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Anotace 

 

MOCH, V.: Návrh zabezpečení objektu tiskárny prostředky fyzické ochrany. Ostrava, 2014. 

Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Eva Veličková. 75 stran. 

 

Diplomová práce se věnuje problematice bezpečnostního systému v objektu moderní tiskárny. 

Cílem je návrh zabezpečení pomocí prostředků fyzické ochrany. Úvodní část zachycuje právní a 

technické normy, týkající se systému zabezpečení v rámci ochrany podniku. Následuje teoretický 

úvod do procesů, probíhajících v tiskárnách, popis objektu a rozbor bezpečnostního systému, 

včetně požárně – bezpečnostní problematiky. Hlavní částí práce jsou analýzy rizik, které stanovují 

možná ohrožení chodu a bezpečnosti společnosti. Na základě analýz jsou pro eliminaci 

nežádoucích rizik vyhotoveny tři návrhy zabezpečení. Pomocí multikriteriální rozhodovací 

metody je zvolena nejvhodnější z variant zabezpečení, jejíž způsob realizace je podrobněji 

rozpracován.  

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, tiskárna, ochrana podniku 

 

Summary 

 

MOCH, V.: Designing Security Printer Object Means of Physical Protection. Ostrava, 2014. 

Diploma thesis. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Diploma thesis 

supervisor Ing. Eva Veličková. 75pages. 

 

This thesis deals with the issue of the security system in the modern printer building. The aim is to 

design security system by means of physical protection. Introductory part describes the legal and 

technical standards relating to the security protection within the enterprise. The following part is 

an introduction to the processes taking place in the printer building, object description and 

analysis of the security system, including fire - safety issues. The main part of thesis is risk 

analysis to determine potential threats to the operation and safety of company.  Based on the risk 

analysis, there are three proposals of security system to eliminate objectionable risks.  Using 

multi-criteria decision-making methods is selected the most suitable variant of security, the 

method of implementation is further developed. 

 

Keywords:  physical protection, risk analysis, the printer, security protection 
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Úvod 

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba bezpečnosti. Otázka ochrany života, 

zdraví a majetku je v soudobé společnosti stále aktuálnější položkou. Vznikají nové životní 

trendy, probíhá široká digitalizace, zvyšují se ekonomické rozdíly mezi skupinami obyvatel, 

konkurence firem a pro jednotlivce existuje spousta stresujících faktorů, včetně přesycenosti 

informacemi. Tyto a mnohé další jevy mohou podporovat udržování míry kriminality na stále 

vysoké úrovni, především ve formě majetkové trestné činnosti v mnoha podobách. Mezi 

základní potřeby také neoddělitelně patří ochrana objektů firem a příslušného majetku, úměrně 

jejich velikosti, účelům a objemu prostředků.  

Účelem této ochrany je za pomocí aplikace a koordinace vhodných prostředků, 

technologií a předpisů minimalizovat dopady možných bezpečnostních incidentů pro podnik v co 

nejširším spektru. Toho lze v případě větší firmy dlouhodobě dosáhnout pouze zavedením 

kvalitního systému fyzické ochrany a neustále se opakujícím algoritmem pro odhalování nových 

bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocení a přijetí příslušných opatření. 

Cílem diplomové práce je navrhnout komplexní systém zabezpečení objektu tiskárny za 

pomocí prostředků fyzické ochrany, s ohledem na typické výrobní činnosti a technologie, 

využívané v oblasti polygrafie. K tomuto návrhu přísluší jako východisko především analýza 

rizik, podložená poznatky z oblasti ochrany podniků a znalostmi procesů v tiskárenském 

prostředí. 

Na území České republiky existuje celá řada polygrafických firem s různými typy 

technologií a obratem, ale také několik technologicky i konstrukčně souvisejících, velkých 

moderních tiskáren, jež se vyskytují ve větším množství a obdobných podobách také v zahraničí. 

Diplomová práce je z tohoto důvodu a za účelem ochrany existujících společností zacílena na 

fiktivní objekt velké tiskárny, podrobně inspirovaný právě těmito modely, avšak s některými 

charakteristikami úmyslně mírně pozměněnými. 

V úvodní, teoretické části jsou uvedeny výchozí právní předpisy ochrany objektu spolu 

s normami, týkajícími se účelů diplomové práce. Další úsek je věnován rozboru prostředků 

fyzické ochrany objektu jako kompendium teorie pro návrh zabezpečení. 

Následující část je věnována popisu objektu tiskárny a základním technologickým 

procesům, jež jsou zde provozovány za účelem přiblížení výrobní technologie a problematiky 

polygrafie. Poté následuje popis stávajícího systému zabezpečení daného objektu. 
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Dalším krokem je analýza bezpečnostních rizik v objektu tiskárny za účelem 

vyhodnocení hrozeb, plynoucích ze současné situace a provozovaných technologií. Pozornost 

bezpečnostním je věnována také z hlediska požární bezpečnosti. 

Na základě analýzy je navržen komplexní systém fyzické ochrany ve třech provedeních 

s ohledem na rozdílné použité prvky zabezpečovacích systémů a ekonomickou rozvahu. 

Jednotlivé varianty jsou následně zhodnoceny a nejvhodnější návrh podrobně rozebrán. 

Metody, v práci využité, jsou především analytické – systémová analýza. Popis objektu 

tiskárny, specifikace jejího provozu a výrobních činností může působit monografickým 

charakterem, avšak tyto postupy lze do jisté míry zobecnit.  
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1. Rešerše 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 2009, 115 s. Studijní text do předmětu Ochrana podniku. 

Materiál je zacílen především pro studenty oboru Technická bezpečnost osob a majetku na 

Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Náplní je problematika ochrany letecké 

dopravy v České republice, rozbor procesů a analýzy s touto problematikou související. Pro 

diplomovou práci byla publikace klíčovou svým přínosem v oblasti analýzy bezpečnostních 

rizik, jež je podrobně zde zpracována a rozebrána na příkladu letiště. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů I. díl. Mechanické zábranné systémy II. Praha 2004, 180 

str., ISBN 80-7251-172-6.  

V publikaci jsou popsány způsoby provedení především perimetrické a plášťové ochrany objektů 

pomocí mechanických zábranných systémů. Byla použita jako jedno z východisek při tvorbě 

návrhu zabezpečení objektu tiskárny vzhledem k nutnosti využití těchto systémů.  

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů II. díl. Elektrické zabezpečovací systémy II. Praha 2005, 

227 str., ISBN 80-7251-189-0.  

Publikace se věnuje celkové problematice ochrany objektů, především z hlediska elektronických 

zabezpečovacích systémů (dnes poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) a jejich začlenění 

do systému ochrany. Pro diplomovou práci byla publikace využita jako jeden z výchozích zdrojů 

při získávání ucelených informací o jednotlivých prvcích poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů.  

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů III. díl. Ostatní zabezpečovací systémy. Praha 2006, 247 

str., ISBN 80-7251-235-8.  

Publikace navazuje na předchozí díly, podává komplexní soubory informací o ochraně 

automobilů, integrované ochraně zboží, knihovního fondu a mnoha dalších systémech.  Zahrnuty 

jsou prvky elektronické požární signalizace. Využití v rámci diplomové práce se nalézá mimo 
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jiné ve třetí kapitole, zabývající se systémy kontroly vstupů, čtvrté kapitole, zabývající se 

televizními (CCTV) systémy a páté kapitole, věnující se elektronické požární signalizaci. 

 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. 3. vydání. Blatná - Cricetus 2003, 351 s. 

ISBN 80-902938-2-4. 

Širokospektrální publikace, zabývající se uceleně otázkou fyzické ochrany, především v rámci 

bezpečnostních technologií a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Pro 

diplomovou práci byly využity kapitoly o mechanických zábranných systémech, CCTV a dalších 

systémech (zahrnuje přístupové systémy) v návaznosti na další uvedené publikace. 

 

RYBÁŘ, Pavel. Stabilní hasící zařízení. 1. vydání, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru, Praha 2012, 64 s.  

Publikace přináší ucelené základní informace o stabilních hasících zařízeních, v rámci aktivní 

ochrany před požáry. Pro účely diplomové práce byly využity především kapitoly o vodních, 

sprinterových hasících zařízeních. 
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2. Technické a právní normy 

Zásadními prostředky, které je potřeba brát v potaz při ochraně podniku, jsou technické a 

právní normy. Především při zahrnutí požární ochrany do celkového systému bezpečnosti je 

bezpodmínečnou podmínkou řídit se dle platných technických norem. Níže jsou uvedeny 

nejdůležitější z předpisů, ze kterých je nutné či doporučené vycházet. 

 

2.1. Technické normy 

Problematika ochrany objektu z hlediska jednotlivých typů technických prostředků je 

předmětem norem, z nichž jsou nejdůležitější vybrané uvedeny v tabulkách dle jednotlivých 

kategorií. 

V příloze č. 1, v tabulce 1 jsou uvedeny normy pro mechanické zábranné systémy, jedná 

se o okna, dveře, bezpečnostní úschovné objekty a další související prostředky, jež jsou 

předmětem především plášťové ochrany a často důležitou součástí bezpečnostních prvků.  

Technické normy uvedené v příloze č. 1, v tabulce 2 rozebírají především požadavky na 

různé typy poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Ty jsou v objektech moderních 

firem jedním z nedílných prostředků pro fyzické ochrany a také mohou významně přispívat  

v  kontrole přístupu v objektu firmy spolu s evidencí docházky a pracovní doby (přístupové  

a docházkové systémy). 

Další užitečnou normou při zavádění prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů (dále jen PZTS) je volně dostupná interní norma firmy JABLOTRON ALARMS a.s. 

"Poplachové systémy – Pravidla zřizování PZTS objektů," která je metodickým vodítkem pro 

techniky a projektanty firem, které zodpovídají za zřízení poplachových systémů Jablotron.  

V rámci analýzy rizik této práce jsou zahrnuta také rizika, spojená s nebezpečím vzniku 

požáru, stejně jako je shrnuto požárně – bezpečnostní řešení. V příloze č. 1, tabulce 3 je uveden 

soubor vybraných technických norem, kterými je nutno se řídit při zabývání se touto 

problematikou v objektu tiskárny. Kromě norem o požární bezpečnosti musí být brána v potaz 

také norma o prostorách pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami. 
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2.2. Právní předpisy 

Právních předpisů, zastřešujících ochranu osoba majetku existuje celá řada, přestože 

v právním systému České republiky (dále jen ČR) není zaveden souhrnný zákon, upravující tuto 

problematiku. V rámci realizace ochrany podniku je zapotřebí řídit se dle současného právního 

systému ČR. 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Výchozí a základní pramen ústavního práva, ostatní zákony a právní předpisy musí být 

v souladu s ústavou. Obsahuje Preambuli a osm hlav. Vymezuje základní ustanovení státu, 

definuje zákonodárnou, výkonnou a soudní moc. Jedním z klíčových pro ochranu objektu 

(podniku) je čl. 2 (4) ve znění „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Ústava dále popisuje funkci Nejvyššího kontrolního 

úřadu, České národní banky jako státní ústřední banky, územní samosprávu a v přechodných  

a závěrečných ustanoveních obsahuje také dodatečně přijaté ústavní zákony. [24] 

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn a 

doplnění 

Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS) je druhým ústavním zákonem. Uznává 

nepromlčitelnost, nezadatelnost, nezcizitelnost a nezrušitelnost uvedených práv a svobod. 

Omezení základních práv je možno pouze na základě zákona. Mezi nejdůležitější součásti pro 

ochranu objektu patří právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, obydlí. V rámci 

ochrany podniku jsou klíčové např. právo vlastnit majetek (dle čl. 11) a práva zaručující listovní 

tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů, včetně tajemství podávaného telefonem  

či podobnými způsoby. Důležitým je také právo na informace. [25] 

 

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

Zákon, jenž upravuje hmotné trestní právo. Chrání zájmy ústavního zřízení ČR a práva 

fyzických a právnických osob. Definuje podmínky trestní odpovědnosti, konkrétní trestné činy a 

stanovuje sankce příslušným subjektům. Pro účely problematiky podnikové ochrany a celkově 

ochrany osob a majetku jsou klíčové okolnosti vylučující protiprávnost. Jsou základním 

závazkem pracovníků bezpečnostních služeb a výkonu fyzické ostrahy. Při návrhu zabezpečení 

prostředky fyzické ochrany je klíčové předcházet mimo jiné trestným činům proti majetku. [26] 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění 

Právní předpis, upravující odpovědnost osob za přestupky jako zaviněná jednání, 

porušující či ohrožující zájem společnosti. Přestupky jsou výslovně uvedeny ve druhé části 

zákona, přičemž klíčové z nich jsou při fyzické ochraně objektu firmy podobně jako u trestných 

činů přestupky proti majetku. Uvedeny jsou také možné sankce či jejich kombinace. [27] 

 

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

doplnění 

Pro trestní právo procesní je definován právě trestní řád. Předmětem jeho úpravy je 

postupování orgánů činných v trestním řízení v rámci řádného zjištění a spravedlivého potrestání 

pachatelů trestných činů. Obzvláště důležitým v rámci ochrany osob a majetku je §76 – zadržení 

osoby podezřelé, nebo také "občanské zadržení." V jeho rámci smí kdokoli omezit osobní 

svobodu osobě, která je přistižena při páchání trestného činu či bezprostředně poté, pokud je tak 

nutno učinit z důvodu zamezení útěku, zjištění totožnosti, popřípadě zajištění důkazů. Osoba, 

omezující osobní svobodu, je však povinna ihned předat osobu podezřelou příslušnému 

policejnímu orgánu, přičemž pokud se jedná o podezřelého příslušníka ozbrojených sil, je jej 

možno předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil, popřípadě správci posádky. Není-li možno 

ihned podezřelou osobu předat, je potřeba neodkladně oznámit omezení osobní svobody 

některému z příslušných uvedených orgánů. [28] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších změn a doplnění 

Základním účelem tohoto zákona je zabránit neoprávněnému nakládání a zneužívání 

osobních údajů. V zákoně se uvádí, co je osobním údajem a co je již citlivým údajem. Je 

stanoveno, kdo a za jakým účelem může osobní údaje ověřovat, shromažďovat a jak je nutno 

s těmito údaji nakládat, aby bylo zamezeno jejich zneužití. [29] 

 

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

znění pozdějších změn a doplnění 

V rámci působnosti zákona jsou definovány utajované informace jako skutečnosti, se 

kterými by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmu ČR, či by mohly být pro tento 
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zájem nevýhodné, a jsou uvedeny v seznamu utajovaných informací. Definovány jsou také 

jednotlivé stupně utajení (přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené). Jsou stanoveny oblasti, ve 

kterých se tyto informace vyskytují a také způsoby, jak mají s danými informacemi příslušné 

organizace či fyzické osoby nakládat. [30] 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 

Základním předmětem úpravy tohoto zákona je vymezení pracovněprávních vztahů mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem a z toho vyplývající práva a povinnosti. Mezi ně patři i 

povinnost vyhledávat a vyhodnocovat rizika. K těmto je nutné přijímat opatření k jejich 

minimalizaci. Jednou z podstatných součástí je povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). [31] 

 

3. Popis objektu a výrobní činnosti tiskárny 

Pro účely návrhu zabezpečení prostředky fyzické ochrany je uveden popis objektu 

tiskárny a jeho okolí, doplněn o základní grafické materiály. K přiblížení výrobních technologií  

a procesů je také uveden popis výrobních činností, které v objektu probíhají. 

 

3.1. Umístění a popis objektu tiskárny 

Provozovatelem zařízení je vydavatelství, jež provozuje také síť tiskárenských zařízení 

v mezinárodním měřítku. V posuzovaném případě se jedná o výrobně – skladovací objekt 

s administrativními vestavbami. 

 

3.1.1. Okolí areálu 

Objekt tiskárny se nachází v moderní průmyslové zóně v Olomouckém kraji. V okolí se 

nacházejí další průmyslové objekty různého technického zaměření, především většího rozsahu. 

Areál objektu sousedí ze západní a jižní strany s pobočkami firem, zabývajícími se montováním 

a servisem elektrotechnických zařízení, spediční činností a distribucí periodických tiskovin, na 

východní straně se stanicemi pro opravu a technickou kontrolu kamionů.  

Příjezd do areálu je z východní strany, přičemž hlavní brána je situována na jihovýchodní 

straně. Podél severní a východní strany se táhnou komunikace, hlavní z nich směřuje z východu 
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na západ. Tato komunikace je hlavním tahem celé průmyslové zóny. Komunikace mají 

obousměrný provoz a podél nich přiléhají z obou stran chodníky pro pěší. Na klíčových místech 

průmyslové zóny jsou vybudovány autobusové zastávky městské hromadné dopravy (dále jen 

MHD). Frekvence dopravy v celé zóně je během dne rozdílná, největší hustota provozu se týká 

hlavně časového úseku při střídání směn na provozech v okolních firmách. Na tomto principu je 

také posílen jízdní řád MHD. Během nočních hodin je frekvence veřejné dopravy v okolí 

podstatně snížena, avšak kvůli výrobnímu zaměření tiskárny a sousedních objektů zde neustává, 

což může být svým způsobem výhodným zájmem pro případného narušitele objektu. Jedná 

především o kamionovou a nákladní dopravu. Výskyt chodců v okolí je v noční době minimální.  

Ve velmi blízkém okolí (v okruhu 0,5 km) je velmi nízký počet obyvatel. V širším okolí 

(cca 1,5 km) se již nacházejí převážně starší rodinné domy a po dvou kilometrech východně se 

začíná rozprostírat hustá sídlištní zástavba.   

Z hlediska pokrytí průmyslové zóny jednotkami integrovaného záchranného systému 

(dále jen IZS) patří objekt tiskárny pod hasební obvod stanice Hasičského záchranného sboru ČR 

(dále jen HZS ČR) vzdálené 2,5 km východně (dle nejkratší dojezdové vzdálenosti). V případě 

nutnosti budou povolány jednotky HZS ČR ze střediska IZS, vzdáleného 5 km jihovýchodně.  

Z tohoto místa budou primárně vysílány v případě potřeby také jednotky Zdravotnické záchranné 

služby.  

 

3.1.2. Areál společnosti 

Celková plocha areálu se nachází na pozemku o rozměrech 87 x 105 m. Vjezd je 

umožněn dálkově ovládanou branou z jihovýchodní strany. Vstup pro pěší je elektronicky 

otevíranou brankou. Jádrem areálu je objekt tiskárny s výrobními halami a administrativní 

vestavbou, který je téměř celý obklopen zpevněnými plochami. Pro zaměstnance a návštěvníky 

jsou na jižní a východní straně umístěny 3 parkovací plochy pro celkem 46 osobních automobilů. 

Na severní straně leží zpevněné příjezdové plochy pro nákladní automobily k hlavní expedici 

tiskovin. 
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3.1.3. Objekt tiskárny 

Objekt se skládá z výrobních hal (jednopodlažních) a administrativní vestavby. K výrobní 

hale přiléhá skladová hala papíru, jež lze hodnotit jako jednopodlažní. Přilehlá část výrobní haly 

je také zvýšená dvoupodlažní součást objektu s ustavenými rotačními stroji pro vysoko-

objemový novinový tisk. Konstrukce výrobních hal je prefabrikovaná, železobetonová, přičemž 

vazba je tvořena sloupy 0,5x0,6 m a plnostěnnými vazníky. Dvoupodlažní hala je od 

administrativní vestavby oddělena zděnou stěnou z nehořlavého stavebního materiálu Ytong o 

tloušťce 200 mm. Stejným způsobem jsou odděleny také jednotlivé provozy ve výrobní hale.  

Mezi jednotlivými halami a skladovou halou je dělící stěna ze sendvičových panelů 

s minerální výplní. Skladová hala je oddělena od administrativní části v 1. nadzemním podlaží 

(dále jen NP) zděnými požárními stěnami o tloušťce 200 mm a ve 2.NP sádrokartonovými 

požárními stěnami se 150 mm tloušťky. Obvodové stěny hal jsou tvořeny kovovým 

sendvičovým panelem a jsou ukotveny přímo na samotnou železobetonovou konstrukci. 

Střešní plášť je lehký, montovaný s hydroizolační vrstvou – tepelnou PSB izolací 

tloušťky 0,18 m a parozábranou z nosného trapézového lakovaného plechu. Nosnou konstrukci 

tvoří trapézový plech z oceli, přičemž u krajních sloupů je podélné ztužidlo. Ve skladové hale a 

skladovací části jednopodlažní výrobní haly jsou ve střešním plášti osazeny světlíky v rozsazích 

5% střešní plochy.  

Nosnou konstrukci střešní části tvoří ocelový trapézový plech, u krajních sloupů 

je navrženo podélné ztužidlo. Podlahu haly tvoří drátkobeton se vsypem. Přístupy do haly tvoří 

dveře a výsuvná sekční vrata se zateplením. 

Administrativní vestavba je skeletové, prefabrikované železobetonové konstrukce. 

V příčném i podélném směru jsou umístěny sloupy v rozteči 6 m. Stěny po obvodu tvoří kovový 

sendvičový panel s jádrem z minerální vlny TrimoRaster a prosklené okenní pásy. Prosklená 

fasáda je tvořena různě dimenzovanými hliníkovými profily. Příčky jsou provedeny ze 

sádrokartonu s ocelovou nosnou konstrukcí o tloušťkách převážně 0,1 a 0,15 m. Nosnou stropní 

konstrukci tvoří ocelový skelet. Strop sestává z železobetonových panelů Spiroll, v rovině stropu 

je střešní ocelový trapézový plech, podhledy jsou kazetové, nosná lišta polozapuštěná. Podlahy 

v administrativní části jsou vícevrstvé, složené, tepelně izolované, nalepené jsou koberce, PVC a 

keramická dlažba. Vnitřní dveře jsou dřevěné, dřevěné prosklené. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé 

posuvné, hliníkové, s izolačním dvojsklem a automatickým otevíráním fotobuňkou. 

Na obrázku níže je stručně graficky popsán areál společnosti a jednotlivé části objektu. 
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Obrázek 1: Areál objektu tiskárny[zdroj autor] 

 

3.2. Výrobní činnost tiskárny 

V objektu tiskárny jsou provozovány různé typy polygrafických činností. Ty jsou závislé 

na typu výroby, která se člení podle využívaných materiálů a technologií: 

- Akcidenční tisk - při této technologii jsou jako vstupní materiál využívány především 

kvalitní typy papíru (papíry natírané, lehce natírané, nenatírané). Je zde kladen vysoký 

požadavek na kvalitu zpracování výsledného produktu, obzvláště z hlediska barevnosti. 

Účelem výrobků je dlouhodobější využití např. pro reklamní, propagační účely.  



12 
 

- Novinový tisk - používaným papírem je papír novinový, jenž je dodáván ve formě  

rolí – těžkých kotoučů. Nároky na papír ani na kvalitu nejsou příliš vysoké jako  

např. u akcidenčních tiskovin, avšak typickým požadavkem je vysoká rychlost tisku  

a značný objem produkce. Novinový tisk je klíčovým typem výroby v celém objektu 

tiskárny. 

- Semi-akcidenční tisk - technologie, kdy výsledný produkt získáme kombinací 

akcidenčního a novinového tisku, např. knihy – blok, tj. jednotlivé stránky, jsou tištěny 

na doplňkovém stroji jako při tisku novin, ale na různé typy papíru, přičemž obálky jsou 

zhotoveny akcidenčním tiskem na natíraném papíře. [zdroj autor] 

 

3.2.1. Výrobní postupy 

Základními probíhajícími postupy jsou předtisková příprava, tisk a dokončující 

zpracování a expedice. Jako příklad je uveden stručný průběh části novinové výroby. 

Při předtiskové přípravě je prováděna kompozice stránek v digitální podobě (či jsou již 

hotové přijímány z redakcí, např. u novinového tisku) a jejich elektronická montáž na formát 

tiskového archu. Poté jsou vyrobeny tiskové desky (tzv. kovolisty), které se poté zakládají do 

tiskových strojů. Desky jsou tvořeny 0,15 - 30 mm hliníkovou fólií, s nanesenou světlocitlivou 

vrstvou v určité oblasti vlnových délek světelného spektra. Do této vrstvy je zanesen virtuální 

obraz laserovým paprskem pro následný tisk. Pro tuto činnost jsou používány počítače se 

zvláštní software výbavou a zařízení CTP (Computer to Plate) pro osvit tiskových desek a dále 

vyvolávací automaty, kdy za pomoci chemického procesu vzniká výsledná podoba desek.  

Průběh samotného tisku je závislý na typu použitého tiskového zařízení. Při novinovém 

tisku probíhá na rotačních kotoučových tiskových strojích (rotačkách), kdy je v prostoru roliště 

rotačky v 1.NP papír strojně odvíjen z rolí, manuálním transportním systémem osazených. 

Samotný tiskový proces je kontinuální, ostatní tiskařské materiály použité jako výchozí (tiskové 

barvy, vlhčící roztok) jsou doplňovány přímo během tisku systémem potrubí. Jednotlivé 

vytištěné archy jsou na konci linky nařezány a noviny jsou skládány na skládacím zařízení, 

synchronizovaně s rychlostí tisku. Následně jsou výtisky novin přesunovány dopravníkem 

řetězového systému do místnosti v 2.NP výrobní haly, kde jsou spolu s procesem schnutí během 

přesunu dále zpracovány. 

V doplňující fázi výroby jsou výtisky řetězovým systémem transportovány do prostor 

novinové expedice, v případě potřeby dochází k poloautomatickému vkládání komerčních příloh. 
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Výtisky jsou následně stohovacím zařízením uspořádány do balíků, které jsou označeny  

a automaticky odeslány kontinuálně běžícím výtahem do 1.NP k přípravě nakládky do vozidel 

distribučních společností. 

Při akcidenčním tisku, realizovaném v 1.NP jednopodlažní výrobní haly probíhá podobná 

předtisková příprava, avšak tisk probíhá přímo na jednotlivé, samostatné archy papíru.  

V tiskovém stroji lze provádět i povrchové úpravy potištěných archů, tj. lakování pomocí 

disperzního laku apod. Působením horkého vzduchu a infračerveného (dále jen IR) záření pak 

barva i lak zasychají v sušícím zařízení. Samozřejmostí je odvod výparů potrubím nad střechu 

objektu. 

Další činnosti probíhají v 1.NP výrobní haly v prostorách knihárny. Jsou to  

např. řezání na poloautomatických řezačkách, falcování a bigování na automatických linkách 

(výsledkem technologií je ohyb tiskoviny, použitá technologie závisí na gramáži papíru, 

falcování se používá většinou do gramáže 170g/m2), knižní vázání – knižní bloky (sešitové 

brožury) jsou strojově vkládány do obálky a sešity/slepeny dle typu použité vazby (měkká, 

polotuhá, tuhá). 

Vydávání hotových zakázek spadá do kompetencí oddělení expedice, sídlící v 1.NP 

výrobní haly. Především expedice novinového tisku probíhá během odpoledních a nočních hodin 

ve značném tempu. Souvisejícím dějům při této expedici je vhodné věnovat z hlediska fyzické 

ochrany značnou pozornost. 

Během výrobní činnosti vzniká značné množství papírových odpadů – nájezdové výtisky 

(při najíždění tiskových strojů), vadné výtisky, papírové odřezky a prach, jehož vznik většinu 

výrobní činnosti doprovází. Odpady jsou dopravovány k dalšímu zpracování do prostor 

odpadového hospodářství papíru – ukládají se do kontejnerů či lisují a připravují se pro dopravu 

k recyklaci. [zdroj autor] 

 

3.2.2. Administrativní část 

V části administrativní vestavby ve 2.NP sídlí v kancelářích vedení společnosti, obchodní 

oddělení, personální oddělení, dále jsou zde zasedací místnosti, IT úsek a serverovna, která je 

strategickým úsekem z hlediska ochrany informací a zajištění kontinuálního provozu celého 

objektu tiskárny, především z hlediska novinového tisku. V 1.NP se nachází recepce, šatny 

zaměstnanců a kuchyně s jídelnou. [zdroj autor] 



14 
 

 

3.3. Identifikace aktiv 

Pojem aktiva 

Aktiva jsou hodnocena jako výše ekonomických zdrojů posuzovaného podniku v daném 

okamžiku, přičemž mají schopnost přinést ekonomický prospěch podniku během budoucna, a to 

buď přímo, nebo nepřímo (aktiva se podílejí na výrobní činnosti, během které se přemění do 

hotových výrobků a distribucí se promění na finanční hotovost). Rozlišujeme stálá, oběžná  

a ostatní aktiva, jež nebudou zahrnuta.  

- Stálá aktiva – doba přeměny na hotové prostředky je větší než 1 rok. Spotřeba a užívání 

jsou průběžné, svou podobu a schopnosti zachovávají v několikanásobném množství 

výrobních cyklů, charakterizují je odpisy, kdy je jejich hodnota postupným 

opotřebováním přenášena do podnikových nákladů. Rozlišení nacházejí jako hmotná, 

nehmotná a finanční investice. 

- Oběžná aktiva – finanční a věcné položky majetku, sloužící zejména k výrobní  

a provozní činnosti. Jedná se o zásoby, pohledávky a finanční majetek krátkodobého 

charakteru.  
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Tabulka 1: Aktiva posuzovaného objektu [zdroj autor] 

Aktiva posuzovaného objektu 
Stálá aktiva Název aktiva Hodnota (v tis. Kč) 

Hmotná aktiva Tiskový stroj pro rotační tisk Koenig& Bauer COLORA  

 

Tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 74  

Falcovací stroj Heidelberg Stahlfolder TD 82 

Expediční linky Ferag 

CTP technologie Heidelberg Prosetter 

Další polygrafické stroje a technologické vybavení 
(řezačky,  štosovače, fóliovače, stroje pro ražbu atd…) 

Manipulační zařízení a pomocné stroje (vysokozdvižné 
vozíky, čistící stroje, paleťáky…) 

Hardware vybavení (PC stanice, servery, další zařízení) 

Další inventář a vybavení 

Celkové vybavení 746 520 

Pozemek objektu 18 943 

Stavba objektu 452 000 

CELKEM HMOTNÁ AKTIVA 1 217 463 

Nehmotná aktiva Software 564 

 

Licence pro software 147 

Digitální výrobní informace Nevyčíslitelné 

Know  - How výrobních postupů, Goodwill Nevyčíslitelné 

Obchodní strategie Nevyčíslitelné 

Informace o dodavatelích Nevyčíslitelné 

Informace o zákaznících Nevyčíslitelné 

CELKEM NEHMOTNÁ AKTIVA 711 

Oběžná aktiva Název aktiva Hodnota (v tis. Kč) 

 

Výrobní materiál 26 000 

Hotové zakázky 6  500 

CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA 32 500 

CELKOVÁ HODNOTA AKTIV OBJEKTU 1 250 674 
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Při vyčíslené celkové hodnotě aktiv uvedené v tabulce výše je nutno uvažovat 

každodenní pružný pohyb oběžných aktiv, jež je sice ve srovnání s dlouhodobým hmotným 

majetkem menší, avšak dosahující značné rychlosti oběhu. Velmi podstatným údajem jsou 

nevyčíslitelné digitální výrobní informace – při jejich kolapsu, nejpravděpodobněji vlivem 

selhání prvků informačních systémů by rychle došlo ke značným výrobním ztrátám kvůli 

požadavkům na rychlost a aktuálnost novinového tisku. Kvůli ochraně informací nejsou záměrně 

uvedeny zisky společnosti, dosahující ročně řádu desítek až stovek miliónů Kč. 

Jako kritérium pro určení míry vynaložení nákladů na systém zabezpečení je vhodné 

postupovat dle principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable), kdy je riziko vhodně 

snižováno až na úroveň takového reziduálního (zbytkového) rizika, že se tyto náklady stávají 

neúměrnými na jeho snížení. Tyto výdaje by se měly pohybovat okolo hranice 10 % hodnoty 

chráněných aktiv, ve výjimečných případech však tyto výdaje mohou dosahovat až 15 %. 

 

4. Popis stávajícího systému zabezpečení objektu 

V rámci popisu stávajícího systému zabezpečení jsou zachyceny jednotlivé prvky 

bezpečnostního systému z hlediska fyzické ostrahy, technické a režimové ochrany. Systémy 

klasické ochrany jsou zde chápány jako součást technické ochrany. Z hlediska ochrany informací 

jsou některé z prvků záměrně upraveny. 

 

4.1. Technická ochrana 

Posuzovaný objekt tiskárny disponuje prostředky technické ochrany na úrovni perimetru, 

pláště, i prostorové a předmětové ochrany. Tyto kategorie jsou postupně zachyceny a popsány 

směrem z vnějšího prostředí dovnitř.    

 

4.1.1. Perimetrická ochrana 

Po obvodu pozemku je zřízeno oplocení bezpečnostním panelovým pletivem Eurositex 

3D E66. Jedná se o kvalitní, svařované a plastifikované pletivo. Průměr ocelového drátu je 5 mm 

a jednotlivé panely pletiva nejsou ze sloupků demontovatelné. Oplocení přiléhá částí své délky 

na zpevněné komunikace a plochy uvnitř areálu. V místech, kde probíhá oplocení přes 

zatravněnou plochu, je betonová podezdívka, sahající cca 30cm pod úroveň okolního terénu, 

přičemž viditelně vyčnívá nad zem do výšky cca 5 cm. Panely pletiva jsou vysoké 2 m s oky  
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o velikostech 50 x 200 mm. Pletivo je velice odolné proti překonání v porovnání  

s např. běžně používanými drátěnými čtyřhrannými pletivy. Je bezúdržbové, vysoce odolné 

povětrnostním vlivům a dlouhodobě trvanlivé. 

Na jihovýchodní straně areálu se nachází dálkově elektronicky ovládaná posuvná brána. 

Pohyb je zajištěn po kolejnici. Brána je široká 6,5 m, kompatibilní se zbylým oplocením, pletivo 

je kotveno na čtyřhranných jeklech. Ovládání je v praxi realizováno především vrátným 

z recepce.  

Pro vstup pěších je na východní straně instalována vstupní branka, dálkově elektronicky 

odemykatelná z prostor recepce. Branka je jednokřídlá, se zadlabacím zámkem a FAB vložkou. 

Součástí perimetrické ochrany objektu tiskárny je také soustava CCTV kamer s online 

přenosem na stanoviště vrátného. Jedná se o kamery, pokrývající hlavní bránu, parkoviště  

a prostor pro přistavování nákladních automobilů k expedici. Účel kamer je především 

přehledový. Pro případ dokumentace možných bezpečnostních incidentů je kamerový systém 

vybaven 72 – hodinovou záznamovou smyčkou. Značná část pozemku však není kamerami 

pokrytá vůbec. 

Prostory parkoviště jsou stále osvětleny výkonným osvětlením pouličního typu, s pomocí 

CCTV kamer je tak v nočních hodinách a za snížených světelných podmínek zajištěn přenos 

obrazové reality na parkovištích vrátnému. 

 

4.1.2. Plášťová ochrana 

Nejvíce zranitelnými místy z hlediska plášťové ochrany pro prolomení pachatelem jsou 

otvory budov a jejich výplně.  

Objekt výrobních hal disponuje několika typy otvorových výplní, především se jedná 

 o elektronicky ovládaná výsuvná rolovací vrata, včetně výsuvných rolovacích vrat 

s integrovanou dveřní vložkou, kterou je možno využívat při uzavřeném stavu vrat. Dveřní 

vložka obsahuje zadlabací zámek s FAB cylindrickou vložkou. V 1.NP výrobních hal jsou tato 

vrata složená s plexisklem vyplněných dílců, tudíž umožňují průhled do venkovního prostředí a 

naopak. Všechna elektronicky ovládaná vrata jsou v běžném režimu ovládaná pouze osobou 

uvnitř objektu, spínači pevně umístěnými v blízkosti vrat. V 1.NP výrobních hal nejsou umístěny 

žádné okenní výplně. 
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Do strojoven chlazení a k elektrorozvodům vedou dvoukřídlé ocelové dveře se 

zadlabacími zámky s cylindrickou vložkou vysoké kategorie bezpečnosti, s odolností proti 

bumpingu a zvýšenou odolností proti odvrtání a jiným způsobům překonání.  

Přístup do administrativní vestavby je zajištěn elektronickými, dvoukřídlými skleněnými 

dveřmi s dvojitými skly. Dveře jsou posuvné, otevírání dveří je aktivováno fotobuňkou. 

V případě potřeby disponují možností mechanického uzamčení. Další přístup do administrativní 

vestavby je zajištěn plastovými dveřmi k prostorám kuchyně. Uzamykací mechanismus je 

zadlabací bezpečnostní zámek s odolností proti různým způsobům překonání. Podél části 1.NP 

administrativní vestavby se nacházejí prosklené okenní pásy s několika pravidelně umístěnými 

výklopnými větracími plochami. Vyklápění je možné pouze v omezeném rozsahu, ve kterém je 

téměř vyloučen průnik případného narušitele bez poškození celého systému. Okna jsou 

obdélníkové konstrukce bez doplňujících bezpečnostních prvků. Ve 2. NP vestavby jsou podél 

celé délky umístěny okenní pásy s výklopnými okny obdélníkové konstrukce. Okna jsou 

výklopná. Všechna okna v objektu jsou tvořena dvojitým sklem pro kvalitní tepelně – izolační 

vlastnosti.  

Pro účely klimatizace je objekt vybaven vzduchotechnickým HVAC systémem, 

umístěným na střešní ploše. Přístup na střechu je umožněn instalovaným požárním žebříkem. 

V plášti celého objektu nejsou umístěny prvky PZTS. 

 

4.1.3. Prostorová ochrana 

Pro oddělení jednotlivých prostor ve výrobních halách jsou užívány typové, dřevěné, 

požárně - bezpečnostní dveře. Všechny dveře jsou vybaveny zadlabacími zámky s FAB vložkou, 

avšak během provozu zůstávají dveře povětšinou odemčeny pro volný přístup zaměstnanců. 

Dveře jsou jednokřídlé konstrukce o typických rozměrech 197 x 900 mm. Zárubně jsou 

svařované, ocelové. Dveře, vedoucí ke schodišti a oddělující výrobní halu s administrativní 

vestavbou jsou požárně – bezpečnostní ocelové konstrukce. Jsou také osazeny zadlabacími 

zámky s cylindrickou FAB vložkou.  

V rámci PZTS systémů je instalován dohledový CCTV systém, využívaný především při 

novinovém tisku pro přenášení obrazové reality mezi jednotlivými provozy tak, aby měli 

pracovníci přehled ohledně situace a případných výpadků na druhé straně, protože technologicky 

nelze výrobu stejně efektivně realizovat jinak.  
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Prostorová ochrana administrativní vestavby není realizována systémy PZTS, pouze 

instalovaným docházkovým systémem, popsaným blíže v rámci režimových opatření. Klíčovým 

prvkem jsou zde dveře jednotlivých oddělení, kanceláří a přísná režimová opatření.  

 

4.2. Režimová opatření 

V celém objektu pracuje 118 zaměstnanců, z toho 23 zaměstnanců v administrativní části. 

Tiskárna pracuje v nepřetržitém provozu, zaměstnanci ve výrobní hale pracují většinou 

v osmihodinových pracovních dobách s nástupy v 6:00, 14:00 a 22:00. V případě potřeby je 

realizována také dvanáctihodinová směna. Systém provozu se odvíjí od konkrétních zakázek - 

v případě plného vytížení běží celá tiskárna na třísměnný provoz. Při nedostatku zakázek nejsou 

na konkrétních pracovištích realizovány noční a sobotní směny. Provoz výrobních procesů se 

týká především výrobních hal a jejich administrativních částí. V administrativní vestavbě je 

provoz ve večerních a nočních hodinách omezen pouze na průchod recepcí, sociální zařízení  

a šatny zaměstnanců. 

V objektu jsou vypracována režimová opatření pro vstup a výstup osob, vjezd a výjezd 

vozidel. Režim pohybu osob po objektu je zabezpečen především vrátným a instalovaným 

docházkovým systémem. Pohyb osob je povolen pouze na základě použití přístupové čipové 

karty. Při průchodu vrátnicí je nutno provést záznam do návštěvní knihy. Odcházející osoby mají 

povinnost se na požádání vrátného podrobit prohlídce zavazadla. V případě potřeby je také 

povinnost zaměstnance podrobit se prohlídce v nezbytném rozsahu dle § 248 odst. 2 zákoníku 

práce. 

Vjezd do areálu je umožněn bránou, dálkově ovládanou vrátným. V případě potřeby je 

brána otevřena až při použití zvonku a ohlášení vrátnému. Vrátný má právo na prokázání 

totožnosti všech vstupujících osob. Tyto osoby jsou vedeny v návštěvní knize. 

U zaměstnanců může postačit čipová karta a zápis do knihy příchodů a odchodů 

zaměstnanců. V případě, že u sebe zaměstnanec nemá čipovou kartu, je mu umožněn vstup 

oproti dokladu totožnosti, po dobu výkonu pracovní doby je mu přidělena náhradní karta a tato 

skutečnost je písemně vedena v evidenci karet. Při ztrátě (odcizení) karty je nutno ihned tuto 

skutečnost nahlásit, přičemž karta je zablokována proti zneužití. Zaměstnanci využívají své 

čipové karty k pohybu v prostorách objektu a k vedení evidence začátku a konce pracovní doby, 

stejně jako evidence přestávek dle příslušného právního předpisu. Zaměstnanci administrativní 

sekce mají navíc k dispozici klíče od svých kanceláří. Jedná se o zavedený systém generálního 
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klíče. Kopie všech klíčů jsou bezpečně uloženy na vrátnici. V celém objektu je rozlišován pohyb 

především na zóny administrativní vestavby a výrobních hal. 

V případě expedice především novinových zakázek je každodenně využíván vjezd 

externích dopravců do areálu společnosti. Tento vjezd je umožněn na základě smluvních úprav, 

po příjezdu do areálu je externí dopravce povinen umožnit vrátnému na požádání kontrolu 

prostor automobilu. Evidence jednotlivých automobilů je prováděna vrátným a evidence všech 

dopravců také písemně během expedice. V celém areálu je všem osobám zakázáno kouření. 

Návštěvy jsou povinny při vstupu do objektu využít vrátnici, kde se v případě výzvy 

vrátným prokážou dokladem totožnosti a jsou písemně zaznamenány v knize návštěv.  

Uvádí se vždy datum, čas příchodu a odchodu, jméno návštěvy a navštívenou osobu (oddělení). 

Toto stvrdí návštěva podpisem. Návštěvy jsou ihned vrátným hlášeny příslušné osobě, přičemž 

návštěva buď vyčká příchodu navštíveného, který následně přebírá její doprovod, či je za 

navštěvovanou osobou doprovázena vrátným. Návštěvy mají povinnost nosit viditelně visačku 

"návštěva", kterou obdrží na vrátnici. 

Vzhledem k širokospektrálnímu zaměření tiskárny a využívaným moderním technologiím 

jsou prováděny také exkurze. Maximální počet účastníků je 20. Za tuto exkurzi je odpovědný 

zaměstnanec, pověřený vedením firmy. Příchod exkurze je s předstihem ohlášen vrátnému.  

Na vrátnici je exkurze převzata pověřeným zaměstnancem a zavedena do jednací místnosti, kde si 

může odložit osobní věci a je instruována o průběhu a pravidlech exkurze.  

 

4.3. Fyzická ostraha 

Systém fyzické ostrahy je zprostředkován vrátným, jehož stanoviště leží ve vrátnici při 

vstupu do administrativní vestavby. Jedná se o pracovníka externí soukromé bezpečnostní 

služby. Funkce vrátného je vykonávaná nepřetržitě jednou osobou ve dvanáctihodinových 

směnách, se začátky vždy 6:00 a 18:00. Celkem se na objektu střídají čtyři stálí pracovníci.  

Pracovní náplní je v praxi především recepční služba na vrátnici. Mezi její základní 

pracovní povinnosti patří přispívání k ochraně osob majetku firmy formou strážní služby, 

kontrola nad pohybem dopravních prostředků a osob v areálu objektu, ochrana proti vniknutí 

neoprávnění osoby do areálu firmy a uskutečnění bezodkladného aktivního opatření v případě 

vzniku bezpečnostního incidentu či pomoc při jiné možné vzniknuvší mimořádné situaci. 

V nočních hodinách je vrátný povinen pravidelně provádět obchůzku po objektu ve stanoveném 

intervalu a následně provést záznam o obchůzce.  
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Další povinnosti vyplývají z režimových opatření objektu a směrnic pro výkon fyzické 

ostrahy, vytvořených přímo pro daný objekt. 

 

4.4. Vyhodnocení stávajícího systému zabezpečení 

Z uvedených skutečností ohledně struktury zabezpečení je patrné, že ačkoli je stávající 

systém funkční, do značné míry spoléhá na loajalitu zaměstnanců a z hlediska fyzické ochrany 

není dostatečným způsobem připraven na větší bezpečnostní incidenty či incidenty, spojené se 

zkušenou osobou narušitele. Menší z těchto incidentů nemusí být vůbec zaznamenány a může se 

stát, že budou dohledány až posléze. 

Z pohledu technické ochrany je v rámci perimetrické ochrany objekt vybaven dostatečně 

kvalitním oplocením, avšak bez dostatečné kombinace s fyzickou ostrahou a prvky PZTS. 

Systém CCTV sice zaznamenává situaci okolo perimetru, avšak nepokrývá celou tuto plochu a 

jeho funkce je spjata především s recepční činností vrátného. Překonání perimetru, obzvláště 

v nočních hodinách a za snížených podmínek viditelnosti není nijak signalizováno  

a nemusí být patrné ani z pozdějšího přehrávání záznamu na CCTV systému. Využit je systém 

CCTV typu Siemens SISTORE AX 16/200. 

Plášťová ochrana je z pohledu konstrukce objektu a nepřetržitému provozu dostatečná, 

avšak opět chybí zapojení prvků PZTS, které je nutně potřeba alespoň u nejdosažitelnějších 

otvorových výplní, především administrativní vestavby. Prostorová ochrana má základ ve 

kvalitních dveřích s bezpečnostními zámky, prvky PZTS však nevyužívá a tak především v části 

administrativní vestavby v nočních hodinách není tato zóna objektu kromě pravidelných 

obchůzek zabezpečena alespoň signalizací vniknutí do těchto prostor.  

Režimová ochrana v objektu má slabá místa v absenci prvků PZTS hlavně v ochraně 

plášťové a prostorové, kdy nelze s jistotou a určitostí monitorovat pohyb zaměstnanců a osob 

z externích firem, nelze z pozice vrátného dohledat různé otevřené dveře, procházení 

docházkového systému bez přiložení karty zaměstnance apod. 

Fyzická ostraha objektu je realizována jedním vrátným, vzhledem k pracovní náplni  

a frekventovanosti příchodů, odchodů, příjezdů a odjezdů je značně snížená možnost zavčas 

pružně reagovat v případě bezpečnostního incidentu. V důsledku řešení tohoto incidentu se může 

značně zpomalit a opozdit hlavní pracovní náplň – recepční činnost, což může v konečném 

důsledku vést k průtahům ve výrobní činnosti nebo ke vzniku slabého místa v systému 

zabezpečení a tedy dočasnému výraznému snížení jeho účinnosti. 
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5. Analýza bezpečnostních rizik v objektu tiskárny 

Aby mohl být systém zabezpečení objektu vhodným způsobem vylepšen a byla zvýšena 

jeho účinnost, je velmi vhodné použít jako výchozí materiál pro tyto kroky komplexní analýzu 

rizik. Pro účely návrhu zabezpečení objektu tiskárny jsem se rozhodl využít více na sebe 

navazujících metod takovým způsobem, aby mohla být pro návrh jednotlivých variant 

zabezpečení identifikována nejvýznamnější strukturální a procesní rizika, stejně jako nejvíce 

ohrožená místa z hlediska fyzické ochrany. 

- Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram rybí kosti). Umožňuje jednoduchým 

způsobem zobrazit možné příčiny bezpečnostního incidentů z různých hledisek. Výhodou 

je grafický výstup, možnost editace během identifikace rizik a v případě systému 

zabezpečení také možná návaznost mezi jednotlivými ději, vedoucími k bezpečnostnímu 

incidentu.  

- Metoda CARVER. Slouží pro určování strategických cílů a rozhodování se mezi nimi. Pro 

účely zabezpečení objektu je tato metoda upravena tak, aby bylo s jejím využitím možno 

co nejlépe určit důležitá místa v podniku z hlediska fyzické ochrany. 

- Analýza FMEA. Analýza příčin a následků poruch, aplikovaná pro procesní a strukturální 

rizika, vycházející z Ishikawova diagramu. Výstupem je určení závažnosti jednotlivých 

rizik pro chod podniku spolu. Navazujícím krokem je Paretova analýza s Lorenzovou 

křivkou. 

- Analýza souvztažnosti. Verifikační metoda, vstupními daty jsou rizika, vycházející 

z Paretova diagramu. Zkoumány jsou vzájemné souvislosti a návaznosti mezi 

jednotlivými riziky. 

Analýza bezpečnostních rizik není prováděna obecně, nýbrž na základě vyhodnocení 

stávajícího systému zabezpečení objektu a s ohledem na pracovní procesy v objektu běžně 

probíhající, proto se její postupy a závěry mohou mírně lišit od běžných analýz.  
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5.1. Identifikace rizik diagramem příčin a následků 

Diagram je sestaven v návaznosti na vyhodnocení stávajícího systému zabezpečení. 

Následkem diagramu byl zvolen bezpečnostní incident. Tento pojem je univerzální, 

charakterizuje zde možné způsoby narušení bezpečnosti a chodu firmy z hlediska fyzické 

ochrany. Zahrnuta jsou vybraná důležitá procesní i strukturální rizika. 

Pro účely větší komplexnosti jsou hlavní příčiny následně větveny na vedlejší i další 

příčiny. Již z diagramu příčin a následků jsou patrné vzájemné souvislosti mezi jednotlivými 

ději. Celá struktura diagramu je zobrazena v příloze č. 2. 

 

5.2. Priorizace ohrožených míst objektu metodou CARVER(a) 

Metoda Carver byla vyvinuta armádou Spojených států amerických během války ve 

Vietnamu a používána elitními jednotkami. Jejím účelem bylo určit, který z cílů je pro danou 

misi nejdůležitějším. Dnes je běžně využívanou metodou při procesu rozhodování, jakým 

směrem se vydat při řešení dané problematiky.[9] 

Použitá metoda je modifikována pouze pro specifické účely diplomové práce. 

 

5.2.1. Parametry metody CARVER(a) 

Jádrem metody je CARVER matice (CARVER Matrix), kde je pomocí šesti parametrů 

(kritérií) bodově ohodnocena každá uvažovaná položka hodnoceného systému. Jedná se  

o parametry Criticality (kritičnost, důležitost), Accessibility (přístupnost), Recuperability 

(obnovitelnost), Vulnerability (zranitelnost), Effect (dopad, důsledek), Recognizability 

(rozpoznatelnost). [9] 

Jednotlivé parametry jsou modifikovány tak, aby mohlo být pro účely diplomové práce 

dosaženo priorizace ohrožených míst z hlediska fyzické ochrany. Tato data jsou nápomocná při 

návrhu zabezpečení.  

V rámci daného účelu je doplněn sedmý parametr "a" - Attractivity (atraktivita). Proto si 

pro lepší přehlednost dovolím označovat metodu jako CARVER(a). Účely jednotlivých 

parametrů jsou popsány níže.  
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- CRITICALITY (kritičnost, důležitost, hodnota cíle). Určující parametr pro hodnotu 

prvku v rámci systému. Je nutné pohlížet na prvek systémově, především z hlediska více 

parametrů – z hlediska časového (jak rychle se projeví dopady při zasažení daného 

prvku); kvalitativního (o jakou část může být omezen chod celkového systému, pokud 

bude prvek dotčen); náhradového (efekt na celkovou produkci - do jaké míry je možno 

zasažený prvek zastoupit) a relativního (jaké množství aktiv – cílů - o jaké hodnotě se 

nachází na daném místě. [9, autor] 

Tabulka 2: Hodnocení kritičnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Kritičnost HODNOCENÍ 
Klíčový systém pro provoz celého objektu / zásadní hodnota 9-10 

Klíčový systém většiny provozu / vysoká hodnota 7-8 
Klíčový systém celého oddělení / střední hodnota 5-6 

Klíčový systém části oddělení / nízká hodnota 3-4 
Žádný dopad na systém / zanedbatelná hodnota 1-2 

 

- ACCESSIBILITY (přístupnost). Určuje míru přístupnosti prvku pro ohrožující 

element.Prvek je přístupným, pokud jej lze dosáhnout pomocí vhodného vybavení a 

dostatečných znalostí. Pro účely fyzické ochrany je na přístupnost pohlíženo z hlediska 

jeho umístění, okolního prostředí, prvků zabezpečení (PZTS, CCTV atd.), fyzické 

ostrahy, přehlednosti v okolí a celkovou pozici v rámci systému celého objektu a systému 

bezpečnosti.[9, autor] 

 

Tabulka 3: Hodnocení přístupnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Přístupnost HODNOCENÍ 
Volný přístup / bez přímé kontroly 9-10 

Volný přístup / nepřímý dohled zodpovědných osob 7-8 
Perimetrická a režimová ochrana / nepřímý dohled zodpovědných osob 5-6 

Plášťová a prostorová ochrana / nepřímý dohled zodpovědných osob 3-4 
Velmi těžko přístupný prostor / stálý přímý dohled zodpovědných osob 1-2 

 

- RECUPERABILITY (obnovitelnost). Základním hodnotícím parametrem je pro daný 

účel časové hledisko – doba, po kterou bude trvat nahrazení či oprava poškození 

posuzovaného prvku. Stejně významný hodnotící parametr je kritičnost (důležitost) prvku 

V úvahu je nutno brát dostupnost doplňků, dílů či celých zařízení v potřebném množství 

pro dosažení původního stavu systému. Pro účely fyzické ochrany objektu tiskárny jsou 

s přihlédnutím k objemu produkce vzhledem k časovému hledisku daná kritéria značně 

zpřísněna, neboť při destabilizaci důležitých prvků velmi rychle narůstají ztráty a je 

fatálně omezen chod celého systému.  
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Tabulka 4: Hodnocení obnovitelnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Obnovitelnost HODNOCENÍ 
Více než 1 týden / nenahraditelná položka nutná pro průběh procesů v objektu 9-10 

Do 1 týdne / položka nutná pro průběh procesů v objektu 7-8 
Do 72 hodin / položka nutná pro dílčí procesy 5-6 

Do 24 hodin / nahraditelná položka 3-4 
V řádu hodin / pro chod systému nedůležitá položka 1-2 

 

- VULNERABILITY (zranitelnost). Prvek je zranitelným, v případě že jedinec, vybavený 

vhodnými prostředky a znalostmi, může úspěšně tento prvek ohrozit. V potaz se bere  

i dostupnost prvku. Při určování zranitelnosti je nutno brát v úvahu celkovou toleranci 

daného prvku k ohrožení, a celkové možnosti potencionálního pachatele tento prvek do 

dané míry, odpovídající jeho celkovým možnostem ohrozit (vybavení a znalosti, 

konstrukční řešení prvku, nutné úsilí pro dosažení účelu poškození / odcizení, další 

sebepoškození prvku v návaznosti na poškození pachatelem atd.). [9, autor] 

Tabulka 5: Hodnocení zranitelnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Zranitelnost HODNOCENÍ 
Maximální zranitelnost / volná dostupnost 9-10 

Vyšší zranitelnost / vysoká dostupnost 7-8 
Střední zranitelnost / vyšší dostupnosti 5-6 
Nižší zranitelnost / nízká dostupnost 3-4 

Velmi nízká zranitelnost / minimální dostupnost 1-2 
 

- EFFECT (dopad, důsledek). Vliv poškození, narušení, zcizení posuzovaného prvku pro 

celkový provoz objektu. Zásadním parametrem je dopad v širších souvislostech, dějích, 

omezení navazujících činností. V rámci dané práce lze do určité míry uvažovat  

o kombinaci kritičnosti a úsilí, nutnému vynaložit pro způsobení škody. Dalším 

parametrem je související následné poškození dalších prvků. [9, autor] 

 

 

Tabulka 6: Hodnocení dopadů – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Dopad HODNOCENÍ 
Dopad na celý provoz  9-10 

Dopad pro část produkce v objektu 7-8 
Dopad pro celé oddělení 5-6 

Menší dopad pro dílčí oddělení 3-4 
Minimální dopad 1-2 
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- RECOGNIZABILITY (rozpoznatelnost). Ohodnocení možností potenciálního pachatele 

ke zjištění potřebné informace o prvku, který je předmětem napadení. Možnost využití 

online zdrojů, znalosti v oboru, smyslového vnímání, přístrojů pro pozorování, 

dokumentaci, zisku informací od odborníků atd. Toto kritérium je hodnoceno především 

pro uvažovaného pachatele, který v objektu nepůsobí jako zaměstnanec.[9, autor] 

 

Tabulka 7: Hodnocení rozpoznatelnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

KRITÉRIA - Rozpoznatelnost HODNOCENÍ 
Přímá rozpoznatelnost –smyslové vnímání 9-10 

Nepřímá rozpoznatelnost – soustředěná pozornost 7-8 
Nutná základní znalost procesů a uspořádání objektu 5-6 

Nutná dobrá znalost procesů / dobrá znalost uspořádání objektu 3-4 
Nutná vyšší odbornost v oboru 1-2 

 

- ATTRACTIVITY (atraktivita). Míra atraktivity daného prvku pro narušitele z vnějšího 

okolí či případně samotného zaměstnance podniku. Jedná se o kombinaci dostupnosti, 

hodnoty, využitelnosti, možnosti neodhalení či pozdního odhalení daného jednání. 

Vysoce atraktivní může být cíl zanedbatelné hodnoty, který je dobře dostupný a existuje 

pouze velmi malé riziko odhalení. 

 

Tabulka 8: Hodnocení atraktivnosti – metoda CARVER(a) [9, autor] 

 KRITÉRIA - Atraktivita HODNOCENÍ 
Přímá rentabilita / přímá dostupnost / vysoká cena  9-10 

Rentabilita / dobrá dostupnost / vyšší hodnota 7-8 
Rentabilita / snadná dostupnost  5-6 

Nerentabilita / špatná dostupnost 3-4 
Nerentabilita / nedostupnost / nízká cena 1-2 

 

5.2.2. Aplikace matice CARVER(a) 

Jednotlivým parametrům jsou přiřazeny hodnoty v matici významnosti, které jsou 

následně sečteny. Matice, zobrazená v tabulce níže disponuje již seřazeným souborem 

posuzovaných prvků systému dle celkové úrovně významnosti. Parametry jsou popsány 

zkratkami C – Criticality, A – Accessibility, R – Recuperability, V – Vulnerability, E – Effect,  

R – Recognizability a "a" - Attractivity. Popis jednotlivých parametrů je popsán v předchozí 

podkapitole. 

 

 



27 
 

Tabulka 9: Matice významnosti CARVER [zdroj autor] 

MATICE VÝZNAMNOSTI                                                                                                           
CARVER(a) 

Pořadí 
prvku Posuzovaný prvek C A R V E R a Celková úroveň 

významnosti 
1 Serverovna - noční hodiny 10 3 9 9 10 4 4 49 

2 Knihárna 8 5 8 4 8 4 4 41 

3 Archiv - noční hodiny 9 3 9 3 5 5 7 41 

4 Roliště 10 2 9 2 10 3 1 37 

5 Užitková plocha 3 6 1 6 1 10 8 35 

6 Rotační tiskový stroj 10 1 9 2 10 1 1 34 

7 Prostor expedice 4 5 4 6 5 5 5 34 

8 CTP pracovna 10 1 8 3 9 1 2 34 

9 Trafostanice 4 5 8 4 8 2 2 33 

10 Kancelář expedice 5 4 4 5 8 4 3 33 

11 Parkoviště 4 4 1 4 1 10 8 32 

12 Rozvodna elektro 3 3 8 4 10 2 1 31 

13 Šatny zaměstnanců 3 5 2 5 1 7 8 31 

14 Strojovna chlazení 3 4 8 4 7 2 1 29 

15 Kanceláře - vedení - noční hodiny 4 3 5 3 5 6 3 29 

16 
Kanceláře - obchodní oddělení - noční 

hodiny 
4 3 5 3 4 6 3 28 

17 Skladiště papíru 3 4 4 4 3 3 4 25 

18 Skladiště barev 3 4 4 3 3 2 4 23 

19 Kuchyně - noční hodiny 3 4 2 2 1 5 3 20 

20 Odpadiště 3 5 1 2 1 3 4 19 

21 Sociální zařízení 1 8 1 1 1 5 1 18 

22 Jídelna 3 5 1 1 1 6 1 18 

23 Servisní dílna 3 3 1 2 2 2 2 15 

24 Místnost údržby 1 5 1 1 1 4 1 14 

 

Z matice plyne pořadí významnosti jednotlivých prvků objektu. Protože jsou jednotlivé 

prvky ve svém pořadí součástí výrobních hal, administrativní vestavby i venkovní plochy areálu, 

je nutné zabezpečit celý tento areál komplexním způsobem tak, aby došlo ke snížení atraktivity  

a reálných možností realizace hrozby. V grafu níže jsou uvedeny jednotlivé prvky tak, aby byla 

patrná vzrůstající tendence významnosti.  
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Graf 1: Matice významnosti CARVER [zdroj autor] 

 

Z analýzy neplyne, jaké prvky je možno při návrhu systému zabezpečení vynechat, nýbrž 

definuje prvky, klíčové pro plynulý chod systému a prvky, jež budou nejpravděpodobněji 

ohroženy jak z hlediska sabotáže (serverovna), tak z hlediska uskutečnění krádeže (užitková 

plocha, knihárna). 

 

5.3. Analýza FMEA 

Obecně se pomocí metody FMEA (Failure Mode and EffectAnalysis) kontrolují 

jednotlivé prvky daného systému, přičemž se identifikují jednotlivé poruchy. Pro účely fyzické 

ochrany se identifikují jednotlivá strukturální a procesní rizika, selhání k jakým může dojít a 

jejich možné dopady. Klíčovým prvkem je výpočet rizika R, získaného z indexů, hodnocených 

pro jednotlivé prvky dle vzorce: 

R = N × P × H                                                               (1) 

Jednotlivé indexy (N,P,H) reprezentují závažnost následků (dopady na život, zdraví a 

majetek), pravděpodobnost vzniku rizika a odhalitelnost rizika. Kritéria a popis indexů jsou 

uvedeny v tabulce níže. [2] 
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Tabulka 10: Indexy N, P, H – metoda FMEA [2] 

Závažnost 

následků 
N 

Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
P 

Odhalitelnost 

rizika 
H 

Malý delikt, malá škoda, malý 
úraz 

1 
Nahodilé, velice 

nepravděpodobné 
1 

Riziko, odhalitelné v době 
páchání 

1 

Větší delikt, větší škoda, úraz 
s pracovní neschopností 

2 Spíše nepravděpodobné 2 Snadno odhalitelné riziko 2 

Střední delikt, vyšší škoda, 
úraz s převozem do 

nemocnice 
3 

Pravděpodobně reálná 
hrozba 

3 
Riziko, odhalitelné do 

jednoho dne 
3 

Těžký delikt, vysoká škoda, 
těžký úraz s trvalými následky 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Nesnadno odhalitelné riziko 

(jeden den a více) 
4 

Těžký delikt, velmi vysoká 
škoda, smrt osob 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 5 

      

 

Míra rizik je poté hodnocena z hlediska přijatelnosti. Hodnoty jsou voleny dle [2] 

nadsazené. Pro účely diplomové práce je individuálně přihlédnuto ke specifickým rizikům 

daného objektu. Nejdůležitějšími hodnotícími kritérii jsou v tomto případě škody na hmotném  

a nehmotném majetku. Míra rizik je v tabulce níže. 

 

Tabulka 11: Výsledná míra rizika – metoda FMEA [2] 

 Výsledná (porovnatelná) míra rizika R 

 Bezvýznamné riziko 0 - 3 

 Akceptovatelné riziko 4 - 10 

 Mírné riziko 11 - 50 

 Nežádoucí riziko 51 - 100 

 Nepřijatelné riziko 100 - 125 

   

 

Jednotlivá rizika jsou dle procesního a strukturálního pohledu rozdělena do dvou skupin. 

Každá skupina je hodnocena individuálně, pro účely diplomové práce byl zvolen Paretův princip 

85/15, který slouží k rozlišení míry přijatelnosti rizik. Rizika, spadající mezi 85 % nejvyšších, 

jsou brána jako nepřijatelná. 
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5.3.1. Strukturální rizika 

V tabulce níže jsou uvedena strukturální rizika objektu tiskárny z hlediska fyzické 

ochrany. V rámci strukturálních rizik z hlediska diplomové práce posuzujeme rizika, zapříčiněná 

selháním systémových a technických zařízení. Jednotlivá rizika jsou již seřazena dle čísla R.  

Ve sloupci Fi je zobrazena absolutní kumulativní četnost čísla R, ve sloupci Ni je zachycena 

relativní kumulativní četnost rizik v jednotkách procent. Rizika v šedém poli jsou chápána jako 

nepřijatelná.[2, autor] 

Tabulka 12: Strukturální rizika – metoda FMEA [zdroj autor] 

 STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

 
 

N P H R Fi Ni (%) 

1 Absence PZTS 4 4 4 64 64 31,68 

2 Nedostatečné pokrytí CCTV 3 3 4 36 100 49,5 

3 Špatný systém kontroly zaměstnanců 4 2 4 32 132 65,35 

4 Nedostatečné osvětlení 2 3 4 24 156 77,23 

5 Kolaps IT systémů 5 2 1 10 166 82,18 

6 Výpadek proudu 3 3 1 9 175 86,63 

7 Porucha CCTV 3 2 1 6 181 89,6 

8 Porucha nouzového otevírání dveří 3 1 2 6 187 92,57 

9 Požár 5 1 1 5 192 95,05 

10 Rozbitá výplň rolovacích vrat 2 2 1 4 196 97,03 

11 Rozbitá okenní výplň 2 1 1 2 198 98,02 

12 Porucha vodoinstalace 2 1 1 2 200 99,01 

13 Rozbité vstupní dveře 2 1 1 2 202 100 

 
       

 

Z tabulky dle rizikového čísla vyplývá, že největším nedostatkem je především absence 

PZTS, nedostatečné pokrytí kamerovým systémem a špatný systém kontroly zaměstnanců. 

Rizika jsou dále graficky zachycena v Paretově diagramu níže, řešeného dle principu 85 / 15.  
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Graf 2: Paretův diagram pro strukturální rizika  

 

Rozbor jednotlivých rizik, jejich následky, příčiny a navrhovaná opatření jsou uvedeny 

v příloze č. 3, tabulce 4. 

 

5.3.2. Procesní rizika 

Páteří procesních rizik, způsobených selháním jedince, jsou prvky režimových opatření  

a jejich porušení. Je nutné uvažovat rizika, spojená se zaměstnanci a rizika, spojená 

s nepovolanými osobami. Stejně jako u strukturálních rizik jsou jednotlivá rizika již seřazena dle 

čísla R. Ve sloupci Fi je zobrazena absolutní kumulativní četnost čísla R, ve sloupci Ni je 

zachycena relativní kumulativní četnost rizik v jednotkách procent. Rizika v šedém poli jsou 

chápána jako nepřijatelná. 
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Tabulka 13: Procesní rizika – metoda FMEA [zdroj autor] 

 PROCESNÍ RIZIKA 
 

 
N P H R Fi Ni (%) 

1 Nepřítomnost ostrahy na vrátnici 3 5 4 60 60 9,17 
2 Překonání plášťové ochrany 4 3 4 48 108 16,51 
3 Pohyb nepovolané osoby v objektu 3 5 3 45 153 23,39 
4 Kopie klíče 3 3 5 45 198 30,28 
5 Nepozornost fyzické ostrahy 3 5 3 45 243 37,16 
6 Krádež výrobního materiálu 2 5 4 40 283 43,27 
7 Krádež hotových výrobků 2 5 4 40 323 49,39 
8 Ztráta RFID karty 2 5 4 40 363 55,5 
9 IT - napadení viry 4 3 3 36 399 61,01 

10 Přístup do kanceláří 4 3 3 36 435 66,51 
11 Překonání perimetrické ochrany 2 5 3 30 465 71,1 
12 Porušení vstupního režimu 3 5 2 30 495 75,69 
13 Porušení výstupního režimu 3 5 2 30 525 80,28 
14 IT - ztráta dat 5 2 3 30 555 84,86 
15 Zpronevěra zaměstnance 3 3 3 27 582 88,99 
16 Krádež strojních součástí 2 3 3 18 600 91,74 
17 Nekvalifikovaný zaměstnanec 3 3 2 18 618 94,49 
18 IT - poškození hardware 4 2 2 16 634 96,94 
19 IT - neautorizovaný přístup 4 2 2 16 650 99,39 
20 Únik informací o systému zabezpečení 2 2 1 4 654 100 

 
       

 

Z tabulky vyplývá, že nejzávažnějším rizikem je nepřítomnost fyzické ostrahy na 

vrátnici. V daném případě je značně zkomplikovaný dohled nad celým objektem, který se ostraze 

snaží (nedostatečně) zabezpečit kamerový systém. Ačkoli je riziko takto definováno, je nutné při 

řešení systému zabezpečení brát v úvahu, že může být následkem např. více povinností fyzické 

ostrahy, která se tak nemůže naplno věnovat povinnostem, svázaným s vrátnicí. 
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Graf 3: Paretův diagram pro procesní rizika 

 

Rozbor jednotlivých procesních rizik, jejich následky, příčiny a navrhovaná opatření jsou 

uvedeny v příloze č. 3, tabulce 5. 

Jednotlivá procesní a strukturální rizika mohou vzájemně souviset, či může docházet 

k jejich eskalaci. Z analýzy FMEA plyne, že základními slabinami bezpečnostního systému 

posuzovaného objektu jsou absence PZTS a nepřítomnost fyzické ostrahy na vrátnici. Tato rizika 

se mohou vzájemně doplňovat (či eskalovat) a v případě bezpečnostního incidentu nebo jakékoli 

nestandardní situace, spadající do kompetencí vrátného, vzniká prostor pro činnost případného 

narušitele. Pro účely porovnání souvislostí mezi nepřijatelnými riziky je využita analýza 

souvztažnosti. 

 

5.4. Analýza souvztažnosti procesních a strukturálních rizik 

Závěrečnou metodou analýzy byla zvolena analýza souvztažnosti, jejímž cílem je pro 

účely diplomové práce verifikovat a ohodnotit vzájemné vazby mezi strukturálními a procesními 

riziky, které jsou identifikovány a zpracovány v předchozí části práce. Mezi její výhody patří 

aplikovatelnost pro celý podnik komplexně, využitelnost v širší oblasti a možnost identifikování 

vzájemných souvislostí mezi subjekty a objekty rizik.  

V rámci posuzovaného objektu je využito právě možnosti vyhledávání vzájemných vazeb 

mezi procesními a strukturálními riziky, jež byly ve většině případů v předchozí použité metodě 
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(FMEA) označeny jako nepřijatelná. Tato rizika jsou použita jako vstupní data pro provedení 

analýzy. 

 

5.4.1. Matice souvztažnosti 

Zahrnutá rizika jsou uvedena v matici souvztažnosti ve dvou osách a označena pod čísly 

1-19. Jejich vzájemné souvislosti a vazby jsou hodnoceny čísly "0 – neexistuje přímá souvislost" 

a "1 – může existovat přímá souvislost". Poté je v šedých polích na konci řádku sečten počet 

kladných odpovědí (Σ Kar, Σ Krb). 

Tabulka 14: Matice souvztažnosti [zdroj autor] 

MATICE SOUVSTAŽNOSTI 

č.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Σ  

Ka r 
Absence PZTS x 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 

Nepřítomnost ostrahy na vrátnici 0 x 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

Překonání plášťové ochrany 0 1 x 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

Pohyb nepovolané osoby v objektu 0 1 0 x 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 

Kopie klíče 0 0 1 1 x 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 

Nepozornost fyzické ostrahy 0 1 1 1 0 x 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

Krádež výrobního materiálu 0 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Krádež hotových výrobků 0 1 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ztráta RFID karty 0 1 0 1 0 0 0 0 x 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 

Nedostatečné pokrytí CCTV 0 0 1 0 0 0 1 1 0 x 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 

IT - napadení viry, ztráta dat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Přístup do kanceláří 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 2 

Špatný systém kontroly zaměstnanců 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 0 7 

Krádež strojních součástí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 

Překonání perimetrické ochrany 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0 0 6 

Porušení vstupního režimu 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 6 

Porušení výstupního režimu 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 0 3 

Zpronevěra zaměstnance 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 x 0 11 

Nedostatečné osvětlení 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 2 

(x = 19) Σ K rb 1 8 7 9 7 1 12 11 5 1 2 9 3 5 7 7 8 2 1 
 

 

Následně jsou vypočítány koeficienty (Kar, Krb) dle příslušných rovnic. Tyto koeficienty 

procentuálně označují počty (míru) rizik, které mohou mít přímou souvislost s posuzovaným 

rizikem (mohou být tímto rizikem vyvolány). Koeficienty jsou uvedeny v Tab. 15. 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] 100                                                 (2) 

Krb = [(Σ Krb / (x-1)] 100                                                 (3) 
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Tabulka 15: Koeficienty Kar, Kpr – analýza souvztažnosti [zdroj autor] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

K ar (%) x 33 67 39 44 82 67 6 6 28 39 6 11 39 0 33 33 17 61 11 

K pr (%) y 6 44 39 50 39 6 67 61 28 6 11 50 17 28 39 39 44 11 5,6 

 

Dalším krokem je tvorba grafu analýzy souvztažnosti, kdy jsou jednotlivá rizika 

vynesena dle předchozí tabulky. Pomocí rovnic, uvedených níže je následně vypočítána poloha 

os, které po vnesení do grafu rozdělí posuzovanou oblast do čtyř kvadrantů. Ty signalizují míru 

závažnosti jednotlivých rizik.  

O1 = 100 - [(Karmax-Kar min) : 100]  s [%]                                  (4) 

O2 = 100 - [(Kprmax-Kpr min) : 100]  s [%]                                  (5) 

V rovnicích jsou použity koeficienty Karmax, Kar min, Karmax, Kar min – představující 

maximální a minimální hodnotu koeficientů uvedených v předchozí tabulce. Zvoleným 

parametrem "s", nutným pro výpočet polohy os a značícím spolehlivost systému je hodnota  

80 (%).  

Karmax 82 

Kar min 0 

Kprmax 67 

Kpr min 6 

Osa O1 35 

Osa O2 49 

V grafu níže jsou zaneseny hodnoty dle předchozích výpočtů. Závažnost rizik na jejich 

poloze vůči kvadrantům je uvedena následně pod grafem kvadrantů analýzy souvztažnosti. 

 



 

 

Tabulka 

ZÁVAŽNOST RIZIK DLE ANALÝZY SOUVZ
I. Kvadrant

II. Kvadrant

III. Kvadrant

IV. Kvadrant

 

Podle analýzy souvztažnosti je primárn

v objektu. Tento závěr byl př

přímou vazbu na velké množství dalších rizik, a

nebezpečnými riziky jsou krádeže výrobního materiálu 

vysokou pravděpodobnost př

a výstupním rizikem. 

Dle výsledků analýzy souvztažnosti je pro správnou i

nahlížet na jednotlivá rizika systémov
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Graf 4: Kvadranty analýzy souvztažnosti 

Tabulka 16: Tabulka závažnosti – analýza souvztažnosti

ÁVAŽNOST RIZIK DLE ANALÝZY SOUVZTAŽNOSTI
Kvadrant Primárně nebezpečná rizika 

Kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

Kvadrant Žádná primárně nebezpečná rizika

Kvadrant Relativní bezpečnost 

Podle analýzy souvztažnosti je primárně nebezpečným rizikem pohyb nepovolané osoby 

r byl předvídatelný z důvodu, že pohyb nepovolané osoby m

ímou vazbu na velké množství dalších rizik, ať už strukturálních či procesních. Sekun

nými riziky jsou krádeže výrobního materiálu nebo hotových výrobk

podobnost především v drobných krádežích a úzce souvisejí s

 analýzy souvztažnosti je pro správnou interpretaci výstup

nahlížet na jednotlivá rizika systémově. 

 

analýza souvztažnosti [2] 

TAŽNOSTI 

 

ná rizika 

ným rizikem pohyb nepovolané osoby 

vodu, že pohyb nepovolané osoby může mít 

či procesních. Sekundárně 

hotových výrobků. Tato rizika mají 

a úzce souvisejí s vstupním  

nterpretaci výstupů nezbytně nutné 
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5.5. Zhodnocení analýzy rizik 

Výchozí metodou především pro identifikaci základních rizik byl zvolen Ishikawův 

diagram příčin a následků. Pro identifikaci ohrožených míst a jejich priorizaci byla využita 

kvantitativní metoda CARVER(a). Na základě vybraných rizik dle Ishikawova diagramu byla 

poté provedena další kvantitativní analýza (FMEA) pro strukturální a procesní rizika.  Pro 

verifikaci výsledků analýz byla na závěr zvolena analýza souvztažnosti, která pracuje s riziky, 

označenými v metodě FMEA jako nepřijatelné. 

Při výsledném náhledu na stávající stav zabezpečení prostředky fyzické ochrany je nutno 

systémově hodnotit jednotlivá rizika a vztahy mezi nimi. Základními nepřijatelnými nedostatky 

je absence PZTS a navazujících systémů (osvětlení, CCTV systém apod.), porušení režimu 

vstup/výstup a nepřítomnost fyzické ostrahy na vrátnici. Na tato rizika je navázána většinová 

část rizik ostatních. Je tedy nutno navrhnout systém zabezpečení takovým způsobem, aby byla 

nepřijatelná rizika spolehlivě snížena na přijatelnou úroveň. 

 

6. Řešení komplexního zabezpečení prostředky fyzické ochrany 

Pro účely návrhu řešení komplexního zabezpečení prostředky fyzické ochrany bylo 

především potřeba provést analýzu rizik a zhodnotit stav současného zabezpečení objektu.  

Při jednotlivých návrzích se z těchto skutečností vychází.  

Pro účinné zlepšení stávající bezpečnostní situace objektu je nutno vylepšit ochranu 

perimetrickou, plášťovou i prostorovou, a to především o účinné prvky PZTS. Nutná je úprava 

režimových opatření a opatření přímo souvisejících s fyzickou ostrahou objektu. Zároveň je 

nanejvýš vhodná implementace prvků PZTS spolu s již zavedeným docházkovým systémem  

a požárně – bezpečnostním řešením do jednoho bezpečnostního systému vhodným integračním 

prvkem.  

Návrh řešení byl vypracován ve třech variantách, s různým kladením důrazu na prvky 

PZTS, mechanické zábranné systémy, fyzickou ostrahu a tyto varianty byly orientačně finančně 

zhodnoceny. Nejvhodnější návrh zabezpečení je poté vybrán a detailněji rozebrán. 

Vzhledem k dispozičnímu řešení objektu, probíhajícím procesům a stávajícímu systému 

zabezpečení bude u prvků PZTS kladen důraz především na perimetrickou ochranu celého areálu 

a jejich zavedení v administrativní vestavbě v systému prostorové ochrany. Výrobní haly a sklad 

nebudou prvky PZTS zabezpečovány, z důvodu nepřetržitého provozu a dohledu vedoucích 
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zaměstnanců nad jednotlivými pracovišti. Administrativní vestavba je tedy klíčovým subjektem 

pro systém zabezpečení.  

 

6.1. Docházkový systém 

V objektu tiskárny je již instalován docházkový systém pro kontrolu příchodu a odchodu 

zaměstnanců. Jedná se o systém COLNOD – CND 35 firmy COLSYS. Základním prvkem 

systému jsou řídící jednotky, které jsou na přístupových místech vybaveny bezkontaktními 

čtečkami karet a výstupním relé, spínajícím zámek dveří. Umístěny jsou na dveřích, dělících 

administrativní vestavbu od výrobní haly a ve 2.NP administrativní vestavby na místech přístupu 

do oddělení technologického a oddělení managementu. Čtečky karet, chráněné (zakryté) proti 

povětrnostním vlivům, jsou umístěny na brance pro pěší spolu se spínacím relé a z vnějšku  

u vjezdové brány. 

 

 

 

 

Obrázek 2: Čtečka karet systému COLNOD[3] 

 

Celý systém je propojen datovými linkami, spolu s počítačem tvoří jednotný řídicí 

systém. Samostatné jednotky jsou ve značné míře autonomní, přičemž uchovávají v paměti údaje 

o ID nosičích (v konkrétním případě v kartách) a historii událostí. Tyto jednotky jsou na sobě 

nezávislé a systém je tedy vysoce odolný vůči výpadkům s garancí vysoké úrovně bezpečnosti. 

Komunikace probíhá po poloduplexní datové sběrnici RS – 485.[3, autor] 

 

Obrázek 3: Systém COLSYS – COLNOD (možné prvky a schéma zapojení) [3] 
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Dle ČSN EN 50133-1 (Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, část 1: Systémové požadavky) náleží systém do třídy identifikace 3, 

klasifikaci přístupu B, prostředí I – vnitřní. 

 

6.2. Prvky PZTS 

Pro střežení objektu a jeho vnitřních prostor prvky byla zvolena společnost Siemens 

s.r.o., vzhledem k širokému výběru prvků PZTS a jejich aplikovatelnosti i pro velká komplexní 

zařízení. Klíčovým parametrem je kompatibilita prvků s integračními bezpečnostními systémy  

a možná implementace do celého systému zabezpečení. Při zohlednění střežených aktiv objektu 

není prioritním požadavkem na systémy PZTS nejnižší cena. Vybraným produktem společnosti 

Siemens s.r.o. je systém PZTS "SINTONY". 

 

6.2.1. Systém SINTONY 

Jedná se o multifunkční bezpečnostní systém, který umožňuje audiovizuální ověření 

poplachů i využití bezdrátových detektorů PZTS. Je možná také integrace doplňkových funkcí 

(kontrola vstupu, signalizování technických poplachů a další), přičemž je zachována přehledná 

obsluha i ve složitých objektech s více uživateli a různými režimy provozu. Vstupy je možno 

individuálně konfigurovat a celý systém může být součástí nadstavbového systému. 

Jako hlavní komunikační kanál je využíváno datové a napájecí sběrnice E – bus, přičemž 

délka samotného vedení bez využití opakovače či oddělovače může být u přímého vedení až  

500 m (při jejich využití lze sběrnici prodloužit až na 1000 m). Pokud je na výstupu ústředny (či 

oddělovače/opakovače) sběrnice rozvětvena, nesmí celkový součet jednotlivých větví 

překračovat délku 1000 m. Prostřednictvím sběrnice E – bus se připojují k ústředně jednotlivá 

zařízení – klávesnice, expandéry a další speciální přídavné jednotky (moduly) pro navyšování 

kapacit celého systému a vylepšení komfortu ovládání (hradlové centrály, rozhraní vstupní 

kontroly a další). Konkrétní ústřednou, zvolenou pro návrh zabezpečení objektu tiskárny prvky 

PZTS je typ SI 411. 

Dále je možno využít sběrnic audio – bus a video – bus s jednotlivou délkou do 200 m, 

které spolu se směrnicí E – bus zprostředkovávají připojení zařízení pro vizuální, audiovizuální a 

audio - způsob ověření poplachu. Pro připojení prvků PZTS standardního typu lze využívat 
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expandery se čtyřmi vstupy, kdy lze každý ze vstupů konfigurovat individuálně. Je možné využít 

také bezdrátové detektory SiRoute, pro které je využíváno rádiových expandérů.[17, 21] 

 

6.2.2. Ústředna SINTONY SI 411 

Tato ústředna je nejvyšším modelem ústředny ze série ústředen Siemens Sintony SI 

121/221/411, který je pro svou výkonnost vhodný i pro využití ve složitějších podmínkách 

s vysokými požadavky na systém zabezpečení, jako jsou průmyslové komplexy, administrativní 

budovy či nákupní centra.  

 

Obrázek 4: Ústředna SINTONY SI 411 

 

Ústředna je napájena typickým síťovým napětím 230 V AC, ±10% / 50 Hz s maximální 

spotřebou 230 mA. Baterie jsou 12 V DC (27Ah) s pomocným napájením 12V DC 2,3 A. Počet 

vestavěných zón je 16, přičemž maximální počet pevně zapojených zón (prvků) je 464 (112 

transpondérů SAT12 nebo SMT12, pro plnou kapacitu je dále vyžadováno 4 modulů SAG 91) 

nebo celkem 320 plně adresných prvků. Maximální počet bezdrátových zón je 48. Vestavěných 

sběračů je 7 (po 12 V / 0,15 A) + 1 (12v / 1 A) a vestavěná relé jsou 1 SPDT (24 / 2 A), 1 DPDT 

(24 / 2 A) a 1 SPDT (48 / 5 A). 

Maximální počet výstupů je 274, maximální počet uživatelských kódů 500 (umožňuje 

využívání systému až 500 uživateli), paměť událostí je 1500 (uživatel a inženýr). Maximální 

počet klávesnic je 32 a může být použito až 64 čteček karet (při použití max. 32 bran čteček 

SMG 71).  

Dalšími technickými parametry jsou funkce času (s 20 kalendáři na dobu 2 let pro 

události na jednotlivých vstupech, výstupech, uživatelských kódech a oddílech), video funkce, až 

32 ověřovacích zařízení a Macro jazyk (umožňující přizpůsobení každé instalace 

programováním a spojení až 64 vstupů se 64 výstupy – kalendáře, oddíly, vstupy & výstupy, 
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časovače). Rozhraní jsou 2 RS232 pro tiskárnu nebo PC. Telefonní komunikátor lze zvolit buď 

typu SML 51 (PSTN) nebo SML 61 (IDSN), volitelná je SMN 36 IP komunikace.  Provozní 

teplota ústředny je mezi – 10 °C a 55 °C, rozměry jsou 500 x 365 x 133 mm (Š x V x H) 

s ochranou krytu IP30. Ústředna Sintony SI 411 má shodné technické specifikace a velmi 

podobnou kompatibilitu s dalšími prvky systému jako ústředna SI 410, využívána zejména 

v zahraničí. Hmotnost ústředny bez baterie je 8 600 g.[16, 17, 21] 

 

6.2.3. Ovládací zařízení 

K ústředně SI 411 lze využívat širší spektrum ovládacích zařízení, systém Sintony SI má i 

vlastní modelovou řadu ovládacích klávesnic s LCD s označením SAK. Řada obsahuje jak 

jednoduché klávesnice bez možnosti zobrazení stavu smyček až po jednotky s možností audio 

komunikace s vestavěným reproduktorem a mikrofonem (audio – bus) či možností identifikace 

přístupovou kartou. Ke klávesnicím lze připojovat i další prvky pro identifikaci uživatele nebo 

příslušenství jako ocelový kryt s tamper - kontaktem a podobně. Příklad je uveden na obrázku 

níže.  

 

Obrázek 5: Klávesnice SAK 84 (SPCK 623) s klíčovým přepínačem a indikačním tablem 

s programovatelnými LED, integrovanou čtečkou a programovatelným vstupem [14] 

Pro účely posuzovaného objektu jsou v jednotlivých variantách zabezpečení podle 

dispozičních předpokladů využity klávesnice SAK 84 (SPCK 623), SAK51 a SAK21.  

 

Obrázek 6: Klávesnice pro ústředny SINTONY – zleva SAK 84(SPCK 623), SAK 51,  

SAK 21[13, 14, 16] 
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6.2.4. Prvky plášťové a prostorové ochrany 

V rámci využití zařízení PZTS hrají klíčovou roli prvky prostorové a plášťové ochrany, 

které jsou v návrzích zabezpečení obsaženy především v podobě pasivních infračervených (dále 

jen PIR) čidel, PIR čidel s antimaskingem, magnetických kontaktů pro kontrolu otevření  

a akustických detektorů tříštění skla. Vzhledem k širší paletě prvků, využitých v jednotlivých 

variantách návrhů, jsou tyto prvky detailněji popsány až v těchto jednotlivých variantách. 

Všechny prvky jsou však součástí aktuálně nabízených prvků PZTS firmy Siemens.  

 

6.2.5. Prvky perimetrické ochrany a CCTV systém 

Pro účely zkvalitnění systému perimetrické ochrany je vhodné doplnění stávajícího 

systému klasické ochrany o prvky PZTS v čele s infračervenými závorami.  

V objektu je využit CCTV systém Siemens SISTORE AX 16/200, stav současného 

zabezpečení je popsán 6.1.3. Pro účely návrhu zabezpečení je možno stávající systém plně 

využívat a doplnit o potřebné kompatibilní prvky pro zajištění (především) kvalitní perimetrické 

ochrany. [19] 

 

6.3. Požárně – bezpečnostní řešení objektu 

V celém objektu tiskárny jsou řešena požární rizika nadstandardním způsobem a dle 

příslušných technických norem, uvedených v kapitole 3.1. Z tohoto důvodu zabírají v analýze 

rizik hrozby spjaté s požární bezpečností pouze okrajové místo. 

 

6.3.1. Konstrukce objektu 

Výrobní hala je hodnocena dle ČSN 73 0804 jako dvoupodlažní objekt při požární výšceh 

= 5,00 m. Objekt je rozdělen na celkem 14 požárních úseků, z nichž 7 náleží administrativní 

vestavbě, hodnocené dle ČSN 73 0802. Skladiště papírů je hodnoceno dle ČSN 73 0845. 

Velká část objektu spadá pod I. stupeň požární bezpečnosti, kdy se jedná především 

prostory administrativní vestavby (dále např. elektrorozvodna, strojovna chlazení, ventilová 

stanice a další). Výrobní haly náleží do II. Stupně požární bezpečnosti. Skladiště chemikálií 

spadá do III. stupně, kvůli skladovaným zbytkům barev, čistícím prostředkům a dalším 
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chemikáliím v celkovém množství několik tun. Do stejného stupně spadá také sklad barev. 

Nejvíce rizikovým místem z hlediska požární bezpečnosti je skladiště papíru (IV. Stupeň).  

Stavební konstrukce, použité v objektu, splňují z hlediska požární bezpečnosti 

požadovanou požární odolnost dle stupňů požární bezpečnosti jednotlivých úseků. Častými 

použitými prvky požárně dělících stěn jsou zdící materiály YTONG, sádrokartonové systémy 

KNAUF W 111 GKB apod. Otvorové uzávěry v požárních stěnách jsou taktéž konstruovány nad 

minimální požadovanou požární odolnost, stejně jako požární stropy, jejich nosné konstrukce 

(předpjaté železobetonové panely) a nosné konstrukce celých částí objektu (železobetonové 

sloupy). Zřízeny jsou také chráněné únikové cesty typu A, jejichž požární uzávěry jsou vybaveny 

samouzavíracím mechanismem. 

V prostorách výroby je zabezpečena výměna vzduchu komplexním způsobem, přičemž 

vzduch je předehříván a upraven dle platných technických norem. Jednotky pro zajištění tohoto 

systému jsou umístěny v plášti objektu. Přiváděný vzduch je předehřát na 18 °C. Tímto 

systémem je zajištěno vytápění prostor výroby. Pro vykrývání ztrát tepla jsou zřízeny 

teplovzdušné vodní jednotky. V prostoru administrativní vestavby (její administrativní části) je 

zajištěna cirkulace vzduchu přirozeně otevíranými okny. Prostory jsou také vybaveny systémem 

pro přímé chlazení za využití vnější kondenzační jednotky a vnitřní jednotky kazetového 

provedení, který je umístěn v podhledech místností. V prostorách hlavního vstupu do 

administrativní budovy a prostorách vstupu a vjezdů do výrobní haly ze severní strany především 

v části novinové expedice je umístěna teplovodní vzduchová clona. V prostorách (požárních 

úsecích) skladů barev a chemikálií je zajištěno provozní větrání s šestinásobnou hodinovou 

výměnou vzduchu, přičemž havarijní větrání dosahuje desetinásobné výměny vzduchu za 

hodinu.  

Elektroinstalace a elektrorozvody jsou na objektu provedeny dle příslušných platných 

norem, napojení výrobních hal je řešeno samostatně na trafostanici umístěné vně objektu. Je 

instalována zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem, ochrana před bleskem za pomoci 

aktivního hromosvodu. V prostoru vstupní haly (vrátnice) lze vypnout hlavní jistič. 

 

6.3.2. Protipožární bezpečnostní systémy 

Po celém objektu jsou dle podmínek ČSN 73 0802 čl. 12.8, případně ČSN 73 0804 čl. 

12.9.2 (dle příslušné kategorie) rozmístěny přenosné práškové hasicí přístroje o obsahu náplně  
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6 kg. Pouze v prostorách požárního úseku trafostanice je umístěn přenosný hasicí přístroj 

s náplní 5 kg CO2 (sněhový). [15] 

Systémy EPS 

Ve všech prostorách objektu je instalována elektronická požární signalizace (dále jen 

EPS) firmy Siemens (typu Synova). Zabezpečována je automatickými adresnými hlásiči požáru 

a hlásiči tlačítkovými. Umístění ústředny EPS je ve vchodu do administrativní budovy (v části 

vstupní haly) – z této jsou přímo (dálkově) kontrolována a ovládána všechna zařízení, jež je 

potřeba v případě požáru uzavřít, otevřít nebo uvést do činnosti. Požární poplach je signalizován 

po přijetí signalizace poplachu prvním čidlem EPS. Využívána jsou čidla bodová a lineární 

(opticko – kouřový hlásič se zrcadlem). 

Vzhledem ke stálé přítomnosti bezpečnostního pracovníka (pracovníka fyzické ostrahy) 

je řešena EPS dvoustupňovým způsobem a se 2 časovými úseky vyhlášení poplachu.  Časový 

interval t1 = 1 min slouží pro potvrzení přijetí úsekového poplachu obsluhou EPS, tedy  

vrátným – pracovníkem bezpečnostní agentury. Pokud v tomto intervalu nebude přijetí 

potvrzeno, bude vyhlášen úsekový poplach. Časový interval t2 = 3 min slouží obsluze EPS 

k fyzickému ověření vzniku požáru na místě, signalizovaném EPS. Pokud tento příjem a ověření 

nebude proveden v intervalu t2, dochází k vyhlášení všeobecného poplachu. Vyhlášení poplachu 

je prostřednictvím sirén. Zařízení, ovládaná EPS, jsou ZOKT, vypínání vzduchotechniky, 

odvětrávání chráněných únikových cest typu A, optická a zvuková signalizace (sirény, majáky). 

Tato zařízení se spouštějí nejpozději po čase t1 + t2. V místě vstupu do administrativní vestavby 

je umístěn obslužný panel požární ochrany. Celý systém EPS je napojen na poplachové přijímací 

centrum (dále jen PPC) Hasičského záchranného sboru.[18] 

Stabilní hasicí zařízení 

V prostorách výrobních hal, administrativní vestavby a v celém objektu komplexně  

je zabezpečena aktivní ochrana před požárem pomocí výkonných stabilních hasicích zařízení 

(dále jen SHZ). 

Jedná se o vodní SHZ, které je vybaveno sprinklerovými hlavicemi, soustavou mokrého 

typu(tzn., že celé zařízení, včetně vodních rozvodů, je naplněno vodou pod tlakem  

až k jednotlivým nejvzdálenějším hlavicím a v případě otevření libovolné hlavice okamžitě 

proudí rozptýlená voda do prostoru, ohroženého požárem). Soustava je jištěna pomocí 

standardního systému hlavic SSU. Pouze v prostorách skladiště papíru jsou využity sprinklery 
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ESFR – jedná se o speciální typ závěsné sprinklerové hlavice pro využití v regálových skladech, 

kdy jednou hlavicí protéká až 600 litrů vody za minutu. [22] 

 

Obrázek 7: Sprinklerové hlavice SSU a ESFR (vpravo) 

 

Soustava hlavic zahrnuje hlavice závěsné a stojaté. Ovládání SHZ je samočinné, 

signalizuje na ústřednu EPS. Vodní zdroj je zabezpečen spolu se sousedícími objekty jednotným 

vodním zdrojem (zásobní nádrž), jehož parametry dle příslušných normativních předpisů 

dostačují pro zásobování objektu tiskárny. 

Ve skladišti chemikálií není sprinklerový systém díky příslušnému předpisu zaveden. 

Prostor serverovny, umístěné ve 2. NP administrativní výstavby je využito typu ochrany pomocí 

inergenu.  

 

6.3.3. Další prvky požárně – bezpečnostního řešení 

Požární úseky výrobních hal nejsou vybaveny samočinnými odvětrávacími zařízeními, 

jelikož dle bodu 7.2.8 ČSN 73 0804 je půdorysná plocha požárního úseku nižší než 0,5 Smax. 

Prostor skladu papíru je vybaven zařízeními pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT), 

samočinně otevíranými. Přívod vzduchu probíhá pomocí otevření vrat, zabezpečeného na 

základě signálu EPS, stejně jako u ZOKT. Díky využití systémů SHZ není nutné využití 

zásobování požární vodou z vnitřního odběrného místa, tato místa jsou zřízena pouze 

v omezených prostorách. K provedení požárního zásahu je využito hadicového systému tvarově 

stálou hadicí typu D.  

Dle článku 12.5.1 ČSN 73 0802 a článku 13.5.1 ČSN 73 0804 nemusí být v objektu 

zřízeny vnitřní zásahové cesty. V souladu s normativními požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804 jsou zřízeny požární žebříky, jejichž vzdálenost mezi sebou je menší než 200 m. K objektu 

tiskárny vede zpevněná komunikace o šířce větší než 3,5, přičemž disponuje dostatečnou 

únosností a úpravou pro pojezd nákladních vozidel. 
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Elektrotechnická, vzduchotechnická, požárně – bezpečnostní řešení, a technická zpráva 

ZOKT jsou zpracovány oprávněnými odbornými organizacemi dle příslušných právních 

předpisů a technických norem. Systémy EPS, SHZ a SOZ (a ZOKT) patří mezi vyhrazená 

požárně bezpečnostní zařízení a na všechny jsou zpracovány samostatné projekty oprávněnými 

odbornými organizacemi. Jednotlivé komponenty těchto systémů, stejně jako jejich celé sestavy, 

jsou certifikovány dle příslušných právních předpisů. [15] 

 

6.4. Integrace bezpečnostního systému 

Základní logickou myšlenkou funkčního komplexního zabezpečení objektu je schopnost 

integrace jednotlivých skupin bezpečnostních systémů (PZTS, EPS, CCTV, docházkový systém) 

do jednoho kompatibilního funkčního celku, neboť tyto systémy mezi sebou mohou mít 

vzájemné vazby. 

K účelu integrace byl zvolen produkt MrGuard III společnosti COLSYS, na který lze 

připojit jak PZTS s ústřednou Siemens SINTONY 410 a 411, tak EPS systém Siemens 

SYNOVA, CCTV systém Siemens Sistore i docházkový systém COLNOD. [3, 20] 

 

Obrázek 8: Systém MrGuard III[20] 

 

Hlavním účelem aplikace je rychle a přesně reagovat na poplachovou událost, zobrazit 

přesné místo poplachu na mapě objektu (půdorysu) a vypsat na obrazovce textovou zprávu. 

Následně lze využít průvodce poplachem, kdy je obsluha systému navigována, jak má na daný 

poplach v konkrétním čase reagovat. Poplachům lze přiřazovat také hlasový doprovod apod. 

Systémem využívaná uživatelská rozhraní jsou například okna zpráv, okna poplachů, sumárních 

stavů, přehledové mapy, grafika s plynulým zvětšením, grafická reakce na poplach (změna 

barvy, blikání), zvuková navigace a také zobrazení všech elektronických prvků bezpečnostního 

systému. [20] 
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Obrázek 9: Systém MrGuard III, půdorys, prvky bezpečnostních systémů a hlášením zpráv [20] 

 

Aplikace dodržuje hierarchii v přístupových právech – nejvýše oprávněným uživatelem je 

manažer, který může ostatním uživatelům přidělovat pravomoci. Každý z uživatelů se při vstupu 

do systému identifikuje jménem a přístupovým heslem. Existují různé skupiny úkonů, které lze 

uživatelům povolit či zakázat (např. odpojování EPS čidla, doplňování dat do přístupového 

systému či jejich modifikace apod.). [20] 

 

6.5. Návrh zabezpečení prostředky fyzické ochrany "A" 

Pro účely jednotlivých návrhů jsou použity klíčové prvky výrobce Siemens, přičemž 

cílem je ve všech variantách nabídnout relativně srovnatelnou úroveň zabezpečení, avšak s jinak 

kvalitními a dispozičně uspořádanými prvky systému.  

Cílem varianty A je nabídnout co nejlevnější řešení za využití stejných klíčových prvků 

zabezpečení z hlediska PZTS.  

 

6.5.1. Prvky PZTS 

Páteří prvků PZTS je ústředna Siemens Sintony 411, přičemž jednotlivé prvky a čidla 

jsou drátové. Ústředna je doplněna o GSM modul a modul pro připojení ústředny do sítě pomocí 

protokolu TCP/IP. K ústředně je přidružena software nástavba Graviss. Využito je 5 ks 

nejjednodušších klávesnic bez možnosti zobrazení stavů smyček. 

Pro perimetrickou ochranu objektu jsou využity infračervené závory a venkovní duální 

PIR/MW detektory, v kombinaci s doplněním stávajícího CCTV systému dalšími výkonnými 

kompatibilními kamerami.  
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Plášťová ochrana využívá jednoduchých magnetických kontaktů, umístěných na všech 

otvorových výplních v obou patrech administrativní budovy. Kontakty však nedisponují tamper 

kontaktem pro vyšší úroveň zabezpečení. Ve vstupní hale je umístěn detektor tříštění skla. 

Prostorová ochrana je zajištěna nejlevnějšími modely vnitřních pohybových PIR čidel, 

nabízených firmou Siemens, avšak stále spadajících do stupně zabezpečení 2. Využita jsou 

především jednoduchá čidla. V serverovně, která je prostorem s nutnou zvýšenou pozorností, je 

umístěno PIR čidlo s antimaskingem. V prostoru chodby 2.NP je umístěn PIR detektor delšího 

dosahu. Vstup do jednotlivých místností je jištěn magnetickými kontakty. V serverovně je 

plánováno umístění ústředny PZTS, jakožto v nejzastřeženějším místě objektu. Oprávněný 

přístup je zajištěn klávesnicí. V prostoru kolem schodiště je pro přehled umístěna IP kamera, 

umožňující dohled nad děním v přístupné zóně administrativní budovy ve 2.NP. 

• Ústředna PZTS SINTONY SI 411 – data uvedena v kapitole 8.2.2. [16] 

• Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP – jmenovité napětí 12 V, kapacita 

24Ah. [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo ADM-Q12 – 12V, detekční úhel 85°, vějíř  

6 - 18 m, klidová spotřeba 17 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16] 

• Modul SMN 36 – modul pro připojení ústředny k síti protokolem TCP/IP[16] 

• GSM modul FVK 41 [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo ADM-Q12T – 12V, detekční úhel 85°, vějíř  

6 - 18 m, klidová spotřeba 29 mA. Stupeň zabezpečení 3, třída prostředí II. [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 – 12 V, vějíř 18 m / bariéra 30 m, klidová 

spotřeba 2,5 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16] 

• Stropní PIR čidlo IR 261 –12 V, detekční rozsah 360 °, průměr až 18 m, typická 

spotřeba 25 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [6] 

• Magnetický kontakt MK 440 – povrchový magnetický kontakt bez tamper 

kontaktu. [16] 

• Venkovní duální PIR/MW detektor FARO/EXT – záclonová charakteristika, 

antimasking, detekční dosah 8 m. Detekční charakteristiky nastavitelné záclona / 

koridor. [16] 

• Infračervená závora IS 435 – vysílač / přijímač, dvoupaprskové střežení, dosah ve 

venkovním prostředí 60 m. Stupeň zabezpečení 3. [4] 

• Klávesnice SAK 21 – jednoduchá ovládací klávesnice bez možnosti zobrazení 

stavu smyček. [16] 
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• Akustický detektor tříštění skla AGB 600 – detekční dosah 8,5 m. Vyhodnocuje 

signál na bázi neutronové sítě. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II.[7] 

• IP kompaktní kamera CCIC1410-LA – barevná, komprese MPEG – 4, VGA až 30 

fps (snímků za sekundu), detekce pohybu, integrovaný mikrofon, napájení 5V – 

zdroj je součástí. [16] 

• Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR – 795 x 596 obrazových bodů, 22x optický, 

11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V 

(DC). [16] 

• Venkovní kamera CCAW1417-LP – antivandal provedení, otočná. 795 x 596 

obrazových bodů, 22x optický, 11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. 

Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V (DC). [16] 

 

6.5.2. Ostatní instalované prvky 

Kromě nezbytného instalačního materiálu je využito integrační softwarové nástavby 

MrGuard III firmy Colsys pro integraci nových prvků PZTS se stávajícím systémem zabezpečení 

(docházkový systém, EPS, CCTV). Produkt je popsán v kapitole 8.4. 

 

6.5.3. Finanční zhodnocení varianty "A" 

V tabulce níže jsou zachyceny ceny jednotlivých položek bez DPH. Doplňkové  

a instalační prvky jsou uvedeny skupinově a v cenách nejsou zachyceny náklady na provoz 

prvků. 
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Tabulka 17: Seznam a vyčíslení prvků, navržených ve variantě zabezpečení "A"[16, autor] 

Název položky Množství 
jednotek 

Cena za 
jednotku 

Celková 
cena 
(Kč) 

Vnitřní pohybové PIR čidlo ADM-Q12 18 515 9270 

Vnitřní pohybové PIR čidlo s antimaskingem ADM-Q12T 1 1 129 1129 

Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 1 2 490 2490 

Stropní PIR čidlo IR 261 1 1 949 1949 

Magnetický kontakt MK 440 104 179 18616 

Podložka 3mm pod kontakt a magnet MK440 - MK 400-3 a MK 400-4 208 22 4576 

Venkovní duální PIR/MW detektor FARO EXT 3 2 830 8490 

Infračervená závora IS 435 16 7 746 123936 

Zadní kryt pro Infračervenou závoru pro montáž na sloupek BP-60TE 16 799 12784 

Ústředna Sintony SI 411 1 16 890 16890 

Modul SMN 36 pro připojení ústředny do sítě pomocí protokolu TCP/IP 1 11 850 11850 

GSM modul FVK 41  1 7 390 7390 

Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP 12V/24Ah 1 1 850 1850 

Software nástavba GRAVISS 3 - 1 pro 1 ústřednu 1 29 990 29990 

Klávesnice SAK 21 6 1 878 11268 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 1 1 390 1390 

Montážní držák IRUM pro IR 120 C 18 139 2502 

IP kompaktní kamera CCIC1410-LA 1 4 590 4590 

Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR* 4 18 490 73960 

Venkovní kamera CCAW1417-LP* 1 15 880 15880 

Itegrační software nástavba Colsys MRGUARD III * 1 25 990 25990 

Sloupky pro instalaci infračervených závor* 11 569 6259 

Kabeláž, propojovací datové kabely, nutná přídatná zařízení (expandér apod.)** 17790 

Další montážní díly (šrouby, kryty, destičky, montážní držáky, adaptéry apod.)** 9550 

Odhadovaná cena instalace navržených systémů včetně synchronizace software** 71 000 

CELKOVÁ CENA (bez DPH) 491389 

* - přibližná cena 

** - odhadovaná cena 

 

Prostorové uspořádání prvků PZTS a CCTV z hlediska perimetrické ochrany, plášťové  

a prostorové ochrany je uvedeno v příloze č. 4, na obrázcích č. 1, 2, 3. 

 

 



51 
 

6.6. Návrh zabezpečení prostředky fyzické ochrany "B" 

Systém instalovaného zabezpečení prostředky PZTS varianty B je opět založen na 

principech, nastíněných v první variantě. Jednotlivé prvky systému jsou však s ohledem  

na úroveň fyzické ochrany zvoleny tak, aby splňovaly podmínky minimálně pro stupeň  

zabezpečení 2. Značná část prvků již disponuje stupněm zabezpečení 3, avšak v rámci platných 

předpisů se stupeň zabezpečení označuje dle použitého prvku s nejnižším stupněm.  

 

6.6.1. Prvky PZTS 

Varianta zabezpečení B zahrnuje největší množství prvků PZTS. Klíčovým prvkem je 

opět ústředna Siemens Sintony 411, opatřená modulem, sloužícím pro připojení do sítě pomocí 

protokolu TCP/IP a  GSM modulem. Software nástavba je opět systém Graviss pro 1 ústřednu. 

Ta díky své vysoké kapacitě disponuje dostatečným množstvím dalších možných připojení 

prvků, v případě zvolení zabezpečení na rozšířené úrovni oproti úrovni navrhované. 

V rámci perimetrické ochrany je k stávajícímu kvalitnímu oplocení využito dostatečně 

výkonných infračervených závor, které s výjimkou vstupu pro pěší pokrývají kompletní obvod 

areálu. Vjezdová brána se dvěma závorami však bude tvořit samostatnou sekci, u které se 

předpokládá její častý přechod do režimu odstřežení. Pro celistvější přehled fyzické ostrahy  

o dění v areálu je navržena také dodatečná instalace kamer do stávajícího CCTV systému tak, 

aby byl jimi pokryt celý perimetr jako ve variantě A, spolu s možností dálkového ovládání kamer 

s funkcemi přiblížení, nočního IR přísvitu apod. 

Hlavními prvky plášťové ochrany jsou magnetické detektory otevření, které jsou však 

navíc vybaveny tamper kontaktem pro stupeň zabezpečení 2. Ty jsou navíc doplněny o akustické 

detektory tříštění skla. Možnosti pro neodhalený průnik pláštěm budovy do chráněných místností 

jsou při vyloučení sabotáže (při systému zastřežení), navíc s ohledem na provoz perimetrické 

ochrany a prostorovou ochranu, velmi omezeny. 

Prostorová ochrana sestává z kvalitnějších PIR čidel v jednotlivých místnostech, než 

v případě varianty A. Hlavním rozdílem je nízká spotřeba, životnost a spolehlivost (přesnost) 

těchto čidel. Na dveřích jsou využity shodné magnetické kontakty jako v rámci plášťové 

ochrany. Celková konstrukce budovy a jednotlivých místností navíc vytváří pro použití PIR čidel 

vhodné podmínky s velmi nízkou úrovní planých poplachů. V prostoru kolem schodiště je pro 

přehled umístěna stejně jako v první variantě A také IP kamera, umožňující dohled nad děním v 

zóně administrativní budovy ve 2.NP, přístupné z výrobní haly přes terminál docházkového 
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systému. Ochrana serverovny zůstává po vzoru varianty A na vysoké úrovni, zajištěná 

magnetickým kontaktem a PIR čidlem s antimaskingem. Vysokou úroveň zabezpečení je nutno 

zavést u serverovny, kde jsou umístěna klíčová IT zařízení, potřebná pro provoz a výrobu 

v tiskárně. Jelikož se jedná o nejstřeženější místo, je zde umístěna ústředna PZTS. Tvoří 

samostatnou smyčku s oprávněným přístupem s nutným použitím klávesnice. 

 

• Ústředna PZTS SINTONY SI 411 – data uvedena v kapitole 8.2.2. [16] 

• Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP – jmenovité napětí 12 V, kapacita 

24Ah.[16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 120 C – napájení 8-16V, vějíř  

12 m (záclona 20m), typická spotřeba 6 mA. Pokročilá teplotní kompenzace, 

ochrana proti průvanu, černé triplexní zrcadlo. Stupeň zabezpečení 2, třída 

prostředí II. [16] 

• Modul SMN 36 – modul pro připojení ústředny k síti protokolem TCP/IP [16] 

• GSM modul FVK 41 [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I12T – napájení 8 - 16 V, vějíř 12m, klidová 

spotřeba 2,5 mA. Stupeň zabezpečení 3, třída prostředí II. [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 – 12 V, vějíř 18 m / bariéra 30 m, klidová 

spotřeba 2,5 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16] 

• Stropní PIR čidlo IR 261 –12 V, detekční rozsah 360 °, průměr až 18 m, typická 

spotřeba 25 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [6]  

• Magnetický kontakt MK 446 – povrchový magnetický kontakt, obsahující tamper 

kontakt. [16] 

• Infračervená závora IS 435 – vysílač / přijímač, dvoupaprskové střežení, dosah ve 

venkovním prostředí 60 m. Stupeň zabezpečení 3. [4] 

• Klávesnice SAK 51 – ovládací klávesnice s LCD, možnost zobrazení stavu 

smyček. [16]  

• Akustický detektor tříštění skla AGB 600 – detekční dosah 8,5 m. Vyhodnocuje 

signál na bázi neutronové sítě. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16]  

• IP kompaktní kamera CCIC1410-LA – barevná, komprese MPEG – 4, VGA až 30 

fps (snímků za sekundu), detekce pohybu, integrovaný mikrofon, napájení 5V – 

zdroj je součástí. [16] 
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• Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR – 795 x 596 obrazových bodů, 22x optický, 

11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V 

(DC). [16] 

• Venkovní kamera CCAW1417-LP – antivandal provedení, otočná. 795 x 596 

obrazových bodů, 22x optický, 11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. 

Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V (DC). [16] 

 

6.6.2. Ostatní instalované prvky 

Vzhledem k většímu využití prvků PZTS je využito více instalačního materiálu než ve 

variantě A, shodné je rozšíření bezpečnostního systému o nástavbu systému Mr.Guard III firmy 

Colsys pro integraci jednotlivých skupin elektronických prvků, tvořících systém zabezpečení. 

 

6.6.3. Finanční zhodnocení varianty "B" 

Zobrazeny jsou ceny jednotlivých položek a skupin položek bez DPH, celková cena 

nezachycuje náklady, spojené s provozem PZTS, avšak tyto náklady jsou nižší než ve variantě 

zabezpečení A kvůli velmi nízké spotřebě energií koncovými prvky systému a jejich zvýšenou 

životností a zárukou (PIR čidla 5 let apod.). 
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Tabulka 18: Seznam a vyčíslení prvků, navržených ve variantě zabezpečení "B" [16, autor] 

Název položky Množství 
jednotek 

Cena za 
jednotku 

(Kč) 

Celková 
cena (Kč) 

Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 120 C 18 1 075 19350 

Vnitřní pohybové PIR čidlo s antimaskingem PDM I12T 1 1 890 1890 

Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 1 2 490 2490 

Stropní PIR čidlo IR 261 1 1 949 1949 

Magnetický kontakt MK 446 104 425 44200 

Podložka 3mm pod kontakt a magnet MK446 - MK 400-3 a MK 400-4 208 22 4576 

Infračervená závora IS 435 22 7 746 170412 

Zadní kryt pro Infračervenou závoru pro montáž na sloupek BP-60TE 22 799 17578 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 20 1 390 27800 

Ústředna Sintony SI 411 1 16 890 16890 

Modul SMN 36 pro připojení ústředny do sítě pomocí protokolu TCP/IP 1 11 850 11850 

GSM modul FVK 41  1 7 390 7390 

Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP 12V/24Ah 1 1 850 1850 

Software nástavba GRAVISS 3 - 1 pro 1 ústřednu 1 29 990 29990 

Klávesnice SAK 51 6 3 495 20970 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 1 1 390 1390 

Montážní držák IRUM pro IR 120 C 18 139 2502 

IP kompaktní kamera CCIC1410-LA 1 4 590 4590 

Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR* 4 18 490 73960 

Venkovní kamera CCAW1417-LP* 1 15 880 15880 

Itegrační software nástavba Colsys MRGUARD III * 1 25 990 25990 

Sloupky pro instalaci infračervených závor* 12 569 6828 

Kabeláž, propojovací datové kabely, nutná přídatná zařízení (expandér apod.)** 17890 

Další montážní díly (šrouby, kryty, destičky, montážní držáky, adaptéry apod.)** 7810 

Odhadovaná cena instalace navržených systémů včetně synchronizace software** 75000 

CELKOVÁ CENA (bez DPH)     611025 

* - přibližná cena 

** - odhadovaná cena    

 

Prostorové uspořádání prvků PZTS a CCTV varianty zabezpečení "B" z hlediska 

perimetrické ochrany, plášťové a prostorové ochrany je uvedeno v příloze č. 5, na obrázcích č. 4, 

5, 6. 
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6.7. Návrh zabezpečení prostředky fyzické ochrany "C" 

Varianta C disponuje ze všech variant nejkvalitnějšími prvky PZTS, a kromě těchto 

prvků je větší důraz kladen na mechanické zábranné systémy plášťové ochrany, kdy je navržena 

instalace bezpečnostních fólií do okenních výplní budovy. Úroveň fyzické ochrany je zde 

nejvyšší, avšak tyto navrhované technologie se promítají do ceny celého systému. 

Cílem varianty C je nabídnout co nejvyšší úroveň zabezpečení za využití obdobných 

prvků systému, s využitím mechanických zábranných systémů. 

 

6.7.1. Prvky PZTS 

Využíváno je z technologického hlediska principiálně podobného systému plášťové  

a prostorové ochrany jako ve variantě "A" a perimetrické ochrany jako ve variantě "B". Využita 

je shodná výkonná ústředna Sintony 411 s GSM modulem a modulem pro připojení do sítě 

protokolem TCP/IP. Software grafická nástavba Graviss zůstává taktéž shodná. Klávesnice typu 

SAK84 (SPCK623) jsou využity pro širší výbavu, zahrnující větší LCD displej, možnost 

zobrazení stavu smyček, zabudovaný mikrofon, reproduktor a čtečku karet, díky níž je možno 

využít pro přístup stávajícího systému karet, zavedeného v docházkovém systému.  

Perimetrická ochrana zahrnuje stejně jako varianta B infračervené závory s dostatečnou 

výkonností vzhledem k jejich umístění. Pokryt je celý obvod areálu, nezahrnuje však vstup pro 

pěší. CCTV systém je obohacen o další kamery pro kompletní pokrytí perimetru a areálu i za 

snížených světelných podmínek. Kamery jsou kompatibilní se stávajícím systémem, nejsou 

vyžadovány žádné nové moduly pro jejich zavedení do systému. 

Plášťová ochrana je zajištěna systémem magnetických kontaktů, detekujících otevření 

otvorové výplně. Jednotlivé prvky disponují tamper kontaktem. Vstupní hala zahrnuje také 

akustický detektor tříštění skla.  

 

 

• Ústředna PZTS SINTONY SI 411 – data uvedena v kapitole 8.2.2. [16] 

• Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP – jmenovité napětí 12 V, kapacita 

24Ah.[16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 200 C – napájení 8 - 16V, vějíř  

15 m (záclona 25 m), typická spotřeba 7 mA. Pokročilá teplotní kompenzace, 
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ochrana proti průvanu, černé zrcadlo. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. 

[16] 

• Modul SMN 36 – modul pro připojení ústředny k síti protokolem TCP/IP 

• GSM modul FVK 41 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 270 T – napájení 8 - 16 V, vějíř 12m, klidová 

spotřeba 3 mA. Pokročilá teplotní kompenzace, ochrana proti průvanu. Černé 

triplexní zrcadlo. Stupeň zabezpečení 3, třída prostředí II. [16] 

• Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 – 12 V, vějíř 18 m / bariéra 30 m, klidová 

spotřeba 2,5 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16] 

• Stropní PIR čidlo IR 261 –12 V, detekční rozsah 360 °, průměr až 18 m, typická 

spotřeba 25 mA. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [16] 

• Magnetický kontakt MK 446 – povrchový magnetický kontakt, obsahující tamper 

kontakt. 

• Infračervená závora IS 435 – vysílač / přijímač, dvoupaprskové střežení, dosah ve 

venkovním prostředí 60 m. Stupeň zabezpečení 3. [4] 

• Klávesnice SAK 84 (SPCK 623) – ovládací klávesnice s LCD, možnost zobrazení 

stavu smyček, integrovaná čtečka bezkontaktních karet. Zabudovaný mikrofon a 

reproduktor. [14] 

• Akustický detektor tříštění skla AGB 600 – detekční dosah 8,5 m. Vyhodnocuje 

signál na bázi neutronové sítě. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. [7] 

• IP kompaktní kamera CCIC1410-LA – barevná, komprese MPEG – 4, VGA až 30 

fps (snímků za sekundu), detekce pohybu, integrovaný mikrofon, napájení 5V – 

zdroj je součástí. [11] 

• Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR – 795 x 596 obrazových bodů, 22x optický, 

11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V 

(DC). [16] 

• Venkovní kamera CCAW1417-LP – antivandal provedení, otočná. 795 x 596 

obrazových bodů, 22x optický, 11x digitální zoom. Stupeň krytí IP66. 

Integrovaný IR přísvit. Napájení 12 V (DC). [16] 

 

Prostorovou ochranu mají na starost především jednoduchá PIR čidla, avšak s vysokou 

spolehlivostí, výkonem, nízkou spotřebou a prodlouženou životností. Antimaskingem je 

vybaveno pouze čidlo, umístěné v serverovně, kde kromě magnetického kontaktu, umístěného na 
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vstupních dveřích, není další prvek plášťové/prostorové ochrany. Serverovna tvoří samostatnou 

smyčku, přístup je zajištěn klávesnicí a je nejstřeženějším prvkem administrativní vestavby, 

neboť je v ní umístěna ústředna PZTS a IT vybavení, klíčové pro provoz celé tiskárny. Všechny 

dveře v střežených sektorech jsou osazeny magnetickými kontakty s tamper kontaktem stejného 

typu jako kontakty, umístěné na oknech budovy. 

 

6.7.2. Ostatní instalované prvky 

Nejzásadnější změnou v systému zabezpečení je využití bezpečnostních fólií, umístěných 

na otvorových výplních 1.NP i 2.NP. Tyto fólie SCX firmy NEXT se značně promítají do 

koncové ceny materiálem i instalací, avšak znesnadňují mechanický přístup případného 

narušitele do objektu přes např. okna do šaten. Zároveň poskytují delší čas pro detekci tohoto 

narušitele, např. fyzickou ostrahou, vizuálně pomocí CCTV systému. 

V rámci instalace prvků PZTS je nutné využití srovnatelného množství instalačního 

materiálu jako ve variantě zabezpečení A. Bezpečnostní systém je rozšířen software nástavbou 

Mr.Guard III stejně jako v předchozích případech.  

 

6.7.3. Finanční zhodnocení varianty "C" 

Varianta C je nejdražší variantou zabezpečení, více než o polovinu nákladnější oproti 

variantě A. Do výsledné ceny se nejvíce promítají kvalitní, dražší prvky PZTS a bezpečnostní 

SCX fólie. Částečnou kompenzaci lze však uvažovat nejvyšší úrovní zabezpečení proti 

prolomení narušitelem z vnějšího prostředí. 
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Tabulka 19: Seznam a vyčíslení prvků, navržených ve variantě zabezpečení "C" [16, autor] 

Název položky Množství 
jednotek 

Cena za 
jednotku 

(Kč) 

Celková 
cena 
(Kč) 

Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 200 C 18 1 720 30960 

Vnitřní pohybové PIR čidlo s antimaskingem IR 270 T 1 2 890 2890 

Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 1 2 490 2490 

Stropní PIR čidlo IR 261 1 1 949 1949 

Magnetický kontakt MK 446 104 425 44200 

Podložka 3mm pod kontakt a magnet MK446 - MK 400-3 a MK 400-4 208 22 4576 

Infračervená závora IS 435 22 7 746 170412 

Zadní kryt pro Infračervenou závoru pro montáž na sloupek BP-60TE 22 799 17578 

Bezpečnostní fólie SCX (NEXT) 122,4 940 115056 

Ústředna Sintony SI 411 1 16 890 16890 

Modul SMN 36 pro připojení ústředny do sítě pomocí protokolu TCP/IP 1 11 850 11850 

GSM modul FVK 41  1 7 390 7390 

Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP 12V/24Ah 1 1 850 1850 

Software nástavba GRAVISS 3 - 1 pro 1 ústřednu 1 29 990 29990 

Klávesnice SAK 84 (SPCK623) 6 8 470 50820 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 1 1 390 1390 

Montážní držák IRUM pro IR 120 C 18 139 2502 

IP kompaktní kamera CCIC1410-LA 1 4 590 4590 

Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR* 4 18 490 73960 

Venkovní kamera CCAW1417-LP* 1 15 880 15880 

Itegrační software nástavba Colsys MRGUARD III * 1 25 990 25990 

Sloupky pro instalaci infračervených závor* 12 569 6828 

Kabeláž, propojovací datové kabely, nutná přídatná zařízení (expandér apod.)** 17 890 

Další montážní díly (šrouby, kryty, destičky, montážní držáky, adaptéry apod.)** 7500 

Odhadovaná cena instalace navržených systémů včetně synchronizace software** 96000 

CELKOVÁ CENA (bez DPH)Vnitřní pohybové PIR čidlo I 18 1 720 761431 

* - přibližná cena 

** - odhadovaná cena    

 

Uspořádání prvků PZTS a CCTV varianty zabezpečení "C" z hlediska perimetrické 

ochrany, plášťové a prostorové ochrany je uvedeno v příloze č. 6, na obrázcích č. 7, 8, 9. 
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6.8. Návrh zabezpečení prostředky fyzické ochrany – základní varianta 

Pro doplnění k variantám zabezpečení A, B, C je prezentována také základní varianta, 

která obsahuje shodné řídící a společné prvky jako původní varianty. Cílem je nabídnout studii 

navržení systému zabezpečení tak, aby byla instalace a pořizovací ceny jednotlivých 

komponentů na co nejnižší úrovni. V této variantě je užito prvků PZTS a CCTV tak, aby stále 

ještě byly schopny z hlediska perimetrické ochrany pokrýt spolu s fyzickou ostrahou celou 

plochu areálu, stejně jako z hlediska plášťové a prostorové ochrany zajistit funkční systém 

zabezpečení.  

 

6.8.1. Prvky PZTS 

Jednotlivé typy prvků, použitých v základní variantě jsou, shodné s prvky v návrhu 

zabezpečení "A". Ačkoli by bylo možno zvážit i instalaci méně výkonné ústředny, je použito 

ústředny Sintony SI 411 jako v dalších návrzích zabezpečení – systém bude dostatečně připraven 

pro případné rozšiřování o další prvky. Prostorové uspořádání samotných čidel PZTS však 

zůstává shodné pouze u čidel PIR.  

Perimetrická ochrana je koncipována především na posílení stávajícího systému CCTV  

o další výkonné kamery s IR přísvitem, schopným plnit svou funkci i za snížených světelných 

podmínek. Pomocí tohoto systému je tak na stanovišti vrátného umožněno fyzické ostraze mít 

pod vizuální kontrolou celou plochu areálu. Systém CCTV je nedílnou součástí zabezpečení 

tiskárny také z technologického hlediska, kdy je potřeba mít pod kontrolou více pracovišť. 

Zároveň je také velmi usnadněna kontrola nad osobami (zaměstnanci externích dopravců), 

pohybujícími se v areálu. Doplňujícím prvkem je umístění infračervených závor, navržených pro 

instalaci podél západní plochy perimetru. V tomto úseku areálu je za běžného režimu v tiskárně 

předpokládán minimální pohyb osob.  

Prostorová ochrana je v administrativní budově řešena systémem PIR čidel, umístěných 

v chráněných místnostech, podobně jako ve variantě zabezpečení "A". V rámci úsporných 

opatření se jedná spíše o základní varianty čidel, největší změnou je pak absence magnetických 

kontaktů na otvorových výplních (především oknech). Tyto prvky jsou využity pouze na 

vnitřních dveřích, oddělujících jednotlivé zóny, podrobněji popsané následující kapitole. Systém 

zabezpečení je tedy v rámci prostorové a plášťové ochrany omezen oproti variantám "A", "B", 

"C". Jako celek bude pravděpodobně náchylnější k planým poplachům a nutnou podmínkou 
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funkčního systému je dodržování režimových opatření a uzavírání oken při odchodu z prostoru, 

posléze zastřeženého. 

 

6.8.2. Ostatní prvky zabezpečení 

Při odlišném uspořádání systému zabezpečení je nutno odlišně nahlížet také na provádění 

fyzické ostrahy a dodržování režimových opatření. V základní variantě je zvýšen podíl fyzické 

ostrahy na celém systému, přičemž je nutná ostražitost a věnování pozornosti CCTV systému – 

případný narušitel perimetru posuzovaného objektu nejspíše nebude detekován automaticky 

pomocí prvků PZTS. 

 

6.8.3. Finanční zhodnocení základní varianty 

Při hodnocení variant z hlediska ceny jejich realizace by byla základní varianta 

samozřejmě vítěznou variantou. Při výběru nejvhodnější možnosti však nebude zahrnuta, 

z důvodu její odlišnosti – realizace může být provedena i s pomocí kvalitnějších prvků 

zabezpečení (čidel) apod., přičemž celý systém bude připravený na volitelné doplnění o další 

prvky pro zvýšení bezpečnosti a úrovně spolehlivosti.  
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Tabulka 20: Seznam a vyčíslení prvků, navržených v základní variantě zabezpečení[16, autor] 

Název položky Množství 
jednotek 

Cena za 
jednotku 

Celková 
cena 
(Kč) 

Vnitřní pohybové PIR čidlo ADM-Q12 18 515 9270 

Vnitřní pohybové PIR čidlo s antimaskingem ADM-Q12T 1 1 129 1129 

Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 1 2 490 2490 

Stropní PIR čidlo IR 261 1 1 949 1949 

Magnetický kontakt MK 440 10 179 1790 

Podložka 3mm pod kontakt a magnet MK440 - MK 400-3 a MK 400-4 20 22 440 

Venkovní duální PIR/MW detektor FARO EXT 3 2 830 8490 

Infračervená závora IS 435 4 7 746 30984 

Zadní kryt pro Infračervenou závoru pro montáž na sloupek BP-60TE 4 799 3196 

Ústředna Sintony SI 411 1 16 890 16890 

Modul SMN 36 pro připojení ústředny do sítě pomocí protokolu TCP/IP 1 11 850 11850 

GSM modul FVK 41  1 7 390 7390 

Bezúdržbový akumulátor GENESIS AKU NP 12V/24Ah 1 1 850 1850 

Software nástavba GRAVISS 3 - 1 pro 1 ústřednu 1 29 990 29990 

Klávesnice SAK 21 6 1 878 11268 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 1 1 390 1390 

Montážní držák IRUM pro IR 120 C 18 139 2502 

IP kompaktní kamera CCIC1410-LA 1 4 590 4590 

Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR* 4 18 490 73960 

Venkovní kamera CCAW1417-LP* 1 15 880 15880 

Itegrační software nástavba Colsys MRGUARD III * 1 25 990 25990 

Sloupky pro instalaci infračervených závor* 3 569 1707 

Kabeláž, propojovací datové kabely, nutná přídatná zařízení (expandér apod.)** 11290 

Další montážní díly (šrouby, kryty, destičky, montážní držáky, adaptéry apod.)** 6400 

Odhadovaná cena instalace navržených systémů včetně synchronizace software** 
 

40000 

CELKOVÁ CENA (bez DPH) 322685 

* - přibližná cena 

** - odhadovaná cena 

 

Orientační rozmístění prvků PZTS a CCTV základní varianty zabezpečení z hlediska 

perimetrické ochrany, plášťové a prostorové ochrany je uvedeno v příloze č. 7, na obrázcích  

č. 10, 11, 12. 



62 
 

Vzhledem k celkové ceně jednotlivých variant zabezpečení, které tvoří pouze velmi malý 

zlomek hodnoty chráněných aktiv, je doporučeno zvolit nejvhodnější variantu z možností 

"A","B","C" pomocí multikriteriálního rozhodování. 

 

7. Výběr a zpracování nejvhodnější varianty zabezpečení 

Navrhované varianty zabezpečení je nutno z důvodu objektivity vzájemně posoudit a 

zvolit nejvhodnější z těchto variant. Tato varianta je dále podrobněji doplněna. 

Při navrhování komplexního systému zabezpečení je vhodné postupovat dle zásad 

ALARA, kdy jsou vynakládány prostředky na snižování rizika do té míry, kdy se tyto náklady 

stávají neúměrnými. Zpravidla se tato hranice pohybuje mezi 10 - 15% hodnoty chráněných 

aktiv. V konkrétním případě objektu tiskárny se však nelze těmito zásadami slepě řídit. I přes 

aktiva obrovské hodnoty je nutno zvážit, kolik prostředků již bylo do systému pro snižování 

investováno a zda jsou všechna identifikovaná aktiva opravdu ohrožena.  

 

7.1. Výběr nejvhodnější varianty 

Pro výběr nejvhodnější varianty a vyhodnocení jednotlivých návrhů je využito způsobu 

multikriteriálního rozhodování v rozhodovací matici. Výstupem je pořadí přijatelnosti 

jednotlivých variant pro následnou možnou realizaci. 

 Jako kritéria pro hodnocení jsou zvoleny: 

K1 – náklady na realizaci 

K2 – náklady na provoz 

K3 – náročnost ovládání 

K4 – záruční doba, životnost, údržba a servis 

K5 – spolehlivost  

K6 – estetické hledisko 

K7 – úroveň zabezpečení 

K8 – flexibilita a kompatibilita 
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Kritéria jsou ohodnocena hodnotami z intervalu (1,2,…n), přičemž n je počtem kritérií 

(8). Nejdůležitější z kritérií je ohodnoceno nejvyšším počtem, bodů, nejméně důležité jedním 

bodem. V případě rovnosti kritérií je využito aritmetického průměru příslušných sousedních 

hodnot. Hodnoty jednotlivých kritérií jsou v tomto případě označeny bi, přičemž váha 

jednotlivých kritérií vije určena dle výpočetního vztahu: 

=
∑

                                                           (5) 

Kde ∑  určuje celkový počet bodů, které jsou rozděleny mezi jednotlivá kritéria. 

Bodové hodnocení a výpočet vah jednotlivých kritérií jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka 21: Určení vah jednotlivých kritérií[zdroj autor] 

  i bi vi Pořadí  vah 

Náklady na realizaci K1 5 0,15625 3. 

Náklady na provoz K2 3 0,09375 6. 

Náročnost ovládání K3 1,5 0,04688 7.-8. 

Záruční doba, životnost, údržba a servis K4 4 0,125 4.-5. 

Spolehlivost K5 7 0,21875 1. 

Estetické hledisko K6 1,5 0,04688 7.-8. 

Úroveň zabezpečení K7 6 0,1875 2. 

Flexibilita a kompatibilita K8 4 0,125 4.-5. 

Σ 32 1 
 

 

Následujícím krokem je bodové hodnocení jednotlivých navrhovaných variant v rámci 

jednotlivých kritérií, za využití intervalu 1-10. 

- číslo 1 znamená, že daná varianta nejvíce vyhovuje danému kritériu 

- číslo 10 znamená, že daná varianta vyhovuje danému kritériu nejméně  

Bodové hodnocení jednotlivých variant vzhledem ke kritériím je uvedeno v tabulce 24 

dle výše uvedeného pravidla. 
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Tabulka 22: Bodové hodnocení jednotlivých variant [zdroj autor] 

Kritérium i Varianta A Varianta B Varianta C 
Náklady na realizaci K1 3 5 9 

Náklady na provoz K2 8 5 4 

Náročnost ovládání K3 7 4 3 

Záruční doba, životnost, údržba a servis K4 6 3 2 

Spolehlivost K5 5 3 2 

Estetické hledisko K6 4 4 4 

Úroveň zabezpečení K7 3 2 2 

Flexibilita a kompatibilita K8 6 2 2 

Σ 42 28 28 
Pořadí   

3. 1.-2. 1.-2. 
 

Z tabulky 24 je patrný stejný počet bodů pro variantu B a C. Tento údaj však není 

klíčový, výsledným výstupem je tabulka váhového hodnocení variant, kdy jsou jednotlivá 

bodová hodnocení konkrétních variant násobena váhou jednotlivých příslušných kritérií (vi). 

Podle určených kritérií je nejvhodnější variantou ta, u které tvoří suma součinů 

jednotlivých bodů kritérií a vah nejnižší číslo. Touto variantou je dle tabulky 25 varianta B, která 

je rozebrána v následující kapitole. 

Tabulka 23: Váhové hodnocení jednotlivých variant [zdroj autor] 

Bodové 
hodnocení 
varianty 

Váhové hodnocení varianty 

Kritérium i vi A B C A B C 
Náklady na realizaci K1 0,15625 3 5 9 0,4688 0,7813 1,40625 

Náklady na provoz K2 0,09375 8 5 4 0,75 0,4688 0,375 

Náročnost ovládání K3 0,04688 7 4 3 0,3281 0,1875 0,14063 

Záruční doba, životnost, údržba a servis K4 0,125 6 3 2 0,75 0,375 0,25 

Spolehlivost K5 0,21875 5 3 2 1,0938 0,6563 0,4375 

Estetické hledisko K6 0,04688 4 4 4 0,1875 0,1875 0,1875 

Úroveň zabezpečení K7 0,1875 3 2 2 0,5625 0,375 0,375 

Flexibilita a kompatibilita K8 0,125 6 2 2 0,75 0,25 0,25 

Σ 
  

42 28 28 4,8906 3,2813 3,42188 

Pořadí  
 

3. 1. 2. 
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7.2. Rozbor návrhu zabezpečení prostředky fyzické ochrany "B" 

Nejvhodnější varianta zabezpečení (B) je zachycena v kapitole 8.6. Shrnuty jsou použité 

prvky PZTS, CCTV a mechanické zábranné systémy v jednotlivých zónách (perimetrická, 

plášťová, prostorová ochrana). V této kapitole jsou použité prvky blíže rozebrány a systém 

zabezpečení doplněn o navrhované změny v režimové ochraně a fyzické ostraze. 

 

7.2.1. Komponenty PZTS 

Jednotlivé prvky PZTS splňují požadavky minimálně pro stupeň zabezpečení 2. Níže jsou 

tyto prvky popsány. Jádro systému - ústředna Sintony SI 411 a její ovládací prvky jsou popsány 

v kapitole 8.2. 

 

Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 120 C 

Využití prvku je v 1.NP a 2.NP administrativní budovy. Jedná se o základní prvek 

prostorové ochrany, využitý v návrhu zabezpečení. Celkem je navržena instalace 18 ks tohoto 

modelu, především v kancelářích. 

Čidlo disponuje dosahem 12 m v režimu vějíř a 20 m v režimu záclona. Celková plocha 

pokrytí tvoří až 144 m2. Rychlost detekovaného pohybu se pohybuje v rozmezí 0,2–3,0 m s-2 

v režimu vějíře a 0,2–4,0 m s-2 v režimu záclona. Čidlo obsahuje sabotážní kontakty a je 

chráněno proti průvanu a hmyzu. Disponuje také imunitou proti zvířatům  

do hmotnosti 10–20 kg a pokročilou teplotní kompenzací. Použito je černé triplexní zrcadlo  

a třístupňový filtr bílého světla. Napájení je 8–16 V DC při typické i maximální spotřebě  

6 mA. Provozní teplota od –20°C až +55°C, krytí IP41. Poplachové výstupy jsou 30 V DC 

/100mA/, Ri - 33  Ohmů. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. Doporučená výška instalace 

pro typ střežení vějíř, navrhovanému ve variantě, je 1,8–2,6 m. [5] 

 

Vnitřní pohybové PIR čidlo PDM I18 

Umístění je navrženo do prostoru chodby v 2.NP jako čidla delšího dosahu, s dosahem 18 

m v režimu vějíř a až 30 m jako záclona. Rychlost detekovaného pohybu je v rozsahu  

0,1–4 m ּ◌s-1. Napájení 12 V, klidová spotřeba 2,5 mA, maximální 2,8 mA. Rozsah provozních 

teplot je od – 10°C až po 55°C. Třída prostředí II, stupeň zabezpečení 2.  
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Obrázek 10: PIR čidlo IR 120 C a PDM I18 [5, 8, 16] 

 

Vnitřní pohybové PIR čidlo s antimaskingem PDM I12T 

Čidlo je navrženo pro umístění v serverovně v 2.NP administrativní budovy. Serverovna 

je nejvíce střeženou místností v celém areálu tiskárny, její ohrožení znamená okamžité ohrožení 

celkové produkce tiskárny. 

Dosah čidla 12 m jako vějíř, 20 m jako záclona. Rychlost detekovaného pohybu  

0,1–4 m ּ◌s-1. Napájení je 9–16 V DC (nominální 12 V). Klidová spotřeba 3,9 mA, maximální  

6,6 mA.  Na obrázku je uveden detektor PDM I12T a jeho detekční charakteristiky. Třída 

prostředí II, stupeň zabezpečení 3. 

 

Obrázek 11: PIR čidlo PDM I12T a jeho oblast pokrytí v režimu vějíř [8, 16] 

 

Vnitřní pohybové PIR čidlo IR 261 

Umístění prvku je navrženo pro vstupní halu administrativní budovy v 1.NP. Ačkoliv se 

jedná o místo, které je trvale pod dohledem fyzické ostrahy, přesto je zde čidlo umístěno pro 

případ nutného zastřežení vstupu do budovy při nutnosti opuštění vrátnice a k signalizaci pohybu 

osob vrátnému ve vstupní hale (bez poplachu). 
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Čidlo má úhel rozsahu 360° a dosah 18 m v průměru, umožňuje pokrytí až 250 m2 

střežené plochy. Vybaveno je fresnelovou čočkou, standardní teplotní kompenzací  

a dvoustupňovou kompenzací bílého světla. Napájí se 10,5–18 V DC při klidové spotřebě 25 mA 

a maximální 35 mA. Doporučená výška montáže je 1,8–4,9 m. Provozní teplota -15 až +55°C, 

krytí IP41. Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II. 

 

Magnetický kontakt MK 446 

Umístění magnetického kontaktu je realizováno na otvorových výplních objektu, tedy  

i vnitřních dveřích při vstupu do střežených místností (neplatí např. pro sociální zařízení). 

Celkem je využito 104 kusů. Jedná se o běžný magnetický kontakt, disponující také tamper - 

kontaktem. Provozní teploty jsou -40 až +70°C.  

 

Obrázek 12: Stropní pohybové PIR čidlo IR 261, magnetický kontakt MK 446 [6, 16] 

 

Infračervená závora IS 435 

Infračervené závory jsou hlavním automatickým prvkem PZTS v systému perimetrické 

ochrany objektu. Umístění je provedeno po celém obvodu areálu vyjma vstupu pro pěší, za 

využití celkem 22 ks jednotek IS 435, umístěných na 12 ks sloupků. Jednotky, chránící perimetr 

za vjezdovou bránou, jsou při otevření brány a kontrolovaném využívání vjezdu ve stavu 

odstřeženo. Při montáži na sloupky se používá zadní kryt BP - 60TE. 

 

Obrázek 13: Infračervená závora IS 435 [4] 

 

Tyto detektory pohybu využívají systému aktivních dvojitých infračervených paprsků, 

které se vzájemně podporují pro zvýšení dosahu a stability i při střežení za náročných 
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povětrnostních podmínek. Dosah střežení je 60 m ve venkovním prostředí (ve vnitřním až 120 

m), napájecí napětí je 12 ~ 30 V DC při maximální spotřebě 80 mA. Infračervený paprsek je 

LED – impulsového typu s dvojitou modulací. Systém detekce je založen na současném protnutí 

dvou paprsků. Doba odezvy je proměnlivá mezi 50 ~ 700 ms. Provozní teplota -25 °C až 60 °C.  

 

Akustický detektor tříštění skla AGB 600 

Detektory jsou umístěny na stropech v chráněných místnostech 1.NP a 2.NP 

administrativní budovy, v rámci zvýšení úrovně plášťové ochrany, zajišťované magnetickými 

kontakty. Funkční dosah (poloměr) detekce je 8,5 m, což zcela postačuje pro aplikaci v dané 

budově objektu tiskárny. Minimální velikost sledované plochy je 0,3x0,3 m, maximální  

6x6 m, minimální objem sledované místnosti 22 m3, maximální 245 m3.  Tloušťka standardního 

okenního skla 3-6 mm. Jmenovité napájení 12 V DC, klidový odběr 3,2 mA, maximální 8 mA. 

Krytí IP31, provozní teplota –10°C až +55 °C. [7] 

 

Obrázek 14: Detektor tříštění skla ABG 600 a oblast pokrytí [7] 

 

7.2.2. Prvky CCTV 

Stávající CCTV systém Siemens Sistore, zavedený v objektu, nepokrývá operativně celou 

plochu areálu, avšak poskytuje dostatečnou kapacitu pro rozšíření o další prvky. Pro kompletní  

a flexibilní pokrytí perimetru je vhodným řešením doplnění jednotlivých, kompatibilních 

bezpečnostních kamer. 

Venkovní kamera CCAW1417-LPOIR 

Navrženo je zařazení 4ks těchto kamer, které budou instalovány především na vnějších 

rozích budovy tiskárny. Jedná se o kompaktní barevné kamery s integrovaným zoomem  
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a vysokým rozlišením, se stabilizátorem a automatickým zaostřením obrazu. Disponují  

IR & Wide LED přísvitem, pro využití i za snížených světelných podmínek.  

Obrazové body 795 x 596, horizontální rozlišení 560 TV řádků barevně (černobíle 600 

TV řádků), 22x optický a 11x digitální zoom. Synchronizace – interní pomocí krystalu, externí –

frekvence napájení. Redukce šumu, kompenzace protisvětla, citlivost 1 Lux (v zapnutém režimu 

AGC = úsporný režim), 0.02 Lux (při pomalé závěrce). Škála využitelných efektů (zmrazení 

apod.). Krytí IP 66 se sluneční clonou. Napájení 12 V DC, popřípadě 24 V AC, příkon 9 W. 

Další technické specifikace jsou přístupné v příslušných katalogových listech výrobce. Provozní 

teplota – 20°C až 60 °C. [19, produktové listy] 

 

Obrázek 15: Kamery CCAW 1417 – LPOIR a CCAW 1417 – LP [19] 

 Venkovní kamera CCAW1417-LP 

V návrhu zabezpečení je počítáno s umístěním jednoho kusu této denní/noční kamery na 

plášti objektu. Jedná se o kameru kompaktních rozměrů s vysokým, barevným rozlišením, 

stabilizátorem obrazu, automatickým zaostřováním apod. Kamera je v krytu IP66, jedná se  

o otočnou verzi kamery. Technické specifikace a využitelné efekty jsou obdobného charakteru 

jako u CCAW1417 LPOIR, s výjimkou IR přísvitu a příkonu, který činí 6 W. Bližší specifikace 

jsou uvedeny v katalogových listech výrobce. [19] 

Prvky PZTS nebudou napojeny na PPC z důvodu, že je v objektu stále přítomná fyzická 

ostraha, které obsluha prvků náleží. Tato možnost však může být následně realizována 

soukromou bezpečnostní službou, jejíž pracovníci provádějí v objektu tiskárny činnost fyzické 

ostrahy.  

 

7.2.3. Fyzická ostraha 

V objektu tiskárny zaujímá fyzická ostraha čelní místo v systému zabezpečení a je 

nepřetržitě přítomným prostředkem pro dohlížení na dodržování režimových opatření. Současný 

způsob provádění fyzické ostrahy je uveden v kapitole 6.3.  
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Z analýzy rizik vyplývá, že během výkonu činnosti vrátného může v určitých situacích 

dojít k značnému navrstvení nutných úkonů, které musí pracovník provést. V takovém případě 

může snadno dojít k opomenutí povinnosti nebo přehlédnutí situace, která může vyústit 

v bezpečnostní incident, stejně jako opouštění stanoviště apod. 

Při analýze povinností vrátného a výrobního režimu v objektu tiskárny lze dobře 

identifikovat časové intervaly, kdy je možných úkolů pro tohoto pracovníka mnoho a kdy méně. 

Kontrolní a propustková činnost kulminuje vždy s intervaly střídání směn, v dopoledních 

hodinách je nutné setrvávat na vrátnici a odbavovat návštěvy.  

Z hlediska fyzické ochrany je nejdůležitějším intervalem doba zhruba mezi 19:00 a 1:00 

následujícího dne. Během této doby dochází k novinovému tisku, balíky a palety jsou poté 

expedovány přímo prostřednictvím externích dopravců, vjíždějících do areálu a přistavujících 

u expedice. V areálu tiskárny dochází ke značnému pohybu osob a materiálu, přičemž je nutno 

brát v úvahu relativně snadnou možnost překonání perimetrické ochrany narušitelem. Tohoto 

narušitele nemusí fyzická ostraha ani odhalit z důvodu vysoké vytíženosti při kontrole vjezdů  

a výjezdů vozidel dopravců. Pokud by se jednalo o připraveného potenciálního pachatele se 

znalostí prostředí tiskárny, mohl by teoreticky proniknout i přímo do budovy bez větších 

komplikací a např. ve 2.NP administrativní vestavby se volně pohybovat. 

Takový hypotetický stav je z hlediska fyzické ochrany naprosto nepřijatelný a je nutno 

provést bezpečnostní opatření, která sníží riziko na přijatelnou míru. Jako nápravné opatření 

velmi přispěje instalace systému PZTS a zvýšení kapacity systému CCTV.  

Pracovníci ostrahy tak získají možnost monitorovat celý perimetr i za zhoršených 

povětrnostních podmínek, přičemž pod efektivním dohledem budou i zastřežené prostory 

v administrativní budově (především noční a ranní hodiny). Pomocí systému MrGuard III má 

navíc fyzická ostraha komplexní přehled o stavu zabezpečení. 

Dalším vhodným nápravným opatřením může být posílení fyzické ostrahy o druhého 

pracovníka v časech vysokého vytížení. Jako vhodná se jeví osmihodinová pracovní doba, 

netypicky začínající vždy 18:00. Jeden z pracovníků by byl nepřetržitě přítomen na vrátnici, 

přičemž druhý by vykonával činnost fyzické ostrahy obchůzkovou činností, s důrazem na 

prostory novinové expedice a jejího okolí, kde by byla tímto způsobem vykonávána prevence 

nedovoleného pohybu nepovolaných osob po výrobní hale a areálu. Všechny změny, doplnění  

a aktualizace systému fyzické ostrahy je nutno zahrnout do příslušných směrnic a pokynů. 
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7.2.4. Režimová opatření 

Spolu se zavedením systému PZTS a doplnění CCTV systému je nutné tyto prvky 

implementovat také do režimových opatření v podniku, která se přímo dotýkají všech osob, které 

se v objektu vyskytují, s výjimkami dle zvláštních právních předpisů.  

 

Zóny objektu – administrativní vestavba 

Spolu s instalací PZTS v administrativní budově musí být stanoveny zóny pohybu v této 

části objektu. Čidla PZTS, především ve 2.NP budovy jsou v režimu střežení po ukončení 

pracovní doby v daném sektoru, tedy v odpoledních, nočních a brzkých ranních hodinách.  

Ve 2.NP se vyskytují tři sektory a jeden podsektor. Jedná se o sektor managementu, 

sektor vedoucí výroby, technologický sektor a podsektor serverovna. V těchto prostorách se za 

běžného režimu po ukončení pracovní doby (v odpoledních hodinách) nepředpokládá žádný 

výskyt osob, s výjimkou vedoucího výroby, který se pružně pohybuje v kanceláři a v provozech. 

Pokud se v sektorech managementu či v technologickém z jakýchkoli důvodů zdržuje vedení či 

pověření pracovníci (s oprávněním k přístupu do těchto prostor), platí stále klíčový režim  

a režimová opatření jako za dne a přítomnost všech osob musí být písemně zdokumentována. 

Fyzická ostraha musí být s výskytem osob ve střežených sektorech obeznámena.  

Po opuštění sektoru poslední osobou přechází příslušný systém opět do stavu zastřeženo. 

Serverovna je v zastřeženém režimu neustále, při vstupu je nutno zadat heslo a identifikovat se 

pomocí docházkového systému. 

Při vstupu do technologického sektoru a sektoru managementu je nutno zadat heslo  

a identifikovat se kartou, ve dne během pracovní doby a režimu odstřeženo postačí jedna z těchto 

variant. Všechny přístupy jsou automaticky elektronicky evidovány a archivovány integrovaným 

bezpečnostním (přístupovým) systémem. Volný přístup je v prostoru schodiště a sociálních 

zařízení. 

V rámci výkonu strážní služby může do chráněných sektorů vstupovat pracovník fyzické 

ostrahy, v případě vstupu do uzamčených místností v sektorech (kanceláře) např. z důvodu 

uzavření okna musí být o tomto úkonu proveden záznam a jakékoli uskutečněné úkony musí být 

oznámeny následující směně fyzické ostrahy a zodpovědnému pracovníkovi vedení firmy při 

nejbližší možné příležitosti (např. přítomný vedoucí výroby). 
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V 1.NP administrativní budovy je po ukončení provozu nepřetržitě zastřežen prostor 

kuchyně a místnosti pro návštěvy (exkurze), kde se nepředpokládá žádný výskyt osob, právě 

s výjimkou exkurze (či za mimořádných podmínek – inspekce, audit).  

V době pracovní přestávky mají zaměstnanci přístup z výrobní haly do odpočinkové 

místnosti, jídelny, vstupní haly, chodby a do šaten, které jsou fyzickou ostrahou vždy při 

příchodu zaměstnance do těchto prostor převedeny do režimu odstřežení a naopak při odchodu 

zastřeženy. Kromě prostoru šaten v režimu zastřežení, kuchyně a místnosti pro exkurze je 

v prostorách 1.NP předpokládaný volný pohyb zaměstnanců. Za tyto zaměstnance jsou 

zodpovědní příslušní vedoucí pracovníci a každý vstup a výstup do administrativní budovy 

z výrobní haly je limitován využitím stávajícího přístupového systému. Tento postup neplatí pro 

zaměstnance, vykonávající svou pracovní náplň v prostorách "papírový odpad". Do těchto 

prostorů je přístup zvenčí umožněn pouze za použití klíče a fyzická ostraha má o těchto 

přístupech povědomí za pomoci CCTV systému a navrhovaného magnetického detektoru. 

Opouštění budovy tiskárny v rámci pracovní přestávky je možné pouze vchodem u vrátnice 

a objektu brankou vstupu pro pěší či hlavní vjezdovou bránou. 

 

Zóny objektu – prostory výroby 

V prostorách výroby – výrobní haly, rotačního tiskového stroje, CTP oddělení a skladiště 

papíru se předpokládá pohyb zaměstnanců na příslušných pracovištích dle konkrétní pracovní 

náplně. Pohyb není v prostorách výrobních hal omezen, s výjimkou klíčového režimu, nutného 

pro vstup na konkrétní místa, daných pracovním zaměřením. Přístup k rotačnímu stroji, do 

roliště apod. je umožněn pouze zodpovědným pověřeným pracovníkům a na základě jejich 

souhlasu. V celém podniku je nutno dodržovat BOZP, i za pomoci specializovaných 

technologických zařízení čistě k tomuto určených (infračervené závory při pohybu u odvíječů 

v rolišti). 

 

Zóny objektu – expedice 

Expedice je klíčovým místem, kde dochází k častému kontaktu mezi vlastními 

expedičními pracovníky a zaměstnanci především externích dopravců. Z prostor expedice je 

umožněn pohyb jak po areálu, tak po výrobní hale. Je nutné bezpodmínečně dodržovat režim 

pohybu osob, především externích dopravců. Prostory expedice jsou monitorovány CCTV 

systémem.  
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Zaměstnanci externích dopravců mají přístup pouze do prostor expedice, kde mohou 

využít paleťáků ve vlastnictví tiskárny i svých vlastních k nakládce produktů do vozidel 

(případně za pomoci zaměstnanců expedice, dle konkrétních smluvních řešení). Nakládka je 

limitována písemným stvrzením a ověřením předávaného/přebíraného produktu jak ze strany 

dopravce, tak ze strany mistra expedice. Jelikož dochází i k rotaci zaměstnanců externích 

dopravců, je nutné, aby se tito dopravci vždy prokázali příslušným oprávněním dle smluvních 

požadavků.  

Protože vnitřní prostory expedice přímo navazují do prostor výrobní haly, je vhodné 

alespoň grafické vyznačení zóny expedice na podlaze (vlastní prostor expedice a sociální 

zařízení). Vyznačení musí jasně definovat povolenou zónu pohybu pro externí dopravce. Tuto 

zónu je možné překračovat pouze za souhlasu mistra expedice a za doprovodu zodpovědného 

pracovníka (tento je určen mistrem expedice). Vyznačenou zónu je dle současného dispozičního 

řešení možno (a nutno) koncipovat tak, aby byla všechna místa povoleného pohybu externích 

zaměstnanců uvnitř budovy viditelná ze stanoviště mistra expedice. 

 

Zóny objektu – areál 

Pohyb po areálu je monitorován CCTV systémem. Tento systém umožňuje po realizaci 

navrhovaných opatření (doplnění kamer) pokrývat všechna místa perimetru. Systém je také 

napojen na záznamovou smyčku. Po vjezdu do areálu, umožněného hlavní vjezdovou bránou na 

základě dálkového otevření vrátným, je v případě vlastních zaměstnanců nutno neodkladně po 

zaparkování a opuštění vozidla projít hlavním vstupem, v prostorách vrátnice provést na pokyn 

vrátného zápis a řídit se dle platných režimových opatření.  

V případě návštěvy platí pro vrátného (fyzickou ostrahu) pokyny, definované ve 

směrnicích pro výkon fyzické ostrahy (kontrolní a propustkové činnosti) a v režimových 

opatřeních. Návštěvy se pohybují vždy v doprovodu vrátného (fyzické ostrahy), popřípadě 

vyčkají na vrátnici až do převzetí návštěvy zodpovědným pracovníkem. Všechny návštěvy jsou 

viditelně označeny visačkami. 

Pro externí dopravce platí zavedená režimová opatření a postup dle smluvních podmínek 

mezi podnikem tiskárny a externím dopravcem. Po vjezdu do areálu (identifikaci) se vozidlo 

neodkladně přesunuje do prostor expedice, kde se ohlásí mistrovi expedice a dle příslušných 

smluv a pokynů je prováděna nakládka (vykládka). Pěší pohyb zaměstnanců externích dopravců 

po areálu je umožněn pouze na základě výkonu pracovní náplně, a to v prostorách expedice. 
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Vhodným doplněním stávajícího systému je opět viditelné grafické vyznačení zón 

expedice na venkovní zpevněné ploše a také směrování k těmto zónám, provázející externí 

dopravce již při vjezdu do areálu až k prostorám expedice. Tímto vyznačením lze usnadnit 

orientaci zaměstnancům externích dopravců, a také jasně definovat prostory pohybu. Po 

ukončení nakládky, vykládky a provedení příslušné dokumentace (při odjezdu) by byl externí 

dopravce směrován k vrátnici a výjezdu hlavní bránou. Před touto branou může být také vhodné 

výrazné označení "STOP", kde by vozidlo externího dopravce vyčkalo na ukončení výstupního 

režimu a otevření brány vrátným pro odjezd. 

Všechny změny v systému fyzické ochrany, související s režimovými opatřeními, je 

nutno při jejich zavádění implementovat do příslušné dokumentace, která musí být schválena 

odpovědnými osobami. S těmito změnami v opatřeních je také potřeba seznámit všechny osoby, 

kterých se tato opatření přímo dotýkají.  
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Závěr 

Diplomová práce měla za cíl navrhnout zabezpečení objektu tiskárny pomocí prostředků 

fyzické ochrany. Tento návrh je podložen analýzami rizik a rozpracován ve druhé části práce. 

V úvodních kapitolách práce jsou uvedeny technické a právní předpisy, týkající se řešené 

problematiky. Následně je popsán samotný objekt tiskárny a jeho okolí, s důrazem na přiblížení 

technologických procesů v tomto objektu probíhajících a v závěru kapitoly jsou popsána 

chráněná aktiva. Náplní další kapitoly je zhodnocení stávajícího systému zabezpečení objektu 

tiskárny z hlediska technické ochrany, fyzické ostrahy i režimových opatření. 

Analýza rizik je provedena několika logicky navazujícími metodami. Úvodní metodou je 

Ishikawův diagram, sloužící především pro identifikaci nebezpečí a grafickému znázornění 

příčin a následků. Dále je užita modifikovaná metoda CARVER(a) pro identifikaci klíčových 

ohrožených míst v objektu tiskárny. Pro strukturální a procesní rizika je zpracována metoda 

FMEA, spolu s grafickými výstupy v podobě Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Rizika, 

označena jako nepřijatelná, jsou dále posuzována pomocí analýzy souvztažnosti, která pomáhá 

znázornit vzájemné souvislosti a návaznosti mezi jednotlivými riziky. 

Po zhodnocení analýzy rizik je řešeno komplexní zabezpečení objektu prostředky fyzické 

ochrany. Jsou popsány základní prvky navrhovaného systému, zhodnoceno požárně – 

bezpečnostní řešení a samotného návrhu zabezpečení jsou vyhotoveny tři verze. Vítězná 

varianta, vybraná pomocí multikriteriálního rozhodování, je dále podrobněji rozebrána. Zahrnuto 

je zavedení systému PZTS a doporučená opatření z hlediska fyzické ostrahy a režimové ochrany. 

Finanční náklady, předpokládané na realizaci vítězné varianty návrhu, dosahují 611 tis. Kč. 

Náklady, vynaložené na posílení systému zabezpečení jsou v této výši vzhledem ke chráněným 

aktivům z hlediska principu ALARA přijatelné. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Seznam použitých zdrojů 

 

[1] RYBÁŘ, Pavel. Stabilní hasicí zařízení. 1. vydání, Ministerstvo vnitra – Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru, Praha 2012, 64 s.  

 

[2] ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Studijní text do 

předmětu Ochrana podniku. 1. Vydání, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009, 115 s. 

 

[3] COLNOD – CND 35 – Přístupový systém. Produktový list. [online]  

© Colsys s.r.o. 2014. Verze 02/14. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z:  

http://www.colsys.cz/files/ckeditor//ke_stazeni/ColnodProduktovyList_CZ_0214.pdf 

 

[4] Čidlo IS 435[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z:  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/d

p_venkovni/Pages/IS435.aspx 

 

[5] Čidlo IR120C[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z:  

http://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/d

p_vnitrni/Pages/IR120C.aspx  

 

[6] Čidlo IR261[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-18]. Dostupné z:  

http://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/d

p_vnitrni/Pages/IR261.aspx  

 

[7] Detektor tříštění skla AGB 600[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-15]. 

Dostupné z:  

http://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/d

ts/Pages/AGB600.aspx 

 



77 
 

 

[8] EZS – vnitřní detektory pohybu Siemens – přehled a použití. Siemens s.r.o. 2008, 6 s. 

[http://www.siemens.cz/technologiebudov/] 

 

[9] FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS. CARVER analysis apendix D. [online]. 

© FAS.org. 2014 [cit. 2014-02-22]. Dostupné z:  

http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-36/appd.aspx 

 

[10] GSM modul FVK 41[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/sint

ony_klavesnice/Pages/FVK41.aspx 

 

[11] IP kamera CCIC1410-LA[online]. © Sourcesecurity.com. 2014 [cit. 2014-03-21]. 

Dostupné z:  

http://www.sourcesecurity.com/technical-details/cctv/image-capture/ip-cameras/siemens-

ccic1410-la-ip-camera.aspx 

 

[12] IP modul SMN36[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z:  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/sint

ony_klavesnice/Pages/SMN36.aspx 

 

[13] Klávesnice SAK 51[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/sint

ony_klavesnice/Pages/SAK51.aspx 

 

[14] Klávesnice SAK 84[online]. © SIEMENS AG. 2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z:  

https://is.spiap.com/products/intrusion/sintony/claviers-1/sak84.aspx 

 

[15] Technické normy ČSN. Webdesign eStudio.cz[online]. 2014 

[cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.technicke-normy-csn.cz/  

 



78 
 

[16] SIEMENS s.r.o. Koncový ceník EZS Siemens IBT. Siemens s.r.o. 2013, 20 s. 

 

[17] SI 410 Control Unit. Datasheet. Siemens Building Technologies 2009, 16 s. 

[http://buildingtechnologies.siemens.com/] 

 

[18] SynovaTM product catalog. Siemens fire protection products and accesories. Siemens 

Switzerland 2007, 204 s. 

 

[19] Sistore AX.Produktový katalog. Siemens 2008, 10 s. [www.siemens.cz/cctv/] 

 

[20] Software nástavba MR.GUARD III. [online]. © Colsys s.r.o. 2014 [cit. 2014-03-15]. 4 s. 

Dostupné z:  

http://www.colsys.cz/files/ckeditor//ke_stazeni/MrGuardProduktovyList.pdf 

 

[21] Ústředna Sintony SI 411. [online]. © Dozimont s.r.o. 2014 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z:  

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-

cities/IBT/pozarni_a_bezpecnostni_systemy/elektronicka_zabezpecovaci_signalizace/sint

ony_klavesnice/Pages/SAK51.aspx 

 

[22] Video Surveillance. Portfolio Overview. Siemens AB 2011, 20 s. [http://ssp.cctv.com/] 

 

[23] WIGINTON FIRE SYSTEMS. Sprinkler Fire Systems – Everything You Wanted To 

Know. [online] Wiginton 2010, 20 s. Dostupné z: http://wiginton.net/pdf/Wiginton-Fire-

Protection.pdf / 

 

[24] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 

[25] Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn a 

doplnění 

 

[26] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění 

 

[27] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění 

 



79 
 

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

a doplnění 

 

[29] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších změn a doplnění 

 

[30] Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších změn a doplnění 

 

[31] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Seznam použitých zkratek 

 

ALARA 

BOZP 

CCTV   

CTP 

ČR 

EPS 

FMEA 

HZS ČR 

IR 

IT 

IZS 

MHD 

NP 

PIR 

PPC 

PZTS 

SBS 

SHZ 

ZOKT 

 

 

 

As low as reasonably achievable 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Close – circuit television 

Computer to plate 

Česká republika 

Elektronická požární signalizace 

Failure Mode and Effect Analysis 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Infrared - infračervený 

Informační technologie 

Integrovaný záchranný systém 

Městská hromadná doprava 

Nadzemní patro 

Pasivní infračervené čidlo 

Poplachové přijímací centrum 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Soukromá bezpečnostní služba 

Stabilní hasicí zařízení 

Zařízení pro odvod kouře a tepla 
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