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ANOTACE 

HAVELKOVÁ, Jana. Zabezpečení organizace prostředky technické ochrany objektu. 

Bakalářská práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, 2010, 38 s., Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Libor Foldyna. 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zabezpečení autosalonu, jehož součástí je 

servis vozidel. Úvodní část obsahuje rozbor majetkové trestné činnosti v posledních letech. 

Dále je popsán integrovaný bezpečnostní systém se zaměřením na elektronický zabezpečovací 

systém, který je prostředkem technické ochrany. V další části vypracování je práce zaměřena 

na popis a analýzu rizik spojených s provozem této organizace. Následuje návrh zabezpečení 

pro minimalizaci nebezpečí. Zabezpečení organizace je založeno především na technické 

ochraně. 

Klíčová slova: aktiva, bezpečnost, technická ochrana, zabezpečení 

 

ANNOTATION 

HAVELKOVÁ, Jana. Securing of an Organization Using Technical Means of Building 

Protection. Bachelor thesis: Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Safety Management, 2010, 38 p., Contributor advisor of 

the bachelor thesis Ing. Libor Foldyna. 

The bachelor thesis is focused on the concept of the security system for car showroom 

with service station. Introduction of the thesis contains analysis of property criminal activities 

in several last years. Then the integrated safety system is presented with accent on the 

electronic safety system as an instrument of technical protection. The main part of elaboration 

is aimed on description and analysis of the risks related to the company operation. The 

concept of safety system for minimization of safety threats is performed in the following part. 

The safety system of the company is based particularly on technical protection. 

Keywords: resources, safety, technical protection, security 
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1 Úvod 

Po revolučním roce 1989, kdy došlo ke změně politické situace, přechodu na tržní 

hospodářství, obnovení soukromého majetku a rozsáhlé privatizaci, nastal rozvoj 

zabezpečovací techniky. Rozrostla se však také majetková kriminalita, která už po mnoho let 

tvoří přibližně sedmdesát procent z celkové obecné kriminality. Na následujícím obrázku jsou 

znázorněny podíly majetkové, násilné, mravnostní, hospodářské a ostatní kriminality z roku 

2009 (Obr. 1-1). V tomto roce tvořila majetková kriminalita 75,84%. [12] 

 

Obr. 1-1 Rozdělení kriminality v roce 2009, zdroj [12] 

Do majetkové kriminality spadají krádeže prosté (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, 

automobilů, atd.), jiné majetkové trestné činy (zpronevěra, podvod) a krádeže vloupáním do 

objektů (školy, byty, rodinné domy, obchody, atd.). Krádeže vloupáním jsou pro tuto 

bakalářskou práci stěžejní a tvoří čtvrtinu z celkové majetkové kriminality. Největší podíl na 

majetkové kriminalitě mají krádeže prosté. 

Cílem této práce je popsat rizika spojená s ochranou servisní organizace a navrhnout 

zabezpečení vhodné z technického, organizačního i ekonomického hlediska. 
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2 Rešerše 

Problematika zabezpečení objektu technickými prostředky ochrany byla již v minulých 

letech zpracovávána v rámci bakalářských a diplomových prací studenty Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava. Tyto závěrečné práce mohou sloužit jako základ pro 

zpracování dalších prací zabývajících se podobnou tématikou. 

Vypracování bakalářské práce předcházela rešerše literatury na téma zabezpečení 

organizace prostředky technické ochrany. Z velkého množství zdrojů byly pro zpracování 

nejpřínosnější čtyři publikace uvedené níže. 

UHLÁ Ř, Jan: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6 

Z této publikace bude čerpáno především z části „Mechanické zábranné systémy obvodové 

ochrany“, kde jsou uvedeny různé druhy oplocení. 

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

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

Tato publikace bude sloužit komplexně jako podkladový materiál. Především však bude 

čerpáno z kapitol „Systémy centralizované ochrany“ a „Projektování zabezpečovacích 

systémů“.  

LÁTAL, Ivo – ŠTANTEJSKÝ, Michal: Bezpečnostní zásady ochrany podniků, Prevence a 

řešení krizových situací. Praha: PROSPEKTRUM, 2001, 120 s. ISBN 80-7175-091-3 

Poznatky uvedené v kapitole „Systém komplexní ochrany vlastnictví“ budou sloužit pro 

zpracování teoretické části bakalářské práce.  

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatná: 

Blatenská tiskárna, 2003, 351 s. ISBN 80-902938-2-4 

Tato publikace je důležitá pro pochopení funkcí jednotlivých prvků elektronického 

zabezpečovacího systému. O této problematice se píše v části „Elektronické zabezpečovací 

systémy EZS“. 

Tato bakalářská práce bude směřovat ke zjištění a popsání rizik spojených s ochranou 

servisní organizace, konkrétně autosalonu se servisem. Na základě těchto zjištění, technických 

znalostí a praktických poznatků bude navržen způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto 

objektu. Práce bude řešena analýzou FMEA, Ishikawovým diagramem a výpočtem. 
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3 Definice pojmů 

Aktiva - Vše, co je považováno za cenné. Aktiva mohou mít materiální formu (věci, 

osoby, budovy) nebo abstraktní podobu (informace, práva, služby apod.). 

Antimasking – Funkce, která při úplném nebo částečném zakrytí čidla vyhlásí sabotážní 

poplach. Ochrana antimaskingem spočívá v neustálé důsledné kontrole blízkého prostoru 

před samotným čidlem. Základním druhem je vysílání infračerveného záření infradiodou 

do prostoru před čidlo. V případě zakrytí čidla se záření odrazí na přijímač a vyhlásí se 

poplach. 

Bezpečnost – Stav, kdy možnost ztráty aktiv nepřekračují stanovenou míru. 

Hacker – Počítačový specialista či programátor s detailními znalostmi fungování 

systému, dokážou ho upravit podle svých potřeb, narušitel počítačových sítí. 

Hardware - Označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. 

Hrozba - Jakákoliv možnost ztráty aktiv. Každá hrozba je dána nositelem hrozby (kdo 

nebo co způsobuje hrozbu), objektem hrozby (co je ohroženo) a mechanismem hrozby 

(jak dojde ke ztrátě). 

Firewall – Slouží k filtrování provozu mezi sítěmi. 

Ochrana – Jakékoliv opatření, které snižuje četnost a velikost ztrát aktiv. Tato opatření 

mohou mít charakter technický, personální, organizační. 

Riziko - Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. Kombinace pravděpodobnosti vzniku 

negativního jevu a jeho následku. 

Software - Sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí 

nějakou činnost. 

Vandalismus - Neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu 

poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. 

Zabezpečení – Systém ochran určený ke komplexní, systematické a efektivní ochraně 

aktiv.  
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4 Proč zabezpečovat 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Základní listina práv a svobod dává každému občanovi 

České republiky právo vlastnit majetek (Článek 11). V občanském zákoníku1 se pak hovoří o 

právu vlastníka na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. 

Vlastníkem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo stát. Každý vlastník má právo 

v mezích zákona svůj majetek chránit. Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana všeho, co je 

majitelem považováno za cenné, tzv. aktiv. Aktiva mohou mít materiální formu (osoby, 

hmotný majetek) nebo abstraktní formu (nehmotný majetek). [24], [25] 

Chráněnými osobami se rozumí především zaměstnanci v organizacích, externí smluvně 

vázaní pracovníci, ale i jiné osoby nacházející se v objektech podniku (může se jednat např. o 

klienty podniku). [6] 

Hmotný majetek představuje soubor movitých i nemovitých prvků, které jsou ve 

vlastnictví podniku, společnosti či organizace (dále jen podnik). Může se jednat o pozemky, 

budovy, stavby či nebytové prostory. [6] 

Nehmotným majetkem jsou všechny skutečnosti, které je podnik povinen nebo které chce 

z vlastní vůle ochraňovat a které obsahují data nebo informace, jejichž vyzrazení nepovolané 

osobě by podniku způsobilo újmu. Konkrétně to mohou být výsledky výzkumu a vývoje, 

software či ocenitelná práva. [6] 

Pro úspěšnou ochranu podniku je nutné definovat hrozby, proti kterým je zaváděn 

zabezpečovací systém. Podnik může být ohrožen: 

• Živelními pohromami (povodně, požár, zemětřesení,…) 

• Lidským faktorem, a to: 

• úmyslně (sabotáž, špionáž, protiprávní obohacení,…) 

• neúmyslně 

• zaviněně (např. opomenutí předepsané činnosti) 

• bez zavinění 

Základními důvody k zavádění bezpečnostních prvků a systémů jsou: 

• Vlastní volba majitele podniku 

• Zákonné povinnosti 

• Smluvní podmínky  

                                                 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Hlava první: Vlastnické právo, §126, odst. 1 
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4.1 Vlastní volba majitele podniku 

Majitelé podniků by měli mít zájem na ochraně svého vlastnictví, neboť jakákoliv újma 

znamená finanční ztrátu. Navíc, podle statistik vedených Policií České republiky (dále jen 

Policie ČR), počet krádeží vloupáním výrazně neklesá. Naopak, v roce 2009 se počet těchto 

trestných činů navýšil od předchozího roku o více než tisíc zjištěných případů. Celkový 

přehled vývoje majetkové trestné činnosti se zaměřením na krádeže vloupáním za posledních 

šest let je uveden v následující tabulce (Tab. 4-1).  

Tab. 4-1 Vývoj majetkové trestné činnosti za posledních 6 let, zdroj [12] 

Území: Česká Republika 

Druh trestné činnosti: Krádeže vloupáním 

Období (rok) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vloupání do obchodů 4 856 4 093 3 461 3 404 3 982 4 336 

Celkem zjištěno 64 695 57 956 53 503 54 925 53 381 54 848 

Správným zabezpečením svého majetku lze krádežím předcházet nebo zvýšit úspěšnost 

odhalení pachatele (např. kamera, která zachytí tvář pachatele). Objasněnost případů krádeží 

vloupáním za léta 2007 až 2009 je uvedena v následující tabulce (Tab. 4-2). Z těchto údajů 

vyplývá, že za rok 2009 se objasněnost této trestné činnosti od let minulých mírně navýšila. 

Tab. 4-2 Objasněnost případů krádeží vloupáním za léta 2007 až 2009, zdroj [12] 

Území: Česká Republika 

Druh trestné činnosti: Krádeže vloupáním 

Období (rok) 2007 2008 2009 

Zjištěno 54 925 53 381 54 848 

Objasněno 10 384 9 889 10 754 

Objasněnost v % 18,91 18,53 19,61 

Vlastníci by se při zabezpečování svého majetku měli zaměřit mimo jiné na požární 

ochranu. Jeden požár může způsobit mnohem větší škody na majetku než jeden zloděj. 
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4.2 Zákonné povinnosti 

Majitelé podniků mají nejen právo svůj majetek chránit, ale v některých případech také 

povinnost. Jedná se především o ochranu osob a informací o nich, které podnik zpracovává. 

Vybrané zákony stanovující povinnost chránit osoby a majetek jsou uvedeny níže. 

Občanský zákoník 

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11). V tomto 

případě by fyzické osoby představovali zaměstnanci, zákazníci a jiné osoby nacházející se 

v objektu podniku. Zaměstnavatel, resp. majitel podniku musí zajistit bezpečnost těchto osob. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí (§ 415). Každý si musí svůj majetek přiměřeně a v mezích 

zákona chránit a zároveň si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku jiných osob. 

[25] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů (§ 13, 

odst. 1). Jelikož zaměstnavatel může zpracovávat osobní či citlivé údaje o svých 

zaměstnancích, obchodních partnerech nebo zákaznících, musí postupovat podle zákona o 

ochraně osobních údajů a zabezpečit je technickým a režimovým opatřením proti 

neoprávněnému zacházení. [26]  

Zákon o ochraně utajovaných informací 

Zpracovává-li podnik utajované informace, musí je dle tohoto zákona řádně zabezpečit. 

Ochrana utajovaných informací je zajišťována personální bezpečností, průmyslovou 

bezpečností, administrativní bezpečností, fyzickou bezpečností, bezpečností informačních 

nebo komunikačních systémů a kryptografickou ochranou. Míra zabezpečení je dána stupněm 

utajovaných informací, které jsou podnikem zpracovávány.  Utajovanou informací se dle 

tohoto zákona rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči 

označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 

České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu 

utajovaných informací (§ 139). [27]  
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4.3 Smluvní podmínky 

Smluvně požadovaná ochrana bývá často podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. 

Pojišťovny ve smluvních podmínkách stanovují minimální úroveň zabezpečení pro plnění 

pojistné částky. Není-li tato úroveň zabezpečení dodržena, jsou tím porušeny smluvní 

podmínky a pojistná částka nemusí být vyplacena v plném rozsahu. Je-li ale zabezpečení na 

vyšší úrovni než požaduje pojišťovna lze očekávat různé výhody a slevy. 
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5 Integrovaný bezpečnostní systém 

Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen IBS) je již po staletí založen na shodném 

principu, jen jeho prvky byly nahrazeny modernějšími typy. V dnešní době je ucelený 

bezpečnostní systém tvořen mechanickou ochranou, elektrickým zabezpečovacím systémem a 

fyzickou ochranou. Žádný bezpečnostní systém ale není natolik dokonalý, aby pokryl všechna 

rizika. Vždy tedy zůstanou tzv. zbytková rizika, která by měla být pravidelně analyzována a 

vhodnými prostředky minimalizována. Proti těmto rizikům je vhodné se pojistit. Tak bude 

zaručeno, že při ztrátě aktiv se alespoň část vrátí ve finanční podobě. Systém bezpečnosti a 

ochrany majetku je znázorněn na následujícím obrázku (Obr. 5-1).  

 

Obr. 5-1 Systém bezpečnosti a ochrany majetku, zdroj [10] 

Mechanická ochrana může být označována také jako klasická ochrana, jelikož patří mezi 

vývojově nejstarší typy ochrany a je základem všech zabezpečovacích systémů. Úkolem 

mechanické ochrany je ztížit nebo zcela znemožnit pachateli jeho vniknutí do chráněného 

prostoru. Charakteristickým znakem těchto překážek (zábran) je jejich bezpečnostní úroveň 

reprezentovaná průlomovou odolností. Mezi mechanické zábrany lze zařadit ploty, 

bezpečnostní oplocení s ostnatým či žiletkovým drátem, mříže, rolety, žaluzie, zámky, 

závory, atd. [1] 

Elektrický zabezpečovací systém (dále jen EZS) má za úkol hlavně registraci a předání 

informace o vniknutí pachatele do střeženého prostoru, případně bližší specifikaci místa 

napadení a předání této informace do řídícího centra. EZS je tvořen ústřednou a čidly (další 

dělení a zástupci je uvedeno v následující kapitole). [1] 
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Fyzická ochrana završuje celý bezpečnostní systém převzetím informace o vniknutí do 

objektu. Reaguje na vzniklý nestabilní stav a snaží se jej odpovídajícími opatřeními převést 

do rovnovážného stavu před napadením objektu. Fyzická ostraha je nejstarší, nejpoužívanější 

a zároveň nejdražší metodou ochrany osob a majetku. Provádí kontrolní propustkovou 

činnost, střežení objektů a prostor formou strážní služby, realizaci zásahu při mimořádných 

událostech či na základě signálu o narušení objektu (pult centralizované ochrany), 

vyrozumění míst poskytujících pomoc (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, záchranná 

služba, kriminalistické zajištění místa činu). [1] 

Každý IBS musí mít vazby mezi svými prvky. Tyto vazby zajišťuje režimová ochrana, 

která je sjednocujícím a řídícím prvkem systému bezpečnosti. Režimovou ochranu tvoří 

soubor administrativně-organizačních a věcných opatření, které směřují k zajištění 

bezporuchového fungování celého bezpečnostního systému. Zahrnuje režim vstupu a výstupu 

osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, režim pohybu osob, dopravních prostředků a 

utajovaných skutečností v objektu, režim manipulace s klíči, režim manipulace s technickými 

prostředky a jejich používání. Základními dokumenty režimové ochrany jsou statut 

organizace, organizační řád, pracovní řád, spisový řád a skartační činnost. [10] 
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6 Elektrický zabezpečovací systém 

Elektrické zabezpečovací systémy jsou prostředky technické ochrany. Technická ochrana 

má za úkol podporovat klasickou ochranu ve smyslu zajišťování a předávání informace o 

jejím napadení, čímž umožní fyzické ochraně včasný zásah. Zároveň zvyšuje efektivnost 

fyzické ochrany. Může být kombinováno i s indikací jiných nebezpečí např.: tísňové hlášení 

při přepadení či zdravotních obtížích, požární nebezpečí, únik plynu apod. [2] 

Návrh zabezpečení organizace, kterým se zabývá tato bakalářská práce, bude založen 

především na elektronickém zabezpečení, proto bude nyní uvedeno bližší dělení EZS. 

 

6.1 Ústředny EZS 

Ústředna EZS je klíčovým prvkem v celém systému elektrické zabezpečovací signalizace 

a obvykle plní následující funkce: 

• Přijímá a vyhodnocuje signály z čidel 

• Ovládá signalizační zařízení (např. sirénu) 

• Umožňuje nastavení a řízení systému prostřednictvím ovládacích prvků (např. 

klávesnice) 

• Zajišťuje diagnostiku systému 

• Zajišťuje elektrické napájení připojených zařízení 

Ústředny se dělí na kabelové a rádiové. 

Kabelové ústředny jsou se svými prvky (čidly) propojeny pomocí kabelů. Nevýhodou je 

rozmístění prvků EZS, které po umístění zůstává stabilní a při instalaci se musí dbát na 

správné vedení kabelů a jejich vhodné ukrytí. Výhodou je elektrické napájení čidel, které 

nemusí mít svůj externí zdroj.  

Rádiové ústředny komunikují se svými prvky prostřednictvím rádiového spojení, 

většinou v pásmu 433MHz. Nevýhodami rádiových EZS jsou vyšší cena, možnost rušení 

rádiové komunikace a nutnost vlastního napájení jednotlivých prvků. Výhodou je snadná a 

rychlá montáž, bez kabelových rozvodů a vysoká variabilita při rozmisťování čidel.  

Na ústřednu se kromě čidel připojují ovládací klávesnice, které uživatelům umožňují řídit 

a nastavovat režim ústředny, a dále signalizační prvky, které indikují vyhlášení poplachu. 
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Jedná se především o světelné majáky nebo sirény. Na následujícím obrázku jsou znázorněny 

některé základní komponenty EZS (Obr. 6-1). 

   

a) b) c) 
Obr. 6-1 Základní komponenty EZS: a) Ústředna JA-63-KRG; b) Klávesnice JA-60-F; c) Siréna 

JA-80-A, zdroj [15] 

Dalším důležitým komunikačním kanálem ústředny EZS je kanál na tzv. pult 

centralizované ochrany (dále jen PCO). Tímto kanálem ústředna předává informace o 

poplachu a příslušný personál může okamžitě a přesně reagovat. Tento pult je zpravidla 

počítač umístěný v operačním středisku Policie ČR, obecní policie, soukromé bezpečnostní 

služby (SBS) nebo přímo u ostrahy objektu. [11] 

Na PCO Policie ČR jsou napojovány především nejdůležitější objekty, peněžní ústavy, 

objekty s vyššími riziky, atd. O zřízení a o napojení jednotlivých objektů rozhoduje ředitel 

útvaru Policie ČR na úrovni krajského nebo městského ředitelství. Výhodou napojení na tento 

pult je bezplatné poskytování zákroku a obsluhy. 

Na PCO městské policie se mohou připojit objekty, které jsou majetkem obce nebo 

města, dále objekty, které nejsou využívány ke komerčním účelům, atd. Potřebné technické 

zařízení a připojení na PCO zaplatí provozovatel objektu. O připojení na tento pult rozhoduje 

orgán obce nebo města. 

Na PCO soukromých bezpečnostních agentur se připojují chráněné objekty na základě 

obchodních dohod. Jedná se zpravidla o komerční záležitost. Tato varianta je nejběžnější pro 

klasické firmy. 

 

6.2 Čidla EZS 

Bezpečnostní čidla (nebo také detektory či senzory) jsou zařízení sloužící k detekci 

narušení bezpečnosti objektu. Princip jejich činnosti je založen na převodu nějakého 
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fyzikálního jevu, který je příznakem narušení bezpečnosti (např. přerušení světelného paprsku 

průchodem útočníka), na elektrický poplachový signál.  

Čidla jsou připojena k ústředně, která vyhodnocuje jejich stav. V současné době je na 

trhu velké množství bezpečnostních detektorů, které pracují na různých fyzikálních principech 

a hodí se k detekci různých typů útoků. 

Jednotlivá čidla signalizují ústředně stav, ve kterém se nacházejí. Těmito stavy jsou 

zpravidla: 

• POPLACH: čidlo hlásí narušení bezpečnosti střeženého aktiva. 

• SABOTÁŽNÍ POPLACH: čidlo hlásí neoprávněnou manipulaci s čidlem. 

• PORUCHA: čidlo hlásí poruchu. 

• STŘEŽENÍ: čidlo může předávat signály o stavech poplach, sabotážní poplach i 

porucha. 

• KLID: čidlo je napájené, ale signály o stavech poplach, sabotážní poplach i porucha 

jsou blokovány. 

• TEST: čidlo může předávat pouze signál o sabotážním poplachu. Ostatní signály jsou 

blokovány. 

U bezdrátových systémů vyhodnocuje ústředna také stav baterie detektorů. 

Detektory mohou být v objektu umístěny viditelně nebo skrytě. Budou-li umístěny 

viditelně, mohou případné útočníky zastrašit, snadno se instalují a udržují. Na druhou stranu 

je zjevné jejich umístění a útočník se může připravit na jejich překonání. Skryté detektory 

nebudou mít zastrašující účinek, dá se tedy předpokládat větší počet incidentů, ale menší 

počet průniků. Nejvhodnější umístění čidel je tedy pravděpodobně v kombinované verzi, tzn. 

některá čidla umístit viditelně a některá skrytě. 

Čidla se klasifikují z několika hledisek, ale vzhledem k rozsahu této bakalářské bude 

uvedeno jen základní dělení.  

6.2.1 Dělení z hlediska aktivity 

a) Aktivní čidla 

Vysílají do svého okolí určitou formu energie a na základě odezvy okolí detekují útok 

(např. vysílají laserový paprsek a v případě jeho přerušení se spustí poplach). 

Zástupce: Mikrovlnné aktivní čidlo pohybu EL-PIR 70 (Obr. 6-2) 
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Aktivní detektor pohybu, který vysílá vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny (5,8GHz) a přijímá jejich odezvu. 

Odhalí sebemenší pohyb ve sledovaném prostoru. Na rozdíl od 

pasivních infračervených čidel umožňuje sledovat pohyb i za 

dveřmi, okny nebo dokonce za tenkými stěnami. Reaguje na 

pohyb sepnutím připojeného spotřebiče, např. osvětlení, nebo 

sirény.   

Obr. 6-2 Aktivní čidlo 
pohybu, zdroj [16] 

b) Pasivní čidla 

K detekci útoku využívají změn nějaké formy energie emitované z okolí (např. seismické 

vlny způsobené pohybem útočníka). 

Zástupce: Detektor pohybu osob a rozbití skla JS-25 COMBO (Obr. 6-3) 

Detektor JS-25 kombinuje snímač PIR k prostorové ochraně 

se snímačem rozbití skla pro ochranu plášťovou. Ve snímači PIR 

lze vyměnit základní čočku za verzi pro dlouhé chodby, nebo za 

verzi se zónou k pohybu domácích zvířat. Detektor rozbití skla 

užívá duální metodu, při které jsou vyhodnocovány nepatrné 

změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné výplně) a 

následné zvuky řinčení skla.  

Detektor vyniká vysokou odolností proti vysoko-

frekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Je navržen jak 

pro montáž na rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. 

 

Obr. 6-3 Pasivní duální 
čidlo, zdroj [15] 

6.2.2 Dělení z hlediska umístění v objektu 

a) Čidla perimetrické ochrany 

Signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých objektů, komplexů budov nebo továren na 

samotném pozemku. Zásadní podmínkou při užívání venkovní obvodové ochrany je existence 

oplocení. Bez mechanické zábrany na hranici pozemku by mohlo docházet k nechtěnému 

vstupu nepovolaných osob na zabezpečený pozemek a po signalizaci poplachu by byl zákrok 

a postih z právního hlediska velmi problematický. 

Dalším problémem venkovního zabezpečení je velké množství podnětů, na které by 

neměla čidla reagovat! Jsou to následující vlivy např.: 
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• Vlnění travního porostu 

• Pohyb listí a větví stromů a keřů 

• Vibrace oplocení ve větru 

• Proudění vzduchu, vítr 

• Sníh a déšť 

• Pohyby různých druhů zvěře 

• Dopravní ruch v blízkosti hranice 

pozemku 

Podněty, které se svým charakterem přibližují situaci narušení, nelze nikdy zcela 

eliminovat. Nejen z tohoto důvodu se často kombinuje systém venkovní ochrany se systémem 

průmyslové televize (CCTV) - kamerový systém. 

Zástupci: infračervené závory a bariéry, štěrbinové kabely (Obr. 6-4) 

  

a)    b) 

Obr. 6-4 Čidla perimetrické ochrany: a) infračervená závora; b) štěrbinový kabel, zdroj 

[17] 

 

b) Čidla plášťové ochrany 

Detekují otevření, popř. destrukci pláště budov např. oken, dveří, vrat, světlíků, ventilace 

atd. Úkolem plášťové ochrany je zejména včasná signalizace pokusu o narušení. 

Zástupci: magnetické kontakty, detektory tříštění skla (Obr. 6-5) 

 
 

a) b) 

Obr. 6-5 Čidla plášťové ochrany: a) magnetický kontakt; b) detektor tříštění skla, zdroj 

[15] 
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c) Čidla prostorové ochrany 

Signalizují pohyb narušitele uvnitř objektu. V praxi se používá několik druhů detektorů 

pohybu a to pasivní a aktivní infračervená čidla, aktivní ultrazvuková, aktivní mikrovlnná a 

duální (kombinovaná) čidla. 

Zástupci: mikrovlnné aktivní čidlo pohybu EL-PIR 70, detektor pohybu osob a rozbití 

skla JS-25 COMBO (uvedeny výše) 

d) Čidla předmětové ochrany 

Slouží k signalizaci poplachu při pokusu o odcizení střeženého předmětu (předměty 

vysoké hodnoty atd.). Obvykle jsou detektory předmětové ochrany přiřazeny do samostatně 

ovládané skupiny, což umožňuje střežení těchto předmětů i v době zvýšeného provozu. 

Zástupci: otřesová čidla, kapacitní čidla, čidla na ochranu zavěšených předmětů, 

magnetické kontakty 

 
Funkce čidel lze různě kombinovat, jak je znázorněno na detektoru JS-25 COMBO 

uvedeném výše, který umí detekovat pohyb osob a zároveň rozbití skla ve sledovaném 

prostoru. Tím se usnadní instalace celého EZS. 
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7 Popis objektu 

V daném objektu sídlí od roku 2005 firma zabývající se prodejem a servisem automobilů.  

Lokalita 

Objekt se nachází v okrajové části města v blízkosti rušné křižovatky, která je opatřena 

kamerovým systémem. Severně od objektu je čerpací stanice, jejíž příjezdová cesta slouží 

také jako příjezdová cesta k objektu. V blízkosti firmy se nachází průmyslový podnik, jehož 

oplocení je přibližně 20 m od hranice pozemku objektu. Směrem k objektu klesá prudký svah 

s několika stromy. Kolem západní strany vede dvouproudová silnice v obou směrech. V okolí 

firmy je zástavba nízkých panelových domů a rodinných domků. 

Popis budovy 

Chráněným objektem je dvoupatrová budova o rozměrech přibližně 30 x 45 m. Druhé 

patro je pouze nad částí přízemí a slouží pro administrativní účely. Přízemí je rozděleno na tři 

hlavní části a to na výstavní prostor s prodejními místy (salón), dílny a sklad náhradních dílů. 

Část dílny je zasunovacími dveřmi odděleno. V oddělené části se nachází karosárna. Vedle 

karosárny je plynová kotelna. Na pozemku přilehlém k budově je vybudováno parkoviště s asi 

dvaceti parkovacími místy. Části pozemku nepřístupné veřejnosti, včetně parkoviště, jsou 

oplocené. Na následujícím obrázku (Obr. 7-1) je uveden letecký snímek objektu s přilehlým 

parkovištěm a příjezdovou cestou. 

 
Obr. 7-1 Letecký snímek objektu, zdroj [23]  
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Zranitelná místa  

Nejzranitelnější místa objektu tvoří hlavní vstup, další vstupy, okna a jiné prosklené části 

a střešní světlíky. Jako hlavní vchod slouží samootvírací posuvné skleněné dveře na 

fotobuňku opatřené zámkem. Další vstupy do budovy tvoří dvoje sekční garážová vrata 

s integrovanými vchodovými dveřmi a kazetovými okny s akrylátovou výplní v horní 

polovině vrat. Integrované dveře jsou vybaveny klikou se zámkem, samozavíračem a 

elektrickým jištěním proti otevření vrat při otevřených dveřích. Tato vrata slouží k navážení 

vozidel do servisních dílen. Dále to jsou vrata v zadní části budovy, dvoukřídlé dveře vedoucí 

do skladu dílů a klasické dveře vedoucí do místnosti pro zaměstnance. Tyto dveře jsou 

vybaveny zámkem a oboustrannou klikou. Všechny vstupy, kromě hlavního vchodu, jsou 

v oplocené části objektu a nejsou přístupné veřejnosti. 

Okna v přízemí jsou po celém obvodu budovy ve výšce 1,2 m nad zemí. Obvodové zdi 

výstavního prostoru jsou vyplněny skleněnou výlohou. Výloha je střední příčkou rozdělena na 

dvě části. 

Střešní světlíky jsou umístěny nad dílnami a výstavním prostorem. Nad salónem je jeden 

obloukový hřebenový světlík o šířce 3 m. Nad dílnami jsou dva obloukové příčné světlíky o 

šířce 3 m. Všechny světlíky jsou vyrobeny z materiálu LEXAN, který vyniká rázovou 

houževnatostí, propustností světla, tepelnou a zvukovou izolací. 

Režim pohybu osob v objektu 

Veřejnost má přístup pouze do salónu a to od pondělí do pátku mezi osmou a sedmnáctou 

hodinou. Zaměstnanci nastupují do práce od šesti hodin. Na směně je sedmnáct zaměstnanců 

a dva majitelé. Zaměstnanci prodeje a servisu nemají volný přístup do administrativní části. 

Prodejci nemají z bezpečnostních důvodů přístup do dílen a skladu. 

Identifikace aktiv 

Chráněná aktiva tohoto podniku jsou databáze obsahující informace o klientech, firmě a 

zaměstnancích, dále počítačový hardware i software, pracovní pomůcky, automobily, jejich 

vybavení a náhradní díly. 

Historie útoků 

V minulosti byly útoky směřované především na vybavení vozidel zaparkovaných před 

budovou. Dvakrát došlo k vloupání do budovy. Pachatelé pronikli dovnitř přes hlavní vchod. 
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Aktuální stav zabezpečení 

Ve  firmě je zavedená pouze mechanická ochrana. Území areálu je oploceno drátěnou sítí 

na ocelových sloupcích a doplněno vraty šířky 6,20 m a vrátky pro vstup pro pěší šířky 1 m. 

Volně přístupný je pouze prostor před hlavním vchodem. Vstupy jsou opatřeny klasickými 

zámky. Výloha v obvodových zdech salonu je tvořena bezpečnostním sklem třídy P3A podle 

normy ČSN EN 356. V nočních hodinách je objekt střežen fyzickou ostrahou. 
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8 Bezpečnostní analýza 

V této kapitole bude konkrétně stanoveno proti komu nebo před čím je potřebné objekt, 

resp. aktiva firmy chránit. Budou vyhodnoceny zdroje rizika, jejich příčiny a následky. Pro 

analýzu příčin vzniku škody bude použit diagram příčin a následků tzv. Ishikawův diagram. 

Pro definování následků jednotlivých událostí bude použita analytická metoda FMEA, která 

bude doplněna Paretovým diagramem. Platí zde tzv. Paretovo pravidlo, které říká, že 80% 

veškerých problémů způsobuje 20% nejdůležitějších příčin. Cílem této analýzy je stanovit 

priority pro zabezpečení daného objektu. 

Popis událostí, které mohou způsobit škodu: 

a) Vloupání do objektu 

Vloupáním do objektu se rozumí narušení pláště budovy (rozbití skla, vypáčení dveří), 

následné vniknutí do objektu a odcizení majetku či dat. 

b) Krádeže 

V tomto případě se krádeže vztahují k narušení perimetru a odcizení vystavených 

vozidel nebo vybavení vozidel odstavených na parkovišti.  

c) Interní hrozby 

Interní hrozby představují nespokojení zaměstnanci, kteří mohou rozkrádat majetek 

firmy nebo mohou firmu jinak sabotovat, např. zneužitím citlivých informací, ke 

kterým mají přístup.   

d) Vandalismus 

Neúčelné a primitivní ničení či poškozování vystavených vozidel, pláště budovy (např. 

rozbití okna, graffiti) a jiného majetku firmy. 

e) Požár 

Přírodní živel, který svou vysokou teplotou dokáže deformovat a rozkládat různé 

materiály, snadno se šíří v prostředí podporujícím hoření. Může být založen úmyslně 

či neúmyslně. 

f) Útok hackera 

Napadení softwaru a informací uložených na počítači přes internetovou síť. 

  



8.1 Analýza příčin 

Pro analýzu příčin vzniku škody byl použit diagram p

diagram, který je znázorněn na následujícím obrázku (

Obr. 8-1 Diagram p

 

Vyhodnocení: 

Analýzou příčin a následk

mohou způsobit újmu na chráně

a) Vloupání do objektu 

• Nedostatečné zabezpeč

• Sabotáž 

• Snadno odcizitelné předm

• Předměty vysoké hodnoty

b) Krádeže 

• Nedostatečné střežení perimetru

• Vidina snadného zisku

in vzniku škody byl použit diagram příčin a následk

ěn na následujícím obrázku (Obr. 8-1). 

Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram)

in a následků byly zjištěny aspekty vedoucí ke vzniku událo

sobit újmu na chráněných aktivech firmy. Zjištěné příčiny jsou uvedeny níže:

né zabezpečení 

ředměty 

ty vysoké hodnoty 

ežení perimetru 

snadného zisku  
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in a následků tzv. Ishikawův 

 

v diagram) 

ny aspekty vedoucí ke vzniku událostí, které 

iny jsou uvedeny níže: 
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c) Interní hrozby 

• Neúmyslné poškození zaměstnancem, což může být způsobeno nedostatečným 

školením 

• Úmyslné poškození zaměstnancem, který může být motivován osobní mstou nebo 

ziskem peněz 

d) Vandalismus 

• Nedostatečné střežení perimetru 

• Lokalita s vysokou kriminalitou 

e) Požár 

• Úder blesku 

• Úmyslně založený požár, který má firmu sabotovat 

• Neúmyslně založený požár, který zapříčinil zaměstnanec buď zaviněně, opomenutím 

své povinnosti, nebo nezaviněně, např. poruchou přístroje 

f) Útok hackera 

• Nedostatečné zabezpečení sítě 

• Náhodný útok 

• Cílený útok, který má firmu sabotovat nebo je jeho cílem špionáž 

 

Závěr analýzy příčin: 

Jako nejdůležitější příčiny událostí byly stanoveny nedostatečné zabezpečení, 

nedostatečné střežení perimetru a interní hrozby. 

 

8.2 Analýza následků 

Analýza metodou FMEA doplněna Paretovým diagramem vyhodnotí, které události 

představují největší riziko pro chráněný objekt. Na tyto události pak bude zaměřen návrh 

zabezpečení.  

Tabulka (Tab. 8-1) uvádí analýzu metodou FMEA, kde každé události je přiřazeno 

rizikové prioritní číslo (RPN).  Událost s nejvyšším RPN je považována za nezávažnější. 
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Tab. 8-1 Analýza rizika vzniku škody metodou FMEA, zdroj [30] 

Analýza rizika vzniku škody metodou FMEA 

Poř. 
číslo Událost Následek události Stávající 

zabezpečení  v
ýz

na
m

 

 v
ýs

ky
t 

 o
dh

al
en

í 

RPN Doporučená 
opatření 

N P H 

1 Vloupání 
do objektu 

Odcizení pracovních 
pomůcek, náhradních 
dílů, vybavení vozidel, 
počítačového hardwaru, 

informací. Zneužití 
získaných informací a 

poškození jména firmy. 
Poškození pláště 

budovy. 

Mechanická 
ochrana 9 4 8 288 

Instalace 
elektronického 

zabezpečovacího 
systému, 

kamerového 
systému a 

zavedení fyzické 
ochrany. 

2 Krádeže 

Odcizení vystavovaných 
vozidel či jejich 

vybavení. Odcizení dílů 
z vozidel určených na 

servis 

Mechanická a 
předmětová 

ochrana 
5 8 6 240 

Instalace 
kamerového 

systému, 
elektronického 
zabezpečení 
perimetru a 

zavedení fyzické 
ochrany. 

3 Interní hrozby 

Zneužití interních 
informací, poskytování 
informací konkurenci. 

Poškození jména firmy. 
Odcizení vybavení 
firmy a pracovních 

pomůcek.  

Školení 
zaměstnanců 6 4 5 120 Režimová 

ochrana 

4 Vandalismus 
Poškození pláště budovy 

a vystavovaných 
vozidel. 

Žádné 3 5 7 105 

Instalace 
kamerového 
systému a 

zavedení fyzické 
ochrany. 

5 Požár 

Poškození vybavení 
firmy, náhradních dílů 
a budovy. Ohrožení 

zdraví a života 
zaměstnanců a klientů.   

Ztráta dat. 

Ruční hasicí 
přístroje 

9 3 3 81 

Instalace 
kouřové 

signalizace. 
Zálohování dat 
a ukládání do 
nehořlavých 

trezorů. 

6 Útok hackera 
Ztráta či poškození dat.  

Zneužití získaných 
informací a poškození 

jména firmy. 

Antivirový 
program 

7 2 4 56 
Instalace 

firewall, složitá 
přístupová 

hesla. 
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Závažnost následků 
(význam) 
N 

Pravděpodobnost výskytu 
problému 
P 

Pravděpodobnost 
odhalení 
H 

sotva postřehnutelný  
bezvýznamný             
středně významný      
závažný                      
mimořádně závažný   

1 
2 - 3 
4 - 6 
7 - 8 
9 -10 

nepravděpodobné 
velmi malá 
malá 
mírná 
vysoká  

1 
2 - 3 
4 - 6 
7 - 8 
9 - 10 

vysoká 
mírná  
malá 
velmi malá 
nepravděpodobné 

1 
2 - 5 
6 - 8 
9 
10 

Rizikové prioritní číslo:   RPN = N x P x H 

Na obrázku (Obr. 8-2) je znázorněn Paretův diagram, který je tvořen Lorenzovou 

křivkou. Na levé svislé ose je vyneseno RPN a kumulativní RPN, na pravé svislé ose je 

vyneseno relativní kumulativní RPN, které se udává v procentech. Na hlavní vodorovné ose 

jsou ve sloupcích vyneseny události v pořadí od nejvýznamnější, tedy od události s nejvyšším 

RPN. Události, jejichž součet hodnot RPN je pod osmdesáti procentní hranicí (v grafu 

vyznačena červeně), představují největší riziko.  

 

Obr. 8-2 Paretův diagram 

Závěr analýzy následků: 

Vloupání do objektu, krádeže a interní hrozby byly vyhodnoceny jako nejzávažnější 

události. Největší hrozbu pro podnik představuje vloupání do objektu, kde hrozí vysoké 

ztráty.  
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9 Návrh zabezpečení 

Pro správnou volbu úrovně zabezpečení je nutné určit stupeň zabezpečení. Stupně 

zabezpečení stanovuje norma ČSN EN 50131-1 ed. 2, dělení podle této normy je uvedeno 

v tabulce (Tab. 9-1). Při návrhu vhodného stupně zabezpečovacího systému je třeba zvážit 

více aspektů, a to hodnotu majetku, jeho důležitost, lokalitu a další. Je vhodné postupovat 

podle filozofie snižování rizika ALARA (As Low As Reasonable Achievable), tedy že riziko 

by mělo být sníženo na takovou hranici, která je rozumně přijatelná a zároveň by cena 

zabezpečení neměla převyšovat hodnotu chráněných aktiv. Na zařazení objektu do stupně 

zabezpečení se podílí zadavatel (investor), který stanoví své požadavky, řešitel a další 

kompetentní účastníci (pojišťovna). 

Tab. 9-1 Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

Stupeň Název stupně zabezpečení Příklady prostorů Typ útočníka 

1 Nízké riziko 
Obytné objekty s méně 
cennými aktivy (garáže, 

chaty, byty, rodinné domy) 

Malá znalost I&HAS, 
snadno dostupné nástroje 

2 Nízké až střední riziko 
Kancelářské prostory, obytné 
objekty, komerční prostory 

Omezené znalosti 
I&HAS, běžné nářadí a 
přenosné přístroje (např. 
multimetr) 

3 Střední až vysoké riziko 
Banky, objekty se zbraněmi, 

ceninami či narkotiky 

Obeznámen s I&HAS, 
rozsáhlý sortiment 
nástrojů a přenosných 
elektronických zařízení 

4 Vysoké riziko 
Tajné archivy, muniční 

sklady, objekty národního a 
vyššího zájmu 

Podrobný plán vniknutí, 
kompletní sortiment 
zařízení, prostředky pro 
náhradu prvků EZS 

 

9.1 Zařazení objektu do stupně zabezpečení 

Po konzultaci se zadavatelem a identifikování chráněných aktiv byl objekt zařazen do 

druhého stupně zabezpečení. Z toho vyplývají pravidla pro zabezpečení objektu, která jsou 

uvedena v tabulce (Tab. 9-2), jedná se o doporučenou volbu protiopatření v daném stupni 

zabezpečení. 
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Tab. 9-2 Volba protiopatření, zdroj [11] 

Možné narušení Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

Obvodové dveře O O OP OP 

Okna 
 

O OP OP 

Ostatní otvory 
 

O OP OP 

Stěny 
   

P 

Stropy, střechy 
   

P 

Podlahy 
   

P 

Místnosti T T T T 

Předměty (vysoké riziko) 
  

S S 

O – otevření, P – průnik, T – nástraha, S – předmět vyžadující speciální posouzení 

O (otevření): potřeba detekce otevření okna nebo jiného otevíratelného otvoru, k detekci se 

nejčastěji používá magnetický či mechanický kontakt 

P (průnik): potřeba detekce průnikem je nutná u otvorů větších než 900 cm2, nejčastěji je 

realizována detektorem tříštění skla nebo otřesovým čidlem  

T (nástraha): potřeba detekce průchodu útočníka, nejčastěji realizováno detektory pohybu 

S (speciální): potřeba speciální detekce podle specifik chráněných aktiv (např. umělecká díla) 

Jelikož byl objekt zařazen do druhého stupně zabezpečení, měl by navrhovaný 

bezpečnostní systém umět detekovat otevření obvodových dveří, oken a jiných otevíratelných 

otvorů, jejichž parapety jsou do výšky 2,5 m od země. Místnosti a chodby by měly být 

chráněny detektory pohybu. Zároveň je vhodné, aby bezpečnostní systém detekoval průraz 

výloh. 

Navrhované zabezpečení objektu bude tvořeno souborem klasické, technické a režimové 

ochrany.  
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9.2 Klasická ochrana 

Klasická ochrana bude založena na základech stávající mechanické ochrany. Mechanické 

zabezpečení dveří a výloha tvořena bezpečnostním sklem mají dostatečné bezpečnostní 

parametry pro ochranu objektu ve druhém stupni zabezpečení.  

Klasické drátěné oplocení na ocelových sloupcích 

bude nahrazeno bezpečnostním oplocením typu AXIS 

(Obr. 9-1). Jedná se o svařované drátěné panelové 

oplocení, které zaručuje nadstandardní bezpečnost. 

Vyrábí se z kvalitní oceli, která je pozinkována a 

plastifikována, což zvyšuje odolnost proti korozi. 

Oplocení bude postaveno na betonových deskách, 

jejichž podhrabová hloubka bude 50 cm. Výška 

oplocení bude 2 m. Plot bude v horní části vybaven 

ostnatým drátem, který bude natažen ve třech řadách. 

Součástí oplocení bude brána pro vjezd vozidel a branka 

o šířce 1 m pro pěší. 

 

Obr. 9-1 Oplocení AXIS, zdroj [21] 

 

9.3 Technická ochrana 

Technickou ochranu bude zajišťovat elektrický zabezpečovací systém tvořený čidly pro 

perimetrickou, plášťovou, prostorovou i předmětovou ochranu a požárními hlásiči. Tato čidla 

budou napojena na ústřednu s klávesnicí a sirénou. 

9.3.1 Ústředna 

Ústředna je mozkem celého zabezpečovacího systému. Přijímá signály z čidel, které 

následně přeposílá bezpečnostní službě na PCO a majiteli objektu na mobil ve formě textové 

zprávy. Jelikož je ústředna nejdůležitějším článkem celého systému, musí být uložena 

v místnosti, která je uvnitř objektu a není k ní snadný a rychlý přístup. Rovněž má svůj 

náhradní zdroj, který v případě výpadku dodávky elektřiny ze sítě musí dodávat dostatečné 

množství elektrické energie po dobu minimálně 24 hodin. 

Ústředna bude vybavena základními komponenty, a to klávesnicí a venkovní sirénou 

s blikačem. Klávesnice bude umístěna u hlavního vchodu a siréna bude na západní straně 

budovy v její horní části. Čidla budou na ústřednu napojena pomocí kabelů. Přesto bude 
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navržena kombinovaná ústředna, aby bylo později možné přidat bezdrátová čidla, která se 

snadněji a rychleji instalují. Jelikož je budova rozdělena na výrobní a prodejní část, je nutné, 

aby ústředna umožňovala zabezpečit jednotlivé části. 

Informace o aktivaci čidel se přenáší ústředně k vyhodnocení po smyčkách. Smyčky se 

rozdělují na rychlé, pomalé (resp. zpožděné) a s dvaceti čtyř hodinovou ochranou. Rychlé 

smyčky ve stavu střežení v případě narušení okamžitě vyhlašují poplach. Pomalé smyčky 

reagují na narušení až po uplynutí stanovené doby. Používají se u vstupu, aby oprávněné 

osoby, které vcházejí do objektu, měly čas na dekódování systému a nespustily falešný 

poplach. Čidla napojená na smyčku s dvaceti čtyř hodinovou ochranou jsou stále ve stavu 

střežení. Na tuto smyčku jsou napojeny např. hlásiče požáru. Také tampery, umístěné 

v každém čidle detekující narušení pláště čidla, jsou neustále ve stavu střežení. 

9.3.2 Perimetrická ochrana 

Perimetr bude chráněn infračervenými závorami a monitorován kamerovým systémem. 

Budou instalovány infračervené závory se čtyřmi paprsky, což sníží pravděpodobnost vzniku 

planého poplachu a budou umístěny 80 cm od oplocení. Tyto závory budou napojeny na 

rychlou smyčku. 

Kamerový systém bude monitorovat oblast oploceného parkoviště, hlavního vchodu a 

zadní část budovy. Při instalaci kamer se musí dbát na to, aby oblast snímání nezasahovala na 

cizí pozemek. 

9.3.3 Plášťová ochrana 

Plášť budovy bude chráněn magnetickými kontakty detekujícími otevření vstupních dveří 

a oken v přízemí. Dále detektory tříštění skla, které odhalí narušení výlohy. Detektor rozbití 

skla bude instalován také ve skladu náhradních dílů, jelikož se zde nachází předměty vyšší 

hodnoty. Detektory umístěné v salonu budou opatřeny antimaskingem. Magnetický kontakt 

na hlavních dveřích bude napojen na zpožděnou smyčku. Zbylá čidla plášťové ochrany budou 

na rychlých smyčkách. 

9.3.4 Prostorová ochrana 

Prostory budou střežit především PIR čidla s vějířovitou charakteristikou. Budou 

vybavena funkcí PET Immunity. Tato funkce potlačuje vznik planého poplachu způsobeného 

pohybem drobných zvířat v hlídaném objektu. PIR čidla ve veřejných prostorách budou 

vybavena antimaskingem. Chodba ve druhém patře bude střežena PIR čidly s dlouhým 
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dosahem. Tato čidla budou na rychlé smyčce. Prostor u hlavních dveří bude zajištěn PIR 

čidlem charakteristiky „záclona“. Toto čidlo bude na zpožděné smyčce. 

9.3.5 Předmětová ochrana 

Předmětovou ochranou budou zabezpečena vystavená vozidla stojící mimo oplocenou 

část pozemku. Bude se jednat o kombinaci polohovacího a podtlakového čidla. Bude tedy 

zaznamenán jakýkoliv pohyb s vozidlem a zároveň rozbití skla či otevření dveří. Tato čidla 

budou napojena na zpožděnou smyčku. Signál z čidel se bude přenášet vzduchem na přijímač 

umístěný na střeše objektu, odtud dále vysílačem na PCO. 

9.3.6 Jiné detektory 

Jiné detektory jsou takové, které nesignalizují narušení objektu, přesto jsou velice 

významné pro ochranu objektu. Jedná se o požární hlásiče, detektor úniku plynu a detektor 

signalizující zvýšení spodních vod či zaplavení objektu. Požární hlásiče budou umístěny 

v každé místnosti. Detektor úniku plynu bude v místnosti s plynovým kotlem a bude 

detekovat zvýšené množství zemního plynu. Detektor zaplavení bude umístěn v nejnižší části 

budovy, což je rovněž v kotelně. Další navrhované umístění detektoru zaplavení je v místech 

umýváren a kuchyňky, kde hrozí prasknutí vodovodního potrubí. Všechna tato čidla budou 

napojena na dvaceti čtyř hodinové smyčce. 

 

9.4 Režimová ochrana 

Je dána souborem pravidel, která musí dodržovat zaměstnanci i osoby přicházející zvenčí. 

Všechny zásady by měly být zapracovány v patřičných organizačních dokumentech.  

Režim vstupu 

Budova je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část. Nepovolané osoby nemají volný 

přístup do neveřejných částí. Mají vyhrazené parkoviště před budovou mimo oplocenou část a 

volně pohybovat se mohou pouze v salónu. Otevírací doba je od pondělí do pátku, vždy mezi 

osmou a sedmnáctou hodinou. Zaměstnanci mohou parkovat v oplocené části. Vchází do 

budovy hlavním vchodem. Zaměstnanec, který přijde jako první deaktivuje čidla svým kódem 

a heslem. Hlavní dveře se musí pokaždé uzamknout. Zamčené zůstávají až do začátku 

otevírací doby, kdy jsou všichni zaměstnanci na svých místech. Ten, kdo odchází poslední, 

musí budovu zakódovat.  
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Administrativní a spisový pořádek 

Firma zpracovává osobní a citlivé údaje svých zákazníků, partnerů a zaměstnanců. 

K těmto údajům má přístup pouze majitel firmy a odpovědný pracovník. Zpracovávání je 

prováděno v elektronické podobě. Pro přihlašování do systému bude mít každý zaměstnanec 

svůj přihlašovací login a heslo. Tímto bude zjistitelné kdo a v jakou dobu prováděl danou 

činnost. Dle postavení zaměstnance ve firmě, bude mít omezená práva.  

Režim činností zaměstnanců 

Zaměstnanci dílen a prodeje nemají volný přístup do kanceláří v druhém patře. Tyto 

kanceláře zůstávají zamčené až do příchodu odpovědného pracovníka. Zaměstnanci prodeje 

nevchází do dílen, a to především z důvodů bezpečnosti práce.  

Při příjmu či výdeji zboží stvrdí zaměstnanec daný úkon svým jménem a podpisem. 

 

9.5 Ekonomické zhodnocení návrhu 
Ekonomické zhodnocení návrhu je jedním z nejdůležitějších hledisek pro možnou 

praktickou aplikaci navrženého zabezpečovacího systému. Náklady na pořízení a provoz 

zabezpečovacího systému musí být úměrné hodnotě chráněného majetku. V mnoha případech 

je vysoká cena příčinou zanedbání bezpečnostních rizik. Tabulka (Tab. 9-3) uvádí sumarizaci 

cen jednotlivých prvků. 

Tab. 9-3 Ceník materiálu 

Materiál ks Cena/ks* Cena celkem 
Ústředna 1 6.000 Kč 6.000 Kč 
Ovladač EZS - klávesnice 1 1.500 Kč 1.500 Kč 
Čidlo rozbití skla 3 800 Kč 2.400 Kč 
Magnetické čidlo otevření 25 90 Kč 2.250 Kč 
PIR pohybové čidlo – vějíř 15 600 Kč 9.000 Kč 
PIR pohybové čidlo – dlouhý dosah 2 600 Kč 1.200 Kč 
PIR pohybové čidlo – antimasking 2 1.600 Kč 3.200 Kč 
PIR pohybové čidlo – záclona 1 600 Kč 600 Kč 
Infrazávora 8 3.000 Kč 24.000 Kč 
Hlásič úniku plynu 1 1.000 Kč 1.000 Kč 
Hlásič požáru 12 500 Kč 6.000 Kč 
Detektor zaplavení 2 700 Kč 1.400 Kč 
Siréna vnější s blikačem 1 1.500 Kč 1.500 Kč 
Kamera 4 5.000 Kč 20.000 Kč 
Materiál celkem: 80.050 Kč 

* Cena materiálu je pouze orientační 
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10 Trendy vývoje 

Vývoj zabezpečovacích zařízení jde za poslední léta rychle dopředu. Je to dáno velkým 

technickým pokrokem ve 20. století. Ale také vynalézavost zlodějů vede ke zlepšování 

bezpečnostních prvků. 

Pozornost je věnována především elektronickým systémům, ale modernizují se také 

mechanické zábranné systémy. Dnes existují kombinace těchto dvou typů zabezpečení. 

Obecně kombinace různých typů čidel je vývojovým trendem. Kombinovaná čidla jsou pak 

naprogramována buď s funkcí AND pro potlačení planých poplachů nebo s funkcí OR pro 

usnadnění instalace ve smyslu snížení počtu čidel. Dalším populárním trendem je 

miniaturizace čidel, čímž dochází k minimálnímu narušení estetického vzhledu interiéru. 

Nejnovější čidla pro kontrolu vstupu pracují především na principu kontroly 

biometrických údajů, které jsou specifické a nezaměnitelné pro každého člověka. Používá se 

například snímač otisku prstu (Obr. 10-1a), snímač reliéfu tváře (Obr. 10-1b), otisku celé ruky 

nebo snímač žil na dlani. Některé detektory umí také rozpoznat, zda v prstu či dlani proudí 

krev. Další využitelné biometrické údaje jsou oční duhovka, sítnice, hlas. DNA člověka však 

zatím nelze použít, jelikož autentizace musí být rychlá a jednoduchá. Analýza DNA však trvá 

příliš dlouho a je nutné ji provést ve specializovaných laboratořích. 

   

a)  b)  c)  
Obr. 10-1 Biometrická čidla: a) snímač otisku prstu; b) snímač reliéfu tváře; c) reliéf tváře, 

zdroj [vlastní] 

Avšak některé horké novinky se na český trh často dostávají se zpožděním. Tato prodleva 

je způsobena především ekonomickou situací v České republice. Současně konečná cena 

daného produktu je vyšší, jelikož doprava do vnitrozemí je finančně náročnější. V zahraničí 

se tedy můžeme setkat se sofistikovanějšími prvky ochrany. Vždy však bude záležet na 

přístupu lidí, jak se postaví k problematice zabezpečení majetku a kolik budou chtít do této 

oblasti investovat.  
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11 Závěr 

Tato bakalářská práce byla zpracována se zaměřením na zabezpečení aktiv autosalonu. 

Cílem práce bylo zjistit a popsat rizika spojená s ochranou servisní organizace, čehož bylo 

dosaženo provedenou analýzou rizik autosalonu. 

V úvodní části byla věnována pozornost majetkové trestné činnosti spáchané v minulých 

letech. Pro velké množství zjištěných případů této trestné činnosti je jistě důležité věnovat 

také zvýšenou pozornost ochraně majetku. S ochranou majetku souvisí také ochrana osob, 

protože zloděj přistižený při činu může být nebezpečný. Pocit bezpečí je pro každého člověka 

důležitým životním faktorem. Život v neustálém strachu a obavách snižuje kvalitu života.  

Dále byl popsán integrovaný bezpečnostní systém a jeho jednotlivé složky v logické 

návaznosti. Jelikož technická ochrana představuje stěžejní část návrhu zabezpečení 

autosalonu, byl následně podrobněji rozepsán elektrický zabezpečovací systém.  

Samotný návrh zabezpečení byl založen na výsledcích provedené analýzy rizik. Analýza 

rizik byla realizována pomocí Ishikawova diagramu a metodou FMEA doplněnou Paretovým 

diagramem. Analýza rizik potvrdila předpoklad, že hlavní příčinou rizika je nedostatečné 

zabezpečení objektu a že vloupání do objektu představuje největší hrozbu.  

Vstupní požadavek investora byl eliminovat počet zaměstnanců ostrahy pro snížení 

měsíčních nákladů. Z tohoto důvodu byl návrh zabezpečení směřován k instalaci elektrického 

zabezpečovacího systému. Na základě zařazení objektu do stupně zabezpečení bylo snahou 

navrhnout optimální zabezpečení pro minimalizaci nebezpečí. Typy čidel byly zvoleny na 

základě teoretických znalostí zpracovatelky získaných během studia. 

Tato práce může majiteli autosalonu sloužit jako podkladový materiál při aplikaci 

zabezpečovacího systému. Není však vhodná pro obecné využití, jelikož každý objekt má svá 

specifika, která se musí při návrhu zabezpečení zohledňovat. Přesto, tato bakalářská práce 

může sloužit jako možná ukázka konceptu zabezpečení objektu zařazeného ve druhém stupni 

zabezpečení.   
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13 Seznam zkratek 

ALARA  As Low As Reasonable Achievable – Riziko tak nízké, jak je to přijatelně 

dosažitelné 

CCTV Closed-circuit television – Uzavřený televizní okruh 

EZS  Elektrický zabezpečovací systém 

I&HAS Intrusion and Hold-up Alarm System – Poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém 

IBS  Integrovaný bezpečnostní systém 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIR  Passive Infra Red detector – Pasivní infračervené čidlo 

RPN Risk Priority Number – Rizikové prioritní číslo 

SBS Soukromá bezpečnostní služba 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis – Analýza možných nedostatků a jejich 

důsledků 
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