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vztahující se k problematice ochrany osob a majetku. Je zde také vysvětlen pojem fyzická 
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1 Úvod 

Otázky spojené s bezpečností jsou v současné společnosti jedněmi 

z nejdiskutovanějších, neboť je stále více možné pozorovat rozdíly mezi představami o 

bezpečnosti a skutečnou situací v této oblasti. Ochrana objektů je jednou z významných 

oblastí zajištění bezpečnosti, kde za cíl lze považovat zamezení přístupu narušitele 

k chráněným aktivům materiální povahy. Tématem této bakalářské práce je konkrétně 

návrh zabezpečení výrobní haly dřevozpracujícího podniku. Nutnost věnovat této 

problematice pozornost, je spojena s narůstající významností zajištění ochrany osob a 

majetku.  

 Cílem bakalářské práce je posoudit a zhodnotit bezpečnostní rizika výrobní haly 

dřevozpracujícího podniku, a na základě této analýzy předložit návrh inovativního 

bezpečnostního opatření pro tento objekt. Praktický dopad návrhu inovativního 

zabezpečení je kromě rozboru v poslední kapitole také zpracován formou nákresů a je 

součástí příloh práce.  

 Obsahovou stránku bakalářské práce tvoří rešerše odborné literatury a právní 

úprava týkající se ochrany objektu. Čtyřmi stěžejními kapitolami práce jsou fyzická 

ochrana objektů, bezpečnostní projekt výrobní haly, analýza bezpečnostních rizik výrobní 

haly a návrh inovativního zabezpečení objektu. V rámci fyzické ochrany objektů je 

podrobněji rozebrána fyzická ostraha a technická a režimová ochrana. Bezpečnostní 

projekt výrobní haly zahrnuje popis výrobní haly, objektu, chráněná aktiva společnosti a 

popis současného stavu zabezpečení. V kapitole analýza bezpečnostních rizik je zpracován 

Ishikawův diagram, který je použit k identifikaci rizik výrobní haly a slouží jako podklad 

k vypracování metody FMEA. Údaje z provedené metody následně poslouží k vytvoření 

Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky. Poslední kapitola práce podává návrh inovativního 

zabezpečení objektu, kde je rozebrána perimetrická, plášťová, prostorová a režimová 

ochrana. Samostatnou subkapitolu tvoří také ekonomické zhodnocení inovativního návrhu 

zabezpečení výrobní haly.   
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2 Rešerše 

BRABEC, F. a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 s., ISBN 80-86445-04-06. 

Kniha pojednává o bezpečnostní problematice zabývající se systémy a prvky 

zajišťující bezpečnost organizací před možnými riziky včetně jejich prevence. Jsou zde 

popsány principy a využití mechanických, elektrických a kamerových systémů. Pro účely 

bakalářské práce jsem čerpal informace ze subkapitoly fyzické ostrahy. 

LUKÁŠ, L. a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání 

Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s., ISBN 978-80-87500-05-7. 

Obsahem této publikace je popis elektronických bezpečnostních systémů v rámci 

inovace včetně jejich detektorů narušení podle principu a právní aspekty v oblasti ochrany 

majetku. Dále v průmyslu komerční bezpečnosti zahrnuje profesní obranu. Pro potřeby 

bakalářské práce jsem čerpal informace především ze subkapitoly mechanických 

zábranných systémů.  

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum. Ostrava: 

VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009, 115 s. 

Tyto studijní skripta jsou určené studentům Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Tato publikace se zabývá problematikou týkající se bezpečnosti na letišti a v jejím rámci 

jsou využity prostředky, metody a technická řešení.  Je zde uvedena komplexní analýza 

objektu letiště. Z této části jsem získával informace při tvorbě analýzy bezpečnostních rizik 

výrobní haly. 

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

Praha 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0. 

Tento díl učebního textu je zaměřen na jednotlivé druhy objektové ochrany a prvky 

elektrického zabezpečovacího systému, které jsou používány v těchto ochranách. Z této 

části jsem získával informace při zpracování bakalářské práce.  
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3 Právní úprava týkající se ochrany objektů 

V České republice neexistuje v současné době žádný právní předpis, jenž by přesně 

definoval ochranu osob a majetku. I přesto máme velké množství právních předpisů a 

technických norem souvisejících se zabezpečením a ochranou objektů. 

3.1 Právní předpisy 

Základní právní předpisy týkající se oblasti fyzické ochrany osob a majetku jsou 

zejména tyto: Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Trestní řád, 

Trestní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce. 

3.1.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky vyhlášená pod č. 1/1993 Sb., je spolu s listinou základních 

práv a svobod nejvýše postaveným a základním zákonem státu. Ostatní zákonné normy s ní 

musí být v souladu. Českou národní radou byla přijata dne 16. prosince 1992 a účinnost 

nabyla dne 1. ledna 1993. Tento soubor právních norem deklarujících základní práva 

občanů je rozdělen do 113 článků a má 8 hlav. [33] 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a deklaruje 

základní lidská práva a svobody. Byla vyhlášena předsednictvem České národní rady jako 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. Je součástí ústavního pořádku a je označována jako nepromlčitelná, nezcizitelná, 

nezadatelná a nezrušitelná. [29] 

3.1.3 Trestní řád 

Je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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§ 76 odstavec 2 trestního řádu, Zadržení osoby podezřelé: 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [31]   

3.1.4 Trestní zákoník 

Je základní právní předpis, jehož účelem je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení 

České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Jedná se o zákon č. 

40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. 

Definuje okolnosti vylučující protiprávnost, tedy činy s rysem shodujícím se s trestným činem, 

které nejsou považovány za trestný čin. Pro pracovníky bezpečnostních služeb jsou důležité a 

užitečné například: 

§ 28 Krajní nouze: 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“  

§ 29 Nutná obrana: 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

 § 30 Svolení poškozeného:  

„Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. Svolení musí být 

dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, 

určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel 

beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že by tento souhlas byl udělen vzhledem k 
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okolnostem případu a svým poměrům. S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, 

které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze 

za svolení považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.“  

§ 31 Přípustné riziko: 

„Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem 

chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

O přípustné riziko se však nejedná, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví 

člověka.“  

§ 32 Oprávněné použití zbraně: 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ [32]   

3.1.5 Občanský zákoník 

Nový občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

jehož účinnost nabyla dne 1. ledna 2014. Důraz klade na naše demokratické právní tradice 

i na standardy a principy soukromého práva v Evropě. Obsahuje 3 081 paragrafů a je 

rozdělen tematicky do pěti částí. 

§ 1 – 654 Obecná část: 

 Jednotlivé pojmy, se kterými text občanského zákoníku pracuje: (základní zásady, 

právnické osoby, fyzické osoby, právní skutečnosti, cenné papíry, věci a jejich rozdělení, 

zastoupení). 

§ 655 – 975 Část Rodinné právo: 

 Zahrnuje v sobě dnešní zákon o rodině. Dotýká se institutu manželství, vztahů 

mezi rodiči a dětmi, vztahů mezi příbuznými. 

§ 976 – 1720 Část absolutní majetková práva: 

Skrývá v sobě definici vlastnictví, problematiku dědění, práva k cizím věcem. 
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§ 1721 – 3014 Část Relativní majetková práva: 

Je nejobsáhlejší částí zahrnující v sobě různé druhy smluv, závazky. 

§ 3015 – 3081 Část Ustanovení společná, přechodná a závěrečná: 

Zabývá se legislativně technickou problematikou, a také tím, které stávající zákony 

budou novými zrušeny. [30] 

3.1.6 Zákoník práce 

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

zabývá pracovním poměrem a živností, vznikem pracovních poměrů a jejich druhem, 

skončením pracovního poměru, změnou pracovního poměru a pracemi konanými mimo 

pracovní poměr. 

§ 101 odstavec 1 zákoníku práce, Předcházení ohrožení života a zdraví při práci:  

           Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví týkající se výkonu 

práce. [34] 

3.2 Technické normy 

Výběr technických norem zabývajících se zabezpečením objektů a vztahujících se 

k dané problematice. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. Norma specifikující poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy. Uvádí požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 

Popisuje kompletování PZTS a také stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [41] 

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

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace. Norma poskytuje návody pro montáž, navrhování, 

údržbu, provoz poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Účelem této normy je 

splnit požadavky funkčních vlastností tak, aby bylo dosaženo minimálního množství 

falešných poplachů. [39] 
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ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma stanovující doporučení 

pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, které zahrnuji 

kamery s monitory nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení, nezbytná pro 

užívání v bezpečnostních aplikacích. [38] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. Norma uvádí pokyny 

k aplikaci automatizovaných systémů kontroly vstupů, komponentů vně i uvnitř budov. 

Zahrnují návrh systémů, předávání, instalaci, provoz a údržbu. [40] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření. Jedná se o normu 

stanovující požadavky na odolnost, spolehlivost proti vloupání a neoprávněnému otevření 

zámků s vysokou bezpečností, spolu se způsoby zkoušek, které zjišťují průlomovou 

odolnost proti destrukčnímu napadení. [35] 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Norma určující požadavky na odolnost proti 

násilnému vniknutí u oken, dveří a uzávěrů. Vztahuje se na tyto způsoby otevírání: 

skládání, otáčení, sklápění, posunování (svislé a vodorovné), otevírání a sklápění. [36] 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. Norma stanovující požadavky a 

způsoby zkoušení vnitřních dveří a dveří vnějších (vchodových), uzavírajících plochy 

chráněné proti vloupání. [37] 
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4 Fyzická ochrana objektu 

Fyzickou ochranou se rozumí systém organizačních, technických a režimových 

opatření, které mají za úkol zabránit neoprávněnému poškození, zničení, užívání a zcizení 

hmotného i nehmotného majetku. Tento systém dále slouží k zajištění bezpečnosti a 

ochraně osob. Bezpečnost je chápána jako stav, ve kterém rizika plynoucí z hrozeb jsou 

eliminována na akceptovatelnou úroveň. To znamená, že riziko nelze zcela odstranit a je 

potřeba počítat se zbytkovým rizikem. Důležitou součástí ochrany je také pojištění majetku 

prostřednictvím smlouvy mezi majitelem objektu a pojišťovnou. Jednotlivé druhy ochrany 

jsou zobrazeny na obrázku 1. [1,3] 

Fyzická ochrana se dělí na:  

1. Fyzickou ostrahu 

2. Technickou ochranu, kde řadíme: 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

 mechanické zábranné systémy, 

 ostatní zabezpečovací systémy. 

3. Režimovou ochranu  

 

 

Zbytkové  

riziko 

Pojištění 

Režimová opatření 

Elektrické zabezpečovací systémy 

Mechanické zábranné systémy 

Obrázek 1: Bezpečnostní pyramida [5] 

4.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejpoužívanějším a zároveň nejstarším druhem ochrany majetku 

a osob. Je schopna spolu s režimovým opatřením svou dočasnou či trvalou přítomností 

v objektu organizace zajistit ochranu aktiv. Je prováděna hlídači, strážnými, vrátnými, 
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hlídací službou nebo policisty. Fyzická ostraha je finančně nejnákladnějším druhem 

ochrany. [1,3] 

Metody fyzické ostrahy: 

Jsou postupy nebo způsoby, kterými jsou realizovány náležité formy fyzické 

ochrany. Postupně nebo souběžně je využíváno několik metod fyzické ochrany: 

 metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 metoda fyzického pozorování, 

 metoda kontroly osob, 

 metoda kontroly stavu, 

 metoda kontroly vozidel a nákladů, 

 metoda kontroly dokladů, 

 metoda nasazení cvičeného psa, 

 metoda fyzických zábran a bariér, 

 metoda přesvědčování, 

 metoda obranných a ochranných zákroků, 

 metoda evakuačních a ochranných opatření, 

 metoda zajištění místa činu. [1] 

Formy fyzické ostrahy 

Formy fyzické ostrahy lze charakterizovat jako vnější výraz nebo projev, společný 

určitým vybraným druhům fyzické ostrahy. Z hlediska ochrany osob a majetku lze 

definovat tyto následující formy fyzické ostrahy: 

 bezpečnostní dohled, 

 strážní služba, 

 bezpečnostní ochranný doprovod, 

 kontrolní propustková služba, 

 bezpečnostní průzkum, 

 bezpečnostní výjezd – zásah. [1] 
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4.2 Technická ochrana 

Hlavní funkcí technické ochrany je velmi rychlá reakce na změny vyvolané 

pachatelem. Na podkladu těchto změn, indikovaných i na velké vzdálenosti, uvádějí 

v činnost zásahové jednotky, schopné v další činnosti pachateli zabránit a také ho 

dopadnout ještě před tím, než dokoná protispolečenské jednání. Jde tedy o detekční systém 

obstarávající a odevzdávající informace o stavu uvnitř střeženého prostoru. Dalším úkolem 

technické ochrany je zvyšování efektivnosti fyzické ostrahy. V pravém slova smyslu není 

technická ochrana sama o sobě ochranou, ale má na pachatele především odstrašující 

účinek. [6] 

4.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Jsou vývojově nejstarším typem ochrany, která byla vynucena sílícími požadavky 

na ochranu vlastního života a později také i majetku. Prvotními mechanickými zábrannými 

systémy byly stavby plotů, ohrad, příkopů a hradeb kolem osad a obydlí. Mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS) slouží k zabránění pachateli ve snadném vniknutí do 

objektu. Základním úkolem těchto systémů je vytvoření pevné mechanické překážky, která 

je schopna odolávat mechanickému poškození. [2,5] 

Mechanické zábranné systémy se dělí na prostředky: 

 perimetrické ochrany, 

 plášťové ochrany, 

 prostorové ochrany, 

 předmětové ochrany. [3] 

Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana zajišťuje vnější ochranu venkovních prostor, například 

ochrannými ploty, závorami a podhrabovými překážkami. Tyto objekty je nutno chránit už 

od hranice jejich pozemků.  
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Plášťová ochrana 

Cílem plášťové ochrany je znemožnění průchodu, zpoždění, odstrašení a odhalení 

narušitele. Zabraňuje vniknutí do objektu, zpravidla budovy. Plášťovou ochranu tvoří 

okna, stěny, zámky a zámkové systémy, dveře, bezpečnostní folie, mříže apod. [3] 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana slouží k ochraně vnitřních prostor objektu. 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana zajišťuje ochranu dílčích předmětů v chráněném objektu. 

Chráněnými aktivy jsou obvykle dokumenty, finanční hotovosti, drahé kovy, nebezpečné 

látky, zbraně, cenné umělecké předměty apod. Z pohledu mechanických zábranných 

systémů předmětovou ochranou rozumíme úschovné objekty, jako jsou například trezory 

nebo trezorové skříně. 

Úroveň dílčích ochran by měla odpovídat stupni zabezpečení a hodnotě chráněných 

aktiv.  

4.2.2 Elektrický zabezpečovací systém 

Elektrický zabezpečovací systém, nově pojmenovaný jako Poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém je soubor prvků, které jsou schopny opticky, dálkově nebo 

akusticky signalizovat na daném místě vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených 

objektů. Spolu s mechanickým zabezpečením je tato ochrana nejvyšší možností současné 

ochrany. Samotné systémy EZS (nově PZTS) jsou neúčinné, pokud informace nejsou 

z těchto systémů spolehlivě a včas přeneseny určeným osobám, které mohou adekvátně 

reagovat na vzniklou událost. [3,6] 

Z hlediska ochrany objektu se elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) dělí 

do následujících skupin a to podle: 

1. Způsobu předání poplachového signálu. 

2. Prostorového zaměření. 

3. Stupně zabezpečení chráněného objektu. 

4. Kategorie rizikovosti chráněného objektu. 
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EZS (nově PZTS) je složen ze základních prvků, které plní své specifické funkce. 

V souhrnu vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec znázorněný na obrázku 2.   

     

 Čidlo    Ústředna  Přenosové   Signalizační  

        (Detektor)       prostředky     zařízení 

 

 

             Doplňková 

     zařízení 

 

Obrázek 2: Zabezpečovací řetězec [6] 

Popis jednotlivých prvků:  

Každý prvek má v EZS (nově PZTS) specifické funkce a své místo. Pomocí těchto 

prvků je zajištěna správná funkce systému. 

1. Čidlo (detektor): je zařízení reagující na fyzikální změny, které souvisejí 

s narušením prostoru nebo objektu. Při indikaci stavu narušení vysílá čidlo 

poplachový signál, nebo zprávu.  

2. Ústředna: z čidel přijímá a zpracovává informace na základě stanoveného 

programu a realizuje je požadovaným způsobem. 

3. Přenosové prostředky: zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do 

místa signalizace. 

4. Signalizační zařízení: vyhlašuje poplach nebo výstrahu. Předané informace 

převádí na vhodný signál. 

5. Doplňková zařízení: usnadňují ovládání systému. Umožňují také realizovat 

některé speciální funkce. [6] 

4.2.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

  Mezi zabezpečovací systémy patří také systémy kontroly vstupů, kamerové a 

monitorovací systémy. 
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Systémy kontroly přístupu a vjezdu a docházkové systémy 

Tyto technické prostředky slouží k regulaci vstupu do střeženého objektu. Systémy 

umožňují rozlišit vstupující osoby, vjíždějící vozidla a automaticky zabránit vstupu 

neoprávněným osobám do objektu. Systémy plní také další doplňkové funkce jako 

například evidenci docházky zaměstnanců. Principem těchto systémů je schopnost přečíst 

pomocí čteček zakódované pokyny a oprávnění vozidel a osob ke vstupu do objektu a 

jejich pohyb uvnitř objektu. Tyto pokyny jsou zakódovány na identifikačních kartách. Na 

těchto kartách je pokyn uložen v čipu nebo je zanesen na magnetickou stopu. Systémy jsou 

rozlišovány na dotykové a bezdotykové. Identifikační karty lze přizpůsobit a různě 

naprogramovat konkrétním požadavkům na vstup do objektů. Pro zvýšení bezpečnosti jsou 

kombinovány se zadávacím heslem. [1] 

Kamerové a monitorovací systémy 

Systémy průmyslové televize, tzv. uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV) jsou 

vysoce účinným prvkem pro zabezpečení objektů. Tvoří důležitý informační a 

komunikační prostředek v bezpečnostní praxi a i v jiných odvětvích jako jsou například 

doprava, zdravotnictví a výrobní procesy. Možnosti fyzické ostrahy objektu výrazně 

znásobují tím, že monitorují současně množství střežených prostor. Obsluze umožňují 

vidět doslova to, co se v reálném čase děje ve střeženém prostoru. Umožňují zaznamenávat 

obraz ze střeženého prostoru na digitální datové médium nebo na pásku. 

Kamerové systémy jsou používány v bezpečnostní praxi například při ochraně: 

 velkých dopravních a průmyslových komplexů, 

 velkoprodejen, 

 benzinových čerpadel, 

 letištních a přistávacích ploch, 

 vstupů a vjezdů do objektu, 

 bankovních provozů, 

 parkovišť apod. [7, 1] 
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Celý kamerový systém se skládá z několika částí: 

 kamery, 

 monitory, 

 záznamové zařízení, 

 část ovládací, 

 příslušenství. 

Kamery 

Jsou základní částí systému CCTV (Closed Circuit Television). Kamery mají 

vysokou citlivost a malý rozměr. Jsou charakteristické dlouhou životností a malou 

spotřebou. Snímání obrazu zajišťují černobílé, barevné nebo kombinované kamery. Příklad 

polokulovité barevné bezpečnostní kamery je zobrazen na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Polokulovitá barevná kamera [9] 

Monitory 

Zobrazují děje, které jsou snímány kamerami, nebo záznamy nahrané na 

záznamové zařízení. Dostupné jsou v provedení černobílém i barevném. 

Záznamová zařízení 

Archivují obraz a slouží především v případě napadení objektu. Pro pořízení 

archivace obrazu a přístupu k němu je důležité dbát na dodržování právních předpisů pro 

ochranu osobních údajů a možností jejich zneužití. [7] 
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4.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří organizační a administrativní opatření a postupy, 

směřující k zajištění podmínek, požadovaných pro zajištění objektu. Základem režimové 

ochrany je zavádění a prosazování bezpečnostních směrnic do každodenního provozu 

objektu. Toho lze docílit jenom v úzké součinnosti všech zaměstnanců objektu a plnou 

podporou vedení. 

Tato ochrana spolu s ostatními druhy ochrany zajišťuje zájmy objektu, chráněného 

proti krádežím, loupežím, vandalismu, sabotáži apod. [6] 

Režimová ochrana se dělí na: 

 vnější 

 vnitřní 

4.3.1 Vnější režimová opatření 

Tato opatření stanovují vstupní a výstupní podmínky u chráněného objektu. Jsou to 

prostory, kterými se osoby i vozidla dostávají do chráněného objektu a kudy ho opouštějí.  

Jsou to například osobní a nákladové brány, kanalizace, propustní a ventilační 

šachty, otvory pro přísun paliv, kabelové šachty apod. [6]  

4.3.2 Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření objektu se týkají hlavně dodržování následujících 

bezpečnostních směrnic: 

 skladový režim, 

 režim pohybu materiálu, 

 zvláštního režimu, dodržovaného na vnitřní straně vnějšího ohrazení, 

 omezení pohybu osob a vozidel jen do určitých částí objektu. [6] 
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5 Bezpečnostní projekt výrobní haly  

Z důvodu přání majitele společnosti, je název společnosti smyšlený a umístění 

podniku nebude podrobněji specifikováno. Podstatou tohoto projektu je navrhnout 

inovativní bezpečnostní opatření pro objekt výrobní haly dřevozpracujícího podniku. 

5.1 Popis výrobní haly  

Výrobní hala je majetkem společnosti DREPALS s.r.o., která byla založena v roce 

2003. Podnik v současné době zaměstnává 25 stálých zaměstnanců, pracujících na 

dvousměnný provoz. 

Společnost se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje na okraji 

města Ostravy. Činnost podnikání je zaměřena na výrobu dřevěných palet, jako jsou 

například: 

 CP palety, 

 palety pro papírenský průmysl, 

 čtyřcestné palety, 

 jednorázové palety, 

 speciální palety. 

Mezi využívané zařízení a stroje patří výrobní linka Corali, pila na špalky, 

kompresor Kaeser a zkracovací pily Bottene. Letecký snímek objektu je zobrazen na 

obrázku 4., na kterém jsou označeny jednotlivé části objektu: administrativní část přístavby 

(1), druhá část přístavby (2), výrobní hala (3) a improvizované skladovací prostory (4). 

Obrázek 4: Letecký snímek objektu [zdroj: vlastní] 
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5.2 Popis objektu 

Společnost se rozkládá přibližně na 11 000 m
2
 plochy vlastního pozemku. Objekt je 

tvořen výrobní halou a přístavbou k této hale, která je rozdělena na administrativní část a 

část sloužící zejména zaměstnancům. Všechny tyto části jsou jednopodlažní a 

nepodsklepené. V objektu jsou také improvizované, neuzavíratelné, skladovací prostory 

sloužící pro uskladnění již zhotovených palet a materiálu, které jsou umístěny zvlášť na 

západní straně objektu. V objektu je malé firemní parkoviště pro zaměstnance a zákazníky. 

Objekt se nachází v těsné blízkosti silniční komunikace I. třídy, umožňující příjezd vozidel 

do objektu. V blízkém okolí společnosti se nachází pozemky soukromníků a čerpací 

stanice. 

Administrativní část přístavby má rozměry 25 x 6,6 x 3,5 m. Obvodový plášť je 

lehký, hliníkový z PUR panelů a střešní krytina je z trapézových plechů. Nachází se zde 3 

kanceláře, čajová kuchyňka a toalety, které jsou od sebe stavebně odděleny. Vstup do 

administrativní části přístavby je zajištěn z východní strany objektu. Vstup do výrobní 

haly, nebo do další části přístavby není z administrativní části přístavby zajištěn. 

Druhá část přístavby, jak již bylo zmíněno výše určená zejména zaměstnancům, má 

rozměry 30 x 6,6 x 3,5 m a rovněž její obvodový plášť je lehký, hliníkový z PUR panelů a 

střešní krytina z trapézových plechů. Tato část přístavby slouží ke vstupu zaměstnancům 

přes spojovací chodbu do šaten, výrobní haly a jídelny. Nachází se zde také sklad nářadí, 

sklad vysokozdvižných vozíků a rozvodna vody, teplovodu a elektro - trafostanice. 

Výrobní hala je z ocelové konstrukce a její rozměry jsou 60 x 19,8 x 6 m. Její 

obvodový a střešní plášť je totožný s přístavbou. Tato hala je rozdělena na dílčí výrobní 

úseky, ve kterých jsou umístěny jednotlivé stroje a zařízení. Pohled na část výrobní haly a 

její přístavby z východní strany je na obrázku 5. 
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    Obrázek 5: Východní strana výrobní haly s přístavbou [zdroj: vlastní] 

 

Skladovací prostory nejsou součástí výrobní haly a její přístavby. Podniku slouží 

pro uskladnění již zhotovených palet nebo materiálu, který je také rozmístěn různě v areálu 

podniku. Tyto neuzavíratelné, improvizované prostory je možné shlédnout na obrázku 6. 

 

 

    Obrázek 6: Skladovací prostory [zdroj: vlastní] 
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5.3 Chráněná aktiva společnosti 

Pro uskutečnění návrhu opatření na snížení rizika na přijatelnou úroveň je zapotřebí 

znát výši aktiv, která mají být chráněna. Veškerý majetek, který má určitou hodnotu pro 

danou společnost, je považován za aktiva objektu. Při návrhu zabezpečení platí princip 

zvaný ALARA (As Low As Reasonably Applicable), kdy výdaje vynaložené na inovaci 

navrženého zabezpečení pro minimalizování rizik nesmí překročit 10 – 15 % hodnoty 

aktiv. [4] 

Výše aktiv, které spadají do hranice analýzy rizik, byly vyčísleny na hodnotu 

17 692 200,- Kč. Při dodržení principu ALARA (v našem případě 10 %) vyplývá, že lze 

investovat do inovativního zabezpečení maximálně 1 769 220,- Kč. Seznam chráněných 

aktiv je zobrazen v tabulce 1. 

Tabulka 1: Přehled aktiv společnosti DREPALS s.r.o. [zdroj: vlastní] 

Aktiva výrobní haly 

Jednotlivé části Název Počet Cena za kus Cena celkem Kč 

Výrobní 

Hala 

Pila na špalky 1 170 000 170 000 

Zkracovací pila 2 380 000 760 000 

Výrobní linka 1 2 400 000 2 400 000 

Kompresor 1 236 450 236 450 

Administrativní 

část 

přístavby 

Počítač 4 12 000 48 000 

Kancelářský nábytek 3 44 000 132 000 

Multifunkční zařízení 2 8 200 16 400 

Dokumentace 1 9 000 9 000 

Software 2 21 000 42 000 

Druhá 

část 

přístavby 

Nářadí a nástroje 50 1 000 50 000 

Vysokozdvižný vozík 2 110 000 220 000 

Nábytek jídelny 1 80 000 80 000 

Šatní skříň 27 1 050 28 350 

Nemovitosti 
Pozemek 1 4 000 000 5 000 000 

Výrobní hala s přístavbou 1 8 500 000 8 500 000 

Celková cena aktiv 17 692 200 
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5.4 Popis současného stavu zabezpečení 

Výrobní hala není zcela bez zabezpečení. Současnou ochranu tvoří prvky 

mechanických zábranných systémů a režimových opatření. 

Perimetrická ochrana objektu je tvořena zastaralým oplocením z klasického 

drátěného pletiva vysokým 1,5 m, které vede kolem celého objektu a dvoukřídlou 

neuzamykatelnou vstupní bránou s velikostí 1,5 x 6 m nacházející se na východní straně 

objektu. 

Výrobní hala s přístavbou je opatřena plášťovou ochranou. Vstupní dveře do 

výrobní haly jsou bezpečnostní s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou 

vložkou. Rolovací vrata s velikostí 3,5 x 4 m jsou na východní i západní straně výrobní 

haly. Vstupní dveře do administrativní části přístavby, jsou plastové se skleněnou výplní 

v horní části dveří s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vstupní 

dveře do druhé části přístavby jsou taktéž plastové s bezpečnostním zámkem 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Sklad vysokozdvižných vozíků a jednotlivé rozvodny 

na západní straně přístavby, jsou opatřeny kovovými dveřmi s bezpečnostním kováním a 

bezpečnostní cylindrickou vložkou. Veškerá okna přístavby jsou plastová s velikostí 1150 

x 1500 mm. Jednotlivé kanceláře a další místnosti uvnitř přístavby jsou od sebe stavebně 

odděleny. Kanceláře, čajová kuchyňka, šatna, jídelna a další místnosti jsou vybaveny 

dřevěnými dveřmi, které jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. 

Skladovací prostory vedle haly, jak již bylo výše zmíněno, jsou improvizované a 

neuzavíratelné prostory, které nepoužívají pro svou ochranu žádné mechanické zábranné 

systémy. 

Současná ochrana vnitřních prostor objektu nevyužívá žádné prvky prostorové 

ochrany. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik výrobní haly 

Analýzou se posuzuje míra efektivity a účinnosti stávající ochrany objektu. Na 

tomto základě se při tvorbě projektové dokumentace, navrhují nové možnosti zabezpečení 

objektu. Analýza rizik obecně zahrnuje nejprve určení hranice analýzy rizik, poté 

stanovení aktiv a jejich hodnoty. Dalším krokem analýzy rizik je identifikace rizik, která 

zahrnuje rizika z procesního hlediska, která jsou způsobena lidským faktorem a rizika ze 

strukturálního hlediska, která jsou způsobena technikou. V závěru je posouzena 

pravděpodobnost vzniku následků, včetně jejich hodnot. 

K analýze rizik existuje mnoho kvantitativních a kvalitativních metod, proto je 

potřeba vhodný výběr universálních metod, které zajišťují také zhodnocení provázanosti 

rizik. Dále je nutné vybrat všechny nejzávažnější rizika, která ohrožují aktiva společnosti a 

minimalizovat je na přijatelnou úroveň náležitými variantami nového způsobu 

zabezpečení. [4] 

Identifikace rizik je prováděna grafickým modelováním rizik pomocí Ishikawova 

diagramu. Pro hodnocení rizik jsem zvolil kvantitativní metodu FMEA, která analyzuje 

možnosti selhání a jejich dopady. 

6.1 Ishikawův diagram  

Ishikawův diagram příčin a následků, který se nazývá také „diagram rybí kosti“ je 

použit k identifikaci rizik výrobní haly. Jeho základním přínosem jsou graficky znázorněné 

jednotlivé příčiny, vedoucí k danému následku. Cílem tohoto diagramu je nalézt 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Ishikawův diagram jsem dále použil jako 

podklad pro vypracování metody FMEA. Tento diagram je uveden na obrázku 7. Z důvodu 

přehlednosti je obrázek uveden na následující stránce. 
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Obrázek 7: Ishikawův diagram [zdroj: vlastní] 
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6.2 Analýza selhání systémů ochrany a jejich dopadů – FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je analytická metoda, odhadující 

možné problémy včetně jejich následků a dále vyhodnocuje vhodnost opatření sloužících 

k eliminaci těchto problémů. Tato metoda je kvantitativní, poměrně jednoduchá a 

universální využívaná ve všech oblastech, zejména k analýze vážných rizik. Pro výpočet 

míry rizika se vychází ze vzorce 1. [4, 42] 

 

    R = P x N x H     (1) 

 R – míra rizika 

 P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

 N – závažnost následků 

 H – odhalitelnou rizika 

Součinem parametrů P, N, H je vypočítána výsledná míra rizika R. Jednotlivé 

parametry k výpočtu míry rizika R, jsou zaznamenány v tabulce 2.  

Tabulka 2: Parametry pro výpočet míry rizika R [4] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná míra rizika 

1 
Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 
0 - 3 Bezvýznamné riziko 

2 
Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 
4 - 10 Akceptovatelné riziko 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 11 - 50 Mírné riziko 

4 
Nesnadno odhalitelné riziko  

(den a více) 51 - 100 Nežádoucí riziko 

5 Neodhalitelné riziko 101 - 125 Nepřijatelné riziko 
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6.2.1 Aplikace metody FMEA 

Pro určení celkové míry rizika R je zapotřebí zhodnotit dílčí rizika. Tato jednotlivá 

rizika jsou uvedena v tabulce 3. 

Tabulka 3: Hodnocení jednotlivých rizik [zdroj: vlastní] 

 

 
Identifikovaná rizika P N H R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

1 Přelezení plotu 5 3 5 75 75 12,82 

2 Zdolání dveří 5 5 3 75 150 25,64 

3 Zdolání oken 4 4 3 48 198 33,85 

4 Krádež majetku 4 4 3 48 246 42,10 

5 Neuzavření oken 4 3 3 36 282 48,21 

6 Neuzamčení dveří 3 3 3 27 309 52,82 

7 Poškození majetku 3 3 3 27 336 57,44 

8 Vloupání 2 4 3 24 360 61,54 

9 Požár 3 2 4 24 384 65,64 

10 
Nedodržení 

bezpečnostních předpisů 
2 3 3 18 402 68,72 

11 Vyzrazení hesel 2 2 4 16 418 71,45 

12 Podhrabání plotu 3 1 4 12 430 73,50 

13 
Nevyhovující stav 

pletiva 
3 1 4 12 442 75,56 

14 Nevyhovující MZS 2 3 2 12 454 77,61 

15 
Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem 
2 2 3 12 466 79,66 

16 Odcizení klíčů 2 2 3 12 478 81,71 

17 Zanedbání povinností 2 3 2 12 490 83,76 

18 Nepozornost 2 2 3 12 502 85,81 

19 
Zneužití citlivých 

informací 
1 3 4 12 514 87,86 

20 Konkurenční boj 2 5 1 10 524 89,57 

21 
Mechanické poškození 

plotu 
3 1 3 9 533 91,11 

22 Zdolání střechy 1 3 3 9 542 92,65 

23 Sabotáž 1 2 4 8 550 94,02 

24 Ztráta klíčů 2 2 2 8 558 95,38 

25 
Nedostatečná 

kvalifikace 
2 2 2 8 566 96,75 

26 
Fotografování vnitřních 

prostorů objektu 
2 1 4 8 574 98,12 

27 Vandalismus 2 1 3 6 580 99,15 

28 

Instalace nástražného 

výbušného systému 

(NVS) 

1 5 1 5 585 100,00 
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 Tabulka 3 slouží pro výpočet výsledné míry rizika dílčích rizik. Dosazením 

jednotlivých indexů P, N, H do vzorce získáme výslednou míru rizika R, nacházející se 

v intervalu <0;125>. Výsledná míra rizika nám dále poslouží jako podklad k vytvoření 

Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky. Celkové míry rizika dílčích rizik jsou vyznačeny na 

levé svislé ose. Tyto hodnoty jsou v intervalu <0;125>. Relativní kumulativní četnosti 

jednotlivých rizik jsou vyznačeny na pravé svislé ose. K výpočtu relativní a kumulativní 

četnosti slouží vzorec 2 a 3. 

(2)                                                                                                      

𝑁𝑖 =   𝑛𝑘 =  𝑛1 +

𝑖

𝑘=1

𝑛2 + 𝑛3 +  …  + 𝑛𝑖  

 

 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

(3)                                                                                                           

𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖
𝑁

 × 100 [%] 

 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy  

Ni – kumulativní četnost dané poruchy  

 

Podle Paretovy analýzy jsou nejzávažnější ta rizika, jejichž relativní kumulativní 

četnost leží pod hranicí 80%. Zpracovanou Paretovu analýzu je možné shlédnout na 

obrázku 8. 
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Obrázek 8: Paretova analýza [zdroj: vlastní] 
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6.3 Vyhodnocení provedené analýzy 

Cílem analýzy bylo určit nejzávažnější rizika, která představují zranitelná místa v 

daném objektu. Z Paretovy analýzy vyplývá, že rizika, jejichž relativní kumulativní četnost 

ležící pod hranicí 80 % jsou pro daný objekt nejrizikovější. Mezi rizika pod touto hranicí 

patří rizika z procesního i strukturálního hlediska. 

Výsledek této analýzy poslouží jako podklad pro inovativní návrh zabezpečení 

objektu výrobní haly dřevozpracujícího podniku. 

 

Z grafu je patrné, že mezi tato rizika patří: 

 přelezení plotu, 

 zdolání dveří, 

 zdolání oken, 

 krádež majetku, 

 neuzavření oken, 

 neuzamčení dveří, 

 poškození majetku, 

 vloupání, 

 požár, 

 nedodržení bezpečnostních předpisů, 

 vyzrazení hesel, 

 podhrabání plotu, 

 nevyhovující stav pletiva a další. 
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7 Návrh inovativního zabezpečení objektu 

Z výsledků získaných provedením metody FMEA, byla stanovena nejzávažnější 

rizika pro zmíněný objekt. V zabezpečení objektu vykazuje hlavní nedostatky především 

perimetrická a plášťová ochrana. 

Protože současná ochrana vnitřních prostor objektu nevyužívá žádné prvky 

prostorové ochrany, bude dalším opatřením návrh zabezpečení pomocí  EZS (nově PZTS). 

Jednotlivé objekty nebo prostory se dle technické normy ČSN EN 50131-1 ed.2. 

rozdělují do 4 stupňů zabezpečení. Každý stupeň zabezpečení rozlišuje míru rizika danou 

znalostmi, a také vybaveností pachatele. Přehled jednotlivých stupňů zabezpečení je 

zaznamenán v tabulce 4.  

 

Tabulka 4: Stupně zabezpečení [41] 

Stupeň 

zabezpečení 

Název stupně 

zabezpečení 
Druh objektu/prostoru Znalosti útočníka 

1 Nízké riziko 

Obytné objekty s méně 

cennými aktivy  

(garáže, chaty, byty, 

rodinné prostory) 

Malá znalost PZTS, snadno 

dostupné nástroje 

2 
Nízké až střední 

riziko 

Kancelářské prostory, 

obytné objekty, komerční 

prostory 

Omezené znalosti PZTS, 

běžné nářadí a přenosné 

přístroje 

3 
Střední až vysoké 

riziko 

Banky, objekty se 

zbraněmi, ceninami či 

narkotiky 

Obeznámen s PZTS, rozsáhlý 

sortiment nástrojů a 

přenosných elektronických 

zařízení 

4 Vysoké riziko 

Tajné archivy, muniční 

sklady, objekty národního a 

vyššího zájmu 

Podrobný plán vniknutí, 

kompletní sortiment zařízení 

včetně prostředků pro 

náhradu prvků PZTS 

 

Z tabulky, ve které jsou vyznačeny jednotlivé stupně zabezpečení, vyplývá, že daný 

podnik je ve stupni zabezpečení 2.  
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7.1 Perimetrická ochrana 

Z provedené bezpečnostní analýzy vyplývá, že perimetrická ochrana je v daném 

objektu nedostatečná a na základě výsledků této analýzy navrhuji zabezpečit objekt 

výrobní haly novým oplocením a uzamykatelnou bránou, sloužící ke vstupu do objektu. 

Stávající oplocení, které je z drátěného pletiva doporučuji nahradit svařovaným 

bezpečnostním pletivem. Toto pletivo je zinkované a následně poplastované. Výška tohoto 

pletiva je 1,8 m, velikost oka 50 x 60 mm a průměr drátu 3,0 mm. Dále pletivo doporučuji 

doplnit o finančně dostupné a efektivní podhrabové desky, sloužící jako ochrana proti 

podhrabání a o ostnatý drát, který slouží jako ochrana proti přelezení plotu. Současnou 

vstupní bránu doporučuji nahradit vzhledem k výšce plotu za vyšší a doplnit ji o ostnatý 

drát. Jako příklad navrhuji bránu 1,8 x 6 m s bezpečnostním pletivem jako výplní a se 

zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB. Svařované bezpečnostní pletivo, 

podhrabové desky a ostnatý drát je možné shlédnout na obrázcích 9 a 10. 

 

 

 

    Obrázek 9: Svařované bezpečnostní pletivo [8] 

 

Obrázek 10: Podhrabové desky a ostnatý drát [25,24] 
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7.2 Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu tvoří všechny otvorové výplně výrobního objektu podniku, 

kterými jsou dveře, okna, vrata, včetně jejich rámových konstrukcí a uzamykatelných 

systémů. Ze statistik je známo, že právě okna a dveře jsou nejčastějším typem vniknutí do 

objektu. Jelikož plášťová ochrana je v tomto objektu nedostatečná, je zcela nezbytné 

provést patřičná bezpečnostní opatření. 

Stávající plastové vchodové dveře do druhé části přístavby, navrhuji vyměnit za 

bezpečnostní dveře s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Jako 

příklad uvádím bezpečnostní dveře Excelent firmy Sherlock, které lze shlédnout na 

obrázku 11. Tyto dveře spadají do 4. bezpečnostní třídy, zaručující odolnost proti 

mechanickému poškození dveří a velmi vysokou úroveň ochrany. Jsou vybaveny 

bezpečnostním tříbodovým zámkem, který je chráněn ocelovým štítem proti odvrtání, 

sekání a páčení. [27] 

 

               Obrázek 11: Bezpečnostní dveře Excelent [26] 

Veškerá okna a skleněnou výplň vstupních dveří do administrativní budovy, 

vzhledem k velikosti těchto dveří doporučuji vybavit bezpečnostními fóliemi. Úkolem 

těchto bezpečnostních fólií je zabránění prohození předmětů přes skleněnou výplň a 

znesnadnění vniknutí případných pachatelů do objektu. Výhodou této bezpečnostní fólie je 

její nenápadnost. Jako příklad uvádím čiré bezpečnostní fólie SCX firmy NEXT, které 

slouží především jako ochrana před vniknutím do objektu a jako ochrana před poraněním o 

rozbité sklo. Tyto bezpečnostní fólie jsou tloušťky 0,35 mm s atestem bezpečnostní třídy 

P2A. [23] Dále veškerá okna a vnější dveře doporučuji opatřit magnetickými kontakty, 

které budou podrobněji rozebrány v následující subkapitole.  
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7.3 Prostorová ochrana 

Současná ochrana vnitřních prostor objektu nevyužívá žádné prvky prostorové 

ochrany. Z tohoto důvodu navrhuji instalaci EZS (nově PZTS) pro střední velikost objektu, 

kde napájení jednotlivých prvků a komunikace mezi nimi je zajištěna kabelovými rozvody. 

Náklady na zabezpečení jsou ve srovnání se škodami, které mohou vzniknout výrazně 

nižší. 

Na přání majitele bude ústředna připravena pro napojení na pult centralizované 

ochrany (PCO), a dále budou majiteli na mobilní telefon pomocí GSM komunikátoru 

zasílány SMS zprávy v případě vyhlášení poplachu. 

EZS pro daný objekt doporučuji opatřit těmito prvky: ústřednou, expandéry, GSM 

komunikátorem, klávesnicemi, detektory pohybu, kouřovým detektorem, magnetickými 

kontakty, akustickou sirénou, tísňovými tlačítky, posilovacím napájecím zdrojem a 

záložním akumulátorem. Jednotlivé prvky a jejich význam bude podrobněji rozebrán 

v následujícím textu. Návrh rozmístění těchto prvků je viditelný v přílohách č. 1, 2 a 3. 

Ústředna 

Ústředna Digiplex EVO 192 na základě určených funkcí přijímá a vyhodnocuje 

výstupní elektrický signál od jednotlivých detektorů a tísňových hlásičů, napájí všechny 

prvky systému a vytváří signál o narušení. K ústředně lze připojit až 16 prvků a umožňuje 

vytvořit až 8 podsystému. Tuto ústřednu je možno shlédnout na obrázku 12. [14] 

 

Obrázek 12: Ústředna Digiplex EVO 192 [14] 

Expandér 

Expandér APR3 - ZX8 viditelný na obrázku 13 je sběrnicový modul pro rozšíření 

systému pro 8 zón (tj. 16 zón se zdvojením v režimu ATZ). Ústředna by měla být z důvodu 

počtu zón rozšířena třemi kusy expandérů. [10] 
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                Obrázek 13: Expandér APR3 - ZX8 [10] 

GSM komunikátor 

GSM komunikátor AXEMAX EASY, který lze shlédnout na obrázku 14, umožňuje 

zjistit stav systému, dálkové ovládání ústředny a přenos informací 2 hlasovými zprávami 

nebo SMS zprávami, které lze zaslat až na 8 telefonních čísel. [22] 

 

             Obrázek 14: GSM komunikátor AXEMAX EASY [22] 

Klávesnice 

Dotyková, barevná LCD klávesnice TM50 je znázorněna na obrázku 15. Na této 

klávesnici lze naprogramovat názvy pro jednotlivé zóny a uvádět je do stavu zastřežení a 

odstřežení systému. Ve vnitřních prostorách objektu doporučuji klávesnici instalovat v 

obou částích přístavby u vchodových dveří. [17] 

 

             Obrázek 15: Dotyková barevná LCD klávesnice TM50 [17] 
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Detektory pohybu 

Pasivní infračervený detektor - PIR, PARADOX PRO 476, doporučuji instalovat 

s doporučenou montážní výškou 2,1 m v určených místech vnitřních prostor objektu. Tento 

detektor pohybu lze shlédnout na obrázku 16. [15] 

Duální pohybový detektor Digital VISION 525 D, který je znázorněn na obrázku 

17, je kombinované čidlo, obsahující jak klasický infračervený detektor - PIR, tak i navíc 

mikrovlnný detektor – MW. Kombinací těchto dvou čidel je potlačen počet falešných 

poplachů. Z tohoto důvodu doporučuji toto čidlo instalovat do prostorů se zvýšeným 

rizikem těchto nechtěných poplachů. [21]  

 

          Obrázek 16: Infrapasivní detektor pohybu PARADOX PRO 476 [15] 

              

         Obrázek 17: Duální pohybový detektor Digital VISION 525 D [21] 
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Kouřový detektor 

Opticko - kouřový detektor SD - 280 viditelný na obrázku 18, který reaguje na 

výskyt kouře požárním poplachem, shledávám za vhodné instalovat uprostřed stropu 

jídelny. Pro lokální varování má detektor zabudovanou akustickou sirénu. [28] 

 

           Obrázek 18: Opticko - kouřový detektor SD - 280 [28] 

Magnetické kontakty 

Veškeré okna a vnější dveře, včetně vrat doporučuji opatřit magnetickými kontakty. 

Plastový magnetický kontakt USP - 130SP viditelný na obrázku 19, by měl být umístěn na 

vrchní stranu oken a dveří. [20] 

Vratový magnetický kontakt USP - 3000SP znázorněný na obrázku 20, by měl být 

instalován ve spodní části vrat. [19] 

 

             Obrázek 19: Plastový magnetický kontakt [20] 

 

              Obrázek 20: Vratový magnetický kontakt [19] 
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Akustická siréna 

Akustickou sirénu AS964I s hlasitostí 100 dB, shledávám za vhodné umístit u 

vchodových dveří do druhé části přístavby ve výšce 3 m. Siréna, kterou lze shlédnout na 

obrázku 21 je navržena jak pro vnější, tak i vnitřní prostředí. [11] 

 

             Obrázek 21: Akustická siréna AS964I [11] 

Tísňové tlačítka 

Tísňové tlačítko S3045 navrhuji umístit na spodní hranu stolu administrativní 

pracovnice, která má na starosti manipulaci s penězi a finanční hotovostí v daném podniku. 

K tiché aktivaci poplachu dojde vyklopením páčky hlásiče. Tento tísňový hlásič je 

zobrazen na obrázku 22. [16] 

 

          Obrázek 22: Tísňové tlačítko S3045 [16] 

Tísňové požární tlačítko EM921FTC zobrazeno na obrázku 23, navrhuji umístit ve 

výrobní hale. Toto tlačítko je ideální v případě nouzové situace, která vyžaduje okamžitou 

evakuaci. [13] 

 

             Obrázek 23: Tísňové požární tlačítko EM921FTC [13] 
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Posilovací napájecí zdroj 

  Posilovací zdroj DGP2-PS17 k ústředně Digiplex EVO 192, viditelný na obrázku 

23 slouží k vyrovnání úbytku napětí na sběrnici. [12] 

         

          Obrázek 23: Posilující zdroj DGP2-PS17 [12] 

Záložní akumulátor 

Záložní akumulátor ALARMGUARD CJ12-18, viditelný na obrázku 24 je 

uzavřený, bezúdržbový určený pro EZS (nově PZTS). Jeho úkolem je napájení systému 

v případě výpadku elektrického proudu v síti. [18] 

 

          Obrázek 24: Záložní akumulátor ALARMGUARD CJ12-18 [18] 
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7.4 Režimová ochrana 

Navržená varianta související s EZS (nově PZTS) poskytuje vytvoření podsystémů, 

které je možno měnit. Podsystémem se rozumí soubor detektorů sjednocených do určité 

skupiny. Tyto detektory mohou být zapínány a vypínány jedním příkazem nezávisle na 

stavu jiného podsystému. 

V daném dřevozpracujícím podniku existují 4 kategorie zaměstnanců s odlišnou 

pracovní dobou. Oprávněnost pro vstup do jednotlivých prostor bude přidělena majitelem 

dle jednotlivých kategorií zaměstnanců. Vedoucí výroby bude znát veškeré přístupové 

kódy. Zaměstnanci kanceláří budou mít oprávněnost pro vstup do administrativní části. 

Vstup do druhé části přístavby a výrobní haly zajistí dělníkům mistr ranní směny. Mistr 

odpolední směny bude odcházet jako poslední a tyto prostory zastřeží. 

V případě vstupu do prostoru, do kterého osoba nemá patřičné oprávnění, bude 

vyhlášen poplach, pokud již není daná podskupina vypnuta oprávněnou osobou. 

Nově navržený systém zabezpečení bude vyžadovat školení personálu, zaměřené na 

obsluhu EZS, kde zaměstnanci budou podrobněji seznámeni s principem tohoto systému a 

jednotlivých podskupin. 

Součástí režimového opatření je také pravidelná kontrola EZS, která by měly být 

prováděna alespoň 2 x ročně odborným dodavatelem.  
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7.5 Ekonomické zhodnocení návrhu zabezpečení 

Seznam jednotlivých aplikovaných prvků a výsledná výše investice do inovativního 

zabezpečení je uvedena v tabulce 5. Do inovativního návrhu zabezpečení mohla být 

vynaložena dle principu ALARA maximální částka 1 769 220,- Kč. S jistotou lze říct, že 

tento princip byl dodržen, jelikož skutečné výdaje dosahují částky 419 964,- Kč. V návrhu 

bylo dále přihlédnuto k finančním možnostem majitele společnosti a k jeho požadavkům 

týkajících se zabezpečení. 

Tabulka 5: Ekonomické zhodnocení aplikovaných prvků [zdroj: vlastní] 

Druh ochrany Prvky Počet ks/metrů Cena za ks/metr Cena celkem Kč 

Perimetrická 

ochrana 

Oplocení 

s doplňky 
436 m - 175 989 

Vstupní brána s 

doplňky 
1 11 680 11 680 

Plášťová 

ochrana 

Bezpečnostní 

dveře 
1 39 855 39 855 

Bezpečnostní 

kování 
1 3765 3765 

Bezpečnostní 

vložka 
1 3525 3525 

Bezpečnostní 

fólie NEXT 
47,2 m

2
 690 32 568 

Prostorová 

ochrana 

Ústředna EVO 1 12 350 12 350 

Expandér 3 3180 9540 

GSM 

komunikátor 
1 7300 7300 

Klávesnice 

TM50  
2 6430 12 860 

PIR detektor   21 605 12 705 

Duální detektor  3 1445 4335 

Opticko - 

kouřový detektor  
1 1190 1190 

Magnetický 

kontakt 
37 378 13 986 

Magnetický 

kontakt vratový 
4 494 1976 

Akustická siréna  1 1755 1755 

Tísňové tlačítko  1 705 705 

Tísňové požární 

tlačítko  
1 510 510 

Posilující zdroj 1 5970 5970 

Záložní 

akumulátor 
2 1030 2060 

Kabely, boxy a 

ostatní 
- - 65 340 

Součet 419 964 
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8 Závěr 

Ochrana osob a majetku v minulosti prošla a stále prochází značným nejen 

technologickým vývojem. Je nezbytné, aby byl proces zabezpečování brán komplexně a 

zodpovědně, neboť v praxi je kvalitně provedené zabezpečení majetku účinnější a mnohdy 

také levnější, než řešení následků spojených s delikty, jichž v posledních letech dle statistik 

neustále přibývá.  

Bakalářská práce je zaměřena na inovativní návrh zabezpečení výrobní haly 

dřevozpracujícího podniku, přičemž cílem práce bylo na základě posouzení a zhodnocení 

bezpečnostních rizik, navrhnout inovativní bezpečnostní opatření pro objekt výrobní haly 

tohoto podniku. Pro splnění vytyčeného cíle bylo potřeba identifikovat a modelovat rizika 

objektu, provést ekonomické zhodnocení a zdůvodnit navržená opatření. 

Obsahem práce je shrnutí informací o fyzické ochraně objektu, bezpečnostní 

projekt výrobní haly a dále je zpracována analýza bezpečnostních rizik, kde je použit 

Ishikawův diagram jako podklad pro vypracování metody FMEA. V konečném návrhu 

zabezpečení objektu je potom promítnut praktický dopad výsledků analýzy. 

Výsledkem práce je navržení vyhovujícího inovativního bezpečnostního opatření 

pro objekt výrobní haly. Prostřednictvím identifikace, modelování a posouzení 

bezpečnostních rizik bylo tedy dosaženo stanoveného cíle.  

Návrh inovativních bezpečnostních opatření by měl vést ke kvalitnějšímu 

zabezpečení objektu. Přínosem bakalářské práce je tedy zajištění komplexní ochrany aktiv 

dřevozpracujícího podniku s využitím moderních systémů ochrany. Za podstatné lze 

považovat také provedené ekonomické zhodnocení, ze kterého vyplývá přijatelná výše 

nutné investice vyhodnocená dle principu ALARA. 
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