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Anotace 
 

KLEMENS, M. Inovativní návrh technického zabezpečení výrobního objektu. 

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, 59 stran. Vedoucí diplomové 

práce: Ing. Pavel Čermák. 

Diplomová práce se zabývá inovativním návrhem technického zabezpečení 

výrobního objektu. Úvodem jsou shrnuty právní předpisy vztahující se k dané problematice 

spolu s technickými normami. Dále jsou zpracovány statistické informace v oblasti 

majetkové kriminality v Moravskoslezském kraji a v posuzovaném objektu, včetně její 

predikce. Následně jsou zde popsány prvky fyzické ochrany včetně jejího rozdělení. 

V praktické části je popsán objekt spolu s jeho stávajícím zabezpečením. Dále jsou zde 

identifikovány a vyhodnoceny aktuální rizika, pro která jsou navrhnuta možná řešení 

pro zvýšení bezpečnosti z hlediska protiprávních činů. Na závěr je uvedeno ekonomické 

posouzení navrhovaných řešení. 

Klíčová slova: analýza, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, výroba. 

 

Anottation 
 

KLEMENS, M. Innovative project on a complex technical securing of a production 

object. The diploma thesis. VŠB - Technical university of Ostrava, 2015, 59 pages. Head 

of the Diploma Thesis: Ing. Pavel Čermák. 

The diploma thesis deals with an innovative proposal for technical securing 

of a production object. In the introduction, there is a summary of legal regulations 

governing the given problems together with technical standards. Further, it processes 

statistical information about property crime in the Moravian-Silesian Region and in the 

assessed building, including its prediction. It also describes the elements of physical 

protection, including its categorization. The practical part describes the building with its 

current security equipment. It identifies and evaluates current risks for which possible 

solutions for improving the safety with regard to unlawful acts are proposed. 

The conclusion provides the economic assessment of the proposed solutions. 

Keywords: analysis, warning and emergency system, production. 
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Seznam použitých zkratek  

ALARA  As Low As Reasonable Achievable 

CCTV   Uzavřený televizní okruh 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

EN   Evropská norma 

EPS   Elektronická požární signalizace 

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis 

GHz   Gigahertz 

HD   High-definition 

Hz   Hertz 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IR   Infračervené záření 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MU   Mimořádná událost 

MW   Mikrovlnná čidla 

MZS   Mechanický zábranný systém 

PIR   Pasivní infračervené záření 

PBZ   Požárně bezpečnostní zařízení 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PČR   Policie České republiky 

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

SBS   Soukromá bezpečnostní služba 

US   Aktivní ultrazvuková čidla 

VŠB   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
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1 Úvod 

V současnosti je stále více skloňována otázka bezpečnosti, ať už se jedná 

o bezpečnost osob nebo bezpečnost majetku. V Moravskoslezském kraji se nachází velké 

množství průmyslových zón, jež tvoří hlavní podíl zaměstnanosti v tomto kraji. 

Průmyslové areály se potýkají s majetkovou kriminalitou svých výrobních artiklů 

a odpadů. Stále častěji dochází k útokům tzv. "sběračů kovů", kteří neoprávněně vstupují 

přes perimetr objektu. I přes přísnější kontroly a vyhlášky obcí pokračují tyto osoby ve své 

činnosti, která je v mnohých případech protiprávní. 

Teoretická část je převážně zaměřena na bezpečnostní prvky technické ochrany 

a jejich využití, které dále poslouží při zpracování návrhu zabezpečení. Do oblasti 

technické ochrany spadají mechanické zábranné systémy, prvky tísňového a poplachového 

zabezpečovacího systému, fyzická ostraha a režimová ochrana, která přispívá k celistvosti 

všech výše jmenovaných prvků. Dále je zpracován statistický přehled protiprávních činů 

v oblasti majetkové kriminality, a to jak na celém území Moravskoslezského kraje, 

tak v konkrétním průmyslovém areálu. 

Cílem diplomové práce je identifikovat potenciální rizika a navrhnout inovativní 

zabezpečení posuzovaného areálu, který se nachází na ulici Volenská v obci Šenově 

u Ostravy. Pro vyhodnocení rizik spojených s protiprávní činností jsou aplikovány 

3 metody. Ishikawův diagram příčin a jejich následků, analýza příčin selhání a jejich 

následků a analýza souvztažnosti. Po vyhodnocení jednotlivých metod je navrženo několik 

variant bezpečnostních opatření pro minimalizaci zjištěných rizik, z níž je vybrána 

nejvhodnější varianta.  

Závěr se věnuje ekonomickému posouzení možných návrhů zabezpečení v souladu 

s principem ALARA. Přínos této diplomové práce spočívá v inovaci stávajícího 

zabezpečení objektu. 
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2 Rešerše literatury 

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

Nakladatelství Publish History, 2001, ISBN 80-86445-04-06. 

Publikace je zaměřena na problematiku bezpečnosti soukromých organizací. 

Kapitola o ochraně majetku a osob posloužila jako vodítko pro vypracování teoretické části 

v oblasti fyzického zabezpečení. 

 

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

II, 2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009, 182 s., ISBN 978-80-

7251-312-3. 

Tato kniha se zabývá problematikou v oblasti ochrany objektů a je zaměřena 

na mechanické zábranné systémy. Získané informace a poznatky byly využity při popisu 

jednoho z prvku zabezpečení v oblasti technické ochrany. 

 

KŘEČEK, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, 

s.r.o., 2006, 350 s. ISBN 80-902938-2-4. 

V této knize jsou mimo jiné detailně popsány jednotlivé čidla poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS). Velká část publikace je věnována 

systémům průmyslové televize a jejich využití, jenž pomohla při zpracování v oblasti 

perimetrické ochrany zabezpečení. 

 

PATÁK, J., a kol.: Zabezpečovací systémy - Situační prevence kriminality, 

Nakladatelství Armex Praha, 2000, 117 s. ISBN 80-86244-13-X. 

Uvedená publikace je zaměřena na mechanické zabezpečovací systémy a rovněž 

na PZTS. Důležitým faktorem v ochraně objektu je fyzická ostraha. Tento druh ochrany 

je zde také rozebrán a byl zapotřebí při zpracování podkapitoly o fyzické ostraze. 
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3 Právní rámec v oblasti technického zabezpečení 

Tato kapitola je věnována základním právním předpisům a technickým normám, 

které se týkají ochrany objektů. Právní norma je charakterizována jako závazné pravidlo 

chování, které je vynutitelné státní mocí. 

3.1 Právní předpisy 

Zákonů, vztahujících se k této problematice je mnoho, proto jsou zde vybrány 

základní právní předpisy. Všechny níže uvedené zákony jsou ve znění pozdějších změn 

a doplnění 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., byl přijat 16. prosince 1922 Českou národní radou. 

Ústava deklaruje Českou republiku (dále jen ČR) jako jednotný, svrchovaný 

a demokratický právní stát, který je postaven na úctě k právům a svobodám občana. Ústava 

začíná preambulí a dále je rozdělena do 8 hlav. [34] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu a rovnost lidí v právech 

a důstojnosti. Jedná se o zákon č. 2/1993 Sb., který je společně s Ústavou nejzákladnějším 

dokumentem ČR. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. [37] 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., definuje trestné činy a jejich sankce, které mohou být 

uloženy. Součástí tohoto zákona je vymezení trestných činů, které za jistých okolností 

trestnými činy nejsou. 

Krajní nouze (§ 28) je definována jako "čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
1
" 

Následky způsobené při krajní nouzi nesmí být závažnější, než ty, které by byly způsobeny 

za normálních okolností. 

                                                 
1
 Zákon č. 40, trestní zákon, ve znění pozdějších změn a předpisů 
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 Nutná obrana (§ 29) je definována jako "čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným 

činem.
2
" Obrana musí být přiměřená útoku pachatele. 

Svolení poškozeného (§ 30) popisuje, že "trestný čin nespáchá, kdo jedná 

na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně 

rozhodovat, jsou činem dotčeny.
3
" Toto svolení je nutné dát předem, případně zároveň 

s jednáním osoby, která páchá čin jinak trestný. 

Přípustné riziko (§ 31) je definováno jako "trestný čin nespáchá, kdo v souladu 

s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším 

postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky 

prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li 

společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
4
" 

Oprávněné použití zbraně (§ 32) je popsáno jako "trestný čin nespáchá, kdo použije 

zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.
5
" [40]  

Trestní řád 

Zákon o trestním řízení soudním č. 141/1961 Sb., upravuje postup orgánů činných 

v trestním řízení. Důležitým odstavcem tohoto zákona je při ochraně objektů § 76, 

jenž vymezuje postup při zadržení podezřelé osoby. Osoba přistižená při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, může být omezena na svobodě kýmkoli, jestliže je nutné zjistit 

jeho totožnost, případně zamezit v útěku nebo k zaopatření důkazů. V případě, že dojde 

k omezení osobní svobody, je zapotřebí okamžitě tuto osobu předat policejnímu orgánu. 

Jestliže nelze osobu ihned předat, je nutné toto omezení bezodkladně nahlásit příslušnému 

policejnímu orgánu.  [36] 

Přestupkový zákon 

V zákoně o přestupcích č. 200/1990 Sb., je v obecné části mimo jiné definován 

pojem přestupek a jeho zavinění. Ve zvláštní části tohoto zákona je seznam přestupků 

spolu s maximální výší pokut, které je možné udělit. Podobně jako u zákona o trestním 

řízení soudním jsou zde uvedeny okolnosti, jež naplňují znaky přestupku, ale za jistých 

                                                 
2
 Zákon č. 40, trestní zákon, ve znění pozdějších změn a předpisů 

3
 Dtto 

4
 Dtto 

5
 Dtto 
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podmínek se o přestupek nejedná. Obsahem přestupkového zákona jsou rovněž sankce, 

které lze za přestupky udělit. [38] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, vymezuje právní povinnosti, při výkonu 

závislé práce, ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Pátá část tohoto zákona se věnuje 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost 

zaměstnance v závislosti na možná rizika při výkonu jeho práce. [39] 

Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Účelem soukromého práva 

je ochrana důstojnosti člověka a jeho svobody. Jestliže je ohroženo právo občana a zároveň 

je evidentní, že by zákrok veřejné moci nebyl včas vykonán, může si každý občan 

přiměřeným způsobem svépomocí dosáhnout svého práva. [41] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů popisuje povinnosti a práva 

při zpracování jednotlivých osobních údajů, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, orgány veřejné moci, právnické a fyzické osoby. Správce osobních 

údajů má povinnost určit účel, prostředky a způsob zpracovávání informací. Zpracovávat 

lze jen osobní údaje získané v mezích tohoto zákona. [35] 

3.2 Vybrané technické normy 

Technické normy slouží pro stanovení základních požadavků na bezpečnost, kvalitu 

a mimo jiné také na ochranu zdraví. Jedná se o veřejně dostupný dokument, který 

je založen na souhlasu zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení. 

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

proti vloupání - Požadavky a klasifikace. Tato norma specifikuje požadavky a klasifikaci 

vlastností odolnosti proti vloupání u vstupních otvorů a zábran. Zároveň stanovuje 

odolnost proti vloupání u jednotlivých stavebních výrobků. [4] 

ČSN EN 1628 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Příslušná norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti 

při vloupání ve statickém zatížení. [5] 
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ČSN EN 1629 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Udává zkušební metodu, jež stanovuje odolnost při vloupání 

při dynamickém zatížení. [6] 

ČSN EN 1630 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Obsahem normy je určení zkušební metody pro stanovení odolnosti proti 

manuálním pokusům při násilném vloupání u otvorových výplní. Není zde zahrnuta 

odolnost zámků a cylindrických vložek, jenž jsou napadeny paklíči. [7] 

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

Část 1: Systémové požadavky. První část normy stanovuje systémové nároky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS), např. požadavky 

na provedení či vlastnosti systémů. Obsahem normy jsou rovněž stupně zabezpečení 

a třídy prostředí. Norma prošla několika změnami: A1 (účinnost od roku 2010), Z1 (dnes 

již neplatná) a Z2 (účinnost od roku 2011). [8] 

 ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 6: napájecí zdroje. Tato část je věnována napájecím zdrojům zabezpečovacích 

systémů. Určuje požadavky na napájecí zdroje používané jako součásti PZTS v objektech. 

Obsahem jsou funkční kritéria, zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje. 

[9] 
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4 Statistický přehled protiprávních činů ve vybrané oblasti 

Policie České republiky (dále jen PČR) má mimo jiné ve svých povinnostech vést 

také statistický přehled protiprávního jednání. Statistiky jsou vedeny v mnoha odvětvích. 

Jelikož PČR nemá ve své databázi počet krádeží vloupáním do průmyslových objektů, jsou 

zde graficky a početně rozděleny vybrané objekty a ostatní objekty. Mezi vybrané objekty 

jsou zařazeny obchody, výkladní skříně, restaurace a hostince, ubytovací objekty, kiosky, 

jídelny, závodní kuchyně, stravovací zařízení, objekty se starožitnostmi a uměleckými 

předměty (mimo obchody), kulturní objekty, pokladní a pancéřované skříně, výpočetní 

střediska, školy, byty, víkendové chaty soukromých osob a rodinné domky. Ve skupině 

"ostatní objekty" se nachází i průmyslové objekty, na které je zaměřena tato práce. 

Statistiky krádeží vloupáním do objektů zde budou zobrazeny za období let 2012 -

2014 a to pouze v oblasti Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). Společnost Brebeck 

Composite s.r.o. se nachází na českém trhu necelé 4 roky. Z tohoto důvodu je tato doba 

dostačující pro ucelený obrázek protiprávních činů.  

Z následujícího grafu (viz Graf 1) je možné vidět celkový počet krádeží vloupáním, 

který se v roce 2012 pohyboval měsíčně v rozmezí 600 - 700 skutků. Největší počet 

protiprávních činů v oblasti vloupání se uskutečnil v měsících leden a březen. Celkem 

došlo k 5 278 krádežím v ostatních objektech. 

 

 

Graf 1 - Krádeže vloupáním za rok 2012 [23] 
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V roce 2013 počet krádeží, oproti roku 2012, převážně vzrostl. K největšímu počtu 

těchto skutků došlo opět v březnu, což je vidět i v grafickém zpracování (viz Graf 2). 

V porovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení počtu krádeží v ostatních objektech 

na 5 710. 

 

 

Graf 2 - Krádeže vloupáním za rok 2013 [23] 

 

Počty krádeží v roce 2014 byly začátkem roku podobné jako v roce 2012 a 2013. 

Ve srovnání s minulými léty však došlo k výraznému poklesu krádeží vloupáním (4 182). 

Z grafu (viz Graf 3) je zřejmé, že důvodem tohoto poklesu byly malé počty krádeží 

s blížícím se koncem roku. 
 

 

Graf 3 - Krádeže vloupáním za rok 2014 [23] 

326 305 349 307 277 294 289 253 284 256 235 262 

466 504 
575 592 

556 466 
395 415 

458 495 
408 380 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

P
o

če
t 

k
rá

d
ež

í 
[-

] 

Majetková kriminalita v MSK - 2013 

Krádeže 

vloupáním do 

ostatních 

objektů 

Krádeže 

vloupáním do 

vybraných 

objektů 

207 206 238 
186 211 188 198 238 213 208 199 152 

430 415 
424 

439 
323 342 323 294 294 

370 
288 

240 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

P
o

če
t 

k
rá

d
ež

í 
[-

] 

Majetková kriminalita v MSK - 2014 

Krádeže 

vloupáním do 

ostatních 

objektů 

Krádeže 

vloupáním do 

vybraných 

objektů 



9 

 

4.1 Statistický přehled protiprávních činů v posuzovaném objektu 

Statistický přehled krádeží a vloupání pro vybraný objekt a firmy, které v nich 

provozují svou činnost, byly poskytnuty panem Petrem Klíšem (osoba pověřená správou 

areálu). Údaje, jenž jsou uvedeny a přeneseny do grafu (viz Graf 4) jsou za období let 2012 

až 2014. 

 

 

Graf 4 - Statistika krádeží + vloupání (výrobní objekt) [autor] 

 

Z grafu je patrné, že majetková kriminalita v tomto objektu má stoupající tendenci. 
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případě byl dokonce odcizen hotový výrobek z karbonových vláken, který se pachatel 

snažil zpeněžit prostřednictvím internetového obchodního portálu. 

4.2 Predikce majetkové kriminality 

Na základě vypracovaných statistických údajů majetkové kriminality (ostatní 

objekty) z minulých let je vytvořena prognóza pro rok 2015. Předpokládaný budoucí vývoj 

trestné činnosti je zobrazen v následujícím grafu (viz Graf 5). Minulý rok (2014) došlo 

k výraznému poklesu protiprávní činnosti a proto se pro rok 2015 předpokládá další 

pozvolný pokles této činnosti. 

 

 

Graf 5 - Predikce pro MSK [autor] 
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Graf 6 - Predikce pro vybraný objekt [autor] 

 

Samotná predikce je zhotovena prostřednictvím programu Microsoft Office Excel 

2007. Předpověď budoucího vývoje je vytvořena pomocí funkce, která pracuje na základě 

proložení jednotlivých bodů přímkou metodou nejmenších čtverců. Informace, zjištěné 

z minulých let, nasměrují přímku do let budoucích. Jelikož jsou k dispozici pouze 

statistické údaje za poslední 3 roky, je nutné počítat s jistou nepřesností. Podrobnější 

postup pro sestavování křivky predikce je dále vysvětlen v příloze této diplomové práce 

(viz Příloha 1). [12] 
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5 Ekonomické zhodnocení chráněných aktiv 

V této kapitole jsou vyjádřena chráněná aktiva celého areálu. Aktiva můžeme 

charakterizovat jako majetek areálu. Tato aktiva lze rozdělit podle doby, po níž zůstávají 

v podniku, na dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva a ostatní aktiva. Dlouhodobá aktiva 

jsou taková, která vlastní podnik déle než 1 rok (budovy, pozemky). Krátkodobá aktiva 

se v podniku nacházejí méně než 1 rok, jde o tzv. oběžná aktiva (zásoby, pohledávky). 

Jako ostatní aktiva jsou obvykle označovány aktivní účty časového rozlišení. [30] Aktiva 

celého areálu jsou pro přehlednost vynesena do tabulky (viz Tabulka 1). Obě společnosti 

nacházející se v areálu mají společného spoluvlastníka. Informace obsažené v tabulce byly 

poskytnuty jednateli společností a osobou pověřenou správou areálu. 

Je důležité navrhnout zabezpečení, které minimalizuje rizika na akceptovatelnou 

hranici. Proto se využívá princip ALARA, který udává, že je zapotřebí snižovat riziko 

na takovou úroveň, kdy se výdaje pro snížení rizika stávají neúměrnými v souvislosti 

s příslušným omezením rizika. Cena návrhu zabezpečení pro minimalizaci rizik nesmí 

přesáhnout hranici 10 - 15% hodnoty aktiv. [28] 

 

Tabulka 1 - Celková aktiva areálu [autor] 

Aktiva objektu 

Název Hodnota [Kč] 

Pozemky, budovy 2 800 000 

Stroje, zařízení 3 800 000 

Dopravní prostředky 150 000 

Materiál, nedokončená výroba 1 500 000 

Konečné výrobky 800 000 

Software 110 000 

Know how nevyčíslitelné 

Celková hodnota aktiv 9 160 000 
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6 Prvky zabezpečení v oblasti technické ochrany 

Technická ochrana je složena z řady několika prvků, které jsou navzájem propojeny 

a tvoří tak komplexní bezpečnostní systém. Koncepce celého systému je pro představu 

znázorněna na následujícím obrázku (viz Obrázek 1). [31] 

 

 

Obrázek 1 - Systém bezpečnosti a ochrany majetku [31] 
 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zabezpečení je základní prvek při ochraně objektu, což je možné vidět 

na předešlém obrázku. Úkolem mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) 

je znesnadnit vniknutí potenciálního pachatele do chráněné oblasti, eventuálně 

nepovolenou manipulaci s chráněnými předměty, pomocí tzv. překážky. 

Mechanická pevnost je hlavním aspektem MZS v rámci ochrany objektu. Čas, 

potřebný pro překonání překážky, je v mnoha případech pro pachatele delší, 

než je pro něho přijatelné. Zábranné systémy mají z hlediska úmyslu zabránit: 

 násilnému vniknutí osob do objektu, 

 umístění nebezpečného (nežádoucího) předmětu do chráněného prostoru, 

 odcizení předmětů (informací) či znehodnocení zařízení v objektu. [31] 

Využití MZS při ochraně objektu lze rozdělit na 3 zónové oblasti. 

Perimetrická ochrana - prvky perimetrické (obvodové) ochrany zabezpečují prostor 

kolem chráněného zájmu. Tyto prvky ve většině případů vymezují tzv. právní hranici 

objektu. Mezi prvky perimetrické ochrany lze zařadit:  
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 zdi, 

 vrcholové ochrany, 

 průchozí části zdí a plotů, 

 podhrabové překážky. [16] 

Plášťová ochrana - prostředky plášťové ochrany mají za úkol znesnadnit 

nebo zamezit ve vstupu neoprávněné osoby do objektu, případně jeho částí. Mechanická 

odolnost proti narušení se zvyšuje v závislosti na zvoleném materiálu a jeho tloušťce. Plášť 

objektu je složen ze stavebních prvků budovy a otvorových výplní.  

V případě stavebních prvků budov je zapotřebí věnovat pozornost vnějším 

obvodovým zdím, podlahám a stropům stavebních prvků budovy. U přízemních budov 

je nutné věnovat pozornost střechám, kde je obvykle strop objektu zároveň střechou.  

V plášti budovy, respektive v jeho stavebních otvorech, jsou umístěny otvorové 

výplně. Z pohledu bezpečnosti se jedná o nejslabší článek plášťové ochrany a představuje 

neustálé potenciální nebezpečí. Mezi používané otvorové výplně patří vstupní otvorové 

výplně (dveře), okna, francouzská okna, mříže, rolety, bezpečnostní fólie a skla. [31] 

Předmětová ochrana -  jde o prostředky, které ve většině případů slouží jako 

úschovna pro cennosti, finanční hotovosti, cenné papíry, ale i informace ve formě 

dokumentů. Tyto prostředky jsou převážně vybaveny zámkovou technikou, které mohou 

být doplněny o elektronickou zabezpečovací techniku. Do této skupiny lze zařadit mobilní 

a stabilní trezory, kontejnery, trezorové a ohnivzdorné skříně. [16] 

6.1.1 Stupeň pasivní odolnosti 

Jelikož je každý MZS překonatelný v jistém reálném čase, je cílem zabezpečovací 

techniky posunout tento časový interval do doby, kdy je podpořen dalším prvkem 

zabezpečovacího systému (např. fyzickou ostrahou). [16] 

Časový interval pro zdolání MZS je ovlivněn těmito parametry: 

 kvalita MZS, 

 umístění MZS, 

 druh použitých nástrojů (včetně kvality) pro překonání MZS, 

 znalost konstrukčního řešení (materiálu) překážky, 

 využití energetických zdrojů. 
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Dobu, potřebnou pro překonání bezpečnostní překážky lze vyjádřit vztahem 

maximálního prodloužení časového intervalu t (viz Vzorec 1), který se také nazývá jako 

vlastní stupeň pasivní odolnosti: 

   Δt = t2  t1 [min],  (1) 

    kde:  Δt - čas, nutný k překonání zábrany, 

     t1 - čas, kdy byl zahájen útok na zábranu, 

     t2 - čas, kdy došlo k překonání zábrany. [16] 

6.1.2 Stanovení doby průlomové odolnosti otvorových výplní 

Podle normy ČSN EN 1627, která udává požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí pro otvorové výplně se výrobky klasifikují do šesti tříd bezpečnosti. V následující 

tabulce (viz Tabulka 2) je zobrazena doba průlomové odolnosti při použitých nástrojích 

a maximální celková doba zkoušky, což znamená součet doby klidu, doby pro výměnu 

nástrojů, doby na pozorování a doby průlomové odolnosti. [4] 

 

Tabulka 2 - Doba průlomové odolnosti [4][7] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 
Způsob napadení 

Doba 

průlomové 

odolnosti (min) 

Max. celková 

doba zkoušky 

(min) 

1 
Nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno nebo 

dveře použitím fyzického násilí (kopání, 

vyrážení, vytrhávání, zdvihání, apod.). 

Neměřen Neměřen 

2 A 

Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno 

nebo dveře při použití jednoduchých 

nástrojů (kleště, šroubovák, klín, apod.). 

3 15 

3 B 
Zloděj si zkouší zajistit přístup za pomocí 

dalšího šroubováku a páčidla. 
5 20 

4 C 

Zkušený zloděj dále využívá kladiva, 

sekery, pily a přenosné akumulátorové 

vrtačky. 

10 30 

5 D 

Zkušený zloděj dále využívá elektrické 

nástroje (vrtačka, přímočará pila, úhlová 

bruska -průměr kotouče max. 125 mm). 

15 40 

6 E 

Zkušený zloděj dále využívá výkonné 

elektrické nástroje (vrtačka, přímočará pila, 

úhlová bruska - průměr kotouče max. 230 

mm). 

20 50 
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6.2 Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy 

Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy PZTS představují soustavu čidel, 

ústředen, tísňových hlásičů, prostředků poplachové signalizace, přenosových a ovládacích 

zařízení, pomocí nichž je signalizováno (akusticky nebo opticky) narušení střeženého 

prostoru. 

Na následujícím obrázku (viz Obrázek 2) je schematicky zakreslen systém PZTS 

včetně propojení jednotlivých komponentů. 

 

 

Obrázek 2 - Grafické znázornění systému PZTS [16] 

 

Základní komponenty celého systému PZTS jsou: 

Detektor PZTS - jedná se o zařízení, jenž reaguje na fyzikální změny související 

s narušením střeženého prostoru. 

Ústředna PZTS - jde o zařízení, jejímž základním úkolem je přijímat 

a vyhodnocovat výstupní signály od jednotlivých detektorů (čidel) PZTS. Tyto čidla jsou 

prostřednictvím ústředny zároveň napájena. Ústředna PTZS má na starosti ovládání 

zařízení (signalizační, přenosová, zapisovací a další), která indikují narušení oblasti. 

Ústředny lze rozdělit na: 
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 bezdrátové. 

Signalizační zařízení - neboli také výstražné zařízení, vyhlašuje výstrahu 

nebo poplach (akusticky, opticky nebo kombinovaně). 

Přenosové zařízení - slouží pro předávání výstupních dat na zvolené místo 

prostřednictvím telekomunikační sítě, po síťovém nebo samostatném vedení, případně 

bezdrátově. 

Ovládací zařízení - toto zařízení je schopné ovládat s pomocí obsluhy, 

ale i samočinně, zařízení PZTS a jeho jednotlivé komponenty. 

Napájecí zdroj - elektronické obvody ústředny je třeba napájet elektrickou energií, 

která zajišťuje napájení ostatních prvků PZTS. Napájecí zdroj ústředny musí být 

podporován náhradním napájecím zdrojem v případě výpadku napětí v síti. 

Základní napájecí zdroj dodává proud, který je součtem proudových odběrů všech 

komponentů připojených na daný zdroj. Zároveň musí být dimenzován tak, aby byl 

schopen dodat potřebný proud pro všechny komponenty připojené na zdroj, ale také proud 

potřebný pro dobíjení připojeného akumulátoru. 

Náhradní napájecí zdroj je nutné dimenzovat tak, aby byl schopen napájet PZTS 

při výpadku základního zdroje po dobu, která je stanovena dle požadavků normy (ČSN EN 

50131-1, ČSN EN 50131-6). [16] 

6.2.1 Prvky prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany jsou využívány jako vhodné doplnění plášťové ochrany.  

Jejich aplikace je vhodná pro haly, chodby, schodiště apod. U těchto čidel je funkční dosah 

řádově 10 metrů. Základní rozdělení těchto prvků je na čidla aktivní a pasivní.  

Aktivní čidla - při střežení vytvářejí tyto čidla pracovní prostředí aktivním 

působením na okolí a detekují případnou změnu v tomto prostředí. 

Pasivní čidla - pro zjištění charakteristických rysů napadení reagují na fyzikální 

změny ve svém okolí. 

V bezpečnostní praxi se především setkáme s několika druhy pohybových čidel: 

Pasivní infračervená čidla (PIR) - pracují na principu zachycení změn vyzařování 

v infračerveném pásmu frekvenčního spektra elektromagnetického vlnění. 
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Aktivní ultrazvuková čidla (US) - jsou složena z vysílače a přijímače, kdy vysílač 

emituje vlnění o konstantním kmitočtu a přijímač toto vlnění přijímá od odražených 

překážek nacházejících se v uzavřeném prostoru. 

Aktivní mikrovlnná čidla (MW) - pracují podobně jako US, ale ve frekvenčním 

pásmu elektromagnetického vlnění (v pásmech 2,5 GHz, 10 GHz nebo 24 GHz). 

Kombinovaná čidla (PIR-US, PIR-MW) - se používají v případě mnoha rušivých 

elementů okolního prostředí, kdy samostatné čidlo by vykazovalo nemalé množství 

nesprávného vyhodnocování a tudíž i velkého počtu planých poplachů. [16] 

6.2.2 Prvky plášťové ochrany 

Úloha prvků plášťové ochrany spočívá ve střežení nebo signalizaci narušení pláště 

budovy. Do této skupiny patří čidla: 

Kontaktní - fungují na principu přerušení či uzavření proudového okruhu, kdy tento 

kontakt je zařazen do zabezpečovací smyčky. Mezi kontaktní čidla řadíme mikrospínače, 

nášlapné kontakty, závěsné kontakty, rozpěrné tyče a magnetické kontakty. 

Destrukční - tato skupina čidel reaguje na destrukci jistého prvku, který se naruší 

při pokusu o překonání překážky. Nevýhodou těchto čidel je oprava nebo výměna 

po vyvolání poplachu. Jako destrukční čidla jsou označovány poplachové fólie, tapety 

a skla, vodičové sítě, fóliové polepy a světlovodné zábranné sítě. 

Destrukčních projevů - jedná se o skupinu tzv. otřesových čidel.  Tyto čidla reagují 

na otřesy v důsledku pohybu potenciálního pachatele. Destrukční čidla lze rozdělit podle 

principu, na kterém jednotlivá čidla pracují (otřesová čidla s mechanickým měničem, 

s akusticko-elektrickým měničem, čidla na ochranu skleněných ploch, mechanické zábrany 

s detekcí narušení a mikrofonní kabely). 

Tlaková akustická - funkce spočívá ve změně akustických frekvencí (řádově 

jednotek Hz), které vznikají při změně objemových charakteristik chráněného prostoru 

(např. při otevírání dveří). Tyto čidla obsahují citlivý snímač a zesilovač frekvencí. 

Bariérová - čidla reagující při narušení bariéry, která je tvořena snímací 

nebo vyzařovací charakteristikou čidla. Ve skupině bariérových čidel se nacházejí: 

 laserová čidla s charakteristikou záclony, 

 PIR čidla s charakteristikou záclony, 

 AIR čidla s charakteristikou záclony, 
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 infračervené bariéry, závory a záclony. [32] 

6.2.3 Prvky obvodové ochrany 

Prvky perimetrické ochrany signalizují narušení obvodových částí objektu, budov 

a pozemků. Vzhledem k tomu, že prvky venkovní ochrany jsou vystavovány negativním 

vlivům prostředí, je zapotřebí dbát na jejich konstrukci (mechanické a klimatické krytí), 

a rovněž na způsob umístění a montáže. Venkovní čidla by měla odolávat velkému 

množství podnětů a přírodních vlivů, jako je proudění vzduchu, sníh a déšť, vibrace plotu 

v důsledku větru, pohyby stromů a listí, dopravní ruch v blízkosti střeženého objektu 

a další. Funkční dosah těchto čidel je řádově desítky až stovky metrů. [16] 

Mezi prvky perimetrické ochrany se řadí: 

Mikrofonické kabely - podstata funkce mikrofonických kabelů spočívá v převádění 

mechanického namáhání na elektrický signál, který se poté zpracuje ve vyhodnocovací 

jednotce. 

Mikrovlnné bariéry - tyto prvky vytvoří elektromagnetické pole ve tvaru elipsoidu 

mezi 2 částmi (přijímačem a vysílačem). Při vniknutí nežádoucí osoby do detekčního pole 

se zjištěné narušení vyhodnotí v přijímači. Dosah mikrovlnné bariéry se pohybuje mezi 

200 až 300 metry. 

Infračervené závory a bariéry - se skládají z vysílače a přijímače, kdy mezi nimi 

je vysílán jeden či více paprsků. V případě přerušení paprsku dojde v přijímací části 

k vyhodnocení a následnému vyhlášení stavu "poplach". Použitelný dosah je v rozmezí 

50 až 150 metrů. [16] 

Štěrbinové kabely - jedná se o neviditelnou bariéru, která je uložena pod terénem, 

což stěžuje její odhalení (minimalizace sabotáže). Štěrbinové kabely fungují na principu 

radarové detekce. Elektromagnetické pole nacházející se obvykle mezi dvěma 

štěrbinovými kabely detekuje pohyb. Tyto kabely jsou uloženy paralelně nad nebo 

pod povrchem země. Existují 3 varianty provedení v perimetrické ochraně: 

 systém dvou štěrbinových kabelů, 

 systém dvojitého štěrbinového kabelu, 

 mobilní verze štěrbinového kabelu. [32] 

Zemní tlakové hadice -  jsou složeny ze dvou pružných hadic (rozteč cca 1 m), které 

jsou vedeny po obvodu pozemku. Hadice obsahují nemrznoucí kapalinu, která působí jako 
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pracovní prostředí, kde se vyhodnocují diferenciální změny tlaku, které jsou vyvolány 

vnějšími podněty z okolí, až do místa vyhodnocení. Délka jednoho bloku je až 200 metrů. 

Infrateleskopy - v podstatě jde o pasivní perimetrická infračervená čidla, která jsou 

modifikována do venkovních prostorů. Dosah infrateleskopů může být až 150 metrů. [16] 

6.2.4 Prvky předmětové ochrany 

Do skupiny prvků pro předmětovou ochranu lze zařadit prvky, které jsou určeny 

původně pro jiné účely (magnetické kontakty, PIR čidla, mikrovlnná čidla a další). 

Pro střežení trezorů byla vytvořena seismická čidla, kterým předcházely kapacitní čidla. 

Mezi další předmětová čidla, která jsou určena pro ochranu uměleckých děl, patří čidla 

závěsová a polohová. 

6.3 Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou velmi často instalovány pro zabezpečení objektů. Jedná 

se o uzavřený televizní okruh (dále jen CCTV). Především v oblasti ochrany materiálu 

(zboží). Při používání těchto systému je nutné dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Kamerové systémy lze využívat ve dvou režimech: 

 s obsluhou (stálý dohled fyzické osoby nad střeženým prostorem), 

 bez obsluhy (zpětná kontrola pořízeného záznamu). [33] 

Tyto systémy jsou z bezpečnostního hlediska určeny ke střežení: 

 plotů (pozemků), 

 vchodů (dveře, brány a vrata), 

 předmětů (trezory), 

 chodeb. 

Před implementací CCTV do bezpečnostního řetězce je nutné zohlednit následující 

kritéria: 

 vzdálenost pro pozorování, 

 úhel záběru, 

 povětrnostní podmínky, 

 světelné podmínky, 

 záznam vytvořeného obrazu. [20] 
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6.4 Režimová ochrana 

Tímto pojmem označujeme souhrnný postup organizačních a administrativních 

opatření, která mají na starost sladění ostatních prvků zabezpečení. Technické 

zabezpečovací systémy a fyzická ostraha by nemohly bez režimové ochrany řádně 

fungovat. Po implementaci režimové ochrany je nutné věnovat pozornost dodržování 

jednotlivých zásad a nařízení, čehož je možné docílit školením zaměstnanců. 

Bez dostatečného školení dochází nejčastěji k chybám v klíčovém režimu a vstupu osob 

do objektu mimo pracovní dobu. 

Režimovou ochranu lze rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější režimová ochrana - vnější režimová ochrana vymezuje vstupní a výstupní 

podmínky do chráněného objektu. Hlavním úkolem je stanovit kde, kdy, jak a čím 

se budou tato opatření realizovat. S tím souvisí i zajištění vstupní/výstupní kontrolní 

činnosti, které je převážně řešeno prostřednictvím fyzické ostrahy. 

Vnitřní režimová ochrana - v případě interních organizačních opatření se jedná 

zejména o dodržování směrnic, týkajících se: 

 omezení pohybu vozidel a osob na určité úseky, 

 vymezení vstupu do vybraných prostorů pouze konkrétními pracovníky, 

 zajištění potřebného osvětlení, 

 evidence materiálu,  

 klíčový režim. [32][14] 

Základními dokumenty v režimové ochraně jsou: 

Statut organizace - v něm je formulována činnost a cíle podniku, spolu s její 

organizační strukturou a jeho vazbami. 

Pracovní řád - tento dokument popisuje detailnější náplň činnosti zaměstnanců, 

včetně jejich práv a úkolů.  

Spisový řád - popisuje činnosti pro bezpečné nakládání s informacemi. Mezi tyto 

činnosti patří oběh dokumentů, jejich předávání, schvalování, posuzování a další činnosti 

související s jejich manipulací. 

Skartační řád - zavedení je nezbytné z důvodu vytříďování písemností, kde budou 

určeny skartační lhůty, postup vytříďování spisů a způsob likvidace jednotlivých 

dokumentů. [2] 
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6.5 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha může být zajišťována prostřednictvím soukromé bezpečnostní 

služby (dále jen SBS), kterých je v ČR velké množství a jejich činnost je předmětem 

podnikání, nebo vlastními zaměstnanci, kteří mají na starost ochranu majetku majitele 

objektu. [2] 

Při využití služeb SBS lze mezi výhody zařadit například přesně dané náklady, 

plnění pouze úkolů strážní služby, nepřerušení činnosti v době stávek a větší objektivita 

ve vztahu strážný - zaměstnanec podniku. Jako nevýhodu je možné jmenovat vyšší 

fluktuaci a zaměstnanci podniku nemusejí dostatečně akceptovat strážné. [20] 

Účelem fyzické ostrahy je především zabezpečit ochranu daného objektu a zajištění 

veřejného pořádku. Mezi její úkoly patří: 

Kontrolní propustková činnost - povoluje vstupy a výstupy osob (vozidel) pouze 

na základě oprávnění, provádí jejich evidenci a kontrolu. Kontrola je zaměřena 

na neoprávněné vynášení (vyvážení) prostředků z objektu nebo také na vnášení 

nebezpečných předmětů do střeženého prostoru. 

Kontrolní činnost - v této oblasti se jedná zejména o zabránění rozkrádání a ničení 

chráněného majetku, případně dohled nad ochranou bezpečnosti zaměstnanců při práci. [2] 

Střežení objektů (prostor) - je realizováno na stanovištích pevných, pohyblivých 

nebo pochůzkových. Předmětem střežení fyzické ostrahy jsou: 

 přístupová místa,  

 perimetr objektu,  

 obvody domů, 

 turnikety, 

 vstupní brány. [2] [20] 

Realizace zásahu při mimořádných událostech - je popsána ve směrnicích 

pro řešení mimořádných událostí (dále jen MU). Při vzniku MU může být tato činnost 

řešena specializovanou výjezdovou skupinou, která je napojena na pult centralizované 

ochrany (dále jen PCO). 

Vyrozumění na místa poskytující pomoc - při vzniku havárie nebo jiné mimořádné 

události vyrozumí hasičské útvary, záchranné služby, policii apod. Jde především 

o zajištění místa MU a zabránění vzniku větších škod a následků. [2] 
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7 Popis objektu a jeho současný stav zabezpečení 

Posuzovaný objekt (viz Obrázek 3) se nachází v Šenově u Ostravy na ulici 

Volenská 1718. Celková rozloha areálu je 36 282 m
2
. Perimetr objektu je tvořen umělým 

oplocením, ve kterém se nachází několik vstupních otvorů. Ze severní i jižní strany 

je lemován dalšími areály. Na západní straně je v těsné blízkosti oplocení vedena 

železnice. Tato strana představuje největší riziko pro neoprávněný vstup osoby do objektu. 

Hlavní vstup do areálu je z východní strany, kde je umístěna vrátnice, ze které 

je ovládána elektrická otevírací brána (B1). V blízkosti vrátnice je rovněž vstupní brána 

(B2) do sousedního areálu. Vstup do sousedního severního areálu je pomocí železné brány 

(B5). V jižní části perimetru jsou vytvořeny 2 vstupy (B3 a B4) do sousedního objektu. 

V areálu se v současné době nacházejí 2 společnosti - Brebeck Composite s.r.o. 

(O2) a Power Team s.r.o. (O1). Také se zde nacházejí haly, které nejsou momentálně 

pro výrobní činnost využívány. 

Majitelem celého objektu je fyzická osoba, která je zároveň spolumajitelem obou 

společností, které zde podnikají svou činnost. 

 

 

Obrázek 3 - Popis areálu [18] 

S B1 

B5 

B3 

B4 

O1 
O2 

B2 
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7.1 Popis výrobních společností 

Společnost Brebeck Composite s.r.o. se zabývá výrobou produktů ze strukturálních 

uhlíkových vláken. Samotná výroba spočívá v dodržení daného technologického postupu 

(výrobní know how). Jedná se o laminaci materiálu (viz Obrázek 4), tzv. prepregu 

dle normy, do předem připravených forem. Po dokončení laminace je prepreg připraven 

na zpracování v jedné z autokláv (viz Obrázek 5). Zhotovené díly jsou dále opracovány 

nástroji pro řezání a broušení. Po výstupní kontrole jsou umístěny do skladu, kde jsou 

připraveny k expedici. Většina vyrobených produktů je určena pro motosport. Tato firma 

dodává své výrobky do několika evropských zemí a spolupracuje se společnostmi, kterými 

jsou BMW, Audi, Reiter Engineering a další. Mimo jiné se podílí na projektu (Formula 

Student) fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

 

 

Obrázek 4 - Laminace do formy [3]    Obrázek 5 - Autokláv [3] 

 

Výrobní hala má rozlohu 1 010 m
2
, kde se nachází 3 autoklávy, nástroje, materiál 

a dokumenty. Součástí výrobní haly je venkovní mrazící box o velikosti 25 m
2
, ve kterém 

je uskladněn materiál ve formě rolí pro výrobu kompozitních dílů. Administrativní budova 

se rozléhá na ploše 215 m
2
. Jedná se o dvoupodlažní budovu. V 1. NP se nachází 

kanceláře, které jsou vybaveny výpočetní technikou a jsou zde uloženy citlivé dokumenty. 

Ve 2. NP jsou umístěny formy, které jsou využívány ve výrobním procesu. Jedná 

se o nečleněný prostor. 

Pracovní doba ranní směny je od 6:00 do 14:00 hod a odpolední směny je od 14:00 

do 22:00 hod. Jde tedy o dvousměnný provoz. 

Power Team s.r.o. je druhá společnost, která má sídlo v tomto areálu. Na trhu 

působí převážně v energetickém průmyslu. Ve výrobní hale se zhotovují individuální 
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zakázky, montáže lehčích ocelových a železných konstrukcí. Rovněž jsou zde svařovány 

a tepelně zpracovávány materiály, které se používají v dodávkách pro plynovody 

a ropovody (viz Obrázek 6). V neposlední řadě se společnost zabývá nákupem, 

skladováním a úpravou hutního materiálu, výrobků a jiného příslušenství potrubí. [24] 

Výrobní hala včetně kanceláří zabírá plochu 1 200 m
2
. Jedná se o přízemní budovu. 

Z důvodu nedostatečné rozlohy haly je velká část zhotovených produktů umístěna 

vzápadní části areálu (viz Obrázek 7).  

V této společnosti je také dvousměnný provoz se stejnými časovými inervaly jako 

ve společnosti Brebeck Composite s.r.o. 

 

 

         Obrázek 6 - Svařování potrubí [24]         Obrázek 7 - Volné uskladnění výrobků [autor] 

 

7.2 Současný stav zabezpečení 

Perimetrická ochrana - právní hranice celého areálu je tvořena třemi druhy 

oplocení (klasické drátěné oplocení, mřížové oplocení, betonové zdi). Hlavní vstup 

do objektu je realizován mechanickou (B2 - viz Obrázek 8) a automatickou bránou 

ovládanou z vrátnice (B1 - viz Obrázek 8).  

 

 

            Obrázek 8 - Hlavní vstup do objektu [autor]               Obrázek 9 - Branka B3 [autor] 
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Od mechanické brány je nainstalováno klasické drátěné oplocení o výšce 1,8 m, 

které je v některých částech doplněno o vrcholovou zábranu (ostnatý drát). Drátěný plot 

je postupně přerušen brankou B3 (viz Obrázek 9) a mechanickou bránou B4 (viz Obrázek 

10). Od mechanické brány B4 je jižní perimetr zabezpečen betonovými zdmi (výška 1,5 m) 

doplněnými o dřevěnou vrcholovou zábranu do výšky dvou metrů.  

 

 

Obrázek 10 - Mechanická brána B4 [autor]              Obrázek 11 - Mechanická brána B5 [autor] 

 

Západní strana je z části ohraničena mřížovým oplocením, tvořeným trubkami 

(průměr 25 mm, výška 2 m) a betonovými sloupy (viz Obrázek 12), druhou část tvoří 

drátěné čtvercové oplocení (viz Obrázek 13). Severní strana je tvořena opět mřížovým 

oplocením o výšce 2,5 m, které je doplněno o mechanickou bránu B5 (viz Obrázek 11) 

a poté dále pokračuje k vrátnici. Všechny tyto brány jsou zabezpečeny řetězem, na kterém 

je umístěn visací zámek s pětistavítkovou cylindrickou vložkou. 

 

 

    Obrázek 12 - Západní oplocení 1. část [autor]               Obrázek 13 - Západní oplocení 2. část [autor]  

 

Brány a branky (B2 až B5) nejsou již v současnosti využívány a proto majitelé 

objektů uvažují o odstranění těchto bran, které by mohly být nahrazeny oplocením. 



27 

 

Plášťová ochrana - plášť obou výrobních hal je totožný. Skládají se z ocelové 

konstrukce a cihlových vnitřních zdí, ve kterých jsou umístěny otvorové výplně. Celé 

budovy jsou opláštěné plechovými vrstvami.  

Brebeck Composite s.r.o.: tato společnost prošla stavební rekonstrukcí. Výrobní 

hala je nyní nově propojena s administrativní budovou, která je tvořena betonovými zdmi 

a otvorovými výplněmi.  

Okna výrobní haly jsou plastová s dvojsklem o rozměrech 1 000 × 1 500 mm 

(12 ks). V administrativní budově jsou otvory osazeny plastovými okny o rozměrech 1 000 

× 1 500 mm (12 ks) a 1 000 × 1 000 mm (3ks). 

Vstupní propust do administrativní budovy je zabezpečena plastovými dveřmi 

o rozměrech 900 × 1 970 mm (viz Obrázek 15), ve kterých je osazen zámek s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou. Tyto dveře nejsou uzamčeny v době od 6:00 do 14:00 hod. 

Do výrobní haly je vstup umožněn přes hlavní dveře (viz Obrázek 14) nebo boční dveře 

(v blízkosti venkovního mrazícího boxu). Jde o plastové dveře o rozměrech 900 × 1 970 

mm (2 ks). Hlavní i boční dveře obsahují zámek s cylindrickou vložkou (pětistavítková). 

Oba vstupy jsou uzamčeny v době od 22:00 do 6:00 hod. Boční dveře jsou zde 

vybudovány pro snadný přístup k mrazícímu boxu (viz Obrázek 16). Mrazící box 

je uzamčen pomocí visacího zámku s pětistavítkovou cylindrickou vložkou (viz Obrázek 

17). Klíče od bočních dveří a visacího zámku se odkládají v blízkosti těchto dveří. 

 

 

       Obrázek 14 - Vstup do výrobní haly [autor]     Obrázek 15 - Vstup do administrativní budovy [autor]    
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         Obrázek 16- Mrazící box [autor]          Obrázek 17 - Visací zámek - vstup do boxu [autor] 

 

Další vstup do výrobní haly je možný prostřednictvím vrat. Tyto vrata mají 

rozměry 3 000 × 3 600 mm (2 ks) a jsou zobrazeny na Obrázku 14. Vrata jsou 

z plechového materiálu o tloušťce 30 mm. 

Power Team s.r.o.: Plášťová ochrana této společnosti je téměř totožná.  

Okna, která se nacházejí ve výrobní hale jsou plastová s dvojsklem o rozměrech 

1 000 × 1 500 mm (6 ks). 

Vstup do výrobní haly je umožněn přes plastové dveře o rozměrech 900 × 1 970 

mm. Tyto dveře jsou zabezpečeny zámkem s pětistavítkovou cylindrickou vložkou. Dveře 

jsou uzamčeny v době od 22:00 do 6:00 hod. 

Rovněž je zde vybudován prostor, ve kterém se nacházejí vrata (2 ks) o stejných 

rozměrech jako v minulém případě (3 000 × 3 600 mm). Totožná je i tloušťka vrat 

(30 mm). 

 

Prostorová ochrana 

Brebeck Composite s.r.o.: prostory této společnosti jsou střeženy systémem 

Paradox od firmy Security Systems, s.r.o., který zde instalovala společnost Centr Group, 

a.s. Ústředna MAGELLAN MG50 má 32 smyček, jež nejsou momentálně plně využity. 

Výstup ústředny je vyveden na 2 klávesnice (K32LCD - viz Obrázek 18), jenž jsou 

umístěny v zádveří výrobní haly a administrativní budovy. Chráněné prostory jsou 

při daném pozorovacím úhlu v obou případech střeženy pomocí PIR čidel. První PIR čidlo 

je umístěno v zádveří výrobní haly. Druhé čidlo je nainstalováno v samotném zádveří 

administrativní budovy. Prostorové čidlo umístěné ve výrobní hale aktivuje vždy vedoucí 
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noční směny, který odchází z haly jako poslední. V případě neoprávněného narušení 

prostorů jsou prostřednictvím SMS vyrozuměni spolumajitelé společnosti. 

 

 

Obrázek 18 - Klávesnice K32LED [15] 

 

Zabezpečení vstupu do administrativní budovy aktivuje poslední osoba 

vrcholového vedení společnosti. S číselnými kódy pro ovládání tohoto systému jsou 

obeznámeni vedoucí všech úseků a vrcholové vedení společnosti. Akustická i optická 

signalizace poplachu je realizována prostřednictvím venkovní sirény. Další prvky, které 

slouží k zabezpečení prostorů této společnosti, se zde nenacházejí.  

Vstup do 2. NP je možný po schodišti vedoucím z administrativní budovy a vstup 

do těchto prostor je oddělen dveřmi, které se neuzamykají. 

Power Team s.r.o.: zde je použit stejný systém PZTS jako v prvně jmenované 

společnosti. V zádveří je opět umístěn PIR detektor, jehož pozorovací úhel směřuje 

na vstupní dveře do výrobní haly, kde se zároveň nachází i kancelář. Jedná se o jediné 

čidlo, které je umístěno v této hale. Ústředna i klávesnice jsou stejného typu jako 

u předchozí společnosti včetně venkovní sirény. Informace o narušení prostorové ochrany 

je zaslána prostřednictvím SMS spolumajitelům firmy jako v předchozím případě. 

O číselných kódech pro aktivaci/deaktivaci PZTS jsou informováni vedoucí směn a osoby, 

které pracují ve vedení společnosti.  

V obou společnostech nejsou spolumajitelé spokojeni se stávajícím bezpečnostním 

systémem Paradox z důvodu časté poruchovosti a nespolehlivosti, proto je při návrhu tato 

skutečnost zohledněna. 

 

Předmětová ochrana 

Brebeck Composite s.r.o.: v kanceláři administrativní budovy je do zdi zabudován 

trezor (WallMatic 2) s elektronickým zámkem (viz Obrázek 19), kde jsou umístěny 
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důležité dokumenty a finanční hotovost. Ve druhé společnosti se nenacházejí bezpečnostní 

prvky předmětové ochrany.  

 

 

Obrázek 19 - Trezor WallMatic 2 [10] 

 

Režimová ochrana a fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu zajišťují vlastní zaměstnanci areálu, kteří se řídí směrnicemi 

a povinnostmi vrátného. Strážní pracují ve dvousměnném nepřetržitém provozu. Ranní 

směna pracuje od 8:00 do 20:00 hod a noční směna od 20:00 do 8:00 hod.  

Mezi povinnosti strážných patří mimo jiné evidence osob vstupujících 

a vystupujících do/z objektu. Toto opatření se týká jen návštěv. Zaměstnanci vcházející 

do objektu evidováni nejsou. Návštěvy jsou dotazovány na jejich totožnost a jméno 

navštíveného. Jestliže se navštívená osoba nachází v objektu, je tato osoba vpuštěna 

do objektu. Návštěva se pohybuje v objektu bez doprovodu. Návštěvy, které vjíždějí 

vozidly do objektu, jsou evidovány do knihy a při odjezdu probíhá kontrola zavazadlového 

prostoru. Vozidla zaměstnanců jsou rovněž zaznamenána do knihy, avšak kontrola 

zavazadlového prostoru při odjezdu neprobíhá.  

Pochůzková činnost je zde prováděna pouze na noční směně. Jedná se o obchůzky 

areálu v nepravidelných časech a trasách, aby nemohly být vypozorovány potenciálními 

pachateli. Tato činnost není v současné době elektronicky kontrolována. Při těchto 

obchůzkách jsou zároveň kontrolovány vstupní otvory hal a případné narušení perimetru. 

V případě vzniku mimořádné události je strážný povinen okamžitě informovat osoby 

a instituce uvedené ve směrnicích. 

Fyzická ostraha má na starosti také výdej klíčů oprávněným osobám. Na vrátnici 

jsou uloženy i náhradní klíče od všech hal nacházejících se v objektu. Vypůjčení klíčů 

od vstupních dveří jednotlivých budov je možný pouze oproti podpisu osoby, která 

je uvedena v knize "Výpůjčky klíčů" jako oprávněná osoba.  
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8 Bezpečnostní analýza rizik a jejich identifikace 

Pro dosažení vyšší úrovně bezpečnosti, je nutné nejprve identifikovat možná rizika. 

Proto jsou v následující kapitole vypracovány analýzy rizik, které se vztahují na vybraný 

objekt v Šenově u Ostravy. V této diplomové práci jsou aplikovány tyto analýzy: 

Ishikawův diagram příčin a následků, analýza příčin selhání systémů a jejich dopadů 

a analýza souvztažnosti. 

8.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Ishikawův diagram je někdy nazýván "diagram rybí kostry". Jde o přehlednou 

grafickou metodu analyzující zásadní faktory - příčiny, které způsobují problém - následek. 

Tyto faktory se hlouběji analyzují a vyhledávají se dílčí příčiny. [28] V Příloze 

2 je pro identifikaci rizik graficky vymodelován Ishikawův diagram příčin a následků. 

8.2 Analýza příčin selhání systému a jejich dopadů 

Podstata metody "Failure Mode and Effect Analysis" (dále jen FMEA) je založena 

na rozebrání možných způsobů selhání a jejich dopadů. Analýza je prováděna 

strukturovaně a systematicky, a proto přehledně vyhledává možné dopady a příčiny. 

Pro výpočet tzv. "míry rizika" se vychází ze vzorce: 

R = P × N × H   (2) 

 R - míra rizika, 

 P - pravděpodobnost vzniku rizika, 

 N - závažnost následků, 

 H - odhalitelnost rizika. 

 

Jedná se o bodovou polokvantitativní metodu, která vychází z normy ČSN EN 

60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - postup analýzy způsobů a důsledků 

poruch (FMEA). V průmyslu se využívá deseti parametrů hodnocení, v oblasti bezpečnosti 

(před protiprávními činy) je dostačujících pět parametrů. Jednotlivé parametry jsou 

přehledně uvedeny v následující tabulce (viz Tabulka 3). Výsledná míra rizika je zjištěna 

součinem těchto parametrů (viz Vzorec 2) a nachází se v intervalu <0;125>. [28] 
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Tabulka 3 - Parametry metody FMEA [28] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11 - 50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pro tuto metodu jsou použity výstupní informace z předchozí metody (Ishikawův 

diagram příčin a následků). Rizika je nutné rozdělit na přijatelná a nepřijatelná, 

prostřednictvím výpočtu tzv. míry tolerance. Výpočet je prováděn použitím Paretova 

principu 80/20, který říká, že 80% nejzávažnějších rizik způsobuje 20% zdrojů rizik. 

Ze závažnosti identifikovaných rizik je sestrojen graf a vytažena Lorenzova křivka. 

8.2.1 Rizika - procesní hledisko 

Identifikovaná rizika z procesního hlediska jsou taková, kdy jejich příčinou 

je selhání lidského faktoru. V následující tabulce (viz Tabulka 4) jsou sestupně seřazena 

identifikovaná rizika dle jejich míry. Stanovená hranice tolerance míry rizika má 

dle Paretova principu 80/20 hodnotu 36. Rizika o této hodnotě, nebo větší, jsou 

vyhodnocena jako nepřijatelná a v další části práce budou hledána eventuální řešení 

pro minimalizaci těchto rizik. Pro větší přehlednost jsou ve zmíněné tabulce zvýrazněny 

červenou barvou. 
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Tabulka 4 - Procesní pohled na rizika [autor] 

Procesní pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 
Paretův 

princip 80/20 

[%] P N H 

1 Neoprávněné vynášení majetku zaměstnanci 5 3 4 60 14,56 

2 Zneužití informací 2 5 5 50 12,14 

3 Porušení interních předpisů 3 4 4 48 11,65 

4 Odcizení majetku pachatelem 5 3 3 45 10,92 

5 Nedodržení klíčového režimu 3 4 3 36 8,74 

6 Selhání fyzické ostrahy 4 3 3 36 8,74 

7 Spolupráce s pachatelem 3 3 4 36 8,74 

8 Zapomenutí aktivace PZTS do stavu střežení 3 3 3 27 6,55 

9 Nedbalost zaměstnanců (zapomenutí zavření oken,dveří) 4 3 2 24 5,83 

10 Náhodný požár 2 4 2 16 3,88 

11 Nedostatečná kvalifikace/školení 3 2 2 12 2,91 

12 Nedostatečná revize PZTS 2 1 4 8 1,94 

13 Živelní pohroma 2 4 1 8 1,94 

14 Neúmyslné vyřazení elektrické energie 2 3 1 6 1,46 

∑ 
 

43 45 41 412 100 

 

Výsledné hodnoty jsou převedeny do grafické podoby (viz Graf 7), kde je použit 

Paretův princip včetně Lorenzovy křivky, která vyjadřuje jeho kumulativní četnost. 

Hranice 80% je v grafu znázorněna červenou čárkovanou čarou. 

 

 

Graf 7 - Grafický výstup rizik z procesního hlediska [autor] 

14,6 

26,7 

38,4 
49,3 

58 

66,8 

75,5 
82 

87,9 
91,7 94,7 96,6 98,5 100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K
u

m
u

la
ti

v
n

í 
če

tn
o

st
  

[%
] 

M
ír

i 
ri

zi
k

a
 R

 [
-]

 

Identifikovaná nebezpečí 

Procesní pohled 

Události 
Lorenzova křivka 



34 

 

8.2.2 Rizika - strukturální hledisko 

Strukturální rizika jsou taková, která se vyznačují nespolehlivostí či narušením 

technických prostředků. Všechna tato rizika jsou sestupně seřazena v tabulce (viz Tabulka 

5) podle výsledné hodnoty míry rizika jednotlivých událostí. Míra tolerance rizik 

je v případě strukturálních rizik stanovena hodnotou 24. Všechna rizika s hodnotou větší, 

než je míra tolerance, jsou opět zvýrazněna červenou barvou. 

 

Tabulka 5 - Strukturální pohled na rizika [autor] 

Strukturální pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 
Paretův 

princip 

80/20 [%] P N H 

1 Vloupání do haly okny 5 4 3 60 14,6 

2 Vloupání do haly přes vrata 5 4 3 60 14,6 

3 Vloupání do objektu přes západní plot 5 3 4 60 14,6 

4 Vloupání do haly přes dveře 4 4 3 48 11,68 

5 Neoprávněný vstup do objektu 4 3 3 36 8,76 

6 Vloupání do objektu přes plot sousedního objektu 3 3 3 27 6,57 

7 Porucha PZTS 3 2 4 24 5,84 

8 Přerušení elektrické energie 3 3 2 18 4,38 

9 Překonání trezoru 2 3 3 18 4,38 

10 Útok na fyzickou ostrahu 3 3 2 18 4,38 

11 Úmyslné založení požáru 2 4 2 16 3,89 

12 Vloupání do haly přes střešní plášť 1 3 3 9 2,19 

13 Umístění nástražného výbušného systému 1 4 2 8 1,95 

14 Vandalismus 2 1 3 6 1,46 

15 Překonání vstupní brány vozidlem 1 3 1 3 0,73 

∑ 
 

44 47 41 411 100 

 

Výsledné hodnoty jsou převedeny do grafické podoby (viz Graf 8), kde je použit 

Paretův princip včetně Lorenzovy křivky, která vyjadřuje kumulativní četnost. Červenou 

přerušovanou čárou je znovu znázorněna hranice 80%. 
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Graf 8 - Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska [autor] 

 

8.2.3 Vyhodnocení analýzy selhání a příčin 

Prostřednictvím analýzy bezpečnostních rizik jsou vyhodnocena nepřijatelná rizika. 

Tato rizika jsou dále seřazeny podle výsledné míry rizika od nejzávažnějších po méně 

závažné. 

Z procesního hlediska:  
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 spolupráce s pachatelem. 

Ze strukturálního hlediska: 

 vloupání do haly okny, 

 vloupání do haly přes vrata, 

 vloupání do objektu přes západní plot, 
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 vloupání do haly přes dveře, 

 neoprávněný vstup do objektu, 

 vloupání do objektu přes plot sousedního objektu, 

 porucha PZTS. 

8.3 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je založena na hledání vazeb mezi zdroji a objekty rizik. 

Tato metoda je použitelná pro posouzení celých objektů, ale také pro hodnocení vybrané 

služby. Celý proces při vyhledávání rizik se dělí na jednotlivé etapy.  

Nejprve se vyhledávají potenciální zdroje rizika, následuje hodnocení těchto zdrojů 

rizik a jejich charakteristika (v podobě matice). [28] Jestliže riziko Rb může mít 

za následek vyvolání rizika Ra, je do tabulky zapsána hodnota 1. V opačném případě 

je zapsána 0. Tyto hodnoty jsou následně v řádcích a sloupích sečteny a pomocí 

příslušných vzorců (viz Vzorec 3 a 4) jsou vypočteny koeficienty Kar a Kbr. 

Tyto koeficienty značí procentuální vyjádření počtu rizik. 

Výpočty koeficientů jsou podle vzorce: 

 

Kar = [ΣKar / (x  1)] · 100  [-]   (3) 

Kbr = [ΣKbr / (x  1)] · 100  [-]  (4) 

 

Poté jsou z vypočtené tabulky koeficientů určeny minimální a maximální hodnoty. 

Ty jsou použity pro výpočet umístění osy x (O2) a osy y (O1). Hodnoty jsou dosazeny 

do vzorců (viz Vzorec 5 a 6) při stanovení spolehlivosti systému s = 80 % a tím se rozdělí 

výsledný graf do 4 kvadrantů. 

 

O1 = 100  [(Kar max  Kar min) / 100] · s  [%]  (5) 

O2 = 100  [(Kbr max  Kbr min) / 100] · s  [%]  (6) 

 

Každý kvadrant znázorňuje určitou oblast závažnosti rizik, která je blíže 

specifikována v následující tabulce (viz Tabulka 6). 
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Tabulka 6 - Závažnost rizik [autor] 

I. oblast II. oblast III. oblast IV. oblast 

Primárně a 

sekundárně 

nebezpečná rizika 

Sekundárně 

nebezpečná rizika 
Žádná primárně 

nebezpečná oblast 
Relativní bezpečnost 

 

8.3.1  Procesní hledisko 

Při aplikaci této metody jsou použity stejné zdroje potenciálních rizik jako 

v případě metody FMEA. Tím dojde k verifikaci zjištěných výsledků z předchozí metody. 

Z procesního hlediska se tedy jedná o 14 událostí, které jsou přeneseny do tabulky 

(viz Tabulka 7) a dále zpracovány.  

 

Tabulka 7 - Procesní rizika [autor] 

Rb Ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ΣKAr 

1 Náhodný požár 
 

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 

2 Nedbalost zaměstnanců 1 
 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7 

3 Nedodržení klíčového režimu 0 0 
 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 

4 Nedostatečná revize PZTS 1 0 0 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 Nedostatečné školení/kvalifikace 0 0 1 0 
 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 

6 Neoprávněné vynášení majetku zaměstnanci 0 0 0 0 1 
 

0 0 1 1 0 0 1 0 4 

7 Odcizení majetku pachatelem 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 1 0 2 

8 Porušení interních předpisů 0 0 1 1 1 1 1 
 

1 1 0 1 1 0 9 

9 Selhání fyzické ostrahy 0 0 1 0 0 1 1 1 
 

1 0 0 1 0 6 

10 Spolupráce s pachatelem 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
 

0 0 1 0 6 

11 Neúmyslné vypnutí elektrické energie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
 

0 0 0 2 

12 Zapomenutí aktivace PZTS do stavu střežení 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
 

1 0 4 

13 Zneužití informací 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

0 1 

14 Živelní pohroma 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

2 

ΣKBr  
3 0 6 2 3 9 11 4 4 5 2 3 9 0 

 
 

V Tabulce 8 jsou uvedeny číselné hodnoty koeficientů pro procesní rizika, z nichž 

jsou určeny minimální a maximální hodnoty. 

 

  Tabulka 8 - Vypočtené koeficienty [autor] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kar 38,46 53,85 46,15 23,08 38,46 15,38 7,69 69,23 46,15 53,85 15,38 30,77 23,08 15,38 

Kbr 21,43 0 42,86 14,29 14,29 64,29 78,57 35,71 21,43 42,86 14,29 28,57 64,29 0 
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Zjištěné koeficienty z Tabulky 8: 

  Kar min = 7,69   Kbr min = 0 

  Kar max = 69,23   Kbr max = 78,57 

     

Vypočítané polohy os podle Vzorců 5 a 6: 

  O1 = 50,77 

  O2 = 37,14 

 

Výstupní hodnoty z Tabulky 8 jsou přeneseny do grafu, který je rozdělen 

na kvadranty (viz Graf 9). Ze sestrojeného grafu je možné vidět, že existuje jedno primární 

riziko a čtyři sekundární. 

 

 

Graf 9 - Grafické zobrazení - procesní rizika [autor] 

 

8.3.2 Strukturální hledisko 

Ze strukturálního hlediska se znovu posuzuje provázanost patnácti událostí, které 

jsou zpracovány do matice rizik (viz Tabulka 9). 
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Tabulka 9 - Strukturální rizika [autor] 

Rb Ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ΣKAr 

1 Neoprávněný vstup do objektu 
 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 

2 Porucha PZTS 0 
 

1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6 

3 Překonání trezoru 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Překonání vstupní brány vozidlem 1 0 1 
 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 Umístění nástražného výbušného systému 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Úmyslné založení požáru 1 1 0 0 0 
 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

7 Útok na fyzickou ostrahu 1 0 0 0 0 0 
 

0 1 1 1 0 1 1 0 6 

8 Vandalismus 0 1 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 2 

9 Vloupání do haly přes vrata 0 0 1 0 1 1 1 0 
 

0 0 0 0 0 1 5 

10 Vloupání do haly okny 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
 

0 0 0 0 1 5 

11 Vloupání do haly přes dveře 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
 

0 0 0 1 5 

12 Vloupání do haly přes střešní plášť 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
 

0 0 1 5 

13 Vloupání do objektu přes západní plot 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

0 1 11 

14 Vloupání do objektu ze sousedního objektu 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 

1 11 

15 Přerušení elektrické energie 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
 

8 

ΣKBr  
6 3 8 0 9 8 8 4 7 7 7 6 2 2 8 

 
 

Vypočtené koeficienty jsou pro větší přehlednost zobrazeny v tabulce uvedené níže 

(viz Tabulka 10).  

 

Tabulka 10 - Vypočtené koeficienty [autor] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kar 64,29 42,86 0,00 28,57 0 57,14 42,86 14,29 35,71 35,71 35,71 35,71 78,57 78,57 57,14 

Kbr 42,86 21,43 57,14 0 64,29 57,14 57,14 28,57 50 50 50 42,86 14,29 14,29 57,14 

 

Zjištěné koeficienty z tabulky 10: 

  Kar min = 0   Kbr min = 0 

  Kar max = 78,57 Kbr max = 64,29 

 

Vypočítané polohy os podle Vzorců 5 a 6: 

  O1 = 37,14 

  O2 = 48,57 

 

Z vypočtených hodnot je sestrojena matice rizik (viz Graf 10). Z grafu je patrné, 

že tato analýza identifikovala šest primárních rizik a dvě sekundární.  
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Graf 10 - Grafické zobrazení - strukturální rizika [autor] 

 

8.3.3 Vyhodnocení analýzy souvztažnosti 

Analýzou souvztažnosti byly zjišťovány vazby jednotlivých rizik. Rizika, kterými 

je potřeba se zabývat, jsou obsaženy v I. a II. kvadrantu. Jedná se o primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika.  

Z procesního hlediska: 

 spolupráce s pachatelem, 

 nedodržení klíčového režimu, 

 neoprávněné vynášení majetku zaměstnancem, 

 odcizení majetku pachatelem, 

 zneužití informací. 

Ze strukturálního hlediska: 

 úmyslné založení požáru, 

 přerušení elektrické energie, 

 útok na fyzickou ostrahu, 

 vloupání do haly přes okna, dveře nebo vrata, 

 umístění nástražného výbušného systému, 
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 překonání trezoru. 

8.4 Vyhodnocení vybraných analýz 

První metodou (Ishikawův diagram) byly identifikovány jednotlivá rizika, která 

ohrožují bezpečnost vybraného objektu. Výstupy této metody byly použity ve zbylých 

dvou metodách. Při aplikaci metody FMEA byla rizika rozdělena na procesní 

a strukturální. Po vyhodnocení této metody byla určena nepřijatelná rizika, která vyžadují 

nápravu (viz Kapitola 8.2.3). Analýza souvztažnosti byla rovněž posuzována jak z hlediska 

procesního, tak i strukturálního. Rizika, kterým je třeba věnovat pozornost, se nacházela 

v prvních dvou kvadrantech výsledných grafů (viz Kapitola 8.3.3).  

Verifikace výsledků proběhla na základě porovnání zjištěných rizik. Jde o rizika, 

která byla ve zpracovaných analýzách shodně vyhodnocena jako nejzávažnější. Jedná 

se o rizika uvedená níže. 

Z procesního hlediska:  

 neoprávněné vynášení majetku zaměstnancem, 

 zneužití informací, 

 odcizení majetku pachatelem, 

 nedodržení klíčového režimu, 

 spolupráce s pachatelem. 

Ze strukturálního rizika: 

 vloupání do haly okny, 

 vloupání do haly přes vrata, 

 vloupání do haly přes dveře. 

  

Z vyhodnocených analýz jsou zjištěna jako nejzávažnější rizika vloupání do haly 

přes vstupní otvory. S tím ve většině případů souvisí primární riziko, což je překonání 

současného oplocení. Z tohoto důvodu je zabezpečení perimetru věnovat dostatečnou 

pozornost. 

Nepřijatelná rizika z hlediska procesního vyžadují především zlepšit současná 

režimová opatření a také fyzickou ostrahu ve spolupráci s majitelem objektu 

a spolumajiteli společností. Další možností je zavedení průmyslových kamer do výrobních 

hal pro snížení krádeží v řadách vlastních zaměstnanců.  
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9 Inovativní návrh zabezpečení výrobního objektu 

Při inovativním návrhu komplexního technického zabezpečení je potřeba se zaměřit 

na opatření, která by minimalizovala rizika, jež byla zjištěna v předchozích analýzách. 

Větší pozornost je nutné věnovat prvkům perimetrické a prostorové ochrany (magnetické 

kontakty, čidla tříštění skleněné výplně, podhrabové překážky a další.). Je také zapotřebí 

navrhnout do objektu bezpečnostní prvky, které se v objektu v současné době nenacházejí 

(např. kamerový systém).  

V této kapitole jsou postupně zpracovány tři návrhy inovativního zabezpečení 

pro vybraný objekt. Toto vypracování je nejen pro objekt jako celek, ale rovněž pro obě 

aktivní společnosti nacházející se uvnitř areálu, kde je využito především prvků prostorové 

ochrany. Všechny tyto návrhy jsou následně srovnány pomocí multikriteriálního hodnocení 

a je vybrána nejvhodnější varianta. 

9.1 Varianta A 

V této variantě je hlavním aspektem cenová náročnost. Prvky PZTS jsou 

aplikovány v drátovém provedení. Rozmístění jednotlivých prvků je znázorněno v jedné 

z příloh této práce (viz Příloha 3 a 4).  

 

Perimetrická ochrana: 

Obvod celého objektu dosahuje délky 1 061 m. Jak již bylo popsáno, jedná 

se o několik druhů oplocení bez dalších doplňujících bezpečnostních prvků. Oplocení, 

které sousedí s dalšími objekty, zůstane nezměněno, jelikož je nepravděpodobné 

překonávání dvou plotů narušitelem a zároveň je při realizaci nutný souhlas majitelů 

sousedních objektů. Pro východní (vstupní propust do objektu) a západní část objektu 

(od kolejiště) je použito poplastované a pozinkované pletivo IDEAL se zapleteným 

napínacím drátem (viz Obrázek 20) z internetového obchodu (levnyplot.cz). Na oplocení 

východní části (15 m) a západní části (249 m) je potřeba 18 balení. Ze stejného obchodu 

jsou vybrány i potřebné sloupky (90 kusů) a vzpěry včetně úchytů (30 kusů). 
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Obrázek 20 - Pletivo IDEAL [22] 

 

Jako bezpečnostní doplňky této ochrany lze použít podhrabové desky o výšce 

30 cm a bavolety, které lze osadit ostnatým pozinkovaným drátem (levneploty.cz). 

Bezpečnostní doplňky jsou doporučeny pouze pro západní stranu perimetru. 

Také je navrhnuta venkovní bezpečnostní kamera (internetový obchod Tipnet.cz), jejíž 

pozorovací úhel je namířen do oblasti, kde je volně uskladněn materiál společnosti Power 

Team s.r.o. Výstup této kamery je vyveden na vrátnici. Finanční náklady na zvýšení 

bezpečnosti perimetru jsou zobrazeny v níže uvedené Tabulce 11. 

 

Tabulka 11 - Nákladová analýza (A) - perimetr objektu [autor] 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 
Cena za 

ks/balení [Kč] 
Počet 

ks/balení [-] 
Celkem 

[Kč] 

Oplocení IDEAL Zn+PVC (15 m-balení) 1 161/balení 18 balení 20 898 

Sloupek Zn+PVC (2 400 mm) 186/ks 90 ks 16 740 

Vzpěry Zn+PVC - včetně úchytů 202/ks 30 ks 6 060 

Podhrabová deska 
Rozměry: 2 450×300×50 mm 

(západní oplocení) 
493/ks 101 ks 49 793 

Bavolet Zn; jednostranný 157/ks 90 ks 14 130 

Ostnatý drát Pozinkovaný (50 bm-balení)  200/balení 16 balení 3 200 

CCTV 
Venkovní bezpečnostní kamera 

BE-ICD60 
1 814/ks 1 ks 1 814 

Montáž a 

doplňující materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 39 000 

Celkem 151 635 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 
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Plášťová ochrana 

Z důvodu rekonstrukce došlo v obou společnostech k výměně oken. Proto jsou 

navrženy pouze ochranné fólie pro zvýšení odolnosti v případě napadení pachatelem. 

Vybraná bezpečnostní fólie od společnosti Okenservis, jejíž tloušťka je 0,3 mm, s atestem 

na odolnost proti proražení v kategorii P2A a P4A, je akceptována pojišťovnami. V této 

variantě je instalace fólií navržena pro okenní výplně nacházející se v přízemní části 

budov. Dále jsou vybrány bezpečnostní dveře CDM (Montkov, spol. s r.o.), které jsou 

otestovány v bezpečnostní třídě 2. Tyto celokovové dveře jsou použity pro vstupní dveře 

obou hal (3 ks) a dveře (1 ks) s bezpečnostní skleněnou výplní jsou navrženy pro vstup 

do administrativní budovy. V souvislosti s tímto jsou dveře osazeny bezpečnostním 

kováním RICHTER (kování-kliky.cz) ve stejné třídě bezpečnosti a šestistavítkovou 

vložkou ACT.  

Posledním prvkem plášťové ochrany je venkovní bezpečnostní kamera 

s IR přisvětlením stejného typu jako v případě prostorové ochrany, jenž má za úkol střežit 

vstupní dveře k mrazícímu boxu včetně vstupu do něj. Obraz snímaný z této kamery 

je převáděn do sídla společnosti Brebeck Composite s.r.o. Vstup do mrazícího boxu 

je chráněn bezpečnostním visacím zámkem s třídou bezpečnosti č. 2. (viz Obrázek 21). 

Třmen vybraného zámku se vyznačuje zvýšenou odolností proti řezání, stříhání a úderům 

kladiva. 

 

 

Obrázek 21 - Bezpečnostní zámek FAB, TB 2 [1] 

 

Z možných prvků PZTS jsou na okna i dveře nainstalovány magnetické kontakty 

(Jablotron, s.r.o.), které jsou napojeny na nově zapojenou ústřednu. V následující tabulce 

(viz Tabulka 12) je zobrazena cenová kalkulace bezpečnostních prvků v oblasti plášťové 

ochrany. 
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Tabulka 12 - Nákladová analýza (A) - plášť objektu [autor] 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Cena za 

m
2
/ks [Kč] 

Počet ks/m
2
 

[-] 
Celkem 

[Kč] 

Fólie 
Čirá (0,3 mm), stupeň odolnosti; 

P-2A dle EN 356 
660/m2 25 m2 16 500 

Bezpečnostní dveře CDM (rozměry  900 × 1 970);TB 2 4 010/ks 3 ks 12 030 

Bezpečnostní dveře 
CDM (900 × 1 970) s bezpečnostní 

skleněnou výplní; TB 2 
8 200/ks 1 ks 8 200 

Bezpečnostní kování RICHTER R101PZ; TB 2 773/ks 4 ks 3 092 

Bezpečnostní vložka ACT Wilka RC3+; 6 stavítek 327/ks 4 ks 1 308 

CCTV 
Venkovní bezpečnostní kamera 

BE-ICD60 
1 814/ks 1 ks 1 814 

Magnetický kontakt SA-200A 85/ks 10 ks 850 

Dveřní detektor SA-203 70/ks 6 ks 420 

Visací zámek 
Bezpečnostní zámek FAB; TB 2; 

110/200RSH 
741/ks 1 ks 741 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 24 000 

Celkem 68 955 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 

 

Prostorová ochrana 

Na žádost všech majitelů společností je zvolen odlišný zabezpečovací systém PZTS 

než který je nainstalován v současné době (Paradox). Jedná se o systém JA-80-OASIS 

od společnosti Jablotron, s.r.o. Součástí celého systému jsou detektory, výstupní klávesnice 

a záložní zdroje, které zabezpečují dodávku elektrické energie v případě jejího výpadku. 

Systém je rovněž doplněn o venkovní sirénu s optickou i zvukovou signalizací, která 

má v případě poplachu odradit pachatele v pokračování trestné činnosti a zároveň 

zalarmovat fyzickou ostrahu.  

V případě vyhlášení poplachu jsou informováni prostřednictvím SMS spolumajitelé 

obou společností včetně fyzické ostrahy. Vybrané prostory jsou střeženy prostřednictvím 

průmyslových kamer, které jsou zvoleny z internetového obchodu 

(www.zabezpecovacky.cz). Ceny jednotlivých prvků a jejich počet je zobrazen v tabulce 

na následující straně (viz Tabulka 13). 
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Tabulka 13 - Nákladová analýza (A) - prostory objektu [autor] 

Prostorová ochrana 

Název Typ Cena za ks [Kč] Počet ks [-] Celkem [Kč] 

Ústředna JA-82K OASIS 15 042 2 30 084 

Klávesnice JA-81E drátová 2 004 3 7 167 

PIR detektor JS-20 Largo 506 5 2 530 

Magnetický kontakt SA-200A 85 4 340 

Vnější siréna OS 350 - drátová 1 101 2 2 202 

GSM komunikátor JA-82Y 5 480 2 10 960 

Zálohovací zdroj AWZ-100 1 064 2 2 128 

CCTV Chip Sharp VS 60 2 745 8 21 960 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, expandéry, kabely, kryty, šrouby, apod. * 19 000 

Celkem 96 371 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 

 

Režimová ochrana a fyzická ostraha 

Jelikož je v této variantě hlavním ukazatelem cena, inovativní návrh je zaměřen 

na minimalizaci nákladů. Je proto navrženo bezpečnostní školení pro všechny členy strážní 

služby, především pro dodržování režimových a organizačních opatření. Minimalizují 

se tím rizika, jako jsou nedodržení klíčového režimu nebo špatné vyhodnocení situace, 

která poté mohou způsobit následnou škodu.   

Snížení rizika neoprávněného vynášení majetku zaměstnanci lze docílit kontrolou 

zavazadlového prostoru automobilů u všech zaměstnanců společností vyjíždějících 

z areálu, prostřednictvím fyzické ostrahy. 

Posledním opatřením je ohlášení a následné převzetí vcházející návštěvy některým 

ze zaměstnanců navštívené společnosti, aby nedocházelo k volnému pohybu osob 

v objektu. 

9.2 Varianta B 

Druhá varianta je zaměřena na výrobce převážně z ČR, které preferuje majitel 

objektu. Vybrané prvky prostorové a plášťové ochrany spolu s jejich umístěním jsou 

zobrazeny v příloze této diplomové práce (viz Příloha 5 a 6). 
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Perimetrická ochrana 

Ze stejných důvodů, jako v předchozí variantě, je stávající oplocení severní a jižní 

části ponecháno beze změn. V této variantě je západní oplocení zkonstruováno 

svařovanými panely o výšce 2,5 m, doplněnými o podhrabové zábrany. Pro zmenšení 

rizika přelezení tohoto oplocení jsou nainstalovány bavolety, které jsou osazeny 

žiletkovým drátem.  

Vstupní propust (východní část) do objektu je realizována jako v současnosti 

dvoukřídlou bránou s elektromechanickým pohonem. Pro osoby je zde navrhnuta branka 

s elektrickým zámkem, ovládána členem strážní služby. Tato brána a branka, včetně malé 

části oplocení (svařovaný panel - viz Obrázek 22), je doplněna o bavolety s žiletkovým 

drátem. Tyto vybrané prvky perimetrické ochrany jsou od společnosti Pilecký s.r.o. 

 

 

Obrázek 22 - Svařovaný panel [26] 

 

Vjezd do areálu snímá průmyslová vodotěsná barevná kamera AVC 6672, jejíž 

noční vidění je s IR přísvitem až 15 m (www.zabezpecovacky.cz). Druhá nainstalovaná 

kamera (průmyslová kamera IR50 - viz Obrázek 23) z totožného internetového obchodu 

jako předchozí kamera je umístěna tak, že její pozorovací úhel je namířen na volné 

uskladnění materiálu v blízkosti západního oplocení. Viditelná vzdálenost této kamery 

je za použití IR přísvitu až 50 m. Cenová relace je zobrazena v tabulce (viz Tabulka 14). 

Výstup obou zmíněných kamer je vyveden na vrátnici. 
 

 

Obrázek 23 - Průmyslová kamera IR50 [25] 
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Tabulka 14 - Nákladová analýza (B) - perimetr objektu [autor] 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 
Cena za 

ks/balení [Kč] 
Počet 

ks/balení [-] 
Celkem 

[Kč] 

Oplocení 
Svařovaný panel - pozinkovaný 

(2,5 m - 1 balení) 
765/balení 100 balení 76 500 

Sloupek Pilodel 2 400 mm 365/ks 163 ks 59 495 

Podhrabová deska 
Rozměry: 2 950×300×50 mm 

(západní oplocení) 
555/ks 84 ks 46 620 

Bavolet Jednostranný; vnější 311/ks 102 ks 31 722 

Žiletkový drát 
Spirála pozinkovaná (průměr 45 

cm, rozvinutá délka 9-10 m) 
950/balení 25 balení 23 750 

Branka 
Jednokřídlá PILOFOR s 

elektrickým zámkem 
5 639/ks 1 ks 5 639 

Brána 
Dvoukřídlá brána - 

elektromechanický pohon 
28 400/ks 1 ks 28 400 

CCTV Průmyslová kamera AVC 6672 1 982/ks 1 ks 1 982 

CCTV Průmyslová kamera IR50 5 979/ks 1 ks 8 076 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 43 000 

Celkem 325 184 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 

 

Plášťová ochrana 

V této variantě jsou opět nainstalovány bezpečnostní fólie na přízemní okenní 

výplně. Bezpečnostní fólie SCX  (viz Obrázek 24) jsou testovány podle normy DIN EN 

356 E (P-1 a P-2). Fólie jsou zvoleny od firmy Pučálka s.r.o., která je distributorem těchto 

fólií a zároveň provádí jejich instalaci po celé ČR.  

 

 

Obrázek 24 - Bezpečnostní fólie při testech [11] 

 

Zvolené dveře české výroby (Bedex CZ s.r.o.) o velikosti 900 x 1 970 mají 

ocelovou konstrukci se speciálními vnitřními výztuhami a sedmi aktivními uzamykacími 
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čepy. Dveře jsou doplněny o bezpečnostní kování a bezpečnostní vložku ABUS D100 

od stejné firmy. Jako v předchozí variantě je zde nainstalována HD kamera pro venkovní 

použití od společnosti ABBAS, a.s., která snímá boční vchodové dveře a mrazící box. Tato 

oblast je střežena i detektorem PIR + MW s funkcí antimasking. Pořízený záznam 

je přenášen do sídla společnosti. Mrazící box je opatřen bezpečnostním visacím zámkem 

(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r.o. - viz Obrázek 25). 

 

 

Obrázek 25 - Bezpečnostní zámek FAB, TB 3 [1] 

 

Zabezpečení oken a dveří je také realizováno pomocí prvků PZTS (magnetické 

kontakty a otřesová čidla). Všechny tyto prvky jsou pro přehlednost převedeny do tabulky 

(viz Tabulka 15) a to včetně cenové nabídky. 

 

Tabulka 15 - Nákladová analýza (B) - plášť objektu [autor] 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Cena za 

m
2
/ks [Kč] 

Počet 

m
2
/ks [-] 

Celkem 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie EWF-SC X (3 vrstvy) Atest P-1 a P2 900/m2 25 m2 22 500 

Bezpečnostní dveře Bedex Vario, TB 3, ocelová konstrukce 18 140/ks 4 ks 72 560 

Bezpečnostní dveře 
Bedex Vario s tvrzenou bezpečnostní 

výplní, TB 3 
23 740/ks 1 ks 23 740 

Bezpečnostní kování R1/H; TB 3 1 950/ks 4 ks 7 800 

Bezpečnostní vložka ABUS D100, dvouřadý systém stavítek 750/ks 4 ks 3 000 

CCTV Kompaktní HD kamera s IR přísvitem 7 680/ks 1 ks 7 680 

Detektor otřesu VIBRO 660/ks 10 ks 6 600 

Detektor otevření MAS 303 260/ks 6 ks 1 560 

PIR detektor KX 15DAM - PIR+MW - antimasking 2 550/ks 1 ks 2 550 

Visací zámek Bezpečnostní zámek FAB 1011U; TB 3 1 280/ks 1 ks 1 280 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 27 000 

Celkem 176 270 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena  
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Prostorová ochrana 

Prostory jsou zabezpečeny prostřednictvím systému Dominus Millenium. Jedná 

se o českého výrobce, který klade důraz na stabilitu a vysokou bezpečnost. Distributorem 

této značky je ABBAS, a.s. Základním článkem je ústředna MU3N. Součástí je klávesnice 

MP4-GW. Mezi doplňující prvky tohoto systému jsou zvoleny PIR detektory KX-15DQ 

s úhlem záběru 90° (viz Obrázek 26) a magnetické detektory MAS 303, které splňují 

požadavky pro stupeň zabezpečení 3 dle normy ČSN EN 50-131-1. Nechybí rovněž 

2 venkovní sirény a zálohovací zdroj (ABBAS, a.s.). Střežení vnitřních prostorů je řešeno 

pomocí statických kamer IB 8156-C. Celý systém je v drátovém provedení. 

 

 

Obrázek 26 - PIR detektor KX-15DQ [27] 

 

Jako v předchozí variantě jsou při narušení hlídaného prostoru, ve stavu střežení, 

vyrozuměni spolumajitelé společností a strážný pomocí SMS. Finanční analýza je uvedena 

v tabulce (viz Tabulka 16). 

 

Tabulka 16 - Nákladová analýza (B) - prostory objektu [autor] 

Prostorová ochrana 

Název Typ 
Cena za ks 

[Kč] 
Počet ks  

[-] 
Celkem 

[Kč] 

Ústředna Dominus Milenium MU3N 20 800 2 41 600 

GSM Komunikátor Pager VT21 6 500 2 13 000 

Klávesnice MP4-GW 5 380 3 16 140 

PIR detektor KX-15DQ 645 6 3 870 

Detektor otevření MAS 303 260 4 1 040 

Vnější siréna Doge LS modrá 2 700 2 5 400 

Zálohovací zdroj MN1 5 400 2 10 800 

CCTV Statická kamera IB 8156-C 5 290 8 42 320 

Montáž a doplňující materiál Montáž, expandéry, kabely, kryty, šrouby, apod. * 25 000 

Celkem 159 170 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 
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Režimová ochrana a fyzická ostraha 

V této variantě je také navrženo bezpečnostní školení všech členů strážní služby 

i zaměstnanců společností. Jak již bylo zmíněno, je nutné zavést kontrolu zavazadlového 

prostoru automobilů vyjíždějících z areálu (zaměstnanci i návštěvy) a ohlašování návštěv, 

spolu s převzetím některého ze zaměstnanců. 

Jelikož není možné zjistit, zda členové strážní služby dodržují obchůzky, které mají 

v nočních hodinách vykonávat, je nutné tuto kontrolu zajistit. Je navržen obchůzkový 

systém (KOSguard) pro kontrolu strážných od společnosti APROKS, spol.s.r.o. Při použití 

tohoto systému musí strážný projít všemi stanovenými body s elektronickým snímačem 

a tím se minimalizuje riziko nevykonání obchůzky. Do snímače je zaznamenán název 

kontrolního bodu a jeho čas označení. Cena systému včetně příslušenství je 16 940 Kč.  

9.3 Varianta C 

Tato varianta bude zaměřena na zvýšení počtu prvků PZTS a jejich větší 

rozmanitosti. Celý systém je v bezdrátovém provedení. Cenová náročnost 

je až druhořadým ukazatelem. Rozmístění prvků PZTS a CCTV je graficky zobrazeno 

v Příloze 7 a 8. 

 

Perimetrická ochrana 

Navržené prvky v této variantě jsou téměř totožné s použitým prvky v předchozí 

variantě (varianta B). Odlišnost lze najít v kamerovém systému.  

Vstupní propust do objektu je zabezpečena pomocí IP kamery IR 42 

(www.zabezpecovacky.cz - viz Obrázek 27). Tato kamera využívá technologii 

progresivního skenování, jež zachytí kompletní obraz najednou, a tím je zajištěn ostrý 

obraz u rychle se pohybujících objektů. Oproti analogovým kamerám mají zabudovaný 

systém, jenž upozorní obsluhu (systém) na případné narušení samotného provozu 

(blokování výhledu, otočení kamery, rozostření obrazu - přesprejování). [29] Výstupní data 

z kamerového systému jsou přenášena na vrátnici. 
 

 

Obrázek 27 - IP kamera IR 42 [25] 



52 

 

Druhá venkovní kamera (bezpečnostní kamera EYE-02 GSM - viz Obrázek 28) 

od firmy Jablotron, s.r.o. je umístěna tak, že její pozorovací úhel je namířen na volné 

uskladnění materiálu v blízkosti západního oplocení. Součástí kamery je PIR čidlo 

a zvukový detektor, který vyhodnocuje, pomocí mikrofonu, překročení hluku 

nad stanovenou mez. Kamera je součástí PZTS systému společnosti Power Team s.r.o. 

a v případě narušení prostoru ve střeženém čase jsou vyrozuměni spolumajitelé společnosti 

a strážní služba objektu. 

 

 

Obrázek 28 - Bezpečnostní kamera EYE-02 GSM [13] 

 

Cenová nabídka jednotlivých prvků obvodové ochrany je uvedena v Tabulce 17. 

 

Tabulka 17 - Nákladová analýza (C) - perimetr objektu [autor] 

Perimetrická ochrana 

Název Typ 
Cena za 

ks/balení [Kč] 
Počet 

ks/balení [-] 
Celkem 

[Kč] 

Oplocení Svařovaný panel (balení 1 ks - 2,5 m) 765/balení 100 balení 76 500 

Sloupek Pilodel 2 400 mm 365/ks 163 ks 59 495 

Podhrabová deska 
Rozměry: 2 950×300×50 mm 

(západní oplocení) 
555/ks 84 ks 46 620 

Bavolet Jednostranný - vnější 311/ks 102 ks 31 722 

Žiletkový drát 
Spirála pozinkovaná (průměr 45 cm, 

rozvinutá délka 9-10 m) 
950/balení 25 balení 23 750 

Branka Jednokřídlá PILOFOR s el. zámkem 5 639/ks 1 ks 5 639 

Brána 
Dvoukřídlá brána - 

elektromechanický pohon 
28 400/ks 1 ks 28 400 

CCTV Venkovní IP kamera IR42 8 731/ks 1 ks 8 731 

CCTV Bezpečnostní kamera EYE-02 GSM 8 076/ks 1 ks 8 076 

Montáž a 

doplňující materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 43 000 

Celkem 331 933 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 
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Plášťová ochrana 

Bezpečnostní prvky této ochrany jsou opět téměř shodné s prvky, které jsou 

navrhnuty ve variantě B. Jedním z důvodu je to, jak již bylo zmíněno, že majitel preferuje 

české výrobky.  

Boční vchod do výrobní haly Brebeck Composite s.r.o. a vstup do mrazícího boxu 

je střežen pomocí bezpečnostní kamery EYE-02 GSM doplněné o PIR čidlo a zvukový 

detektor. V případě narušení střežené oblasti jsou prostřednictvím SMS vyrozuměni 

spolumajitelé společnosti a strážný, který je právě na směně. Prvky plášťové ochrany spolu 

s jejich finančními náklady jsou zobrazeny v tabulce (viz Tabulka 18). 

 

Tabulka 18 - Nákladová analýza (C) - plášť objektu [autor] 

Plášťová ochrana 

Název Typ 
Cena za 

m
2
/ks [Kč] 

Počet 

m
2
/ks [-] 

Celkem 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie SC X (3vrstvy) Atest P-1 a P2 900/m2 25 m2 22 500 

Bezpečnostní dveře Bedex Vario, TB 3, ocelová konstrukce 18 140/ks 4 ks 72 560 

Bezpečnostní dveře 
Bedex Vario s tvrzenou bezpečnostní 

výplní, TB 3 
23 740/ks 1 ks 23 740 

Bezpečnostní kování R1/H; TB 3 1 950/ks 4 ks 7 800 

Bezpečnostní vložka 
ABUS D100 30+35, dvouřadý systém 

stavítek 
750/ks 4 ks 3 000 

CCTV Bezpečnostní kamera EYE-02 GSM 8 076/ks 1 ks 8 076 

Detektor otřesu 
JA-82SH - detektor otřesu nebo 

náklonu 
972/ks 10 ks 9 720 

Detektor otevření 
JA-182M - magnetický - "neviditelný" 

bezdrátový 
1 356/ks 6 ks 8 136 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 27 000 

Celkem 182 532 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 

 

Prostorová ochrana 

Stejně jako ve variantě A je zde instalován systém JA-80-OASIS (Jablotron, s.r.o.). 

Jako čidla jsou využity bezdrátové magnetické detektory otevření (JA-82M), bezdrátové 

PIR detektory pohybu osob (JA-83P) a duální bezdrátové PIR detektory pohybu osob 

a rozbití skla (JA-80PB). Senzor rozbití skla dokáže detekovat tříštění skla na vzdálenost 

devíti metrů. Jestliže dojde k signalizaci "poplach", je opět tato zpráva předána 

prostřednictvím SMS spolumajitelům firem a fyzické ostraze. Mezi další komponenty 
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celého systému patří venkovní siréna, GSM komunikátor, klávesnice a záložní zdroj. 

Rovněž jsou zde umístěny bezpečnostní kamery do vybraných prostorů obou společností. 

Cenový návrh varianty prostorového zabezpečení je uveden v tabulce (viz Tabulka 19). 

 

Tabulka 19 - Nákladová analýza (C) - prostory objektu [autor] 

Prostorová ochrana 

Název Typ 
Cena za ks 

[Kč] 
Počet ks 

[-] 
Celkem 

[Kč] 

Ústředna JA-82K OASIS 1 542 2 3 084 

Klávesnice JA-81E - drátová 2 389 3 7 167 

PIR detektor JA-83P - bezdrátový 1 499 2 2 998 

PIR detektor 
JA 80PB detektor pohybu osob a 

rozbití skla 
2 150 2 4 300 

Detektor otevření 
JA -182M - magnetický - 

"neviditelný" bezdrátový 
1 356 4 5 424 

Vnější siréna JA-80A - bezdrátová 2 053 2 4 106 

GSM komunikátor JA-82Y 5 480 2 10 960 

Zálohovací zdroj AWZ - 100 879 2 1 758 

CCTV Vnitřní kamera IB 8156-C 5 290 9 47 610 

Montáž a doplňující 

materiál 
Montáž, kabely, kryty, šrouby, apod. * 23 000 

Celkem 110 407 

Uvedené ceny jsou včetně DPH 

* Odhadovaná cena 

 

Režimová ochrana a fyzická ostraha 

Jako v předchozích variantách je pro snížení rizik navrhnuto školení zaměstnanců, 

což představuje minimální náklady na realizaci. Ať už jde o opatření kontroly 

zavazadlových prostorů všech automobilů vyjíždějících z podniku nebo zvýšení kontroly 

osob vycházejících z areálu. Jak již bylo uvedeno v předchozích variantách, 

aby nedocházelo k volnému pohybu osob v prostorech areálu, je zapotřebí zavést osobní 

přebírání návštěv na vrátnici. 

Bez elektronické kontroly strážných není možné docílit toho, aby obchůzky byly 

dodržovány. Z tohoto důvodu je i zde doporučen obchůzkový systém KOSguard 

(viz Obrázek 29) od stejné společnosti jako u varianty B. Součástí dodávky 

je 10 kontrolních bodů, což je pro daný areál dostačující. Jeden kontrolní obchůzkový 

snímač KOS-1000, čipy s klíčenkou a 1 WSOK standard pro vyjmutí dat ze snímače 
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a software. Elektronický snímač dokáže pojmout 1 000 kontrolních bodů. Cena je totožná 

jako u varianty B (16 940 Kč). Potřebný software je dodáván zdarma. 

 

 

Obrázek 29 - Obchůzkový systém KOSguard [19] 

 

9.4 Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant 

Celkové náklady zpracovaných inovativních návrhů zabezpečení jsou zobrazeny 

v následujících tabulkách. 

Varianta A - Cenově nejméně nákladný návrh pro posuzovaný objekt. Finanční 

analýza je zapsána do tabulky (viz Tabulka 20). 

 

Tabulka 20 - Celková finanční analýza varianty A [autor] 

Druh ochrany Finanční náklady [Kč] 

Perimetrická ochrana 151 635  

Plášťová ochrana 68 955 

Prostorová ochrana 96 371 

Režimová ochrana  0 

Celkem 316 961 

 

Varianta B - Navrhované bezpečnostní prvky této varianty jsou převážně 

od výrobců z ČR. Finanční zhodnocení této varianty je uvedeno v tabulce na následující 

straně (viz Tabulka 21). 
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Tabulka 21 - Celková finanční analýza varianty B [autor] 

Druh ochrany Finanční náklady [Kč] 

Perimetrická ochrana 325 184 

Plášťová ochrana 176 270 

Prostorová ochrana 159 170 

Režimová ochrana  16 940 

Celkem 677 564 

 

Varianta C - Tento návrh je zaměřen na prvky PZTS, jejich rozmanitost 

a bezdrátové provedení. Cenová náročnost je zobrazena v tabulce (viz Tabulka 22). 

 

Tabulka 22 - Celková finanční analýza varianty C [autor] 

Druh ochrany Finanční náklady [Kč] 

Perimetrická ochrana 331 933 

Plášťová ochrana  182 532 

Prostorová ochrana 110 407 

Režimová ochrana  16 940 

Celkem  641 812 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, celková hodnota aktiv je 9 160 000 Kč. Finanční 

náklady na zabezpečení objektu by neměly přesáhnout hranici 10, výjimečně 15 % (princip 

ALARA). Deset procent z hodnoty aktiv celého areálu je 916 000 Kč. Finanční náklady 

varianty A (316 961 Kč) se nachází pod hranicí 4 %. Náklady na variantu B (677 564 Kč) 

a variantu C (641 812 Kč) se pohybují pod hranicí 10 % a tudíž jsou akceptovatelné. 

9.5 Výběr nejvhodnější varianty 

Výběr nejvhodnější varianty je pomocí multikriteriálního hodnocení. Nejprve 

je aplikována metoda stanovení vah kritérií.  Jako kritéria pro posouzení jsou zvolena: 

 náklady na realizaci, 

 náklady na provoz, 

 míra bezpečnosti, 

 estetické hledisko, 

 spolehlivost systému, 

 záruční doba. 
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Je nutné stanovit kritéria podle důležitosti - pořadí vah. Vybraným kritériím jsou 

přiřazeny čísla (hodnoty) k,...,1. Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazena hodnota k, následně 

je to k-1 a nejméně důležité kritérium má číslo 1. Je dáno, že i-tému kritériu je přiřazeno 

číslo bi. Váha i-tého kritéria je vypočtena podle následujícího vzorce (7): 

 

   
  

   
 
   

                      (7) 

 

Následující vzorec (8) je součtem prvních k přirozených čísel: 

 

    
       

 

 
                  (8) 

 

Výpočet vah je uveden v tabulce (viz Tabulka 23) a jsou již seřazeny podle 

výsledného pořadí vah. [21] 

 

Tabulka 23 - Určení vah zvolených kritérií [autor] 

Zvolená kritéria i bi vi 

Spolehlivost systému 1 6 0,285 

Náklady na realizaci 2 5 0,238 

Míra bezpečnosti 3 4 0,19 

Náklady na provoz 4 3 0,142 

Záruční doba 5 2 0,095 

Estetické hledisko 6 1 0,047 

Σ 21 1 

 

Následně je aplikována bodovací metoda. Vybraná kritéria jsou uvedena v příslušné 

tabulce (viz Tabulka 24). Ke každému kritériu je následně přiřazeno bodové ohodnocení 

na stupnici od 1 do 10, přičemž 1 znamená nevyhovující návrh a naopak 10 je plně 

vyhovující. [21] 
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Tabulka 24 - Kriteriální hodnocení [autor] 

Zvolená kritéria Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 - Spolehlivost systému 4 9 7 

K2 - Náklady na realizaci  9 3 4 

K3 - Míra bezpečnosti  3 7 8 

K4 - Náklady na provoz  7 6 6 

K5 - Záruční doba  5 7 6 

K6 - Estetické hledisko  4 6 9 

Celkem  32 38 40 

 

Součinem zjištěného koeficientu a jednotlivých bodových hodnocení 

je vyhodnocena nejvhodnější varianta pro daný objekt. Tyto hodnoty jsou převedeny 

do tabulky uvedené níže (viz Tabulka 25). 

 

Tabulka 25 - Hodnocení s váhovým koeficientem [autor] 

Zvolená kritéria vi 

Varianty bez váhového 

koeficientu 
Varianta s váhovým 

koeficientem 

A B C A B C 

K1 - Spolehlivost systému 0,285 4 9 7 1,14 2,565 1,995 

K2 - Náklady na realizaci 0,238 9 3 4 2,142 0,714 0,952 

K3 - Míra bezpečnosti 0,19 3 7 8 0,57 1,33 1,52 

K4 - Náklady na provoz 0,142 7 6 6 0,994 0,852 0,852 

K5 - Záruční doba 0,095 5 7 6 0,475 0,665 0,57 

K6 - Estetické hledisko 0,047 4 6 9 0,188 0,282 0,423 

Celkem 32 38 40 5,509 6,408 6,312 

 

Pokud jsou zohledněny při výběru varianty zvolená kritéria, jsou nejvhodnější 

varianty B a C. Jak již bylo zmíněno, majitel objektu a zároveň spolumajitel obou 

společností preferuje pro návrh komplexního technického zabezpečení výrobce z ČR. 

Z tohoto důvodu se jako vhodnější návrh jeví varianta B. Nejméně vhodný návrh 

zabezpečení z hlediska kriteriálního hodnocení je varianta A. Pro nejvhodnější variantu 

je vypracováno i grafické umístění bezpečnostních prvků v areálu, které byly 

v předchozích podkapitolách pouze popsány (viz Příloha 9). 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat inovativní návrh komplexního 

technického zabezpečení výrobního objektu. 

V teoretické části byly nejprve uvedeny zákony a technické normy související 

s danou problematikou. Následně byly popsány prvky technické ochrany, které bylo 

možno využít při zpracovávání praktické části. Jednalo se o bezpečnostní prvky obvodové, 

plášťové a prostorové ochrany. V závěru teoretické části byly zpracovány a vyhodnoceny 

statistické informace týkající se majetkové kriminality v Moravskoslezském kraji 

a v posuzovaném průmyslovém objektu. Z těchto získaných statistik byla vytvořena 

predikce pro rok 2015. 

Na začátku praktické části byl popsán současný stav zabezpečení nacházející 

se v objektu. Stávající zabezpečení je velmi zastaralé a nedostatečné. Zcela zde chybělo 

využití kamerových systémů, které pomáhají při identifikaci pachatele a zároveň mají 

odrazující účinek. Z tohoto důvodu bylo zhodnocení současného stavu zohledněno 

při zpracovávání inovativních návrhů.  

Pro zjištění rizik, která by mohla narušit bezpečnost v daném objektu, byly 

aplikovány tři zvolené analýzy. Jednalo se o Ishikawův diagram příčin a jejich následků, 

analýzu příčin selhání a jejich následků (FMEA) a analýzu souvztažnosti. Tyto analýzy 

měly za úkol identifikovat nepřijatelná rizika, která vyžadují nápravu.  Na základě 

vyhodnocených rizik byly postupně vypracovány jednotlivé varianty, včetně jejich finanční 

analýzy. 

Pro zpracované návrhy bylo aplikováno multikriteriální hodnocení, na jehož 

základě byla vybrána nejvhodnější varianta pro daný objekt (varianta B), jejíž hlavním 

kritériem bylo použití prvků převážně od výrobců z ČR. Finanční náklady pro realizaci 

vybraného inovativního návrhu činí 677 564 Kč. Při využití principu ALARA bylo 

konstatováno, že finanční rozpočet nejvhodnější varianty je přijatelný.  

Tato diplomová práce by měla přispět ke zlepšení zabezpečení ve výrobním objektu 

pomocí inovativního návrhu technického zabezpečení, který byl vypracován. Majitel 

již projevil o navržené řešení zájem. Realizace započne ve 3. kvartálu roku 2015. Cíl práce 

byl navrženým řešením splněn. 
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Příloha 1 - Vytváření predikce majetkové kriminality 

Předpověď budoucího vývoje lze vytvořit pomocí statistické funkce MS Office 

Excel 2007. V hlavní liště se nachází odkaz na "vzorce", která obsahuje možnost "vložit 

funkci". V této nabídce je několik kategorií funkcí, kde jedna z variant jsou funkce 

statistické. Funkce LINTREND se používá při předpovědi budoucího vývoje pomocí 

metody nejmenších čtverců. V následujícím okně jsou vybrány jednotlivé oblasti dat. 

Do pole y jsou vybrány hodnoty zjištěných informací z minulých let. V poli x je vybrána 

časová posloupnost. Pod novou hodnotou x se nachází zjišťovaný časový úsek. 

 

 

Postup při vytváření predikce [autor]
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Příloha 2 - Ishikawův diagram příčin a následků 
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Příloha 3 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta A: Brebeck Composite s.r.o. 

 

Grafické umístění prvků (A) - Brebeck Composite s.r.o. [autor]

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - prostor pro laminaci 

3 - sklad 

4 - přípravna forem 

5 - kontrola kvality 

6 - brousírna 

7 - zádveří administr. budovy 

8 - chodba 

9 - WC 

10,11 - šatny 

12 - kancelář 

13 - mrazící box 

14 - technická místnost 

Legenda značek: 

           venkovní kamera BE-ICD60 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

           magnetický detektor SA-203, SA-200A 

           klávesnice JA-81E 

           venkovní siréna OS 350 

           PIR detektor JS-20 Largo 

           bezpečnostní fólie
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Příloha 4 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta A: Power Team s.r.o. 

 

 

Grafické umístění prvků (A) - Power Team s.r.o. [autor] 

 

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - kancelář 

3 - jídlena 

4 - technická mísnost 

5 - šatna 

6 - šatna 

7 - WC 

8 - výrobní prostor 

Legenda značek: 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

           magnetický detektor SA-203, SA-200A 

           klávesnice JA-81E 

           venkovní siréna OS 350 

           PIR detektor JS-20 Largo 

           bezpečnostní fólie 
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Příloha 5 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta B: Brebeck Composite s.r.o. 

 

 

Grafické umístění prvků (B) - Brebeck Composite s.r.o. [autor] 

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - prostor pro laminaci 

3 - sklad 

4 - přípravna forem 

5 - kontrola kvality 

6 - brousírna 

7 - zádveří administr. budovy 

8 - chodba 

9 - WC 

10; 11 - šatny 

12 - kancelář 

13 - mrazící box 

14 - technická místnost 

Legenda značek: 

           venkovní HD kamera s IR přísvitem 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

     detektor otevření MAS 303; VIBRO 

           klávesnice JA-81E 

           venkovní siréna JA-80A 

           PIR detektor JA-83P 

           bezpečnostní fólie SCX 
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Příloha 6 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta B: Power Team s.r.o. 

 

 

Grafické umístění prvků (B) - Power Team s.r.o. [autor] 

 

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - kancelář 

3 - jídlena 

4 - technická mísnost 

5 - šatna 

6 - šatna 

7 - WC 

8 - výrobní prostor 

Legenda značek: 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

           detektor otevření MAS 303; VIBRO 

           klávesnice JA-81E 

           venkovní siréna Doge LS 

           PIR detektor KX-15DQ 

           bezpečnostní fólie SCX 
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Příloha 7 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta C: Brebeck Composite s.r.o. 

 

Grafické umístění prvků (C) - Brebeck Composite s.r.o. [autor] 

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - prostor pro laminaci 

3 - sklad 

4 - přípravna forem 

5 - kontrola kvality 

6 - brousírna 

7 - zádveří administr. budovy 

8 - chodba 

9 - WC 

10; 11 - šatny 

12 - kancelář 

13 - mrazící box 

14 - technická místnost 

Legenda značek: 

           bezpečnostní kamera EYE-02 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

           JA-182; JA-82SH - detektor otřesu 

           klávesnice MP4-GW 

           venkovní siréna Doge LS 

           PIR detektor KX-15DQ 

           detektor PIR + rozbití skla JA 80PB 

           bezpečnostní fólie SCX 
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Příloha 8 - Zobrazení bezpečnostních prvků - varianta C: Power Team s.r.o. 

 

 

Grafické umístění prvků (C) - Power Team s.r.o. [autor] 

Legenda místností: 

1 - zádveří výrobní haly 

2 - kancelář 

3 - jídelna 

4 - technická místnost 

5 - šatna 

6 - šatna 

7 - WC 

8 - výrobní prostor 

 

Legenda značek: 

           vnitřní kamera IB 8156-C 

            JA-182; JA-82SH - detektor otřesu                                                            

             klávesnice JA-81E 

           venkovní siréna Doge LS 

           PIR detektor KX-15DQ 

           detektor PIR + rozbití skla 

            bezpečnostní fólie SCX
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Příloha 9 - Umístění bezpečnostních prvků v areálu - nejvhodnější varianta 

 

Grafické zobrazení bezpečnostních prvků [autor] 

 

Legenda značek: 

 dveře Bedex + kování TB 3 

 dveře Bedex s tvrzenou bezpečnostní výplní + kování TB 3 

 kompaktní HD kamera s IR přísvitem 

 průmyslová kamera IR50 

 průmyslová kamera AVC 6672 

 detektor pohybu PIR+MW s antimaskingem 

 kontrolní bod (KOSguard) 

 střežená oblast uskladněných výrobků společnosti Power Team s.r.o. 

 žiletkový drát 

 oplocení - svařovaný panel 

 podhrabová deska 

 jednokřídlá branka s elektrickým zámkem 

 dvoukřídlá brána s elektromechanickým pohonem 

 


