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Anotace 

KONEČNÝ, Michal. Bezpečnostní projekt firmy RED Střechy. Ostrava, 2015. 42 s., 3 

přílohy. Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB -Technická univerzita 

Ostrava, Katedra bezpečnostního managementu.  

Klíčová slova: zabezpečení objektu, analýza rizik, bezpečnost, fyzická ochrana, 

mechanické zábranné systémy. 

Diplomová práce zahrnuje analýzu kritických míst současného zabezpečení firmy RED 

Střechy včetně návrhu na jeho zlepšení. Úvodní část práce představuje základní právní 

předpisy, které souvisí s problematikou a teoretický základ ochrany objektu. Praktická část 

práce je věnována popisu areálu a současného zabezpečení a následně zpracování analýz 

rizik použitím vybraných metod. Na základě výsledků těchto analýz jsou navrženy změny 

v současném stavu zabezpečení. 

Annotation 

KONEČNÝ, Michal. Security building company RED Střechy.  Ostrava, 2015. 42 p., 

3 attachments. thesis, Faculty of Safety Engineering, VŠB - TU Ostrava, Department of 

Security Management 

Keywords: object security, risk analysis, safety, physical security, mechanical barrier 

systems 

This thesis includes an analysis of a critical points of a current RED Střechy security, 

including a proposal for its improvement. Introductory part of the thesis presents basic 

legislation that relates to issues and theoretical basis of the object serurity. Practical part of 

this thesis is devoted to the areal's description and current security and subsequently to 

processing the risk analysis using selected methods. There are proposed changes in the 

current security system based on the results of these analyses. 
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1 Úvod 

Snaha zabezpečovat různé objekty, ať už se jedná o byty v panelových domech, 

rodinné domy, průmyslové objekty více či méně důležitých pro fungování společnosti, 

nebo subjekty kritické infrastruktury je dlouhodobým jevem. Statistiky kriminality 

zejména v poslední době značně navýšily. Rovněž roste i počet podnikatelů a živnostníků 

provozující obchodní činnost, která souvisí se zabezpečením objektu. Tito podnikatelé 

zaměstnávají nespočet lidí. Každá činnost se postupně vyvine v určitou specializaci. 

V oboru ochrany osob a majetku jsou proto firmy zaměřené pouze na určitou oblast  

a tu zdokonalují. Neexistuje firma v ochraně osob a majetku, která by komplexně 

zabezpečovala kvalitní, moderní a spolehlivé prvky mechanických zábranných systému  

a poplachových zabezpečovacích a tísňových systému. Ovšem i tyto jednotlivé oblasti 

vyžadují firmy pro výrobu, vývoj a instalaci na chráněný objekt. Další velkou kapitolu jsou 

soukromé bezpečnostní agentury nabízející poskytování fyzické ostrahy. Na pracovníky 

fyzické ostrahy, ale i na prvky mechanických zábranných systému nebo prvků 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systému jsou kladeny čím dál větší nároky. 

S tím souvisí intelektuální vyspělost narušitelů, kteří se umí poměrně rychle přizpůsobit  

na nový prvek zabezpečení nebo trend a najít rychle řešení jak ho překonat. 

Diplomová práce je aplikována na firmu RED Střechy v Ostravě. Firma se zabývá 

hlavně opravou a stavbou střech. Firma nedisponuje větším počtem prvků zabezpečení. 

Přijal jsem úlohu začínajícího podnikatele v oboru bezpečnosti osob a majetku a budu 

navrhovat optimální systém ke zlepšení stávajícího stavu zabezpečení. Ve svých návrzích 

budu využívat nejmodernějších prvků zabezpečení. Rovněž se budu snažit minimalizovat 

zásahy do objektu vedením kabeláže, což ušetří mnoho peněžních prostředků, a budu 

využívat bezdrátový přenos. Tento přenos může být realizován pomocí rádiových vln  

nebo wifi sítě. Mezi prvky zabezpečení budu vybírat ty, které jsou pro firmu nejvhodnější 

z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu, nákladů na montáž, kvalita, 

dostupnost, záruka a v případě problému i rychlá a levná oprava těchto prvků. 

Práce je rozdělena do tří hlavních části. První část je teoretická část zahrnuje právní 

výběr zákonů, které souvisejí s oborem bezpečnosti osob a majetku. Po právní úpravě 
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následuje seznam, rovněž vybraných technických norem. Další části je specifikace 

bezpečnostního projektu a fyzické ochrany. V jednotlivých kapitolách uvádím základní 

definice, rozdělení a princip fungování jednotlivých prvků technické ochrany. Fyzická 

ostraha jako jedna z nejdražších forem ochrany osob a majetku je v samostatné kapitole. 

Na závěr teoretické části rozebírám režimovou ochranu. V druhé části je konkretizována 

firma, na které má být diplomová práce aplikována a její stručný popis činnosti, umístění  

a aktiva. Pro nalezení nejzávažnějšího rizika budou aplikovány tři metody. Tyto metody 

vyberou nejzávažnější riziko pro firmu RED Střechy. Na základě těchto výzkumů budou 

navrženy tři inovace v současném stavu zabezpečení firmy. Každá varianta bude  

pro přehlednost rozepsána a následně ekonomicky zhodnocena. Rozhodovací maticí  

se rozhodne, která z uvedených variant inovace v zabezpečení je pro firmu RED Střechy 

nejvhodnější.
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2 Rešerše 

LUDĚK, Lukáš, aj. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín: 

VeRRuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha se věnuje jednotlivým typům 

elektronických bezpečnostních systémů, uvádí podrobnou charakteristiku detektorů 

narušení chráněného objektu a také popisuje postupy a specifika při projektování 

zabezpečovacích systémů. Další celek je zaměřen na problematiku vzdělávání 

potenciálních pracovníků soukromých bezpečnostních služeb. V poslední části knihy je 

řešena profesní obrana v průmyslu komerční bezpečnosti.  

LUDĚK, Lukáš, aj. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: 

VeRRuM, 2011. ISBN 978-80-87500-19-4. Publikace rozebírá fungování kamerových 

systémů a popisuje jejich využívání v oblasti bezpečnosti. Následující celek se věnuje 

problematice řízení bezpečnostních rizik. Další části knihy jsou zaměřeny na technologie 

profesní obrany a možnosti získávání a využívání informací v bezpečnostních oblastech. 

Poslední kapitola publikace rozebírá bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém státu. 

Ščurek, Radomír.: Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti – skripta. VŠB 

– TU Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Jedná se o studijní 

skriptum, které je určeno pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Ve skriptu  

je ukázka komplexní analýzy objektu letiště, včetně problematiky letiště, prostředků, 

metod a technických řešení, jež mohou zabránit vzniku mimořádné události. 

Ivanka, Jan.: Mechanické zábranné systémy. Academia centrum. Zlín 2010, 150 

stran. ISBN 978-80-7318-910-5. Toto skriptum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se 

podrobně zabývá mechanickými zábrannými systémy. Obsahuje rovněž obrazový manuál 

k mechanickým zábranným systémům 
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3 Vybrané právní předpisy a technické normy ve fyzické ochraně 

Jelikož v ČR není právní předpis, který komplexně upravuje fyzickou ochranu 

v celkové její podobě, je třeba využít více zákonů, které se byť jen okrajově touto 

problematikou zabývají. Každý pracovník bezpečnostní agentury by měl znát následující 

právní předpisy. 

3.1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

V rámci ústavního pořádku ČR je Ústava ČR spolu s Listinou základních práv  

a svobod nejvýše postaveným právním předpisem. Ústava ČR nabyla účinnosti dne  

1. ledna 1993, tedy po rozpadu České a Slovenské Federativní republiky. Ústava ČR 

definuje ČR jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který dodržuje závazky 

z mezinárodního práva. Ústava ČR je tvořena z Preambule a dále z osmi hlav. Článek 2 

odst. 4 deklaruje základní ustanovení, že každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá [38]. 

3.2 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění 

pozdějších předpisů 

Stejně jako Ústava ČR patří Listina základních práv a svobod v ústavním pořádku 

ČR k nejvýše postaveným právním předpisům. Ostatní zákony nesmí být v nesouladu 

s těmito dvěma nejvýše postavenými zákony.  Listina základních práv a svobod zaručuje 

lidská práva jako nedotknutelná, nezcizitelná a nikdo nemůže být zbaven základních 

lidských práv. Na těchto právem může být omezen pouze na základě zákona. Z hlediska 

bezpečnostní problematiky jsou nejdůležitější články: 

- Článek 6 – Každý má právo na život. 

- Článek 7 – Osobní svoboda je zaručena. 

- Článek 10 – Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 

osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

- Článek 11 – Každý má právo vlastnit majetek. 
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- Článek 12 – Obydlí je nedotknutelné, Není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toto, kdo v něm bydlí [41].  

3.3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje a vymezuje co je trestným činem a jaké lze udělit za trestný 

čin sankci. Trestný čin je takový čin, který ohrožuje zájem společnosti, vykazuje znaky 

trestného činu a je za trestný čin označen v trestním zákoníku. Trestné činy se dělí  

na přečiny a zločiny a je třeba úmyslného zavinění. Nedbalostní zavinění postačí, pokud je 

tak výslovně uvedeno v zákoně. Pachatelem trestného činu je ten, kdo svým jednáním 

naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu. V rámci fyzické ostrahy objektu 

pracovníci této ostrahy musí vědět, že trestní zákon vymezuje přesné podmínky okolností 

vylučujících protiprávnost. Za tyto okolnosti se považují takové činy,  

které vykazují všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, ale protože nejde o čin, 

který ohrožuje společnost, není trestným činem. Pracovníci ostrahy musí znát přesně 

podmínky § 28 – Krajní nouze a § 29 – Nutná obrana tohoto zákona. 

§ 28 – Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.  

(2) 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, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je 

snášet 

Odvracení nebezpečí je definováno jako všechno mimo útok člověka. Zájem 

chráněný trestním zákonem se rozumí zejména ochrana života, zdraví a majetku. Každý  

si musí uvědomit, že jednáním v krajní nouzi nemůže být způsobena větší škoda než ta, 

která hrozila. 
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§ 29 – Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

 (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

Nutná obrana je taková okolnost vylučující protiprávnost, která myslí na útok 

člověka proti jinému člověku. Do mezí nutné obrany může spadat i útok zvířete, které bylo 

prokazatelně poštvané člověkem. V nutné obraně je možno způsobit i větší následek, než 

ten který hrozil, ale za dodržení podmínky, že obrana musí být přiměřená povaze  

a nebezpečnosti útoku. 

Trestní zákoník také definuje zbraň jako jakýkoliv předmět, kterým je možno učinit 

útok proti tělu důraznější [44].  

3.4 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní řád) ve znění 

pozdějších předpisů 

Trestní řád definuje orgány činné v trestním řízení a jejich postup. Orgánem 

činným v trestním řízení se rozumí policejní orgán, státní zástupce a soud. Orgány činné 

v trestním řízení musí postupovat v souladu s tímto zákonem a to tak, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Základní zásadou 

trestního řízení je, že nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a dokud 

není pravomocným rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze tomu, proti němuž je vedeno 

trestní řízení hledět jako na vinného. V rámci výkonu fyzické ochrany je nejdůležitější § 76 

odst. 2 zadržení osoby podezřelé, někdy nazývané jako „občanské zadržení“. V tomto 

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

smí omezit kdokoliv. Musí být ovšem dány zákonné podmínky. Mezi tyto podmínky patří, 

že osoba musí být přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, dále pokud  

je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Osoba, 

která omezí osobní svobodu takto jednající osoby musí neprodleně tuto předat policejnímu 
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orgánu, nebo policejní orgán neprodleně vyrozumět. Dále pracovník fyzické ostrahy 

objektu by měl znát důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky orgánem činným 

v trestním řízení. Tuto skutečnost upravuje § 82 trestního řádu [40]. 

3.5 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

Přestupkem je takové jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti  

a je za přestupek označen v přestupkovém nebo jiném zákoně. Zákon o přestupcích, stejně 

jako trestní zákoník, pamatuje na situace, kdy někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok nebo nebezpečí na zájem chráněný zákonem. Takovéto jednání nemůže být 

kvalifikováno jako přestupkové jednání. Na rozdíl od trestního zákoníku, kdy je potřeba 

úmyslného jednání (pokud zákon nestanoví, že postačí zavinění z nedbalosti) postačí  

u přestupkového zákona jednání z nedbalosti, pokud zákon nestanoví, že je třeba zavinění 

úmyslného. Přestupkový zákon stanoví i sankce, které lze za přestupek uložit. Z hlediska 

oboru ochrany objektů jsou nejčastějšími přestupky uvedeny v § 47 – přestupky proti 

veřejnému pořádku, § 49 – přestupky proti občanskému soužití a v § 50 – přestupky proti 

majetku [42]. 

3.6 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje a definuje co je osobní a citlivý údaj, dále podmínky pro získávání 

a zpracovávání těchto údajů a o právech a povinnostech zpracovatelů těchto údajů. Podle 

tohoto zákona je osobním údajem jakýkoliv údaj, podle kterého lze individuálně určit daný 

subjekt. Citlivým údajem je naopak jakýkoliv údaj, který vypovídá o národnostním, 

rasovém nebo etnickém původů, politických postojích, členství v organizacích, 

náboženství, zdravotním stavu apod. Správce, který zpracovává tyto údaje je povinen 

stanovit účel, pro který mají být tyto informace zpracovávány, včetně jejich prostředků  

a způsobu zpracování. V rámci fyzické ochrany je správce povinen podle § 13 tohoto 

zákona přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům. Zákon také stanovuje kontrolní orgán a to Úřad pro ochranu 

osobních údajů [39]. 
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3.7 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů 

Utajovaná informace je taková, jejíž vyzrazení může způsobit újmu zájmu ČR, 

přičemž nezáleží na nosiči této informace. Zájmem ČR se rozumí zachování její ústavnosti, 

svrchovanosti a územní celistvosti, dále zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Podle 

újmy zájmům ČR rozeznáváme tyto stupně utajení: 

- Vyhrazené  

- Důvěrné 

- Tajné 

- Přísně tajné 

Zákon také stanoví druhy zajištění ochrany utajovaných informací a to personální 

bezpečnostní, průmyslovou bezpečností, administrativní bezpečnostní, fyzickou 

bezpečností, bezpečnostní informačních a komunikačních systémů a kryptografickou 

ochranu. Aby se fyzická osoba mohla s utajovanými informacemi seznamovat, musí projít 

tzv. bezpečnostní prověrkou, kdy musí splňovat následující podmínky – je plně svéprávná, 

starší 18 let a bezúhonná. Posuzuje se i osobní způsobilost, kdy je posuzován zdravotní 

stav žadatele. Žadatel nesmí trpět poruchou či obtížemi, které by mít vliv na jeho 

spolehlivost nebo schopnost utajovat informace. Dále musí žadatel prokázat i bezpečnostní 

spolehlivost, zda u něho není zjištěno bezpečnostní riziko. Za takové riziko se považuje 

zejména taková činnost, která ohrožuje zájmy ČR, činnosti spočívající v popírání 

základních lidských práv a svobod apod. 

Zákon také umožňuje osobám přístup k utajovaným informacím bez bezpečnostní 

prověrky a to pouze prezidentovi republiky, poslancům a senátorům, členům vlády, 

Veřejnému ochránci lidských práv, zástupci Veřejného ochránce práv, soudcům  

a prezidentovi, viceprezidentovi a členům Nejvyššího kontrolního úřadu. Jako orgán 

v rámci utajovaných informací je stanoven Národně bezpečnostní úřad, který vykonává 

kontrolu nad dodržováním předpisů souvisejících s utajovanými informacemi, provádí 

bezpečnostní prověrku a ukládá sankce při porušení těchto předpisů [45]. 
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3.8 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který chrání bezpečnost osob  

a majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a plní úkoly podle trestního řádu. 

Tyto úkoly plní příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru. Každý příslušník je povinen 

při plnění úkolu stanovených zákonem prokázat svou příslušnost k Policii ČR. Tuto 

příslušnost prokazuje služebním stejnokrojem, služebním průkazem a odznakem,  

na kterých musí být zřetelně viditelné příslušníkovo identifikační číslo nebo ústním 

prohlášením policie. Příslušník policie je povinen před provedením úkonu proti osobě, tuto 

osobu poučit. Pokud se jedná o zákrok směřující do zásahu práv nebo svobod osoby, musí 

ji poučit také o jejich právech a povinnostech. Policie ČR při plnění svých úkolu 

spolupracuje i s fyzickými osobami, tedy i s pracovníky fyzické ostrahy. Tito pracovníci  

si musí uvědomit, že podle zákona o Policii mají povinnost zachovávat mlčenlivost při 

poskytováni pomoci útvaru policie nebo policisty, a bez zbytečného odkladu a bezplatně 

uposlechnout výzvy nebo pokynu policie nebo policisty [43]. 

3.9 Vybrané technické normy 

Existuje nespočet technických norem, které souvisejí s ochranou osob a majetku. 

Pro názornost uvedu některé z nich. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

ČSN EN 50131-6 ED.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: 

Napájecí zdroje. 

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

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci. 
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ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 

Systémové požadavky. 

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

Aktivační zařízení. 

ČSN EN 50132-7 ED.2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro 

použití bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

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

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

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

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

přenosové cesty. 

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

Požadavky a klasifikace. 

ČSN  ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. 

ČSN  ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. 

ČSN  ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace  

a metody zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře  

a komorové trezory [7]. 
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4 Bezpečnostní projekt 

Pod pojmem bezpečnostního projektu můžeme rozumět a v praxi se to běžně 

používá jako forma vyjádření konkrétního stavu, který má přinést perspektivní přínos pro 

organizaci. Projekt má zpravidla písemnou část doplněnou o grafickou část. Stručně 

shrnuto je, že projekt se ztotožňoval s pojmem projektová dokumentace, přičemž zde byly 

zahrnuty různé úrovně schvalovacího řízení. V dnešní době je tento projekt zcela odlišný  

a tato odlišnost je zejména v komplexním přístupu. Komplexnost přístupu znamená 

zahrnovat otázky jako je příprava, provoz, realizace a hodnocení.  

Bezpečnostní projekt je tedy dokument, který zahrnuje řídící, organizační  

a plánovací činnost vedoucí k stanovenému cíli a je ohraničen vymezeným časem  

a prostorem. Projekt rovněž pamatuje na dostupnost zdrojů, dosahování dostatečné  

a požadované kvality a finanční otázku podniku. 

Nejdůležitější otázkou z této definice je správné stanovení cíle, jehož se má 

dosáhnout. Tento cíl je podmínkou splnění dílčích cílů jako v každé jiné oblasti. Nesplnění 

jakéhokoliv dílčího cílů negativně ovlivní splnění cíle bezpečnostního dokumentu.  

Za tímto účelem lze tento stav vyjádřit symbolem pentagonu znázorňujícího vzájemnou 

vazbu činitelů k dosažení konkrétního cíle vyobrazeno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 – podmínky, které ovlivňují dosáhnutí projektového cíle [5] 

Bezpečnostní projekt se sestává z několika po sobě jdoucích kroků. Na začátku  

je obecná formulace problému, který je třeba řešit. Dalším úkolem je provedení analýzy 
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problému, některou z dostupných metod. Výsledkem této analýzy a zároveň dalším 

stádiem projektování je formulace možností řešení problému. Při těchto formulacích řešení 

problému se vytváří hned několik alternativ, které se navzájem posuzují. Po posouzení 

každé alternativy se vybere nejvhodnější alternativa k realizaci. Realizací se bezpečnostní 

projekt dostane do finální fáze na jejímž konci je ověřování výsledků a jejich možných 

nápravných opatření. Proces je graficky znázorněn na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 – proces bezpečnostního projektování [1]  

Bezpečnostní projekt vytvoří systém opatření firmě tak, aby byla jako celek, včetně 

zaměstnanců, chráněna před vnitřními i vnějšími vlivy. Snahou každé organizace je chránit 

životy a zdraví svých zaměstnanců, majetek organizace a dobrou pověst. K dosažení tohoto 

stavu je možno použít nespočet bezpečnostních prostředků, opatření a lidských sil. Tyto 

prostředky lze rozdělit do tří základních skupin: 

- Technická ochrana 

- Fyzická ostraha 

- Režimová ochrana 

Technická ochrana zahrnuje jak mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), 

 tak poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) a spolu s fyzickou 
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ostrahou a režimovou ochranu tvoří optimální úroveň zabezpečení. Komplexní fyzická 

ochrana zahrnuje kombinaci všechny tři složky, mezi nimiž existuje vzájemná vazba. 

Komplexnost je předmětem fyzické ochrany. Cílem fyzické ochrany je ochrana osob jak 

vlastních zaměstnanců, tak externích pracovníků, zejména ochrana jejich životů a zdraví. 

Dalším cílem je zabezpečení bezpečnosti hmotného i nehmotného majetku, informací  

a dat. K vytvoření komplexního zabezpečení je nutné dosáhnout optimální úrovně 

bezpečnosti, jenž můžeme dosáhnout jedině kombinací všech skupin prostředků sloužících 

k ochraně osob a majetku. Na obrázku 3 je graficky znázorněna struktura optimální úrovně 

zabezpečení. 

 

Obrázek 3 – koláč optimální bezpečnosti [autor] 

Jak je vyobrazeno na obrázku 4 základním stavebním kamenem pro fyzickou ostrahu jsou 

MZS. Tyto systémy mají za úkol co nejvíce ztížit narušení objektu. Nesmíme zapomínat, 

že i nejlepší MZS nejsou nepřekonatelné, proto nelze nikdy vyloučit narušení objektu. 

Dalším prvkem pyramidy jsou PZTS, které sice nebrání narušení objektu ve formě 

fyzickým překážek, ale informují o narušení. Jejich nejdůležitějším úkolem je tedy 

informovat osobu pověřenou ostrahou. Následuje fyzická ostraha. Je vykonávána lidskými 

prostředky a doplňuje prvky MZS a PZTS tím, že adekvátně a okamžitě může osoba 

pověřená ostrahou reagovat na signál narušení. Všechny tyto prvky zastřešuje režimová 

ochrana. Tato ochrana sjednocuje a koordinuje její jednotlivé prvky formou dokumentů, 

metodických pokynů, grafických znázornění apod. Vzniklé materiální ztráty je potřeba 
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pokrýt dostatečným pojištění. Vrchol pyramidy tvoří zbytkové riziko. Zbytkové riziko 

nelze nikdy z této pyramidy vyloučit, ale snahou je aby bylo co nejmenší [5] [1]. 

 

Obrázek 4 – složení fyzické ochrany [autor] 

5 Mechanické zábranné systémy 

MZS tvoří základní stavební kámen každého projektu zabezpečení. Jejich smyslem 

je zabránit nežádoucímu vniknutí do objektu. Jako MZS si můžeme představit všechny 

překážky, které musí narušitel překonat od oplocení, přes dveřní nebo okenní prostory  

po manipulaci s chráněným předmětem v zabezpečeném prostoru. Jelikož je možné každý 

MZS překonat, můžeme je rozdělit do čtyř stupňů rizika. Tyto stupně jsou rozhodovacím 

mezičlánkem pro pojišťovny, zda bude uplatněna pojistná událost. V tabulce 1  

jsou znázorněny stupně rizika. 

Tabulka 1 – rozdělení chráněných objektů z hlediska rizikovosti [12]  

stupeň rizika stupeň a popis rizika 

1 
nízké riziko (narušitelé mají malou znalost zabezpečovací techniky a 

mají k dispozici omezený sortiment běžně dostupných nástrojů 

2 

nízké až střední riziko (narušitelé mají určité znalosti z oblasti 

zabezpečovací techniky a používají základní sortiment nástrojů a 

přenosných přístrojů 

3 

střední až vysoké riziko (narušitelé dobře znají zabezpečovací 

techniku a mají k dispozici úplný sortiment nástrojů a přenosných 

elektronických zařízení 

4 

vysoké riziko (narušitelé jsou schopni nebo mají zdroje pro zpracování 

podrobného plánu vniknutí do objektu a mají komplexní sortiment 

zařízení včetně prostředků umožňujících nahradit rozhodující prvky 

elektrických zabezpečovacích systémů) 
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MZS můžeme obecně rozdělit do dvou základních skupin: 

- Přírodní (využití přírodních terénních nerovností) 

- Technické (uměle vytvořené zábrany) 

Dále MZS rozdělujeme podle umístění do čtyř skupin: 

- Obvodová ochrana 

- Plášťová ochrana 

- Prostorová ochrana 

- Předmětová ochrana 

Všechny MZS ochraňují objekt mechanickou pevností, která je u každého prvků 

jiná. Jelikož lze předpokládat, že každý prvek je překonatelný, musíme jej volit tak,  

aby doba byla pro narušitele neúnosná. Tato doba překonání musí být větší než příjezd 

výjezdové skupiny fyzické ostrahy, příchod strážného nebo státních bezpečnostních složek 

(PČR) popř. městské nebo obecní policie [3].  

5.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jedná se o první překážku, kterou musí narušitel překonat. Prostředky obvodové 

ochrany nejsou součástí chráněného objektu, ale naopak vymezují jeho plochu, respektive 

pozemek, na kterém chráněný objekt stojí. Z právního hlediska tvoří tedy hranici pozemku. 

Mezi hlavní prostředky této ochrany jsou ochranné zdi a ploty. Vzhledem k tomu,  

že na pozemek se musí dostat i oprávněné osoby, řadíme zde i dveře, vrata, branky a pro 

vjezd automobilů i závory. 

Oplocení vymezuje hranici objektu. Většinou je oplocení průhledné, tedy s volnými 

mezerami. Dnešní ploty jsou tvořeny pevnou konstrukcí a se sloupky, které jsou zajištěné 

proti vyvrácení. Pletivo musí být odolné proti povětrnostním podmínkám a zpravidla bývá 

opatřeno i potahem z umělé hmoty.  V současné době výrobci nabízí širokou nabídku 

oplocení jak z hlediska materiálů, zpracování či stupněm zabezpečení. Se stupněm 

zabezpečení samozřejmě roste pořizovací cena. Rozdělení oplocení dle stupně zabezpečení 

je: 
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- Klasické drátěné oplocení 

- Bezpečnostní oplocení  

- Vysoce bezpečnostní oplocení 

Kategorie klasického drátěného oplocení je největší. Setkáváme se s ním  

u rodinných domů, zahrad, ale i méně významných průmyslových zařízeních. Z hlediska 

bezpečnosti toto oplocení nepředstavuje i pro méně vybaveného narušitele závažnější 

překážku, neboť lze toto oplocení snadno přelézt či přestřihnout. Hlavním úkolem je tedy 

vymezení pozemků. Jako výhodu lze označit fakt, že jsou cenově dostupně, snadné 

montáže a estetického provedení. 

Bezpečnostní oplocení musí od klasického oplocení splňovat náročnější požadavky 

na ochranu. Jsou vyrobeny z materiálů jako ocel nebo beton, které mají pevnější 

konstrukci. Hlavním úkolem bezpečnostního oplocení, mimo vymezení hranic pozemku,  

je odradit narušitele od jeho překonání. Minimální výška plotu musí být 2,5 metrů. Využití 

bezpečnostního oplocení je rovněž velmi rozmanité od rodinných domků po průmyslové 

objekty. Nevýhodou je větší pořizovací cena. 

 

 

Obrázek 5 – příklad bezpečnostního oplocení s vrcholovou zábranou [24]  

Vysoce bezpečnostní oplocení bylo zdokonaleno na nejvyšší stupeň ochrany. 

S vysoce bezpečnostním oplocením se setkáme všude, kde by narušení chráněného objektu 

způsobilo vážné ohrožení bezpečnosti, společnosti nebo veřejného pořádku. Mezi tyto 

objekty s vysoce bezpečnostním oplocením řadíme věznice, muniční sklady, významné 

průmyslové objekty, sklady chemikálií, jaderná zařízení apod.  



25 

  

Nedílnou součástí oplocení jsou i tzv. vrcholové zábrany, které zajišťují zvýšení 

bezpečnosti. Vrcholové zábrany ztěžují nebo odrazují přelézání plotu a jsou tvořeny 

z ostnatých nebo žiletkových drátů. Jejich nevýhodou je neestetický vzhled. Dalším 

prvkem, kterým můžeme zvýšit bezpečnost oplocení jsou podhrabové zábrany. Při stavbě 

oplocení nesmíme zapomínat, že narušitel může oplocení překonat i jeho podhrabáním. 

Podhrabová zábrana je tvořena betonovou deskou zapuštěnou do půdy [11]. 

5.2 Mechanické zábranné systémy plášťové a prostorové ochrany 

MZS plášťové a prostorové ochrany zabezpečují vstup (plášťová) do objektu a jeho 

vnitřní konstrukci (prostorová). Je realizována souborem stavebních technických prvků. 

Nejrizikovějšími prvky jsou dveřní a okenní prostor. Dále musí být zabezpečena dobrá 

odolnost zdí.  

Dveřní prostor je jedním z nejdůležitějších stavebních otvorů a skládá se z dvou 

celků s doplňky. Prvním celkem je zárubeň neboli rám. Rám je dřevěný nebo zhotovený 

z ocelových profilů a tím je bezpečnější. Důležité je řádné usazení rámu do ostění, přičemž 

jedna ze stojin je opatřena závěsy pro nasazení a následný otočný pohyb dveřního křídla. 

Druhá stojina rámu je opatřena zapadacím plechem, což je díl, slouží k zasouvání závory 

uzamykacího zámku při zamykání. Dveřní křídlo se skládá z pevné rovné desky. Jsou 

celodřevěné, prosklené, oplechované. Z hlediska zabezpečení jsou nejdůležitější vstupní 

dveře, které musí mít dostatečnou bytelnost tak, aby nešly vypáčit či prokopnout. Dveře 

jsou vybaveny uzamykacím systémem, nejčastěji zámkem s cylindrickou vložkou. 

Cylindrická vložka má ve své konstrukci ozub, který otáčením posouvá závoru zámku. 

Běžné cylindrické vložky pracují s 5-ti stavítky. Tyto stavítka jsou umístěna v různé výšce, 

čemuž odpovídá výška zářezů na klíči. Po zasunutí klíče se všechny stavítka dostanou  

do vodorovné polohy. Tato poloha zajišťuje otočením klíče v zámku jeho uzamčení nebo 

odemknutí [34]. 
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Obrázek 6 – řez cylindrickou vložkou [24]  

Okenními prvky jsou zasklené prostory stavebních otvorů. Jedná se bytová okna, 

balkonová okna, garážová okna, vikýře, větrací otvory, výlohy. Okna jsou různých tvarů  

a velikostí. Jejich hlavním úkolem je denní osvětlení místění. Pro narušitele jsou okenní 

otvory snáze překonatelné než dveřní prostory. Existují různé druhy zabezpečení oken. 

Prvním jsou mříže, které sice mají nejlepší preventivní účinek, ale jsou neestetické. 

V dnešní době jsou rovněž k dispozici okrasné mříže plnící svou úlohu, ale mající  

přijatelný estetický vzhled. Musíme mít na paměti, že mříže sice dostatečnou mírou 

zabraňují narušiteli překonat plášťovou ochranu přes okenní otvory, ale zároveň zabraňují 

objekt takto zabezpečeným oknem opustit. Musí být proto dodrženy požární předpisy  

o bezpečné evakuaci. Dalším možným zabezpečením oken jsou ochranné fólie. Tyto fólie 

jsou průhledné a nejsou na okně vidět. Poskytují dostatečnou ochranu před rozbitím, ale 

jsou nákladné a nemají preventivní účinek. Narušitel se může dojímat, že okenní otvor není 

nijak zabezpečen a při poškození ochranné fólie je třeba tuto fólii celou vyměnit [4]. 

 

Obrázek 7 – příklad estetické bezpečnostní mříže [26] 
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5.3 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Úkolem předmětové ochrany je ochrana jednotlivých předmětů jako peněz, cenin, 

dokladů, šperků atd. Je realizována komorovými trezory nebo trezorovými skříněmi. 

Komorové trezory jsou realizovány pevnými stavebními prvky budovy uvnitř 

objektů. Komorové trezory jsou osazeny samostatnými vstupními dveřmi, které jsou 

z jednoho kusu materiálu speciálně upraveného tak, aby byl odolný vůči různým druhům 

útoků. Jsou vybaveny více druhy zámků, závor a speciálním rámem. Jelikož se zde 

nacházejí chráněné zájmy vysoké hodnoty, bývají tyto komorové trezory otevírány větším 

počtem osob, kdy každá osoba vlastní svůj klíč. Slouží to ke vzájemné kontrole a omezení 

neoprávněného vstupu. Komorové trezory jsou zpravidla vybaveny časovými spínači, 

kamerovým systémem a záznamovým systémem. 

 Trezorová skříň je oproti komorovým trezorům značně menší konstrukce, bývá 

zpravidla přenosná. Slouží k ukládání cenných papírů, hotovosti a jiných důležitých 

dokumentů. Jsou tvořeny z oceli a speciálních slitin, které jsou dvouplášťové. Mezi 

jednotlivými plášti je železobeton a výztuže proti odvrtání v minimální tloušťce 60 mm. 

Skříňový trezor je vybaven bezpečnostním zámkem s třístrannou západkou. Celá 

konstrukce je vyplněna izolační hmotou určující požární odolnost trezoru [13]. 

6 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS je technický systém zajišťující včasné zjištění a následné předání informací  

o situaci v chráněném prostoru. Hlavním úkolem prvků PZTS je tedy rychlá reakce  

na změny, které vyvolá narušitel v chráněném prostoru a předání této informace na předem 

určené místo. PZTS nezadrží ani nezabrání narušiteli vstupu do prostoru, ale výrazně 

podporuje MZS a zefektivňuje fyzickou ostrahu. Složení prvků PZTS udává následující 

obrázek 8. 
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Čidlo je zařízení bezprostředně snímající fyzikální změny, které narušitel nemůže 

ovlivnit. Moderní čidla jsou vybavena bezpečnostním systémem, který monitoruje 

nepovolenou manipulaci s tímto čidlem. Při narušení čidlo rozpozná fyzikální změnu 

v prostoru a vyšle poplachový signál ústředně. 

Ústředna je „mozkem“ a „srdcem“ celého systému. Přijímá a zpracovává informace 

pocházející z čidel, umožňuje ovládat doplňkové zařízení a celou strukturu napájí 

elektrickou energií.  

Přenosové cesty realizují přenos informací na určená místa. Můžou být pomoci 

drátového vedení nebo bezdrátové.  

Signalizační zařízení převádí získané informace na vhodný signál (vyhlášení 

poplachu). 

Doplňková zařízení jsou různé prostředky usnadňující ovládání systému  

nebo speciálních funkcí. (16) 

Stejně jako u MZS je rozdělení prvků PZTS podlé zóny, kterou budou střežit. 

Rozdělení je: 

- Prvky obvodové ochrany 

- Prvky plášťové ochrany 

- Prvky prostorové ochrany 

- Prvky předmětové ochrany 

Obrázek 8 – blokové schéma systému PZTS [12] 
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Protože dnešní trh nabízí mnoho čidel s odlišnými stupni ochrany, principu použití, 

montáže a údržby, uvedu pro přehlednost vybrané prvky. 

Magnetickými kontakty ,neboli čidel otevření, rozumíme vždy dvojici dílů  

– jazýčkový kontakt a permanentní magnet. Permanentním magnetem je nejčastěji 

zmagnetizovaný váleček z feritu. Je-li prvek v klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé 

pomocí magnetického pole sepnut. Při aktivaci (při otevření dveří) se oddálením magnetu 

kontakt rozepne a tím je vyhlášen poplach. Konstrukce jazýčkového kontaktu 

i permanentního magnetu jsou umístěny v krytu z nemagnetického materiálu samostatně. 

Tyto prvky ochrany jsou vhodným střežením všech stavebních otvorů – oken, dveří vrat 

proti otevření. Magnet je namontován na pohyblivou část prostupu a jazýčkový kontakt se 

umisťuje na rám dveří. Je třeba dodržet instrukce výrobce zejména pak: 

- Dodržení minimální a maximální vzdálenosti magnetu od jazýčkového relé 

- Dodržení polohy a orientace magnetu 

- Pro veškeré uchycení je třeba používat šrouby z nemagnetických materiálů 

- Kontakt se montuje vždy na stranu křídla proti závěsům 

Čidla tříštění skla využívají principu charakteristického zvuku při tříštění skla.  

Při narušení, respektive při snaze o překonání skleněné výplně jejím rozbitím se vytváří 

charakteristický zvuk vyvolaný tlakovou vlnou o frekvenci řádově 3 – 10 Hz. Po této vlně 

následuje krátká časová prodleva a poté zvuk tříštivého skla o frekvenci 5 – 13 kHz. Čidla 

tříště skla mají zabudovaný citlivý snímač a zesilovač akustických frekvencí. Tyto čidla 

nejsou určeny pro ochranu skleněných ploch vybavených bezpečnostními fóliemi [12] 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR čidla) pracují na principu, že každé těleso, 

které má větší teplotu než je absolutní nula vyzařuje infračervené záření. Toto záření je pro 

lidské oko neviditelné. Směrem k vyšším teplotám se spektrum posouvá ke kratším 

vlnovým délkám, jak definuje Wienův posunovací zákon. Pro teplotu lidského těla,  

tedy 35 °C je charakteristická vlnová délka 9,4 mm. V případě narušení střeženého 

prostoru musí narušitel projít přes střežené plochy tímto detektorem, tento vyhodnotí 

změnu dopadajícího infračerveného zařízení a pomoci ústředny vyhlásí poplach. PIR čidlo 

má různé optické čočky. V dnešní době se nejvíce využívají Fresnelové čočky, které 



30 

  

poskytují ochranu i v bezprostřední blízkosti PIR čidla. Novější čidla jsou vybavena funkcí 

antimasking, což je nepřetržité sledování životnosti čidla, zejména pak pokusu jeho 

sabotáže. PIR čidla se používají zejména v prostorové ochraně, kdy se umisťují  

na strategické místa jako jsou hlavní chodby, schodiště, křižovatky apod. Zásady instalace 

PIR čidel: 

- PIR čidla pracují nejlépe tak, kdy narušitel musí projít kolmo k nim 

- Umísťují se na podkladu tam, kde nedochází k vibracím 

- Nehrozí nebezpečí vzájemného ovlivňování čidel 

- PIR čidla se nesmí umisťovat naproti oknům, dveřím 

- V případech prostor s podlahovým vytápěním se PIR čidla nedoporučují 

instalovat. (15) 

6.1 Systém průmyslové televize (CCTV) 

CCTV – Closed Circiut Television, v překladu uzavřené televizní okruhy, jsou 

častěji známy jako kamerové systémy. CCTV se používají k monitoringu a ochraně 

určených prostorů, osob, zařízení a majetku. CCTV můžou mít hodně využití – od prevenci 

proti zločinu, kdy jejich viditelné umístění významně působí na psychiku narušitele. 

Narušitelé si velmi dobře uvědomují jejich případnou individuální identifikaci v případě 

zveřejnění záznamu. Dalším možným využitím je sledování neoprávněného pohybu osoby 

ve střeženém prostoru, sledování předmětů, ať už záměrně ponechaných v místě střežení 

nebo neoprávněné manipulace s chráněnými předměty. Dalším využitím je možnost 

sledovat určité děje, výrobní procesy nebo stavy (teplota, tlak) bez přímého ohrožení 

osoby, která má odpovědnost (technik BOZP). V současné době lze zachytit i zvukový 

záznam z těchto zařízení, moderní CCTV umí rozlišovat i registrační značky vozidel, 

biometrické prvky pro individuální identifikaci osob. Nejdůležitějším prvkem CCTV  

je samotná kamera. Dříve byly často používané černobílé kamery, které postupně 

vystřídaly moderní barevné kamery s různou rozlišovací schopností. Vyrábějí se standardní 

na viditelném místě umístěné kamery, skryté kamery vestavěné do různých předmětů, 

kamery umožňující obsluze její dálkové ovládání, speciální kamery pro montáž na strop 

nebo atrapy kamer. Přenos signálu je realizován pomocí koaxiálního kabelu nebo 

bezdrátově. Přenos koaxiálním kabelem je omezen zpravidla na několik stovek metrů.  
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Při překročení této vzdálenosti dochází ke zhoršení rozlišovací schopnosti systému. Přenos 

bezdrátovým vedením je možný na mnohem delší vzdálenost a to řádově i několik desítek 

kilometrů. Důležitým prvkem je rovněž zařízení pro zpracování a zobrazení přeneseného 

videosignálu. Nejčastěji se k tomuto účelu využívají monitory nebo počítače. Monitory 

jsou zpravidla vybaveny softwarem umožňující sledování více výstupu na jednom 

monitoru. Součástí CCTV bývá i záznamová zařízení. Výstup z tohoto zařízení může mít 

důležitou procesní hodnotu z hlediska dokazování [2] [13]. 

 

Obrázek 9 -  prvky kamerového systému [25] 

6.2 Technické zabezpečení pomocí biometrických metod 

Mezi prvky PZTS lze zařadit i relativně nový vědní obor zvaný biometrie. Tento 

obor se zabývá zkoumáním živých organismů, především člověka a měřením jeho 

biologických znaků a chováním. Biometrické systémy pracují s těmito čtyřmi pojmy: 

- Recognition (rozpoznávaní) = rozpoznání člověka s použitím vhodné 

tělesné vlastnosti 

- Verification (ověření) = proces, kde se biometrický systém potvrzuje 

totožnost jedince na základě jeho vlastností, princip one-to-one 

- Identification (identifikace) = proces, kdy se biometrický systém pokouší 

určit totožnost neznámého jedince. Sejmutý vzorek je porovnán se všemi v databázi 

uloženými vzorky. Tento proces je znám jako princip one-to-many. 

- Authentication (autentizace) = proces, kdy uživatel získá určitý status 

(oprávněný/neoprávněný) 
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Biometrické systémy lze uplatnit v docházkovém systému, kdy systém je zpravidla 

propojený se systémy na výpočet mzdy. Dále k přístupovým systémům a k osobní 

identifikaci. 

Mezi metody autentizace patří: 

- Autentizace heslem 

Tato autentizace využívá hesla jako klíče k přístupu do objektu. Výhodou těchto 

systému je, že se nesetkává s odporem osob, po kterých je heslo využíváno. Nevýhodou  

je možnost osoby zapomnění tohoto hesla nebo jeho zneužití neoprávněnou osobou.  

Tato metoda je využívána i běžném životě, kdy při přihlášení např. do emailové schránky 

je vyžadováno heslo. V dnešní době rozvoje internetového bankovnictví jsou na hesla 

kladeny stále větší nároky na jejich délku, počet znaků, velká malá písmena, použití číslic 

apod. Některé systémy umí rovněž heslo „kontrolovat“ aby se heslo neskládalo např. 

z prvních třech znaků příjmení apod. Systémy rovněž nutí uživatele o pravidelnou změnu 

hesla tak, aby pro případného narušitele bylo obtížnější toto heslo získat.  

- Autentizace předmětem 

Tato metoda autentizace je založena na vlastnictví speciálního předmětu – tokenu. 

Token opravňuje ke vstupu do objektu nebo do jeho určitých částí. Výhodou tokenu  

je naprostá pohodlnost, kdy uživatel si nemusí pamatovat spoustu hesel využívaných  

pro vstup. Nevýhodou je jeho snazší zneužití než při zadávání hesla. Zneužití může nastat 

při ztrátě nebo odcizení a poté je nutno celý systém přeinstalovat. Často tato metoda bývá 

kombinovaná s předchozí metodou, kdy uživatel musí při přiložení tokenu ještě potvrdit 

totožnost heslem. 

- Biometrická autentizace 

Biometrika využívá individuálnosti jednotlivých osob a jejich znaků. Hlavní 

výhodou této metody je, že si uživatel nemusí pamatovat kombinace hesel, či se nemusí bát 

ztráty nebo odcizení tokenů. Nevýhodou může být neochota uživatelů k sejmutí 



33 

  

požadovaného vzorku. Většina lidí bude mít nechuť k přiložení očí k sejmutí duhovky oka 

k zařízení, které proti oku vyšle laserový paprsek. Biometrické systémy využívají 

jedinečnost lidských znaků, jejich relativní stálost (v průběhu života se výrazně nemění)  

a jejich neodstranitelnost. Mezi vybrané biometrické elektronické systémy kontroly vstupu 

patří: otisk prstu, geometrie tváře, duhovka oka, hlas. 

Geometrie tváře je dnes nejvíce zkoumanou metodou. Rozpoznávání  

je založeno na principu sejmutí obrazu tváře pomocí kamerového systému a jeho 

následné porovnání s databází. K jednoznačné identifikaci se využívají geometricky 

významné místa jako poloha a vzdálenost očí, nosu, rtů atd. 

Duhovka oka je relativně nová metoda zkoumání. Duhovka je sval uvnitř oka, který 

reguluje velikost čočky na základě intenzity dopadajícího záření. Je barevná část oka, která 

odpovídá množství melatoninového pigmentu. Zbarvení a struktura duhovky je dána 

geneticky, ale vzorkování není. Stejně jako u otisku prstu neexistují dvě osoby, jenž by měl 

naprosto stejné vzorkování duhovky. Ke snímaní duhovky je třeba vysoce kvalitní digitální 

kameru a infračervené osvětlení. Tato kamera snímá a sbírá informace o orientaci, četnosti 

a pozici specifických složek. Tyto informace pak slouží k vytvoření duhové mapy viz 

obrázek 11. 

Obrázek 10 – významné body na hlavě [27] 



34 

  

 

Obrázek 11 – duhová mapa v oku [15] 

Otisk prstu je nejznámější biometrickou metodou. Její využití pro identifikaci  

se využívá už celé století. Využívá se jedinečnosti každého otisku prstu, kdy je stálý, 

relativně neměnný a neodstranitelný. Při identifikaci se využívá výskyt jednotlivých 

marketů a jejich poloha na otisku prstů. Výhodou tohoto systému je komfort mezi 

uživateli. Nevýhodou může být pořizovací cena. 

Identifikací podle hlasu rozumíme zejména porovnáním jedince žádajícího o vstup 

s databází. Využívá se jedinečnost zabarvení lidského hlasu zejména pomocí klíčové věty. 

V reálném prostředí je tento systémy velmi náchylný k nepřesnostem. Hlavní výhodou  

je nízká pořizovací cena [9]. 

 

Obrázek 12 – otisk prstu s významnými markanty [17] 
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7 Fyzická ostraha 

Pod pojmem fyzické ostrahy rozumíme činnost osoby pověřené ostrahou objektu. 

Jejím hlavím úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku. Dílčími úkoly jsou zabezpečit 

bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Osoba pověřená ostrahou přispívá 

k zabránění trestné činnosti a jiných protiprávních jednání. Fyzická ostraha je nejstarší, 

nejpoužívanější, ale také nejdražší metodou fyzické ochrany objektu. Fyzickou ostrahu lze 

uskutečňovat vlastními kmenovými zaměstnanci, komerčními bezpečnostními agenturami 

nebo policií či armádou. Předmětem fyzické ostrahy je zejména ochrana a ostraha 

movitého a nemovitého majetku na místech veřejnosti přístupných nebo na jiných místech 

než veřejnosti přístupných. Dále ostraha a ochrana majetku v oblastech určených pro styk 

se zákazníkem. Komerční fyzická ostraha mimo jiné může zabezpečovat i transport peněz 

a jiných cenností a zabezpečovat osobní ochranu osob. Fyzická ostraha je rovněž 

využívána při konání veřejných shromáždění, sportovních nebo kulturních akcí,  

kdy zabezpečuje veřejný pořádek na těchto místech. V neposlední řadě fyzická ostraha 

zajišťuje zásah výjezdových skupin při signálu od ústředny PZTS. 

Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy patří kontrolní propustková činnost, kontrolní 

činnost, střežení objektů a prostor formou strážní služby, realizace zásahu a vyrozumění 

míst poskytujících pomoc. Úkoly tedy jsou zabraňovat neoprávněnému vstupu nebo vjezdu 

do chráněných prostor a evidence oprávněných vstupů a vjezdů. Rovněž při vstupu nebo 

výstupu kontrolují, co osoby přinášejí nebo odnášejí a vozidla přivážejí nebo odvážejí. 

V rámci areálu zabraňují poškozování majetku majitele včetně jeho rozkrádání. K tomu 

využívají pevné stanoviště, pohyblivé stanoviště nebo pochůzkové stanoviště. Při narušení 

objektu nebo při mimořádných situacích (požár) realizují pracovníci fyzické ostrahy zásah. 

Pod tímto zásahem si můžeme představit např. provádění evakuace. Je třeba,  

aby tyto postupy byly upraveny ve směrnicích podniku. V neposlední řadě musí být 

upraveno, koho mají pracovníci fyzické ostrahy vyrozumět o nastalé situaci. Samozřejmě 

podle závažnosti situace se vyrozumívá Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor 

České republiky, Zdravotnická záchranná služba či jiné havarijní složky jako plynová 

pohotovost. Dále informování odpovědné osoby jako majitel objektu, bezpečnostní 

zaměstnanec.  
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Fyzická ostraha je členěna z časového hlediska, kdy vykonává svou činnost 

v provozní době zákazníka. Opačnou alternativou k tomuto je, že fyzická ostraha vykonává 

svou činnost v mimo pracovní době zákazníka, kdy je v podniku omezen provoz pouze  

na údržbu nebo úklid. Dalším možným hlediskem je tzv. nárazová ostraha,  

kdy je vykonávána nerovnoměrně např. při převozu cenin, nebo jeden pracovník fyzické 

ostrahy má přidělen větší počet objektu. V neposlední řádě je činnost pracovníku fyzické 

ostrahy vykonávaná nepřetržitě. 

Z hlediska rozsahu výkonu je fyzická ostraha vykonávána na propustkových 

stanovištích, kdy pracovník pouze eviduje oprávněné vjezdy nebo vstupy a zabraňuje 

neoprávněným vstupům nebo vjezdům. Dalším stupněm ochrany je obvodová ochrany, 

kdy je činnost realizována pouze na strážních stanovištích. Pracovníci nemají vstup  

do budov na chráněném pozemku. Následuje celoplošná ostraha. Tato ostraha, jak vyplývá 

z názvu, je prováděna v celém areálu, včetně budov.  

Jak bylo zmíněno výše, lze fyzickou ochranu realizovat vlastními kmenovými 

zaměstnanci, komerčními službami nebo státními složkami. Pomocí státních složek se 

ochrana provádí na základě zákona. Typickým příkladem může být zákon č. 273/2008 Sb. 

Způsob zajištění ochrany vlastními, tj. kmenovými zaměstnanci má výhodu v tom, že tito 

pracovníci znají prostředí, ve kterém budou pracovat. Nevýhodou je, že firmy mají 

tendenci do těchto pracovních pozic zařazovat nepotřebné pracovníky (důchodce) a tím se 

snižuje kvalita. Druhým způsobem zajištění ochranné služby je využití komerčních služeb, 

které jsou profesionální a mají vyškolené zaměstnance. Tato ochrana je ovšem značně 

nákladná. Nejlepší formou je kombinace kmenových zaměstnanců a komerční služby 

ochrany. 

Pracovníci ostrahy můžou vykonávat i ozbrojenou ostrahu. Tato výzbroj nemůže 

mít charakter donucovacích prostředků, jako je tomu u Policie České republiky. Pracovníci 

můžou výzbroj použít pouze v mezích okolností vylučujících protiprávnost na základě 

zákona č. 40/2009 Sb. trestním zákoně. V případě, že pracovník bude nosit střelnou zbraň 

musí rovněž splňovat podmínky pro nošení a držení zbraně, včetně jeho povinností a práv. 

Neozbrojená ostraha je využívána častěji. Pracovníci neozbrojené ostrahy se nemohou bez 

vědomí vedoucího právníka samovolně ozbrojovat. 
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Existují dva hlediska vystupování ostrahy vůči veřejnosti. Je veřejná (označená 

ostraha) a skrytá ostraha. Veřejná ostraha je označena stejnokrojem bezpečnostní agentury. 

Pracovník má viditelné označení. Pracovník svou příslušnost k agentuře prokazuje 

kartičkou, na které musí být uvedena fotografie pracovníka a evidenční číslo. Není žádoucí 

aby každý věděl, kde pracovník např. bydlí apod. Skrytá ostraha se využívá minimálně  

a jenom tam, kde je to nutné pro plnění úkolů fyzické ostrahy. Zejména se jedná o nákupní 

centra. I tady má však pracovník povinnost prokázat se k příslušné bezpečnostní agentuře 

[2] [6].  

8 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je organizační, administrativní a procesní naplnění bezpečnostní 

politiky organizace. Jejím cílem je sjednotit zásady a pravidla všech pracovníků podniku. 

Konkretizuje jejich oprávnění a povinnosti v rámci organizace, zejména pohyb 

zaměstnanců a dalších osob v prostorách organizace. Režimová opatření by měla být 

navržena tak aby neomezovala pohyb osob a současně zajistila požadovaný stupeň 

bezpečnosti. Mezi nejdůležitější režimové opatření tedy patří: 

- Vstupní a výstupní režim osob a vozidel 

- Režim pohybu pracovníků v objektu, jehož součástí je i omezení vstupu do 

určených prostor 

- Materiální a expediční režim 

- Provozní režim 

- Klíčový režim 

Vzhledem k těmto nejdůležitějším režimovým opatřením lze režimovou 

ochranu rozdělit na vnější režimovou ochranu a vnitřní režimovou ochranu. Vnější 

režimová ochrana konkretizuje vstupní a výstupní podmínky u chráněného objektu. 

Zejména pak povolení ke vstupu nebo vjezdu a místa, kterými se bude do objektu 

vstupovat. Vnitřní režimová opatření se týkají především pohybu osob a materiálů 

v objektu, skladových režimech. 
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Základní dokumenty režimové ochrany jsou: 

- Statut organizace 

- Organizační řád 

- Pracovní řád 

- Spisový řád 

- Skartační řád 

- Pravidla užívání technických prostředků [2] [5] 

Jak ukazuje obrázek 13 musí režimová ochrana vycházet ze zákonů a obecně 

závazných vyhlášek. Nesmí tedy být v rozporu se zákonem. Režimová ochrana může být 

v psané nebo nepsané formě. Psaná forma je rozšířenější a obsahuje různé manuály,  

řády. Nepsaná forma je na základě ústních signálů nebo příkazů nebo vychází ze 

všeobecných pravidel slušného chování. Dále můžou mít trvalé nebo dočasné režimové 

opatření. Trvalé režimové opatření jsou závazné pro všechny dotčené subjekty v prostoru, 

zatím co dočasné jsou pouze pro určený okruh subjektů.  

 

Obrázek 13 – struktura režimové ochrany [autor] 
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9 Charakteristika firmy RED Střechy 

Předmětem podnikání firmy RED Střechy je především montáž a renovace střech 

v Moravskoslezském kraji. Nezáleží na typu objektu, zda–li se jedná o rodinný dům nebo 

průmyslový objekt. Firma RED Střechy nabízí tesařské práce, truhlářské práce, 

pokrývačské práce, klempířské práce a bourání a výstavbu komínů. Součástí areálu firmy 

je i klempířská dílna s 6 m CNC hydraulickou ohýbačkou v hodnotě 200 000 Kč. Firma 

vlastní i nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, která má dosah od země 39 m. Ruka je 

vybavena nástavcem JIB, který umožňuje její horní zalomení a díky tomu je možné 

dostávat břemeno za hřeben střechy. Na hydraulickou ruku se dá připevnit jeřábnický 

naviják o nosnosti 3 tuny umožňující spouštět tak náklad dolů. Hydraulická ruka je 

ovládána dálkově. Vozidlo je vybaveno terénním podvozkem pro dojezd do méně 

přístupných míst. Na obrázku 14 je vozidlo zaparkované v garážovém stání [14] 

 

Obrázek 14 - nákladní vozidlo s hydraulickou rukou [autor] 

9.1 Popis objektu a lokalita objektu 

Areál firmy se nachází v Ostravě, konkrétně na adrese Poděbradova 101a v městské 

částí Moravská Ostrava. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kdy v 1. nadzemním podlaží  

se nachází tři výrobní haly, šatna pro zaměstnance, toalety a kanceláře. Mimo jiné se v 1. 

nadzemním podlaží nachází také serverovna. Halu, označenou na půdorysu objektu 

v příloze 1 jako místnost 1.19 má v pronájmu společnost M&M reality, kde spravuje své 

firemní automobily. Po schodišti se dostaneme do 2. nadzemního podlaží kde se nachází 
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kanceláře, kuchyňka a toalety. Na západě až severozápadě od areálu je v těsné blízkosti 

depo Dopravního podniku Ostrava a.s.. Na východě až jihu se nacházejí různé plynárenské 

společnosti jako Linde Gas a.s., Enra Services s.r.o., RWE Interní služby a.s. a Green Gas 

DPB a.s. Do areálu vedou dva vjezdy, přičemž jeden se nachází vpravo od budovy firmy 

RED Střechy (na obrázku 15označen jako A) a druhý se nachází vedle depa dopravního 

podniku Ostrava a.s. (na obrázku 15 označen jako B)   

 

Obrázek 15 - pohled na areál [28] 

9.2 Současný stav zabezpečení firmy RED Střechy 

V následující kapitole uvedu přehled stavu současného zabezpečení. 

Mechanické zábranné systémy 

Celý areál je oplocen plotem značky Nylofor 3D se zvláštním 3D vyhnutím  

a velmi těžkými vodorovnými dráty. Panely jsou ukotveny do betonu, který zároveň tvoří 

podhrabovou překážku. Oplocení nemá žádnou vrcholovou překážku. Na obrázku 16 je 

vyfoceno oplocení, které lemuje celý areál. 
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Obrázek 16 - oplocení areálu [autor] 

Jak bylo zmíněno výše, do areálu je možno vstoupit dvěma vjezdy. Hlavní vjezd 

(označen na obrázku 15 jako „A“) je z plechových vrat uzamykatelných visacím zámkem 

na visacím zámku. Vedlejší vjezd (na obrázku 15 označeno jako „B“) je starší ,z pletivové 

brány, rovněž uzamykatelné visacím zámkem, který je provlečen v řetězu. Oba vjezdy  

se uzamykají přes noční hodiny, přes víkend, i když se zde nachází pracovníci nebo pokud 

se v areálu nikdo nenachází. Na obrázcích 17 a 18 je hlavní a vedlejší vjezd. 

 

 

Obrázek 17 – vedlejší vjezd „B“ [autor] 
Obrázek 18 – hlavní vjezd „A“ [autor] 
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V prostoru mezi oplocením a pláštěm budovy leží menší volný prostor sloužící pro 

parkování firemních vozidel. Před vchodem do výrobní haly (viz příloha 1) se na levé 

straně nachází garáž, která slouží pro parkování výše uvedeného nákladního vozidla 

s hydraulickým ramenem. V tomto prostoru se rovněž nachází vyřazený materiál nebo 

materiál určený k okamžitému naložení na firemní  nákladní vozidlo. Plášť budovy  

je tvořen z betonových cihel ULTRA THERM v šíří 450 mm opatřené fasádou. Místy  

se nachází i klasické pálené cihly. Střešní plášť je tvořen z plechového materiálu. Hlavní 

dveře jsou dřevěné s malou skleněnou výplní ve výšce očí. Rovněž dveře do výrobních hal 

jsou dřevěné, ale bez skleněné výplně. Všechny dveře jsou opatřeny kuličkou, tudíž  

je nelze otevřít zvenčí. Okenní prostory výrobních hal jsou ve výšce 3,3 m. Okenní 

prostory kanceláří 1. nadzemního podlaží se nachází ve výšce 1,2 m. Na obrázku 19 jsou 

vyobrazeny hlavní vchodové dveře. Prostor budovy je bez bezpečnostních mechanických 

prvků, jako jsou bezpečnostní dveře. Pro ukládání hotovosti a dokumentů se používá 

skříňového trezoru IVETA 5 ME/K 

 

Obrázek 19 - hlavní vstup do firmy RED Střechy [autor] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Ve firmě RED Střechy se nachází docházkový systém SAFESCAN TA-810 

umístěný vždy u dveří. Firma má tedy dva přístroje zaznamenávající příchod a odchod 

zaměstnanců přiložením karty, kterou má každý pracovník svou. V celém objektu se jinak 

nachází PIR čidla, které jsou pouze u dveřních prostorů, které jsou napojeny na dohledové 

a příjmací poplachové centrum firmy DEFENDIT s.r.o. 
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Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je z hlediska výkonu nárazová, tzn. že pracovník bezpečnostní 

agentury má přidělen větší počet objektů, na kterých vykonává ostrahu. V případě firmy 

RED Střechy nemá tento pracovník zejména v nočních hodinách oprávnění od majitele 

firmy vstupovat do vnitřních prostor budovy. Toto oprávnění má pouze při signálu 

některého z čidel PIR. 

Režimová opatření 

Provozní doba areálu je od 08:00 hod. do 16:00 hod., kdy je po celou dobu otevřená 

jak hlavní příjezdová brána, tak vedlejší příjezdová brána. Odblokování systému PZTS 

provádí majitel pomocí mobilního telefonu. Rovněž pomocí mobilního telefonu tuto opět 

aktivuje. Jelikož areál není hlídán bezpečnostní agenturou, je vjezd po celou dobu 

nekontrolovaný. Do areálu tak může přijít kdokoliv, stejně tak může tento areál opustit. 

V celém areálu platí omezení rychlosti vozidel na 15 km/h. Zaměstnanci mají za povinnost 

uzamykat přidělené šatní skříně, přičemž majitel nenese zodpovědnost za případné 

odcizení volně ležících soukromých věcí. Současně musí každý dodržovat protipožární 

opatření a opatření pro bezpečnost a ochranu života a zdraví při práci. Vzhledem k tomu, 

že pracovníci pracují ve výškách musí být při práci neustále připoutání k jistícímu lanu  

a musí nosit na hlavě ochrannou přilbu. Pravidla pro ukládání hotovosti a šeků upravuje 

dokument majitele, kdy udává, že každou převzatou hotovost je třeba ihned uložit  

do příručního trezoru, který je vybavením každé kanceláře. Tento trezor je každá 

zodpovědná osoba povinna kontrolovat a zamykat při každém opuštění kanceláře. Při 

příchodu má každý zaměstnanec povinnost přiložit čtečku k docházkovému systému a 

zaznamenat tak příchod do zaměstnání. To samé platí i při odchodu ze zaměstnání domů. 

Při odchodu ze zaměstnání domů, má každý pracovník povinnost zkontrolovat uzamčení 

všech jemu přidělených uzamykatelných prostor a zkontrolovat uzavření oken. Nákladní 

vozidlo s hydraulickým ramenem je zodpovědná osoba povinna při zaparkování do 

příslušné garáže řádně uzamknout a klíče nechat v příručním trezoru k tomu určenému. 
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9.3 Aktiva společnosti RED Střechy 

Vybavení kanceláří obsahuje PC (sestava nebo notebook), kancelářskou židli, 

pracovní stůl a tiskárnu. Součástí vybavení je skříň na ukládání písemností. V kuchyňce  

je mikrovlnná trouba, lednice, pečící trouba, židle a stůl. V prostoru areálu je zaparkováno 

celkem 13 vozidel. Ve výrobní hale je mimo pracovních pomůcek a menšího množství 

materiálu i hydraulická ohýbací soustava.  

 

Obrázek 20 – vybavení kanceláře [autor]  

 

Celkovou hodnotu majetku firmy RED Střechy uvedu v tabulce 2 

 

Obrázek 21 - vybavení kanceláře [autor] 
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Tabulka 2 - aktiva firmy RED Střechy [autor] 

 
majetek 

počet 

kusů 

cena / 

kus 

(Kč) 

cena / 

celkem 

(Kč) 

1 monitor 20" LG 20M35A 5 2190 10950 

2 PC 7 6999 48993 

3 skříň 4 4053 16212 

4 pracovní stůl 8 6683 53464 

5 kancelářská židle 8 6049 48392 

6 
firemní tiskárna RICOH Aticio MP 

161SPF 
2 8875 17750 

7 tiskárna Samsung SL-C460W 2 5990 11980 

8 lednice 1 4999 4999 

9 mikrovlná trouba 1 1500 1500 

10 kuchyňská židle 3 554 1662 

11 kuchyňský stůl 1 1248 1248 

12 kuchyňská linka 1 4250 4250 

13 pečící trouba 1 6785 6785 

14 Volkswagen Transporter 6 175000 1050000 

15 nákladní vůz 6 135000 810000 

16 nákladní vozidlo s hydraulickou rukou 1 4000000 4000000 

17 materiál 1 2500000 2500000 

18 CNC hydraulická ohýbačka 1 625000 625000 

19 server 1 101433 101433 

   
∑ 9 314 618 

 

10 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik areálu 

Analýza a hodnocení rizik je proces, kterým můžeme odhalit a snížit rizika 

ohrožující společnost. Pro tuto analýzu v současné době existuje mnoho metodik  

a softwarových nástrojů. Při výběru konkrétní metodiky posuzujeme její předpoklady pro 

stanovený účel, zda vstupní data, která budeme mít k dispozici jsou dostatečná pro 

stanovenou metodu hodnocení rizik a v neposlední řadě provést výpočet. Po provedení 

výpočtu následuje interpretace výsledků, který je určen předpoklady metodiky. Jednotlivé 

metody identifikace rizik jsou pomocným nástrojem posuzovatele, který musí vycházet  

ze vstupních údajů, statistických údajů, vlastního úsudku a zkušeností. Každá metoda pro 

analýzu a posouzení rizik je vytvořena pro určitý specifický problém. V oblasti 

bezpečnosti osob a majetku se tyto metody přebírají z jiných odvětví a následně se upravují 

https://www.alza.cz/samsung-sl-c460w-d456210.htm
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pro účely zabezpečení. K analýze rizika ve firmě RED Střechy byly vybrány metody 

identifikace ohrožení. Kritériem při výběru jednotlivých metod byla jejich dostupnost, 

přehlednost a možnost co nejlépe stanovit nejpravděpodobnější rizika. Následoval výběr 

nejzávažnějšího druhu rizika pro posouzení. Jako první metodu jsem zvolil Ishikawův 

diagram, někdy též zvaný diagram rybí kosti pro modelování ohrožení firmy z hlediska 

protiprávních činů. Pro samotný výpočet míry rizika byla použita metoda FMEA neboli 

metoda selhání a jejich dopadů, která vygeneruje pomocí Paretoveho principu 80/20 

nejzávažnější rizika. Pro verifikaci těchto rizik byla použita metoda souvztažnosti [8]. 

10.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Pro řešení problému v oblasti bezpečnosti lze použít Ishikawův diagram nazývaný 

pro svůj výsledný tvar diagram rybí kosti. Tato metoda byla vyvinutá profesorem Karou 

Ishikawou. Tato metoda pomáhá identifikovat různé příčiny problému. Jeho tvorba probíhá 

tak, že si určíme problém který budeme řešit. Tento problém si označíme jako následek  

a tvoří hlavu ryby. V páteři jsou hlavní kosti které specifikují oblast možných rizik.  

Pro oblast zabezpečení to jsou prolomení perimetru objektu, selhání fyzické ostrahy apod. 

K těmto hlavním odvětvím se hledají dílčí příčiny jejího vzniku. Základní tvar metody  

je na obrázku 22-  

 

Obrázek 22 - schéma Ishikawova diagramu [autor] 
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Při posuzování rizik pro firmu RED Střechy jsem jako následek zvolil narušení 

bezpečnosti objektu. Pro jednotlivé příčiny překonání perimetrické ochrany, prolomení 

plášťové ochrany, prolomení prostorové ochrany, překonání předmětové ochrany, selhání 

režimových opatření a další vlivy. Grafický výstup je na obrázku 23 [8] [18]. 



48 

  

 

Obrázek 23 - Ishikawův diagram aplikovaný na firmu RED Střechy [autor] 
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10.2  Analýza selhání a jejich dopadů 

Tato analýza tvoří rozbor selhání a jejich důsledků. Tato metoda se nazývá Failure 

Mode and Effect (dále jen FMEA). FMEA hledá nejzávažnější příčiny selhání. Pro výpočet 

míry rizika se užívá vzorce: 

* *R P N H , kdy 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnou rizika 

K jednotlivým členům vzorce se přiřadí parametr. Tento parametr je na stupnici  

od 1 do 5 podle míry závažnosti. U pravděpodobnosti vzniku rizika je parametr 1 – velice 

nepravděpodobná, dále pokračuje spíše nepravděpodobná, pravděpodobná velmi 

pravděpodobná a parametr 5 udává trvalou hrozbu. U závažnosti následků je od parametru 

1 – malá škoda na majetku, přes větší škoda na majetku, vyšší škoda na majetku, vysoká 

škoda na majetku po parametr 5 – velmi vysoká škoda na majetku. Odhalitelnost rizika při 

parametru 1 – odhalitelná v době jeho spáchání udává, že se pokus o narušení dostane 

prakticky ihned na požadované místo realizující zásah. Celková míra rizika se podle vzorce 

spočítá vzájemným součinem těchto hodnot. Přehled je v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

Tabulka 3- parametry metody FMEA [autor] 
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Dle Ishikawova diagramu budu analyzovat konkrétněji rizika uvedená v tabulce 4. 

Tabulka 4 uvádí seznam rizik, přičemž červeně zvýrazněná rizika jsou vyhodnocená dle 

Paretovy analýzy jako nepřijatelná. 

Tabulka 4 - metoda FMEA procesních rizik [autor] 

procesní rizika 

subsystém riziko specifikace 
označení 

rizika 
P N H R 

prolomení 

perimetrické 

ochrany 

výkon fyzické ostrahy 

nízký počet 

členů 
1 3 2 3 18 

selhání člena 2 2 2 3 12 

prolomení 

plášťové ochrany 
výkon fyzické ostrahy 

nízký počet 

členů 
3 3 3 3 27 

selhání člena 4 2 3 3 18 

prolomení 

prostorové 

ochrany 

výkon fyzické ostrahy 

nízký počet 

členů 
5 3 4 3 36 

selhání člena 6 2 4 3 24 

prolomení 

předmětové 

ochrany 

výkon fyzické ostrahy 

nízký počet 

členů 
7 3 5 3 45 

selhání člena 8 2 5 3 30 

selhání 

režimových 

opatření 

ztráta klíčů 
 

9 3 4 3 36 

nevhodná manipulace s 

klíči 

zapůjčení 10 1 4 3 12 

vyrobení 

duplikátu 
11 1 4 4 16 

únik informací 
 

12 2 4 5 40 

neuzavření oken a dveří 
 

13 2 4 2 16 

nevhodně nastavené 

režimové opatření  
14 2 4 5 40 

nedodržení zásad pro 

ukládání peněz a 

dokumentů 
 

15 2 5 2 20 

neopuštění areálu v 

mimopracovní době  
16 2 4 2 16 

neuzamčení trezoru 
 

17 2 5 3 30 
 

Z procesních rizik Paretovou metodou vyplynuly jako nepřijatelná rizika zejména 

trvalá nepřítomnost fyzické ostrahy. Ostraha je sice realizována jako nárazová, ale pro 

dostatečné uhlídání areálu nepostačuje. Únikem informací se rozumí zejména vyzrazení 

případnému narušiteli místo umístění PIR čidel, způsob ukládání hotovosti, výši hotovosti 

a různých nákladných materiálů. Nedodržení zásad pro ukládání hotovosti může mít 

 za následek jejich ztrátu. Při prokázání neuzamčení trezoru je možno odcizené věci 

přikládat na odpovědnost zaměstnance, který zodpovídá za přidělenou věc. 
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Tabulka 5 - metoda FMEA strukturálních rizik [autor] 

strukturální rizika 

subsystém riziko specifikace 
označení 

rizika 
P N H R 

prolomení 

perimetrické 

ochrany 

podhrabání 

oplocení  
A 1 2 3 6 

nedostatečná 

funkce prvků MZS 

opotřebení B 2 2 2 8 

nekvalitní C 2 2 2 8 

destrukce D 3 2 2 12 

přelezení oplocení 
 

E 5 2 5 50 

nedostatečná 

funkce prvků PZTS 

absence F 3 2 2 12 

snaha o vyřazení G 4 2 1 8 

sabotáž H 2 2 1 4 

umístění CH 3 2 5 30 

vytvoření otvoru v 

oplocení 

běžnými nástroji I 5 2 2 20 

speciálními 

nástroji 
J 3 2 2 12 

prolomení 

plášťové ochrany 

narušení střešního 

pláště  
K 1 3 2 6 

nedostatečná 

funkce prvků MZS 

opotřebení L 2 2 2 8 

nekvalitní M 2 2 2 8 

destrukce N 3 2 2 12 

nedostatečná 

funkce prvků PZTS 

absence O 3 2 2 12 

snaha o vyřazení P 4 2 1 8 

sabotáž Q 2 2 1 4 

umístění R 3 2 5 30 

vytvoření otvoru v 

plášti 

běžnými nástroji S 5 3 2 30 

speciálními 

nástroji 
T 3 3 2 18 

prolomení 

prostorové 

ochrany 

nedostatečná 

funkce prvků MZS 

opotřebení U 2 2 2 8 

nekvalitní V 2 2 2 8 

destrukce W 3 2 2 12 

nedostatečná 

funkce prvků PZTS 

absence X 3 2 2 12 

snaha o vyřazení Y 4 2 1 8 

sabotáž Z 2 2 1 4 

umístění AA 3 2 5 30 

prolomení 

předmětové 

ochrany 

odcizení vozidla  
 

BA 3 5 3 45 

nedostatečná 

funkce prvků MZS 

opotřebení CA 2 4 2 16 

nekvalitní DA 2 3 2 12 

destrukce EA 3 5 2 30 

nedostatečná 

funkce prvků PZTS 

absence FA 3 2 2 12 

snaha o vyřazení GA 4 4 1 16 

sabotáž HA 2 2 1 4 

umístění CHA 3 1 5 15 
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Pro vyhodnocení nepřijatelnosti rizika byla využita Paretova analýza. Výpočet  

se provádí podle Paretova principu 80/20, který udává, že 80 % důsledků pramení z 20 % 

příčin. Součtem výsledné míry rizika R jsem získal 100%. Na základě konkrétních rizik  

se počítá kumulativní četnost, která závisí na jejich bodových hodnotách. Jednotlivé 

četnosti byly sečteny a vytvořily tak součet 100 %. Následovala identifikace rizika 

spadající do limitu 80 %. Tyto rizika jsou označena jako nepřijatelná. Zbývající rizika jsou 

přijatelná, ale musíme jim rovněž věnovat pozornost a nemůžeme je podceňovat. Na grafu 

č. jsou procesní rizika a na grafu č. jsou strukturální rizika [8]. 

 

Z grafu je patrné, že při aplikaci principu, že 80 % procent důsledků pramení  

z 20 % příčin, se z procentuálních rizik musíme zabývat riziky absence fyzické ostrahy  

a především na dodržení režimových opatření.  
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Obrázek 24 - graf  Paretovy analýzy procesních rizik proložen Lorenzovou křivkou [autor] 
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U strukturálních rizik Paretovým principem vyšlo najevo, že narušení bezpečnosti 

objektu je vzhledem k absenci PZTS a fyzické ostrahy, pro narušitele snadné.  

Proto se ve svých návrzích změn v současném stavu zabezpečení zaměřím na červeně 

zvýrazněné rizika zobrazených v tabulkách 4 a 5. Těmito riziky jsou především prolomení 

perimetrické ochrany a tím přístup do prostoru areálu, kde se nachází zaparkované 

nákladní vozidlo s hydraulickým ramenem, rovněž bez ochrany. S tím souvisí i ochrana 

prostorů, kde jsou uloženy osobní věci pracovníku, ale hlavně příruční trezory, kde jsou 

uchovány dokumenty a hotovost. 

10.3 Hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti byla zvolena jako nástroj pro verifikaci výsledků metody 

FMEA. Aplikace této metody je vhodná i pro posuzování celých objektů, v tomto případě 

je metoda přenesená na areál firmy RED Střechy. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů 

rizika. V dalším kroku následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vazeb mezi nimi. Pro 

tento účel je sestavena tabulka s maticí. Na ose X jsou zaneseny rizika dle Ishikawova 

diagramu a metody FMEA. Shodně jsou zaneseny tyto údaje na ose Y. Principem této 
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Obrázek 25 - graf Paretovy analýzy strukturálních rizik proložen Lorenzovou křivkou [autor] 
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analýzy je hledat propojenost rizik kvůli možnému nežádoucímu domino efektu. Pokud  

na sebe rizika navazují nebo se dokonce podporují, napíšeme do příslušné kolonky 1, 

pokud je tomu naopak, tedy rizika mezi sebou nemají spojitost, napíšeme 0. Pro názornost 

uvedu jednoduchý příklad. Jestliže do automobilu nenačerpáme pohonné hmoty bude 

automobil nepojízdný. Rizikem je v tomto příkladě nenačerpání pohonných hmot a na to 

navazuje nepojízdnost vozu. Do kolonky bychom tedy naspali 1. Na koci této analýzy jsou 

provedeny součty ve všech sloupcích a řádcích, a z nich vypočteny koeficienty Kar a Kpr, 

což jsou procentuální vyjádření návazných rizik Rb k riziku Ra. Tyto koeficienty jsou 

zpracovány do tabulky, která je výchozí pro grafické znázornění. Pro zjištění míry rizika 

zvolíme osy O1 a O2. Tyto osy se vypočítají z následujících vzorců 

max min
1 100 *

100

ar arK K
O s


 

 

max min
2 100 *

100

rb rbK K
O s


   

Na základě míry spolehlivosti systému s = 80 % vzniknou 4 kvadranty 

reprezentující závažnost jednotlivých rizik. Rozdělení míry rizika podle kvadrantu udává 

následující tabulka 6. 

Tabulka 6 - závažnost jednotlivých oblastí v matici podle metody souvztažnosti [autor] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. Oblast 
Primárně a sekundárně nebezpečná 

rizika 

II. Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. Oblast Relativní bezpečnost 

Ve své práci se budu zabývat hlavně riziky, která se budou nacházet v I a II oblasti. 

Zbývající rizika nebudu podceňovat, ale vzhledem k jejich neprovázanosti na primárně  

a sekundárně nebezpečná rizika můžou s opatřeními vyčkat na pozdější dobu, kdy bude 
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zajištěna finanční připravenost podniku na aplikování dalších prostředků pro zvýšení 

bezpečnosti objektu.  

 

Obrázek 26 - výstup z metody souvztažnosti [autor] 

Metoda souvztažnosti potvrdila, že největším rizikem pro společnost  

je nedostatečná funkce prvků PZTS, hlavně jejich absence. Po zabezpečení objektu prvky 

PZTS navazují kvalitní prvky MZS a fyzická ostraha. Do sekundárních rizik patří rovněž  

i nevhodně nastavené režimové opatření, včetně jejich nedodržování ať úmyslně nebo 

neúmyslně. Dalším krokem pro zvýšení bezpečnosti objektu je zabezpečení vhodných 

režimových opatření. V návrzích změn v současném stavu zabezpečení se tedy na základě 

analýz rizik budu soustředit na prvky PZTS, fyzickou ostrahu, zkvalitnit prvky MZS  

a nastavení režimových opatření. 

11 Návrh inovativního řešení současného stavu zabezpečení 

Na základě provedených analýz můžu navrhnout pro firmu RED Střechy zlepšení 

současného stavu zabezpečení. Pro každý svůj návrh budu počítat s principem ALARA, 

který udává, že rizika je nutné snižovat na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Výsledná cena zabezpečení 
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se vymezuje(na) 10 – 15 % z celkové ceny chráněných aktiv. Při aplikaci na předmětnou 

firmu RED Střechy tato částka je 931 500 Kč. Částka by tedy neměla přesáhnout 1 milion 

Kč. Na přání majitele provedu celkem 3 varianty zabezpečení, kdy v první variantě „A“ 

bude navrženo komplexní zabezpečení objektu prvky MZS a PZTS. V této variantě  

se budu zabývat i fyzickou ostrahou a režimovými opatřeními. Ve variantě „B“ bude 

kladen důraz na ochranu finanční hotovostí a dokumentů, kterými firma disponuje. 

V závěrečné variantě „C“ bude kladen důraz na nákladní vozidlo s hydraulickou rukou 

jako nejcennějšího majetku, který firma vlastní. Po návrzích provedu metodu rozhodovací 

matice pro vyhodnocení nejlepší možné varianty, kterou rozvedu více v následujících 

kapitolách.  

11.1 Varianta „A“ 

V této variantě navrhnu zabezpečení komplexně celého objektu se zaměřením na 

největší rizika. Postup bude od perimetrické ochrany přes plášťovou ochranu, prostorovou 

ochranu a předmětovou ochranu. Varianta „A“ bude základem pro všechny varianty 

zabezpečení. 

Perimetrická ochrana 

Jak je vidět na obrázku 16 v kapitole 7.2 je kolem celého areálu kvalitní 

bezpečnostní oplocení značky Nylofor 3D. Oplocení má rovněž dobrou podhrabovou 

zábranu ve formě betonu zapuštěného 50 cm pod úrovní země. Jediným nedostatkem 

oplocení je neexistence vrcholové překážky. Jako vrcholovou překážku zvolím žiletkový 

drát ZN, jenž je odolnější proti přestřižení než ostnatý drát. 

 

Obrázek 27 - žiletkový drát ZN [37] 
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 Nejslabším místem perimetrické ochrany je vjezd „B“ uvedený na obrázku 18 

v kapitole 7.2. Tento vjezd je zastaralý s drátěným oplocením. Je nutno tento renovovat. 

Jako renovaci navrhuji posuvnou bránu na dálkové ovládání. 

 V perimetrické ochraně se budu zabývat i ochranou prostoru mezi perimetrem 

areálu a pláštěm budovy. Na tomto prostoru jsou zaparkovaná služební vozidla a postavená 

garáž pro nákladní vozidlo s hydraulickou rukou. Pro střežení tohoto prostoru zvolím 

kamerový systém pro venkovní použití Motorola FOCUS 73 HD. Tato kamera  

je uživatelsky příjemná na ovládání. Je vybavena wifi systémem, proto není nutné 

instalovat kabeláž. Kameru lze dálkově ovládat a to otáčením, nakláněním a digitálním 

zoomem. Kamerový systém je přizpůsoben i pro pozorování v nočních hodinách  

za snížené viditelnosti infračerveným viděním. Pro monitoring celého areálu postačí tři 

tyto kamery. Kamery budou umístěny na rozích budovy a to nalevo od vchodu do výrobní 

haly a napravo od vchodu do výrobní haly. Jejich záběrem bude pouze areál a tudíž 

nedojde k porušení zákona na ochranu osobních údajů. Třetí kamera bude umístěna nad 

hlavním vchodem, kdy bude zabírat bezprostřední prostor před hlavním vchodem [30] [32] 

[37]. 

 

Obrázek 28 - kamera Motorola Focus 75 HD [30] 

Plášťová ochrana 

Plášť budovy je dostatečně pevný, aby odolal většině útoků. Navrhuji vyměnit 

pouze hlavní dveře za dveře bezpečnostní. Bezpečnostní dveře SD 121 od firmy NEXT 

splňují bezpečnostní třídu 4 s požární odolností 30 minut. Tyto dveře mají 23 aktivních 
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jistících prvků a oboustranné celoplošné pancéřování. Okolí zámku je zesíleno speciálním 

plechem. Celé dveře jsou ocelové s rámem a žebrováním. Pro ochranu okenních prostorů 

navrhuji venkovní rolety ROTALM s elektrickým ovládáním SOMFY, které mimo 

zabezpečovací funkce umožňují značnou úsporu energie při vytápění a naopak při teplých 

letních dnech umožní chlad i bez klimatizace. Rolety mají masivní extrudovanou 

hliníkovou schránku o síle 2 mm a je možno provést výrobu na zakázku podle zadaných 

rozměrů. Jsou bezúdržbové a snižují venkovní hluk. Tyto rolety budou umístěny na všech 

oknech nacházející se na objektu. Firma je vybavena docházkovým systémem SAFESCAN 

TA-810 [33] [36]. 

Prostorová ochrana 

Současná prostorová ochrana je tvořena třemi PIR čidly označených jako JA-83P. 

Tyto čidla jsou bezdrátová a dokážou pokrýt až 112 m2 podlahové plochy. Tyto tři čidla 

jsou umístěna tak, aby zabíraly vstupy do objektu. Ovšem tři PIR čidla na plochu objektu 

nestačí a je potřeba tyto čidla instalovat i do komunikačních uzlů budovy. Proto navrhuji 

instalovat čidla do chodeb, na schodiště a do jednotlivých kanceláří, kde se nacházejí 

příruční trezory s finanční hotovostí a dokumenty. Ústředna je umístěna v serverovně. 

Ústřednou je JA-100, která umožňuje i zapojení bezdrátových prvků. V prostorové ochraně 

jsou klasické kancelářské dveře. Není potřeba instalovat bezpečnostní dveře z důvodu 

dostatečného zabezpečení prostoru prvky PZTS. Umístění PIR čidel je uvedeno v příloze 6 

[19] [20]. 

Předmětová ochrana 

V současné době se pro ukládání hotovostí a dokumentů užívá skříňového trezoru 

IVETA 5 ME/K, který poskytuje dostatečnou ochranu pro hotovost a dokumenty. Navrhuji 

tyto trezory obměnit za ohnivzdorné trezory třídy S60P s číselným zámkem k jeho otevření 

(za příplatek 3 333 Kč). Pro dostatečnou ochranu budou trezory vybaveny bezdrátovým 

detektorem otřesu nebo náklonu JA-182SH.Tento detektor lze umístit i coby detektor 

pokusu o rozbití skleněných ploch nebo dveřních prostor. Pro ochranu nákladního vozidla 

dostačuje parkovací garáž pro toto auto, avšak tato garáž není uzavíratelná. Doporučuji 

vybudování garážových vrat s elektropohonem[23] [31]. 
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Obrázek 29 - ohnivzdorný trezor třídy S60P a S2 [31] 

Fyzická ostraha 

Jak bylo uvedeno, firma nemá kmenového zaměstnance, který by vykonával 

fyzickou ostrahu objektu. Tato ostraha je vykonávána pouze v nočních hodinách  

a to nárazovou formou, kdy přidělený pracovník má za úkol vykonávat činnost ve větším 

počtu areálů. Proto navrhuji zabezpečit fyzickou ostrahu i přes den, kdy pracovník bude 

kontrolovat zejména přicházející osoby a přijíždějící vozidla. Tu samou kontrolu bude 

vykonávat při opouštění areálu. V nočních hodinách navrhuji střežení formou dvou volně 

puštěných psů. Pro tyto psy bude potřeba celkem 4 pracovníků/psovodů, kdy pracovník 

denní směny se bude o psy starat a vykonávat kontrolní činnost vozidel a osob. V nočních 

hodinách bude pracovník vykonávat pochůzkovou činnost v areálu. Pracovník nebude 

moci z důvodu instalace čidel PZTS v prostoru budovy dovnitř této budovy, neboť by 

došlo ke spuštění alarmu. Služební pes musí splňovat tyto podmínky: 

- Přiměřená velikost, rasa a stáří (německý ovčák) 

- Platný očkovací průkaz 

- Platný základní výcvik  

Pro pracovníka/psovoda je rovněž důležité mít platný výcvik se psem. Pro pracovní 

den musí být služební psi uzavření v kotci. Kotec by byl umístěn na volné ploše areálu. 

Náklady spojené s pořízením kotce jsou uvedeny v ekonomickém zhodnocení varianty „A“ 

v tabulce 8. 
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Režimové opatření 

Při realizaci fyzické ostrahy budou její pracovníci vykonávat 12-ti hodinové denní 

směny od 07:00 hod. do 19:00 hod a noční směny od 19:00 hod. do 07:00 hod. V denních 

hodinách bude jejich činnost směřována na kontrolní činnost, kdy namátkově bude 

provedena kontrola zejména odjíždějících soukromých, ale i firemních vozidel. Tato 

kontrola bude probíhat tak, že pracovník vyzve řidiče o možnosti provedení kontroly 

dopravního prostředku. Řidič bude povinen předložit daňový doklad prokazující převzetí 

materiálu z objektu firmy. Po předložení daňového dokladu bude řidič vozidla vyzván 

k otevření zavazadlového prostoru ke kontrole. Pracovník ostrahy má přísný zákaz jakkoliv 

manipulovat s vozidlem nebo s naloženým materiálem. Pracovník bude rovněž dohlížet  

na uspořádané parkování jak firemních vozidel, tak soukromých vozidel pracovníků nebo 

zaměstnanců. Pokud by zjistil pochybení v podobě parkování např. na požární ploše, zajistí 

neprodleně její nápravu. Nemůže ovšem  vozidlo ani po předchozím souhlasu jeho majitele 

přeparkovat pracovník fyzické ostrahy. Pokud jde o firemní automobily, tak na každý den 

je přidělena konkrétní zodpovědná osoba (řidič) a ten vozidlo přeparkuje. 

Pokud budou nainstalovány navrhované prvky PZTS musí být na každém vjezdu 

nebo hlavních stupních dveří označení „střeženo kamerovým systémem“.  

Pokud bude realizována fyzická ostraha formou služebních psů, musí tato 

skutečnost být rovněž řádně označena viditelnými tabulemi na přístupových cestách. 

Stávající režimová opatření ukládání hotovostí a dokumentů a pohybu po areálu, 

omezení rychlosti vozidel na 15 km/h, pravidla pro uzavírání dveří a oken, požární 

předpisy a předpisy BOZP shledávám dostatečná. Nově se musí stáhnout bezpečnostní 

rolety, které budou nainstalované na všech okenních prostorách. S touto skutečností, 

zejména ve způsobu zavírání (elektricky) musí být prokazatelně všichni zaměstnanci 

seznámeni.  

Ekonomické zhodnocení varianty „A“ je v následující tabulce 7. 
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Tabulka 7 - ekonomické zhodnocení varianty "A" [autor] 

varianta "A" 

ochranný prvek 
mno- 

žství 

jed

not

ka 

cena / 

jednotka 

cena 

ochranného 

prvku 

montáž 

výrobku 

celková 

cena 

(Kč) 

žiletkový drát  ZN 188 m 
74,2637

5 
13961,585 

3490,396

25 

17451,

98125 

samonosná posuvná brána 

na dálkové ovládání 

5500x12

50 

m

m 
X 35000 v ceně 35000 

kamera Motorola Focus 73 

HD 
3 ks 5199 15597 3899,25 

19496,

25 

bezpečnostní dveře SD 121 1 ks 24100 24100 6025 30125 

venkovní roleta ROTALM 26,88 m2 2500 67200 16800 84000 

PIR čidlo JA-83P 18 ks 850 15300 3825 19125 

ústředna PZTS JA-100 1 ks 63335 63335 15833,75 
79168,

75 

ohnivzdorný trezor třídy 

S60P a S2 
7 ks 47782 334474 83618,5 

418092

,5 

detekror otřesu nebo 

náklonu JA-182SH 
7 ks 989 6923 1730,75 

8653,7

5 

garážová vrata s 

elektropohonem 
1 ks X 35265 8816,25 

44081,

25 

kotec pro služební psy 2 ks 11750 23500 2500 26000 

služební pes 2 ks 15000 30000 X 30000 

     
celkem 811194 

U varianty „A“ jsou počáteční náklady ve výši 811 194 Kč. Do těchto nákladů není 

zahrnuta údržba všech prvků, zajišťování krmiva pro služební psy a každoměsíční platy 

pracovníkům fyzické ostrahy. Pro údržbu systému a platy fyzické ostraze musí 

zaměstnavatel počítat s ročními náklady ve výši cca 600 000 Kč. 

11.2 Varianta „B“ 

Varianta „B“ bude specifikována pro zlepšenou předmětovou ochranu hotovostí  

a cenin. Základem této varianty bude varianta „A“, kdy z ní budou použity všechny prvky 

navrhovaného zabezpečení. Pro realizaci maximálního zabezpečení hotovostí a dokumentů 

je navrhnut modulární trezorová místnost Centurion. Tato trezorová místnost  

je certifikovaná ochrana proti vloupání. Jeho bezpečnostní třída je V, což znamená limit 

pojišťoven pro hotovostní uložení maximálně 4,5 milionů Kč. Trezorová místnost 

Centurion je odolná proti explozím a odvrtáním diamantovými korunovými vrtáky. Její 

tloušťka stěn je 100 mm. Pro umístění trezorové místnosti je navrhována místnost č. 2.2 
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(viz příloha 7), kdy původní kancelář může být přestěhována do místnosti 2.5,  

která je dostatečně velká. Pro firmu bude trezorová místnost znamenat vysoké počáteční 

náklady, kdy musí zazdít okenní prostory v místnosti 2.2. Střežení trezoru bude formou 

chodbového čidla PIR čidlem JA-83P umístěný na stěně vpravo od vchodu do trezorové 

místnosti. Fyzická ostraha bude realizována variantou „A“. 

 

Obrázek 30 - trezorová místnost Centurion [29] 

Režimové opatření pro trezorovou místnost bude obsahovat určení odpovědné 

osoby, která bude trezorovou místnost otevírat. Pracovníci zde budou před koncem 

pracovní doby ukládat nejen finanční hotovost a dokumenty, ale také PC obsahující 

firemní software. Všechny věci uložené to trezorové místnosti budou zapsány v knize, 

která bude umístěna v místnosti. Tato kniha bude obsahovat zápis konkrétní věci uložené 

do konkrétní přihrádky, kdy odpovědná osoba toto předání podepíše. V trezorové místnosti 

můžou být vždycky maximálně dvě osoby a to odpovědná osoba (majitel nebo jím 

pověřená osoba) a osoba, která věc uskladňuje nebo přebírá [22] [29]. 

Ekonomické náklady na variantu „B“ jsou uvedeny v následující tabulce 8. 
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Tabulka 8 - ekonomické zhodnocení varianty "B" [autor] 

varianta "B" 

ochranný prvek množství 

jed

not

ka 

cena / 

jednotk

a 

cena 

ochranného 

prvku 

montáž 

výrobk

u 

celková 

cena (kč) 

žiletkový drát  ZN 188 m 
74,2637

5 
13961,585 

3490,39

625 

17451,98

125 

samonosná posuvná brána 

na dálkové ovládání 

5500x12

50 
mm X 35000 v ceně 35000 

kamera Motorola Focus 73 

HD 
3 ks 5199 15597 3899,25 19496,25 

bezpečnostní dveře SD 121 1 ks 24100 24100 6025 30125 

venkovní roleta ROTALM 26,88 m2 2500 67200 16800 84000 

PIR čidlo JA-83P 18 ks 850 15300 3825 19125 

ústředna PZTS JA-100 1 ks 63335 63335 
15833,7

5 
79168,75 

ohnivzdorný trezor třídy 

S60P a S2 
7 ks 47782 334474 83618,5 418092,5 

detektor otřesu nebo 

náklonu JA-182SH 
7 ks 989 6923 1730,75 8653,75 

garážová vrata s 

elektropohonem 
1 ks X 35265 8816,25 44081,25 

kotec pro služební psy 2 ks 11750 23500 2500 26000 

služební pes 2 ks 15000 30000 X 30000 

Trezorová místnost 

Centurion 
1 ks X 990000 v ceně 990000 

     
celkem 1 801 194 

Varianta „B“ značně převyšuje stanovený limit 1 milionu Kč jako optimální částku 

pro zabezpečení chráněných aktiv. Majitel firmy musí zvážit, zda předpokládanou investici 

do maximální ochrany ukládaných hotovostí a cenin akceptuje. V tabulce nejsou zahrnuty 

náklady na údržbu, krmivo pro služební psy a platy zaměstnancům fyzické ostrahy. 

Protože je zde trezorová místnost, jsou tyto náklady odhadnuty na cca 850 000 Kč ročně. 

11.3 Varianta „C“ 

Hlavním předmětem zájmu pro variantu „C“ bude nákladní vozidlo s hydraulickou 

rukou. Toto vozidlo je zaparkováno vedle výrobní haly, kde pro tuto skutečnost  

je postavená garáž. Tato garáž není doposud opatřena vraty pro uzamčení vozidla.  

Ve variantě „A“ jsou navržena garážová vrata. Po namontování vrat doporučuji instalaci 
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biometrického systému pro kontrolu vstupu k vozidlu. Tímto biometrickým systémem 

bude terminál na otisk prstu BM-F500, který je moderním přístrojem. Využívá vyspělý 

algoritmus a dosahuje vysoké spolehlivosti a přesnosti. Terminál je možno připojit přes 

ethernet s PC. Samozřejmostí je napojení systému na ovládání garážových vrat,  

kdy po úspěšném identifikování pověřeného pracovníka budou vrata otevřena. 

 

Obrázek 31 - terminál na otisk prstu BM-F5000 [16] 

 Dále pro zabezpečení prostoru uvnitř garáže bude nainstalována IP síťová kamera 

od firmy SigniFire, která je uzpůsobena pro detekci požáru a kouře. Tato detekce  

je okamžitá Mimo jiné je vybavena systémem pro detekci pohybu, takže ji je možno využít 

jako zabezpečovací prvek PZTS. Obsahuje mnoho nastavení detekčních zón, aktivnost 

v závislosti na čase, nebo očekávanou výrobu kouře v závislosti na plánech společnosti. 

Detekční zónou se rozumí programovatelnost IP kamery na chodby, místností apod. 

Aktivnost kamery se rozumí, kdy bude střežit danou zónu, jestli v nočních hodinách 

 nebo i o víkendu. Očekávaný vývin kouře nebo se může projevit při nastartování vozidla. 

Kamera je tak citlivá, že kouř z výfuku vyhodnotí jako vznikají požár. Pro vyhodnocování 

vznikajícího požáru je připojena FSM-IP Network rekordér, který obsahuje samotný 

software pro vyhodnocení. Zároveň umožňuje i neustálé zaznamenávání video streamů na 

interní pevný disk, poskytuje sledování live vide, udržuje a protokoluje všechny události 

podmínek alarmu, a odesílá tyto alarmy s obrazovým záznamem do určených míst. 

V tomto případě na dohledové a příjímací poplachové centrum bezpečnostní agentury 

DEFENDIT. 
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Režimové opatření pro vstup do garáže bude obsahovat určený omezený počet 

pracovníků, kteří mají potřebná oprávnění od majitele řídit nákladní vozidlo. Pouze těmto 

pracovníkům bude odejmut otisk prstu pro biometrický přístup do garážového prostoru. 

Pro případný požár lze terminál BM-F500 naprogramovat na jednotný přístupový kód, 

který bude znát pouze majitel. Majitel v případě požáru musí tento kód sdělit pracovníkovi 

fyzické ostrahy přítomnému na směně, který tuto garáž zpřístupní Hasičskému 

záchrannému sboru ČR pro uhašení požáru. Ekonomicky přehled varianty „C“ je 

v následující tabulce 9. 

Tabulka 9 - ekonomické zhodnocení varianty "C" [autor] 

varianta "C" 

ochranný prvek 
množstv

í 
jed. 

cena / 

jednotka 
cena 

montáž 

výrobku 

celková 

cena 

žiletkový drát ZN 188 m 
74,2637

5 
13961,585 

3490,396

25 

17451,9

8125 

samonosná posuvná brána 

na dálkové ovládání 

5500x12

50 
mm X 35000 v ceně 35000 

kamera Motorola Focus 73 

HD 
3 ks 5199 15597 3899,25 

19496,2

5 

bezpečnostní dveře SD 121 1 ks 24100 24100 6025 30125 

venkovní roleta ROTALM 26,88 m2 2500 67200 16800 84000 

PIR čidlo JA-83P 18 ks 850 15300 3825 19125 

ústředna PZTS JA-100 1 ks 63335 63335 15833,75 
79168,7

5 

ohnivzdorný trezor třídy 

S60P a S2 
7 ks 47782 334474 83618,5 

418092,

5 

detekror otřesu nebo 

náklonu JA-182SH 
7 ks 989 6923 1730,75 8653,75 

garážová vrata s 

elektropohonem 
1 ks X 35265 8816,25 

44081,2

5 

kotec pro služební psy 2 ks 11750 23500 2500 26000 

služební pes 2 ks 15000 30000 X 30000 

terminál na otisk prstu BM-

F5000 
1 ks 16600 16600 4150 20750 

IP kamera SigniFire 1 ks 14750 14750 3687,5 18437,5 

FSM-IP rekordér 1 ks 22560 22560 5640 28200 

     
celkem 878 581 

Obrázek 32 - FSM-IP rekordér (44) Obrázek 33 - IP kamera SigniFire (44) 
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U varianty „C“ byl kladen důraz na ochranu nákladního vozidla s hydraulickou rukou, což 

představovalo její zabezpečení IP kamerou SigniFire, která dokáže rozpoznat nejen 

vznikající požár, ale i narušení objektu. Opět zde nejsou zhodnoceny náklady na údržbu, 

krmivo nebo platové ohodnocení pracovníků fyzické ostrahy. U varianty „C“ jsou náklady 

na roční provoz odhadnuty na cca 780 000 Kč. 

12 Výběr nejvhodnější inovace zabezpečení 

Pro určení nejlepší varianty zabezpečení pro firmu RED Střechy zvolím metodu 

rozhodovací matice. Tato metoda je jednou z nejpřehlednějších. K jejímu vyhodnocení 

stačí základní vědomosti bez nutnosti složitých výpočtů. Základem této metody jsou 

zvolena vhodná kritéria, která jsou podle jednotlivých variant zabezpečení posuzována. 

Jednotlivá kritéria jsou uvedeny v následující tabulce 10. 

Tabulka 10 - označení kritéria [autor] 

Označení kritéria Kritérium 

1 Spolehlivost 

2 Finanční náklady na realizaci 

3 
Míra zásahu do chodu 

společnosti při realizaci 

4 Estetika 

5 Náročnost ovládání 

6 Životnost 

7 Délka záruky 

8 Kvalita servisu 

9 Údržba 

Posouzení variant spočívá k přiřazení jednotlivých bodů na stupnici 1 – 5, kdy platí, 

že čím je kritérium důležitější, tím je ohodnoceno vyšší hodnotou. Posouzení jednotlivých 

variant je uvedeno v tabulce 11. 
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Tabulka 11 - posouzení variant jednotlivými kritérii [autor] 

označení 

kritéria 

Varianta 

"A" 

Varianta 

"B" 

Varianta 

"C" 

1 4 4 4 

2 3 5 4 

3 3 3 3 

4 4 3 5 

5 4 4 4 

6 4 4 4 

7 5 3 5 

8 3 3 3 

9 4 4 5 

součet 34 33 37 

pořadí 2 3 1 

Na základě výsledků z tabulky 11 je nejvhodnější pro firmu RED Střechy varianta 

„C“, podle jednotlivých posuzovacích kritérií. Dalším krokem posouzení variant  

je hodnocení důležitosti. Důležitost kritérií je rovněž ohodnocena pětibodovou stupnicí, 

kdy čím vyšší je pro zadavatele vyšší důležitost kritéria, tím je větší ohodnocení. Výstup 

tohoto hodnocení je v tabulce 12. 

Tabulka 12 - posouzení důležitosti jednotlivých kritérií [autor] 

označení 

kritéria 
důležitost 

Varianta 

"A" 

Varianta 

"B" 

Varianta 

"C" 

1 5 20 20 20 

2 4 12 20 16 

3 3 9 9 9 

4 4 16 12 20 

5 3 12 12 12 

6 5 20 20 20 

7 4 20 12 20 

8 3 9 9 9 

9 2 8 8 10 

součet 

 
126 122 136 

pořadí 

 
2 3 1 
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V obou zhodnoceních je pro firmu RED Střechy nejvýhodnější varianta „C“. Tato 

varianta klade důraz na ochranu nákladního vozidla s hydraulickou rukou,  

což je nejdůležitější majetek podniku. Pro realizaci navrhuji začít s variantou „A“, která 

tvoří základ všech variant. Po dosažení instalace všech prvků z varianty „A“ může firma 

plynule přejít k vybudování kamerového systému v garážovém stání nákladního vozidla 

s hydraulickou rukou. Tato následná investice činí kolem 80 000 Kč. Varianta „B“ značně 

převyšuje prostředky, které je třeba pro optimální úroveň zabezpečení, ale poskytuje 

dostatečnou ochranu pro uložené peněžní prostředky a dokumenty. Doporučením  

je tedy výstavba varianty „A“ s následným doplněním o variantu „B“. Režimové opatření 

musí být v písemné podobě a musí se s vydaným režimovým opatřením prokazatelně 

seznámit každý pracovník podniku. Toto seznámení může probíhat formou školení, 

 kdy zodpovědná osoba seznámí zaměstnance s navrhovaným řešením a toto potvrdí svým 

podpisem..
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Závěr 

V mé diplomové práci jsou navrženy celkem tři varianty inovací k současnému stavu 

zabezpečení firmy RED Střechy, jejímž účelem je zajistit zvýšení bezpečnosti osob  

ve firmě pracujících, a majetku společnosti. Snahou bylo vytvořit bezpečnostní projekt pro 

firmu a tomu byla uzpůsobena i struktura dokumentu. 

Úvodní kapitoly byly směřovány k teoretickému rozboru, který byl následně využit 

k odhalení nejzávažnějších rizik včetně jejich snížení na přijatelnou úroveň. Základem 

každého působení je právní úprava, která konkrétní činnost upravuje, zejména práva  

a povinnosti. Pro konkretizaci právních úprav jsou uvedeny vybrané technické normy, 

které upravují použití jednotlivých prvků v souladu se zákonnými předpisy. Technické 

normy jsou doporučením pro správné využití daného prvku. Následoval rozbor 

bezpečnostního projektu, jeho definice a obecný postup při jeho tvorbě. K fyzické ochraně 

osob a majetku je uvedeno základní rozdělení apelující na provázanost jednotlivých prvků. 

Nelze tedy vybudovat kvalitní zabezpečení bez využití všech uvedených prvků. U každého 

prvku zabezpečení je uvedena charakteristika. Návaznost kapitol s prostředky zabezpečení 

odpovídá jejich zastoupení, kdy základem jsou mechanické zábranné systémy. Tyto 

systémy doplňují elektronické poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Poplachové  

a zabezpečovací systémy nejsou účinné, pokud není přítomná fyzická ostraha, která 

realizuje zásah na vyvolaný signál. Strukturu zaštituje režimová ochrana popisující 

vzájemné fungování. Vždycky ovšem existuje nežádoucí riziko. Nežádoucí riziko jsem se 

snažil minimalizovat, ale nikdy nelze vyloučit. 

V druhé části je popsána společnost RED Střechy a její podnikatelské zaměření. 

Následoval popis objektu, jeho umístění a seznam majetku, kterým firma disponuje. Pro 

určení nejzávažnějšího rizika byly využity tři metody. První metodou byl Ishikawův 

diagram. Ten identifikoval jednotlivá rizika, rozdělena na procesní a strukturální. 

Ishikawovým diagramem byla odhalena rizika ohrožující bezpečnost objektu. Pro výběr 

nejzávažnějších rizik byla využita metoda analýzy příčin a následků. Pro následné určení 

rizik je využita Paretova analýza proložená Lorenzovou křivkou. U těchto metod byly 

rizika rozděleny na procesní a strukturální. K verifikaci nejzávažnějších rizik a k jejich 

vzájemné provázanosti jsem využil metodu souvztažnosti. Tato metoda je určená k 
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odhalení možného domino efektu, kdy jedno riziko navazuje na druhé a spouští lavinový 

efekt. Po vyhodnocení nejzávažnějších rizik byly navrhnuty tři varianty inovací 

v současném stavu zabezpečení. 

Třetí část diplomové práce obsahuje popis jednotlivých návrhů zabezpečení. Díky 

vyhodnocení nejzávažnějších rizik bylo navrženo komplexní zabezpečení celého objektu 

s maximální pozorností na předmětovou ochranu, tedy ochranu hotovostí a dokumentů,  

a komplexní ochrana celého objektu s největší mírou zabezpečení nákladního vozidla 

s hydraulickou rukou, kterým firma disponuje. Po vypracování jednotlivých variant 

zabezpečení byla pro vyhodnocení nejvhodnějšího z návrhů vypracována rozhodovací 

matice. Rozhodovací matice využívá hodnocení jednotlivých návrhů podle zvolených 

kritérií. Těmito kritérii byly spolehlivost, finanční náklady, míra zásahu do chodu 

společnosti, estetika, náročnost ovládání, životnost, délka záruky, kvalita servisu a nároky 

na údržbu. Nejoptimálnější je varianta „C“, která je cenově přijatelná v poměru chráněných 

aktiv. Tento poměr byl stanoven principem ALARA. 

Práce odhalila slabiny stávajícího zabezpečení firmy RED Střechy. Pro inovaci současného 

stavu zabezpečení bylo využito moderních přístrojů využívajícího bezdrátového hifi 

přenosu. Tím, že všechny elektronické prvky zabezpečení využívají wifi přenosu, odpadá 

nutnost montáže kabelových vedení. Těmito prvky bude zajištěna prakticky okamžitá 

instalace bez nutnosti velkých stavebních úprav, proto bude pro firmu RED Střechy práce 

přínosem, protože majitel si nepřeje velký zásah do struktury objektu.
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Příloha 3 – Pomocné výpočty k metodě FMEA (procesní rizika) 

procesní rizika 

označení rizika R kumulativní četnost relativní kumulativní četnost R (%) 

7 45 45 10,34% 

12 40 85 19,54% 

14 40 125 28,74% 

5 36 161 37,01% 

9 36 197 45,29% 

8 30 227 52,18% 

17 30 257 59,08% 

3 27 284 65,29% 

6 24 308 70,80% 

15 20 328 75,40% 

1 18 346 79,54% 

4 18 364 83,68% 

11 16 380 87,36% 

16 16 396 91,03% 

13 15 411 94,48% 

2 12 423 97,24% 

10 12 435 100,00% 
 

 

Příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti: 
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Příloha 4 – pomocné výpočty k metodě FMEA (strukturální rizika) 

strukturální rizika 

označení rizika R kumulativní četnost relativní kumulativní četnost R (%) 

E 50 50 9,29% 

BA 45 95 17,66% 

CH 30 125 23,23% 

R 30 155 28,81% 

S 30 185 34,39% 

AA 30 215 39,96% 

EA 30 245 45,54% 

I 20 265 49,26% 

T 18 283 52,60% 

CA 16 299 55,58% 

GA 16 315 58,55% 

CHA 15 330 61,34% 

D 12 342 63,57% 

F 12 354 65,80% 

J 12 366 68,03% 

N 12 378 70,26% 

O 12 390 72,49% 

W 12 402 74,72% 

X 12 414 76,95% 

DA 12 426 79,18% 

FA 12 438 81,41% 

B 8 446 82,90% 

C 8 454 84,39% 

G 8 462 85,87% 

L 8 470 87,36% 

M 8 478 88,85% 

P 8 486 90,33% 

U 8 494 91,82% 

V 8 502 93,31% 

Y 8 510 94,80% 

A 6 516 95,91% 

K 6 522 97,03% 

H 4 526 97,77% 

Q 4 530 98,51% 

Z 4 534 99,26% 

HA 4 538 100,00% 
 

 

Příklad výpočtu  kumulativní četnosti rizika R a relativní kumulativní četnosti R je uveden 

v příloze 3



  

Příloha 5 – pomocné výpočty k metodě souvztažnosti 
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r 

1 

výkon fyzické ostrahy 

perimetr x 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

2 výkon fyzické ostrahy plášť 1 x 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

3 

výkon fyzické ostrahy 

prostor 1 1 x 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

4 

výkon fyzické ostrahy 

předmět 1 1 1 x 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

5 ztráta klíčů 0 0 0 0 x 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 

6 nevhodná manipulace s klíči 0 0 0 0 1 x 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 

7 únik informací 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 

8 neuzavření oken a dveří 1 1 1 1 1 1 0 x 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14 

9 

nevhodně nastavené 

režimové opatření 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

1

0 

nedodržení zásad pro 

ukládání peněz a dokumentů 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

1

1 

neopuštění areálu v 

mimopracovní době 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 x 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 

1

2 
neuzamčení trezoru 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

1

3 
podhrabání oplocení 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

1

4 

nedostatečná funkce prvků 

MZS perimetr 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 

1

5 
přelezení oplocení 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 

1

6 

nedostatečná funkce prvků 

PZTS perimetr 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 x 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11 

1

7 
vytvoření otvoru v oplocení 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 

1

8 
narušení střešního pláště 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 0 0 0 0 0 7 

1

9 

nedostatečná funkce prvků 

MZS plášť 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 0 1 0 0 12 

2

0 

nedostatečná funkce prvků 

PZTS plášť 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x   0 0 1 0 0 11 

2

1 
vytvoření otvoru v plášti 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 0 0 1 0 0 8 

2

2 

nedostatečná funkce prvků 

MZS prostor 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0 0 11 

2

3 

nedostatečná funkce prvků 

PZTS prostor 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 x 1 0 0 14 

2

4 
odcizení vozu 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 0 0 19 

2

5 

nedostatečná funkce prvků 

MZS předmět 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 x 0 18 

2

6 

nedostatečná funkce prvků 

PZTS předmět 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 x 19 
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Příklad výpočtu koeficientu Kar 

20
*100 *100 80%

1 26 1

ar

ar

K
K

x
  

 


 

Příklad výpočtu koeficientu Krb 

18
*100 *100 72%

1 26 1

rb

rb

K
K

x
  

 


 

Výpočet osy O1 

max min
1

80 12
100 * 100 *80 45,6%

100 100

ar arK K
O s

 
    

 

Výpočet osy O2 

 

max min
2

96 20
100 * 100 *80 39,2%

100 100

rb rbK K
O s

 
    



  

Příloha 6 – varianta zabezpečení „A“ 

 

 



  

 

Legenda schematických značek 

 - PIR čidlo 



  

 - kamera 

 - ústředna PZTS 

 

Příloha 7 – varianta zabezpečení „B“ 

 



  

 

 

Legenda schématických značek 

 - PIR čidlo 

 - kamera 

 - ústředna PZTS 

    

- umístění trezorové místnosti 

 



  

Příloha 8 – půdorys garažového státní s umístěnou IP kamerou 

 

 

 - IP kamera 

 

 


