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Anotace 

 JAKUB BERKA: Zabezpečení firmy MOINA prostředky technické ochrany objektů. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015, s. 

67. Vedoucí práce Ing. Václav Veselý 

 

Klíčová slova: modernizace, fyzická ochrana, bezpečnost. 

 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení stávajícího způsobu zabezpečení a následná 

modernizace. Pro zjištění stávajícího stavu zabezpečení a navržení optimální varianty jsem 

použil Ishikawova diagramu, metodu FMEA a metodu souvztažnosti. Podle výsledných 

analýz jsem navrhl dokonalejší a modernější způsob zabezpečení objektu.    

 

 

ANNOTATION 

JAKUB BERKA: Security of firm MOINA by means of technical protection facilities, 

Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering , 2015, s. 67. Thesis supervisor: Ing. Václav Veselý.  

 

Key words: modernisation, physical protection, security. 

 

The goal of this thesis was the evaluation of the current method of security and 

subsequent modernisation. To assign the current state of protection and propose the ideal 

option, the Ishikawa chart, the FMEA method and the method of correlation were used.  After 

resulting analyses I suggested more perfect and modern way to secure the object. 
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1 Úvod 

Od nepaměti se využívá všech dostupných možností k ochraně sebe, svých nejbližších 

a svého majetku. V dnešní době je důležitější krizovým situacím předcházet, než je řešit a lidé 

se zajímají o svou ochranu ve větší míře než v minulosti. Kriminalita je všudypřítomný jev, 

dokonce podle statistik se již stal obětí trestného činu každý druhý z nás, a to zejména 

majetkového charakteru. Jak ze statistik vidíme, takové množství trestných činů pouze policie 

chránit nedokáže. 

 

Důležitá je nejen ochrana před nebezpečím, ale také potřebná signalizace hrozícího 

nebezpečí. Tyto dva faktory jsou součástí života lidí nejen v součastné době, ale byly důležité 

i v minulosti při ochraně nejen před nebezpečím, jehož původcem byl člověk, ale  

i nebezpečného přírodního charakteru. Postupně s rozvojem lidstva a jednotlivých druhů 

civilizací se rozvíjely i tyto prvky života. Postupem času docházelo ke shlukování lidí  

do organizačních jednotek, jako jsou vesnice a města, což způsobilo nárůst potřeby ochrany 

majetku a lidí. Rozvoj se různil v závislosti od velikosti a vyspělosti míst.  

  

Zásadní přelom v přenosu informací na dálku představoval vynález telegrafu. Poprvé 

byl použit při požárním poplachu, kde došlo k velkému zkrácení času  potřebného 

k přenosu poplachového signálu od místa ohrožení k nejbližší požární stanici.  

 

Významný krok vpřed zaznamenal rozvoj výpočetní techniky. Právě výpočetní 

technika dosáhla v posledním období úroveň dovolující technickými prostředky nahradit 

některé činnosti, které dosud bylo možné zajišťovat hlavně lidskou silou. Výpočetní technika 

je výrazně doplněna i ostatní technikou, jako je například televizní technika.  

 

Výrazný podíl na trestné činnosti má právě majetková trestná činnost (což můžeme 

vidět dle statistik na straně 17.), a z ní zejména krádeže vloupáním. Nepříznivý vývoj 

kriminality vloupáním měl důležitý vliv na možné způsoby ochrany majetku a vývoj 

mechanických zábranných prostředků a posléze i na elektronické zabezpečovací systémy. 

 

S rozvojem trhové ekonomiky a soukromého vlastnictví došlo k rozvoji výroby a 

využívání zabezpečovacích prostředků pro ochranu vlastnictví nejen v soukromém, ale  
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i veřejném sektoru. Zabezpečování objektů a budov se stalo důležitou součástí života a slouží 

hlavně jako prevence trestné činnosti vloupáním. Technické prvky poskytují mnoho různých 

způsobů řešení ochrany objektů, prostorů, osob a majetku před ohrožením. Úlohou 

zabezpečovacích zařízení je odhalovat útok na chráněný objekt, identifikovat druh narušení a 

vyhlásit poplach při narušení objektu nebo prostoru. 

 

V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsem se zaobíral fyzickou ochranou, jak 

z teoretického, tak z praktického hlediska. V praktické části jsem se zaměřil na bezpečnostní 

projekt s cílem identifikovat a vyhodnotit rizika pro areál firmy MOINA s.r.o. a navrhl jsem 

inovativní opatření k minimalizaci rizik na přijatelnou úroveň. 
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2 Rešerše 

 
 
  Ščurek, R.: Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. VŠB-TU       

Ostrava: Ostrava 2008, 58 str.. Toto skriptum se zaměřuje na identifikace osob pomocí 

biometrických znaků člověka. 

 

 Brabec, F. A kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 str. ISBN 80-86445-04-06. Tato publikace obsahuje bezpečnostní 

problematiku zabývající se prvky a systémy zajišťující prevenci a bezpečnost organizací proti 

rizikům. Popisuje využití a principy mechanických, elektronických a kamerových systémů.  

 

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

2004, 180 str. ISBN 80-7251-172-6. Toto skriptum popisuje řešení problematiky v oblasti 

ochrany objektů. Uvádí možné způsoby zabezpečení pomocí mechanických zabraných 

systémů. 

 

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

2001, 205 str. ISBN 80-7251-076-2. Toto skriptum popisuje řešení problematiky v oblasti 

ochrany objektů. V textu se uvádí jak praktické, tak i teoretické poznatky pro elektrické 

zabezpečovací systémy. Přesně definuje způsoby zapojení a návrhy elektrického 

zabezpečovacího systému. 

 

 Lukáš, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín 2011, 

316 str. ISBN 978-80-87500-05-7. Popisuje komplexní soubor možných zabezpečení. Řeší 

využití detektorů narušení, elektronické bezpečnostní systémy, projektování zabezpečovacích 

systémů. Zabývá se také právními aspekty, které jsou nutné ke správnému zvolení návrhu 

zabezpečení. 

 

 Čandík, M.: Objektová bezpečnost II. Univerzita Tomáše Bati Zlín, Zlín, 2004, 100 

str. ISBN 80-7318-217-3. Popisuje základní informace o technických možnostech 

zabezpečení objektů. Hlavním zaměření je na elektronické zabezpečovací systémy, elektrické 

požární systémy, pulty centrální ochrany, přístupové systémy a systémy průmyslové televize. 
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3 Právní předpisy a technické normy u ochrany objektu 

 Pokud se chceme zabývat ochranou objektu, v první řadě je nutné znát základní právní 

normy a právní východiska teorie ochrany objektu.  

 Je to souhrn základních technických norem a právních předpisů související 

s bezpečností a ochranou objektů.  

3.1 Základní právní normy upravující ochranu osob a majetku 

Ústava České republiky 

  Ústava české republiky nabyla účinnost 1. 1. 1993 podle zákona č. 1/1993. Je 

souborem právních norem, definující demokratické principy České republiky jako 

svrchovaného, výkonného, jednotného, demokratického státu a stanovující základní práva 

občanů. Sestává se z preambule a VIII hlav. [39] 

 

Listina základních práv a svobod 

 Další důležitý dokument je Listina základních práv a svobod, podle zákona č. 2/1993 

Sb. A je součástí ústavního pořádku České republiky. Deklaruje přirozená základní lidská 

práva a svobody a ustanovuje základní práva a svobody občanům České republiky. [40] 

 

Občanský zákoník 

 Je to zákon upravující základní oblast hmotného soukromého práva. (občanský 

zákoník, zákon č. 89/2012 [41] 

 

Trestní zákon 

Účelem tohoto zákona je chránit ústavní zřízení České republiky, práva, zájmy společnosti, 

oprávněné zájmy právnických a fyzických osob. [42] 

 

3.2 Vybrané technické normy ochrany objektu 

Uvedený výběr řeší rozdělení technických norem a uvádí i požadavky na prostředky 

zabezpečovacích systémů. 

 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: 

Napájecí zdroje: 1999. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje elektrických 

zabezpečovacích systémů, instalovaných v budovách. [10] 
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ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů  

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové požadavky: 2001. Tato norma popisuje 

všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích 

aplikacích. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů  

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000. Tato evropská norma 

zahrnuje návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 

Systémové požadavky: 2003. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a 

účinné řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému 

přivolání pomoci včetně technického vybavení a organizování pomoci. 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolám pomoci. Část 2: 

Aktivační zařízení: 2003. 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery: 1999. Norma stanovuje 

minimální požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v systémech 

sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikace. 

ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové 

cesty: 1999. Norma stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy využívající 

drátová vedení, spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky, a může obsahovat 

multiplexery nebo zařízení na zpracování hlasem, linky společné s jinými službami, které 

zahrnují účastnickou telefonní přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody 

nebo energetickou síť. 

ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení: 1999. 

Norma specifikuje všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se používají 

v poplachových přenosových systémech. 

ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

přenosové cesty: 1999. 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace: 2000. [11] 
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4 Ochrana Objektu 

Pod pojmem ochrana objektu rozumíme souhrn bezpečnostních, technických a 

režimových opatření, které směřují k zabránění  jakékoliv nepřátelské činnosti proti 

chráněnému objektu a osobám, jenž se nachází v objektu s cílem zabránit útokům na osoby a 

majetek. [15] 

4.1 Definice ochrany objektu 

Základní rozdělení ochrany objektu: 

 Vnější 

 Vnitřní 

 

Vnější ochrana objektu zajišťuje bezpečnost okolo chráněného objektu. Vnější ochrana je 

realizovaná jako komplexní systém opatření na ochranu hranice objektu, vstupů do objektu, 

nouzových východů z objektu a přístupových otvorů do objektu. V rámci vnější ochrany 

objektu definujeme následující typy: 

 Obvodová ochrana (perimetrická) – zajišťuje bezpečnost okolo chráněného objektu a 

signalizuje narušení obvodu objektu s použitím vnějších technických prostředků 

určených pro tento účel, 

 Plášťová ochrana – zabraňuje komukoli narušení konvenčních i nekonvenčních 

vstupních jednotek objektu a signalizuje narušení pláště objektu. 

 

Vnitřní ochrana objektu zajišťuje bezpečnost v chráněném objektu. Realizuje se jako 

komplexní soubor opatření na ochranu chráněného prostoru a předmětu. V rámci vnitřní 

ochrany objektu jsou definované následující typy: 

 Prostorová ochrana – v rámci systému vnitřní ochrany zabezpečuje ochranu 

prostoru uvnitř chráněného objektu a signalizuje jevy s nebezpečným charakterem 

v chráněném prostoru.  

 Předmětová ochrana – V rámci systému vnitřní ochrany zabezpečuje prostory či 

úschovná místa, kde jsou uložené chráněné předměty před odcizením a 

neoprávněnou manipulací s nimi. Signalizuje napadení, anebo neoprávněnou 

manipulaci s chráněným předmětem.  
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Ochrana objektů se všeobecně zabezpečuje využitím jednotlivých základních druhů ochran: 

 Klasická ochrana – mechanické zábranné systémy, 

 Fyzická ochrana – osoby, 

 Režimová ochrana – režimová opatření, 

 Technická ochrana – zabezpečovací technika, 

 

Všeobecně můžeme říci, že jednotlivé druhy ochrany společně vytváří komplexní 

ochranu objektů a chráněného zájmu. V praxi se využívá kombinace jednotlivých základních 

druhů ochrany za účelem zvýšení efektivnosti a účinnosti. [9,7,16] 

 

4.2 Definice vnitřní ochrany objektu technickými prostředky 

Zabezpečení ochrany objektů technickými prostředky patří k relativně novým druhům 

ochrany objektů. Technická ochrana objektů podporuje klasickou ochranu objektu a zároveň 

zvyšuje efektivnost fyzické ochrany objektů.  

Pro potřeby vnitřních systémů ochrany je zabezpečovací systém považovaný  

za kombinaci prostředků klasické, technické, režimové a fyzické ochrany. 

Ve všeobecné rovině poskytování ochrany chráněnému zájmu představuje soubor 

organizačních a technicko-taktických opatření, které zajistí požadovanou bezpečnost. Takto 

definovaný soubor uvedených opatření je označovaný jako zabezpečovací systém.  

V rámci rozboru uvedených opatření existují dvě hlediska, která vyjadřují rovinu 

pohledu na zabezpečovací systémy, přičemž se navzájem výrazně ovlivňují. Jde o: 

 Operační hledisko, 

 Technické hledisko. 

 

Operační hledisko 

 

V zabezpečovacím systému je operační hledisko pro různé subjekty odlišné. To 

znamená, že jednotlivé subjekty mohou preferovat odlišný způsob a rozsah ochrany, neboť 

úzce souvisí s mírou přípustnosti zabezpečovacího systému, otázkou ekonomické, technické a 

společenské efektivnosti zabezpečovacího systému.  

Při chápání zabezpečovacího systému, jako soubor technických a organizačních 

opatření k zajištění ochrany před různými způsoby napadení, není lehké jednoznačně 

definovat požadavky na funkci integrovaného zabezpečovacího systému. Základním a 
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společným požadavkem je zabránit odcizení, zničení anebo poškození chráněných hodnot. 

Kromě těchto základních požadavků je možné definovat na zabezpečovací systémy i další 

požadavky, které mohou výraznou měrou ovlivnit efektivnost v boji proti trestné činnosti. 

Takové požadavky mohou být následující: 

 Posilnění preventivní funkce zabezpečovacího systému, 

 Vytvoření podmínek pro bezprostřední dopadení pachatele na místě činu nebo 

v jeho nejbližším okolí, 

 Poskytnutí nezvratných usvědčujících důkazů v zájmu urychlení trestného 

konání, 

 Možnost opětovného naleznutí odcizených hodnot, hlavně v případě unikátních 

anebo historicky cenných kulturních památek. 

 

Proces poskytování ochrany jakémukoli chráněnému zájmu je možné definovat, jako 

interakci všech základních elementů důležitých pro teoretický rozbor daného problému,  

tj. chráněného zájmu, oblast nebezpečí, oblast vnějších vlivů a zabezpečovacího systému. 

[3,7] 

 

 

 

 

Zabezpečovací systém je tvořený kombinací všech čtyřech základních druhů ochrany 

objektu (klasická, technická, režimová a fyzická ochrana), jejich úlohou je vždy stát v cestě 

nebezpečí, proti kterému jsou zaměřeny. 

 Jednotlivé zabezpečovací systémy se z organizačního a taktického hlediska vyznačují 

specifickou strukturou. Jednotlivé prvky této struktury, označované jako operační prvky, 

určují bezpečnost zabezpečovacího systému. K základním operačním prvkům 

zabezpečovacího systému patří: 

Chráněný zájem Zabezpečovací 

systém 

Oblast nebezpečí 

Vnější vlivy 

Obrázek 1: Proces poskytování ochrany (zdroj [32]) 
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 Preventivní vliv na potencionálního pachatele, 

 Detekce – zjištění charakteristických rysů ohrožení chráněného zájmu v operativním 

prostoru zabezpečovacích snímačů, 

 Diskriminovaná detekce – vyhodnocovací proces, který rozliší (do jisté míry) mezi 

skutečným a zdánlivým nebezpečím pro chráněný objekt s cílem úplně identifikovat 

každou detekovanou událost z hlediska její nebezpečnosti pro chráněný zájem. 

 Poplach – srozumitelné označení, buď samostatné detekce anebo diskriminované 

detekce. V reálných podmínkách je každý detekční systém ovlivňovaný svým okolím, 

a není schopný stoprocentně rozlišit narušení a jiné události v prostoru detekční zóny. 

 Reakce zabezpečovacího systému – může mít různé formy, od instalace jednoduchých 

mechanických zábran, až po zásah zásahové jednotky, přičemž tento operační prvek 

musí přerušit nebezpečné ohrožení chráněného zájmu a zároveň musí být schopný to 

učinit dostatečně rychle a opakovaně. 

 Spolehlivost zabezpečovacího systému – schopnost systému vykonávat požadovanou 

funkci za daných podmínek a po stanovenou dobu. 

 Efektivnost zabezpečovacího systému – společenská, ekonomická, technická a 

provozní efektivnost prostředků vynaložených na vybudování zabezpečovacího 

systému, hodnocenou z hlediska výsledků činnosti tohoto systému. [33] 

 

 

Obrázek 2 Schéma optimální úrovně bezpečnosti (zdroj [12]) 
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Technické hledisko 

 

Technické hledisko posuzování zabezpečovacích systémů je obdobné, jako operační 

hledisko zaměřené na posuzování cílové funkce zabezpečovacích systémů. V porovnání 

s operačním hlediskem jsou technické prostředky zaměřené na získání informací o stavu 

chráněného objektu. Technické prostředky pracují s fyzikálními jevy a jejich 

charakteristikami, což znamená podněty s charakteristickými rysy nebezpečí specifikovat tak, 

aby je bylo možno detekovat technickými prostředky. Jako například možno uvést pohyb 

hmoty v určitém prostoru, změnu lokální teploty anebo manipulace s chráněnými předměty. 

Znamená to také, že operační prvky zabezpečovacího systému nemají pro technický 

zabezpečovací subsystém žádný význam, pokud nejsou reprezentovány fyzikálními signály.  

 

Jelikož technické prostředky pracují s fyzikálními veličinami, všeobecně platí, že každé 

nebezpečí souvisí vždy s jediným souborem fyzikálních signálů, ale fyzikální signály 

nemohou jednoznačně definovat konkrétní nebezpečí. Každý lidský narušitel může 

odpovídajícím způsobem aktivovat technicky zabezpečovací subsystém, ale každá aktivita 

zabezpečovacího subsystému nemusí reprezentovat lidského narušitele. Právě taková 

skutečnost vytváří teoretický základ pro vznik objektivní kategorie, která zákonitě provází 

každý proces ochrany, tzv. plané poplachy.  

 

Na základě uvedeného, vyplívají vztahy mezi technickým a operačním přístupem, 

z hlediska teoretického rozboru funkcí zabezpečovacího systému, jako jednoho z prvků 

systémového modelu procesu ochrany. 

 

Při projektování zabezpečovacích systémů je proto důležité dbát na to, aby čas potřebný 

k vykonání zákroku na napadeném místě nebyl delší, jako čas potřebný k výkonu trestného 

činu. Tento prvek je označovaný jako operační prvek reakce. [34] 
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5 Fyzická ochrana 

Vnitřní ochrana objektu je zabezpečována využitím základních typů ochrany: 

 Klasická ochrana, 

 Režimová ochrana, 

 Fyzická ochrana, 

 Technická ochrana. 

 

5.1 Klasická ochrana 

Jedná se o základ každého systému ochrany. Klasickou ochranu tvoří souhrn opatření 

na přímé zabezpečení objektu a jejích důležitých částí, vytvořením systému zábran, které 

vyžadují určitý čas k překonání, použití nástrojů, prostředků a zručnost pachatele. Podstatou 

této ochrany je využití mechanických zabezpečovacích systémů, které se uplatňují především 

mechanickou pevností, odolností použitých materiálů a návazností na ostatní druhy ochrany. 

Mezi základní zábranné prostředky jsou zařazeny: 

 Zámkové mechanizmy a zámky, 

 Mříže, dveře, ploty, 

 Kovové skříně a poklady, 

 Trezory a trezorové místnosti. 

 

Do kategorie klasické ochrany jsou zařazené i mechanické zábranné systémy. 

 

Jelikož prostředky klasické ochrany jsou hodnocené z hlediska času, během kterého 

vydrží odolávat napadení, jsou v praxi kombinované s ostatními druhy ochrany, přičemž  

se vzájemně doplňují a podporují. [8,17,38] 

 

5.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základním prvkem integrovaného 

bezpečnostního systému.  

Každý MZS je překonatelný v nějakém reálném čase. Úloha zabezpečovací techniky 

je posunout časový termín do pásma bezpečnosti. Hodnota času pro překonání MZS záleží 

zejména na následujících parametrech: 

 Kvalita MZS, 
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 Znalost konstrukce překonávaného zařízení, 

 Umístění MZS, 

 Druh a kvalita použité techniky pro překonání MZS. 

 

Systém MZS je možné využívat v rámci tří ochranných zón: 

 Obvodová ochrana – zajišťuje bezpečnost okolo chráněného objektu. Obvodem 

objektu obvykle rozumíme jeho katastrální hranice realizované obvykle 

přírodními nebo umělými bariérami, 

 Plášťová ochrana – zabraňuje narušení vstupů do objektu, 

 Předmětová ochrana – zabezpečuje prostory anebo úschovná místa, kde jsou 

uložené peníze, cennosti, utajované skutečnosti před odcizením anebo 

neoprávněnou manipulací s nimi. 

 

Při narušení objektu je úlohou MZS vytvořit určitý časový interval mezi časem 

napadení objektu a časem dokončení napadení objektu: 

12 ttt   

Kde:    t je časový interval potřebný na překonání překážky (min.), 

 t1 je čas začátku útoku na překážku, 

 t2 je čas konečného překonání překážky. 

 

Čím je t větší, tím je mechanická zábrana účinnější a výsledný časový interval je 

kritériem bezpečnostní kvality MZS. 

 

V rámci systému vnitřní ochrany objektů, patří mezi základní prostředky MKZ dveře  

a mříže. [3,7,16] 

5.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana tvoří souhrn administrativně-organizačních opatření na zabezpečení 

chráněných zájmů a hodnot, jde o stanovení systému pořádku a jeho dodržování. 

 

Za důležité je třeba pokládat: 

 Vstupní a výstupní režim osob a motorových vozidel, který zahrnuje kontrolu 

vstupu a kontrolu při opouštění osob a vozidel z objektu, 
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 Materiálový a expediční režim, který kontroluje příjem, výdej a uskladňování 

materiálu, 

 Provozní režim, který zabezpečuje bezpečnost a plynulost provozu, 

 Klíčový režim, který kontroluje přidělování a odevzdávání klíčů. [27] 

 

5.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha představuje druh ochrany, který je uskutečněný živou silou.  

Pod fyzickou ostrahou se rozumí bezprostřední strážení objektu, prostoru, předmětů a jiných 

chráněných zájmů fyzickými osobami. Vykonávají to příslušníci ozbrojených sborů, 

zaměstnanci obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, strážníci v rámci vlastní ochrany 

podniku apod. 

 

 Základní úlohy fyzické ostrahy: 

 Kontrola osob (vstup, výstup), 

 Kontrola vjezdu a výjezdu motorových vozidel, jejich nákladu, dokladů atd., 

 Kontrola totožnosti podezřelých osob v objektu, 

 Udržování pořádku, podávání informací, hlášení nehod, havárií, mimořádných 

událostí. 

 

Fyzická ostraha je ze všech druhů ochrany nejnákladnější, jelikož si vyžaduje poměrně 

vysoké počáteční investice. Zatímco provozní náklady jsou poměrně nízké (výstroj, výzbroj a 

základní výcvik), režie jsou poměrně vysoké (platy). Z tohoto důvodu je kombinovaná 

s jinými prostředky ochrany resp. je řešena využíváním pultu centralizované ochrany. [17] 

 

Obrázek 3 - pyramida bezpečnosti (zdroj [21]) 
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5.4 Technická ochrana 

Technická ochrana objektu představuje jeden ze základních druhů ochrany při klasické, 

režimové a fyzické ochraně. Všechny tyto ochrany tvoří společně zabezpečovací systém. 

Technická ochrana představuje novější druh ochrany v rámci zabezpečování objektu hlavně 

z hlediska součastných požadavků a technických možností. V návaznosti na rychlost zákroku 

zásahové jednotky je technická ochrana nejspolehlivější, a je nejtěžší překonatelnou 

ochranou. 

Technická ochrana představuje detekční systém, jehož úlohou je získat a předat 

informace o situaci v chráněném prostoru, tedy souhrn fyzikálních, případně jiných veličin, 

které jsou technickými prostředími vyhodnocované z pohledu jevů s charakterem nebezpečí.  

Funkce technické ochrany spočívá v rychlé reakci na změny vyvolané pachatelem.  

Na základě těchto změn a reakcí technického typu ochrany objektů jsou aktivované zásahové 

jednotky. Z hlediska ochrany objektu je technická ochrana účinným doplňkem 

bezpečnostního systému, přičemž v něm plní dvě základní úlohy: 

 Podpora klasické ochrany objektu – poskytnutí informace o narušení objektu,  

a tak umožnit rychlí a včasný zásah fyzické ochrany, 

 Zvýší efektivnost fyzické ochrany – uplatňován systém centralizované ochrany. 

 

Tabulka 1 - obecné členění technické ochrany (zdroj [vlastní]) 

 

 

Pro účely začlenění do zabezpečovacího systému je technická ochrana dělená podle 

následných hledisek: 

 Prostorové zaměření, 

 Způsob předání poplachového signálu, 

 Kategorie rizikového ochrany, 

 Stupně zabezpečení chráněného objektu. 

 

Technická ochrana se z prostorového hlediska dělí na: 

 Obvodová – signalizuje narušení obvodu objektu, 

 Plášťová – signalizuje narušení pláště objektu, 
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 Prostorová – signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru, 

 Předmětová – signalizuje napadení anebo neoprávněnou manipulaci, 

s chráněným předmětem, 

 Klíčová – signalizuje narušení klíčových míst objektu. 

 

Technická ochrana podle způsobu předání poplachového signálu: 

 Lokální systémy – lokální akustická resp. Optická signalizace narušení objektu, 

 Autonomní systémy – výstup poplachové signalizace u stálé služby, 

 Dálkové systémy – výstup je vyvedený na pult centralizované ochrany. 

 

Technická ochrana z hlediska kategorie chráněného objektu: 

Zabezpečení objektu je realizováno podle odpovídající kategorie rizikovosti chráněného 

objektu. [31] 

 

Tabulka 2 - stupně zabezpečení chráněného objektu (zdroj [9]) 

 

 

 

Tabulka 3 - třídy prostředí - dle Normy ČSN EN 50131-1 ed.2. (zdroj [vlastní]) 
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6 Statistika kriminální činnosti v dané lokalitě 

Olomoucký kraj patří dle statistických údajů mezi kraje s průměrnou kriminalitou 

v České republice.  

 

6.1 Statistika kriminální činnosti v Olomouckém kraji 

  

Pro přehlednost je v grafu níže znázorněna skladba trestných činů v Olomouckém kraji 

spáchaných v rozmezí let 2009 – 2014. 

 

 

 

Graf 1: Skladba kriminality v MSK v rozmezí let 2009 – 2014 (zdroj [vlastní]) 

 

Jak z grafu vidíme, největší podíl kriminalistiky v časovém období od roku 2009  

do roku 2014 tvoří krádeže prosté (42%) z celkového počtu trestných činů. Vloupání (18%) je 

na druhém místě, které je pro nás, z pohledu této diplomové práce, nejvýznamnější. Proto  

se jim budu zabývat dále.  

 

6.2 Statistika krádeží vloupáním do objektů v Olomouckém kraji 

V roce 2014 došlo v Olomouckém kraji ke snížení celkové kriminality o 7,52%  

ve srovnání s rokem 2013. Přestože celková kriminalita klesá, procentuelně se 

majetková trestná činnost drží na cca 66% celkové trestné činnosti a dokonce krádeží 

vloupáním přibývá oproti roku 2013. Porovnání je uvedeno v tabulce 4. Majetkové trestné 
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činy stále patří k nejčastějším, v tabulce 5. si ukážeme, o jaké objekty se hlavně jedná, počet 

případů a počet vyřešených případů.  

 

Tabulka 4: Počty kriminálních případů v Olomouckém kraji za rok 2013 a 2014 (zdroj [vlastní]) 

 

 

Dle statistik bylo v roce 2014 v Olomouckém kraji celkem 3817 krádeží vloupáním, 

z toho pouze 690 případů bylo objasněno. Škody v těchto případech dosahují 4844300 Kč.  

 

Tabulka 5: Krádeže vloupáním v Olomouckém kraji za rok 2014 (zdroj [vlastní]) 
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7 Společnost MOINA s.r.o. 

Cílem práce je vypracovat návrh komplexního zabezpečení pro firmu MOINA s.r.o, 

kterou bych v této kapitole představil a uvedl základní informace o charakteristice 

společnosti, poloze a okolí. 

 

7.1 Charakteristika společnosti 

Firma MOINA s.r.o. se nachází ve vesnici Nová Hradečná. Společnost je zaměřená  

na lehký a těžký strojírenský průmysl. Mezi hlavní podnikatelské aktivity patří řezání plechů 

a profilů laserovou technologií. Tato společnost zaměstnává více jako 40 zaměstnanců. 

MOINA s.r.o. je firma, jejímž cílem je poskytnout komplexní služby a produkty té nejvyšší 

kvality tak, aby uspokojila požadavky každého zákazníka. 

 

 

Obrázek 4: Firma MOINA - pohled ze silnice (zdroj [vlastní]) 

 

7.1.1 Rozloha a popis jednotlivých budov 

Společnost MOINA s.r.o. vlastní tři jednopodlažní budovy – administrativní budovu, 

skladové prostory a výrobní halu. Celková rozloha společnosti je 7200 m
2
, z toho 2200 m

2
 je 

zastavěná plocha.  

 

Administrativní budova 

Tato budova má rozměry 20x10 m, a je postavena z pálené cihly značky Porotherm. 

Hrubá míra je 375 mm + 100 mm minerální vaty na zateplení. Počet oken na administrativní 

budově je 10, z toho šest má rozměr 180 x 120 cm a čtyři mají rozměr 90 x 60 cm. V této 
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budově se nachází dvě kanceláře, které jsou navzájem propojené, archív, dvě toalety a 

místnost pro pracovníky ochrany, která má samostatné vchodové dveře. 

 

 

Obrázek 5: Administrativní budova (zdroj [vlastní]) 

 

 

Výrobní hala 

Rozměry výrobní haly jsou 60 x 20 m, půdorysně to je 1200 m
2
. Výrobní hala je také 

postavená z pálené cihly. Hrubá míra je 375 mm + 50 mm polystyrénu na zateplení. Výrobní 

hala má 16 oken z toho je 6 o rozměrech 120 x 90 cm, 6 oken má rozměry 180 x 120 cm  

a 4 okna rozměr 90 x 60 cm. Na vstup do haly slouží vrata o rozměrech 250 x 200 cm. V této 

hale se nacházejí ženské a mužské šatny, toalety, sprchy, výrobní prostory a kanceláře  

pro vedoucí směny. Na halu je napojena menší budova o rozměru 6 x 3 m k úschově kol a 

nepotřebných věci, která je bez oken a vstup k ní je pouze přes mříže. 

 

 

Obrázek 6: výrobní hala (zdroj [vlastní]) 
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Skladovací prostory 

Rozměry skladovací prostor jsou 40 x 20 m. Půdorys má 800 m
2
. Sklad je z pálené 

cihly o tloušťce 300 mm + 50 mm polystyrén na zateplení.  Počet oken ve skladových 

prostorech je 8 a z toho 6 má rozměr 180 x 120 cm a dvě mají rozměr 120 x 90 cm. Vchodová 

vrata jsou o rozměru 250 x 200 cm.  

 

 

Obrázek 7: Skladovací prostory (zdroj [vlastní]) 

 

Přístup ke společnosti 

Společnost má dobrou přístupovou polohu, nachází se u silnice druhé třídy, pouhé  

2 km od silnice první třídy, která je hlavní tah mezi Uničovem a Šumperkem. K objektu vede 

pouze jedna přístupová cesta přes hlavní bránu. Hlavní brána tedy slouží, jak pro vstup 

zaměstnancům, návštěvám, tak i pro vjezd osobních motorových vozidel a nákladní dopravy, 

Proto tato brána slouží i na dovoz materiálu a vývoz hotových výrobků. 

 

Okolí firmy MOINA s.r.o. 

Firma MOINA s.r.o. je v sousedské zástavbě rodinných domků po stranách firmy.  

Ze severní strany je hranice firmy tvořena malým potůčkem a za ním je volná pláň, a z jižní 

strany je přes hlavní cestu další zástavba rodinných domků s autoservisem a školkou. 
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Obrázek 8: Objekt a jeho okolí z ptačí perspektivy (zdroj [vlastní]) 

 

7.1.2 Finanční ohodnocení majetku firmy MOINA s.r.o. 

 Celková hodnota společnosti MOINA s.r.o. se odhaduje na 63 700 600 Kč. Největší 

hodnotu mají výrobní stroje, kde jejich hodnota dosahuje 42 500 000,- Kč. Všechny výrobní 

stroje se nacházejí ve výrobní hale i s většinou ručního nářadí, které má hodnotu  

1 290 000,- Kč. Velkou hodnotu 18 900 000,- Kč mají i skladovací zásoby, které se nacházejí  

ve skladovacích prostorech. Celkovou hodnotu majetku můžete vidět níže v tabulce č. 6. 

 

Tabulka 6: Hodnota chráněného zájmu (zdroj [vlastní]) 

Majetek společnosti MOINA s.r.o. Hodnota v Kč 

Výrovní stroje 42 500 000,00 Kč 

Kancelářský nábytek 310 600,00 Kč 

černá technika 295 000,00 Kč 

Bílá technika 320 000,00 Kč 

Ruční nářadí 1 290 000,00 Kč 

Skladové zásoby 18 900 000,00 Kč 

Peníze v hotovosti 85 000,00 Kč 

celkem 63 700 600,00 Kč 
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7.2 Stávající zabezpečení 

Celý areál objektu ochrany je oplocený pletivem do výšky 1,8 m s průměrem oka  

5 cm. Z boční strany tvoří část oplocení samotná výrobní hala. Tohle oplocení bylo postavené 

v roce 1994, a dosud nebylo rekonstruované. V některých místech můžeme dokonce vidět 

jeho částečné poškození, jako jsou díry v pletivu nebo rozpadávající se betonová zídka.  

V budovách se nacházejí detektory pohybu (PIR). Detektory požáru nejsou nikde 

nainstalovány. Na chodbách jsou pěnové hasicí přístroje. Budovu zabezpečuje poplachový 

systém. Vstup do administrativní budovy je zabezpečen přes starší typ požárních dveří,  

a vstupy do výrobní haly a skladu jsou přes vrata. 

Vstup a výstup je zabezpečený přes vrátnici. Ostrahu zabezpečují zaměstnanci 

soukromé bezpečnostní služby. Vstup do objektu přes vrátnici pro osobní a nákladní dopravu 

je v současnosti zabezpečený pomocí posuvné brány. Po překročení vstupní brány  

a po zkontrolování zaměstnancem SBS je povolen vstup do objektu.  Zaměstnanec SBS má  

na starosti i psa, který mu pomáhá strážit objekt i mimo pracovní dobu. Mimo pracovní dobu 

je pes puštěný z kotce, a je mu umožněný volný pohyb po areálu.  

 

8 Analýza bezpečnostních rizik firmy MOINA s.r.o. 

Analýza bezpečnostních rizik je proces, kterým si pomůžeme při tvoření a řízení 

nutných podkladů k rozhodovacímu procesu. Dnes je pro potřeby usnadnění této práce mnoho 

softwarových nástrojů a metod. Použité metody analýzy rizik jsou pro zpracovatele analýzy 

pouze pomocné nástroje. První metodou budu identifikovat možná rizika a v dalších 

metodách tyto příčiny analyzovat a vzájemně porovnávat výsledky. Podle výsledku, který 

ukáže největší rizika, uvidím na co se nejvíce zaměřit při zpracování ochrany objektu. Pak 

zpracuji a navrhnu účinná opatření k nápravě těchto rizik.  

Vybral jsem metody: 

 Ishikawův diagram (diagram rybí kosti) 

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

 Metodu souvztažnosti [28] 
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8.1 Analýza identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Tento diagram příčin a následků vyvinul profesor Kaora Ishikawa. Diagram vypadá 

jako rybí kost, jak je i nazýván „diagram rybí kosti“. Diagram je velice přehledný, a graficky 

znázorňuje analýzu nejpravděpodobnějších příčin. [28] 

 

Obrázek 9: Ishikawův diagram (zdroj [vlastní]) 
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8.2 Hodnocení rizik metodou FMEA 

Tato metoda je určena pro hodnocení rizik, jejich zjišťování a minimalizaci. FMEA je 

zkratkou anglického názvu Failure Mode and Effects Analysis (analýza způsobů a důsledků 

poruch)  

Postup FMEA: 

 Kompletizace základních údajů, 

 Analýza chyb, 

 Hodnocení chyb, 

 Hodnocení prostřednictvím MR/P, 

 Optimalizace konceptu, 

 Vyhodnocení výsledků, 

 Shrnutí. 

 

Výhody FMEA: 

 Zkracuje dobu řešení vývojových prací, 

 Představuje systémový přístup k prevenci nekvality, 

 Podporuje účelné využívání zdrojů, 

 Snižuje ztráty vyvolané nízkou nekvalitou systému, 

 Optimalizuje návrhy a vede ke snížení počtu změn ve fázi realizace – 

umožňuje dělat věci správně na poprvé, 

 Umožňuje ohodnotit riziko možných chyb a na jeho základu stanovit prioritu, 

opatření vedoucí ke zlepšení kvality návrhu, 

 Poskytuje podklady pro zpracování nebo zlepšení plánu kvality, 

 Náklady vynaložené na její provedení jsou pouze zlomkem nákladů, které by 

mohly vzniknout při výskytu neshod, 

 Vytváří velmi cennou informační databázi o systému, využitelnosti pro 

podobné systémy. 

 Je důležitou součástí kontrolního systému v oblasti tvorby návrhu, 

 Zlepšuje značku – jméno a konkurenceschopnost organizace, 
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U metody FMEA vypočítáme výslednou míru rizika R součinem dalších tří parametrů: 

P - pravděpodobnost vzniku rizika od nahodilých, velice nepravděpodobných rizik až  

po trvající hrozbu, 

N - závažnost následků, které jsou od malých deliktů a malých úrazů až po smrt osob nebo 

velmi vysokých škod na majetku, 

H -odhalitelnou rizika, od nejsnadněji a nejrychleji odhalitelných rizik, hned v době spáchání, 

až po těžce nebo vůbec neodhalitelná rizika. 

 

Vše jsem přehledně uvedl v tabulce 7: Parametry pro výpočet výsledné míry rizika. 

Dle normy ČSN EN 60812 technická analýza bezporuchovosti systému se využívá v oblasti 

průmyslu rozpětí 10 parametrů. Pro naše účely je dostačující hodnocení pomocí  

5. ti parametrů. [21] 

Pro výpočet výsledné míry rizika R použijeme vzorec: 

R = P*N*H 

 
Tabulka 7: Parametry pro výpočet výsledné míry rizika (zdroj [vlastní]) 
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8.2.1 Rizika z hlediska strukturálního 

Pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou zjistíme kumulativní míru četnosti a 

grafické vyjádření míry rizika se spolehlivostí systému osmdesát ku dvaceti. Definice tohoto 

systému je, že 80% těch nejzávažnějších rizik způsobuje 20% zdrojů rizik. 

 
Tabulka 8: Strukturální rizika (zdroj [vlastní]) 

 

 

Zmíněnou metodu jsem znázornil v grafu 2, kde jsou vyznačeny všechny hodnoty, 

spočítané v tabulce č. 8. Paretův diagram je použit pro vyznačení procesních hodnot, a je 

doplněn Lorenzovou křivkou. Tato křivka je vytvořena ze stanovených rizik pomocí 

kumulativní četnosti.  

 

 

Graf 2: Paretův diagram a Lorenzova křivka – strukturální hledisko (zdroj [vlastní]) 
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Jako nepřijatelné hodnoty ze strukturálních rizik nám vyšly z vyhotoveného grafu: 

 Oklamání vrátného (č. 10), 

 Požár, výbuch (č. 8), 

 Zdolání oplocení (č. 4), 

 Vniknutí do budovy skrz okno (č. 1), 

 Vniknutí do budovy přes střechu (č. 3), 

 Vniknutí do budovy skrz dveře (č. 2). 

 

8.2.2 Rizika z pohledu procesního 

Příčinou rizik z pohledu procesního je selhání lidského faktoru, což dělá tyto rizika 

nebezpečnější než rizika z pohledu strukturálního. Samozřejmě i dochází k provázanosti rizik, 

protože technika je instalována, vyráběna a udržována lidským faktorem, což také souvisí  

se strukturálními riziky. Rizika z pohledu procesního jsem popsal v tabulce č. 9., kde jsem 

také spočítal hodnotu RPN. Míru tolerance jsem po zhotovení výpočtu stanovil na RPN ≥ 27. 

Z mého pohledu jsou všechna uvedená rizika, přesahující mnou stanovenou hodnotu 

nepřijatelná, a jsou zvýrazněny v tabulce č. 9. 

 

Tabulka 9: Procesní rizika (zdroj [vlastní]) 

 
 

 

Zmíněnou metodu jsem znázornil v grafu č. 3 – Paretův diagram a Lorenzova křivka 

procesního hlediska. Do tohoto grafu jsem zaznačil všechny hodnoty spočítané v tabulce č. 9, 

procesní rizika. Lorenzova křivka je vytvořena pomocí kumulativní četnosti stanovených 

rizik. 
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Graf 3: Paretův diagram a Lorenzova křivka – procesní hledisko (zdroj [vlastní]) 

 

 

Z vyhotoveného grafu vyšly, jako nepřijatelné hodnoty ze strukturálních rizik tyto: 

 Nedodržení vnitřních předpisů (č. 8), 

 Špatné školení ostrahy (č. 1), 

 Špatná údržba PZTS, EPS (č. 9), 

 Odcizení plánů, dokumentace (č. 5), 

 Ztráta vstupního klíče, čipu (č. 4), 

 Podcenění situace ostrahou (č. 2). 

 

8.3 Analýza souvztažnosti 

Metodu souvztažnosti použijeme pro ověření správnosti předchozích výsledků 

analýzy. Její aplikace se hodí hlavně pro posouzení celého objektu firmy. Tahle metoda je 

určena pro nalezení vazeb mezi objekty rizik a zdroji rizik. Metoda souvztažnosti se provádí 

v několika krocích, z toho prvním krokem je vyhledání zdrojů možných rizik. Zde jsem použil 

rizika z předchozí analýzy metodou FMEA. Dále je potřeba vyhodnotit jednotlivá rizika 

s vyhledáním možných vzájemných vazeb mezi sebou. Podle toho jsem vytvořil tabulku  



 

29 

 

č. 10., kde jsem na ose X a Y vyznačil stejná rizika, v případě vzájemného ovlivnění rizik, je 

udána hodnota 1, pokud se vzájemně neovlivňují tak hodnota 0. 

 Jakmile jsem doplnil čísla do tabulky, sečetl jsem hodnoty ve svislé  

i vodorovné ose. Po součtu těchto hodnot jsem vypočítal koeficient Kra a Krb, dle vzorců 2 a 3. 

Výsledné koeficienty jsem zapsal do tabulky, a jsou také základem pro grafické znázornění. 
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Výpočet os jsem provedl dle vzorců 4 a 5, při spolehlivosti systému je stanovena  

na hodnotu s = 80%. [21] 
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Tabulka 10: rizika pro metodu souvztažnosti (zdroj [vlastní]) 
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Tabulka 11: koeficient rizik pro metodu souvztažnosti (zdroj [vlastní]) 

 
 

Graf u metody souvztažnosti je vytvořen rozdělením ve čtyřech oddílech ohraničující 

osy O1 a O2. Osy se vypočítaly ze vzorců 4 a 5, kde spolehlivost systému je S=80%. Hodnoty 

pro osy jsem vypočítal O1 = 58, O2 = 49. Rizika jsem uvedl v tabulce 12. Výsledek a 

závažnost rizik v oblastech jsem zakreslil do výsledné matice grafu souvztažnosti - graf 4.  

 

Tabulka 12: Závažnost rizik v oblastech (zdroj [vlastní]) 

 

 

 

 

Graf 4: výsledná matice souvztažnosti (zdroj [vlastní]) 

 

  

 Podle metody souvztažnosti jsem ověřil výsledné předchozí hodnoty metody 

FMEA, kde můžeme vidět, že se v určitých strukturálních a procesních hlediscích shodují.  

Za nejkritičtější jsou považovány výsledná hlediska vyskytující se v oblastech jedna a dva. 
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K oblasti jedna patří prvky: 

 Neoprávněný pohyb osob (č.19) 

 Porucha PZTS, EPS (č.17), 

 Úmyslné poškození systému (č.16), 

 

K oblasti dvě patří prvky: 

 Překonání trezoru (č.15), 

 Pachatel je zaměstnanec (č.10), 

 Zcizení kancelářských počítačů (č.7), 

 Spolupráce ostrahy s pachatelem (č.3), 

 Podcenění situace ostrahou (č.2). 

 

8.4 Vyhodnocení provedených analýz 

Možná rizika, která by mohla ohrožovat firmu MOINA s.r.o v Nové Hradečné, jsem 

určil pomocí tří analýz. Jako první jsem pro analýzu zvolil metodu Ishikawův diagram, která 

identifikovala jednotlivá rizika. Jako druhou analýzu jsem zvolil metodu FMEA, kterou jsem 

zhodnotil rizika z hlediska strukturálního, tak i procesního, a nakonec jsem si tuto metodu 

ověřil metodou souvztažnosti. 

Na základě těchto metod mi vyšla nejvýznamnější rizika, jako překonání perimetru a 

vniknutí do budov skrz okna, dveře nebo střechu. U procesních rizik to je ztráta vstupních 

klíčů, čipu, podcenění situace ostrahou, neoprávněný pohyb osob po areálu, porucha EPS a 

PZTS nebo úmyslné poškození systému. 
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9 Návrh modernizace zabezpečovacího systému 

Dle analýz jsem určil nejvíce zranitelná místa objektu, a nyní se pokusím navrhnout tři 

varianty, podle několika požadavků, jako je odolnost systému, plnění funkcí ochrany, 

realizovatelnost a celkové nákladovosti.  

 

9.1 Varianta zabezpečení areálu č.1 

 

Perimetrická ochrana 

Základní zabezpečení ochrany objektu je v oplocení a zabezpečení vstupu do něj. 

Navrhuji oplotit celý areál pevným ocelovým pletivem Multiplast do výšky 220 cm. 

Vstup do objektu přes vrátnici pro osobní a nákladní dopravu je v současnosti 

zabezpečený pomocí posuvné brány, která je přes den otevřená a po otevíracích hodinách ji 

uzamyká zaměstnanec SBS. Navrhuji, aby byl vstup a výstup do a z objektu pro automobily 

zabezpečen automatickou závorou WIL s délkou ramena do 6 m. Dálkové ovládání bude 

dodáno od stejné společnosti typu VERY VR a bude jej obsluhovat zaměstnanec SBS. 

Navrhuji, aby se závora umístila do areálu objektu za posuvnou bránu, a v čase mimo 

pracovní dobu bude tato závora zamknuta zámkem a klíče od ní, a i od posuvné brány budou 

mít k dispozici zaměstnanci SBS. 

 

Plášťová ochrana 

Vstup do administrativní budovy navrhuji zabezpečit pomocí automatických 

dvoukřídlých posuvných dveří s elektronickým pohonem, typ dveří SP 805, které zajišťují 

volný, pohodlný a bezpečný vstup a výstup z budovy. Tyto dveře se budou mimo pracovní 

dobu zamykat. Do výrobní haly a do skladovacích prostor navrhuji ocelová dvoustěnná vrata 

SPU40 s tepelnou izolací 42 mm. 

Automatické posuvné dveře navrhuji doplnit rolovací mříží typu Tubonda N. Mříž je 

vyrobena z pozinkovaných ocelových ohýbacích trubek průměru 14 mm. Motory poháněné 

mříže se budou otvírat uzamykatelným elektrickým spínačem.  

Únikový východ navrhuji zabezpečit bezpečnostními požárními dveřmi z řady 

Economy, typ KASO D1. Dveře patří do druhé bezpečnostní třídy a mají nehořlavý povrch. 

Dveře při pracovní době budou odemknuté a mimo pracovní dobu se budou zamykat. Klíče 

od nich bude mít ředitel společnosti, pracovník recepce a zaměstnanci SBS.  
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 Okna patří mezi lehce překonatelné překážky, a proto navrhuji z boční strany 

výrobní budovy, která tvoří část perimetru, zabezpečit všechna okna mřížemi Kobra, která 

jsou pevně ukotvená tyčemi do hloubky 30 cm. Z ostatních stran zůstanou okna 

nezabezpečená.  

 

Prostorová ochrana 

Pro kvalitní ochranu prostor budov před narušiteli navrhuji detektory pohybu PIR typu 

JS-20 LARGO. Detektory pohybu se budou nacházet na chodbách a v kanceláři. Požární 

detektory budou umístěny do prostor chodby, a na každé chodbě se také budou nacházet dva 

práškové hasicí přístroje. 

 

Fyzická ochrana 

Celý objekt je strážený zaměstnanci SBS, kteří přes pracovní hodiny kontrolují vstup a 

výstup automobilů a osob do objektu. Mimo pracovní čas bude zaměstnanec SBS povinně 

vykonávat hodinové obchůzky po areálu objektu se strážným psem. 

 

Režimová ochrana 

V celém objektu bude klíčový režim zabezpečený systémem generálního klíče  

dle obrázku 6. 

 

Obrázek 10: systém generálního klíče (zdroj [22]) 

 

 Generální klíč otevírá všechny zámky v celém objektu a má ho k dispozici 

ředitel společnosti a zaměstnanec SBS, 
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 Skupinové klíče otevírají všechny zámky určité skupiny dveří podle určených 

kompetencí a disponuje s ním např. recepční, zaměstnanci v kancelářských prostorách, 

 Individuální klíč otevírá pouze jeden zámek a disponuje s ním příslušný 

zaměstnanec.  

 

9.2 Varianta zabezpečení areálu č. 2. 

 

Perimetrická ochrana 

Chráněný objekt navrhuji oplotit podél celého areálu plotovými panely vyrobenými 

z ocelových drátů GL spolu s plotovými sloupky G/GL. Navrhuji výšku panelu 180 cm. 

Plotové panely navrhuji doplnit o pozinkovaný žiletkový drát ve spirále s průměrem 

vinutí 45 cm, který zabezpečí maximální ochranu oploceného objektu. Navrhuji také 

nainstalovat infrazávory AX 500 PLUS. 

 

Plášťová ochrana 

Vstup do administrativní budovy navrhuji zabezpečit přes automatické teleskopické 

dveře typu Drive TEP. 

Automatické posuvné dveře jsou sice odolné proti vloupání a vandalismu, avšak 

navrhuji je přesto doplnit, kvůli vyšší bezpečnosti, rolovací mříží typu Tubonda N. Mříže jsou 

vyrobené z pozinkovaných ocelových ohýbaných trubek průměru 14mm. Motorem poháněné 

mříže se budou otevírat uzamykatelným elektrickým spínačem.  

Do výrobní haly a do skladovacích prostor navrhuji ocelová dvoustěnná vrata SPU40 

s tepelnou izolací 42 mm.  

Okenní otvory z boční strany výrobní haly jsou jedny z nejzranitelnějších, Proto na 

všechny okna z boční strany navrhuji nalepit bezpečnostní fólie SKYFOL SECURITY S12. 

Ostatní okna zůstanou nezabezpečené. 

Průmyslové kamery monitorující pohyb, budou umístěny u vchodů do všech budov a 

další kamera bude umístěna na vrátnici, kde bude zaznamenávat vjezd a výjezd automobilů a 

nákladních automobilů do a z objektu. Všechny kamery budou typu RJ-45. 

Výstup z monitorovacího zařízení bude možno sledovat na recepci a v místnosti 

zaměstnanců SBS.  
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Prostorová ochrana 

Všichni zaměstnanci dostanou bezkontaktní čipové karty, které budou sloužit nejen 

jako docházkový systém, ale i jako monitorování pohybu po objektu, a elektronický klíč  

pro otvírání dveří. V administrativní budově se na vyhrazeném místě (těsně za vchodovými 

dveřmi při recepci) bude nacházet bezkontaktní docházkový terminál s dotykovým displejem, 

který bude sloužit jako docházkový systém. Snímače bezkontaktních karet se budou nacházet 

u vstupních dveří do kancelářských prostor a u některých dveří ve výrobní hale a ve skladě. 

Snímače budou sloužit, jako elektromagnetický klíč dveří s přesně definovaným právem 

vstupu. V administrativní budově se za recepcí budou nacházet bezpečnostní protipožární 

dveře typu Excelent F6/3, které budou doplněné o zámek dveří s technologickou identifikací 

čipové karty. Přístup do kancelářských prostor budou mít pouze zaměstnanci s přiděleným 

právem vstupu. 

Celou budovu navrhuji napojit na PZTS typu JA-82K s klávesnicí typu JA-60E, 

přičemž se spustí alarm při narušení zabezpečovacího obvodu. Textovou zprávu na mobilní 

telefon obdrží zaměstnanci SBS. Pokud se alarm nedeaktivuje do určitého časového intervalu, 

vyšle se zpráva na centrální ústřednu bezpečnostní agentury, který vyšle hlídku. 

Pro kvalitní ochranu administrativní budovy, výrobní haly a skladovacích prostor, 

navrhuji nainstalovat detektory pohybu s detektorem rozbití skla typu JS-25 COMBO  

a detektory kouře SD-401 OASiS. Detektory pohybu i kouřové detektory se budou nacházet 

na chodbách, v kanceláři a v příchodových prostorech. Na každé chodbě se budou nacházet 

aspoň dva práškovací hasící nástroje a jeden speciální hasicí přístroj, který je vhodný na zásah 

v blízkosti počítačů a serveru. 

V prostorách administrativní budovy se na recepci nainstalují průmyslové televize  

RJ-45s monitorem umístěným na recepci. Mimo pracovní dobu bude signál vedený  

do místnosti vyhrazené pro zaměstnance SBS. Signál ze všech detektorů bude vedený 

ústřednou systému PROFI GSM-JA-83K, který bude umístěný v místnosti bezpečnostního 

technika.  

 

Předmětová ochrana 

V kanceláři ředitele společnosti navrhuji dodat trezor modelu SPELL-SB YETY 

KMK, bezpečnostní třídy 1, který bude sloužit na uschování důležitých dokumentů. 

V kanceláři navrhuji vybudovat malou místnůstku, do které budou mít přístup pouze někteří 

zaměstnanci, jako ředitel společnosti a účetní. V této místnosti navrhuji umístit skříňkový 
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tresor P – KOVO PLO 4, bezpečnostní třídy 0, který bude sloužit na odkládání finanční 

hotovosti, cenin, spisů, důležitých dokumentů. Vstup do této místnosti navrhuji zabezpečit 

bezpečnostními požárními dveřmi z řady Economy, KASO D3 s uzamykatelným systémem 

na čipovou kartu. 

 

Fyzická ochrana 

Celý objekt je strážený zaměstnanci SBS. Přes pracovní dobu konají kontrolu vstupu a 

výstupu automobilů, nákladních automobilů a návštěv do a z objektu. Mimo pracovní dobu je 

zaměstnanec SBS povinný vykonávat pravidelné obchůzky po areálu se strážným psem. Při 

kontrole perimetrické a plášťové ochrany se bude muset přihlašovat na určitých stanovištích 

typu TOMST MODULY, kde se bude přihlašovat při obchůzce po areálu svým RFID 

přívěskem typu PC-02 OASiS. Po celém areálu se bude nacházet osm strategicky 

rozmístěných stanovišť. Mimo obchůzky bude sledovat systém průmyslových televizí CCTV. 

 

Režimová opatření 

Celý objekt navrhuji zabezpečit kombinací generálního klíče v kombinaci s čipovými 

kartami a přístupovými právy, stejně jako ve variantě 1. 

 

9.3 Varianta zabezpečení areálu č.3 

 

Perimetrická ochrana 

Chráněný areál navrhuji oplotit betonovým plotem LUKABETON, s.r.o, který je 

sestaven z betonových desek a z betonových sloupků ve výšce 210 a 260 cm.  

Betonové panely plotu navrhuji doplnit o pozinkovaný žiletkový drát instalovaný 

spirálovitě, s průměrem vynutí 45 cm, který zabezpečí maximální ochranu oploceného 

objektu. Na sloupy osvětlení umístěné při oplocení navrhuji nainstalovat infrazávory  

AX 500 PLUS. 

Vstup do objektu přes vrátnici pro osobní a nákladní dopravu je v současnosti 

zabezpečený pomocí posuvné brány, která je přes den otevřená a mimo pracovní dobu je 

uzamčená pracovníky SBS. Navrhuji, aby vstup byl ještě zabezpečen elektronickou závorou 

s délkou ramena 5 m typu FAAC 620 STD, tu budou pomocí dálkového ovládání obsluhovat 

zaměstnanci SBS, čímž se sníží pravděpodobnost vstupu nechtěných osob a automobilů  

do objektu. Navrhuji, aby se závora umístila do areálu objektu za posuvnou bránu v blízkosti 
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vrátnice. V čase mimo pracovní dobu bude tato závora uzamknuta zámkem a klíče od ní  

a od posuvné brány bude mít k dispozici ředitel společnosti a zaměstnanci SBS.  

 

Plášťová ochrana 

 

Vstup do administrativní budovy navrhuji zabezpečit pomocí automatických 

dvoukřídlých posuvných dveří s elektrickým pohonem typu TORMAX Security Door 2001 

WK, které jsou účinnou ochranou proti vloupání a vandalismu s třídou odolnosti 2 – 3.  

Tyto dveře se budou mimo pracovní dobu zamykat. 

Automatické posuvné dveře jsou sice odolné proti vloupání a vandalismu, navrhuji je 

přesto doplnit, kvůli vyšší bezpečnosti, rolovací mříží typu Tubonda N. Mříže jsou vyrobené 

z pozinkovaných ocelových ohýbaných trubek průměru 14mm. Motorem poháněné mříže se 

budou otevírat uzamykatelným elektrickým spínačem.  

Do výrobní haly a do skladovacích prostor navrhuji ocelová dvoustěnná vrata SPU40 

s tepelnou izolací 42 mm. 

Únikový východ navrhuji zabezpečit bezpečnostními protipožárními dveřmi z řady 

ELITE, typ BD- 200A2. Dveře patří do 3+ bezpečnostní třídy. Dveře přes pracovní dobu 

budou odemknuté, a mimo pracovní dobu se budou uzamykat. Klíče od nich bude mít ředitel 

společnosti, zaměstnanec recepce a SBS. 

Boční strana objektu je součástí perimetrické ochrany, právě její okenní otvory patří 

mezi vysoko zranitelná místa a proto doporučuji, aby se na ně nalepily bezpečnostní 

průhledné fólie, a k tomu ještě navrhuji zabezpečit tyto okna magnetickým bezdrátovým 

detektorem otevření oken JA-82M OASiS. 

Průmyslové kamery monitorují pohyb do a z budov umístěné před vchodem do budov. 

Další kamera bude umístěna na vrátnici, kde bude zaznamenávat vjezd a výjezd automobilů 

do a z objektu. Všechny kamery budou typu RJ-45. Výstup z monitorovacího zařízení bude 

možné sledovat na recepci a v místnosti zaměstnanců SBS. 

 

Prostorová ochrana 

Je potřebné, aby bylo zabezpečeno co nejlepší zaznamenávání osob v objektu a jejich 

pohyb. To řeší systém biometrického snímače, jehož úlohou je nejen evidence docházky, ale 

také rozhoduje o povolení, resp. zamítnutí vstupu. V administrativní budově, výrobní hale a 

skladu se bude na vyhrazeném místě nacházet terminál typu LA2000, jehož optický senzor 
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bude zaznamenávat příchody a odchody zaměstnanců na základě otisku prstu. Přístup  

do prostorů s vyhrazeným právem vstupu (kancelářské prostory, výrobní hala, sklad) bude 

uskutečňován prostřednictvím terminálů typu SF101, taktéž na otisk prstu. 

V budovách se budou nacházet bezpečnostní protipožární dveře, typu excelent F6/4, 

bezpečnostní třídy 4, které budou doplněné o zámek dveří s pomocí digitálního biometrického 

otisku celé ruky. Přístup do těchto kancelářských prostor budou mít pouze zaměstnanci 

s přiděleným právem vstupu. 

Všechny budovy budou zapojeny na PZTS typu JA-63KRG PROFI GSM s klávesnicí 

typu JA-60F, přičemž při narušení zabezpečovaného prostoru a aktivním alarmu se alarm 

spustí. 

Pro kvalitní ochranu prostorů budov před narušiteli se nainstalují detektory pohybu 

(PIR detektory) s detektorem rozbití skla typu JA-80 PB OASiS a detektory kouře JA-80S 

OASiS. Detektory pohybu a kouřové detektory se budou nacházet na chodbách a v každé 

kanceláři, anebo v příchodovém prostoru. Na každé chodbě se budou nacházet aspoň dva 

práškové hasicí přístroje a jeden speciální hasicí přístroj, který je vhodný pro zásah v blízkosti 

počítačů a serveru. V příchodovém prostoru se bude nacházet jeden práškový hasicí přístroj. 

V prostorách administrativní budovy se na recepci nainstaluje systém průmyslové 

televize RJ-45, monitor bude umístěný na recepci. Mimo pracovní dobu bude signál vedený 

do místnosti vyhrazené pro pracovníky SBS. Signál od všech detektorů bude vedený 

ústřednou typu PROFI GSM-JA-83K. 

Pohyb automobilů v objektu bude zabezpečený už od okamžiku vstupu do objektu, 

kdy řidič dostane od zaměstnance SBS čipovou kartu typu PC-01 OASiS, která se mu aktivuje 

při vstupu do objektu a musí ji načíst přiložením na čtečku AS-80. Při odchodu ze skladu 

musí znovu kartu přiložit na čtečku a při odjezdu odevzdat pracovníkovy SBS, který ji 

deaktivuje. Stálí odběratelé a dodavatelé mají vlastní čipové karty, na kterých se eviduje nejen 

pohyb po areálu, ale i dodané a odebrané množství zboží. 

 

Předmětová ochrana 

V kanceláři ředitele společnosti navrhuji dodat trezor modelu SPELL-SB YETY 

KMK, bezpečnostní třídy 1, který bude sloužit na uschování důležitých dokumentů.  

V kanceláři navrhuji vybudovat malou místnůstku, do které budou mít přístup pouze 

někteří zaměstnanci, jako ředitel společnosti a účetní. V této místnosti navrhuji umístit 

skříňkový tresor P – KOVO PLB 4 bezpečnostní třídy 2, který bude sloužit na odkládání 



 

39 

 

finanční hotovosti, cenin, spisů, důležitých dokumentů. Vstup do této místnosti navrhuji 

zabezpečit bezpečnostními požárními dveřmi z řady Economy, KASO D3 s uzamykatelným 

systémem, který bude na biometrický obtisk ruky. Tato místnost je vybavená detektorem 

požáru, pohybu a hasicím přístrojem.  

 

Fyzická ochrana 

Celý objekt je strážený zaměstnanci SBS. Přes pracovní dobu konají kontrolu vstupu  

a výstupu automobilů, nákladních automobilů a návštěv do a z objektu. Mimo pracovní dobu 

je zaměstnanec SBS povinný vykonávat pravidelné obchůzky do areálu se strážným psem.  

Při kontrole perimetrické a plášťové ochrany se bude muset přihlašovat na určitých 

stanovištích typu TOMST MODULY od společnosti COMET, kde se bude přihlašovat  

při obchůzce po areálu svým RFID přívěskem typu PC-02 OASIS. Po celém areálu se bude 

nacházet osm strategicky rozmístěných stanovišť. Mimo obchůzky bude sledovat systém 

průmyslových televizí CCTV. 

 

Režimová opatření 

Celý objekt navrhuji zabezpečit kombinací generálního klíče v kombinaci s čipovými 

kartami a přístupovými právy. 

 

9.4 Porovnání jednotlivých variant 

Existuje mnoho metod na zhodnocení a výběr nejoptimálnější varianty. Pro mou 

diplomovou práci jsem se rozhodl použít metodu rozhodovací matice založenou na bodovém 

ohodnocení a vypočítaných hodnot jednotlivých kritérií.  

Hlavním cílem návrhu vítězné varianty je zabezpečit vyšší ochranu objektu než je 

v současném stavu, a co nejvíce znemožnit, případně úplně zamezit pachatelovi vniknutí  

do objektu. Samozřejmě musíme brát v potaz i náklady spojené s navrhovanými úpravami 

bezpečnosti, a to ne jen finanční, ale například i za jaký čas je možné uvést nový systém 

ochrany objektu do provozu. Proto navrhuji zhodnotit jednotlivé návrhy na základě  

těchto kritérií: 

 Odolnost systému navrhnutých změn (čas, za který je možné překonat systém 

ochrany sestavený z času: 

o Překonání perimetrické ochrany – oplocení a přístup k objektu, 
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o Přímé překonání perimetrické ochrany – vstupní dveře s mřížemi, 

o Vyřazení poplašného systému. 

 

 Plnění požadovaných funkcí ochrany navrhovanými změnami (na kolik procent 

je splněna ochrana objektu: 

o Technické zabezpečení – poplachové systémy, detektory pohybu atd. 

o Fyzické zabezpečení – zaměstnanec SBS, psi. 

 

 Realizovatelnost navrhovaných změn (doba dodání s dobou instalace 

navrhnutých změn), 

 

 Náklady na realizaci. 

 

V následující tabulce jsem odhadnul jednotlivé hodnoty kritérií podle navrhnutých 

variant. 

 
Tabulka 13: odhadovaná kritéria jednotlivých variant (zdroj [vlastní]) 

 
 

Rozsah bodového hodnocení je v rozsahu od 0 do 100 bodů, přičemž hodnoty jsem 

volil podle mého individuálního uvážení. 

 

Tabulka 14: Bodové hodnocení a váhové koeficienty pro variantu č. 1 (zdroj [vlastní]) 
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Tabulka 15: Bodové hodnocení a váhové koeficienty pro variantu č. 2 (zdroj [vlastní]) 

 

 

Tabulka 16: Bodové hodnocení a váhové koeficienty pro variantu č. 3 (zdroj [vlastní]) 

 

 

Dle tabulky č. 14, 15, 16 můžeme vidět, že nejlepší ohodnocení dosáhla varianta č. 3, 

za kterou se umístila varianta č. 2, a nejhůře v hodnocení dopadla varianta č. 1. Do úvahy 

jsem zatím nebral finanční hodnocení v podobě celkové kalkulace jednotlivých variant. 

 

9.5 Cenová kalkulace jednotlivých variant 

Cenová kalkulace patří mezi nejdůležitější prvky při posuzování jednotlivých návrhů. 

Navrhované změny jsem vyčíslil zvlášť na každý typ ochrany. Všechny ceny uvádím 

v českých korunách, a v ceně není zahrnuta pouze cena zboží, ale je rovnou připočítána i cena 

práce s montáží navrhované změny. 
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Tabulka 17: cenová kalkulace (zdroj [vlastní]) 

 

 

Dle cenové kalkulace je nejlevnějším řešením varianta č. 1, finančně náročnější je 

varianta č. 2, ale tou nejdražší je varianta č. 3. Tyto výsledky jsou přesným opakem hodnocení 

variant bez finančního ohodnocení. Stále to však zůstává v přímé úměře, protože za nejvyšší 

cenu dosáhneme nejlepší ochranu a naopak. Vzhledem k poměru cena/výkon a celkové 

částce, kterou určil žadatel, mi jako nejlepší vychází varianta č. 2. 
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10 Nejlepší varianta a její technická dokumentace 

Objekt bude oplocený plotovými panely typu GL a plotovými sloupky. 

 

  

Obrázek 11: oplocení [23] 

 

Plotový panel je vyrobený z ocelových drátů bodově svařovaných. Pevnost panelu 

zajistí podélné prolisy.  

 

 

Obrázek 12: uchycení plotového panelu na sloupek [24] 

 

Parametry plotového panelu: 

 

 Šířka panelu:   250 cm s osovou vzdáleností sloupku 254 cm, 

 Výška panelu:   176 cm, 

 Hmotnost panelu:  12 kg, 

 Velikost oka:   5 x 20 cm, 

 Průměr drátu:   4 mm, 

 Povrchová úprava:  pozinkovaný drát, 

 Barevný odstín:  zelená. 
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Parametry plotového sloupu: 

 

 Výška sloupu:   180 cm, 

 Profil:    jakel R 6 x 4 cm, 

 Povrchová úprava:  pozinkovaný drát, 

 Barevný odstín:  zelený. 

 

Sloupky budou zazděny do země s úchytem pro podhrabové desky v hloubce 30 cm. 

Plotový panel se na sloupky uchytí úchytkami se šrouby.  

 

Plotové panely budou osazené na železných sloupcích ve výšce 176 cm. Na plotové 

panely se osadí pozinkovaný měděný drát, instalovaný ve spirále, který zabezpečí maximální 

ochranu oploceného objektu. 

Tento drát bude osazený okolo celého areálu s výjimkou vstupní strany do objektu. 

 

 

Obrázek 13: ukázka žiletkového oplocení [19] 

 

Na lampy osvětlení se umístí infrazávory AX 500 PLUS, sestávající z optického 

vysílače a optického přijímače, které budou spolu zabezpečovat v osmi blocích prostor okolo 

oplocení celého objektu. Osadí se na sloupky ve výšce jednoho metru. 
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Obrázek 14: čtyřpaprsková infrazávora [25] 

 

Vlastnosti infrazávory: 

 Zvýšená odolnost vůči sněhu, dešti a mlze, 

 Nemrazuvzdorná konstrukce zabezpečující přechod infrapaprsků i při úplném 

pokrytí mrazem, 

 Schopnost pracovat v celém teplotním rozsahu bez potřeby vytápění, 

 Zdvojený, impulzně modulovaný optický paprsek, čímž se dosahuje větší 

odolnost vůči pozadí a jiným rušivým signálům, 

 Nastavitelná optika přijímače a vysílače (vodorovně i svisle) v širokém 

rozsahu, 

 Nastavitelná doba přerušení paprsku, 

 Zvýšená odolnost proti elektromagnetickému rušení, 

 

Technické parametry: 

 

 Maximální dosah:    1500 m, 

 Registrovatelný čas přerušení:  50 až 500 ms (nastavitelný), 

 Napájecí napětí:    10,5 – 30 V, 

 Napájecí proud (vysílač + přijímač)  v klidovém stavu max. 50 mA, 

 Poplachová perioda:    2,0 + 1 sekunda, 

 Poplachový výstup:    typ N.C. 28 V DC, max. 0,2 A, 

 Sabotážní kontakt:    typ N.C. rozpíná při odebrání  

       krytu, 
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 Pracovní teplota:    -35 °C až +55 °C, 

 Vlhkost prostředí:    max. 95%, 

 Úhel nastavení:    +10° vertikálně, +90° horizontálně, 

 Krytí:      IP 54, 

 Rozměry:     100 x 400 x 104 mm, 

 Hmotnost:     2700 g (vysílač a přijímač). 

 

Vstup do objektu přes administrativní budovu bude zabezpečený pomocí 

teleskopických automatických posuvných dveří s elektromagnetickým pohonem typu Drive 

TEP. 

 

Funkce dveří: 

 Samostatný procesor kontroly s diagnostickými funkcemi, 

 Programovatelné vstupy a výstupy, 

 Nouzové otevření/nouzové zavření, 

 Nouzové vypnutí funkcí, 

 Rozeznávání překážek při otevírání/zavírání, 

 Tiché, rychlé a elegantní otvírání, 

 Maximální průchodná šířka – minimální požadavky na umístění, 

 Možnost individuálního řešení zabezpečuje šířku funkčních variací, 

 Vysoká úroveň otvírání při permanentním využití. 

 

Možnost rozšíření o: 

 

 Elektromagnetický zámek, 

 Spouštěcí moduly pro spuštění alarmu při neoprávněném vstupu, 

 Aktivátory, pohybové detektory a bezpečnostní senzory, 

 Externí klíčový vypínač pro přístup v noci, 

 Možnost mechanického bezpečnostního otevření, 

 Nouzový zdroj energie, 

 Inovativní ovládací panel na kontrolu a monitorování funkcí dveří. 
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Technické parametry dveří TEP: 

  

 Dosah senzorů:   700 – 3800 mm z jedné strany, 

 Velikost posuvných dveří:  200 x 245 mm, 

 Váha dveří:    4 x 60 kg, 

 Rychlost otevírání:   80 – 160 cm/s, 

 Zdroj:     230 VA / 50 Hz 

 

Na automatické teleskopické posuvné dveře přibude rolovací brána ALS40 jako 

doplněk ochrany vstupu. 

 

 

Obrázek 15: Rolovací brána [36] 

 

Vyznačuje se štíhlými hliníkovými profily a velkými skleněnými plochami. Články 

brány jsou z přetlačovaných, eloxovaných hliníkových trubkových profilů a skleněné plochy 

vyplní vícevrstvé bezpečnostní sklo s hloubkou 6 mm. Vzhledem k šířce posuvných dveří se 

namontuje brána do šířky 3300 mm. 

 

Technické parametry brány: 

 

 Rozsah velikosti:   šířka do 5500 mm, výška do 4000 mm, 

 Odolnost proti zatížení větrem: třída 3 podle EN 12424, 

 Vodotěsnost:    třída 3 podle EN 12425, 

 Prodyšnost:    třída 2 podle EN 12426, 
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 Zvuková izolace:   R = 19 dB podle EN 717-1, 

 

Vstup do objektu přes vrátnici pro osobní a nákladovou dopravu bude doplněný  

o bezpečnostní závoru WIL. 

 

 

Obrázek 16: Bezpečnostní závora WIL [2] 

 

Rameno elektromagnetické závory bude dlouhé 6 m. Na závoře je možné nastavit 

rychlost otevírání a zavírání. Disponuje antinárazovým vybavením a LED signálovým 

světlem otevírání.  

 

Technické parametry brány WIL6: 

 

 Napájení    230 V / 50 Hz, 

 Napájení motoru:   24 V, 

 Proud:     0,5 A, 

 Proud motoru:    5 A, 

 Výkon motoru:   100 W, 

 Stupeň krytí:    44 IP, 

 Pracovní zatížení:   80 %, 

 Redukční poměr:   1/456, 

 Čas zdvihu ramena:   min. 5 s, 

 Pracovní teplota:   -20 °C až +50 °C, 
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 Hmotnost:    54 kg. 

 

Rampa se bude ovládat dálkovým ovládáním VERY VR. Je to mini vysílačka 

s plovoucím kódem 433,92 MHz. 

 

 

Obrázek 17: dálkové ovladače rampy [13] 

 

Výstup z budovy budou zabezpečovat robustné automatické dveře s otevíracím 

křídlem Drive TDA. 

 

   

Obrázek 18: automatické robustní dveře a princip jejich otevírání [4] 

 

Elektromechanické dveře disponují systémem otevírání iMotion 130l.  

 

Parametry: 

 

 Stupeň krytí:    IP 22, 

 Napájení:    1 x 230/115 V AC 50-60 Hz, 
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 Spotřeba energie:   5 – 250 W, 

 Pracovní teplota:   od -20 °C do + 50 °C, 

 Úhel otevření:    0 – 110°. 

 

Technické parametry dveří TDA: 

 

 Dosah senzorů:   700 – 3800 mm z jedné strany, 

 Velikost křídlových dveří:  200 x 245 mm, 

 Váha dveří:    14,5 kg, 

 Rychlost otevírání:   45°/s. 

 

Únikový východ a taktéž dveře v budově skladu vyměním za bezpečnostní dveře 

z řady Economy, typ LINEO D3. 

 

Parametry bezpečnostních dveří: 

 Složení dveří:    dvojitá ocelová plotna, 

 Bezpečnostní třída:   2 – 3, 

 Počet jistících bodů:   8, 

 Rám:     jednoduchý ocelový, 

 Zámek:    MUL-T-Lock MPL 210, 

 

Dveře je možné doplnit: 

 

 Zvukovou izolací, 

 Tepelnou izolací, 

 Nepropustnou úpravou dveří 

 

Okna z boční strany budovy budou chráněny bezpečnostními fóliemi, které chrání 

majetek při pokusech o vloupání a rozbité sklo udrží pohromadě. Fólie jsou průhledné. 

Volným pohledem z venku jsou nezpozorovatelné. 

Na okna z boční strany budovy se nalepí bezpečnostní fólie SKYFOL SECURITY 

S12. Ostatní okna zůstanou nezabezpečené. 
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Obrázek 19: bezpečnostní fólie [5] 

   

Technické parametry bezpečnostní fólie: 

 

 Struktura:    vícevrstvá, 

 Barva:     čirá (průhledná), 

 Tloušťka:    300 mikronů, 

 Vrstva proti poškrábání:  dvojitá, 

 Viditelná světelná propustnost: 84%, 

 UV-filtrace:    min. 99%, 

 IR – zadržení:    12%. 

 

Objekt bude střežit systém průmyslových televizí typu RJ-45. 

 

Jedna průmyslová kamera monitorující pohyb do a z budovy bude umístěna na recepci 

v administrativní budově, další dvě před vchody do montážní haly a skladu a poslední bude 

umístěna na vrátnici, a bude zaznamenávat příchod a odchod osob, vjezd a výjezd automobilů 

do objektu, a bude plnit funkci přehledové kamery. Bezpečnostní monitorovací kamera 

komunikuje bezdrátově prostřednictvím WIFI sítě. Přístup kamerám je možný  

přes internetový prohlížeč.  
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Obrázek 20: průmyslová kamera [37] 

 

Technické parametry bezpečnostní monitorovací kamery: 

 

Specifikace krytu: 

 

 Rozměry kamery:   270 x 147 x 140 mm, 

 Kryty:     hliníkové, 

 Hmotnost kamery:   2,6 kg, 

 Napájení:    120 V/1,5 A, 

 Vyhřívání:    zapíná se při +15 °C a vypíná při +25°C, 

 Ventilátor:    zapíná se při 35°C a vypíná se při +25°C. 

 

Specifikace kamery: 

 

 Snímací senzor:   ¼ palce, 

 Senzor:    CMOS barevný, 

 Rozlišení:    640 x 480 pixel, 

 Min. osvětlení:   0,5 luxů. 

 

Objektiv: 

 Ohnisková vzdálenost:  od 2,6 do 4,6 mm. 

 Úhel snímání:    60°. 
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Triplexový multiplex systém 4 (pro JGS) umožňuje nahrávání obrazu z kamer, 

zobrazovat zaznamenaný obraz, a umožňuje také přehrávání záznamu. Ovládá se pomocí 

dálkového ovládání, anebo pomocí myši připojené přes port PS2. 

 

 

Obrázek 21: Triplexový multiplex [30] 

 

Vlastnosti multiplexeru: 

 

 Průchozí vstupy s automatickým zakončením, 

 2 výstupy; možnost zobrazení na dvou monitorech současně (multiscreen), 

 Současné zobrazení na monitorech: aktuální, nahrávání a přehrávání záznamu, 

 Zablokování kamer v zobrazení „live“ bez přerušení záznamu, 

 16 (9) alarmových vstupů, 

 Paměť událostí (alarm, aktivita, výpadek napájení apod.) 

 Vyvolání prepozic otočných kamer na základě alarmu/aktivity, 

 Volba typu zobrazení multiscreen na základě alarmu/aktivity, 

 Detekce ztráty videosignálu, 

 Přídavné klávesnice (až 4. přes expandér), 

 Možnost ovládání 30 multiplexů (tj. až 480 kamer) z jediné klávesnice, 

 Sdružené ovládání monitorových výstupů až 16 multiplexerů, 

 GUI – grafické uživatelské rozhraní pro PC, 

 Synchronizace data a času připojených multiplexerů, 

 Ovládání videorekordéru z čelního panelu anebo z klávesnice (RS-23C), 

 Možnost detekovat záznamy z jiných multiplexerů, 

 S-VHS připojení videorekordéru a monitorů, 

 Současný záznam na dva videorekordéry, 

 Vysoké rozlišení (paměť 720H x 576V), 
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 Paměť pro 6 systémových nastavení (den/noc, víkend, zimní čas atd.) 

 Programovatelný časovač, 

 Digitální detekce aktivity (256 zón, citlivost, velikost předmětu, směr pohybu), 

 Individuální nastavení vstupního zesílení pro každý kanál, 

 Zmrazení obrazu, 4x digitální zoom, sekvenční přepínač, 

 Sériové rozhraní RS-232C pro připojení PC, tiskárny, videorekordér, EZS, EPS 

 Výstupy „Biphase“ pro dálkové ovládání kamer, 

 

Elektronický systém AKTION zabezpečuje docházkový a přístupový systém pomocí 

elektronických terminálů prostřednictvím osobních karet. 

Docházkový systém je určený na sledování docházky zaměstnanců a jejich přítomnost 

na pracovišti ve spojení s elektronickými terminály (docházkový systém) a příslušenství 

(bezkontaktní karty, odpovídající software). 

 

 

Obrázek 22: Docházkový terminál bezkontaktní s dotykovým displejem [14] 

 

Parametry docházkového terminálu: 

 

 Technologie:    RFID, 

 Typ:     TPC/L, 

 Řídící jednotka:   KMC/E, 

 Ovládání:    dotykový displej, 

 Displej:    240 x 128 bodů, 
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 Umístění:    vnitřní, 

 Krytí:     30 IP, 

 Čtecí dosah:    5 cm, 

 Napájení:    12 VDC. 

 Rozměry:    118 (š) x 165 (v) x 52 (h) mm. 

 

Systém kontroly přístupu Aktion je určený pro fyzické zabezpečení vstupů  

do kancelářských prostor, a evidenci pohybu osob pomocí elektrických dveřních zámků  

a bezkontaktních čipových karet. Přístupový systém tvoří MultiCon, dveřní SLAVE a snímač 

karet. 

 

 

Obrázek 23: MultiCon dveřní SLAVE modul [24] 

 

Technické parametry MultiCon dveřního SLAVE modulu: 

 

Typ:      MMC, 

Připojení:     RS 485 (sekundární z KMC/E), 

Připojených snímačů:    2 (Wiegand rozhraní), 

Výstupy:     3 x relé NC/C/NO, 

Vstupy:     5, 

Pokrytí:     30 IP, 

Napájení:     12 VDC, 

Rozměry:     155 (š) x 120 (v) x 33 (h) mm. 
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Obrázek 24: snímač karet [12] 

     

Technické parametry snímače karet: 

 

 Označení:    APR-P20, 

 Technologie:    125 kHz / 13,25 MHz, 

 Připojení:    wiegand, 

 Čtecí dosah:    5 – 20 cm, 

 Pokrytí:    IP 54, 

 Napájení:    12 VDC, 

 Rozměry:    72 (š) x 118 (v) x 40 (h), 

 

Bezkontaktní čipová karta je vyrobena z bílého PVC materiálu s lesklým povrchem. 

Karta bude doplněna o personální znaky, jako je popisové pole a fotografie zaměstnance. 

 

V administrativní budově se z přechodového prostoru do kancelářských prostor 

dostaneme přes bezpečnostní protipožární dveře Excelent F6/3. 
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Obrázek 25: Bezpečnostní protipožární dveře [6] 

 

 

Bezpečnostní prvky: 

 

 Složení dveří:     celokovové dvouplášťové dveře, 

 Počet zpevňujících kovových výztuh:  6 ks. svislých a 3 ks. příčných, 

 Jistící body:     aktivních 10, pasivních 8. 

 

Aktivní a pasivní jistící body jsou osazené kolmo, znásobují bezpečnost a odolnost 

dveří vůči vysazení dveří z pantů, páčení a vytlačení dveří se zárubní. Aktivní jistící body se 

ovládají zámkem. 

Dveře se doplní o zámek dveří technologií identifikace čipové karty. Přístup  

do kancelářských prostor budou mít pouze zaměstnanci s přiděleným právem vstupu. 

 

Všechny budovy budou zabezpečený poplachovým systémem. Jeho úlohou je snímat 

narušení objektu, zaznamenávat narušení a následná signalizace. Systém se skládá z ústředny, 

signalizátorů a doplňkových prostředků. Na signalizaci narušení chráněného objektu použiji 

zvukovou signalizaci.  
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Budovy budou zapojeny na bezdrátovou ústřednu JA-82K s klávesnicí typu JA-60E  

od Jablotronu. Jakmile se při aktivním alarmu naruší zabezpečovací obvod, spustí se alarm. 

Textovou zprávu o narušení objektu obdrží na mobilní telefon ředitel společnosti  

a zaměstnanec SBS. Pakliže se alarm nedeaktivuje do určitého časového intervalu, vyšle se 

zpráva na policii, která vyšle hlídku na kontrolu objektu. JA-82R je bezdrátový modul  

pro 50 vstupů. Jedná se o rádiový modul, pomocí kterého je možné do ústředny napojit až  

50 bezdrátových periférií systému OASiS 868 MHz. Modul se umístí přímo v ústředně. 

 

 

Obrázek 26: Bezdrátová ústředna JA-82K [35] 

 

Technické parametry ústředny JA-82K: 

 Napájení ústředny:    230 V/50 Hz, max. 0,1 A, třída 

ochrany 2, 

 Zálohovací akumulátor:   12 V 2,2 Ah, životnost cca. 5 let, 

 Výstup zálohovacího napájení:  max. trvalý odběr 0,4 A, 

krátkodobě až 1 A po dobu max.  

15. minut, 

 Počet adres pro bezdrátové periférie:  50, 

 Počet drátových vstupů:   4 dvojitě vyvážené vstupy 

       rozlišující aktivaci od sabotáže,  

       reakce je nastavitelná, 

 Výstup externího poplachu EW:  spíná na GND, max. zátěž 0,5 A, 

 Výstup interního poplachu IW:  spíná na GND, max. zátěž 0,5 A, 
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 Programovatelné výstupy:  PGX, PGY max. 0,1 A, spíná na GND,  

      programovatelné funkce, 

 Paměť událostí:   255 posledních událostí, 

 Pracovní frekvence:   868 MHz, komunikační protokol OASiS, 

 Určené pro prostředí:   II. Vnitřní všeobecné (-10°C až +40°C), 

 Rozměry:    258 x 214 x 77 mm. 

 

Klávesnice je určená na ovládání a programování ústředny. Prosvětlené ovládání je 

možné zakrýt odklápěcím krytem. Klávesnice JA-60E je propojená s ústřednou čtyřmílovým 

datovým kabelem. 

 

 

Obrázek 27: Klávesnice JA-60E [26] 

 

Technické parametry systémové klávesnice JA-60E: 

 

 Připojení:    kabelem od digitální sběrnice JA-60, 

 Připojovací kabel:   4 žílový s RJ konektory (4/4,1:1), 

 Délka přívodního kabelu:  max. 100m, 

 Napájení:    10 – 14 V (bez sběrnice systému), 

 Odběr z ústředny:   40 mA při běžném provozu, 25 mA 

při provozu se zálohovacím zdroje, 

 Stupeň pokrytí:   IP 40, 

 Třída prostředí II:   vnitřní všeobecné -10°C až +40°C, 
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 Rozměry:    140 x 80 x 26 mm. 

 

Prostor pro vnitřní ochranu bude neustále monitorovaný detektory pohybu a 

protipožárními detektory.  

Detektor pohybu PIR kombinovaný s detektorem rozbití skla JS-25 COMBO má  

za úlohu chránit prostor, hlásit pohyb osob v jeho zorném poli, a při rozbití skla anebo 

nepatrném narušení tlaku vzduchu v místnosti ohlašuje, že došlo k narušení chráněného 

prostoru. Detektor je odolný proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Je 

možné jej umístit do rohu nebo na rovnou plochu.  

 

 

Obrázek 28: Detektor pohybu osob a rozbití skla JS-25 Combo [20] 

 

Technické parametry detektoru PIR s detektorem rozbití skla JS-25 COMBO: 

 Napájení:     12 V js ± 25%, 

 Klidový odběr:    max. 10 mA, 

 Maximální odběr:    max. 35 mA, 

 Max. průřez přívodních vodičů:  1 mm
2
, 

 Zatížitelnost sabotážního výstupu TMP: spínač max. 60V/50mA, 

 Rozsah pracovních teplot:   -10°C až +40°C, 

 Stupeň zabezpečení:    stupeň 2, 

 Rozměry:     110 x 60 x 55 mm. 

 

Parametry PIR: 

 Úhel detekce / délka záběru:   120° / 12 m, 

 Zatížitelnost výstupu PIR:   spínač max. 60V / 50 mA. 
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Parametry detektoru rozbití skla: 

 

 Detekční vzdálenost:    do 9 m, 

 Minimální plocha skleněné výplně:  0,6 x 0,6 m, 

 Zatížitelnost výstupu GBS:   spínač max. 60V / 50 mA, 

 

Detektor kouře s teplotním senzorem SD-401 OASiS má za úlohu signalizovat změnu 

stavu prostředí a chránit majetek společnosti před znehodnocením. Má zabudované dva 

samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře 

reaguje na výskyt kouře požárním poplachem, pracuje na principu rozptýleného světla a je 

velmi citlivý na větší částice, které se vyskytují v hustém kouři. Tento detektor je méně citlivý  

na malé částice proto má v sobě zabudovaný teplotní detektor, který podstatně lépe reaguje  

na požár, který vyvíjí rychle teplo s malým množstvím kouře. 

 

 

Obrázek 29: kouřový detektor SD-401 OASiS [1] 

 

Technické parametry SD-401 OASiS 

 

 Napájení:     alkalická baterie 1,5V AA, 

 Pokojový odběr proudu:   40 µA / 250 mA, 

 Průměrná životnost baterie:   2 roky, 

 Detekce kouře:    optický rozptyl světla, 

 Citlivost detektoru kouře:   m = 0,11 ÷ 0,13dB / m 

 Poplachová teplota:    60°C až 70°C, 

 Akustický výkon zabudované sirény: min. 85dB / 3mA, 

 Rozsah pracovních teplot:   -10°C až + 70°C, 
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 Doporučená doba pro výměnu detektoru: 6. Roků, 

 Rozměry:     výška 65 mm, průměr 126 mm. 

 

Detektory pohybu i kouřové detektory se budou nacházet na chodbách, v kancelářích a 

v příchodovém prostoru. 

 

V příchodových prostorách a na chodbě se vždy bude nacházet práškový hasicí 

přístroj. Tento hasicí přístroj není vhodný na hašení elektroniky. 

 

 

Obrázek 30: práškový hasicí přístroj [22] 

 

Technické parametry práškového hasicího přístroje: 

 

 Množství náplně práškového hasicího přístroje: 4 kg, 

 Teplotní funkční rozsah:    - 20°C až + 60 °C, 

 Výtlačný prostředek:     dusík, 

 Maximální hmotnost:     2,42 kg, 

 Průměr:      87 mm, 

 Výška:       300 mm, 

 Dostřik:      2 m, 

 Doba činnosti:      6 s. 

 

Na každé chodbě se bude nacházet ještě jeden speciální hasicí přístroj, který je vhodný 

na hašení v blízkosti počítačů a serverů. 
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Obrázek 31: speciální hasicí přístroj [43] 

 

Technické parametry speciálního hasicího přístroje: 

 

 Množství náplně práškového hasicího přístroje: 1 kg, 

 Teplotní rozsah:     -20°C až +60°C, 

 Rating:       21 B. 

 

V kanceláři ředitele společnosti se umístí trezor modelu SPELL-SB YETY G7 KMK. 

 

 

Obrázek 32: trezor SEPLL-SB YETY G7 KMK [18] 

 

Technické parametry trezoru: 

 

 Bezpečnostní třída:   1, 

 Stupeň utajení:   tajné, 
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 Konstrukce: dvouplášťová s hloubkou pláště dveří 8 

mm, 

 Ochrana zámku:   manganová kalená deska, 

 Ukotvení:    do stěny, 

 Uzamykání:    na klíč, 

 Venkovní rozměry:   636 (v) x 456 (š) x 440 (h), 

 Vnitřní rozměry:   554 (v) x 375 (š) x 340 (h), 

 Hmotnost trezoru:   94 kg, 

 Barva:     černá. 

 

Do kanceláře sekretářky se vybuduje malá místnost (oddělená příčkou), v které se 

bude nacházet dvoudveřová trezorová skříň P – KOVO TLO 4. 

 

 

Obrázek 33: trezorová skříň P - kovo tla 4 [29] 

 

Technické parametry dvoudveřové trezorové skříně: 

 

 Bezpečnostní třída:   0, 

 Stupeň utajení:   důvěrné, 

 Konstrukce: Dvouplášťová s ocelovou výplní mezi 

stěnami, 

 Uzamykání:    Na klíč, 

 Venkovní rozměry:   1880 (v) x 1210 (š) x 565 (h) mm, 

 Vnitřní rozměry:   1770 (v) x 1100 (š) x 400 (h) mm, 
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 Objem:    779 litrů, 

 Hmotnost:    350 kg, 

 Barva:     bílá. 

 

Vstup do místnosti, ve které se nachází trezorová skříň, bude zabezpečený  

přes bezpečnostní protipožární dveře řady Economy, KASO D3, a uzamykatelný systém bude 

na čipovou kartu s přiřazeným právem vstupu. 

 

 Složení dveří:    dvojitá ocelová plátna, 

 Rám:     jednoduchý ocelový, 

 Jištění rohů :    z pantové strany, 

 Bezpečnostní třída:   2, 

 Počet jistících bodů:   5, 

 

RFID přívěsek PC-02 OASiS slouží na přihlašování se zaměstnanců SBS na osmi 

strategických rozmístěných kontrolních stanovištích, které jsou umístěny po celém areálu 

objektu. Tyto stanoviště budou představovat čipy, které budou nalepené na dveřích, stěnách 

budov, na rozvaděčích apod. a budou zapisovat data o obchůzkách a vykonané kontrole  

do snímače. PC-02 je přívěsek na klíče s vlastními RFIS kartami.  

 

Obrázek 34: RFID přívěsek [23] 

 

Režimová opatření 

 

Celý objekt je zabezpečený generálním klíčem v kombinaci s čipovými kartami 

s přístupovými právy. Klíče od všech budov mají pouze ředitel společnosti, zaměstnanec SBS, 

zaměstnanec recepce a asistentka ředitele. Všichni zaměstnanci mají osobní karty. 

Administrativní pracovníci mají práva vstupu do kancelářských prostor. Dveře do výrobní 

haly a do skladu se dají otevřít pouze pomocí čipových karet s přístupovým právem. 
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11 Závěr 

V mé diplomové práci jsem se zaměřil na zabezpečení firmy MOINA s.r.o. prostředky 

technické ochrany objektů. Protože uvedené téma úzce souvisí s ochranou lidí a jejich 

majetku, který je ohrožen pachateli dopouštějících se trestných činů, tak jsem tuto tématiku 

nejdříve osvětlil z pohledu základních právních norem upravujících ochranu osob a majetku. 

  

V další kapitole jsem popsal způsoby zajištění ochrany objektu technickými 

prostředky. Popsal jsem všechny druhy Fyzické ochrany, mezi kterou patří klasická ochrana, 

režimová ochrana, fyzická ostraha a technická ochrana. 

  

V další části se věnuji statistice kriminální činnosti v Olomouckém kraji, kde firma 

MOINA s.r.o. sídlí. Nejvíce mě zajímaly krádeže vloupáním do objektu, protože přesně těmto 

případům se snažím předejít a zabezpečit firmu těmi nejkvalitnějšími zabezpečujícími prvky. 

Proto hned v další kapitole pojednávám o společnosti MOINA s.r.o., kde jí charakterizuji. 

  

Dále se již zabývám bezpečnostními analýzami objektu. Provedl jsem analýzu rizik 

zahrnující tři metody, pro ověření současného stavu zabezpečení a hlavně zjištění 

nejrizikovějších míst na objektu. Nejprve jsem identifikoval rizika prostřednictvím 

Ishikawova diagramu, které jsem následně zhodnotil metodou pro možná selhání a příčiny – 

FMEA, a to jak z hlediska strukturálního, tak i procesního. Výsledky této metody jsem ověřil 

metodou souvztažnosti.  

  

Na základě zjištění rizikových míst a zdrojů rizik jsem navrhl 3. varianty zabezpečení 

areálu a na základě posouzení kritérií, jako je odolnost systému, plnění požadovaných funkcí 

ochrany navrhovanými změnami, realizovatelnost navrhovaných změn a hlavně podle cenové 

kalkulace jednotlivých variant. Vítěznou variantu č. 2 jsem více rozebral v kapitole 10., kde 

jsem u každého prvku napsal jeho technickou dokumentaci, a většinou i přidal fotografii 

vybraného prvku.  

 

Ve své diplomové práci jsem navrhl inovativní zabezpečení celého areálu firmy 

MOINA s.r.o. a zajistil komplexní ochranu pro majetek firmy, při použití moderních systémů 

a prvků fyzické ochrany.  
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