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Anotace 

Pavelka, J. Zabezpečení objektu firmy EMI, a.s. prostředky technické ochrany objektů. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava 

Vedoucí práce: Veselý, V. 

 

Klíčová slova: zabezpečení, ochrana objektu, elektrické systémy, společnost 

 

Bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu zabezpečení společnosti EMI, 

a.s. Cílem práce je shrnutí prvků zabezpečení, jejich jednotlivé rozmístění, identifikace 

nedostatků ve vnitřní i vnější ochraně a jejich náprava. V první, teoretické části je práce 

zaměřena na teoreticko–právní rozbor problematiky. K práci jsou přiloženy, ve formě příloh, 

půdorysy pozemku a budovy s prvky zabezpečení. 

 

Abstrakt 

 

Pavelka, J. Security of the Building of Company EMI, JSC Using Technical Means of 

Building Protection. Ostrava: VŠB – TU Ostrava 

Supervisit: Veselý, V. 

 

Key words: security, building protection, electrical system, company 

 

Bachelor’s thesis deals with the description of current state of security in the EMI, a.s. 

company. The main target of this work is a summary of items of security, their individual 

locations and identification of lacks in the internal and external security and their amendment. 

In the first – theoretical part – is the thesis targeted to the theoretical-juristic analysis of this 

theme. This work includes the ground plans of the buildings and adjacent lands. 
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1 Úvod 

Současná společnost skýtá mnohá nebezpečí. Jedním z nejvýznamnějších z nich je 

neoprávněný vstup cizí osoby do chráněného objektu. Četnost násilných vniknutí se neustále 

zvyšuje a proto se zabezpečovací systémy stávají stále dokonalejšími. K tomuto kroku 

dochází z důvodu zvyšující se vynalézavosti pachatelů, kteří se snaží překonat bezpečnostní 

prvky tvořící ochranu daného objektu. Mechanické zabezpečovací systémy v kombinaci 

s elektrickými slouží k vytvoření dostatečné bariéry před případným vniknutím neoprávněné 

osoby. Jejich úkolem je odradit pachatele od vstupu do chráněného objektu či mu přístup 

znesnadnit a tím pádem ho pozdržet do příjezdu zásahových vozidel bezpečnostní služby 

nebo vozidel Policie ČR. 

Již v minulosti vznikaly různorodé formy ochrany ve snaze lidí účinně ochránit svůj 

majetek, zdraví a životy. Objevovala se především fyzická ochrana doplněná o jednoduché 

mechanické zábranné systémy. Z pohledu člověka žijícího ve 21. století se zdají být tyto 

systémy značně primitivní, ale musíme si uvědomit jejich neodmyslitelnou důležitost 

v samotném vývoji zabezpečovacích systémů. Přelom nastává zejména s vynálezem elektřiny, 

kdy přicházejí propracovanější a dokonalejší prvky ochrany. I v současné době na trh 

přicházejí stále nové, účinnější a dokonalejší prvky zabezpečení. 

Cílem této bakalářské práce je na základě studiem získaných teoretických znalostí  

a poznatků popsat a vyhodnotit aktuální stav zabezpečení existujícího objektu s imaginárním 

názvem EMI, a. s. a v případě zjištění nedostatků navrhnout změny stávajícího zabezpečení. 

Při tvorbě a návrhu zabezpečení vycházím z toho, co je předmětem ochrany a jak je vhodné 

tento předmět ochraňovat, přičemž je nutné držet se následujícího pravidla: “Ekonomické 

náklady na zabezpečení nesmí převyšovat hodnotu střeženého majetku.” Jelikož v daném 

objektu není přítomna fyzická ochrana, je tato bakalářská práce zaměřena na prvky 

mechanického a elektrického zabezpečovacího systému. 
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2 Právní úprava v oblasti ochrany objektu 

Jedná se o souhrn základních právních předpisů a technických norem související  

s ochranou a bezpečností objektů. 

2.1 Právní předpisy 

Bakalářskou práci je nutno uvést příslušnými právními předpisy, které souvisí 

s ochranou objektu. Právní předpis je dokument vydaný jednostranně z pozice moci, který 

zpravidla obsahuje jednu nebo více právních norem nebo jejich složek. Právní předpis a jeho 

obsah je součástí právního řádu. 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je souborem právních norem upravujících náležitosti ve státě 

a je nejvýše postaveným zákonem. Byla přijata dne 16. prosince 1992 Českou národní radou 

jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení Ústavy České republiky ve znění pozdějších 

novel. Ústava České republiky je nejdůležitější právní listinou v České republice. Upravuje 

základní záležitosti týkající se občana České republiky. 

Základní právní norma právního systému v České republice sestává z preambule 

a osmi hlav tvořených 113 paragrafy. Hlava první obsahuje základních ustanovení 

(např. definice státního zřízení, politického systému, postavení lidských práv). Další tři hlavy 

jsou věnovány každé ze tří základních "mocí" v České republice - moci zákonodárné 

(Parlament; definice legislativního procesu), moci výkonné (prezident; vláda) a moci soudní 

(Ústavní soud; soudy). Další hlavy jsou věnovány Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (nezávislý 

orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění 

státního rozpočtu); České národní bance (ústřední banka České republiky a orgán, který má 

vykonávat dohled nad finančním trhem v zemi); úpravě územní samosprávy. [1] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Je známa pod 

ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., O vyhlášení listiny základních práv a svobod ve znění 

pozdějších novel. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou, je 
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oceňována nezrušitelnost bezprostředních práv člověka. Omezení základních práv a svobod je 

možné pouze na základě zákona. Při ochraně objektu může docházet k omezení základních 

práv a svobod, a proto takové omezení musí být podloženo jen zákonem. [2] 

Zde jsou uvedeny vybrané články, které mají spojitost s daným tématem. Listina 

základních práv a svobod zaručuje: 

• čl. 6, právo na život 

• čl. 7 a 8, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a osobní svobodu 

• čl. 10, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu 

jména, jakož i ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě 

• čl. 11, právo vlastnit majetek 

• čl. 12, nedotknutelnost obydlí, není nikomu dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

osob, které v něm bydlí 

• čl.13, právo zaručení listového  tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, 

s výjimkou, které stanoví zákon, a zaručení tajemství podávané telefonem, telegrafem 

a podobným způsobem 

• čl. 14, právo na svobodu pohybu a pobytu 

• čl. 17, právo na informace, má každý občan a přeneseně i organizace. Opatřování 

informací se děje buď přímo oprávněnou osobou nebo osobou, která jej zastupuje 

Trestní zákon - Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Trestní zákon vymezuje, která 

společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a 

jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit. 

V rámci mé bakalářské práce jsou nejdůležitější okolnosti vylučující protiprávnost, 

především: 

• § 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže 

bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 
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následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo 

byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.” [3] 

• § 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” [3] 

• § 32 Oprávněné použití zbraně: „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.” [3] 

Trestní řád - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním soudním řízení, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestný čin byl náležitě 

prošetřen a viník trestného činu spravedlivě potrestán. Řízení musí působit k předcházení  

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

respektování zákonů a pravidel občanského soužití. Při ochraně objektu nás nejvíce zajímá 

§76 pojednávající o omezení osobních svobod. 

• §76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena 

při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 

zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

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

bez odkladu oznámit. ” [4] 

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákoník práce řeší pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

V zákoníku je popsána bezpečnost a ochrana zdraví při práci a dále jsou zde specifikována 

práva a povinnosti zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů. Základní povinností 

zaměstnavatele je vytvářet podmínky pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci a příjímáním 

opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich zdroje a 

přijímat opatření k jejich odstranění. [5] 
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Zákon o ochraně osobních údajů - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva  

a povinnosti při jejich zpracování. Dále stanovuje podmínky, za jakých se uskutečňuje jejich 

předávání do zahraničí. Zákon chrání osobní údaje před jejich zneužitím a také stanoví, kdo je 

oprávněn, shromažďovat a uchovávat osobní údaje tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití. [6] 

2.2 Vyhlášky 

Vyhláška je druhem podzákonného právního předpisu, kterou ve smyslu právní 

terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy 

(například ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní. [28] 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu 

Tato vyhláška stanovuje požadavky na uzemní řešení staveb, na účelové a stavebně 

technické řešení staveb. Mimo jiné stanovuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [7] 

2.3 Technické normy 

Zde je uveden výběr technickým norem vztahujících se k zabezpečení objektu. 

ČSN 73  0802  Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

Norma definuje požadavky na požární bezpečnost objektů, stanovuje požární rizika, 

stupeň požární bezpečnosti, požární odolnost stavebních konstrukcí, požadavky na únikové 

cesty. [8] 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 

Norma stanovuje speciální požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, 

popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny. [9] 
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ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - sklady 

Norma stanovuje specifické požadavky na požární bezpečnost objektu. Určuje, který 

objekt je brán a splňuje podmínky skladovacích prostor. [10] 

ČSN 33 4590 Elektrické předpisy – zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

Norma platí pro projektování, výrobu, zkoušení a použití zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace a stanoví pro ně základní technické požadavky. [11] 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecně 

Norma stanovuje požadavky na odolnost komponentů požárních a poplachových 

systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředích obytných, obchodních, 

lehkého průmyslu a průmyslových. Dále jsou zde definovány požadavky na odolnost 

komponentů systému, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. [12] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1. – Všeobecné požadavky. 

Tato evropská norma specifikuje elektrické zabezpečovací systémy (EZS). Podrobně 

popisuje čtyři třídy vlivu prostředí a čtyři stupně zabezpečení budov. V návaznosti  

na toto rozdělení zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. EZS a jeho komponenty jsou 

rozděleny do stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, hodnotu majetku, typ 

objektu a předpokládaný typ narušitele. [13] 

ČSN 50131-6 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 6.  – Napájecí zdroje. 

Norma specifikuje napájecí zdroje EZS nainstalovaných v budovách. [14] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1. – Systémové požadavky. 

Norma stanovuje všeobecné požadavky na funkčnost kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. [15] 
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ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1. - Systémové požadavky. 

Norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů  

pro použiti v zabezpečovacích aplikacích. [17] 

ČSN EN 50131-7 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 7. – Pokyny pro aplikace. 

Norma zahrnuje požadavky na návrh sytému, instalaci, předaní, provoz a údržbu 

systémů kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích. [18] 

ČSN EN 50134-1  Poplachové systémy - poplachové systémy - systémy přivolání 

pomoci. Část 1. - Systémové požadavky. 

Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídicí a organizační 

postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému přivolání pomoci včetně 

technického vybavení a organizování pomoci. [19] 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy – systém přivolání pomoci. Část 2. -

Aktivační zařízení. [20] 

ČSN EN 50136 Poplachové systémy –poplachové přenosné systémy a zařízení 

Norma zahrnuje všeobecné požadavky na signalizaci mezi poplachový systémem  

a poplachovým přijímacím centrem. Dále stanovuje požadavky na provedení, spolehlivost a 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [21] 

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

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken  

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování (i na pevné konstrukce). [22] 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání

Norma popisuje požadavky a způsoby zkoušení vchodových dveří a vnitřních dveří 

uzavírající prostory chráněné proti vloupání. [16] 
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3 Integrovaný bezpečnostní systém 

Při návrhu zabezpečení zvoleného objektu se využívají různé prostředky 

bezpečnostních systémů. Nelze je však instalovat jednotlivě, musí existovat následná vazba na 

další druhy prostředků ostatních bezpečnostních systémů. Kompletní zabezpečení je nutné 

navrhnout a nainstalovat jako celek, abychom zajistili požadovaný stupeň ochrany. 

3.1 Struktura integrovaného bezpečnostního systému (IBS) 

Prvky integrovaného bezpečnostního systému: 

a) mechanické zábranné systémy: mají za úkol při napadení (narušení) objektu 

vytvořit pevnou zábranu (překážku), která má co nejvíce prodloužit dobu průniku pachatele 

do chráněného objektu. 

b) signalizační zařízení a monitorovací prostředky: registrují a předávají získané 

informace o tom, zda došlo k napadení chráněného objektu pachatelem. 

c) systém organizačních opatření a ostrahy: zpracovává získané informace  

v případě napadení objektu. Systém aktuální stav vyhodnotí a příjme potřebná opatření  

k uvedení celého systému do stavu před napadením objektu. 

3.2 Zabezpečovací systémy 

Zabezpečovací systém lze považovat za soubor technických a organizačních opatření  

k zajištění ochrany prozatím nespecifikovaných hodnot před různými druhy napadení. 

Z důvodu neznalosti nebezpečí je velice obtížné jednoznačně definovat požadavek na funkci 

integrovaného bezpečnostního systému (IBS). Kromě jednoznačného požadavku zabránit 

zcizení, zničení nebo poškození chráněných aktiv je možné klást na zabezpečovací systémy 

některé další požadavky  (fotodokumentace, videozáznam apod.). 

Známe dvě roviny pohledu na zabezpečovací systém, které se navzájem ovlivňují: 

• operační hledisko 

• technické hledisko 
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1. Operační hledisko 

Operační hledisko je v zabezpečovacím systému pro různé subjekty odlišné. Základem 

je stanovit „co má zabezpečovací systém umět", protože každý ze zúčastněných subjektů 

může upřednostňovat jiný způsob a rozsah ochrany. Tato skutečnost souvisí jak s mírou 

propustnosti daného systému, tak i s otázkou ekonomické a technické efektivnosti celého 

zabezpečovacího systému. 

Existují dva hlavní znaky charakterizující zabezpečovací systém: 

• existence určitých ohrožených hodnot vystavených nebezpečí za předem známých 

podmínek 

• existenci tzv. vnějších omezení (zúčastněné subjekty i pachatel jsou omezeny svými 

dostupnými možnostmi) 

Každý zabezpečovací systém má z organizačního a taktického hlediska svou 

specifickou strukturu.. Za zabezpečovací systémy, jejichž hlavní funkcí je ochraňovat majetek 

před krádežemi a vloupáním, považujeme kombinaci prostředků klasické, technické, 

režimové a fyzické ochrany, které jsou blíže popsány v kapitole 4. 

Zabezpečovací systém musí také plnit ekonomickou efektivnost. Prostředky 

vynaložené na zabezpečovací systém musí být mnohonásobně nižší, než je celková hodnota 

chráněného majetku. 

Proces poskytování ochrany chráněného majetku lze znázornit blokovým diagramem. 

(viz obrázek 1) 

 

Obrázek 1 - Blokový diagram procesu poskytovaní ochrany chráněnému zájmu před oblastí nebezpečí 

[28] 
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Chráněný zájem - jde zpravidla o předmět (objekt) či osobu, na jejichž ochraně má společnost 

zájem. 

Oblast nebezpečí - zahrnuje veškerá rizika hrozící chráněnému zájmu, ať už jde o rizika 

kriminální nebo jiná (např. požáry, havárie, přírodní pohromy). 

Vnější vlivy - jsou další jevy, které ostatní oblasti ovlivňují, jako třeba počasí, osvětlení, 

pohyb osob, sociální vazby, flóra a fauna. 

Zabezpečovací systém - kombinace všech základních druhů ochrany objektu (klasická, 

technická, fyzická a režimová), přičemž vždy musí stát v cestě těm nebezpečím, proti kterým 

je zaměřen. [28] 

2. Technické hledisko 

Technické hledisko posuzování zabezpečovacích systémů se (stejně jako operační 

hledisko) zabývá řešením jejich konečné funkce. Zásadní rozdíl mezi oběma hledisky spočívá 

v tom, že technické prostředky slouží především k získávání informací o stavu chráněného 

objektu. Charakteristické rysy nebezpečí v okolí chráněného zájmu jsou zdrojem informací, 

které je nutno převádět na elektrické signály. Tuto funkci zajišťují v zabezpečovacích 

systémech čidla (detektory). 

Při zkoumání zabezpečovacích systémů z operačního hlediska hovoříme  

v bezpečnostní terminologii o různých kategoriích nebezpečí (např. narušení prostoru, krádež, 

sabotáž, požár, fyzické napadení). Oproti tomu technické prostředky pracují s fyzikálními 

jevy. Každé nebezpečí souvisí vždy s jedním souborem fyzikálních jevů, které nemohou 

jednoznačně definovat konkrétní nebezpečí. Každý lidský narušitel může odpovídajícím 

způsobem aktivovat technický zabezpečovací systém, avšak každá aktivace nemusí 

reprezentovat lidského narušitele (tzv. falešný poplach). [28] 
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4 Ochrana objektu 

Řešení problémů ochrany musí být vždy prováděno komplexně. Obecně platí, že celý 

systém je bezpečný tak, jako je bezpečný jeho nejslabší článek. Z důvodu rostoucí kriminality 

vzrůstá ohrožení majetku a osob, proto stoupá i nutnost zabezpečování objektů. 

Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy ochrany: 

• Klasická ochrana 

• Režimová ochrana 

• Fyzická ochrana 

• Technická ochrana 

4.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana představuje vývojově nejstarší typ ochrany a spočívá v tom, že  

k zajištění příslušného objektu použijeme mechanická zařízení, která jej budou spolehlivě 

ochránit. Jedná se zejména o tvoření různých zábran znemožňujících odcizení předmětů, 

zařízení, nebo vytvoření překážek, které by pachateli co nejvíce ztížily dosažení jeho cíle. 

Klasickou ochranu chráněného objektu v širším pojetí představují zdi, střechy, 

podlahy, okna a dveře objektů. V užším pojetí mluvíme o mechanických zábranných 

prostředcích, například o bezpečnostních uzamykacích systémech, mřížích, bezpečnostních 

foliích, bezpečnostních tvrzených a vrstvených sklech, trezorech, bezpečnostních schránkách 

apod. 

4.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana v sobě zahrnuje soubor administrativně - organizačních a věcných 

opatření, které slouží k zajištění bezporuchového fungovaní celého zabezpečovacího systému 

objektu. Režimová ochrana je sjednocujícím a zároveň řídícím prvkem celého komplexního 

zabezpečovacího systému objektu. [28] 

Režimová ochrana zajišťuje možnost správné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž 

zabezpečuje snížení zranitelnosti chráněných objektů před množstvím kriminálních tresných 

činů. V praxi jde o směrnice pro činnost pracovníků (vlastních zaměstnanců) uvnitř podniku, 
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pohyb a chování osob přicházejících zvenčí, včetně oběhu dokladů a informací uvnitř 

podniku. 

Základním problémem režimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic (režimových opatření), ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života 

objektu. [28] 

Režimová opatření lze rozdělit na: 

• Vnější 

• Vnitřní 

Vnější režimová ochrana 

Vnější režimová ochrana se týká především vstupních a výstupních podmínek  

u chráněného prostoru, kterým se vozidla i osoby dostávají do objektu. Jedná se o osobní  

a nákladové brány, prostupy pro lanovou dráhu, propusti potoků a říček, které objektem 

protékají, napojení na kanalizaci, propustní a ventilační šachty, kabelové šachty apod.  

Vnější režimová opatření tedy přesně stavoví, kde, kdy, jak a s čím se smí nebo nesmí 

do objektu vstupovat. 

Vnitřní režimová ochrana 

Vnitřní režimová ochrana objektu se týká především dodržování bezpečnostních 

směrnic uvnitř chráněného objektu, jako jsou: 

• vymezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy podniku 

• zvláštní režim dodržovaný na vnitřní straně vnějšího ohrazení 

• režim pohybu materiálu vytvářející podmínky, které zamezují úniku zbytných 

nebo neevidovaných materiálů nebo výrobků a skladových režimů. Určuje způsob 

příjmu a výdeje materiálu od překročení hranice objektu až po jeho opuštění. 
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4.3 Fyzická ochrana 

Jedná se o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou jejímž hlavním úkolem 

je zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti. Fyzickou ochranu lze 

všeobecně realizovat prostřednictvím komerční soukromé bezpečnostní služby, vlastní 

ochranné služby organizací a podniků a Policií České republiky. [26] 

Fyzická ochrana je ve srovnání s ostatními druhy ochrany nejdražší. Vyznačuje se 

poměrně nízkými pořizovacími náklady (sem patří např. náklady na výstroj, výzbroj, základní 

výcvik), ale vysokými náklady na režii (sem řadíme např. platy). Optimální je prostředky 

fyzické ochrany kombinovat s dalšími dostupnými prostředky ochrany tak, aby bylo dosaženo 

nejvyšší bezpečnostní ochrany podniku. 

Fyzická ochrana zahrnuje: 

a) ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných 

b) ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti nepřístupných 

c) ochranu a ostrahu majetku na místech určených pro styk se zákazníkem 

d) ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností  

e) ochranu a ostrahu osob 

f) zajištění pořadatelské služby v místech veřejných shromáždění 

g) zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované ochrany 

[26] 

Mezi hlavní úkoly ostrahy řadíme: 

• kontrolní propustkovou službu - zamezuje neoprávněnému vstupu osob nebo 

neoprávněnému vjezdu vozidel do střeženého objektu, kontrolu vstupu (odchodu) a 

vjezdu (výjezdu) do prostoru, aby nedocházelo k neoprávněnému vyvážení nebo 

vynášení majetku podniku. 

• kontrolní činnost - zabraňuje rozkrádání, poškozování, zničení, ztrátě či zneužití 

majetku. Dále plní úkoly související s bezpečností zdraví při práci a s protipožární 

ochranou. 

• realizaci bezpečnostních opatření ve střeženém objektu či prostoru. Jedná se  

o opatření, která jsou realizována až po dohodě s vedením podniku. 
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• realizaci zásahu při vzniku mimořádných událostí nebo na základě signálu  

o narušení objektu. Opatření vznikající při vzniklé situaci v chráněném objektu a 

jejich bezprostřední blízkosti. Zpravidla to jsou: požáry, výbuchy, živelné pohromy, 

ale také signály o narušení objektů, které jsou hlídány elektronickými 

zabezpečovacími systémy. 

• vyrozumění míst poskytující pomoc, tj. složky havarijních služeb, hasičských 

útvarů, lékařské záchranné služby, policie a majitel.  

• zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka. 

Formy fyzické ochrany: 

a) Strážní služba – jejím úkolem je pozorování objektu, včetně komunikací a 

parkovišť a zabránění nedovolené činnosti na těchto objektech. Strážní služba je vykonávána 

z pevných nebo z pochůzkových strážnic. 

b) Bezpečnostní dohled - sleduje se pohyb a činnost osob, dodržování stanoveného 

vnitřního režimu, doprovod osob a dozor nad vykonávanými činnostmi zabezpečení objektů. 

Provádí se buď přímo nebo prostřednictvím kamerových systémů a to celoplošně nebo pouze 

nad vyčleněnými prostory a osobami. 

c) Bezpečnostní ochranný doprovod – může být realizován pěšky,  

ve vozidle, nebo kombinovaně. Jedná se např. o ochranný doprovod osob, peněžních 

hotovostí a cenností a ochranné doprovody zásilek. 

d) Bezpečnostní průzkum – zpravidla slouží k seznámení se s terénem, ve kterém 

mají být dané činnosti prováděny. Jde o momentální zjišťování bezpečnostní situace 

(veřejného pořádku) majetku a osob v určitém čase a prostoru. 

e) Kontrolní propustková služba - zabezpečuje režim vstupu a vjezdu do objektu  

a jeho opouštění. Touto formou se zabraňuje vstupu bez oprávnění a vnášení a vynášení 

předmětů. Mezi hlavní úkoly kontrolní propustkové služby patří:  

• kontrola vstupujících a vycházejících osob a vozidel  

• informační služba návštěvníkům 

• vedení evidence docházky a odchodů zaměstnanců a návštěv 

• režimové uzamykání a odemykání určených prostor 

• eventuální doprovod návštěv v objektu a další specifické úkoly 
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f) Bezpečnostní výjezd - zásah - jedná se o reakci na poplach elektronického 

zabezpečovacího systému. [24] 

4.4 Technická ochrana 

Technickou ochranu lze zařadit mezi nejspolehlivější a zároveň nejhůře překonatelné 

opatření k zabezpečení objektu. Vyznačuje se schopností velmi rychle reagovat na změny v 

chráněném prostoru vyvolané pachatelem a předávat informaci o napadení objektu nebo 

prostoru zásahovým silám, které jsou schopny pachateli zabránit v další trestné činnosti  

a dopadnout jej ještě před dokonáním protiprávního jednání. Prostředky technické ochrany 

jsou označovány jako elektrické zabezpečovací systémy (EZS). [28] 

V rámci zabezpečení objektu technická ochrana účinně doplňuje bezpečnostní systém.  

Má dva hlavní úkoly: 

1) Podporovat klasickou ochranu – zajišťuje a předává informace o napadení objektu  

a umožňuje fyzické ochraně včasný zásah. 

2) Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany – snižuje počet zaměstnanců fyzické ochrany  

a zvyšuje jejich efektivnost. 

Technickou ochranu objektů lze dělit do čtyř základních skupin dle následujících hledisek: 

• hledisko prostorového zaměření 

• hledisko způsobu předání poplachového signálu 

• hledisko kategorie rizikovosti chráněného objektu 

• hledisko stupně zabezpečení chráněného objektu 

1. Hledisko prostorového zaměření 

Obvodová ochrana – signalizuje narušení obvodu objektu. Jejím úkolem je pachatele 

odradit či zpomalit a předat informaci o narušení k provedení potřebných opatření. Obvodem 

objektu je jeho katastrální hranice vymezená většinou přírodními či umělými bariérami (např. 

vodní toky, ploty, zdi). K obvodové ochraně se využívají nejčastěji infračervené, laserové  

a mikrovlnné detektory, závory, bariéry, čidla atd. 
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Plášťová ochrana – signalizuje narušení pláště objektu. Nejčastější vniknutí do budovy 

je přes otvorové výplně (hlavní dveře, okna, balkónové dveře apod.). Podle konstrukce se 

kontroluje uzavření příslušného stavebního otvoru, uzamknutí zamykacího mechanismu nebo 

kontrola celistvosti mechanické zábrany. V praxi se pro plášťovou ochranu využívají 

mechanické a magnetické kontakty, pasivní a aktivní detektory rozbití skla, poplachové folie, 

atd. 

Prostorová ochrana – signalizuje jevy související s narušením střeženého prostoru 

v případě, že pachatel již vnikl do vnitřního prostoru chráněného objektu. Čidla detekují 

pohyb v chráněném prostoru (prostor bezprostředně obklopující chráněné hodnoty  

a předměty). Využívají se čidla, které se souhrnně nazývají detektory pohybu (kam patří: 

mikrovlnné detektory (MW), pasivní a aktivní infračervené detektory (PIR, AIR)  

a ultrazvukové detektory (US)). V praxi se nejčastěji setkáváme s kombinací několika typů 

čidel. 

Předmětová ochrana – signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného 

předmětu v případě napadení nebo neoprávněné manipulace s tímto předmětem Typická je 

ochrana trezorů nebo sbírkových předmětů (umělecká díla v galeriích, muzeích). Využívají se 

prostředky předmětové ochrany, jako jsou seismická, kapacitní, závěsová a polohová čidla. 

Klíčová ochrana – reaguje na narušení klíčových míst objektu. Jedná se o místa 

předpokládaného pohybu pachatele (chodby, schodiště, haly). 

Kombinací těchto typů ochran se vytváří vícestupňová ochrana. 

2. Hledisko způsobu předání poplachového signálu 

Podle způsobu předání poplachového signálu (viz obrázek 2) se elektrické 

zabezpečovací systémy dělí: 
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Obrázek 2 - Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [28] 

a) EZS s lokální signalizací – Při poplachu je v chráněném prostoru či v jeho 

bezprostřední blízkosti spuštěna akustická nebo optická signalizace, popř. obě 

současně. Je-li režim „POPLACH“, plní akustická nebo optická signalizace 

preventivní a informační funkci. 

b) EZS s autonomní signalizací – „POPLACH“ je signalizován u stálé služby, která je 

součástí objektu a provádí vyhodnocení signálu i zákrok, případně přivolává pomoc. 

Autonomní signalizace je zpravidla řešena akustickou a optickou signalizací. 

c) EZS s dálkovou signalizací – výstup „POPLACH“ je signalizován u stále služby, která 

je s uživatelem objektu smluvně vázána. Úkolem služby je vyhodnocení signálu  

a následné provedení zákroku. Tento způsob signalizace bývá většinou využíván  

k ochraně objektů, ve kterých není mimo pracovní dobu fyzická ochrana. 

3. Hledisko kategorie rizikovosti chráněného objektu 

Pro zabezpečení objektu není možné použít jakékoli zabezpečovací zařízení, nýbrž je 

potřeba řešit zabezpečení z hlediska rizika. Pro tzv. nízká rizika se používají jednoduchá 

zařízení EZS, pro střední rizika složitější zařízení EZS a pro vysoká rizika profesionální 

zařízení EZS. Systémy EZS se rozdělují do čtyř kategorií podle velikosti možného rizika: 

• nízké riziko – kategorie 4 

• průměrné riziko – kategorie 3 
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• vysoké riziko – kategorie 2 

• nejvyšší riziko – kategorie 1 

I v našich podmínkách se můžeme setkat s  objekty s vysokou pravděpodobností 

napadení (kategorie 1, 2): pošty, historické objekty, výrobny výbušnin, jedů, léků, výrobny  

a prodejny zbraní, apod. 

4. Hledisko stupně zabezpečení chráněného objektu 

Stupeň zabezpečení EZS se určuje podle míry rizika, které hrozí od útočníka. Možné 

riziko se stanovuje podle předpokládané znalosti útočníka a jeho vybavení. Každý 

zabezpečovací systém a jeho jednotlivé komponenty musí být klasifikované pro použití  

v určitém prostředí a musí být zařazeny do určitého stupně zabezpečení. 

a) Nízké riziko (stupeň 1) – předpokládá se, že útočníci mají malou znalost EZS a že mají 

k dispozici pouze omezený sortiment jednoduše dostupných nástrojů. 

b) Nízké až střední riziko (stupeň 2) – předpokládá se, že útočníci mají určité znalosti 

EZS a že mají k dispozici základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů 

(multimetr). 

c) Střední až vysoké riziko (stupeň 3) – předpokládá se, že útočníci jsou obeznámeni se 

systémem EZS a mají úplný sortiment nástrojů a přenosných zařízení. 

d) Vysoké riziko (stupeň 4) - útočníci jsou schopni vypracovat podrobný plán útoku  

a mají kompletní sortiment prostředků pro vyřazení systému z provozu a náhradu 

vyřazených prvků EZS.  
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5 Společnosti EMI, a.s. 

Společnost EMI s.r.o. Olomouc byla založena v březnu 1993 se zaměřením na 

montáže technologických zařízení pro společnost České dráhy a.s. 

V roce 1998 společnost EMI s.r.o. uzavřela zastupitelskou smlouvu se společností 

SIEMENS AG Rakousko o dodávkách zabezpečovacích zařízení drah firmy Siemens pro 

český trh. 

Ke dni 2.8.1999 společnost EMI s.r.o. zanikla bez likvidace a vznikla společnost EMI, 

a.s. jako univerzální právní nástupce se základním jměním 36 mil. Kč.  

Ve snaze nabídnout investorům a objednavatelům co nejvyšší úroveň poskytovaných 

služeb se společnost organizačně rozdělila do dvou divizí. Společnost tak nabízí komplexní 

služby zahrnující vše od zpracování záměru, projektové dokumentace, přes vlastní realizaci  

a uvedení do provozu až po dodání výstupních revizních zpráv a zajištění komplexních 

zkoušek předávaného zařízení s následným servisem zařízení. 

Společnost sídlí ve vlastním nově zrekonstruovaném areálu (viz obrázek 3)  

s dostatečnou kapacitou kancelářských, dílenských i skladových prostor. Pro zabezpečení 

podnikatelských aktivit v současné době společnost zaměstnává téměř 130 pracovníků 

různých profesí. Společnost disponuje dostatečným technickým a montážním zázemím a je 

připravena k realizaci zakázek na celém území České a Slovenské republiky. [30] 

 

Obrázek 3 - Objekt společnosti EMI, a.s. (zdroj: vlastní) 

Pozemek společnosti je téměř obdélníkového tvaru (viz obrázek 4) a je celý obehnán 

pevnou bariérou se dvěma posuvnými bránami pro vjezd a výjezd automobilů. Před hlavní 

budovou se nachází parkoviště s dostatečnou kapacitou parkovacích míst pro zaměstnance  

a návštěvy. K areálu společnosti vede odbočka ze silnice první třídy, což zajišťuje velmi 
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dobrou dopravní dostupnost. Za areálem společnosti vedou železniční koleje až k blízkému 

překladišti vysoko objemových kontejnerů.  

 

Obrázek 4 - Plánek pozemku společnosti EMI, a.s. (zdroj: vlastní) 

 

Přístup útočníka je možný ze všech stran, proto je společnost chráněna proti narušení 

mechanickými zábrannými systémy a prostředky EZS (viz kapitola 5.2.). Pozemek je tvořen 

vnější bariérou s dvojicí garáží, dvorem pro uchovávání materiálu a dvoupatrovou budovou. 

Druhé patro slouží pouze jako administrativní část budovy s kanceláří ředitele. První patro 

sdružuje jak administrativu, prostřednictvím dalších kanceláří, tak pracovní prostory (dílny, 

svařovna) a několik skladů. Vstup do budovy je možný dvěma vchody. Hlavní vchod je 

situován z parkoviště a pro jeho otevření je potřeba čipové karty, kterou vlastní všichni 

zaměstnanci. Návštěvy jsou po ohlášení na sekretariátu vpuštěny prostřednictvím zvonku, 

popřípadě vyzvednuti požadovaným zaměstnancem. Druhý vchod je ze dvora a ve dne nemá 

žádné zabezpečení. 

Nosný program společnosti tvoří projekce, výstavba, rekonstrukce a opravy 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení drah. Postupně se podnikatelské aktivity rozšířily do 

oblastí výstavby telekomunikačních sítí, energetiky a silnoproudých zařízení.  

Mezi základní poskytované služby se řadí: 

• Zabezpečovací technika drah (viz obrázek 5) – bezdotykové snímače průjezdu 

kolejových vozidel s indikační smyčkou, staniční, traťová, přejezdová zabezpečovací zařízení 

a další. 
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Obrázek 5 - Zabezpečovací technika drah [30] 

 

• Sdělovací technika (viz obrázek 6) – : telekomunikační sítě a rozvody, dálniční 

informační systém a další. 

 

Obrázek 6 - Sdělovací technika [30] 

• Energetické sítě a zařízení (viz obrázek 7) – venkovní vedení NN a VN, venkovní 

vedení veřejného osvětlení, atypické trafostanice VN/NN a další. 

 

Obrázek 7 - Venkovní vedení [30] 
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• Elektrotechnologie (viz obrázek 8) – rozvodny VN do 110kV, rozvodny do 35 kV 

(kobková a skříňová provedení a další. 

 

Obrázek 8 - Skříňové provedení rozvodny do 35 kV [30] 

 

• Ostatní služby (viz obrázek 9) – provádění zemních a výkopových prácí, doprava 

materiálu na stavby 

 

Obrázek 9 - Vozidlo pro přepravu sloupů veřejného osvětlení [30] 

Nejčastějšími zákazníky společnosti jsou  především Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC s.o.), České dráhy, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR,  ČEZ Distribuce, a.s., krajské  

a městské úřady, soukromé subjekty. 

5.1 Bezpečnostní politika organizace 

Bezpečnostní politika organizace je jeden ze základních prostředků, který pomáhá 

organizacím dosahovat zadané cíle. Zabývá se všemi složkami bezpečnosti organizace  

a zpracovává, které bezpečnostní prostředí je pro danou organizaci optimální (s ohledem na 

stanovené cíle organizace) a pomocí jakých prostředků bude toto bezpečnostní prostředí 
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dosaženo. Plánování ochrany objektu obsahuje souhrn organizačních a řídících opatření  

a pravidel. [28] 

Bezpečnostní politika je výsledkem porovnání vnějších bezpečnostních podmínek  

a požadavků s vnitřními bezpečnostními podmínkami a možnostmi organizace. 

Bezpečnostní politika organizace zahrnuje souhrn odpovědí na tři základní otázky: 

 Co má organizace v oblasti bezpečnosti dělat a proč? (z jakého důvodu) 

 Jakých cílů chce organizace v oblasti bezpečnosti dosáhnout? 

 Jak bude řídit jednotlivé podnikové činnosti a jaká budou provedena opatření, 

aby bylo dosaženo stanovených bezpečnostních opatření? 

Z celkových cílů organizace vyplývá, že bezpečnostní politika je podřízena obecné 

politice organizace. Oblast bezpečnosti je jen jednou z mnoha oblastí, které mají vliv na 

činnost a fungování celé organizace. 

Důležité pro vypracování obecné bezpečnostní politiky organizace je celková strategie 

organizace. Nelze tedy vyloučit, že se bezpečnostní politika dostane do střetu s některým 

zájmem obecné politiky organizace (např. ekonomické zájmy). [28] 

Nesmí se zapomínat na vnější vlivy, jelikož ty jsou také důležité pro stanovení zásad 

bezpečnostní politiky. Jsou to okolnosti stojící mimo organizaci, které nemůže organizace 

zpravidla svým jednáním ovlivnit. Jedná se o legislativní činnost státu, existenci různých 

závazkových vztahů ovlivňujících organizaci (mezinárodní smlouvy, smlouvy mezi 

podnikatelskými subjekty) nebo o celkové konkurenční prostředí, ve kterém organizace 

působí apod. Tyto vlivy představují vnější bariéry bezpečnostní politiky organizace. 

Poslední, avšak neméně důležité pro stanovení zásad a cílů bezpečnostní politiky jsou 

vnitřní vlivy. Ty pramení z možností organizace samotné a může je zpravidla organizace 

ovlivnit. Jedná se především o ekonomické možnosti organizace, úroveň řízení, její 

organizační uspořádání, dosavadní technickou úroveň, úroveň personálního vybavení 

organizace, úroveň vnitřní komunikace a další. 

Vnitřní i vnější vlivy se podílí na zpracování obecné politiky organizace. Přesto 

z hlediska stanovení bezpečnostní politiky budou podrobeny zpětné analýze z hlediska jiných 

kritérií než při formulaci obecné politiky.  
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Bezpečnostní politika zahrnuje všeobecný plán organizace v oblasti bezpečnosti  

a z tohoto důvodu obsahuje cíl a určitý termín jeho naplnění. Proto je možné bezpečnostní 

politiku součastně chápat i jako nepřetržitý proces, jehož obsahem je trvalé definování 

bezpečnostních zásad a opatření a představuje často bolestný kompromis mezí tím, co 

organizace v oblasti bezpečnosti na jedné straně chce, může a smí a na druhé straně nechce, 

nemůže a nesmí. [28] 

5.2 Prvky současného zabezpečení 

Při určování stupně zabezpečení je důležité uvědomit si, jaká aktiva se budou chránit. 

V případě společnosti EMI, a.s. jsou nejhodnotnější chráněná aktiva informace o produktech 

společnosti, z důvodu jejich jedinečnosti má firma tak pevné postavení na trhu. Vyzrazení 

nebo odcizení by mělo negativní vliv na fungování celé firmy. Také drahý materiál ve dvoře 

je nutno důsledně ochraňovat. Jeho odcizení by vedlo k velkým finančním ztrátám, proto je 

celý pozemek chráněn zabezpečovacími prvky. V neposlední řadě je potřeba chránit drahé 

stroje v dílnách. 

Při samotném zabezpečování se nesmí zapomínat jak na mechanické, tak i na 

elektrické zabezpečení celého objektu. Obě tyto formy spolu úzce souvisí, neboť obě složky 

zvyšují celkovou bezpečnost chráněných aktiv. Elektrické zabezpečení je v našem případě 

provedeno prostřednictvím elektrického zabezpečovacího systému, mechanické  zabezpečení 

je zajištěno prostřednictvím mechanických zábranných systémů. 

5.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (MZS) tvoří základní část komplexního bezpečnostního 

systému Tvoří soustavu bariér a překážek, jejichž účelem je vytvoření časového opoždění 

mezi okamžikem napadení objektu a okamžikem dokončení napadení. 

Dělení mechanických zábranných systémů: 

• obvodová ochrana 

Tato ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. Hlavním úkolem je omezit 

a zabránit přístup na chráněný pozemek nežádoucím osobám. 
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1) Pevné bariéry 

Pevná bariéra je postavena z pevných prefabrikovaných betonových dílů, které jsou 

dostatečně mechanicky odolné proti prolomení Pevná bariéra (viz obrázek 10) dosahuje 

velikosti 2 m. Může být kombinována s některým z dalších mechanických systémů 

(vrcholové zábrany – nástavce z ostnatého drátu, bariéry ze žiletkového drátu, pevné hroty 

apod.) nebo s některým s prvků EZS. U společnosti EMI a.s se jedná o infračervené závory a 

pasivní infračervené čidlo pro vnější použití. 

 

Obrázek 10 - Pevná bariéra (zdroj: vlastní) 

2) Brány 

Vjezdové brány na pozemek společnosti jsou automatizované posuvné samonosné 

brány bez kolejnice (viz obrázek 11). Obě mají vjezd s parkoviště a jsou dimenzované pro 

projetí i nákladních automobilů. Jejich funkce mechanické zábrany je doplněna  

o infračervené závory. 

 

Obrázek 11 - Automatizovaná posuvná samonosná brána (zdroj: vlastní) 
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• plášťová ochrana 

Pod pláštěm objektu si představme stavební prvky budov, mezi které řadíme stěny, 

podlahy, stropy a střechy budov. Nebezpečí představuje probourání zdi nebo střechy  

a neoprávněné vniknutí do objektu. Pro snížení rizika je budova společnosti postavena 

s plných cihel o tloušťce 300 mm, což zaručuje dostatečnou ochranu. 

• otvorové výplně 

Jedná se o výplně stavebních otvorů v plášti budovy. Prostřednictvím těchto otvorů 

pachatelé nejčastější pronikají do budov. Otvorové výplně sdružují v našem případě okna a 

vstupní dveře. Zabezpečení těchto míst je ve společnosti EMI, a.s. prostřednictvím 

magnetických kontaktů a čidel rozbití skla, které detekují násilné vniknutí do objektu. 

5.2.2 Elektrické zabezpečovací systémy 

Elektronický zabezpečovací systém je poplachový systém pro detekci a indikaci 

přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do objektu. Je složen z několika 

základních prvků plnící své určené funkce a společně vytvářející zabezpečovací řetězec. 

1) Čidla EZS 

Čidla (nebo také detektory) jsou zařízení, která bezprostředně reagují na změnu 

fyzikálních parametrů ve střeženém prostoru nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. Při indikování narušení střeženého prostoru nebo předmětu reaguje čidlo 

vysláním poplachového signálu nebo zprávy ústředně.  

Jednotlivá čidla ústředně signalizují některý z těchto stavů: 

• stav poplach: čidlo hlásí narušení bezpečnosti střeženého aktiva 

• stav sabotážní poplach: čidlo hlásí neoprávněnou manipulaci s čidlem 

• stav porucha: čidlo hlásí poruchu 

• stav střežení: čidlo může předávat signály o stavech poplach, sabotážní poplach  

i porucha 
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Z hlediska své aktivity se čidla rozlišují na následující typy: 

• aktivní čidla: 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 čidla: k detekci útoku využívají změn nějaké formy energie emitované z okolí 

(např. seismické vlny způsobené pohybem útočníka) 

Podle umístění čidel v objektu společnosti EMI, a.s. rozlišujeme čidla: 

a) plášťová (sledují narušení pláště budovy) 

* akustická čidla rozbití skla (viz obrázek č. 12) 

* magnetické kontakty (viz obrázek č. 13) 

b) prostorová (sledují vnitřní chráněné prostory) 

* pasivní infračervené čidla (viz obrázek č. 15) 

* stropní provedení pasivních infračervených čidel (viz obrázek č. 14) 

c) perimetrická (sledují hranice objektu) 

* perimetrická pasivní infračervená čidla (viz obrázek č. 17) 

* Infračervené závory (viz obrázek č. 16) 

Na umístění detektorů existují dva rozdílné pohledy. Mohou se umisťovat viditelně 

nebo skrytě. Viditelný detektor má dobrý odrazující účinek, jednoduše se instaluje a udržuje, 

avšak jeho umístění je pro útočníka zjevné a tedy hrozí nebezpečí jeho vyřazení z provozu. 

Proto aby nedošlo k zakrytí čidla útočníkem a tím omezení funkčnosti celého systému se  

u detektorů používá tzv. antimasking. Antimasking znamená u čidel, že je na výstup čidla 

vyvedena informace o snaze vyřadit ho z činnosti. V praxi je vyřazení čidla prováděno 

částečným nebo celým zakrytím, nebo zastříkáním čidla materiálem, který nepropouští 

infračervené, ultrazvukové nebo mikrovlnné záření a tím je detekční schopnost čidla značně 

omezena. Druhou možností ochrany čidel před útočníkem je tzv. sabotážní kontakt. Sabotážní 

kontakt je zpravidla mikrospínač ukrytý uvnitř čidla, který se aktivuje při sejmutí krytu čidla  

a je vyveden na ústřednu. Výhoda skrytého detektoru spočívá v jeho horší zjistitelnosti pro 

narušitele, odpadá však odstrašující účinek. 
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• Čidla plášťové ochrany 

Tyto detektory detekují především o vniknutí pachatele prostřednictvím vnějších 

tvorových výplní (vstupní a balkónové dveře, okna). V případě řešené společnosti se jedná se 

o magnetické kontakty (viz obrázek č.13) a pasivní bezkontaktní čidla rozbití skla (viz 

obrázek č. 12). 

Hlavní výhodou magnetických kontaktů je poměrně jednoduchá montáž, vysoká 

životnost a odolnost proti působení vnějších vlivů. Všechny magnetické kontakty jsou 

založeny na principu jazýčkového kontaktu, spínaného magnetickým polem permanentního 

magnetu. Oddálí-li se magnet, v důsledku otevření dveří nebo okna, dojde k rozpojení 

systému a následně k vyhlášení poplachu. Magnetické kontakty lze použít pouze v případě 

střežení otvorů proti otevření, oproti tomu čidla akustická lze použít jak pro otevíratelné tak 

neotevíratelné prosklené plochy. 

Akustická čidla rozbití skla nevyhodnocují vlnění v tělese skla, ale následný akustický 

efekt při tříštění skla. Chráněné plochy tedy nesnímají kontaktně, ale na dálku po přenosu 

vzduchem akustickými vlnami. Elektronika vyhodnocuje akustické vlnění přijatá 

piezoelektrickým mikrofonem a pásmová propust za ním zařazena propouští pouze část 

spektra typickou pro tříštění skla. Výhodou akustických čidel rozbití skla je hlavně možnost 

pokrýt jedním čidlem více skleněných ploch nacházejících se v jeho dosahu. 

 

  

Obrázek 12 - Akustické čidlo rozbití skla (zdroj: vlastní)

 

Obrázek 13 - Magnetické kontakty (zdroj: vlastní) 
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• Čidla prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany slouží ke střežení vnitřního prostoru pro případ, že narušitel 

proniknul plášťovou ochranou. Těžištěm prostorové ochrany jsou centrální body budovy  

tj. schodiště, přístupy či výstupy, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. Pro tuto 

ochranu je možnost využít celou škálu možných čidel procujících na různých principech. 

Společnosti EMI, a.s. využívá pro svou ochranu klasická pasivní infračervená čidla (viz 

obrázek 15) a stropní provedení pasivních infračervených čidel (viz obrázek 14). 

Pasivní infračervená čidla (PIR, Passive Infra Red) jsou nejčastější senzory využívané 

v prostorové ochraně. Jejich hlavními výhodami je snadná montáž, malá spotřeba energie  

a jejich vysoká spolehlivost. PIR čidla nevyzařují žádnou formu energie, jsou to tedy pasivní 

detektory, proto se neovlivňují navzájem a jejich jednotlivé detekční zóny se mohou 

překrývat. PIR čidla snímají změny teploty, tedy využívají skutečnosti, že každé živé tělo je 

zdrojem infračerveného záření. V současné době je základní variantou optiky těchto čidel 

Fresnerova čočka, která využívá lomu paprsků. Obsahuje soustavu čoček, zajišťující rozdělení 

snímaného pole do několika detekčních zón. Pro snížení planých poplachů, které mohou být 

způsobeny v případě přítomnosti zvěře, rychlých teplotních změn, proudění vzduchu nebo 

světelného rušení, se u PIR čidel s Fresnerovými čočkami rozčleňuje střežený prostor 

vertikálně do několika samostatných vrstev tvořených horizontální řadou zón. Optika čidla je 

navržena tak, aby předmět o charakterizujících rozměrech člověka byl součastně snímán 

čtyřmi až osmy částmi optické soustavy a tím byl zajištěn dostatečně silný signál pro další 

zpracování. 

Stropní provedení pasivních infračervených čidel se vyznačuje, oproti klasickým PIR 

detektorům, především větším pokrytím prostoru a možností zajištění prostorů s velkými 

stropy. U klasických PIR čidel je výhled omezen prostorovým uspořádáním místnosti 

(nábytek, tvar místnosti apod.) U stropních čidel se tento nedostatek nevyskytuje, neboť se 

nachází v nejvyšším bodě místnosti a tedy jeho detekční prostor není ničím omezen. 

Vzhledem ke své montážní výšce je stropní čidlo hůře napadnutelné a tím více chráněno proti 

vyřazení z činnosti. Jejich hlavním úkolem je střežení co možná největší plochy místnosti 

(nejlépe 360°). K tomu se v současné době využívá zrcadel s kluzkým ohniskem, které snímá 

pole ve vodorovné rovině do 180°. Proto čidla obsahují dvě nezávislé optické soustavy a ty 

zaručují plné pokrytí střeženého prostoru. 
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Obrázek 15 - Pasivní infračervené čidlo [31] 

 

Obrázek 14 - Stropní pasivní infračervené čidlo [31] 

• Čidla perimetrické ochrany 

Perimetrickou ochranou rozumíme ochranu pozemku před vstupem nepovolaných 

osob. Podmínkou pro použití vnějšího zabezpečovacího systému je existence oplocení, aby 

bylo možné detekovat narušení nějakého chráněného pozemku. U vnějších čidel je mnoho 

druhů podmětů, vůči kterým musí být necitlivá. Jedná se o běžné změny prostředí (pohyb 

větví, vítr, pohyb zvěře, vibrace z blízké silnice apod.), musí být odolné vůči vlivům okolního 

prostředí (vnitřní vyhřívání, robustní konstrukce, hermetické těsnění) a dbát vyšší pozornost 

zabezpečení proti napadení (sabotážní kontakt apod.). Vzhledem k velikostem vnějšího 

prostoru se vnější čidla liší od vnitřních především vzdáleností dosahu, která se pohybuje od 

100 - 450 m a nejsou výjimkou vzdálenosti i 1000 m (např. laserová závora). Další odlišností 

je tvar zabezpečovaného prostoru. Jelikož je možné se k objektu přiblížit ze všech stran, bylo 

by nejvýhodnější chránit celý plošný prostor parcely. Z ekonomických možností se tak však 

ve většině případech neděje. Společnost EMI, a.s. má chráněnou celou obvodovou plochu 

pozemku. Ochrana je prováděna instalací perimetrických pasivních infračervených čidel (viz 

obrázek 16) a infračervených závor (viz obrázek 17). 

Infračervené závory jsou umístěny na pevně zabudovaných sloupcích a vytváří mezi 

vysílací a přijímací jednotkou neviditelný paprsek nebo řadu paprsků nad sebou. Infračervené 

závory pracují vždy v páru, proti sobě umístěný vysílač a přijímač, které musí být umístěn na 

přímou viditelnost, takže při instalaci infračervených závor pro hlídání pozemků je nutné 

přihlížet k úpravám terénu a k výsadbě rostlin. Vysílač infrazávory vysílá pomocí generátoru 

a vhodného optického systému složeného ze speciálních čoček kódovaný infračervený 

paprsek, resp. více paprsků směrem k protilehlému přijímači. Přijímač průběžně informuje  
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o svém okamžitém stavu řídící jednotku ovládanou mikroprocesorem. Ta získané informace 

zpracovává a podle zvoleného nastavení citlivosti a v případě přerušení infračerveného 

paprsku vstupem narušitele do jeho dráhy spouští poplach. K omezení planých poplachů 

způsobených průletem ptáků a hmyzu vysílá vysílač závory dva a více synchronizovaných 

infračervených paprsků, které musí být současně přerušeny, aby došlo k vyhlášení poplachu. 

Dalším prvkem pro obvodovou ochranu je pasivní infračervené čidlo pro vnější 

použití (infrateleskop). Funkce tohoto čidla je obdobná jako u vnitřních PIR čidel. I zde je 

detekováno narušení snímáním změn teploty narušitele vůči okolnímu prostředí. Dvě sbíhavé 

detekční zóny tvaru záclony s průnikem v místě čidla zachycují tepelné záření narušitele, 

které při jeho pohybu mění snímaný tepelný obraz. Poplach může být způsoben již malou 

změnou teploty v detekční zóně, proto hrozí nebezpečí falešných poplachů. Optika těchto 

čidel je kombinací přesného lomeného zrcadla a Fresnerovy čočky. Typický dosah se 

pohybuje mezi 50 – 150 m. 

 

 

Obrázek 16 - Infračervené závory  

         (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 17 - Perimetrické pasivní infračervené čidlo 

        (zdroj: vlastní) 

5.2.3 Ostatní prvky EZS 

Elektrické zabezpečovací systémy nejsou však jen čidla EZS, ale soustřeďuje se zde i 

mnoho dalších prvků EZS. K čemu by nám byly čidla, kdyby neměly komu předat poplašnou 

zprávu. Proto musí být přítomna hlavní ústředna jako srdce celého sytému. Nesmí se 

zapomínat na neméně důležité záložní napájecí zdroje, které udržují systém v chodu při 

přerušení dodávek energie, bez kterých by byl celý systém jednoduše napadnutelný. 

Příkladem je akustická siréna, která má velmi dobrý odstrašující psychologický účinek atd.. 
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• Akustická signalizace 

Dalším prvkem EZS jsou akustická výstražná zařízení. Akustická zařízení (viz 

obrázek 18) v první řadě slouží k upozornění okolí na poplach. Důležitější je však 

psychologický účinek, který odradí pachatele od pokračování v započaté činnosti. Signalizace 

se umisťuje vně objektu z důvodů svého akustického výkonu (minimálně 90 DB ve 

vzdálenosti 3 m). [28] 

 

 

Obrázek 18 - Akustická signalizace (zdroj: vlastní) 

• Kódové klávesnice 

Z hlediska uživatele přináší kódové klávesnice (viz obrázek 19) problematický  

a rizikový prvek vzhledem k nutnosti zapamatování správného kódu. Další problém je nutnost 

občasné změny kódu, protože trvalý provoz ze stejným kódem vede vedle rizika vyzrazení  

i k opotřebování tlačítek, což sníží počet variant pachateli pro správné vytipování kódu. 

Moderní klávesnice mají osvětlené klávesy, kde se čísla generují náhodně a tím se 

rovnoměrně opotřebovávají.  
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Obrázek 19 - Kódová drátová klávesnice (zdroj: vlastní) 

• Ústředna 

Ústředny elektrických zabezpečovacích zařízení slouží především pro sběr informací  

o stavu jednotlivých detektorů nebo tísňových hlásičů a vytváří signál o narušení. Ústředny 

signalizují a vysílají informace o svých stavech (na PCO). Prostřednictvím ústředen dochází 

k napájení čidel a dalších prvků EZS elektrickou energií. Vlastní ovládací klávesnicí 

umožňují uvedení celého EZS do stavu střežení nebo do stavu klidu.  

Ovládací zařízení elektrického zabezpečovacího systému se volí podle úrovně rizik  

a požadavků zákazníka. Mezi ovládací prvky patří kódové klávesnice, čtečky karet, blokovací  

a spínací zámky. 

Společnost EMI, a.s. využívá u svého elektrického zabezpečovacího zařízení ústřednu  

s přímou adresací. Jedná se o ústřednu, která periodicky generuje adresy jednotlivých čidel  

a přijímá od nich příslušné odezvy. Každé čidlo je vybaveno komunikačním modulem. Při 

narušení objektu ústředna přes pult centralizované ochrany bezpečnostní obsluze oznámí, 

který konkrétní detektor byl aktivován a o jaký druh narušení se jedná (poplach, zkrat, 

sabotáž). 

• Napájecí zdroje ústředen 

Napájecí zdroje jsou jedním z nejdůležitějších dílů elektrických zabezpečovacích 

ústředen. Slouží k napájení vlastní ústředny a k napájení všech návazných prvků EZS. 

Základní síťový napájecí zdroj je integrovaný do vlastní ústředny a dodává napětí  

12 – 13,8 V. Slouží k napájení vlastní ústředny, pro dobíjení náhradního zdroje ústředny  

a k napájení ovládacích klávesnic, napájených čidel systému. Dále k napájení sirén a napájení 

externích automatických telefonních komunikátorů. Činnost základního a přídavného 
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síťového napájecího zdroje a automatický přechod na náhradní napájení při jejich výpadku 

jsou vyhodnocovány elektrickými obvody a jsou indikovány na ovládacím panelu ústředny. 

Informace o tomto stavu mohou být přenášeny i na PCO ostrahy.  

Náhradní (záložní) napájecí zdroj slouží k zajištění funkčnosti celého EZS při výpadku 

napájení ze sítě. Používají se bez údržbové plynotěsné olověné akumulátory s kapacitou  

1,2 až 100 Ah. 

 Náhradní napájecí (viz obrázek 20) zdroj musí být v případě výpadku základního 

zdroje schopen napájet EZS do doby stanovené v tabulce č. 1. [28] 

Tabulka 1 - Napájení náhradním napájecím zdrojem [28] 

Typy napájení 
Stupeň 1 

h 

Stupeň 2 

h 

Stupeň 3 

h 

Stupeň 4 

h 

Typ A – základní a náhradní 

napájecí zdroj dobíjený EZS 
12 12 60 60 

Typ B – základní a náhradní 

napájecí zdroj nedobíjený EZS 
24 24 120 120 

Typ C – základní napájecí zdroj 

s omezenou kapacitou (baterie) 
720 720 720 720 

 

 

Obrázek 20 - Náhradní napájecí zdroj [31] 

• Přenos 

Poplachové přenosové zařízení zprostředkuje po zvoleném médiu (v případě EMI, a.s. 

rádiový přenos) informaci o stavu narušení objektu majiteli nebo na monitorovací pracoviště 

 34



 

hlídací služby. Poplachové přenosové zařízení či komunikátory bývají součástí ústředny EZS 

v chráněném objektu a počítačově vyhodnocovány na pultu centralizované ochrany (PCO) 

v místě stále služby. V případě společnosti EMI, a.s. spolupracuje s bezpečnostní službou 

MPROFIS, která provádí monitoring a zabezpečení objektů. Pult centralizované ochrany 

monitoruje 24-hodin denně stav napojeného objektu a v případě jejich napadení vyjíždí na 

místo speciální zásahová jednotka MPROFIS. Ta provede podle směrnic (dohodnutých  

s majitelem objektu) vnější, případně vnitřní prohlídku, zajistí pachatele a střeží objekt až do 

příjezdu majitele. [28] 

5.2.4 Kamerové systémy 

Specifickým, stále více žádaným, bezpečnostním prvkem se stávají bezpečnostní 

kamerové systémy (CCTV (closed circuit television – uzavřený televizní okruh)). Funkcí 

kamerového systému je monitorováni sledovaného prostoru pro zvýšení úrovně zabezpečení. 

Obraz, který kamera pořídí (analogový, digitální) se přenáší na monitory vyhodnocovacího 

pracoviště, umožňuje obraz ukládat, ale i dále zpracovávat. V současné době jsou již 

analogové kamery postupně vytláčeny modernějšími a pro uchovávání dat jednoduššími 

digitálními kamerami. Existují však také hybridní kamery, které snímají obraz v analogové 

formě, přenášejí obraz v analogově nebo digitálně, zpracovávají a archivují obraz v digitální 

formě. [29] 

Podle podmínek užívání volíme typy kamer pro denní vidění, noční vidění, nebo 

s automatickým přepínacím režimem den/noc (barva/čb). Další možností členění kamerových 

systémů je kamerových systémů na stacionární otočné kamery. Stacionární kamery (viz 

obrázek 21) jsou omezeny jedním směrem, nelze je natáčet dle aktuální potřeby. Výhodou je 

maximální zabezpečení snímaných ploch, plynulost obrazu, nižší poruchovost, jednodušší 

údržba a velikost. Otočné kamery umožňují větší přehled při sledování prostoru. Jsou 

náročnější na pozornost obsluhy a ovládání. Požadavek na uchovávání pořízeného záznamu 

bývá dle aktuální potřeby, avšak s klesající pořizovací cenou záznamových medií a jejich 

vzrůstající kapacitou není toto omezujícím faktorem celého systému. V současné době je 

velice oblíbené pro snížení ekonomických nákladů použití imitací opravdových kamerových 

systémů. Okem k nerozeznání, avšak náklady na pořízení a nulové náklady na provoz z nich 

dělají výhodnou levnou psychologickou překážku pro potenciální zloděje. [29] 
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Obrázek 21 - Stacionární analogové kamery (zdroj: vlastní) 

5.3 Shrnutí současného zabezpečení 

Celkové zabezpečení společnosti EMI, a.s. lze rozdělit do několika skupin.  

Nejprve se zaměřím na vnější část objektu společnosti a dvůr. Pevná bariéra 

prostřednictvím dvoumetrové nepropustné stěny doplněna o infračervené závory, dávají 

dostatečnou ochranu pro chráněné aktiva. Velkou výhodou, oproti většině jiných společností 

je skutečnost, že infračervené závory jsou téměř po celém perimetru (viz Příloha č.1), vyjma 

části u levé automatizované posuvné samonosné brány. Jedná se o asi čtyřmetrový úsek, kde 

nejsou instalovány závory. Tento úsek je však chráněn, zvenčí neviditelným, pasivním 

infračerveným čidlem pro vnější použití, který zaručuje dostatečnou ochranu. Dvůr je 

nepřetržitě monitorován analogovými stabilními kamerami kamerového systému 

s automatickým přepínacím režimem den/noc (barva/čb)., které sledují celou jeho plochu. 

Perimetr tvoří také dvojice garáží. Naoko vypadají jako slabý článek tohoto celku, avšak není 

to pravda. V obou garážích se nachází dvojice PIR detektorů, které zaručují i přes probourání 

některé stěny, ihned vyhlášení poplachu. 

Vstup do dvora je prostřednictvím dvou automatizovaných posuvných samonosných 

brán. Díky jejich robustnosti a přítomnosti infračervených závor neznamenají žádnou slabinu. 

Při shrnutí celého perimetru konstatuji, že vnější areál a dvůr je z mého pohledu, v poměru 

s chráněnými aktivy, chráněn dostatečně. 

Druhou část zabezpečení tvoří hlavní dvoupatrová budova. Při hodnocení bych ji 

rozdělil do dvou celku. Samostatně bych řešil první patro a samostatně druhé patro. 

Druhé patro sdružuje převážně administrativní část společnosti. Řada kanceláří včetně 

kanceláře ředitele však v sobě skrývá cenné data a dokumenty, které je pro zachování 
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bezproblémového fungování společnosti nutno ochraňovat. Proto se nesmí podceňovat ani 

zabezpečení, které je v tomto případě prostřednictvím PIR detektorů, stropního PIR detektoru 

a detektorem rozbití skla. V důsledku přítomnosti chráněných aktiv v prvním nadzemním 

podlaží souhlasím s výběrem jednotlivých prvků EZS. Oproti stávajícímu zabezpečení jsem 

však navrhl několik korekcí. V místnosti, kde sídlí sekretariát, jsem navrhnul místo dvojice 

PIR detektorů, umístit stropní PIR detektor (viz. Příloha č.3). Shledávám to jako dobrou volbu 

v závislosti na menším počtu prvků EZS, tedy menší napájecí náročnosti a menší riziko 

vzniku planých poplachů. Velkým problémem ve stávajícím zabezpečení je, že bylo 

opomenuto okno nad schodištěm, které nebylo žádným způsobem chráněno a proto dávalo 

snadnou možnost vniknutí pachatele do objektu. Mnou navržený detektor rozbití skla 

v blízkosti okna by měl tento nedostatek vyřešit. Po těchto korekcích konstatuji, že druhé patro 

budovy společnosti EMI, a.s. je dostatečně chráněno proti vniknutí pachatele.  

 Nakonec bych se zaměřil na první patro budovy společnosti EMI, a.s. Sdružuje 

administrativní místnosti, několik skladů a dílen, hlavní a vedlejší vchod. Tak velký počet 

místnostní dává mnoho možností ke vniknutí pachatele. Stávající zabezpečení se skládá 

kombinace PIR detektorů a čidel rozbití skla. Jejich rozmístění a směr střežení lze shlédnout 

v příloze č. 2. Nachází se zde také srdce celého systému, hlavní ústředna. Ústředna je v malé 

místnosti bez oken pod schody, což ji dává dostatečnou ochranu. Přístup k ní je možný pouze 

z chodby, jejíž ochranu zajišťují PIR čidla. U ústředny se nachází přenosové  

zařízení -  komunikátor, který přes pult centralizované ochrany vysílá signály o stavu celého 

systému. Periodicky v jednominutových intervalech je vysílán požadavek na kontrolu celého 

systému a při bezproblémovém stavu je tato informace pomocí rádiového přenosu vyslána na 

středisko bezpečnostní služby MPROFIS. Při jakémkoli problému ihned vyráží na místo 

zásahové vozidlo. Systém se uvádí do stavu střežení pomocí klávesnice. 

Vstup do objektu je možný prostřednictvím hlavním vchodových dveří, které jsou 

situovány z parkoviště a pro jejich otevření je potřeba čipové karty, kterou vlastní všichni 

zaměstnanci. Návštěvy jsou po ohlášení na sekretariátu vpuštěny prostřednictvím zvonku, 

popřípadě vyzvednuti požadovaným zaměstnancem. Násilný vstup, rozbitím prosklené 

výplně, je zachycen přítomným detektorem rozbití skla. Další možný vstup je dveřmi ze 

dvora, což je v denních hodinách frekventovaný průchozí vstup. V důsledku neexistujícího 

zabezpečovacího prvku je v nočních hodinách slabým místem. Proto jsem navrhnul instalaci 

detektoru rozbití skla. V důsledku průchodnosti celého prvního patra jsem se ještě zaměřil na 
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krajní místnosti objektu. Do krajních dílen je vstup přes elektrické garážová vrata. Díky 

přítomnosti PIR detektorů tyto vstupy neznamenají nebezpečí. 

 Celý systém je napájen ze sítě. Hrozí tedy nebezpečí odstávky energie a nefunkčnost 

zabezpečovacího systému. Proto je systém doplněn o dvojici záložních napájecích zdrojů. 

Jeden by v případě výpadku napájel perimetrickou ochranu, tedy infračervené závory  

a pasivní infračervené čidlo pro vnější použití. Druhý záložní zdroj by napájel zbytek 

systému. 

Informace o případném vyhlášeném poplachu je současně odeslána na PCO  

a prostřednictvím dvojice akustických sirén je informováno i okolí. Jelikož v blízkosti objektu 

je silnice 1. třídy, navrhnul bych akustickou signalizaci doplnit ještě o optickou pro zvýšení 

informovanosti okolí.  

Parkoviště pro služební automobily a automobily návštěv jsou pod stálou kontrolou 

pomocí kamerového systému, který 24 hodin denně monitoruje dění před budovou. Data 

zachycená kamerami jsou uchovávána na pevných discích po dobu určující zákonem. 

V případě protizákonného jednání je možno předání uloženého záznamu příslušnému orgánu. 

Součástí práce jsou tři podrobné nákresy půdorysů. Nákresy byly provedeny 

v programu Autocad 2010, a jsou na nich zakresleny prvky zabezpečení. Objekt jsem rozdělil 

na perimetr, tedy obvodovou část pozemku s prvky zabezpečení, která slouží jako první 

překážka při pokusu vniknutí pachatele a chrání aktiva ve formě materiálu uskladněného ve 

dvoře. Na dalších dvou přílohách jsou půdorysy s prvky ochrany jednotlivých pater 

dvoupatrové budovy společnosti. V prvním nadzemním podlaží se vyskytují dílny s drahými 

přístroji, ve druhém podlaží je situována administrativní část objektu s důležitými daty pro 

fungování společnosti. 
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6 Závěr 

Problematika zabezpečení objektů je značně komplexní oblastí, která zahrnuje několik 

možností vzájemného propojení určitého druhu ochrany s prvky mechanických zábranných 

systémů a prvky elektrického zabezpečovacího systému. Na každé organizaci pak je, aby 

zvolila pro ni nejvhodnější kombinaci. Při instalaci daných zabezpečovacích prvků je důležité 

si uvědomit, že každý systém je v závislosti na různých faktorech překonatelný. Ucelený  

a optimalizovaný zabezpečovací systém umožňuje dobu nutnou pro překování zábrany značně 

prodloužit. 

První kapitoly bakalářské práce jsou zaměřeny na teoretické poznatky a to především 

na platnou legislativu týkající se ochrany osob a majetku a na technické normy související 

s mechanickými a elektronickými zabezpečovacími systémy. Dále jsem se věnoval postupu 

při navrhování zabezpečovacích systémů, charakteristice typů ochrany a vhodného výběru 

zabezpečení pro dané prostředí. V této části jsou také podrobně popsány výhody a nevýhody 

jednotlivých možných ochran objektu. Druhá polovina práce se zabývá samotnou společností, 

zvláště pak podrobným pohledem na stávající zabezpečení, jeho slabá místa a následně 

návrhem úprav celého zabezpečovacího systému. 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě studiem získaných teoretických znalostí  

a poznatků popsat a vyhodnotit aktuální stav zabezpečení objektu s imaginárním názvem  

EMI a. s. a v případě zjištění nedostatků navrhnout změny stávajícího zabezpečení. 

Po prostudování poskytnutých informací mohu závěrem konstatovat, že s přihlédnutím 

na běžná rizika je objekt společnosti EMI, a.s. dostatečně chráněn stávajícím zabezpečením. 

Zpracování bakalářské práce bylo pro mě velice přínosné. Na základě spolupráce  

s panem Tomášem Neumanem ze společnosti EMI, a.s. jsem získal cenné informace o velice 

úspěšném podniku a měl možnost blíže se seznámit s problematikou zabezpečení objektu 

v praxi. Společnost získala nezávislý pohled na současný stav zabezpečení svého podniku  

a blíže se seznámila s možnostmi zdokonalení ochrany objektu, kterým by se měla 

v budoucnu věnovat. 
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