekty však kladou 

podmínky na tyto společnosti, kdy jim přímo ukládají, jakým stupněm zabezpečení má být 

společnost vybavena, aby vůbec došlo ke sjednání pojištění. Z tohoto tedy vyplývá, 

že zajištění bezpečnosti je v mnohých případech zákonnou povinností a ne pouze 

dobrovolnou volbou fyzických anebo právnických osob. [55] 

Fyzickou ochranu objektu dělíme: 

 Technickou ochranu  

 Fyzickou ostrahu  

 Režimovou ochranu  

6.1 Systémy technické ochrany 

Smyslem tohoto druhu zabezpečení je za využití technických prostředků zabránit 

nepovoleným osobám proniknutí do námi střeženého prostoru a zajistit odpovědným 

osobám dostatek času k provedení zásahu proti narušiteli, či vyrozumět patřičné orgány 

o narušení námi střeženého objektu, nebo prostoru. K tomuto účelu se využívá také 
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mechanických zábranných systému a jednak poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Technická ochrana se pak může rozdělit podle prostorového zabezpečení: 

 Perimetrickou ochranu 

 Plášťovou ochranu 

 Prostorovou ochranu 

 Klíčovou ochranu 

 Předmětovou ochranu 

Perimetrickou ochranu tvoří soubor prostředků, jejímž cílem je zamezit přístup 

nepovolených osob do střeženého prostoru anebo signalizovat narušení. Perimetrická 

ochrana jednak zajišťuje ochranu prostoru a jednak vymezuje hranice chráněného území. 

K obvodové ochraně se mohou využít i okolní stavby anebo přírodní bariéry, jako jsou 

řeky, skály apod. Použité technické prostředky musí být speciálně konstruované, 

jelikož se téměř ve všech případech vyskytují ve venkovním prostředí a musí tedy být 

odolné proti povětrnostním vlivům. [59] 

Účelem plášťové ochrany je zajistit ochranu staveb, tím je myšleno zamezit proniknutí 

do chráněných budov a zařízení a také signalizovat poplach v případě pokusu o proniknutí. 

Při zabezpečení plášťové ochrany se zabezpečují slabá místa objektu, kterými jsou 

např. okna, dveře apod. Při výběru a instalaci mechanických prvků plášťové ochrany 

se dbá i na estetičnost těchto zařízení a to zejména při výběru mříží. 

Prostorovou ochranou rozumíme soubor technických zařízení, která detekují pohyb uvnitř 

střeženého prostoru. Čidla detekují pohyb v blízkosti prostoru, kde se nacházejí chráněné 

předměty. 

Smyslem klíčové ochrany je signalizovat narušení v klíčových místech objektu, 

což jsou místa, o kterých se předpokládá, že se jimi pachatel pokusí projít. Jedná 

se např. o schodiště, chodby, dveře atd. 

Předmětová ochrana slouží k zabezpečení předmětů a cenností. Jejím účelem je jednak 

zabránit odcizení předmětu a jednak signalizovat poplach v případě, že se pachatel dostane 

ke střeženému předmětu. [59] 
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6.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Ochrana objektů mechanickými zábrannými systémy je nejstarší způsob ochrany osob 

a majetku, dnes základní a neoddělitelná součást bezpečnostního systému objektů. Při její 

aplikaci do systému ochrany jde především o znemožnění narušiteli vniknutí 

do chráněného objektu, popřípadě o jeho zdržení na místě dostatečně dlouho do aktivace 

ostatních součástí systému a jeho zadržení anebo o snahu, aby úsilím vynaloženým 

na pokus o překonání mechanických zábran zanechal stopy, které bude možno použít 

při jeho identifikaci orgány Policie České republiky. Tam, kde je to zapotřebí působí 

preventivně a v některých případech musí zabránit i jakékoli možnosti přiblížení útočníka. 

Těmito mechanickými zábrannými systémy můžeme opatřit obvodový perimetr, vnější 

prostor, všechny otvory v plášti, prostory i předměty uvnitř budov. Jedná se o různé ploty, 

brány, dveře, okna a výplně otvorů opatřené zámky, řetězy, lanky, roletami, mřížemi, 

tvrzenými skly a fóliemi, které zajišťují ochranu svou mechanickou odolností. Podstatou 

bezpečnosti použití těchto systémů je jejich certifikace, tedy záruka plnění funkce 

a odolnost proti napadení podle norem, které řadí tyto výrobky do bezpečnostních tříd. [52] 

U součástí mechanických zábranných prostředků jako jsou zámky, cylindrické vložky musí 

být ověřena jejich bezpečnostní úroveň certifikátem shody. Certifikát shody vydávají 

certifikační orgány akreditované Českým institutem pro akreditaci, obecně prospěšnou 

společností, založenou vládou České republiky jako Národní akreditační orgán. Informace 

o stupni ochrany jsou názorně barevně rozlišené, dle Obrázku číslo 1, kdy jde o normu, 

kde je logo s pyramidou bezpečnosti, která určuje dle požadované úrovně bezpečnosti 

stupeň bezpečnostní třídy výrobku v praxi. Dnes se také stále ještě používají 

4 bezpečnostní třídy na podle přípravné normy ČSN P ENV 1627, která je již 

přetransformována do evropské normy a má celkově 6 bezpečnostních tříd. [53, 54] 

 

Obrázek číslo 1 – Bezpečnostní třídy [53] 
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Z tohoto vyplývá, že v současné době můžeme použít, jak přípravnou tak plnohodnotnou 

normu, kdy se častěji používá pro výběr výše bezpečnostní úrovně mechanických 

zábranných systému ty, které vychází z platné evropské normy EN 1627 a usnadňují 

orientaci ve výběru mechanických bezpečnostních prvků. [53] 

Šest barevně odlišených stupňů bezpečnosti reprezentuje jednotlivé úrovně zabezpečení 

dle normy EN 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti vrtání, páčení, vytržení, 

hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná 

zkušební laboratoř a certifikační orgán. Grafické provedení bezpečnostních tříd usnadňuje 

volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  zabezpečení 

majetku.  

Tabulka číslo 1 – Předpokládané způsobu napadení [53] 

Bezpečnostní 

třída

Odporový 

čas
Předpokládaný způsob napadení

RC 1 Neměřen

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého 

jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, 

narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá 

žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanických 

zábranných systémů (MZS), má málo času a snaží se 

nezpůsobit hluk.

RC 2 3 min.

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím 

jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o 

úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk 

nástrojů.

RC 3 5 min.

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 

mm a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, 

důlčíky a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí 

o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí 

využít. Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené 

fyzické násilí.

RC 4 10 min.

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, 

sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další 

nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, 

případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém 

hluku zloděj neřeší.

RC 5 15 min.

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí 

např. úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou 

pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.

RC 6 20 min.

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí 

např. úhlovou brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou 

pilu atd. Neznepokojuje se hlukem.
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Mechanické zábranné systémy dělíme: 

 na prostředky obvodové tedy perimetrické ochrany v okolí chráněné zájmové 

budovy objektu, mezi něž patří různé plotové systémy, zdi, vrata, branky, turnikety, 

propusti, závory, retardéry, hřebenové bariéry a zastavovací pásy, 

 na prostředky objektové neboli plášťové ochrany, které brání nepovolenému 

průniku všemi konvenčními i nekonvenčními otvory, světlíky nebo slabými místy 

v konstrukci stavebních prvků případně rozvodů energií nebo klimatizace 

do objektu. Patří sem různé dveřní systémy, bezpečnostní okna, prostupy sítí, 

bezpečnostní skla, bezpečnostní fólie, mříže, žaluzie, systémy generálního 

a hlavního klíče, 

 dále prostředky předmětové, individuální ochrany, což mohou být přenosné 

i upevněné technické prostředky zabezpečující předměty, úschovná místa nebo 

prostory, kde bývají uloženy nejdůležitější věci, peněžní hotovost, cennosti, 

utajované informace, citlivá data a jde především o různé závěsy, oka, lanka, 

řetězy, pokladny, trezory, bezpečnostní kufry a přenosné boxy odolné všem 

předpokládaným nežádoucím vlivům, 

 technické prostředky prostorové ochrany, které jsou svým účelem specifické 

a jako příklad lze uvést prostředky k ochraně před požárem a únikem nebezpečných 

látek, speciální zařízení pro přepravu cenností, prostředky pro označení útočníka 

nebo odcizených bankovek, prostředky k ochraně provozu výpočetní 

nebo komunikační techniky. [17] 

6.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS tvoří převážně kombinace ústředny a elektronických komponentů (prostorových 

čidel, magnetických kontaktů aj.). V souvislosti s ostrahou objektu pomocí PZTS 

rozlišujeme jednotlivé prvky pro prostorovou, plášťovou a předmětovou ochranu. 

Prostorovou ochranou rozumíme detekci pohybujících se osob ve vymezeném prostoru 

za použití prostorových čidel a systémy detekce členíme na aktivní a pasivní. Příkladem 

těchto systémů jsou PIR detektory, MW detektory, detektory tříštění skla 

(tzv. glassbreaky), magnetické detektory, elektrické ploty, infračervené závory). Všechny 

tyto detektory obvykle obsahují sabotážní spínač, který se aktivuje při pokusu o zničení. 

Jednotlivé prvky plášťové ochrany tvoří detektory tříštění skla, magnetické detektory 
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instalované na stavební otvory, detektory pohybu aj. Předmětová ochrana řeší ochranu 

cenných předmětů či zařízení (vitrín, obrazů, šperků, muzejních exponátů) za použití 

detektorů tlaku, otřesu, síly, náklonu apod. K neméně významným doplňujícím technickým 

prostředkům tohoto druhu ostrahy patří elektrické požární signalizace, kamerové systémy, 

systémy kontroly vstupů osob nebo speciální zařízení na ochranu perimetru. [20] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy slouží k signalizaci nebezpečí, které hrozí 

životu či majetku a jejich součástí je i zařízení pro generování, zpracování a přenos 

poplachové zprávy, včetně napájení elektrickým proudem a ovládání navazujících 

systémů. V dnešní době se stále více osvědčují a proto i používají zařízení, která v sobě 

spojují více dílčích funkcí do jednoho integrovaného zařízení. 

Tato zařízení tvoří zabezpečovací řetězec, obsahující např. tyto prvky: 

 Ústředna 

Zpracovává informace od detektorů dle stanoveného programu. Dále vyhodnocuje 

a realizuje kroky požadovaným způsobem. Ústředna je se dá nazvat mozkem celého 

systému. Umožňuje také řízení zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho napájení 

elektrickým proudem. 

 Detektor 

Jedná se o zařízení, které sleduje dané parametry svého okolí a při odchylce 

ze stanovených mezí reaguje předáním určité informace. Může se jednat i o člověka, 

který v nouzové situaci uvede v činnost aktivně nebo bezděčně jednoduchou součástku, 

jenž automaticky předá informaci. Většinou jde, ale o automatické hlásiče, čidla, senzory 

a detektory, které pracují na základě vyhodnocování různých fyzikálních vlastností 

projevů útoku na daný objekt ochrany. Podle těchto vlastností rozlišujeme detektory 

elektromechanické, elektroakustické a elektrooptické. 

 Přenosové prostředky 

Zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace, a v opačném směru zajišťují 

přenos povelů a pokynů nadřízené ústředny nebo obsluhy. 
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 Signalizační zařízení 

 Převádí případné informace do vhodné optické, akustické nebo jiné formy. Signalizační 

poplachové výstupy těchto systémů dělíme na: 

 lokální v místě vzniku prostřednictvím zvonku, blikače nebo sirény;  

 autonomní jsou vedeny do prostor stálé služby v objektu a ta vyhodnotí situaci 

a zajistí správnou reakci na signál  

 dálkové jsou vedeny mimo střežený objekt na dohledové a poplachové přijímací 

centrum, kde je činnost obsluhy obdobná. 

Stupně zabezpečení 

Výběr systému PZTS je úzce spjat se stupněm zabezpečení. V podstatě stupeň zabezpečení 

nám udává, jaký systém bude nainstalován. Tuto informaci je nutné znát ještě 

před samotným výběrem systému. Existují čtyři stupně zabezpečení, které jsou dané 

normou ČSN EN 50131-1: 

 Stupeň 1 

Nízké riziko – vetřelec nebo lupič má malou znalost systému PZTS, má k dispozici 

omezený sortiment snadno dostupných nástrojů. Využívá se pro garáže, chaty, byty, 

rodinné domy, strojovny. 

 Stupeň 2 

Nízké až střední riziko – vetřelec nebo lupič má omezené znalosti systémů PZTS 

a používají běžného nářadí a přenosných nástrojů. Využívá se pro komerční objekty. 

 Stupeň 3 

Střední až vysoké riziko – vetřelec nebo lupič jsou obeznámeni se systémy PZTS 

a mají rozsáhlý sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení. Využívá 

se pro zbraně, ceniny, informace, narkotika. 

 Stupeň 4 

Vysoké riziko – používá se, má-li zabezpečení prioritu před všemi ostatními hledisky. 

Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič jsou schopni nebo mají možnost zpracovat 

podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení včetně prostředků 
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pro náhradu rozhodujících komponentů systému PZTS. Využívá se pro zejména 

objekty národního a vyššího významu. 

U stupně 3 a 4 musí být detektory vybavený funkcí pro detekci zakrytí, tzv. maskingu. 

U stupně 4 musí být vybaveny prostředky funkcí pro detekci podstatného snížení 

specifikovaného dosahu. [51,52] 

Tabulka číslo 2 - Orientační rozdělení stupňů zabezpečení [51] 

Ochrana objektu Detekce Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

1 Vstupy - otevření Kontakt ano ano ano ano

2 Vstup - průnik Pohybový det. vhodně vhodně ano ano

3 Vstup - uzamčení El. Zámek ne ne vhodně ano

4 Chodby prostor Pohybový det. ano ano ano ano

5 Otevření oken Kontakt ne ano ano ano

6 Průraz oken Akustický det. ne volba ano ano

7 Prostor místnosti Pohybový det. vhodně ano ano ano

8 Stěny, stropy, podlahy Vibrační apod. ne ne volba ano  

6.1.3 Systémy kontroly vstupu 

Tyto se nacházejí na stanovištích oficiálních vstupů do objektu a dalších jeho částí 

v režimu omezeného vstupu osob. Máme k dispozici na výběr od jednoduchých systémů 

snímání dat o přítomnosti osob, času a počtu otevření určitých dveří až po automatizované 

systémy kontroly průchodu dveřmi s určením počtu oprávněných osob a vyhlášením 

poplachu v případě pokusu o nedovolenou manipulaci, vstup bez oprávnění, průnik 

útočníka nebo pohyb neoprávněné osoby v blízkosti zakázaného prostoru. Moderní 

zařízení pracují při pohybu oprávněných osob bez nutnosti manipulace s klíčem, čipovou 

kartou nebo klávesnicí. Stačí, aby osoby měly na sobě někde umístěn identifikační prvek 

ve tvaru třeba přívěšku či oděvního doplňku a systém automaticky zaznamenává 

a kontroluje pohyb uvnitř objektu. Vyšší nároky na ochranu osob a majetku však mohou 

znamenat nutnost použití kombinace některých systémů současně anebo použití 

biometrických metod identifikace oprávněných osob a jsou napojeny na vlastní 

samostatnou ústřednu. Příklady biometrických metod:  

 Geometrie ruky 

 Duhovka oka 

 Otisk prstu  

http://www.cleverandsmart.cz/autentizace-priloz-prst/
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 Verifikace podle způsobu pohybu očí 

 Verifikace podle DNA 

 Psaní na klávesnici [60] 

6.1.4 Docházkové systémy 

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly 

a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. 

K identifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů kontroly vstupu. [58] 

6.1.5 Kamerové systémy CCTV 

Kamerové systémy CCTV jsou velmi významným prostředkem pro monitorování 

a to nejen pro bezpečnostní účely; např. pro ověření poplachového stavu, ale také 

pro sledování různých výrobních procesů v průmyslu apod. 

Černobílé nebo barevné CCTV systémy tvoří: kamery, monitory, videopřepínače, 

multiplexery, videomatice, záznamová zařízení analogová i digitální, detektory pohybu, 

přenosové cesty (metalické, optické), popřípadě audio komponenty. Nezbytným 

příslušenstvím jsou kamerové povětrnostní kryty, držáky, otočné hlavice ke kamerám, 

přisvětlení ve viditelném i infračerveném spektru světla apod. 

Současné systémy umožňují téměř neomezené možnosti ovládání (polohy, ostření, 

transfokace) a přenosu obrazu i zvuku na dálku, a to i na velké vzdálenosti s využitím 

buďto koaxiálních nebo optických kabelů a nejnověji s využitím datových sítí 

s protokolem TCP/IP. Možné jsou i přenosy realizované pomocí mikrovlnných 

nebo laserových pojítek. 

CCTV jsou pojaty v EN jako doplňková zařízení poplachových systémů a nejsou 

na ně stanovena kritéria na stupně zabezpečení jako na PZTS. Schvalování komponentů 

CCTV, navrhování a instalace systémů CCTV se řídí skupinou harmonizovaných norem 

ČSN EN 50132. 

Systémy CCTV můžeme rozdělit do tří podmnožin: 

 Konveční-analogové 

 Digitální-IP kamery 

 Hybridní-kombinace obou předchozích. [61] 
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6.1.6 Dohledové a poplachové přijímací centra (DPPC) 

DPPC patří do systému s dálkovou signalizací poplachu. Každý objekt, 

v němž je instalován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, nemůže mít vlastní 

zásahovou jednotku fyzické ostrahy, a proto existují u Policie České republiky 

a soukromých bezpečnostních služeb tyto pracoviště jako monitorovací zařízení s trvalou 

obsluhou. DPPC přijímá a zpracovává signály z bezpečnostních systémů vyžadující 

okamžitou reakci. Jsou to obvykle poplachové zabezpečovací systémy, kamerové systémy, 

elektrická požární signalizace, přístupové a kontrolní systémy. Dohledové a poplachové 

přijímací centrum pracuje v nepřetržitém režimu a neprodleně vyhodnocuje všechny přijaté 

události a generuje z nich další ohlášení a organizují zásahy v chráněných objektech. 

Na základě těchto informací, snižujeme riziko vandalismu a útoky narušitelů v chráněném 

objektu. [60] 

Policie připojuje na své pracoviště jen důležité objekty se zvýšenými riziky ohrožení 

a zájmem státu na jejich ochraně. Soukromé bezpečnostní služby připojují na své DPPC 

především objekty komerčních zákazníků. Pro případ nutnosti zásahu musí být na těchto 

pracovištích připraveny i situační, technické a taktické zásahové plány.  

6.2 Fyzická ostraha  

Je určitě historicky nejstarší způsob ochrany objektu a jde vlastně o strážní, hlídací 

nebo recepční službu, která je v dnešní době velmi propracovaná, ovšem členitější 

či rozsáhlejší objekty nebo areály není možné jenom takto spolehlivě a ekonomicky 

dostupně zabezpečit. Fyzická ostraha je z důvodu nutnosti placení mezd, vybavení 

a výcviku lidí nejnákladnější možností a přesto nepatří k nejspolehlivějším způsobům 

ochrany, protože ji vykonávají často chybující lidé. V praxi tuto službu můžeme zajistit 

vlastními zaměstnanci, najatou soukromou bezpečnostní agenturou anebo ve zvlášť 

důležitých případech i státní ochrannou službou z řad příslušníků Policie České republiky. 

Rozeznáváme formy, metody a prostředky používané fyzickou ostrahou. [18]  
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Mezi formy fyzické ostrahy řadíme: 

 strážní službu 

 bezpečnostní dohled 

 bezpečnostní ochranný doprovod 

 bezpečnostní průzkum 

 kontrolní propustkovou službu 

 bezpečnostní výjezd 

6.2.1 Metody fyzické ostrahy 

Jedná se o tyto metody: 

 metoda osobní prohlídka, kontrola zavazadel 

 metoda fyzického pozorování 

 metoda kontrola osob, vozidel a nákladů, dokladů, stavu zařízení nebo vybavení 

 metoda přesvědčování 

 metoda obranných a ochranných zákroků 

 metoda evakuačních a ochranných opatření osob, majetku 

 metoda zajištění místa činu, zabránění vstupu neoprávněných osob a přivolání 

Policie České republiky. 

6.2.2 Technické prostředky fyzické ostrahy 

Jsou všechny prostředky ochrany před protiprávními činy, které zaměstnanci používají 

při výkonu své funkce jako osobní výstroj a obranná výzbroj, pomůcky používané při 

kontrole osob vozidel a prostoru objektu. 

6.3 Režimová ochrana 

Jedná se o organizačně administrativní druh ochrany zastřešující všechny ostatní druhy 

ochrany v organizaci. V souladu se zákony a potřebami organizace stanoví postupy 

při samotné ochraně. Tento druh ochrany lze chápat i jako věcné uspořádání vztahů mezi 

lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení organizace za účelem 

sladění všech prvků s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Režimová 

ochrana se týká činností všech zaměstnanců, pohybu a chování cizích osob a vstupující 
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dokumentace, výstupu informací, dat a dokumentů z organizace. Veškeré zásadní postupy 

by měly být zpracovány v patřičné organizační dokumentaci. [18] 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří: 

 Provozní řád obsahuje pravidla pro režim pohybu osob a dopravních prostředků 

v objektu, pravidla pro režim pohybu utajovaných informací v objektu, pravidla 

pro zacházení s provozní dokumentací k technickým prostředkům obsahující pokyny 

pro používání technických prostředků, pravidla pro manipulaci s klíči a identifikačními 

prostředky od vstupů do objektu a zabezpečených oblastí a s klíči od úschovných 

objektů. Obdobná pravidla stanoví i pro zacházení s kombinacemi znaků, používaných 

jako hesla zjednávající přístup do objektů, zabezpečených oblastí nebo úschovných 

objektů, popis režimových opatření pro ochranu jednacích oblastí, pravidla pro výkon 

ostrahy stanovující způsob výkonu ostrahy, zejména způsob kontroly osob 

a dopravních prostředků při vstupu a výstupu, způsob provádění obchůzek a způsob 

reakce ostrahy na poplachové výstupní hlášení technických prostředků. 

 Pracovní řád podrobně popisuje pracovní postupy a povinnosti jednotlivých kategorií 

zaměstnanců. 

 Spisový řád stanovuje zásady oběhu veškeré dokumentace. 

 Skartační řád určuje třídění spisů, řídí skartační činnost a řeší skartační lhůty.  
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7 CHARAKTERISTIKA A POPIS OBJEKTU 

V této kapitole uvádím souhrnné informace o řešeném objektu, včetně jeho umístění, 

dojezdu složek Integrovaného záchranného systému a stávajícím zabezpečení. 

7.1 Historie a profil firmy 

Firma MAPAL Dr. Kress KG byla založena v listopadu 1950 v Aalen v Německu, 

kde je dnes na stejném místě ústředí zahraničních podniků  MAPAL Group. 

MAPAL C&S s. r. o. je dceřinou společnosti MAPAL Group, která má výhradní 

zastoupení v České republice. Je výrobně-obchodní společností nabízející nástroje 

na třískové obrábění. V sídle společnosti, které je v Mladé Boleslavi, se vyrábí, repasují 

a brousí diamantové nástroje a dále přebrušují nástroje ze slinutých karbidů. 

V oblasti individuálních řešení strojního obrábění s nejvyšší přesností a rentabilitou 

je MAPAL dnes jedním z předních specialistů ve světě. Soustřeďuje se na kompletní 

obrobení otvorů a na náročné frézovací a soustružnické operace s použitím PKD a PcBN 

nástrojů. 

7.2 Popis areálu a okolí objektu 

Jedná se o dvojpodlažní nepodsklepený objekt, jenž byl nově vybudován v roce 2013. 

Budova je navržena jako samostatně stojící, která se skládá z jednopodlažní haly 

a dvoupodlažní provozně – administrativní části, které spolu tvoří monoblok, provozně 

administrativní část je mírně vyšší než jednopodlažní hala. Celý objekt je nepodsklepený. 

Celý areál je oplocen. Vizualizaci čelního a zadního pohledu na objekt nalezneme 

v Příloze číslo 1. 

7.2.1 Účel objektu 

Předmětem činnosti je servisní a opravárenská činnost přesných nástrojů, a to opravy 

nástrojů v klimatizovaných a čistých prostorách s hlídnou teplotou a vlhkostí prostředí. 

7.2.2 Dispoziční řešení 1.NP 

V 1. NP jednopodlažní halové části se nachází prostor vlastní dílny se zázemím: 

manipulační sklad, příruční sklad. V provozně–administrativní části tohoto podlaží 

http://www.mapal.com/typo3/en/worldwide/
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jsou vstupní a komunikační prostory, sociální zařízení zaměstnanců a kanceláře. Vstup 

do objektu je přes zádveří umístěné v předsazené části objektu u severozápadní fasády 

administrativní části objektu. Vstup je ze dvou protilehlých stran přes otočné vstupní 

dveře, vstup v blízkosti od invalidního stání je navržen jako bezbariérový. Ze zádveří 

je přes automatické posuvné dvoukřídlé dveře je vstup do prostoru vstupní haly, z tohoto 

prostoru je možný přístup ke dvouramennému schodišti vedoucímu do 2. NP. 

Dispozice 1. NP je vstupní halou rozdělena na dvě části – část s provozně-administrativní 

a část se sociálním zázemím pracovníku dílny. V provozně-administrativní části 

je z chodby přístup do kanceláře plánovače a návrháře výroby a do kanceláře konstruktérů, 

z chodby je dále umožněn přístup přímo do výrobní části – dílny. Ze vstupní haly je přístup 

na WC, které je řešeno jako bezbariérové. Sociální zázemí pracovníků dílny – tato část 

dispozice je přístupná vlastním vchodem z jihozápadní fasády, přes vstupní zádveří 

je řešen přístup do šatny, na ní navazuje prostor sprchy. Z chodby je přístup do denní 

místnosti, na WC zaměstnanců, do úklidové komory a vstup přímo do dílny, zde 

jsou umístěna jednotlivá specializovaná pracoviště vybavená technologickým zařízením, 

v jižní části jsou u obvodového pláště oddělená pracoviště čištění nástrojů a pracoviště 

oprav těl nástrojů. U východního štítu je místnost zahradní techniky, přístupná přímo 

z venkovního prostoru. Z východní fasády dílny je přes sekční vrata šíře 3,5 m vjezd 

do prostoru manipulace, na který navazuje manipulační sklad a hlavní skladu a vlastní 

prostor dílny. Dílna oje od manipulačního prostoru oddělena rychloběžnými vraty. 

U severní fasády je umístěná technická místnost jako samostatný požární úsek. Pro servis 

zařízení je možnost vstupu dveřmi přímo ze severní fasády. V technické místnosti 

budou umístěny vzduchotechnické jednotky, technologie chlazení, 2 plynové kotle, 

rozdělovače, nepřímotopný zásobník pro ohřev TUV a kompresor pro technologická 

zařízení dílny, rozvaděče MaR. Jako vestavek a samostatný požární úsek je navržena 

technická místnost požární ochrany, kde bude umístěna nádrž s potřebnou kapacitou vody 

pro hydrantový systém, zálohované čerpadlo hydrantové vody, rozvaděč požární 

technologie a záložní zdroj UPS pro čerpadlo. Vedle technické místnosti je umístěna 

kancelář mistra a místnost serveru se zálohovaným zdrojem UPS, serverem a datovým 

rozvaděčem pro počítačovou síť celého objektu. 
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7.2.3 Dispoziční řešení 2.NP 

Ve 2. NP provozně administrativní části se nachází vedení firmy, sekretariát, sociální 

zařízení, kancelář zakázek, jednací místnost a denní místnost. Přístup do tohoto podlaží 

je ze vstupní haly v 1. NP po dvouramenném schodišti, prostor schodiště ve 2. NP 

je oddělen od ostatních prostor v tomto podlaží. Dispozice tohoto podlaží je rozdělena 

na prostor vedení firmy se sekretariátem a provozně administrativní část se zasedací 

místnosti a denní místnosti. Sociální zařízení pro toto podlaží je umístěné v části dispozice 

s vedením firmy. Prostor pro vedení firmy je v severní části dispozice – přístup 

je ze schodiště do chodby, z ní do kanceláře se sekretářkou a účetní, kanceláře ředitele, 

dále pak na WC muži, WC ženy a místnosti úklidu. Zasedací místnost je umístěna 

v předsunuté části dispozice a je přístupná přímo ze schodišťového prostoru, 

na ní navazuje denní místnost. Denní místnost je propojena s jednací místností, kuchyňská 

linka bude využívána pro přípravu občerstvení i pro jednací místnost. Provozně-

administrativní část je rovněž přístupná před chodbu ze schodiště, zde je umístěna kancelář 

zakázky. Ve stěně mezi dílnou a schodištěm jsou osazena okna s pevným zasklením 

a žaluziemi pro možnost pohledu do prostoru dílny. 

7.2.4 Okolí objektu 

Objekt firmy MAPAL C&S, s. r. o., se nachází na katastrálním území obce Bezděčín, 

ul. Pražská, parc. Č. 289/84 spadající pod správu města Mladá Boleslav. Areál spíše 

navazuje na jižní část města. Ve vzdálenosti pouhých 500 m se nachází služebna Městské 

policie na adrese Pražská 128/20, Mladá Boleslav III., PSČ 293 01. Služebna Policie ČR 

se nachází zhruba ve vzdálenosti 5 km s dojezdovým časem do 10 min.. Hasičská 

záchranná stanice se nachází na adrese Laurinova 1370 ve vzdálenosti 3,5 km 

a dojezdovým časem, taktéž 10 min.. Ve vzdálenosti cca půl kilometru se nachází areál 

společnosti Faurecia. V současné době se hned vedle areálu staví velké logistické centrum. 

V Příloze číslo 2 je možné vidět vzdálenost služebny Městské policie a areálu 

MAPAL C&S, s. r. o. 
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8 STÁVAJÍCÍ STAV ZABEZPEČENÍ 

Aby bylo možné navrhnout inovativní zabezpečení objektu, je potřeba se zaměřit nejdříve 

na stávající řešení bezpečnosti. V této kapitole je popsán aktuální stav zabezpečení celého 

areálu firmy MAPAL C&S s. r. o. 

8.1 Systémy technické ochrany 

Po celém obvodu pozemku se táhne plot. Oplocení je průmyslového typu a to svařované 

drátěné 3D panely s pozinkovou povrchovou úpravou. Panely plotu jsou usazeny 

do ocelových pozinkovaných sloupků. Výška oplocení je 2 m. Plot je dále osazen 

betonovými podhrabovými deskami. U vjezdu do areálu je osazena elektricky ovládaná 

posuvná nesená brána a vstupní otevírací branka s elektrozámkem. 

 

Obrázek číslo 2 – Vstupní otevírací branka s elektrozámkem [zdroj: autor] 

Celý pozemek je nasvícen lampami, které se aktivují pomocí soumrakových čidel. Lampy 

jsou umístěny po celém obvodu pláště budovy i plotu celého objektu. Pevná okna haly 

jsou pásová z polykarbonátového vícestěného panelu Modulit 11W s povrchovou úpravou 

proti UV záření, skla jsou čirá. Okna administrativní části jsou z hliníkových profilů 

osazených izolačním trojsklem s reflexní úpravou. Z vnitřní části oken jsou osazeny 
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horizontální hliníkové žaluzie. Okna v 1.NP jsou typu CONNEX-izolační trojsklo spojené 

fólií. Předsazená fasáda je členěna paždíkovými svislými a vodorovnými hliníkovými 

profily. Zobrazení vstupní brány do objektu společnosti je znázorněno na Obrázku číslo 3.  

 

Obrázek číslo 3 – Vstupní brána do objektu společnosti [zdroj: autor] 

Dveře jsou taktéž z hliníkových profilů. Jak fasáda, tak dveře jsou zaskleny izolačním 

trojsklem s reflexní úpravou. Dveře a rám dveří vstupu zaměstnanců jsou z hliníkových 

profilů, spodní část křídla je z PUR panelů, horní část křídla je zasklena identicky jako 

ostatní okna v 1.NP. Dveře v celém objektu jsou osazeny cylindrickými vložkami zn. FAB 

200RSD/50+60, které splňují požadavky pojišťoven na zabezpečení v bezpečnostní třídě 

RC 3 a bezpečnostní kováním taktéž ve 3. bezpečnostní třídě FAB VASSA 72. [56, 57] 

 

Obrázek číslo 4 - Cylindrická vložka a bezpečnostní kování [56, 57] 
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Dveře do technické místnosti a skladu zahradního nářadí jsou osazena křídlem 

z hliníkových profilů a jsou vyplněny PUR panely. Opláštění haly je z vodorovných 

stěnových PIR panelů s omítkou Granopor. Sekční průmyslová vrata jsou osazena dveřmi 

s částečným prosklením. U dvoukřídlých posuvných dveří je nainstalován videotelefon 

s výstupem ve výrobní hale a u sekretářky. Videotelefon je nainstalován i u sekčních vrat. 

Ve 2.NP v kanceláři sekretářky je umístěn trezor pro ukládání finanční hotovosti 

a klíčových dokumentů. Trezor je vybaven bezpečnostním zámkem, vnitřními panty. 

Trezor je ocelový, dvoustěnný a je vybaven základní protipožární ochranou. 

Pro samostatnou komunikaci mezi vjezdovou branou, vstupní brankou, vedoucím skladu 

a sekretariátem je zřízeno samostatné komunikační video-zařízení. Přenos videosignálu 

se realizuje pomocí metalického kabelu. Videotelefon je typu Bticino 344824 - digitální 

dvoudrátový barevný videotelefon SWING. Videotelefon má nepolarizovaný 

dvouvodičový systém a barevnou 3,5" obrazovku. Videotelefon je doplněn o panely 

DRC -3UC. Jsou to třítlačítkové dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného 

hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem 

až 20°. Dveřní stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 

70cm. [28]  

 

Obrázek číslo 5 – Videotelefon a videopanel [28] 

V objektu jsou instalovány 2 docházkové terminály. Centrála přístupového systému 

je umístěna do serverovny. Informace z toho systému jsou přenášeny do centrálního PC, 

kde jsou zaznamenávány a dále zpracovávány. Rozvod je realizován kabely uložených 

ve společných kabelových roštech a v protahovacích trubkách. Terminál IT-WATT lze 



30 

 

kromě základní evidence docházky využíván i pro řízení přístupu. Docházkový terminál 

je doplněn přístupovými terminály řady IT-43xx, které jsou určeny pro řízení přístupu 

do určitých místností a pro vstup do areálu. Tyto jednotky jsou určeny pro ON-LINE 

přístupový systém, řízený počítačem s komfortním software IKOS P3. [29]  

Každý zaměstnanec vlastní personifikovaný RFID čip, kterým se identifikuje 

na terminálech při pohybu po objektu. Rozmístění prvků videotelefonů a přístupového 

systému je znázorněno v Příloze číslo 3. 

 

Obrázek číslo 6 – Docházkový a přístupový terminál [29] 

8.2 Fyzická ostraha 

V současné době není fyzická ostraha objektu realizována. Uvažuje se o spolupráci 

s externí firmou a napojení na dohledové a poplachové přijímací centrum. 

8.3 Režimová ochrana 

Otevírání vstupní branky zaměstnanci, je realizováno RFID čipem. Pro návštěvníky 

elektrozámkem s interkomem spojeným s pracovištěm sekretářky. Otevírání vstupní brány 

je zaměstnanci realizováno pomocí dálkového ovladače, pro návštěvníky dálkově 

přes videotelefon napojený na sekretářku, administrativu a výrobní halu. Externí osoby 

musí při opouštění objektu znovu použít videotelefon a otevření vrat popř. branky 

je realizováno dálkově. Otevírání dvoukřídlých posuvných dveří je realizováno 

pro návštěvníky z vnější strany dálkově (sekretářkou příp. někým z výroby 

nebo administrativy) a vnitřní strany pomocí pohybového senzoru. Zaměstnanci využívají 

RFID čip. Klíče od trezoru umístěného v kanceláři sekretářky v 2. NP má pouze jednatel 

společnosti a sekretářka. Objekt je veřejnosti uzavřen, k objektu vede pouze jedna cesta 
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a to z hlavní silnice. U objektu je možno parkovat pouze s povolením společnosti MAPAL. 

Provoz je koncipován jako 2 směnný a to v době od 6:00 do 22:00 hod. V administrativní 

části je provoz, obvykle v době od 7:00 do 15:30 hod. O víkendu je objekt prázdný. 

Kontrola docházky a pohybu po objektu je realizována pomocí RFID čipu, kterým 

jsou vybaveni všichni zaměstnanci. Vpouštění externích osob je realizováno dálkovým 

ovládáním přes videotelefony. Poté se externí osoby pohybují volně po objektu. Všechny 

dveře v budově jsou opatřeny zámky, ke kterým jsou 2 svazky klíčů, jenž má ve správě 

vedoucí údržby a správy majetku, a které má uschovány ve svém stole. Stále 

jsou uzamčeny dveře vstupu do místnosti se zahradní technikou, technické místnosti, 

serverovna a archivu. Uzamykání dveří na předsazené fasádě provádí poslední odcházející 

osoba zaměstnaná v administrativní části budovy. Uzamykání dveří vstupu zaměstnanců 

výroby a sekčních vrat realizuje poslední osoba odcházející z výroby. 
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9 CHARAKTERISTIKA KRIMINALITY 

Ministerstvo vnitra uvádí v rámci kriminality statistické údaje, kde je kompletní výčet 

trestních činů. Na základě těchto „Statistických přehledů kriminality“, byly vybrány ty, 

které se týkají loupeží, škod na majetku a vniknutí do cizích prostor. Dle Tabulky číslo 3 

byl vytvořen Graf číslo 1, kde je vidět, že se v rámci celé České republiky jedná stále 

o dost vysoké počty kriminálních činů. V grafu se dále uvádí nejen hodnoty 

zaznamenaných trestních činů, ale také počet objasněných případů, kterých je o dost méně, 

než by se dalo očekávat. Pro jasnější představu jsou uvedeny zaznamenané a objasněné 

trestné činy za poslední 3 roky, kdy je možné si všimnout, že v minulém roce 2013 

byl počet kriminálních trestních činů oproti ostatním letům vyšší. [50] 

Tabulka číslo 3 – Statistický přehled kriminality v ČR [zdroj: autor] 

2011 2012 2013

Zaznamená 196 277 186 817 200 262

Objasněné 35 923 36 493 39 528

Statistický přehled kriminality v ČR

 

 

Graf číslo 1 – Trestné činy majetkové povahy [zdroj: autor] 

Ve Středočeském kraji, kde se nachází sídlo společnosti Mapal C&S s. r. o., podle statistik 

Ministerstva vnitra České republiky, není výskyt zaznamenané kriminality dle rozdělení 
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na kraje oproti ostatním krajům nějak výrazně vyšší. Na Grafu číslo 2 jsou uvedené 

procentuální hodnoty zaznamenaných trestných činů v roce 2013. Na základě dat 

v Tabulce číslo 3, je znázorněno poměrným množství procento zaznamenaných trestných 

činů ve Středočeském kraji a zbytku České republiky.  

 

Graf číslo 2 – Poměr zaznamenaných trestných činů v krajích [zdroj: autor] 

Na Grafu číslo 3 je uvedeno množství objasněných trestných činů, kdy byly data opět 

využity z Tabulky číslo 3. Porovnání Středočeského kraje se zbytkem České republiky 

opět poukázal na to, že počet objasněných činů není oproti ostatním krajům nějak výrazný. 

 

Graf číslo 3 - Poměr objasněných trestných činů v krajích [zdroj: autor] 
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10 ANALÝZA RIZIK 

Pro snižování rizik je důležitá nejprve jejich analýza. Analýzou rizik je proces identifikace 

možných hrozeb, poté určení pravděpodobnosti jejich realizace a nakonec určení dopadu 

na celý systém. Nesmíme opomenout identifikaci aktiv společnosti. Metod analýzy rizika 

existuje celá řada, ale bohužel žádná není univerzální. Pro diplomovou práci byly vybrány 

jako nejvhodnější metody Ishikawův diagram a metoda FMECA. 

10.1 Identifikace aktiv 

V rámci identifikace aktiv zahrnujeme vše, co společnost vybudovala. Jde o souhrn 

hmotného i nehmotného majetku, který patří do držení společnosti. Účelem aktiv 

společnosti MAPAL C&S s. r. o. je prodej a následný servis obráběcích nástrojů. Hlavním 

aktivem společnosti je know-how, které má pro společnost nevyčíslitelnou hodnotu. 

Dalším nejdůležitějším aktivem je hala a tedy samotný objekt společnosti. 

Při kompletním posouzení objektu z hlediska zabezpečení je určení aktiv zásadní, abychom 

mohli určit hodnoty, které je třeba chránit, a podle těchto hodnot navrhli zabezpečení, 

které bude plnit svůj účel. Majetek dělíme na: 

 Nehmotný majetek, tj. majetek, který nemá hmotnou povahu 

např. Software, ocenitelná práva, know-how. 

 Hmotný majetek, tj. majetek, který má hmotnou povahu 

např. Pozemky, budovy, samostatné movité věci s pořizovací cenou vyšší 

než 40 000,-Kč a dobou delší použitelnosti než jeden rok. 

V Tabulce číslo 4 se uvádí aktiva společnosti MAPAL C&S s. r. o., které se v objektu 

nachází. Celková aktiva společnosti činní 42 114 500,- Kč. Kompletní seznam aktiv 

se nachází v Příloze číslo 4 -  Přehled aktiv, kde jsou záměrně uvedeny také položky, 

které mají pro společnost nevyčíslitelnou hodnotu, stejně tak jsou uvedeny v Tabulce 

číslo 4. Důvodem je podnikatelský záměr, který se odvíjí od poskytování kvalitních 

a speciálních služeb svým klientům.  
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Tabulka číslo 4 – Souhrnný přehled aktiv [zdroj: autor] 

Celková hodnota v Kč

42 114 500 Kč

Aktiva

10 114 500

32 000 000

nevyčíslitelný

Celková hodnota akvit 

Movitý majetek
Hmotný 

majetek

Nehmotný majetek

Nemovitý majetek

 

Podle principu „ALARA“ je riziko nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje 

na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika“ je nutné, 

aby se náklady na zabezpečení vešly zhruba do 10% chráněných aktiv, což je zhruba okolo 

4 000 000,- Kč. 

10.2 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram nebo-li „Diagram příčin a následků“, nebo také podle vzhledu 

„diagram rybí kosti“, řeší úlohu určení pravděpodobné příčiny problému. Při sestavování 

diagramu tvoří problém hlavu pomyslné rybí kosti a hlavní kosti vedoucí od páteře 

znamenají oblasti či kategorie, ve kterých se může problém nacházet. Vedlejší kosti 

pak znamenají konkrétní potenciální příčiny. Takto lze diagram vést ve více úrovních 

příčin a podpříčin. Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění 

zajišťuje přehled. Brání nezralým a částečným řešením, a ukazuje relativní důležitost 

a interakce mezi jednotlivými částmi problému. [19] 
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Obrázek číslo 7 – Ishikawův diagram [zdroj: autor] 
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10.3 FMECA – Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

Zkratka FMECA znamená Failure mode, effects, and criticality analysis. Jedná 

se o analýzu, která je modifikací tradiční analýzy FMEA, kdy je přidána ještě kritičnost. 

Stanovení kritičnosti znamená přidání ještě kvalitativního ukazatele velikosti důsledku 

způsobu poruch. Kritičnost má velký počet definic a ukazatelů, většina z nich má téměř 

stejný význam: dopad nebo významnost způsobu poruchy, který by mohla vyžadovat 

pozornost a je nutné se na něj zaměřit a zmírnit. Základem metody je sestavení tabulky 

zahrnující seznam nebezpečí a jejich následné číselné ohodnocení pomocí indexů 

pravděpodobnosti vzniku rizika, závažnosti následků a odhalitelnosti. Z těchto indexů 

se jejich násobením vypočítá míra přijatelnosti rizika.  Metoda má tři kroky. V prvním 

kroku se identifikují se všechny myslitelné poruchové stavy. V druhém kroku se hodnotí 

současný stav a konečně ve 3. kroku se navrhnou opatření k nápravě. [52] Vlastní analýza 

FMECA, která znázorňuje rizika, které ohrožují objekt areálu MAPAL C&S s. r. o. 

je v Příloze číslo 5. 

Výpočet míry přijatelnosti rizika: R = Závažnost x Pravděpodobnost x Odhalitelnost  

R = N x P x H 

Závažnost - bodové ohodnocení závažnosti následku označené N v intervalu (0 - 5> 

Tabulka číslo 5 – Závažnost následků [zdroj: autor] 

N Závažnost následků

1 malá škoda

2 větší škoda

3 vyšší škoda

4 vysoká škoda

5 velmi vysoká škoda
 

Pravděpodobnost - bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu poruchového stavu 

označené P v intervalu (0 - 5> 
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Tabulka číslo 6 – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [zdroj: autor] 

P Pravděpodobnost vzniku rizka

1 nahodilá

2 nepravděpodobná

3 pravděpodobná

4 velmi pravděpodobná

5 trvalá
 

Odhalitelnost - bodové ohodnocení odhalitelnosti označené H v intervalu (0 - 5> 

Tabulka číslo 7 – Odhalitelnost rizika [zdroj: autor] 

H Odhalitelnost rizika

1 předvídatelné riziko

2 snadno odhalitelné riziko

3 odhalitelné riziko

4 těžce odhalitelné riziko

5 neodhalitelné riziko
 

Vynásobením parametrů N, P a H získáme hodnotu, která je použita pro výslednou míru 

rizika R. Tato výsledná míra rizika R se pohybuje v intervalu (0 - 125>. Jejíž rozsah se dělí 

do pěti kategorií podle velikosti rizika od bezvýznamného po nepřijatelné. Kompletní 

přehled je uveden v Tabulce číslo 8. 

Tabulka číslo 8 – Výsledná míra rizika [zdroj: autor] 

Míra přijatelnosti rizika (R) Výsledná míra rizika

1 až 10 bezvýznamné riziko

11 až 20 akceptovatelné riziko

21 až 50 střední riziko

51 až 99 nežádoucí riziko

100 až 125 nepřijatelné riziko
 

Tabulka číslo 9 znázorňuje souhrn rizik, která ohrožují objekt areálu MAPAL C&S s. r. o. 

Příloze číslo 5 je uvedena kompletní FMECA, kde se nachází i doporučení pro předejití 

těmto rizikům. 
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Tabulka číslo 9 – Identifikace míry rizik (FMECA) [zdroj: autor] 

Číslo Indetifikace nebezpeční Míra rizika

25 Překonání oken 100

26 Překonání dveří 100

30 Úmyslné vpuštění cizí osoby do areálu 80

34 Únik informací o fyzické ochraně 75

4 Vniknutí neuzavřenou branou 60

14 Úmlslné zapálení 60

1 Přelezení oplocení, brány 48

18 Neřízený pohyb cizých osob 48

33 Ztráta klíčů 48

2 Prostříhání, rozřezání oplocení 45

27 Prořezání obvodových stěn 45

12 Kouření 40

17 Neuzamčení brány, branky 36

8 Překonání zámku branky 24

13 Únik plynu 24

15 Neuzamčení sekčních vrat, dveří 24

31 Krádež 24

32 Ztráta RFID čipu 24

3 Proražení oplocení 20

5 Vniktnutí neuzamknutou brankou 18

11 Závada elektroinstalace 18

16 Neuzavření oken 18

29 Sabotáž 15

6
Vniknutí napadením elektronického systému 

otvíraní brány, branky
12

9 Úder blesku 12

22 Terorismus 12

7 Podrabání oplocení 9

19 Sabotáž konkurence 9

28 Vniknutí přes střechu 9

10 Zkrat elektrozařízení 6

20 Extrémní povětrnostní podmínky 6

21 Extremismus 6

23 Vandalismus 4

24 Útok ekologických aktivistů 4  
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10.4 Zhodnocení analýz 

Aplikací Ishiakowa diagramu byla identifikována rizika, která mají potenciál ohrozit 

bezpečnost objektu Mapal C&S. Tato rizika prošla hodnocením metodou FMECA 

a byla seřazena dle míry přijatelnosti rizika. Z Tabulky číslo 9 je patrné, že mezi 

nepřijatelná rizika patří překonání oken a překonání dveří, nežádoucími riziky jsou rizika 

označená čísly 30, 34, 4 a 14.  Mezi střední rizika se řadí 1, 18, 33, 2, 27, 12, 17, 8, 13, 15, 

31, 32. Akceptovatelnými riziky jsou 3, 5, 11, 16, 29, 6, 9, 22. Mezi bezvýznamná rizika 

se řadí 7, 19, 28, 10, 20, 21, 23, 24.  
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11 NÁVRH NA ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

Na základě výsledků bezpečnostní analýzy je vypracován návrh na optimalizaci fyzické 

ochrany řešeného objektu. V této kapitole jsou popsány tři varianty modernizace 

zabezpečovacího systému. Jedná se o varianty podhodnocenou, ekonomickou a exkluzivní. 

Při návrhu variant řešení zabezpečení objektu je nutné vycházet i z požadavků 

provozovatele. Ten vznesl následující požadavky: 

 Zřízení bezdrátového zabezpečovacího systému, který bude schopen zasílat 

informace o narušení objektu na DPPC a určeným osobám (ředitel a vedoucí 

údržby a správy majetku) prostřednictvím GSM komunikátoru. Ústředna má být 

umístěna v serverovně v 1.NP. 

 Zadavatel si vysloveně nepřeje, aby v souvislosti s modernizací bezpečnostního 

systému bylo nutné zaměstnat další osoby pověřené jeho správou. Osoba 

zodpovědná za funkci a správu zabezpečovacího systému bude vedoucí údržby 

a správy majetku. 

 Zadavatel si nepřeje narušovat reprezentativní vzhled budovy mechanickými 

zábrannými systémy, jako jsou např. mříže a okna na dveřích nebo vrcholovými 

překážkami na oplocení. Jedinou přijatelnou alternativou je osazení kamer 

popř. jejich atrap na plášť budovy. 

 Zadavatel vyslovil přání, aby náklady na celý systém nepřesáhly 25 000,-Kč. 

11.1 Varianta A – podhodnocená 

Úkolem této varianty je dostát požadavku zadavatele na maximální rozpočet 25 000,-Kč. 

Již předem se dá očekávat, že tato varianta bude nedostačující, kvůli tomuto malému 

rozpočtu. Tato varianta bude obsahovat levnější zabezpečovací prvky českého výrobce 

Jablotron. Rozmístění prvků PZTS je patrné v Příloze číslo 6. 

11.1.1 Systémy technické ochrany 

Jako hlavní řídící prvek navrhuji ústřednu JA-101K, která je základní prvek 

zabezpečovacího systému JABLOTRON 100. Ústředna je určena pro ochranu rodinných 

domů, kanceláří a menších firem. Ústředna má vestavěný komunikátor GSM/GPRS, 

který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli a středisky 
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DPPC. Je vybaven 1 GB paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových 

zpráv, ukládání snímků atd. Zálohou pro ústřednu v případě výpadku proudu navrhuji 

SA214-2.6 - bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V. [27, 40] 

 

Obrázek číslo 8 – Ústředna JA 101K a zálohovací zdroj [27, 40] 

Jako ovládacím prvkem systému navrhuji přístupový modul JA-113E s ovládací klávesnicí 

a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací 

segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E. 

Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen. Modul má funkci úspory energie 

během výpadku napájení. Vzhledem k nutnosti překonat větší vzdálenosti navrhuji nastavit 

dobu odchodového zpoždění na 60 s a dobu příchodového zpoždění na 50 s. [41] 

 

Obrázek číslo 9 – Přístupový modul JA-113E [41] 

Pro detekci otevření dveří navrhuji JA-111M sběrnicový magnetický detektor otevření 

dveří a oken v celkovém počtu 3ks. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní 

ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení 

permanentního magnetu od senzoru. [42] 

 

Obrázek číslo 10 – Sběrnicový magnetický detektor JA-111M [42] 
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Pro detekci pohybu osob navrhuji PIR snímač JS-20, který je určen k prostorové ochraně 

objektů. Celkový počet navrhovaných detektorů je 15ks. Pro snadnější zapojování rozvodů 

je detektor vybaven párem volně použitelných svorek. PIR snímač pohybu osob je určen 

k prostorové ochraně objektů. Zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu, 

tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti proti falešným poplachům. 

Detekční analýzu lze navíc zvýšit nastavovací propojkou (je-li výrobek montován 

do problematických prostorů). Ve snímači lze vyměnit základní čočku za verzi pro dlouhé 

chodby, nebo za verzi s volnou zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat). Detektor 

vyniká vysokou odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. 

Je navržen jak pro montáž na rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. [43] 

 

Obrázek číslo 11 – PIR detektor pohybu JS-20 [43] 

Kvůli akustické signalizaci poplachu navrhuji plášť budovy osadit venkovní sběrnicovou 

sirénou JA-111A. Siréna komunikuje se sběrnicí ústředny a je z ní napájena. 

Má implementovanou funkci úspory energie při výpadku napájení a rovněž vestavěnou 

vodováhu pro přesné a snadné umístění při instalaci. [44] 

 

Obrázek číslo 12 – Venkovní siréna JA-111A [44] 
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11.1.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu navrhuji realizovat z externích zdrojů prostřednictvím DPPC. Navrhuji 

zadat podmínku dojezdového času maximálně 10min. O výjezdu bude informován ředitel 

a vedoucí správy a údržby majetku prostřednictvím telefonátu popř. SMS zprávou. 

Náklady na tuto variantu jsou vyčísleny v následující Tabulce číslo 10. Ceny 

jsou bez DPH. Cena pronájmu vysílacího zařízení je obsažena v měsíčním monitorovacím 

poplatku. Vzhledem k jednoduchosti celého systému a tím předpokladu, že bude spuštěno 

minimum falešných poplachů, navrhuji variantu s nižším měsíčním poplatkem, 

což je ale vykoupeno zpoplatněnými marnými výjezdy, kvůli falešným poplachům. 

Tabulka číslo 10 – Ceník monitorování a výjezdů [zdroj: autor] 

Položka Služby v ceně Jednotka
Poplatek         

v Kč

Monitorovací poplatek Přenosy veškerých signálů Měsíc 640

Marný výjezd zásahové jednotky Ostré výjezdy zdarma Výjezd 290

Dostřežení objektu při narušení
Při mimorádné události do 

příchodu oprávněné osoby
Hodina 180

 

Měsíční monitorovací poplatek obsahuje: 

 nepřetržité monitorování objektu 

 veškeré přenosy signálů (neplatíte se žádný účet za komunikaci z ústředny PZTS) 

 pohotovost k zásahu 

 výjezdy na ostré poplachové signály 

 uchovávání klíčů od objektu 

 servis vysílače po celou dobu trvání smlouvy 

 vyrozumívání složek IZS 

11.1.3 Režimová ochrana 

Navrhuji, aby byl každý příchozí, buď u přední předfasády, nebo vzadu u sekčních 

vrat vyzvednut zaměstnancem, kterého navštěvuje a ten by se s ním pohyboval po celou 

dobu návštěvy. Po odchodu posledního zaměstnance z administrativy navrhuji, 

aby v pravidelných hodinových intervalech byla realizována obchůzka administrativní 

části. Obchůzku by prováděl zaměstnanec pověřený vedoucím směny. Kontrola obchůzky 

by se realizovala přes docházkový systém přiložením karty. Navrhuji, že zakódovávat 
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bude poslední odcházející zaměstnanec, který bude mít každý svůj unikátní kód. U této 

varianty je potřeba, aby se kontrolovalo uzavření oken, některých dveří a sekčních vrat, 

protože nejsou osazeny magnetickými kontakty. Navrhuji, aby byly dva svazky klíčů 

od celého objektu uschovány do uzamykatelné skříně, namísto v šuplíku ve stole 

v kanceláři vedoucího správy a údržby majetku. Klíče bude vydávat pouze vedoucí správy 

a údržby majetku, v případě nepřítomnosti jeho zástupce. Vypůjčení bude evidováno 

v jednoduché tabulce, kde bude číslo klíče, místnost, jméno zaměstnance, účel, čas 

vyzvednutí, čas vrácení a podpis. Vzor tabulky je znázorněn v Tabulce číslo 11. 

 

Tabulka číslo 11 – Formulář o výpůjčce klíčů [zdroj: autor] 

Číslo Místnost Zaměstnanec Účel vypůjčky
Čas 

vyzvednutí

Čas 

vrácení 
Podpis

Záznam o vypůjčených klíčích

 

S přihlédnutím k nově navrženému systému zabezpečení prostřednictvím PZTS, navrhuji 

školení personálu, které by bylo zaměřeno převážně na obsluhu PZTS, 

kde by byli zaměstnanci seznámeni s principem fungování celého systému. Dále navrhuji, 

aby byly realizovány pravidelné kontroly elementární funkčnosti PZTS (min. 1x za půl 

roku) a pravidelné kontroly dodavatelem systému (min. 1x za dva roky). Při této kontrole 

by měla být provedena úplná kontrola systému. 

11.1.4 Rozpočet projektu 

Důležitým aspektem při volbě varianty zabezpečení je jeho cena. V Příloze číslo 7 

se nachází cenový rozpočet pro návrh varianty A, který činní 24 419,- Kč plus měsíční 

poplatky uvedené v Tabulce číslo 10. 

11.2 Varianta B - ekonomická 

Tato varianta je takzvanou ekonomickou. Úkolem této varianty je zabezpečit objekt 

na přijatelné úrovni s vynaložením co nejméně finančních prostředků. Tato varianta 



46 

 

bude vystavena na základech systému kanadského systému Paradox, který je obecně 

uznáván jako etanol bezpečnostních systémů. Rozmístění prvků PZTS je patrné v Příloze 

číslo 8. 

11.2.1 Systémy technické ochrany 

Jako srdce a mozek celého systému navrhuji ústřednu DIGIPLEX EVO 192, která patří 

do řady ústředen pro větší a rozsáhlé objekty. Úsředna nabízí 8 podsystémů a 192 zón. 

Jedná se o plně sběrnicový systém, který nabízí vysoký stupeň variability při vytváření 

topologie objektu. Čtyřvodičová sběrnice s vysokou odolností proti rušení umožňuje 

vytvářet i velmi dlouhé větve od základní ústředny a tím umožňuje instalovat i značně 

vzdálené zabezpečení v rozsáhlých objektech. Lze použít klasické drátové zóny připojené 

přes expandéry, BUS detektory a bezdrátové detektory. Uživatel může systém ovládat 

klasickým způsobem přes klávesnici, pomocí bezdrátových klíčenek, přes čtečku kartami 

a celou řadou čteček včetně otisků prstu. Kromě zabezpečení je integrovaná nadstavba 

přístupu, která umožňuje pomocí čteček a karet povolit nebo omezit pohyb osob 

po objektu. Systém DIGIPLEX má širokou nabídku pro drátové a bezdrátové řešení, 

širokou nabídku klávesnic a nabídku moderní komunikace na DPPC i uživateli. 

Komunikace je možná přes IP (internet) nebo GSM (mobil). [25]  

Zálohou pro ústřednu v případě výpadku proudu navrhuji akumulátor 12V / 7Ah, 

což je zálohovací, olověný, hermeticky uzavřený akumulátor pro použití v instalacích 

PZTS, s životností 3-5 let. [26] Akumulátor s ústřednou budou vsazeny 

do elektroinstalačního boxu AW 220 s integrovaným transformátorem 40 VA. 

 

 

Obrázek číslo 13 – Ústředna DIGIPLEX EVO 192, zálohovací zdroj a elektroinstalační box AW 220 [25] 
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Navrhuji nainstalovat expandér zón ZX8, který obsahuje 8 vstupů. V systému DIGIPLEX 

EVO je počet instalovaných expandérů omezen počtem modulů na sběrnici BUS ústředny. 

[25, 45] 

 

Obrázek číslo 14 – Expandér zón ZX8 [45] 

Po vnitřním obvodu pláště navrhuji umístit duální infrapasivní detektory DG55 Dual, 

v celkovém počtu 20ks s plně digitálním zpracováním signálu, digitální softwarovou 

teplotní kompenzací, softwarovou ochranou „SHIELD“ se dvěma stupni nastavení. Čidlo 

má digitální automatický čítač pulsů a vysokou odolnost proti RF rušení. Detektory 

pro vnitřní použití jsou určeny pro instalaci uvnitř budov a v místech bez vlivu 

povětrnostních podmínek. Tomuto způsobu použití odpovídá jejich krytí a odolnost proti 

falešným poplachům, kde se předpokládá výskyt rušivých vlivů přibližně na úrovni 

uzavřených vnitřních prostor. [46] 

 

Obrázek číslo 15 – Detektor DG55 Dual [46] 

Jako ovládací prvky navrhuji  LCD klávesnici K641, v počtu 2ks, s dvouřádkovým 

modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny 

DIGIPLEX. Stav zón a systémů se zobrazuje rolováním na displeji. Pomocí bočních 

tlačítek lze na LCD listovat v popisech a stavových hláškách. [25] Pomocí LCD klávesnice 

lze prohlížet historii událostí ústředny. Dobu odchodového zpoždění navrhuji nastavit 

na 40 s a dobu příchodového zpoždění na 30 s. Systém navrhuji rozdělit na 2 sekce: 

A: administrativa, B: výroba. Hranice sekcí jsou označeny v Příloze číslo 9. 
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Obrázek číslo 16 – LCD klávesnice K641 [25] 

Pro hlášení požáru navrhuji opticko-kouřové čidlo CT 3000O-EZS v celkovém počtu 3ks. 

Kouřový požární detektor je určen jako speciální požární detektor pro připojení k systému 

PZTS. Detektor je mikroprocesorově řízený optickokouřový hlásič s detekcí poruch 

a zaprášení komory. Při aktivaci svítí červená LED dioda do autoresetu čidla. [26] 

 

Obrázek číslo 17 – Opticko-kouřové číslo CT 3000 O-EZS [26]   

Pro instalaci na vnější plášť budovy navrhuji použít bezdrátovou venkovní sirénu modelu 

SR150-433/868. Napájení je zajištěno pomocí 3 alkalických baterií velikosti D 

bez nutnosti použití místního napájení. [47] 

 

Obrázek číslo 18 – Venkovní sirénu SR150-433/868 [47]   
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Na vybrané dveře navrhuji instalovat sběrnicový magnetický kontakt ZC1 BUS, v celkové 

počtu 3ks. připojený přímo na BUS sběrnice ústředny DIGIPLEX EVO. [48] 

 

Obrázek číslo 19 – Magnetický kontakt ZC1 BUS [48]   

Na plášť budovy navrhuji nainstalovat venkovní voděodolnou kameru KGUARD 

HW237B. Kamera je vybavena infračerveným přísvitem s dosahem 20m.  Objektiv je fixní 

s průměrem 4,3mm. Rozlišení je 768x494 pixelů. Horizontální rozlišení je 600 TV řádků. 

Kamera bude bez záznamu pouze s výstupem do interní počítačové sítě. Kamera by měla 

být ideálně v bílé nebo modré barvě, aby nenarušovala vnější vzhled budovy. [30] 

 

Obrázek číslo 20 – Kameru KGUARD HW237B [30] 

Kvůli prevenci navrhuji osadit plášť budovy atrapami kamer 4World SECURITY s LED 

diodou v celkovém počtu 5ks. 

 

Obrázek číslo 21 – Atrapa kamery 4World SECURITY [61] 

11.2.2  Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu navrhuji realizovat z externích zdrojů prostřednictvím DPPC. Navrhuji 

zadat podmínku dojezdového času maximálně 10min. O výjezdu bude informován ředitel 

a vedoucí správy a údržby majetku prostřednictvím telefonátu popř. SMS zprávou. 

Náklady na tuto variantu jsou podrobně vyčísleny v následující Tabulce číslo 12. Ceny 
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jsou uvedeny bez DPH. Cena pronájmu vysílacího zařízení je obsažena v měsíčním 

monitorovacím poplatku. 

Tabulka číslo 12 – Ceník monitorování a výjezdů [zdroj: autor] 

Položka Služby v ceně Jednotka
Poplatek         

v Kč

Monitorovací poplatek Přenosy veškerých signálů Měsíc 990

Marný výjezd zásahové jednotky Ostré výjezdy zdarma Výjezd zdarma

Dostřežení objektu při narušení
Při mimorádné události do 

příchodu oprávněné osoby
Hodina 180

 

11.2.3 Režimová ochrana 

Navrhuji, aby byl každý příchozí, bud u přední předfasáda nebo vzadu u sekčních vrat 

vyzvednut zaměstnancem, kterého navštěvuje a ten by se s ním pohyboval po celou dobu 

návštěvy. Při odchodu poslední zaměstnance z administrativy bych zakázal pohyb osob 

ze sekce výroba do administrativy a to tak, že poslední odcházející osoba zakóduje 

a tímto se vypne přístupový terminál u dveří mezi výrobou a administrativou na straně 

výroby. Zakódovávat výrobu bude vedoucí směny, pokud bude nepřítomen, 

bude zakódovávat poslední odcházející zaměstnanec, který bude mít každý svůj unikátní 

kód. U této varianty je potřeba, aby se kontrolovalo uzavření oken, některých dveří 

a sekčních vrat, protože nejsou osazeny magnetickými kontakty. Navrhuji, aby byly dva 

svazky klíčů od celého objektu uschovány do uzamykatelné skříně, namísto v šuplíku 

ve stole v kanceláři vedoucího správy a údržby majetku. Klíče bude vydávat pouze vedoucí 

správy a údržby majetku, v případě nepřítomnosti jeho zástupce. Vypůjčení 

bude evidováno v jednoduché tabulce, kde bude číslo klíče, jméno zaměstnance, účel, čas 

vyzvednutí, čas vrácení a podpis. S přihlédnutím k nově navrženému systému zabezpečení 

prostřednictvím PZTS, navrhuji školení personálu, které by bylo zaměřeno převážně 

na obsluhu PZTS, kde by byli zaměstnanci seznámeni s principem fungování celého 

systému. Dále navrhuji, aby byly realizovány pravidelné kontroly elementární funkčnosti 

PZTS (min. 1x za půl roku) a pravidelné kontroly dodavatelem systému (min. 1x za dva 

roky). Při této kontrole by měla být provedena úplná kontrola systému. 
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11.2.4 Rozpočet projektu  

V Příloze číslo 10, nalezneme cenový rozpočet pro návrh varianty B, kdy celkový rozpočet 

pro instalaci a realizaci činní 55 124,- Kč bez měsíčních poplatků, které jsou uvedeny 

v Tabulce číslo 12. 

11.3 Varianta C - exkluzivní 

Úkolem této varianty je zabezpečit objekt na maximální úrovni s vynaložením poměrně 

velkých finančních prostředků oproti požadavkům zadavatele. Varianta respektuje 

ustanovení normy ČSN EN 50 131 - 1 ed. 2, stupeň zabezpečení 2. Tato varianta bude 

vystavena na základech systému českého výrobce Jablotron, který má ambice konkurovat 

světoznámým výrobcům jako je Praradox atd. Rozmístění prvků PZTS je patrné v Příloze 

číslo 11. 

11.3.1 Systémy technické ochrany 

Jako mozek celého systému navrhuji ústřednu Jablotron JA-106KR. Je určena k ochraně 

rozsáhlých objektů, kanceláří a firem. Nabízí také flexibilní řešení ochrany obytných 

komplexů, administrativních budov a firem, které potřebují systém o mnoha sekcích. 

Požadované nastavení a velikost systému se programují prostřednictvím softwaru F-link. 

Ústředna má vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS 

nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky DPPC. Je vybaven 1 GB 

paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků 

atd. Jako zálohu pro ústřednu v případě výpadku proudu navrhuji SA214-18 bezúdržbový 

zálohovací akumulátor 12V. [35] 

Obrázek číslo 22 – Ústředna JA 106KR a zálohovací zdroj [35] 

Jako ovládacím prvkem systému navrhuji JA-154E v celkovém počtu 6ks. JA-154E 

je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí 
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a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud 

je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty JA-192E. Umožňuje ovládání 

zabezpečovacího systému pomocí segmentů. Implementovaná funkce inteligentní rádiové 

aktivace vstupem Smart Radio Wake-up umožňuje automatické ukončení režimu spánku 

v zajištěném systému během příchodového zpoždění. Modul je napájen alkalickými 

bateriemi. Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. 

Dobu odchodového zpoždění navrhuji nastavit na 40 s a dobu příchodového zpoždění 

na 30 s. V tovární konfiguraci je obsažen jeden ovládací segment JA-192E. Přístupový 

modul bude nutné rozšířit o další 3 segmenty, kvůli různým režimům provozu. Rozmístění 

sekcí je zobrazen v Příloze číslo 12. Součástí bezdrátového přístupového modulu JA-154E 

budou ovládací segmenty JA-192E, v počtu 4ks na jeden modul, takže celkový počet 

bude 24ks. [36] 

 

Obrázek číslo 23 – Přístupový modul s LCD JA-154E a ovládací segment JA-192E [36] 

Dalším prvkem navrhuji detektor JA-183M, v celkovém počtu 15ks, který nabízí vlastnosti 

dveřního detektoru v příjemně malém designu. Detektor je určen k detekci otevírání dveří 

nebo oken. Reaguje na oddálení magnetu. Je schopen spustit poplach při vstupu narušitele 

okamžitě nebo s nastaveným zpožděním. [32] 

 

Obrázek číslo 24 – Magnetický detektor JA-183M [32] 

V místech, kde by byl problém s vedením kabeláže, navrhuji osadit JA-181M -bezdrátové 

magnetické detektory, v celkovém počtu 8ks.  Detektor je určen k detekci otevírání dveří 



53 

 

nebo oken. Detektor otevření dveří reaguje na oddálení magnetu od detektoru. Je schopen 

spustit poplach při vstupu narušitele okamžitě nebo s nastaveným zpožděním. Monitoruje 

neoprávněné zásahy jako je otevření krytu nebo utržení ze zdi. Na jeho vstupní svorky lze 

připojit alternativní drátový detektor otevření. [33] 

 

Obrázek číslo 25 – Bezdrátový magnetický detektor JA-181M [33] 

Na vjezdová a sekční vrata navrhuji instalovat přejezdový magnetický detektor SA-220. 

Přejezdový kovový detektor lze umístit i na kovová vrata s přívodem v pancéřovém krku, 

106 x 38 x 10 mm, pracovní vzdálenost max. 75 mm. [49] 

 

Obrázek číslo 26 – Drátový magnetický detektor SA-220 [49] 

Po vnitřním obvodu pláště budovy navrhuji instalovat detektor JA-180PB, v celkovém 

počtu 15ks, který je kombinací detektoru pohybu JA-180P PIR a detektoru rozbití skla 

v jednom zařízení. Každý detektor komunikuje s ústřednou jako samostatné zařízení. 

Duální detektor rozbití skla reaguje na tlakovou vlnu s následnou analýzou zvuku 

rozbíjeného skla, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti falešným poplachům. 

Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček pro hlídání dlouhých 

chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání 
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vertikální záclonou. Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému dvě 

pozice. [31] 

 

Obrázek číslo 27 – Kombinovaný detektoru pohybu JA-180PB [31] 

U oken haly navrhuji nainstalovat miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla JA-185B, 

v celkovém počtu 6ks. Malý detektor rozbití skla detekuje rozbíjení skleněných výplní 

oken a dveří v nainstalované místnosti. Detektor využívá analýzu změny tlaku vzduchu 

v místnosti v kombinaci s detekcí charakteristického zvuku rozbíjeného skla. Na ochranu 

proti falešným poplachům využívá také digitálního zpracování zvuku. [34] 

 

Obrázek číslo 28 – Detektor rozbití skla JA-185B [34] 

Po celém objektu navrhuji rozmístit bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty 

modelu JA-150ST, v celkovém počtu 33ks. Kombinovaný optický detektor kouře 

a zvýšené teploty JA-150ST detekuje požár v obytných nebo komerčních budovách. 

Umožňuje detekci: kouře a zvýšené teploty, kouře nebo zvýšené teploty, jen kouře 

nebo jen zvýšené teploty. Má funkci paměti poplachu, při níž LED kontrolka zůstává svítit 

i po skončení poplachového stavu. Detektor je napájený alkalickými bateriemi. [39] 
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Obrázek číslo 29 – Kouře a teploty JA-150ST [39] 

Na fasádu budovy navrhuji osazení bezdrátové venkovní sirény JA-180A. Slouží 

k signalizaci poplachu ve venkovním prostředí. Siréna je vybavena sabotážními senzory, 

komunikuje bezdrátovým protokolem Jablotron a je napájena lithiovou baterií. Nevyžaduje 

žádné další napájení. [38] Uvnitř budovy navrhuji, aby byla nainstalována bezdrátová 

siréna pro vnitřní prostředí JA-150A, která je určena k akustické signalizaci poplachu, 

dále příchodového a odchodového zpoždění. Je vybavena tlačítkem s programovatelnými 

funkcemi. [37] 

 

Obrázek číslo 30 – Bezdrátové venkovní sirény JA-180A a vnitřní bezdrátová siréna JA-150A [37, 38] 

Na plášť budovy navrhuji nainstalovat megapixelovou kameru DS-2CD8253F-E, 

která bude směřovat na prostor bránového vjezdu a bude propojena on-line s počítači 

v budově. Kamera je vybavena 1 / 3 "CMOS snímačem a mechanicky odnímatelným 

IR filtrem. Nativní rozlišení je 1600x1200 pixelů. V noci může kamera, díky 

zabudovanému infračervenému reflektoru, pracovat v úplné tmě (0 lx). Kamera 

má vestavěný varifokální objektiv, který umožňuje změnu ohniskové vzdálenosti 

v rozmezí 2,7 - 9 mm a snadné nastavení zorného pole. [24]  

Dále bude nutné upozornit návštěvníky upozornit, že objekt je střežen kamerovým 

systémem se záznamem, což navrhuji realizovat samolepkami dle Obrázku číslo 31. 
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Obrázek číslo 31 – Nálepka označující střežení objektu [zdroj: autor] 

 

Obrázek číslo 32 – Kameru DS-2CD8253F-E [24] 

Pro záznam z nainstalovaných IP kamer navrhuji sítový videorekordér Hikvision 

DS7608NI- SE, který je určen pro 8 IP kamer. Vlastnosti:komprese H264, datový tok 

40Mb/s, rozlišení 4CIF anebo 720p při 25sn/s na kanál. Videorekordér navrhuji umístit 

do serverovny. [22] 

 

Obrázek číslo 33 – Videorekordér Hikvision DS7608NI- SE [61] 

Pro záznam z videorekordéru navrhuji použít pevný disk modelu HDD 3,5" Western 

Digital AV-GP 2TB SATA II, 5400 ot/min, 64MB cache. Pevný disk je ideální pro použití 

v set-top boxech (PVR, DVR a IPTV), mediálních serverech, media centrech a sledovacích 

zařízeních. [23] 
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Obrázek číslo 34 – Pevný disk HDD 3,5" Western Digital AV-GP 2TB [23] 

11.3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu navrhuji realizovat z externích zdrojů prostřednictvím DPPC. Navrhuji 

zadat podmínku dojezdového času maximálně 10min. O výjezdu bude informován ředitel 

a vedoucí správy a údržby majetku prostřednictvím telefonátu popř. SMS zprávou. 

Náklady na tuto variantu jsou vyčísleny v Tabulce číslo 13. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Navrhuji pravidelnou patrolaci revírní autohlídky, ideálně po společné domluvě 

se sousedními objekty, kvůli snížení nákladů. 

Tabulka číslo 13 – Ceník monitorování a výjezdů [zdroj: autor] 

Položka Služby v ceně Jednotka
Poplatek         

v Kč

Integrace do systému CNS
Vysílač SAT Guard Classic 

(servis a revize zdarma)
Jednorázově 5 000

Montáž a naprogramování vysílače Cena včetně cestovného Jednorázově 1 000

Monitorovací poplatek Přenosy veškerých signálů Měsíc 750

Marný výjezd zásahové jednotky Ostré výjezdy zdarma Výjezd 500

Dostřežení objektu při narušení
Při mimorádné události do 

příchodu oprávněné osoby
Hodina 200

Revírní autohlídka

Cena se určuje na základě 

čestnosti a náročnosti 

kontroly

Úkon od 100

 

11.3.3 Režimová ochrana 

Navrhuji, aby byl každý příchozí, bud u přední předfasáda nebo vzadu u sekčních vrat 

vyzvednut zaměstnancem, kterého navštěvuje a ten by se s ním pohyboval po celou dobu 

návštěvy. Při odchodu poslední zaměstnance z administrativy bych zakázal pohyb osob 

ze sekce výroba do administrativy a to tak, že poslední odcházející osoba zakóduje 
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a tímto se vypne přístupový terminál u dveří mezi výrobou a administrativou na straně 

výroby. Navrhuji, že budou neustále střeženy sekce „serverovna“ a „zahradní technika“. 

Zakódovávat výrobu bude vedoucí směny, pokud bude nepřítomen, bude zakódovávat 

poslední odcházející zaměstnanec, který bude mít každý svůj unikátní kód. U této varianty 

není potřeba, aby se kontrolovalo uzavření oken, protože jsou osazeny magnetickými 

kontakty, které pokud dojde k rozpojení, není dovoleno zakódování objektu. Navrhuji, 

aby byly dva svazky klíčů od celého objektu uschovány do uzamykatelné skříně, namísto 

v šuplíku ve stole v kanceláři vedoucího správy a údržby majetku. Klíče bude vydávat 

pouze vedoucí správy a údržby majetku, v případě nepřítomnosti jeho zástupce. Vypůjčení 

bude evidováno v jednoduché tabulce, kde bude číslo klíče, jméno zaměstnance, účel, čas 

vyzvednutí, čas vrácení a podpis. S přihlédnutím k nově navrženému systému zabezpečení 

prostřednictvím PZTS, navrhuji školení personálu, které by bylo zaměřeno převážně 

na obsluhu PZTS, kde by byli zaměstnanci seznámeni s principem fungování celého 

systému. Dále navrhuji, aby byly realizovány pravidelné kontroly elementární funkčnosti 

PZTS (min. 1x za půl roku) a pravidelné kontroly dodavatelem systému (min. 1x za dva 

roky). Při této kontrole by měla být provedena úplná kontrola systému. 

11.3.4 Rozpočet projektu 

Cenový rozpočet varianty C, který činní 372 949,- Kč, se nachází v Příloze číslo 13. 

Tento rozpočet zahrnuje veškeré náklady pro realizaci, ale nejsou v něm uvedené měsíční 

poplatky, které nalezneme v Tabulce číslo 13.  
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12 HODNOCENÍ A VÝBĚR NEJLEPŠÍ VARIANTY 

K výběru, nejvhodnější varianty byla použita rozhodovací matice, která na základě 

zvolených ukazatelů doporučuje nejvhodnější variantu návrhu zabezpečení. Základem 

vytvoření matice je zvolení vhodných ukazatelů – Tabulka číslo 14, které se volí podle 

požadavku na systém. Dalším krokem je přiřazení každému ukazateli číselné označení, 

které vyjadřuje kvalitu ukazatele. V této práci se hodnotí jednotlivé ukazatele od 1 do 10, 

kdy číslo 1 představuje hodnotu nejnižší a 10 hodnotu nejvyšší. Poté jsou jednotlivé 

hodnoty sečteny a jednotlivé varianty očíslovány podle dosažených hodnot. 

Tabulka číslo 14 – Ukazatele rozhodovací matice [zdroj: autor] 

K1 spolehlivost zabezpečení

K2 náklady na zabezpečení

K3 náročnost montáže

K4 záruka, servis a údržba

K5 kamerové systémy

K6 rychlost detekce narušení

Ukazatele rozhodovací matice

 

V této Tabulce číslo 15 je provedeno ohodnocení jednotlivých ukazatelů a provedení 

výpočtu. Realizovaným součtem hodnot jednotlivých ukazatelů se jako nejvhodnější jeví 

návrh varianty C. 

Tabulka číslo 15 – Hodnocení variant dle kritérií [zdroj: autor] 

varianta A varianta B varianta C

K1 4 7 9

K2 10 9 5

K3 10 9 7

K4 9 8 7

K5 0 3 8

K6 4 5 8

∑ 37 41 44

Pořadí 3. 2. 1.

Bodové hodnocení variant
Kritérium
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V další části vyhodnocení se jednotlivým ukazatelům přiřazují tzv. váhy, které hodnotí 

jednotlivé ukazatele z hlediska důležitosti. Hodnocení se zvolilo v rozsahu 1-10, 

kdy 1 vyjadřuje hodnotu nejmenší a 10 hodnotu největší. Pak jsou jednotlivé hodnoty 

z Tabulky číslo 15 vynásobeny příslušnou vahou a výsledky jsou zapsány do Tabulky 

číslo 16.  Nakonec je proveden součet a vybrána nejvhodnější varianta. 

Tabulka číslo 16 – Posouzení variant dle důležitostí kritérií [zdroj: autor] 

varianta A varianta B varianta C

K1 10 44 70 90

K2 8 90 72 40

K3 6 70 54 42

K4 6 63 48 42

K5 7 0 21 56

K6 9 40 45 72

307 310 342

3. 2. 1.

Bodové hodnocení variantVáha 

kritéria
Kritérium

∑

Pořadí  

S pomocí rozhodovací matice byla zvolena, jako nejvhodnější možnost návrh zabezpečení 

varianta C. 
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13 ZÁVĚR 

Popudem k vytvoření mé diplomové práce byla potřeba mého zaměstnavatele doplnit nově 

postavený administrativně-výrobní objekt o prvky fyzické ochrany. V diplomové práci 

jsem se zabýval vytvořením návrhů zabezpečení areálu společnosti MAPAL C&S s. r. o. 

technickými prostředky používanými v bezpečnostní praxi a to hlavně poplachovým 

zabezpečovacím a tísňovým systémem a systémem průmyslové televize, které jsou 

propojeny s dohledovým poplachovým a přijímacím centrem. Cílem práce bylo na základě 

dostupných zdrojů a odborné literatury identifikovat moderní bezpečnostní technologie 

k zajištění fyzické ochrany objektu a popsat jejich využití v bezpečnostní praxi 

na konkrétním příkladu. 

Mou práci lze rozdělit na dvě části a to část teoretickou a praktickou. Kapitoly 1-9 popisují 

teoretickou část. Tato část se zabývá charakterizováním základních právních předpisů, 

technických norem, které se týkají fyzické ochrany. Dále se zde nachází výčet důležitých 

pojmů a typů fyzické ochrany. A v neposlední řadě se zde věnuji problematice kriminality 

a popisu stávajícího stavu zabezpečení objektu. V praktické části se zabývám analýzou 

rizik, návrhům inovativních řešení a výběru nejvhodnější varianty návrhu zabezpečení 

objektu. 

Dle mého názoru má diplomová práce hlavní přínos pro mého zaměstnavatele společnost 

Mapal C&S s. r. o. Společnost jí může využít jako vodítko pro rozhodování 

při smysluplném doplňování prvků fyzické ochrany, v jeden fungující kompaktní celek, 

který zajistí ochranu aktiv společnosti. Má práce může být inspirací i pro firmy podobného 

charakteru. 
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