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Anotace 

PÁLENÍK, Petr. Technické zabezpečení majetku Moravských keramických závodů. Ostrava, 

2010. 38 s. Bakalářská práce. VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

Bakalářská práce popisuje právní předpisy vztaţené k ochraně objektů, základní přehled 

moţných druhů ochran objektů a popisné informace o podniku Moravských keramických 

závodů. Práce obsahuje vyhodnocení současného stavu zabezpečení tohoto podniku a jeho 

majetku se zjištěním, jaká rizika napadení s ohledem na ztrátu majetku hrozí. 

Cílem práce bylo navrţení zdokonaleného systému zabezpečení majetku Moravských 

keramických závodů na základě jeho analytického vyhodnocení, jeho konkrétní modernizace 

v jednotlivých etapách tak, aby cenový nárůst nebyl kritický pro majitele a aby celý systém 

umoţňoval jeho budoucí moţné vylepšování. Obsahuje taktéţ přibliţný přehled cen 

jednotlivých pouţitých zabezpečovacích prvků. 
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Annotation 

PÁLENÍK, Petr. Technical security of property Moravian ceramic factories. Ostrava, 2010. 

38 p. Thesis. VSB - TUO, Faculty of Safety Engineering. 

Bachelor's thesis describes the legislation related to protection of buildings, a basic 

overview of the possible protection solutions of objects and descriptive information about the 

Moravian ceramic factories. Thesis contains the evaluation of the current security status of the 

company and its property with finding posibilities of risk of attack with respect to the loss of 

property. 

The objective  was to design an improved system security property of Moravian ceramic 

factories based on its analytical evaluation, the specific at various stages of modernization, so 

that the price increase was not critical for the owner and the entire system to allow for its 

possible future improvements. Also contains an overview of the approximate price of the 

security features. 
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1 Úvod 

Ţijeme v době ekonomické krize, ve které evidovaná nezaměstnanost lidí na pracovních 

úřadech v České republice dosahuje téměř průměrně 10%. Lidé dávají příleţitosti zlodějům 

tak, ţe nezamykají objekty, nebo nechávají např. drahé předměty viditelně za okny svých aut. 

Statisticky stoupá počet případů způsobené trestné činnosti v současné době, a proto je nutné 

a potřebné zabezpečit objekty před jejich napadením či poškozením a zamezit vzniku 

značných materiálních škod.  

Dříve se zabezpečení zajišťovalo pomocí ozbrojených fyzických osob, psů a 

jednoduchých zabezpečovacích prvků. Dnes je doplňují mechanické zábranné systémy, které 

zpomalují a ztěţují neoprávněné osobě proniknout do objektu a elektronická zabezpečovací 

zařízení, která detekují pachatele a signalizují např. pomocí sirény, ţe je objekt narušen. 

Zároveň vyrozumí Policii České republiky popřípadě vlastníka objektu o daném nebezpečí. 

Zabezpečovací zařízení se rychle vyvíjejí a zdokonalují, ale nemohou stoprocentně zabránit 

zlodějům v provedení jejich trestné činnosti, jelikoţ lze snadno získat informace, např. z 

 internetu o tom, jak tyto systémy fungují a jakým způsobem je překonat.  

Předmětem této bakalářské práce je návrh zvýšení zabezpečení podniku Moravských 

keramických závodů a zároveň vyčíslení finanční náročnosti za jednotlivé zabezpečovací 

prvky. Jedním z hlavních produktů této firmy jsou především keramické výrobky do 

vysokých pecí. Podnik Moravské keramické závody byl jen v roce 2009 dvakrát napaden a 

vykraden, čímţ došlo k nemalým finančním ztrátám. To nasvědčuje tomu, ţe zabezpečení 

podniku je nedokonalé, a proto jsem se rozhodl k vypracování této bakalářské práce, jakoţto 

návrhu zvýšení bezpečnosti objektu Moravských keramických závodů. 
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2 Legislativa 

Legislativa je skupinou základních právních norem a předpisů. Ve své bakalářské práci 

jsem čerpal z literatury, která se týká ochrany objektů. 

 

2.1 Ústava České republiky 

Je souborem právních norem upravující náleţitosti ve státě. Jedná se o ústavní zákon č. 

1/1993 Sb. V souvislosti s ochranou objektu jiţ z preambule ústavy České republiky vyplývá, 

ţe občané jsou odhodláni chránit si svůj majetek. Česká republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí 

ústavního pořádku České republiky je listina základních práv a svobod.  

 

2.2 Listina základních práv a svobod 

Je vedena jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zamezuje 

utlačování lidských práv a svobod. Pojednává o tom, ţe lidé mohou dělat vše, co není 

výslovně zakázáno zákonem. Při ochraně objektů můţou být omezeny základní práva a 

svobody lidí. 

Listina základních práv a svobod deklaruje: 

 lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné,  

 kaţdý je způsobilý mít práva, 

 kaţdý má právo na ţivot a nikdo nesmí být zbaven ţivota,  

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen v 

případech stanovených zákonem,  

 osobní svoboda je zaručena, 

  kaţdý má právo na ochranu zneuţíváním údajů o své osobě,  

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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 obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. 

 

2.3 Trestní řád 

Trestní řád se řídí zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Trestní řád upravuje orgány činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k 

upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v 

duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění 

povinností ke státu a společnosti. Při ochraně objektů dle §76 odstavec 2 smí osobní svobodu 

osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 

pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však 

povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ 

předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil, nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit. 

 

2.4 Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nový platný trestní zákon, který 

nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.  

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Při vniknutí neoprávněných osob do objektů 

můţou nastat situace, které se za trestný čin nepovaţují:  

 § 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě 
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stejně závaţný, nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet [13]. 

- Do objektu můţe i násilně vniknout osoba, která nemá v úmyslu vykrást objekt, 

ale odvrací přímo hrozící nebezpečí. Jedná se například o uhašení ohně v objektu 

nebo zachránění lidí z hořícího objektu. 

 §29 Nutná obrana 

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

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

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku [13]. 

- Při vniknutí pachatele do objektu můţe dojít ke konfliktu s oprávněnou osobou, 

kdy oprávněná osoba musí pouţít jen přiměřenou obranu. V opačném případě je 

lepší nechat pachatele utéct z místa činu a zavolat Policii České republiky. 

 § 30 Svolení poškozeného 

Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato 

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

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

určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel 

beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, ţe osoba by tento souhlas jinak udělila 

vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům [13]. 

 

2.5 Vyhláška o objektové bezpečnosti 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 sb., o objektové bezpečnosti 

stanovuje, jakým způsobem lze zajistit ochranu objektu. Mezi druhy zabezpečení objektu patří 

reţimová opatření, fyzická ostraha objektu a technické prostředky ochrany.  

Uvedené odstavce jsou pouze základním výčtem právních předpisů, které se týkají 

ochrany osob, objektů a majetku. Při navrhování bezpečnosti objektu musí projektant 
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vycházet z podkladů norem. Mezi základní výčet norem, se kterými tato problematika úzce 

souvisí, patří: 

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

 ČSN EN 1143-1 + A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání. 

- Norma obsahuje poţadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti trezorů a 

jejich dveří. 

 ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

- Norma je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři stupně 

zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Dále popisuje sestavování 

zabezpečovacích systémů. 

 ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. 

- Norma stanovuje různá doporučení zřizovatelům systémů uzavřených televizních 

okruhů (CCTV). 

 ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy - systémy přivolání pomoci. 

- Tato norma především doporučuje provozovatelům postupy pro instalaci, 

testování, obsluze a údrţbě systému přivolání pomoci. 

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

aplikacích.  

- Tato norma popisuje systém kontroly vstupů v objektu. 

 ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy-poplachové přenosové systémy a zařízení. 

- Tato norma uvádí dodatečné poţadavky na zařízení v systémech vyuţívajících 

vyhrazené přenosové cesty. 

 EN 60950-1 ed. 2 Zařízení informační technologie – bezpečnost. 
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3 Základní druhy ochrany objektu  

V této kapitole uvádím základní formy zabezpečení objektu. Jednotlivé prvky ochrany 

jsou znázorněny v pyramidě bezpečnosti (obrázek č. 1), které se vzájemně doplňují. Prvním 

stupněm pyramidy bezpečnosti je klasická ochrana a posledním stupněm je fyzická ochrana. 

Tyto druhy ochrany tvoří komplexní ideální zabezpečovací systém.  

 

 

 

Obrázek č. 1 - Pyramida bezpečnosti 

Klasická ochrana – mechanické zábranné systémy, 

technická ochrana – elektronický zabezpečovací systém, kamerové systémy, elektronická 

poţární signalizace, 

režimová ochrana – soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění poţadovaných podmínek zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

podniku, 

fyzická ochrana – vrátný, hlídač, stráţný, policista. 

Výše majetku a míra zabezpečení je pro pojišťovny důleţitým faktorem, ke kterému 

přihlíţí při uzavírání pojistných smluv a které mají vliv na výši pojistného placeného za 

konkrétní pojištěný majetek. I při sebelepší pojištěním vţdy zůstává zbytkové riziko. 
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Zabezpečovací systémy 

V současné době se technika zabezpečovacích systémů prudce vyvíjí. Sniţování cen 

elektronických součástek a moţnosti procesorů dovolují široké a různorodé aplikace. 

Současně se zvyšuje poptávka po těchto systémech.  

Zabezpečovací systém je soubor organizačních a technicko-taktických opatření 

zajišťující poţadovanou bezpečnost. Při navrhování zabezpečovacích systémů je důleţité 

stanovit operační a technické hledisko. 

Operační hledisko – definuje, co má zabezpečovací systém umět a v jakém rozsahu. Pro 

kaţdého můţe být operační hledisko odlišné. 

Technické hledisko – slouţí k získávání informací o chráněném objektu. Kaţdý objekt má 

charakteristické rysy nebezpečí, které je potřeba převést na elektrické signály pomocí 

detektorů. 

Zabezpečovací systém zajišťuje ochranu před chráněným zájmem a oblastí nebezpečí, 

které je znázorněno v blokovém diagramu poskytování ochrany (obrázek č. 2).  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Blokový diagram poskytování ochrany 

Chráněný zájem – je to většinou předmět, kterého si společnost cení. 

Oblast nebezpečí – jedná se o veškerá rizika hrozící chráněnému zájmu. Rizika mohou být 

kriminální nebo jiná (poţáry, havárie apod.). 

Vnější vlivy – patří sem počasí, pohyb osob, sociální vazby, atd. 

Zabezpečovací systém – je tvořen ze čtyř základních druhů ochrany objektů (klasická, 

technická, fyzická a reţimová).  

Zabezpečovací 

systém 

 

Chráněný 

zájem 

Oblast 

nebezpečí 

Vnější vlivy 
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3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základním prvkem pyramidy bezpečnosti, které 

vytvářejí různé zábrany při neoprávněném vstupu na pozemek, nebo chrání konkrétní 

předmět. Jejich úkolem je odradit pachatele, popřípadě mu vniknutí ztíţit. Tyto systémy jsou 

vývojově nejstarší typ ochrany a dělí se na: 

 prostředky obvodové ochrany, 

 prostředky plášťové ochrany, 

 prostředky individuální ochrany. 

 

3.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

Jedná se o prostředky vyskytující se na pozemku, který se nachází kolem chráněného 

objektu. Většinou sem patří obvodové zdi, ploty, branky a závory.  

Oplocení 

Nejzákladnějším typem obvodové ochrany je klasické drátěné oplocení. Tento druh 

dosahuje výšky většinou 1,5 aţ 2 m a vyrábí se ze zinkového drátu o průměru do 3,9 mm. 

Toto oplocení se dá přestřihnout běţnými nástroji, jako jsou štípací a kombinační kleště.  

Druhou kategorií jsou bezpečnostní ploty, které svou konstrukcí, tloušťkou a druhem 

pouţitého materiálu stěţují napadení. Povrchová úprava drátu se provádí pozinkováním, nebo 

pokrytím PVC. Tyto ploty jsou odolné proti prostříhávání, řezání a průrazu. Pletivová oka 

jsou malých rozměrů a nahoře je plot zakončen trny. Plot by měl mít podezdívku, aby nedošlo 

k vniknutí pachatele podhrabáním. Ke zvýšení bezpečnosti lze na plot umístit i nástavce s 

ostnatým nebo ţiletkovým drátem (obrázek č. 3), kde ţiletkový drát je v provedení cívkové 

bariéry, tzv. harmoniky. 

Ţiletkový drát je účinný a těţko překonatelný prostředek pasivní ochrany. Jeho jádro je 

vyrobeno z kvalitního ocelového drátu, který není moţno přestřihnout standardními nástroji. 

Na nosném drátu jsou v krátkých intervalech upevněny ostré ţiletky z tenkého plechu, které 

mohou mít různý rozměr a velikost. Tvary a rozměry ostnů jsou navrţeny tak, aby nejen 

proráţely, ale i současně svíraly, čímţ se zvyšuje jeho odolnost proti překonání a má rovněţ 

odstrašující účinek.  
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Brány a závory 

Pozemek nemůţe mít dokola jen plot. Musí mít nějaké vstupy popřípadě vjezdy, které 

zabezpečujeme v podobě branek, bran, závor apod. Brány jsou jednokřídlové nebo 

dvoukřídlové a dle principu se mohou vysunovat, posouvat nebo otáčet. V objektu můţe být 

velká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel. Proto se pouţívají závory, aby se branky 

nemusely pořád otevírat a zavírat. Klasické závory fungují na principu jednoramenné páky. 

Mají pouze kontrolní funkci a bývají často doplněny o elektronické části, které zajišťují: 

 kontrolu krajních poloh závory, 

 kontrolu, aby se závora nespustila při povelu ,,dolů“ v případě, kdy pod závorou stojí 

vozidlo, 

 automatické zavírání závory po průjezdu automobilu, 

 automatické zdvíhání závory při příjezdu. 

 

3.1.2 Prostředky plášťové ochrany 

Prostředky plášťové ochrany zajišťují bezpečnost při vstupu do objektu. Plášť objektu je 

tvořen hlavně stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. Stavební prvky budov jsou 

Detail obrázku č. 3 - Ţiletkový drát 

Detail obrázku č. 3 - Zakončení plotu Obrázek č. 3 -  Plot se ţiletkovým a ostnatým drátem 
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důleţitou podstatou ochrany objektu. Odolnost stavebních prvků proti narušení je závislá na 

pouţitém materiálu, jeho pevnosti a tloušťce. Pokud je budova vsunuta v řadové zástavbě, 

můţe být objekt narušen buď přelezením, nebo probouráním ze sousední budovy. Mezi 

otvorové výplně patří dveře, okna, vikýř, apod.  

Zabezpečení dveří 

Bezpečnostní dveře zaručují maximální bezpečnost chráněných prostor. Dveře se můţou 

v závislosti na disponibilních finančních prostředcích zabezpečit po velmi sloţitá trezorová 

provedení. Jednou z moţností zabezpečení je upravení stávajících dveří. Na obrázku č. 4 jsou 

znázorněny dvoukřídlé dveře zabezpečené celoplošnou závorou. Dveře zajišťujeme pomocí: 

 zpevnění ocelovým plechem, 

 hlavního zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vloţkou, 

 zabezpečení proti vysazení dveřního křídla příčnou závorou, 

 bezpečnostního dveřního kování a uzamykacího bezpečnostního systému, který je 

doplněn přídavným zámkem vícebodovým, zajišťující dveře ve více bodech, 

 bezpečného pojistného řetízku, 

 vylití zárubní betonem. 

 

                                 

 

 
Obrázek č. 4 - Dvoukřídlé dveře s celoplošnou závorou Obrázek č. 5 -  Okno s mříţemi   
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Zabezpečení oken 

Dle statistiky je průnik okny druhým nejčastějším způsobem vniknutí do objektů. Okna 

mohou být otevíratelná, nebo neotevíratelná. Bezpečná okna mají mříţe a robustní rám. 

Okenní křídlo musí být pevné v krutu. Okenní překlady a parapety by měly být vybetonovány 

aţ k rámu. U oken je sklo nejslabším bezpečnostním článkem. Z tohoto důvodu se pouţívají 

skla tvrzená nebo vrstvená doplněná o mříţe, bezpečnostní a ochranné fólie. Na obrázku č. 5 

je znázorněné okno, které je zabezpečeno ţeleznými mříţemi. 

Bezpečnostní fólie je průhledná a při dobré instalaci na skle je přehlédnutelná. Tyto 

fólie zaručují zvýšenou odolnost proti rozbití skla a poškrabání. Při úderu do skleněné tabule 

opatřené bezpečnostní fólií se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale 

popraskané sklo zůstává nalepené na fólii. Smyslem těchto fólií je pachatele zpomalit a 

odradit od další aktivity. 

 

3.1.3 Prostředky individuální ochrany 

Mezi prostředky individuální ochrany patří komorové a skříňové trezory. Tyto trezory 

dle účelu chrání uloţený obsah (peníze, šperky, zbraně, doklady). Komorové trezory jsou 

větší úschovné objekty, které mají vnitřní strany v zavřeném stavu ve všech směrech tloušťku 

stěn větší neţ 1 m. Moţné vyuţití komorového trezoru je např. jako bezpečnostní schránky, 

které banky nabízejí veřejnosti k ukládání cenností za poplatek. 

Skříňové trezory jsou osobní trezory, které jsou robustnější a mají masivnější zábranné 

prvky. Skříňový trezor je znázorněn na obrázku č. 6 a osobní trezor na obrázku č. 7.  

 

                                               

 

 Obrázek č. 6 - Skříňový trezor Obrázek č. 7 - Osobní trezor 
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3.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) účinně doplňují mechanické zábranné 

systémy a zvyšují efektivnost fyzické ochrany. Jejich hlavním úkolem je detekování a 

indikace neoprávněného vstupu nebo pokusu o vstup do chráněného objektu. EZS s dálkovou 

signalizací předává informaci o narušení objektu na pult centralizované ochrany. Je sloţen 

z několika základních prvků plnících své specifické funkce. Systém je znázorněn blokově na 

obrázku č. 8. 

 

 Čidlo 

(Detektor) 

 
Ústředna 

 Přenosové 

prostředky 

 Signalizační 

zařízení        

        

       

   Doplňková 

zařízení 
    

       

 

 

Obrázek č. 8 - Blokové schéma EZS 

 

Popis základních prvků: 

 Čidlo je zařízení reagující na fyzikální jevy, které souvisejí s narušením střeţeného 

objektu, nebo s neoprávněnou manipulací předmětem. Při indikovaném stavu narušení 

detektor vysílá poplachový signál.  

 Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel pomocí stanoveného programu. Dále 

umoţňuje ovládání a indikaci EZS, zajišťuje jeho napájení a přenáší následné 

informace. 

 Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně povelů opačným směrem.  

 Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál.  

 Doplňkové zařízení usnadňují ovládání systému nebo umoţňují realizovat některé 

speciální funkce.  
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3.2.1 Ústředna EZS 

Ústředna tvoří srdce celého elektronicky zabezpečovacího systému. Sbírá informace od 

jednotlivých detektorů, zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. V případě narušení 

hlídaného prostoru spustí signalizační zařízení, dokonce můţe s určenou osobou komunikovat 

pomocí pageru či telefonu, nebo předává zprávu na pult centrální ochrany. Ústředna 

umoţňuje nastavení celého sytému pomocí klávesnice a zároveň napájí připojená zařízení. 

K ústředně jsou připojená čidla, která jsou významnými prvky zabezpečovacího systému. Dle 

připojení detektorů se dělí ústředny na kabelové a rádiové. 

 

3.2.2 Čidla 

Čidla lze rozdělit v závislosti na spotřebě elektrické energie nutné k jeho činnosti na 

napájená a nenapájená. 

Napájená čidla mohou být: 

 aktivní: generují do svého okolí nějakou formu energie a na základě odezvy okolí 

detekují útok (např. vysílají laserový paprsek a v případě jeho přerušení spouštějí 

poplach), 

 pasivní: k detekci útoku vyuţívají změn nějaké formy energie vyzařované z okolí (např. 

seizmické vlny způsobené pohybem útočníka). 

Z hlediska oblasti snímání se dělí na čidla: 

  prostorová: reagují na jevy související s narušením určitého prostoru, 

  směrová: reagují jen na narušení v definovaném směru, 

  bariérová: reagují na narušení vyzařované snímací bariéry, 

  polohová: reagují na změnu polohy snímaného objektu. 

Z hlediska dosahu snímání se čidla rozlišují pro vnitřní a vnější pouţití s krátkým, 

středním a dlouhým dosahem. 

 

 



14 

 

Podle umístění detektorů v objektu rozdělujeme čidla: 

 perimetrická, 

 plášťová, 

 prostorová, 

 předmětová. 

 

Následně obecně popíšu vybrané prvky elektronických zabezpečovacích systémů, které 

budu vyuţívat k zabezpečení podniku Moravských keramických závodů. Zvolil jsem si tyto 

zabezpečovací prvky: 

 magnetické kontakty, 

 pasivní infračervené detektory (PIR detektory). 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty slouţí k ochraně všech stavebních otvorů, a proto patří do skupiny 

plášťové ochrany. Magnet se montuje na pohyblivou část osazení prostupu a jazýčkový 

kontakt na rám. Výrobce stanovuje minimální a maximální vzdálenost pro jejich montáţ. Aby 

nevznikal planý poplach vlivem otřesů oken nebo dveří, musí být magnetický kontakt správně 

umístěn.  

Vlastní jazýčkový kontakt je tvořen dvěma jazýčky z magneticky měkkého materiálu, 

které jsou zataveny do trubičky z olovnatého skla tak, ţe se jejich kontaktní plošky nepatrně 

překrývají a v normálním stavu u spínacích kontaktů se nedotýkají. Při umístění jazýčkového 

kontaktu do dostatečně silného magnetického pole permanentního magnetu rovnoběţně s 

magnetickými siločárami se jazýčky zmagnetizují a na jejich volných koncích se objeví 

opačné magnetické póly. Tím se jazýčky přitáhnou a spojí. Oddálíme-li magnet, jazýčky se 

svou vlastní pruţností vrátí do původní polohy, tzn., dojde k rozpojení. Jel-li takový 

jazýčkový kontakt součástí zabezpečovací smyčky, znamená oddálení magnetu přerušení toku 

klidového proudu a vyhlášení poplachu [4].UHLÁŘ 
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Nevýhoda magnetického kontaktu je moţnost přiloţením silného cizího magnetu, kdy 

systém EZS nevyhodnotí poplach po otevření dveří nebo okna. Proti přiloţení cizího magnetu 

jsou vyráběny magnetické kontakty se zvýšenou ochranou. 

Výhody: 

 jednoduchá montáţ, 

 vysoká ţivotnost, 

 odolnost proti působení vnějších vlivů. 

PIR detektory 

Pasivní infračervená čidla patří k nejpouţívanějším detektorům v dnešní době. PIR 

detektory snímají pomocí pyroelementu infračervené záření, které vyzařuje narušitel. 

Pyroelement je polovodičová součástka, která je nejvíce citlivá na infračervené záření. 

Pyroelement snímá změny dopadajícího záření vytvořené pohybem pachatele. Nevýhodou 

jsou moţné rušící faktory (slunce, závan vzduchu). 

Výhody: 

 snadná montáţ a seřízení, 

 malá spotřeba elektrické energie, 

 vysoká spolehlivost a odolnost proti planým poplachům, 

 instalace více PIR čidel v jednom prostoru (jsou pasivní). 

Obsahují: 

 funkci antimasking – na výstupu čidla je vyvedená informace o snaze ho vyřadit z 

činnosti nebo podstatně sníţit jeho citlivost a dosah. Základním druhem antimaskingu je 

vysílání infračerveného záření infradiodou do prostoru před detektor a jeho následný 

příjem. 

 sabotážní kontakt tamper – indikuje ústředně otevření krytu čidla. 

Pro efektivnější detekci se pouţívají kombinace s PIR detektorem ultrazvuková a 

mikrovlnná čidla. 
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3.3 Elektrická požární signalizace 

Zabezpečit majetek nestačí jen proti krádeţi, ale je nutné ho zabezpečit i proti vzniku 

poţáru pomocí elektrické poţární signalizace (dále jen EPS). EPS je soubor technických 

zařízení, která slouţí k rychlé detekci vznikajícího poţáru. Při vznikajícím nebezpečí tento 

systém informuje obsluhu systému, která přivolá pomoc.  

EPS se skládá z těchto základních částí: 

 hlásičů poţáru (obrázek č. 9), 

 ústředny EPS (obrázek č. 10), 

 doplňujících zařízení. 

 

    

                                                Obrázek č. 9 - Hlásiče poţáru         Obrázek č. 10 - Ústředna EPS         

EPS můţe samočinně rozšiřovat informace o poţárně nebezpečné situaci na předem 

určená místa. Dokáţe ovládat zařízení, která provádějí protipoţární zásah nebo brání šíření 

poţáru. V případě poţáru můţe  vydávat signály pro ovládání technologických zařízení.  

V dnešní době existují dva druhy EPS: 

Systém s kolektivní adresací - ústředna rozliší pouze hlásící linku, ze které přišel signál, ale 

nezjistí od kterého hlásiče. 

Systémy s individuální adresací – ústředna rozpozná konkrétní hlásič, ze kterého přišel 

signál. 

 

Ústředna EPS 

Ústředna EPS je zařízení, které sbírá a vyhodnocuje informace ze všech poţárních 

hlásičů. Na základě těchto informací odpovídá příslušnou odezvou (např. vyhlášením 
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poplachu). Ústředna  zabezpečuje napájení celého systému EPS buď ze sítě, nebo při jeho 

výpadku z náhradního zdroje a kontroluje provozuschopnost jednotlivých částí EPS. 

Hlásiče požáru 

Hlásiče poţáru sledují, měří a vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny, které 

provází vznik poţáru. Hlásiče poţáru můţeme rozdělit dle: 

 místa, kde vyhodnocují parametry poţáru na bodové (v jednom místě) a liniové 

(v celém úseku), 

 obsluhy – tlačítkové (prostřednictvím lidského činitele) a samočinné, které reagují na 

změnu fyzikálních parametrů bez lidského činitele, 

 způsobu vyhodnocení změn fyzikálního parametru: 

- maximální - reagují na překročení nastavené mezní hodnoty sledovaného 

parametru, 

- diferenciální - reagují na překročení rychlostní změny sledovaného parametru, 

- kombinované - obsahují maximální i diferenciální část, reagují v případě reakce 

alespoň jedné z obou částí, 

- inteligentní – hlásiče s vestavěnou inteligencí (mikroprocesor), 

 sledované fyzikální veličiny: 

- kouřové hlásiče – vyhodnocují vznik poţáru na základě zjišťování přítomnosti 

poţárních aerosolů v ovzduší, 

- teplotní hlásiče - vyhodnocují vznik poţáru na základě zvyšování teploty 

v prostoru, 

- hlásiče vyzařování plamene - reagují na vyzařování plamene v určité části 

spektra nebo na určitých vlnových délkách, 

- speciální hlásiče – zjišťují vznik poţáru dle průvodních jevů (např. analýzou 

ovzduší na oxid uhelnatý). 
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3.4 Kamerové zabezpečovací systémy 

Kamerové zabezpečovací systémy jsou speciálním typem uzavřeného televizního 

okruhu, který přenáší signál z kamer na určený a omezený počet monitorů. V první řadě 

slouţí k dohledu nad chráněným prostorem a záznamu dějů v tomto prostoru. Mimo jiné můţe 

pomoci k identifikaci pachatele. Obrázek č. 11 znázorňuje moţné komponenty kamerového 

zabezpečovacího systému. 

 
 

Obrázek č. 11 - Kamerový zabezpečovací systém 

Kamery slouţí ke snímání obrazu sledovaného prostoru. Obraz je převeden na elektrický 

signál a přenosovým zařízením odeslán k dalšímu pouţití. Pouţívají se analogové nebo 

digitální kamery. Monitory slouţí k zobrazení signálů z kamer. 

Multiplexory slouţí ke sdruţování a úpravě videosignálů. Pomocí multiplexorů lze signály z 

několika kamer současně nebo postupně zobrazovat na jediném monitoru a také 

zaznamenávat na jediném záznamovém zařízení. 

Záznamová zařízení slouţí k záznamu signálů z kamer pro potřeby případného vyšetřování 

incidentu. Pro záznam analogového signálu se pouţívají kazetové videorekordéry, kde 

paměťové médium je pásková kazeta. Pro záznam digitálního signálu slouţí digitální 

videorekordéry, kde paměťové médium je pevný disk. 

Ovládací jednotka slouţí k dálkovému ovládání kamer, kdy je zapotřebí monitorovat větší 

prostory. 
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Kamera 

Kamera střeţí prostory nejčastěji pomocí snímacího obrazového prvku (čip CCD), který 

určuje vlastnosti kamerových zabezpečovacích systémů. Rozlišovací schopnost těchto kamer 

záleţí na počtu snímaných bodů (pixelů) umístěných na ploše čipu CCD. Dalším důleţitým 

článkem kamery je objektiv, který se skládá ze soustavy čoček.  

K dalšímu parametru patří citlivost kamery, která závisí pouze na technologické 

vyspělosti snímacího prvku a návrhu obrazového zesilovače. Pro monitorování provozu 

podniku je zapotřebí i noční vidění, které lze dosáhnout pomocí přisvícení snímané scény 

reflektorem s infračerveným zářením.  

Kamery pro zabezpečovací systémy mohou být pevné nebo otočné, černobílé nebo 

barevné a pro vnitřní nebo vnější instalaci. Nejběţnější způsob přenosu videosignálu je 

pomocí koaxiálního kabelu. 

Digitální kamery pouţívají ke zpracování signálu procesor. Analogový signál je 

v kameře upraven na digitální. To umoţňuje sledovat prostory i s velmi sloţitými optickými 

podmínkami. Další výhodou je redukce barevného šumu vznikající zejména při niţší intenzitě 

osvětlení snímané scény. Digitální kamery se pouţívají také u bezdrátových kamerových 

systémů pro obousměrnou komunikaci. 

Popis snímání obrazu pomocí digitální kamery: 

optický objektiv soustřeďuje světelné fotony tak, aby dopadaly na snímací prvek, který 

převádí informaci nesenou fotony na elektrický signál. Zaostření optiky je buď řešeno jako 

pevné, ručně nastavitelné nebo dálkově nastavitelné pomocí motorku. Před senzorem se ještě 

nachází optický filtr, který odstraňuje infračervené světlo, aby nedocházelo k barevnému 

zkreslení obrazu. Tento filtr je v některých kamerách přepínatelný, protoţe jeho vyřazením se 

zlepšuje citlivost kamery ve špatných světelných podmínkách (například šero). Za snímacím 

prvkem je obvod pro zpracování obrazu, který z výstupu senzoru vytváří výsledný obrazový 

signál. Tento signál je v dalším bloku komprimován s cílem dosáhnout přijatelnou kvalitu 

obrazu při nejniţší moţné přenosové rychlosti signálu. Dále je signál veden do procesoru, 

který řídí celou kameru. Tam je obrazový signál multiplexován s řídícími signály a případně s 

audiosignály. 
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4 Popisné informace 

Podnik Moravské keramické závody se nachází ve městě Svitavy. Je jednou ze tří 

poboček, která vyrábí a distribuuje ţáruvzdorné výrobky technické keramiky pro slévárenský, 

ocelárenský a hutnický průmysl. Podnik byl zaloţen roku 1943. K největšímu rozvoji došlo v 

90. let, kdy byla dokončena modernizace. 

 

4.1 Popis objektu 

Objekt Moravských keramických závodů se nachází v zastavěné oblasti poblíţ centra. 

Je v řadové zástavbě a budovy mají společnou rovnou střechu se sousedícími rodinnými domy 

a obchodem na potraviny Je tvořen z výrobní a nevýrobní budovy se dvěma nadzemními 

podlaţími, mezi kterými se nachází dvůr. Druhé nadzemní podlaţí budov slouţí jen k výrobě. 

Na dvoře se skladuje materiál a parkují zde tři nákladní automobily se dvěma 

vysokozdviţnými vozy. Zdi budov a hranice dvoru jsou vystavěny z cihel.  

Podnik má jeden hlavní vstup a dva vjezdy. Dvůr je průjezdný nákladními automobily. 

Na jihu se nachází dřevěná vrata se ţelezným rámem a vstup pro zaměstnance a zákazníky do 

nevýrobní budovy. Druhá vrata jsou umístěna na severu v prostředku obvodu perimetru. Do 

výrobních budov je přístup ze dvora. Dveře a okna jsou dřevěná. Okna směřující do ulice jsou 

umístěna ve výšce dvou metrů od země. 

Hlavním výrobním produktem podniku Moravských keramických závodů jsou grafitové 

zátky a výlevky, monoblokové zátky, grafitové kelímky GEPARD a tepelně izolační tvarovky 

IZOSPAR. Ve firmě pracuje 40 zaměstnanců od pondělí do pátku, kteří chodí na třísměnný 

provoz. Ranní směna trvá od 6 do 14 hodin (denní reţim). 

Při denním reţimu zaměstnanci pracují v kaţdé místnosti (mimo místnosti serveru) a 

pohybují se po dvoře ke skladům, odkud dopravují materiály do přípravny.  Zároveň po dvoře 

jezdí zaměstnanci s vysokozdviţnými vozy, které převáţejí výrobky do expedičního skladu. 

Při zaplacení objednávky podnik obstará dovoz výrobků nákladními vozidly, anebo si můţe 

přijet klient vyzvednout výrobky do podniku, kde se musí ohlásit v kanceláři. Poté si 

vyzvedne výrobky ve skladu, které jim pomohou naloţit zaměstnanci vysokozdviţnými vozy. 

Vrata jsou po celou ranní směnu otevřená. V kancelářích se kontroluje teplota pecí na 
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počítačích a zároveň se zde vybírají finanční obnosy od klientů. V účtárně zaměstnanci 

evidují objednávky a ukládají peníze do trezoru. Zaměstnanci chodí na oběd od 11 do 12 

hodin do vedlejší restaurace. V tuto dobu jsou v podniku minimálně dva zaměstnanci u pecí a 

jeden v kanceláři. 

Při odpoledním a večerním provozu (noční reţim) pracují v podniku jen dva 

zaměstnanci, kteří udrţují teplotu v pecích s občasnou kontrolou (asi jednou za hodinu) na 

počítačích nacházejícím se v kanceláři. Při nočním reţimu se nepouţívají nákladní 

automobily ani vysokozdviţné vozy. Vrata a hlavní dveře jsou v tuto dobu uzamčeny. Na 

konci směny musí odchozí zaměstnanci počkat na příchozí zaměstnance. Přes víkend 

v podniku nikdo nepracuje. 

Na obrázku č. 12 je schematicky znázorněno začlenění podniku do městské zástavby.  

 

Obrázek č. 12 - Schematické začlenění podniku do městské zástavby 

Podnik se skládá z: 

 výrobních prostor – přípravna, lisovna, formovna, sušárna, pece, 

 nevýrobních prostor – sklady, šatna, sociální zařízení, kotelna, kanceláře, archiv, 

server, sklad s oleji a motorovou naftou, dílna, 
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 venkovního prostoru – dvůr s pozemkem. 

Nevýrobní prostory: 

Kanceláře – slouţí pro příjem zákazníků. Zde jsou uloţeny příruční pokladny. V místnosti se 

nacházejí 3 počítače s osobními daty klientů, záznamem provozu a postupy výroby. 

Archiv – zde jsou uloţeny sloţky s osobními daty zaměstnanců a osob, které s firmou 

obchodují. 

Sklad s motorovou naftou a oleji – olej je vyuţíván k mazání strojní součástí, motorová 

nafta k provozu motorových vozidel. 

Sklad materiálu – slouţí pro skladování materiálu (grafit, kaolin, korund) potřebný k výrobě 

keramických výrobků. 

Venkovní sklad – je určen pro skladování levných materiálů, jako např. jíl, piliny a lupek. 

Materiály jsou zastřešeny proti vnějším klimatickým vlivům. 

Server – slouţí k umístění centrálního počítače, pomocí kterého se spravuje síť podniku a 

náhradních komponentů k počítačům. 

Účtárna – je prostorem pro realizace hotovostních peněţních operací a pro úschovu větších 

finančních obnosů. 

Expediční sklad – je vyuţívání pro skladování hotových výrobků. 

Šatna – zde se nalézají osobní skříňky, kde si zaměstnanci ukládají své věci. 

Výrobní prostory: 

Přípravna – zde se míchají materiály a lisují se polotovary. 

Lisovna – zde se polotovary dávají do lisu a lisují se z nich poţadované výrobky. 

Formovna – polotovary se zde spojují k sobě a vytáčí se na kruhových lisech poţadované 

výrobky. 

Sušárna – zajišťuje sušení výrobků předaných z lisovny a formovny. 

Pece – slouţí k vypalování usušených výrobků.  
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Dílna – zajišťuje opravárenské činnosti pro instalovanou technologii. Je zde umístěno 

údrţbářské náčiní, ředidla, dále je zde umístěn sklad náhradních dílů. 

 

4.2 Aktuální stav zabezpečení 

Podnik nemá ţádnou fyzickou ostrahu. 

Obvod pozemku tvoří zeď s výškou 2,5 m, ve kterých jsou vsazeny dřevěná a ţelezná 

vrata. Dřevěná vrata o výšce 2,5 m mají ţelezný rám. Jsou zajištěna z vnitřní strany zaráţecí 

petlicí s visacím zámkem a posuvnou zástrčí. Ochranu 2 m vysokých ţelezných vrat zajišťují 

přišroubovací petlice s visacím zámkem a posuvná zajišťovací zástrč. Zajišťovací zástrče se 

zasouvají do země.  

Nákladní automobily pouţívají k zabezpečení centrální zamykání dveří ovládané 

klíčem. Vysokozdviţné vozy nemají ochranu. 

Všechny dveře jsou dřevěné s hliníkovým kováním a klikou. Ve dveřích jsou umístěny 

obyčejné zadlabací zámky s profilovou cylindrickou vloţkou otevíratelné klasickým klíčem. 

V místnosti účtárny se nachází osobní trezor umístěný ve zdi. Korpus trezoru tvoří ocel 

o šířce 2 mm. Dveře jsou ze 4 mm oceli a mají jednostranný rozvorový mechanismus, který 

ovládá dva zajišťovací čepy. Rozvorový mechanismus se zajišťuje pomocí mechanického 

zámku ovládaného oboustranným klíčem. 

Aktuální stav elektronických systémů: 

Podnik Moravské keramické závody byl naposledy elektronicky zabezpečen před 15 

lety. Pece a sklad s motorovou naftou jsou opatřeny poţárními tlačítkovými hlásiči. Podnik 

nemá elektrickou ochranu perimetru ani výrobní budovy. 

Nevýrobní budova je zabezpečena plášťovou a prostorovou ochranou. Elektronický 

zabezpečovací systém slouţí k detektování a indikaci neoprávněnému průniku osob do 

objektu. Základní částí elektronicky zabezpečovacího systému tvoří drátová ústředna H-915, 

která řídí celý systém. 



24 

 

Ústředna H-915 umoţňuje připojení 6 programovatelných drátových smyček. Dále má 

jednu sabotáţní a jednu poţární smyčku. Systém umoţňuje nastavení aţ 5 uţivatelských 

kódů. Nastavení přístupů zaměstnanců lze pomocí šestého kódu MASTER, který zná jen 

majitel.  

 Zaměstnanci ovládají ústřednu pomocí drátové klávesnice umístěné na venku u 

hlavních dveří. Elektronické zabezpečovací zařízení vyuţívá celkové zajištění a odjištění, 

které chrání: 

 hlavní dveře pomocí magnetického kontaktu, 

 prostory kanceláří a účtárny pomocí pohybových infračervených detektorů. 

Přes víkend je systém zajištěn. Při kaţdém denním reţimu (největší provoz) musí první 

zaměstnanec zadat přístupový kód na klávesnici, který odblokuje elektronický zabezpečovací 

systém. Po tuto dobu není zajištěna ţádná elektronická ochrana podniku. Při nočním reţimu 

zaměstnanci zajišťují a odjišťují systém dle odchodu a příchodu z podniku. Po tuto dobu jsou 

zde dva zaměstnanci, kteří systém ovládají. 

Při výpadku elektrického proudu se elektronický zabezpečovací systém automaticky 

napájí ze záloţní baterie. 

Při detekování neoprávněného vniknutí do objektu elektronický zabezpečovací systém 

spustí poplach pouze v areálu podniku a nejbliţším okolí. Čidlo, které tento poplach 

způsobilo, indikuje tuto informaci červeným blikáním. Informace o napadení podniku je 

akusticky a opticky signalizována pomocí podnikové sirény a majáku. 

Aktuální stav zabezpečení podniku elektronickým zabezpečovacím systémem je 

zobrazen v příloze č. 3, kde je systém zapojen do jedné drátové smyčky ústředny. 
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5 Vyhodnocení a analýza současného stavu zabezpečení 

K vyhodnocení současného stavu zabezpečení je zapotřebí vyhodnotit účinnost a 

efektivnost všech současných metod ochrany a vypracování podkladů pro vyprojektování 

zabezpečovacího systému.  

Na základě získaných informací od zaměstnanců podniku a teoretických znalostí jsem 

vypracoval analýzu na aktuální zabezpečení majetku pomocí diagramu příčin a následků. 

Princip této metody vychází ze základního zákona, ţe kaţdý následek (problém) má svou 

příčinu nebo kombinaci příčin. Analýza graficky znázorňuje a popisuje moţné faktory, které 

mají vliv na ztrátu majetku v současném zabezpečení podniku (příloha č. 1). Rizika 

vyplývající z vypracované analýzy a jejich moţné příčiny jsou zobrazena v tabulce č. 1. 

Tabulka obsahuje i navrţená opatření, kterými budu řešit zabezpečení podniku. 

Tabulka č. 1 - Rizika podniku  

hlavní zdroje 

rizika 
příčiny zdrojů rizik navržená opatření 

zaměstnanci 
nekontrolovatelnost, propuštění, moţnost 

odhalení, nedbalost, psychický stav 

kamerový systém, fyzická 

ostraha, školení 

elektronický 

zabezpečovací 

systém 

nastavení ústředny, přenos informací na pult 

centrální ochrany, odhalení hesla, 

neefektivnost detektorů 

navrţení nového 

zabezpečovacího systému 

majetek 
viditelnost, vyuţití, moţnost prodeje, 

velikost, moţnost odnesení 
reţimová opatření 

nedostačující 

zabezpečení 

okna směřující do ulice, hlavní vstup, 

vjezdy, nákladní vozidla, vedlejší vstupy 

zdokonalení mechanických 

zábranných systémů, 

reţimová opatření 

ostatní vlivy 
vznik poţáru, lokalita, vstup ze sousedního 

objektu přes střechu podniku 

elektronický 

zabezpečovací systém, 

fyzická ostraha 

neoprávněné 

osoby 

moţnost pohybu po podniku, příleţitosti, 

moţnost dopadení, znalost EZS 

kamerový systém, fyzická 

ostraha, videosystém 

 

Provedením analýzy zařazuji podnik Moravské keramické závody do druhého stupně 

zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1. Druhý stupeň zabezpečení objektu předpokládá, ţe 

pachatel má určitou znalosti elektronického zabezpečovacího zařízení a pouţívá k napadení 
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objektu základní přenosné elektrické přístroje. Následně detailněji popíšu rizika spojená se 

současným elektronickým zabezpečovacím systémem, provozem podniku, zabezpečením 

vozidel a nedostačujícím zabezpečením podniku.  

Současný stav elektronického zabezpečovacího systému chrání prostory místností, kde 

se uchovává peněţní hotovost, a hlavní vstup do podniku. Mezi základním nedostatkem patří 

signalizace elektronického zabezpečovacího systému, která je jen akustická a optická, a 

následné přivolání bezpečnostních sloţek je tedy závislé na lidech v okolí. Cely systém 

ovládá klávesnice nacházející se před hlavním vstupem. Klávesnice je veřejně přístupná 

komukoliv, hrozí její znehodnocení, popřípadě odhalení hesla. Mezi technickým nedostatkem 

patří umístění detektorů. Hrozí moţnost planých poplachů detektorů směrovaných na okna 

vlivem slunečního záření. Sluneční záření obsahuje infračervené záření, na které jsou tyto 

detektory citlivé. Další nevýhodou stávajícího systému je nutnost připojení šesti vodičů ke 

kaţdému čidlu (2 x napájení, 2 x čidlo, 2 x sabotáţ) a jejich sloţité zapojení (ústředna má 

pouze jeden vstup pro sabotáţ), nebo obsazení dvou smyček (jedna pro čidlo a jedna pro 

sabotáţ). Z tohoto hlediska je neefektivní připojení čidel k ústředně na větší vzdálenost. 

Ovládání ústředny pomocí jedné klávesnice je nepraktické. Zaměstnanci musí při nočním 

reţimu čekat na příchozí zaměstnance, anebo se musí dostat ke klávesnici přes vrata. 

Při denním reţimu je deaktivován elektronický zabezpečovací systém. Zároveň nejsou 

kontrolovány cizí osoby a vstupy do podniku nejsou zabezpečeny. Vzhledem k ochraně 

podniku jsem řešil moţnost, ţe zaměstnanci mohou rozkrádat majetek. Při odchodu z podniku 

nikdo nekontroluje zaměstnance.  

Mezi nevyhovující prvky zabezpečení patří: 

 hlavní dveře - kdy po přiloţení magnetu elektronický zabezpečovací systém 

nevyhodnotí otevření dveří. Po průniku plášťové ochrany nejsou elektronicky 

zabezpečeny ostatní místnosti, hlavně místnosti archivu, kanceláře a serveru, 

 vrata – kdy je moţné vniknutí pachatele do dvora, odkud nemůţe být viděn lidmi z 

ulice. Poté má pachatel dost času k překonání visacího zámku zajišťující vrata. 

 hlavní vstup a vjezdy – při denním reţimu nejsou kontrolovány, 
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 okna kanceláře a účtárny, která jsou snadno napadnutelná. Elektronický 

zabezpečovací systém detekuje pachatele, ale ten pravděpodobně opustí podnik dříve, 

neţ stihne zasáhnout Policie České republiky, 

 nákladní automobily při opuštění podniku. 

Kaţdý podnikový nákladní automobil dováţí výrobky nebo přiváţí materiál. Řidiči 

nákladních vozidel nejsou po celou dobu ve vozidlech a centrální zamykání vozidel nestačí.  

Z výše uvedených údajů není zabezpečení majetku podniku Moravských keramických 

závodů dostatečné. Dle výše hodnoty majetku, jeho vyuţití a moţnosti odnesu z podniku, 

navrhuji navíc zabezpečovat elektronickým zabezpečovacím systémem sklad s motorovou 

naftou a oleji, dílnu, místnost, kde se nachází hlavní počítač (server) a klíčová místa (chodby 

v nevýrobní budově a vjezdy). 

Hlavními faktory, kterými se budu zabývat: 

 zabezpečení oken a dveří směřující do ulice, 

 kompletní návrh elektronického zabezpečovacího zařízení, 

 návrh kamerového systému ovládaného pracovníkem bezpečnostní fyzické ostrahy, 

 popis činností pracovníka bezpečnostní fyzické ostrahy v podniku. 
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6 Návrh zdokonaleného zabezpečení podniku 

Podnik Moravské keramické závody navrhuji zabezpečit na základě pyramidy 

bezpečnosti ve všech čtyřech oblastech, jak pomocí reţimové ochrany, fyzické ostrahy, 

sledovacích systémů, zlepšení mechanických zábranných systémů a elektronických 

zabezpečovacích systémů.  

Zlepšení zabezpečení podniku Moravských keramických závodů jsem navrhl dle 

vyhodnocení analýzy příčin a následků.  

Vchodové dveře navrhuji samouzavírací s videosystémem a elektrickým zámkem 

ovládaným z kanceláří a vrátnice. Dveřní kování navrhuji provedení typu klika – knoflík 

doplněné o přídavné bezpečnostní kování. Na okna účtárny a kanceláří navrhuji bezpečnostní 

fólii. 

Navrhuji výměnu vstupních vrat, která se nachází na severu podniku za výsuvná vrata 

doplněná o videosystém napojeným na vrátnici a kancelář. Vstupní vrata nacházející se na 

jihu navrhuji v otočném provedení. Z kanceláře budou zaměstnanci vrata dálkově ovládat. 

Dále navrhuji vyčlenit prostor pro pracovníka bezpečnostní fyzické ostrahy, ze kterého budou 

vrata jednak dálkově ovládána a jednak na umístěném monitoru bude pracovník bezpečnostní 

fyzické ostrahy sledovat pohyb před těmito vraty a hlavním vchodem z instalovaného 

kamerového systému. Vzhledem k tomu, ţe v objektu není pro tohoto pracovníka 

bezpečnostní fyzické ostrahy k dispozici místnost, navrhuji pořízení stavební buňky a její 

vhodnou úpravu tak, aby bylo moţné projíţdět vozidly po dvoře. V příloze č. 4 je znázornění 

stavební buňky (vrátnice) jen schematické. Toto řešení bude levnější neţ dostavba nových 

prostor. 

Kamerový systém 

Kamerový systém bude poskytovat informace, co se v tomto prostoru děje, která auta se 

doţadují vjezdu do prostoru podniku, zda se jedná o osobní, nebo nákladní vozidla a další 

informace. Doporučuji cenově výhodnou sadu kamerového systému 1KO MINI, která 

obsahuje 2 kamery, digitální záznamové zařízení a příslušenství. Ke kamerovému systému lze 

připojit aţ 4 kamery. Kamery jsou barevné s pevnou ohniskovou vzdáleností a 

s infračerveným přisvícením pro noční reţim na 15 metrů. Kamery jsou vhodné pro sledování 
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vjezdů a odolné proti klimatickým podmínkám. Instalovaný 3,6 mm objektiv, který má zorný 

úhel 85° je schopen sledovat rozsáhlé prostory v jednom záběru. Informace z kamer se budou 

nepřetrţitě zaznamenávat a tento záznam se bude uchovávat po dobu tří dnů na pevný disk 

záznamového zařízení (uchovají se záznamy i z celého víkendu). Při denním reţimu budou 

záběry zobrazovány na připojeném monitoru, který bude sledovat pracovník bezpečnostní 

fyzické ostrahy. Kamery budou umístěny na stěně expedičního skladu ve výšce 4 m a na zdi u 

severního vjezdu. Při výpadku elektrického proudu bude kamerový systém napájen ze 

záloţního zdroje UPS. Pro tento účel navrhuji ORVALDI UPS 400GE. Ta zajistí při 

předpokládaném odběru 20W záloţní napájení po dobu přibliţně jedné hodiny. Při výpadku 

napájení delším neţ 30 minut bude tato informace předána z elektronického zabezpečovacího 

zařízení na pult centrální ochrany. Ke kamerovému systému je nutné doplnit monitor a pevný 

disk pro záznamové zařízení. Monitor doporučuji LCD, typ SASUNG 2243SN, připojený 

přes VGA převodník ke kamerovému systému. Pevný disk pro záznamové zařízení bych 

zvolil SAMSUNG F2 1,5TB SATA II, který díky své kapacitě bude dostačovat poţadované 

době uchovávaného záznamu. 

Provozování kamerového systému je povaţováno za zpracování osobních údajů, pokud 

je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů. Ze zákona č. 

101/2000 sb., o ochraně osobních údajů vyplývá, ţe zřizovatel kamerového systému musí 

chránit datové nosiče, v němţ jsou uloţeny záznamy. Zabezpečení vrátnice, kde se nachází 

kamerový systém, navrhuji zajistit elektronickým zabezpečovacím zařízením a zamykáním 

dveří. 

Vyuţití kamerového systému v podniku má kontrolní a preventivní funkci. Dalším 

vyuţitím tohoto systému je moţnost pozdějšího získávání informací ze záběru kamer, např. 

registrační značky vozidel, nebo případná identifikace osob. Úřad pro ochranu osobních údajů 

stanovuje informování subjektů o daném monitorování. Na vrata a hlavní vstup navrhuji 

pořídit ceduli. Na ceduli musí být zobrazena informace o tom, ţe je daný objekt monitorován 

kamerovým systémem, kdo provozuje tento systém a telefonní kontakt na provozovatele.  

Fyzická ostraha 

Navrhuji najmout bezpečnostní agenturou pracovníka bezpečnostní fyzické ostrahy, 

který bude vykonávat své konkrétní činnosti jen při ranní směně. Pracovník bezpečnostní 
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fyzické ostrahy bude komunikovat se zaměstnancem z kanceláře pomocí vysílačky, odkud 

bude podrobně informován, kdo se bude doţadovat vjezdu do podniku a za jakým účelem. Při 

příjezdu vozidla dálkově otevře vrata, nechá přijíţdějící vozidlo projet a zpětně vrata zavře. 

Tento proces bude nahráván kamerovým systémem. Poté zkontroluje dotyčné vozidlo a 

osoby, které bude zaznamenávat do vedené evidence. 

Popis činností pracovníka bezpečnostní fyzické ostrahy: 

 bude sledovat prostory hlavního vchodu a vjezdů na monitoru kamerového systému,   

 bude kontrolovat na začátku ranní směny záznamy kamerového systému z minulého 

dne, popřípadě víkendu, 

 bude kontrolovat záznamy kamerového systému před koncem ranní směny, 

 bude poskytovat informace o umístění výrobků, kontrolovat náklad a výklad zboţí, 

 při vzniku mimořádných událostí bude napomáhat k jejich zvládnutí, 

 bude kontrolovat zaměstnance při odchodu z podniku (při přestávce na oběd a při 

ukončení ranní směny), 

 bude zajišťovat a odjišťovat elektronický zabezpečovací systém podniku, 

 před odchodem z podniku bude kontrolovat, zda jsou zavřené okna a zamčené dveře, 

 bude provádět pravidelné obchůzky jednou za hodinu (nevýrobní budova, dvůr, výrobní 

budova),  

 bude kontrolovat příchod osob do podniku a poskytovat potřebné informace, 

 bude kontrolovat vjezd a výjezd vozidel z (do) podniku, včetně záznamu do knihy 

příjezdu a odjezdu, 

 Pracovník bezpečnostní fyzické ostrahy společně s kamerovým systémem zamezí 

rozkrádání majetku zaměstnanci a zároveň neoprávněným osobám vstoupit, nebo vjet 

do podniku. Základním motivačním činitelem pro zodpovědné plnění stráţních sluţeb je 

jejich namátková kontrola. Kontrolu navrhuji pomocí externího a interního auditu jiné 

bezpečnostní agentury. Interní audit dohlíţí na plnění platných procedur, styl komunikace a 

oběh dokladů. Externí audit navrhuje opatření při přímých podezřeních, pracuje na vztazích a 

na zjevném porušování standardů bezpečnostní agentury. 
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Elektronický zabezpečovací systém 

Současné elektronické zabezpečovací zařízení navrhuji celé vyměnit. Dosavadní 

ústřednu H – 915 bych nahradil ústřednou JA – 65K. Tato ústředna obsahuje základní desku, 

dva moduly drátových smyček, radiový modul, telefonní komunikátor a záloţní baterii. 

Ústředna umoţňuje připojit aţ 16 drátových smyček s moţností dvojitého vyvaţování. 

Pomocí rádiového modulu lze navíc přidat aţ 16 bezdrátových smyček. Ústředna umoţňuje 

rozdělení na dva podsystémy, do kterých lze přiřadit jednotlivá čidla. Ústředna bude ovládána 

dvěma drátovými klávesnicemi JA – 60E. Nastavení ústředny navrhuji rozdělit do sektoru A 

a B, do kterých budou čidla přiřazena dle tabulky č. 2.  

Tabulka č. 2 - Nastavení ústředny 

Střežení typ čidla 
číslo 

smyčky 

typ smyčky 

(dvojitě vyvážená) 

sektor 

ústředny 

hlavní 

dveře 

magnetický kontakt 

(odolný) 
1 zpoţděná (30s) A 

boční 

dveře 
magnetický kontakt 2 Okamţitá A 

boční 

dveře 
magnetický kontakt 3 Okamţitá B 

Okna magnetický kontakt 4 Okamţitá A 

Chodba PIR stropní 5 Okamţitá A 

kanceláře 

a účtárna 
PIR vějíř 6 Okamţitá A 

Chodba PIR stropní 7 Okamţitá B 

sklad  magnetický kontakt 8 Okamţitá A 

Dílna PIR vějíř 9 Okamţitá A 

jiţní 

vrata  
PIR venkovní B1 Okamţitá A 

severní 

vrata 
PIR venkovní B2 Okamţitá A 

Vrátnice 
bezdrátový 

magnetický kontakt 
B3 Okamţitá A 
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V příloze č. 4 je schematicky zobrazen návrh zdokonaleného zabezpečení podniku. Na 

výkresu jsou (mimo jiné) jednotlivé drátové a bezdrátové čidla očíslovány dle nastavení 

tabulky č. 1. Pro označení jednotlivých pouţitých symbolů je v příloze č. 2 zobrazen přehled 

schematického značení. 

Při výpadku elektrické energie bude ústředna napájena ze záloţního akumulátoru a 

zároveň bude tento stav signalizovat po 30 min. na pult centrální ochrany. 

Smyčky drátových detektorů budou nastaveny jako dvojitě vyváţené. Ke kaţdému čidlu 

povedou jen 4 vodiče (2 x napájení, 2 x čidlo) a díky tomuto vyváţení je moţné rozlišit 

sabotáţ od aktivace čidla. Příklad dvojitě vyváţené smyčky je na obrázku č. 13. V normálním 

stavu je ve smyčce odpor 5 kΩ. V okamţiku aktivace čidla je ve smyčce odpor 10 kΩ. Při 

sabotáţi je na smyčce odpor nekonečno.  

 

Obrázek č. 13 - Dvojitě vyváţená smyčka 

Přes víkend je systém zajištěn. Při kaţdé ranní směně (největší provoz) musí první 

zaměstnanec zadat přístupový kód na klávesnici do 30 sekund, který odblokuje elektronický 

zabezpečovací systém. V tuto dobu střeţí podnik jen kamery. Při odchodu musí zaměstnanec 

zablokovat celý systém. Kdyţ bude potřebovat zaměstnanec při nočním reţimu kontrolovat 

teplotu pecí, musí na klávesnici umístěnou na dvoře odblokovat sektor B. Tím deaktivuje 



33 

 

magnetický kontakt hlídající boční dveře (smyčka č. 3) a PIR detektor (typu stropní) umístěný 

na chodbě (smyčka č. 7). Po odchodu z budovy musí zaměstnanec opět zamknout sektor B. 

Informaci o napadení podniku bude elektronicky zabezpečovacím systémem předávat 

na pult centrální ochrany a na tři telefonní čísla (majitel, zaměstnanec a na telefon umístěný u 

pecí). Obsluha pultu centrální ochrany vyšle hlídku zkontrolovat podnik. Hlídka půjde ke 

klávesnici, na které bude zobrazena informace, která smyčka byla aktivována (například 

smyčka č. 4, okna). V případě, ţe dojde k detekci pachatele při nočním reţimu, budou povinni 

zasáhnout i zaměstnanci u pecí.  

Bezdrátové detektory indikují ústředně sníţený stav napětí baterie. Komunikují v pásmu 

433 MHz s dosahem 100 m na přímou viditelnost. Bezdrátové čidlo zapojené do ústředny pod 

označením smyčky B2 je umístěno na konzole. Venkovní bezdrátové detektory jsou odolné 

vůči klimatickým jevům. V tabulce č. 3 je zobrazen přehled cen za bezpečnostní prvky. 

Tabulka č. 3 - Přehled bezpečnostních prků s cenami 

bezpečnostní prvky počet [ks] cena za 1 ks [Kč] celkem [Kč] 

blokovací tyč volantu 3 850,- 2.550,- 

Imobilizér 3 3.990,- 11.970,- 

bezpečnostní kování ROSTEX 802/O 1 1.142,- 1.142,- 

přídavné bezpečnostní kování ROSTEX R3 1 1.253,- 1.253,- 

dveřní videosystém DV 2003A 2 2.850,- 5.700,- 

elektrický zámek 50.1.00B 1 596,- 596,- 

bezpečnostní fólie na okna - 12m
2
   8.280,- 

venkovní bezdrátový PIR detektor JA-60V 2 6.000,- 12.000,- 

ústředna EZS JA-65K 1 6.796,- 6.796,- 

magnetický kontakt SA-200A 9 86,- 774,- 

drátová klávesnice JA-60E 2 1.452,- 2.904,- 

PIR vějíř JS-20 LARGO 3 534,- 1.602,- 

PIR stropní JS-20 LARGO 2 5.34,- 1.068,- 

bezdrátové magnetické čidlo 1 1.068,- 1.068,- 

kamerový systém 1KO MINI 1 7.087,- 7.087,- 

LCD televizor 1 3.299,- 3.299,- 

záloţní zdroj UPS 1 1.033,- 1.033,- 

pevný disk SAMSUNG F2 1,5TB SATA II 1 2.266,- 2.266,- 

VGA převodník 1 1.679,- 1.679,- 
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Navrţené zabezpečovací prvky budou stát majitele podniku Moravských keramických 

závodů cca. 74.000,- Kč. Do cen jsem nezapočítal provedení montáţe, vrat a stavební buňky. 

Ceny systému elektronického zabezpečovacího zařízení jsem vybral od firmy JABLOTRON 

platného od února roku 2010. Celý elektronický zabezpečovací systém bych navrhl pravidelně 

jednou ročně kontrolovat kvalifikovanou firmou v oblasti EZS. 

Dále navrhuji tato opatření: 

 konkretizovat harmonogram činnosti jednotlivých zaměstnanců uvnitř i vně podniku, 

aby se vyloučila moţnost pohybu zaměstnance v prostoru, kde nemá co dělat, 

 upřesnění vstupů a odchodů zaměstnanců z podniku dle pracovní doby – vyloučení 

vstupů pracovníků mimo pracovní dobu 

 konkretizace pohybu zaměstnanců po jednotlivých pracovištích podniku (zvlášť při 

nočním reţimu), 

 stanovení okruhu zaměstnanců, kteří mají přístupy k počítačům a upřesnění jeho 

rozsahu 

 způsob manipulace s technickými prostředky a jejich pouţívání, 

 stanovit přístupové kódy zaměstnancům do jednotlivých částí objektů dle jejich práv, 

 školení a kontrolní činnost, 

 zabezpečit místnosti uzamykáním a jednostranným otevíráním zevnitř – kuličkový 

systém. 

Vysokozdviţné vozy navrhuji parkovat ve formovně a skladu materiálu. Nákladní 

automobily navrhuji parkovat kabinou ke zdi tak, aby pachatel musel při zcizení vozidla 

couvat a tím měl ztíţené podmínky pro manipulaci s těmito vozidly. Dále bych opatřil 

automobily pasivní ochranou imobilizérem a blokovacími tyčemi volantu. 

Imobilizér – specifická část ochrany, která zabraňuje nastartování vozidla po dobu střeţení. 

Blokovací tyč volantu – znemoţňují otáčení volantové obruče (blokovací tyč se zapře o 

některou vnitřní část vozidla). 
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7 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na problém ochrany podniku Moravských 

keramických závodů s moţností sníţení rizika napadení a ztráty majetku na minimum. 

Na základě analytického vyhodnocení podniku a navrţení mechanických zábranných 

systémů, nového elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému s fyzickou 

ostrahou jsem podstatně zvýšil zabezpečení podniku Moravských keramických závodů. 

Jednotlivé zabezpečovací prvky budou stát cca. 74.000,- Kč, které nezahrnují montáţ. 

Z finančního hlediska navrhuji zabezpečení rozdělit do tří etap. 

Do první etapy navrhuji investovat do zlepšení mechanických zábranných systémů 

(bezpečnostní fólie na okna směřující do ulice, úprava hlavních dveří) a pořízení 

videosystému v hodnotě cca. 17.000,- Kč. Tento návrh prodlouţí dobu vniknutí pachatele do 

podniku a umoţní mít při denním reţimu zavřená vrata, která bude muset otevírat 

zaměstnanec z kanceláří. Zároveň zabrání nepovolaným osobám volně se pohybovat po 

podniku a zaměstnanci v kancelářích budou mít přehled o příchodu cizích osob.  

Do druhé etapy navrhuji kompletně vyměnit elektronický zabezpečovací systém. 

Pořízení nového elektronického zabezpečovacího zařízení bude stát cca. 26.000,- Kč. 

Elektronický zabezpečovací systém zvýší ochranu podniku hlavně tak, ţe přenese informaci o 

napadení podniku na stanovená telefonní čísla a pult centrální ochrany a zároveň poskytne 

údaje o části napadeného objektu. Ústřednu jsem navrhl tak, aby byla flexibilní s ohledem 

na budoucnost (moţnost připojení dalších čidel do drátových smyček a bezdrátových zón). 

Do třetí etapy navrhuji najmout pracovníka bezpečnostní fyzické ostrahy, který bude 

plnit specifické konkrétní činnosti a obsluhovat kamerový systém. Kamerový systém v úhrnné 

hodnotě cca. 16.000,- Kč bude mít kontrolní a preventivní funkci. Ze stanovených rizik 

objektu by měl tento kamerový systém a pracovník bezpečnostní fyzické ostrahy zamezit 

hlavně rozkrádání majetku zaměstnanci uvnitř podniku a vstupu neţádoucích osob do 

podniku. Dále do třetí etapy zabezpečení navrhuji výměnu vrat, pořízení stavební buňky a 

ochranu nákladních vozidel. Ochranu nákladních vozidel v celkové hodnotě cca. 15.000,- Kč 

jsem zabezpečil z důvodu pohybu těchto vozidel i mimo podnik. 

Celkový komplex těchto zabezpečení se bude významnou měrou podílet na sníţení ztrát 

majetku Moravských keramických závodů. 
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