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Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího zabezpečení, identifikací 

možných rizik a návrhem inovativního řešení zabezpečení společnosti ROLOFOL s.r.o. 

V úvodní části je věnována pozornost právní úpravě ochrany osob a majetku, vysvětlení 

základních pojmů a obecnému rozdělení fyzické ochrany. V další části práce je zhodnocen 

stávající bezpečnostní systém společnosti. Po identifikaci nejzávažnějších rizik následuje 

inovativní návrh řešení zabezpečení včetně ekonomického zhodnocení nově navrženého 

systému. 
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JANČA, M.: Physical protection of the plant of company ROLOFOL s.r.o. in Bordovice. 

Bachelor's thesis. Ostrava: VŠB-TUO. 2011. 41 pages. 

 

 The Bachelor’s thesis deals with classification of current security, identification of 

possible risks and proposal of innovative resolution of security of company ROLOFOL s.r.o. 

At preamble of this thesis is attention paid to legal regulations of people and property 

protection, account of basic concepts and general division of physical protection. Current 

security system is classified in the next chapter of this thesis. After identification of the most 

important risks follows innovative proposal of security resolution with economical deal of 

new-proposed system. 
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Seznam použitých zkratek 

ALARA  Tak nízké, jak je rozumně dosažitelné 

ACS   Systém kontroly a řízení vstupu 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCTV   Uzavřený televizní okruh 

ČNI   Český normalizační institut 

ČSN   Česká technická norma 

ČR   Česká republika 

EPS   Elektrická požární signalizace 

EU   Evropská unie 

EZS   Elektrický zabezpečovací systém 

GSM   Globální systém pro mobilní komunikaci  

HZS   Hasičský záchranný sbor 

KTPO   Klíčový trezor požární ochrany 

LDPE   Nízkohustotní polyethylen  

LLDPE  Lineární nízkohustotní polyethylen 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MZS   Mechanický zábranný systém 

OPPO   Obslužné pole požární ochrany 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PE   Polyethylen 

PIR   Pasivní infračervené záření 

ZDP   Zařízení pro dálkový přenos požárního poplachu 
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1 Úvod 

Ačkoli se zdá, že bezpečnost osob a majetku patří z historického hlediska k mladším 

disciplínám, opak je pravdou. Snaha lidí chránit svůj majetek sahá hluboko do historie. Se 

zárodkem prvních vlastnických práv se objevují snahy člověka chránit svůj, často 

vlastnoručně vybudovaný, majetek. Vývoj prvních zabezpečovacích systémů jde ruku v ruce 

s vývojem technologických materiálů, nejdříve dřeva a kamene, později kovů. Se znalostí 

zpracování technologických materiálů vznikají v centrech světových kultur první mechanické 

zábranné systémy k ochraně obydlí, např. ploty, ohrady, hradby, příkopy, skříně, truhly, 

později zámky, klíče apod. Vývoj známkařské techniky v 18. a 19. století znamenal obrovský 

pokrok v oblasti mechanických zábran. Rozvoj elektřiny ve 20. století pak znamenal vznik 

prvních elektrických zabezpečovacích systémů. 

Fyzická ochrana objektů je dnes realizována nejčastěji kombinací vhodných druhů 

ochrany. Mechanické zábranné systémy dnes slouží spíše ke zpomalení pachatele při páchání 

trestné činnosti, protože každý mechanický zábranný systém je překonatelný v určitém čase. 

Během tohoto času by měl být narušitel již detekován elektrickým zabezpečovacím 

systémem, který má za úkol signalizovat narušení kompetentním osobám, přenášet informaci 

na pulty centralizované ochrany případně přivolat Policii ČR. Snížit případné rizika lze také 

pomocí vhodných organizačních opatřeních, ovšem jejich účinnost závisí na aplikaci 

bezpečnostních opatření do každodenního života. Vrcholovým stupněm fyzické ochrany často 

bývá zřízení fyzické ostrahy v chráněném objektu. Jedná se ovšem o nejnákladnější složku 

fyzické ochrany. Rizika jako taková nelze nikdy zcela odstranit. Po aplikaci všech druhů 

fyzické ochrany lze zbylá rizika částečně snížit v rámci pojištění. Zbylou část rizik 

označujeme jako tzv. zbytková rizika. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stávající zabezpečovací systém společnosti 

ROLOFOL s.r.o., identifikovat a vyhodnotit možná rizika napadení chráněného objektu a na 

základě teoretických znalostí a dovedností navrhnout inovativní způsob řešení bezpečnostního 

systému společnosti včetně ekonomického zhodnocení nově navrženého systému. 
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2 Právní rámec při zajištění bezpečnosti osob a majetku 

Ačkoli bezpečnost osob a majetku je často zajišťována řadou technických, případně 

režimových opatření, je třeba si uvést i právní charakter této oblasti. Při ochraně osob 

a majetku je důležité hledat souvislosti a vzájemné vazby jak v základních právních 

předpisech České republiky, tak i technických normách. Návrh zabezpečovacího systému pak 

musí splňovat právní a technické požadavky uvedené v těchto pramenech.  

 

2.1 Základní právní předpisy ochrany osob a majetku 

 Mezi základní právní předpisy související s ochranou osob a majetku můžeme zařadit 

Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod, trestní zákon a trestní řád. Mezi 

další právní předpisy související s touto problematikou lze zařadit také zákoník práce, 

občanský zákoník, zákon o ochraně osobních údajů nebo zákon o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti.   

 

2.1.1 Ústava České republiky 

 Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) je souborem právních norem s největší 

právní silou. Ústava sestává z VIII hlav a Preambule (úvodní prohlášení). Podle Preambule 

(„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, …“) je Česká republika 

státem všech občanů, kteří mají uděleno státní občanství. Kromě základního ustanovení, kde 

jsou definovány demokratické principy naší země jako svrchovaného, jednotného 

a demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana 

(Čl. 1), je v Ústavě definována také moc zákonodárná, výkonná a soudní. Dále pak stanovuje 

Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku a územní samosprávu. V poslední hlavě osmé 

jsou stanovena přechodná a závěrečná ustanovení. Ústava nabyla účinnosti 1. 1. 1993, datem 

vzniku samostatné České republiky. [23]  

 

2.1.2 Listina základních práv a svobod 

 Další součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod 

(zákon č. 2/1993 Sb.). Přirozené práva člověka, práva občana a svrchovanost zákona jsou 

neporušitelná a uznávaná Listinou základních práv a svobod. Omezení základních práv 

a svobod je možné pouze na základě zákona. V Listině základních práv a svobod je 

garantováno: 
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· Právo na život (čl. 6) – ochrana života osob, jež se nacházejí v chráněném objektu 

a to i života dosud nenarozeného, 

· Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), 

· Osobní svoboda (čl. 8), 

· Zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrana jména (čl. 10) – 

každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života a také před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

a zneužíváním údajů o své osobě, 

· Právo vlastnit majetek (čl. 11) – ostatní musí tato majetkové práva respektovat 

· Nedotknutelnost obydlí (čl. 12) – do obydlí nelze vstoupit bez souhlasu osob 

bydlících v obydlí, 

· Zaručení listovního tajemství, tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv 

podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným zařízením (čl. 13), 

· Právo na informace (čl. 17). [24] 

 

2.1.3 Trestní zákon 

 Trestní právo hmotné je v České republice upraveno zákonem č. 40/2009 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn. Trestní zákon je rozdělen na obecnou a zvláštní 

část a nabyl účinnosti 1.1.2010. Účelem trestního zákona je ochrana zájmů společnosti, 

ústavního zřízení České republiky a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob.  

Trestní zákon také upravuje okolnosti, které mohou nastat zejména při činnosti 

bezpečnostních pracovníků. Jedná se zejména o tyto okolnosti vylučující protiprávnost: 

· Krajní nouze (§ 28) – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ O krajní 

nouzi se nejedná, pokud je možno dané nebezpečí odvrátit jinak anebo následek 

odvrácení hrozícího útoku je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil. 

· Nutná obrana (§ 29) – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

O nutnou obranu se nejedná, pokud byla obrana zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. 

· Svolení poškozeného (§ 30) – „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě 

svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně 
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rozhodovat, jsou činem dotčeny.“ Svolení musí být dáno předem nebo současně 

s pácháním jinak trestného činu a to dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně.  

· Přípustné riziko (§ 31) – přípustného rizika se dopustí ten, kdo ve spojení 

s dosaženými znalostmi a informacemi v době svého rozhodování při vykonávání 

společensky prospěšné činnosti v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení 

nebo funkce ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, pokud nelze 

výsledku dosáhnout jinak. O přípustné riziko se nejedná, ohrožuje-li taková 

činnost zdraví nebo život člověka, ke které nebyl vydán souhlas v souladu s jiným 

právním předpisem, nebo činnost směřující k výsledku neodpovídá míře rizika 

a odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejného zájmu, zásadám 

lidskosti a dobrým mravům. 

· Oprávněné použití zbraně (§ 32) – „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně 

v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ [25] 

 

2.1.4 Trestní řád 

 Trestní právo procesní je v České republice upraveno zákonem č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a změn. Trestní řád zejména upravuje 

postupy orgánů činných v trestním řízení, aby případné trestné činy byly řádně zjištěny 

a jejich pachatelé v souladu se zákonem spravedlivě potrestáni. Řízení přitom působí 

výchovným charakterem vůči občanům (zachovávání zákonů a pravidel) a slouží 

k předcházení a zamezení trestní činnosti. Z hlediska bezpečnosti osob a majetku se v § 76 

odst. 2 uvádí, že kdokoli smí zadržet osobu, jež byla přistižena při páchání trestního činu, 

zejména ke zjištění totožnosti, zajištění důkazů nebo zabránění útěku osoby. Zadrženou osobu 

je však povinen neprodleně odevzdat policejnímu orgánu. Je-li zadržená osoba příslušníkem 

ozbrojených sil, může se předat např. správci posádky nebo nejbližšímu útvaru ozbrojených 

sil. Pokud tuto osobu nelze ihned předat, je třeba zadržení bez odkladu oznámit některému 

z uvedených orgánů. [26] 

 

2.1.5 Zákoník práce 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

a změn) upravuje v České republice oblast pracovního práva. Z hlediska ochrany osob 

a majetku zákoník práce definuje v části páté, hlavě I., povinnosti zaměstnavatele na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) vzhledem k rizikům ohrožení života 
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a zdraví zaměstnanců plynoucích s výkonem povolání (§ 101). Zaměstnavatel je povinen 

vytvářet bezpečné pracovní prostředí a podmínky zejména vhodnou organizací BOZP 

a prevencí rizik (opatření k zajištění BOZP, odstraňování rizik, případně minimalizace 

neodstranitelných rizik). Zaměstnavatel je povinen neustále vyhledávat rizika, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a provádět kroky k jejich odstranění (§ 102 odst. 3). Pokud nelze zjištěná 

rizika odstranit, zaměstnavatel je povinen minimalizovat působení těchto rizik na BOZP 

(§ 102 odst. 4). V části páté, hlavě II. jsou definovány také práva a povinnosti zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky na pracovišti, 

v pracovní době i mimo pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, nekouřit na 

pracovišti, kde jsou přítomni také nekuřáci. V případě výkonu zaměstnání v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách je dovoleno požívat pivo se sníženým obsahem alkoholu. 

Zákaz požívání alkoholických nápojů neplatí pro zaměstnance, kteří požívají tyto nápoje 

k plnění pracovních úkolů (§ 106 odst. 4 písm. e). Zaměstnanec je také povinen podrobit se 

zjištění, jestli není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Výzvu je oprávněn 

provést zaměstnavatelem písemně určený vedoucí zaměstnanec (§ 106 odst. 4 písm. i). [27] 

 

2.1.6 Občanský zákoník 

 Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a změn) upravuje v České republice oblast soukromého práva. Během bezmála 50 let 

jeho existence byl občanský zákoník mnohokrát upravován a v současné době je již připraven 

návrh nového občanského zákoníku. Jelikož legislativní proces nového občanského zákoníku 

není ukončen, budu se věnovat občanskému zákoníku v dnešní podobě. Z hlediska 

bezpečnosti osob a majetku občanský zákoník upravuje řadu oblastí soukromého práva. 

Hrozí-li bezprostředně neoprávněný zásah do práv, může přiměřeným způsobem zásah sám 

odvrátit ten, kdo je zásahem ohrožen (§ 6). Dle § 11 má fyzická osoba právo na ochranu své 

osobnosti, života, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní 

povahy. Občanský zákoník dále upravuje v části druhé, hlavě I., vlastnická práva. Vlastník je 

oprávněn v mezích zákona držet předmět svého vlastnictví, užívat a požívat jeho plody 

a užitky a nakládat s ním (§ 123). Vlastník má také právo na ochranu proti osobě, která 

neoprávněně zasahuje do jeho vlastnických práv, hlavně při domáhání vydání věci, jež je mu 

neprávem zadržována (§ 126). Občanský zákoník dále uvádí, že každý je povinen se chovat 

tak, aby svým jednáním nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním 

prostředí (§ 415). K odvrácení hrozící škody je povinen přiměřeným způsobem zakročit ten, 

komu škoda hrozí. Při vážném ohrožení se může ohrožený domáhat adekvátního opatření 
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k odvrácení hrozící škody prostřednictvím soudu (§ 417). Jestliže někdo způsobil škodu při 

odvrácení přímo hrozícího nebezpečí, jehož není původcem, není za škodu odpovědný, ledaže 

bylo možno nebezpečí odvrátit za daných okolností jinak, nebo pokud je způsobený následek 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než následek, který hrozil. Také není odpovědný 

ten, kdo škodu způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418). 

Odpovědnost za škodu nese každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. Zprostit 

odpovědnosti lze pouze po prokázaném nezavinění škody (§ 420). [28] 

 

2.1.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

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

pozdějších předpisů a změn, upravuje nakládání s osobními údaji a zabraňuje jejich 

neoprávněnému zneužití. Osobním údajem se rozumí každá informace, která se vztahuje 

k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Subjekt je určený nebo určitelný, pokud lze 

přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí čísla, kódu nebo specifických prvků jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (§ 4 písm. a). 

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematické provádění jakýchkoliv operací nebo 

soustav operací pomocí automatizovaných nebo jiných prostředků. Jedná se zejména 

o shromažďování, ukládání na paměťová média (cd, dvd, flash disk apod.), upravování, 

pozměňování, šíření, zveřejňování, výměna, likvidace apod. (§ 4 písm. e). [29] 

 

2.1.8 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 Zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a změn, jsou v České republice upraveny zásady 

pro stanovení, přístup a ochranu utajovaných informací. Utajovanou informací se rozumí 

jakákoliv informace zaznamenaná na nosiči informací, řádně označená dle tohoto zákona 

a uvedena v seznamu utajovaných informací. Vyzrazení nebo zneužití utajovaných informací 

může způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, ke kterým se Česká republika 

zavázala, nebo může být pro tyto zájmy nevýhodné. Utajované informace jsou rozděleny do 

čtyř stupňů utajení: přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené (§ 4). Ochrana utajovaných 

informací je zajišťována personální bezpečností, průmyslovou bezpečností, administrativní 

bezpečností, fyzickou bezpečností, bezpečností informačních nebo komunikačních systémů 

a kryptografickou ochranou (§ 5). [30] 
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2.2 Vybrané technické normy 

Technické normy zajišťují technický pořádek pro daný obor na příslušné úrovni. 

Technické normy pak mohou působit např. celosvětově, mezinárodně, v rámci jednoho 

národa nebo určitého seskupení zájemců, případně v rámci jednoho podniku apod. Např. 

v rámci poplachových systémů začaly v posledním desetiletí 20. století vznikat jak na 

evropské tak na světové půdě vznikat řada normalizačních organizací. Produktem evropských 

normalizačních organizací jsou evropské normy. Jelikož je Česká republika od roku 2004 

řádným členem Evropské unie (dále jen EU), je řada evropských norem přejímána i v rámci 

České republiky. Odpovědnost za zavádění evropských norem do českých technických norem 

(dále jen ČSN) má Český normalizační institut (ČNI), který se zabývá i tvorbou, distribucí 

a vydáváním ČSN. Výčet vybraných technických norem, uvedených níže, je rozdělen podle 

oblasti použití. [7] 

 

2.2.1 Mechanické zábranné systémy 

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

Požadavky a klasifikace. Norma rozděluje podle minimální doby průlomové 

odolnosti objekty do bezpečnostních tříd. 

· ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. 

· ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. 

· ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 

vniknutí. 

· ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. 

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

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. 

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

a metody zkoušené odolnosti pro vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory. [7, 15] 
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2.2.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

· ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky. Norma popisuje začlenění 

jednotlivých prvků elektronického zabezpečovacího systému podle míry rizika do 

čtyř stupňů zabezpečení. 

· ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. 

Část 6: Napájecí zdroje. Norma specifikuje napájecí zdroje EZS, které jsou 

umístěny v budovách. [15] 

 

2.2.3 Systémy kontroly a řízení vstupu 

· ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. Norma popisuje 

požadavky na systémy kontroly a řízení vstupu. 

· ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma popisuje návrh, 

instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupu. [15] 

 

2.2.4 Systémy průmyslové televize 

· ČSN EN  50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma popisuje 

základní požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer. 

· ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma popisuje řídící 

a organizační postupy pro instalaci, obsluhu a údržbu systému průmyslové 

televize. [15] 

 

3 Definice a pojmy fyzické ochrany 

Oblast fyzické ochrany osob a majetku je značně rozsáhlá. V současné době dochází 

ke změnám ve výkladu základních pojmů důležitých pro bezpečnostní praxi. Proto zde 

uvádím alespoň výběr základních pojmů a definic souvisejících s danou problematikou. 
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Analýza rizika - souhrn činností směřujících k odhadu rizik. K analýze rizika slouží celá řada 

metod, jejichž volba se odvíjí od konkrétního posouzení rizika. V řadě případů se doporučuje 

aplikovat více analytických metod a následně porovnat výsledné hodnoty. Analýza rizika se 

někdy označuje jako měření rizika. [8] 

Bezpečnostní politika organizace – označuje souhrn norem, pravidel a praktik definujících 

způsob správy, ochrany a distribuce citlivých dat a jiných činností. Bezpečnostní politika 

bývá aplikována do vnitřních předpisů organizace. I když je bezpečnostní politika koncepční 

a systémovou záležitostí, je třeba provádět její pravidelnou aktualizaci. [5, 8] 

Bezpečný prostor - je prostor, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni. [8] 

Elektrický zabezpečovací systém – systém čidel (detektorů), ústředen, sirén, pultů 

centralizované ochrany a dalších technických zařízení sloužících k zabezpečení různých 

objektů a prostorů. [8] 

Fyzická ochrana – komplexní zajištění bezpečnosti osob a majetku prvky mechanických 

zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, režimových opatření a fyzické 

ostrahy.  

Fyzická ostraha – jedná se o ostrahu prováděnou vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací 

službou či policisty. [8] 

Mechanický zábranný systém – systém prostředků, jenž mají za úkol vytvořit pevnou 

mechanickou překážku, která pachatele co možná nejvíce zdrží při průniku do chráněného 

objektu nebo jej úplně zastaví.   

Objekt - ucelený a vymezený technický, ekonomický, nebo jiný systém tvořený prvky 

hmotné či nehmotné povahy. [8] 

Režimová ochrana – soustava organizačně administrativních opatření, které vymezují pohyb 

osob, materiálu a informací vně i uvnitř objektu. [7] 

Riziko - pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací scénáře 

nebezpečí, vyjádřeno v peněžních, nebo jiných jednotkách. Riziko jako takové nikdy nelze 

odstranit beze zbytku. Potom hovoříme o tzv. zbytkovém riziku. [8, 18] 
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4 Statistika protiprávních činů na průmyslové objekty 

v Moravskoslezském kraji 

V roce 2010 došlo v rámci Moravskoslezského kraje k celkovému počtu 1210 případů 

vloupání a krádeží na průmyslové objekty. Zastoupení jednotlivých územních odborů na 

celkovém počtu případů je patrné z grafu 1. [12] 

  

 

Graf  1: Zastoupení jednotlivých územních odborů [12] 

  

 Z grafu vyplývá, že nejvíce případů vloupání a krádeží do průmyslových objektů 

eviduje Městské ředitelství Ostrava, nejméně pak Územní odbor Bruntál. Územní odbor Nový 

Jičín, na jehož území se společnost ROLOFOL s.r.o. nachází, zaujímá 4. místo v zastoupení 

jednotlivých územních odborů Moravskoslezského kraje z hlediska napadení průmyslových 

objektů.  

  Průmyslové objekty se v rámci policejních statistik rozdělují na tři skupiny dle užívání 

objektu. Jedná se o výrobní a provozní prostory (dílny, haly, staveniště apod.), údržbářské 

a opravárenské dílny a zařízení, poslední skupinou jsou skladovací prostory. Zastoupení 

jednotlivých skupin na celkovém počtu případů znázorňuje graf 2. [12]  
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Graf  2: Počet napadení jednotlivých skupin průmyslových objektů v MSK [12] 

  

 Ze statistik vyplývá, že mezi nejvíce napadené průmyslové objekty patří výrobní 

a provozní prostory a také skladovací prostory. V objektech tohoto typu se soustřeďuje 

největší množství majetku, což přináší pachateli značné, ovšem protiprávní obohacení.  

  

5 Možnosti zabezpečení objektu prostředky fyzické ochrany 

Při řešení zabezpečení objektu můžeme vybrat z několika druhů ochrany. Jednotlivé 

druhy ochrany pak tvoří zabezpečovací systém. Základem každého zabezpečovacího systému 

je klasická ochrana. Většinou zahrnuje mechanické zábranné systémy a setkáme se s ní 

u většiny objektů. Navazujícím a dnes nejvíce rozvíjejícím se prvkem je ochrana technická. 

Pod pojmem technická ochrana se rozumí zejména elektrické zabezpečovací systémy, 

systémy průmyslové televize, systémy kontroly a řízení vstupu, elektrická požární signalizace 

apod. Režimová ochrana zajišťuje podmínky pro správnou funkci celého zabezpečovacího 

systému ve formě bezpečnostních opatření. Vrcholem zabezpečovacího systému je fyzická 

ostraha. Nebezpečí, které i po aplikaci výše zmíněných prostředků fyzické ochrany přetrvává, 

se označuje jako tzv. zbytkové riziko. Částečně jej lze postihnout ve formě pojištění. V rámci 

komplexního a efektivního řešení fyzické ochrany objektu se využívá kombinace uvedených 

prvků ochrany. Struktura rozdělení zabezpečovacího systému je zobrazena na obrázku 1.  
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Obrázek 1: Systém bezpečnosti a ochrany majetku [20] 

  

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) lze zařadit mezi nejstarší prvky 

ochrany bezpečnosti. Logicky to vyplývá s historického vývoje technologických materiálů 

(dřevo, kámen, později kovy) a techniky jejich zpracování obecně. MZS byly nejprve 

využívány k ochraně života, později našly uplatnění i v oblasti ochrany majetku. V 18. a 19. 

století dochází k prudkému rozvoji v oblasti MZS související zejména s vývojem zámků 

a úschovných objektů. Ve 20. století dochází k propojení MZS s elektronikou. 

V současné době jsou MZS základním stavebním kamenem při zajištění ochrany 

objektů. MZS zajišťují ochranu majetku svou mechanickou pevností a vytváří tak pevnou 

překážku, která má za úkol zastavit nebo alespoň zpomalit pachatele při páchání trestní 

činnosti. Z hlediska záměru se jedná zejména o zabránění: 

· Násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru, 

· Znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 

· Krádeží předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

· Možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [20] 

 

5.1.1 Pyramida bezpečnosti 

Jak již bylo řečeno, MZS zajišťují ochranu majetku svou mechanickou pevností. Na 

trhu je nabízena celá řada prvků MZS. Podle čeho tedy vybírat nejvhodnější a nejodolnější 

zábranný systém? K snadné orientaci slouží pyramida bezpečnosti (viz. obrázek 2), jež 

barevně rozlišuje čtyři stupně bezpečnosti. Jednotlivé stupně bezpečnosti vycházejí 

Elektrické zabezpečovací systémy 

Zbytkové 

riziko 

Pojištění 

Organizační opatření 

Mechanické zábranné systémy 

Fyzická ostraha 
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z bezpečnostních tříd dle ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti 

odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje 

nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. [3] 

 

 

Obrázek 2: Pyramida bezpečnosti [3] 
 

5.1.2 Stupeň pasivní (průlomové) odolnosti 

I když se technologické materiály pro výrobu MZS neustále vylepšují, obecně lze říci, 

že každý MZS je pachatelem překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem zabezpečovací 

techniky je proto posunout tento čas do pásma bezpečnosti, tedy do doby, kdy je chráněný 

objekt již pod další ochranou, např. fyzickou ostrahou. Čas potřebný k překonání MZS se 

odvíjí od několika parametrů: 

· Kvalitě MZS, 

· Umístění MZS, 

· Znalosti konstrukce překonávaného zařízení, 

· Druhu a kvalitě použitých nástrojů při překonávání MZS, 

· Možnosti použití vedlejších energetických zdrojů (zásuvka el. proudu apod.). [7] 

Vlastní stupeň pasivní odolnosti je dán vztahem maximálního prodloužení časového 

intervalu t potřebného k překonání MZS. 

12 ttt -=D  [min]                        (1)                         

kde Δt – časový interval potřebný k překonání překážky (odporový čas), 

t2 – čas zahájení práce na překonání MZS, 

t1 – čas ukončení překonání MZS. [7] 

 

5.1.3 Stanovení minimální doby průlomové odolnosti 

Stanovení minimální doby průlomové odolnosti (tedy minimální doby potřebné 

k překonání mechanické zábrany) pro otvorové výplně (dveře, okna, mříže, vrata apod.) řeší 

ČSN P ENV 1627 a ČSN P ENV 1630. Minimální doba průlomové odolnosti je uvedena 
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v tabulce 1 v závislosti na bezpečnostní třídě a kategorii použitého nářadí. Jedná se však 

o časy zkušební, pro reálné hodnoty je třeba tyto časy vynásobit 2-3. Pro úschovné objekty je 

minimální doba průlomové odolnosti stanovena dle ČSN EN 1143-1. [7]  

 

Bezpečnostní 
třída 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 
čas [min] 

1 
nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře nebo 
okenice užitím fyzického násilí, např. kopáním, 
naražením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A 

Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice užitím jednoduchých nástrojů, např. 
šroubováku, kleští, klínu. 

3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího 
šroubováku a páčidla. 

5 

4 C 
Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekery, 
sekáče a přenosné akumulátorové vrtačky. 

10 

5 D 

Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, 
např. vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o 
průměru kotouče maximálně 125 mm. 

15 

6 E 

Zkušený zloděj dále používá výkonné elektrické  
nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou 
brusku o průměru kotouče max. 230 mm. 

20 

Tabulka 1: Bezpečnostní třídy a odporový čas otvorových výplní [7] 

 

5.1.4 Rozdělení MZS 

Použití MZS při ochraně objektů je značně široké. Obecně lze MZS rozdělit do tří 

oblastí:  

· Prostředky obvodové ochrany – jedná se o skupinu vnějších mechanických 

zábran vytvářejících fyzickou a právní hranici pozemku. Můžeme zde zařadit 

ochranné zdi a ploty a s nimi související vstupní prvky (dveře, vrata, branky, 

závory, průchody, turnikety apod.), 

· Prostředky objektové ochrany – jedná se o prostředky zabezpečující vstupy 

do všech stavebních otvorů v objektu (vstupní a balkónové dveře, vrata, okna, 

vikýře, zásobovací a energetické šachty apod.), 

· Prostředky individuální (předmětové) ochrany – jedná se o přenosné 

i nepřenosné technické prostředky, které slouží pro úschovu finančních 

hotovostí, cenností, cenných papírů, dokumentů apod. Patří zde trezory 

(mobilní i stabilní), trezorové skříně, příruční pokladny, přenosné kontejnery, 

kufry apod.). [7] 
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5.2 Elektrické zabezpečovací systémy 

Elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) představují technickou ochranu 

v rámci komplexního řešení zabezpečení objektu. Jedná se o nejspolehlivější detekční 

a poplachový systém, často doplňující MZS. Hlavní funkcí EZS je rychlá detekce narušitele 

vyvolaná změnou fyzikálních parametrů v chráněném prostoru a následné předání 

a vyhodnocení zjištěné informace.   

 

5.2.1 Názvosloví a schématické znázornění systému EZS 

Pro úplnost a pochopení dané problematiky EZS zde uvádím alespoň názvosloví 

základních  pojmů: 

· Čidlo (detektor) – zařízení bezprostředně reagující na změny fyzikálních 

vlastností ve střeženém prostoru vyvolaných pachatelem trestné činnosti nebo 

nežádoucí manipulací s chráněným předmětem. 

· Ústředna – zařízení, které přijímá a zpracovává získané informace z čidel 

a požadovaným způsobem je signalizuje. 

· Přenosové zařízení – zařízení umožňující samočinné předání výstupních 

informací na určené místo prostřednictvím telekomunikační sítě, samostatného 

vedení, síťového vedení nebo bezdrátově.  

· Signalizační zařízení – zařízení signalizující vhodným způsobem (akusticky, 

opticky) výstupní informace z ústředny EZS. 

· Ovládací zařízení – zařízení umožňující obsluhu EZS, uvedení systému do stavu 

střežení nebo do stavu klidu. 

· Doplňková zařízení – zařízení, která usnadňují ovládání EZS.  

· Pult centralizované ochrany (PCO) – zařízení umožňující přenos, příjem 

a vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených objektů do míst centrálního 

vyhodnocení. Zároveň slouží ke kontrole technického stavu používaných prvků 

EZS [7]. 

 

Pro dokreslení významu nejpoužívanějších pojmů je na obrázku 3 schématicky 

znázorněn systém EZS. 
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Obrázek 3: Schématické znázornění systému EZS [7] 

 

5.2.2 Prostorové zaměření EZS 

Z hlediska prostorového zaměření se ESZ zahrnují do pěti skupin ochrany: 

· Obvodová (perimetrická) ochrana – signalizuje narušení obvodu objektu 

(nejčastěji plotů, zdí, vodních toků apod.). Technické prostředky pro obvodovou 

ochranu musí splňovat požadavky pro venkovní prostředí. 

· Plášťová ochrana – signalizuje narušení pláště objektu (vstupní a balkónové 

dveře, okna, stavební konstrukce apod.).   

· Prostorová ochrana - signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném 

prostoru, kdy pachatel již vnikl do vnitřních prostor a čidla detekují až pohyb 

v prostoru bezprostředně obklopující chráněné hodnoty a předměty. 

· Předmětová ochrana - signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele 

u chráněného předmětu jak při jeho napadení, tak i při neoprávněné manipulaci 

(ochrana trezorů, sbírkových předmětů apod.). 

· Klíčová ochrana - signalizuje narušení klíčových míst v objektu (chodby, 

schodiště, vstupní dveře apod.). [21] 
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Kombinací výše jmenovaných typů ochrany se vytváří tzv. vícestupňová ochrana. [21] 

 

5.2.3 Předání poplachového signálu 

EZS lze také dělit podle způsobu předání poplachového signálu (viz obrázek 4). Podle 

způsobu signalizace se rozlišují: 

· Systémy s lokální signalizací – v případě poplachu je spuštěna akustická nebo 

optická signalizace přímo ve střeženém prostoru, plní preventivní i informativní 

funkci. Tento způsob signalizace se využívá u bytů, popřípadě menších 

soukromých provozoven. 

· Systémy s autonomní signalizací – v případě poplachu je spuštěna signalizace 

u stálé služby, která provádí vyhodnocení poplachového stavu, případně i samotný 

zásah. Stálá služba je zřízena přímo v chráněném objektu. 

· Systémy s dálkovou signalizací – v případě poplachu je spuštěna signalizace 

u stálé služby, která není součástí chráněného objektu a na základě smluvního 

vztahu s uživatelem objektu zajišťuje vyhodnocení a případný zákrok. Typickým 

příkladem jsou pulty centralizované ochrany (dále jen PCO), jež jsou často 

využívány k ochraně objektu, kde chybí mimo pracovní dobu fyzická ostraha. 

[21] 

  

Obrázek 4: Schéma způsobu předání poplachového signálu [21] 

 

 Pověřená osoba 

 Náhodný občan 

Policie, 

Soukromá 

bezpečnostní 
služba 

EZS s lokální 
signalizací 

Autonomní 
EZS 

EZS s dálkovou 
signalizací (PCO) 
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5.2.4 Stupeň zabezpečení 

Dalším kritériem, podle kterého lze dělit jednotlivé prvky EZS, je dělení z hlediska 

stupně zabezpečení (viz tabulka 2). Jednotlivé stupně zabezpečení jsou definovány v ČSN EN 

50131-1 a stanovují kritéria na výbavu a funkci jednotlivých komponentů. [7] 

 

Stupeň Míra rizika Předpokládaný typ narušitele 

1 nízké 
narušitel má malou znalost EZS; omezený sortiment 
snadno dostupných nástrojů 

2 
nízké až 
střední 

narušitel má určité znalosti o EZS; omezený 
sortiment základních přenosných přístrojů (např. 
multimetr) 

3 
střední až 

vysoké 

narušitel je obeznámen s EZS; úplný sortiment 
základních přenosných přístrojů a elektronických 
zařízení 

4 vysoké 

narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat 
podrobný plán vniknutí; kompletní sortiment 
zařízení včetně prostředků pro náhradu 
rozhodujících prvků EZS 

Tabulka 2: Stupeň zabezpečení [7] 

 

5.2.5 Rozdělení prvků EZS   

V tabulce 3 jsou přehledně uvedeny nejpoužívanější prvky EZS podle typu ochrany 

nebo postavení prvků v zabezpečovacím řetězci. Z důvodu velikosti je tabulka zobrazena na 

následující straně. 
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Prvky plášťové ochrany  Prvky prostorové ochrany 

· magnetické kontakty  · pasivní infračervená čidla 

· čidla na ochranu prosklených ploch  · aktivní infračervené čidla 

· mechanické kontakty  · ultrazvuková čidla 

· vibrační čidla  · mikrovlnná čidla 

· poplachové folie, tapety, polepy 

a poplachová skla 

 · kombinovaná duální čidla 

  

· drátová čidla   

· rozpěrné tyče   

Prvky tísňové ochrany  Prvky předmětové ochrany 

· veřejné tísňové hlásiče  · otřesová čidla 

· skryté tísňové hlásiče  · čidla na ochranu zavěšených 
předmětů · osobní tísňové hlásiče  

  · kapacitní čidla 

Ovládací zařízení  Čidla speciální 

· blokovací zámky  · tlaková čidla 

· spínací a propouštěcí zámky  · nášlapné koberce 

· kódové klávesnice   

· ovládací a indikační díly   

· kartové ovládání   

Poplachové ústředny EZS  
Prvky venkovní obvodové 
(perimetrické) ochrany 

· klasické smyčkové ústředny  · mikrofonické kabely 

· ústředny s přímou adresací  · infračervené závory a bariéry 

· ústředny smíšeného typu  · mikrovlnné bariéry 

· ústředny s bezdrátovým přenosem 
signálu od čidel 

 · štěrbinové bariéry 

 · zemní tlakové hadice 

  
· perimetrická pasivní infračervená 

čidla 

Signalizační (výstražná) zařízení  Přenosová zařízení 

· zábleskový maják  · automatické telefonní hlásiče 
a voliče · siréna  

  · bezdrátová přenosová zařízení 
Tabulka 3: Rozdělení prvků EZS [7] 

 

5.3 Systémy průmyslové televize 

Systémy průmyslové televize (dále je CCTV) resp. kamerové systémy zažívají 

v současnosti největší rozvoj z řad prvků technické ochrany zabezpečení osob a majetku. 

V posledních letech se staly díky výraznému snížení pořizovacích nákladů velice populární 

i pro širší spektrum uživatelů. Kromě užití v oblasti zabezpečovací techniky našly CCTV 
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systémy uplatnění v oblasti prevence kriminality, monitorování dopravy, identifikace osob, 

měřící techniky, zdravotnictví, dohledu nad výrobními procesy apod.  

 

5.3.1 Právní úprava kamerových systémů 

Provozování kamerových systému je právně upraveno několika předpisy a normami. 

Pokud je při kamerovém sledování pořizován i záznam sledovaných záběrů, považuje se 

provozování kamerového systému za zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Ovšem samotné kamerové sledování fyzických osob se za zpracování osobních údajů 

nepovažuje. 

Osobními údaji jsou tedy údaje (obrazové, zvukové) uchovávané v záznamovém 

zařízení, na základě kterých lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

Dle výše jmenovaného zákona musí být subjekt údajů o užití kamerového systému vhodně 

informován (např. upozorněním, že daná místnost nebo objekt je monitorován kamerovým 

systémem). [19] 

 

5.3.2 Funkce a využití kamerových systémů 

Základní funkce kamerových systémů v oblasti bezpečnosti osob a majetku umožňují: 

· Sledování chráněného prostoru v reálném čase, 

· Nepřetržitý záznam obrazu, 

· Ověření příčiny poplachu, 

· Prohlížení záznamů, 

· Archivace pro pozdější rekonstrukci. [9] 

 V praxi se CCTV systémy nejčastěji využívají zejména z preventivního charakteru 

(odrazení pachatele od páchání trestné činnosti, viz graf 3). [9] 
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Aktivní monitoring 
20%

Zpětné 
vyhodnocení 
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Kontrola vlastní 
práce zaměstnanců 

10%                           

Preventivní 
opatření 

50%

 

Graf  3: Využití CCTV systémů v praxi [9] 

 

Možnosti aplikace a využití CCTV systémů v oblasti zabezpečovací techniky: 

· Sledování vstupů a vjezdů do objektu, 

· Monitoring pozemků a objektů, 

· Dohled na parkovištích a garážích, 

· Sledování provozu v bankovních a obchodních domech, 

· Sledování exponátů v muzeích a galeriích,¨ 

· Kontrola ovzduší a odpadních vod, 

· Monitorování provozu letišť a přistávacích ploch. [22] 

 

5.3.3 Rozdělení prvků CCTV systémů 

Stejně jako EZS i systémy CCTV tvoří řetězec prvků (viz obrázek 5). Mezi základní 

prvky kamerových systémů se řadí: 

· Kamera – základní a nejdůležitější prvek kamerového systému. Snímá chráněný 

prostor a přenáší zachycenou světelnou energii na elektrický signál. 

· Monitor – slouží jako zobrazovací jednotka CCTV systémů. Podle konstrukce se 

rozlišují CRT, LCD nebo plazmové monitory. 
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· Multiplexer – zařízení, které slouží k přenosu a zobrazení více záběrů na jednom 

monitoru z různých kamer současně. Používá se v systémech s větším množstvím 

kamer. 

· Záznamové zařízení – slouží k vytvoření záznamu obrazu snímaného kamerou za 

účelem archivace. Jako záznamové zařízení se používají analogové či digitální 

videorekordéry. 

· Ovládací zařízení – umožňuje ovládat, např. pomocí klávesnice, koncové prvky 

CCTV systému (otáčení kamer, přibližování obrazu apod.) 

· Přenosová zařízení – slouží k přenosu videosignálu z kamer do zobrazovací 

jednotky (monitoru). Využívá se kabelového nebo bezdrátového přenosu. [7, 9] 

 

Obrázek 5: Schéma prvků CCTV systému 

 

5.4 Systémy kontroly a řízení vstupu 

Systémy kontroly a řízení vstupu (ACS) se uplatňují tam, kde je potřeba kontrolovat 

a regulovat přístup osob vstupujících do objektu nebo jeho jednotlivých částí. Umožňují vstup 

oprávněných osob do objektu a naopak znemožňuje vstup neoprávněných osob do objektu. 

Systémy kontroly a řízení vstupu jsou často doplňovány např. docházkovým a stravovacím 

systémem pracovníků organizace, systémem kontroly pohybu osob v příslušných zónách 

objektu, nebo systémem řízení přístupu na parkoviště včetně evidence návštěv. 

Systémy kontroly a řízení vstupu jsou sestavovány z následujících prvků: 

· Identifikační prvek (nosič informací) – prvek nesoucí informaci, která se 

obvykle přímo vázána k objektu identifikace (identifikační karty, 

magnetofonové pásky, visačky, přívěšky apod.) Jako identifikační prvky se 

také využívají biometrické vlastnosti člověka (otisk prstu, oční sítnice 

a duhovky, geometrie ruky, hlas, podpis apod.). 

Kamera 

Kamera 

Multiplexer 

Ovládací zařízení 

Monitor 

Záznamové 

zařízení 
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· Snímací zařízení – snímací zařízení snímají informace obsažené na 

informačních prvcích. Podle vstupní informace se snímací zařízení rozdělují 

na:  

· Snímače identifikačních prvků – nejčastěji identifikační karty. 

· Snímače kódové informace – kódové klávesnice sloužící pro zadání 

PIN kódu. 

· Snímače biometrických rysů oprávněné osoby. 

· Snímače kombinované – pro zvýšení bezpečnosti se využívá 

kombinace výše uvedených snímacích zařízení (např. kombinace 

karetních systémů s následným zadáním PIN kódu).  

· Řídící jednotka – přebírá signály ze snímacích zařízení a podle srovnání 

s informacemi uloženými v paměti rozhoduje o uvolnění nebo zablokování 

hlídaného vstupu. 

· Centrální jednotka – slouží k řízení a monitorování celého systému, 

umožňuje programování a obsluhu systému. 

· Blokovací zařízení – slouží k fyzickému uvolnění nebo zablokování vstupu do 

objektu (elektromagnetické uvolňovače, motorické závory, přídržné magnety, 

turnikety apod.). 

· Jednotka zápisu – zařízení umožňující zápis informací (jméno, příjmení, 

oprávnění, omezení apod.) do identifikačních prvků. [22] 

 

5.5 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) je soubor technických zařízení, jež slouží 

k detekci vznikajícího požáru, včasné signalizaci nebezpečného stavu kompetentním osobám 

a aktivaci ostatních požárně bezpečnostních zařízení. Tyto osoby pak vyhodnocují nastalou 

situaci a mohou zahájit likvidaci požáru, případně přivolat další pomoc k provedení 

protipožárního zásahu (např. jednotky HZS). 

Základními prvky EPS jsou: 

· Hlásiče požáru – zařízení, které detekuje vznikající požár na základě změn 

fyzikálních parametrů v hlídaném prostoru. Podle druhu jejich aktivace se 

rozdělují na hlásiče: 
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· Samočinné (automatické) – zařízení, jež sama reagují na průvodní 

jevy při požáru (kouř, nárůst teploty, plameny nebo jejich kombinace) 

a signalizují zjištěnou situaci ústředně EPS. 

· Tlačítkové (manuální) – zařízení, jež uvádí do činnosti osoba, která 

požár nebo jiné nebezpečí zpozorovala.  

· Ústředna EPS – zařízení, jež shromažďuje informace ze všech požárních 

hlásičů a po jejich zpracování na ně reaguje odpovídající odezvou (vyhlášení 

poplachu, signalizace poruchy, přenos signálu na PCO, aktivace samočinných 

hasících zařízení, uzavření požárních dveří apod.). Ústředna EPS zároveň 

slouží k ovládání, programování a diagnostice poruch celého systému. 

· Doplňující zařízení – mezi doplňující zařízení patří např.:  

· Zařízení pro dálkový přenos požárního poplachu (ZDP) -  

zprostředkovává přenos poplachového signálu z ústředny EPS na 

ohlašovnu požáru. 

· Obslužné pole požární ochrany (OPPO) - typizovaný ovladač 

ústředny EPS s jednoduchým ovládáním, který slouží pro snadné 

a rychlé ovládání ústředen EPS hasiči. Díky obslužnému poli jsou 

schopni ovládat některé důležité funkce kterékoliv ústředny EPS, což 

velice usnadňuje práci hasičů při samotném zásahu. 

· Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) – speciální úschovná 

schránka pro klíč od dveří do objektu. Klíčový trezor je umístěn do 

vnější zdi v blízkosti vstupních dveří, je ovládán ústřednou EPS a také 

zabezpečen systémem EZS proti neoprávněnému vniknutí. Vnější 

dveře trezoru se uvolní po vyhlášení poplachu ústřednou EPS, vnitřní 

dveře trezoru uvolní hasiči při svém příjezdu univerzálním hasičským 

klíčem. [7] 

Zapojení jednotlivých prvků EPS je schématicky znázorněno na obrázku 6. 

 



 25 

 

Obrázek 6: Blokové schéma EPS [4] 

  

 Samotné propojení hlásičů požáru s ústřednou EPS je realizováno pomocí hlásících 

linek, které slouží k přenosu poplachových signálů do ústředny EPS v jednom směru 

a k napájení jednotlivých hlásičů požáru v opačném směru. Podle způsobu rozpoznání 

jednotlivých hlásičů požáru se systémy EPS rozdělují na: 

· Systémy s kolektivní adresací – při tomto způsobu adresace ústředna EPS 

rozpozná na jaké hlásící lince došlo k detekci požáru, nerozpozná však, který 

konkrétní hlásič požáru poplach vyvolal. 

· Systémy s individuální adresací – při tomto způsobu adresace ústředna EPS 

přesně rozpozná, který konkrétní hlásič požáru poplach vyvolal a může pro 

přesně lokalizovat místo vzniku požáru. [4] 

 

5.6 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou se rozumí soubor organizačně administrativních opatření 

a postupů směřujících k zajištění podmínek pro správnou funkci zabezpečovacího systému 

a jeho implementaci do provozu chráněného objektu. Cílem režimové ochrany je rovněž 

zajistit chráněné zájmy proti dalším formám trestné činnosti (výtržnosti, vandalismus, drobné 

krádeže a rozkrádání, sabotáže, průmyslová špionáž, předstírání škod zaměstnanci i hosty 

apod.). Nejčastěji je režimová ochrana zahrnuta ve směrnicích, které upravují vstup, odchod 

a pohyb osob po objektu, manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz zabezpečovacích 

systémů, výkon fyzické ostrahy objektu apod. 

doplňující zařízení ústředna EPS 

hlásící linky 

signalizační linka 

samočinné hlásiče požáru 

tlačítkové hlásiče požáru 
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Nejproblematičtějším stádiem aplikace režimové ochrany není vytvoření 

bezpečnostních opatření, nýbrž jejich implementace do každodenního života v objektu. 

Tíženého výsledku lze dosáhnout jen součinností všech pracovníků objektu včetně plné 

podpory vedení společnosti. 

Z prostorového hlediska můžeme režimová opatření rozdělit na: 

· Vnější režimová opatření – opatření, jež upravují podmínky pro vstupní 

a výstupní prostory, kterými se osoby i vozidla dostávají do objektu, nebo jej 

opouští (osobní a nákladové dráhy, propusti potoků a řek protékající objektem, 

napojení na kanalizaci, propusti a ventilační šachty, kabelové šachty apod.). 

Kontrolní činnost je v rámci vnějších režimových opatření většinou řešena 

fyzickou silou (ostrahou). 

· Vnitřní režimová opatření – opatření, jež se vztahují k dodržování 

následujících bezpečnostních směrnic a opatření:  

· Omezení vstupu a pohybu osob a vozidel v objektu jen na konkrétní 

prostory, často určené pro konkrétní pracovníky a vozidla, 

· Zajištění přehledových a kontrolních pásem na vnitřní straně vnějšího 

ohrazení objektu včetně osvětlení, 

· Zamezení úniku zbytných nebo neevidovaných materiálů nebo 

výrobků, 

· Způsoby příjmu a výdeje materiálů od překročení hranic objektu až po 

jeho opuštění (byť ve formě výrobků). [22] 

 

5.7 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha představuje završení každého zabezpečovacího systému. Tento 

způsob zabezpečení je prováděn vrátnými, hlídači, strážnými, soukromou hlídací 

(bezpečnostní) službou nebo policisty. Podle úrovně fyzické ostrahy se hodnotí účinnost 

komplexního zabezpečovacího systému. I když bude klasická, technická i režimová ochrana 

na velmi vysoké úrovni, účinnost jednotlivých druhů zabezpečovacího systému je vždy do 

jisté míry závislá na reakci člověka. Nutno však zdůraznit, že fyzická ostraha je finančně 

nejnáročnějším druhem zabezpečení. Samotné pořizovací náklady fyzické ostrahy (výstroj, 

výzbroj, základní výcvik) jsou poměrně nízké, na rozdíl od ostatních druhů ochrany (klasické 

a technické). Daleko nákladnější jsou však režijní náklady (mzdy pracovníků fyzické ostrahy), 

které narůstají společně s existencí fyzické ostrahy, na rozdíl od ostatních druhů ochrany, kde 
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jsou režijní náklady minimální. Proto je velice důležité fyzickou ostrahu promyšleně 

a efektivně kombinovat s ostatními prostředky ochrany.  [22] 

 

6 Charakteristika společnosti ROLOFOL s.r.o. 

V této kapitole je věnována pozornost obecnému popisu společnosti a jejímu 

stávajícímu zabezpečení. Tuto společnost jsem si vybral hlavně proto, že zde již druhým 

rokem pracuji a proto nebyl problém s přístupem do areálu společnosti při hodnocení 

stávajícího systému zabezpečení. 

 

6.1 Představení společnosti 

Společnost ROLOFOL s.r.o. byla založena v roce 2001. Sídlo i areál společnosti se 

nachází v obci Bordovice nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Díky svému dynamickému 

rozvoji se již v prvních letech své existence zařadila mezi nejvýznamnější distributory 

stretchové fólie (LLDPE) pro ruční i strojní paletové balení zboží v České a Slovenské 

republice. Kromě výroby a prodeje stretchové fólie se společnost ROLOFOL s.r.o. zaměřuje 

rovněž na dodávky tepelně smrštitelné fólie (LDPE) pro skupinové balení zboží, překrývací 

fólie (PE), lepících a vázacích pásek. V roce 2004 se společnost ROLOFOL s.r.o. rozhodla 

investovat do nákupu nejmodernější castové technologie umožňující výrobu průtažné 

(stretchové) folie formou lití. V září roku 2005 byla tato investice úspěšně dokončena 

a společnost ROLOFOL s.r.o. zahájila jako první v České a Slovenské republice výrobu 

stretchové folie. V srpnu roku 2007 byla uvedena do provozu již druhá výrobní linka, která 

umožnila zvýšit produkci společnosti ROLOFOL s.r.o. z 5.000 na 11.000 tun stretchové fólie 

ročně. [13] 

 

6.2 Popis chráněného objektu 

Samotný areál společnosti se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách dřívějšího 

zemědělského družstva. K areálu vede jediná příjezdová komunikace, která slouží jak pro 

nákladní automobily dovážející a vyvážející vstupní a výstupní suroviny, tak pro pracovníky 

společnosti. Součástí areálu o rozloze cca 14.000 m
2
 jsou výrobní, skladovací 

a administrativní prostory (viz obrázek 7). Celkový obvod areálu čítá cca 520 m. Společnost 

ROLOFOL s.r.o. zaměstnává 72 zaměstnanců na plný i částečný úvazek. Parkování pro 

zaměstnance je zajištěno před administrativní budovou, pro vedení společnosti a návštěvy 

jsou vyhrazeny čtyři parkovací místa vedle administrativní budovy. Administrativní 
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pracovníci pracují v jednosměnném provozu od 7:30 – 16:00. Pracovníci ve výrobě pracují ve 

12-hodinovém nepřetržitém provozu od 7:00 do 19:00 a od 19:00 do 7:00 . Skladníci pracují 

v 8-hodinovém dvousměnném provozu od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00. Jelikož je 

společnost chráněnou dílnou ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů a změn, zaměstnává také pracovníky se změněnou pracovní schopností 

na zkrácený 4-hodinový úvazek v rozmezí od 6:00 do 22:00. Tito zaměstnanci jsou zařazeni 

na různé pracovní pozice, např. pracovníci úklidu, expedice, telemarketingu nebo vrátní, jenž 

částečně plní funkci fyzické ostrahy, když kontrolují pohyb vozidel přes vstupní bránu 

objektu.     

 

 
Obrázek 7: Situační plán společnosti ROLOFOL s.r.o. [www.mapy.cz] 

 

6.3 Stávající systém zabezpečení 

Při popisu stávajícího systému zabezpečení společnosti ROLOFOL s.r.o. je vhodné 

rozdělit si chráněný objekt na ochranu perimetru, ochranu pláště budov, ochranu vnitřních 

prostor a předmětovou ochranu.  

Perimetrická ochrana objektu je realizována pomocí drátěného pletiva o výšce 150 cm 

kolem celého areálu společnosti. Nutno však dodat, že na řadě míst je oplocení 

Příjezdová 
komunikace 

Administrativní 
budova Výrobní hala 

Skladovací prostory 

S 
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v nevyhovujícím stavu a neplní tak dostatečnou ochranu proti neoprávněnému vniknutí osob 

na pozemek společnosti. 

Plášťová ochrana budou je tvořena pevným a odolným stavebním zdivem ze 

škvárobetonových tvárnic. Riziková místa představují stavební otvory (dveře, okna, vrata). 

Stávající zabezpečovací systém je realizován pouze v administrativní budově, kde je 

vybudován systém kontroly a řízení vstupu do budovy. Před vstupními dveřmi do 

administrativní budovy je na stěně umístěna dotyková klávesnice, která ovládá blokovací 

zařízení (elektromagnetický uvolňovač) na vnitřní straně vchodových dveří. Systém funguje 

tak, že po zadání kódu (kombinace čísel a znaků), který znají pouze pracovníci společnosti, 

dojde k uvolnění elektromagnetického uvolňovače a dveře lze otevřít. Po zavření dveří se 

uvolňovač automaticky zablokuje. Ačkoli jsou okna v přízemí administrativní budovy snadno 

přístupná pachateli, nejsou bohužel opatřena žádným zabezpečovacím systémem. V ostatních 

budovách areálu (výrobní hala, skladovací prostory) jsou okna umístěna těsně pod střechou. 

Vstup do těchto budov je realizován přes dvoudílná plechová vrata. 

Prostorová ochrana administrativní budovy je zajištěna pouze mechanickými 

zábranami. Jednotlivé kanceláře jsou mimo pracovní dobu uzamčeny jednoduchým zámkem 

s profilovou cylindrickou vložkou značky FAB. Vstupní dveře do prostoru půdy, kde se 

nachází archiv, i archiv samotný jsou uzamčeny neustále. Klíč k zámku od dveří na půdu 

i klíč k visacímu zámku na dveřích od archivu má k dispozici pouze sekretářka společnosti.  

Předmětová ochrana je realizována prostřednictvím trezoru s číselnou kombinací, 

který je umístěn v kanceláři jednatele společnosti a příruční pokladnou umístěnou v kanceláři 

sekretariátu společnosti.   

 Fyzická ostraha je částečně řešena pracovníky na vrátnici. 

 

7 Analýza a hodnocení rizik společnosti ROLOFOL s.r.o. 

Prvním krokem procesu snižování rizik je jejich analýza. Analýza rizik je obvykle 

označována jako proces identifikace možných hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění 

a dopadu na aktiva společnosti (vše, co má pro daný subjekt hodnotu). Pro analýzu rizika 

slouží celá řada metod, avšak ne všechny jsou pro konkrétní řešení rizik vhodné a neexistuje 

univerzální metoda, která by se aplikovala na všechny typy rizik. Výstupy hodnocení rizik 

určují odpovídající kroky vedení společnosti pro zvládnutí rizik a realizace následných 

opatření. [14] 
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7.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků 

Ishikawův diagram, nebo-li „diagram rybí kosti“, je jedním z prostředků pro 

modelování rizik. Používá se pro řešení složitějších systémů v oblasti bezpečnosti. Tato 

grafická metoda umožňuje přehledně analyzovat zásadní faktory (příčiny), jež způsobují daný 

problém (následek).  

Pro podmínky bezpečnosti společnosti ROLOFOL s.r.o. je Ishikawův diagram 

zobrazen na obrázku 8 – z důvodu velikosti je obrázek zobrazen na následující straně. 
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Obrázek 8: Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 
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7.2 Hodnocení rizik analýzou souvztažnosti 

Další metodou hodnocení rizik vhodnou zejména pro posuzování celých objektů je 

analýza souvztažnosti. Samotné řešení analýzy probíhá v několika etapách, jež mají vlastní 

vypovídací schopnost. Vyhodnocení jednotlivých etap představují dílčí závěry, které jsou 

podkladem k celkovému hodnocení rizik. Prvním krokem analýzy je identifikace 

potenciálních rizik. Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání vzájemných 

vazeb mezi nimi. Tomuto kroku je třeba věnovat maximální pozornost. Pro přehlednost je 

vhodné použít tabulku s maticí rizik. Na osy X a Y naneseme shodné prvky posuzovaného 

systému. Poté každý prvek systému hodnotíme s každým prvkem systému. Do tabulky 

zapisujeme hodnoty podle následujícího klíče: 0 = NE, 1 = ANO, v diagonále matice 

zapisujeme vždy 0 – vycházíme z předpokladu, že riziko nemůže vyvolat stejné riziko. 

Následně provedeme sumarizaci hodnot v řádcích i sloupcích (viz tabulka 4). [18] 

 

 

Tabulka 4: Identifikace rizik 
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 Po provedené sumarizaci následuje výpočet koeficientů Kar a Kpr. Koeficient Kar 

představuje procentní vyjádření počtu navázaných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem 

Ra. Koeficient Kpr představuje procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik. Koeficienty 

vypočteme podle následně uvedených vzorců postupně pro všechna rizika a výsledky 

zapíšeme do tabulky (viz tabulka 5). 

 

( )[ ] 1001 ×-= å xKK arar       (2) 

( )[ ] 1001 ×-= å xKK rbpr       (3) 

 

Kde x = celkový počet hodnocených rizik. 

 

 

Tabulka 5: Stanovení koeficientů 

 

 Z vypočtených koeficientů vyhledáme maximální a minimální hodnoty. Tento krok je 

nezbytný pro následný výpočet os grafu souvztažnosti. 

 

Kar min = 29    Kpr min = 18 

Kar max = 82    Kpr max = 82 

 

 Před samotným výpočtem os musíme stanovit spolehlivost systému, nebo-li optimální 

míru zajištění hodnoceného objektu. Na základě Paretova pravidla 80/20 si zvolíme 

spolehlivost systému 80 %. Pro samotný výpočet os grafu souvztažnosti využijeme 

následujících vzorců: 

Pro výpočet polohy osy O1 (rovnoběžka s osou Y) použijeme: 

  

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min)/100] • s (%)     (4) 

O1 = 100 – [(82 – 29)/100] • 80 = 58 %  

  

Kde s = spolehlivost systému (0 – 100 %). 
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Obdobně vypočteme i polohu osy O2 (rovnoběžka s osou X): 

  

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min)/100] • s (%)     (5) 

O2 = 100 – [(82 – 18)/100] • 80 = 48 % 

 

Kde s = spolehlivost systému (0 – 100 %). 

 

 Vypočtené polohy os naneseme společně s koeficienty Kar a Kpr do grafu, jak je vidět 

na obrázku 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zobrazené osy rozdělily graf do čtyř kvadrantů. Jednotlivé kvadranty představují 

oblasti závažnosti hodnocených rizik. Závažnost rizik v jednotlivých oblastech popisuje 

tabulka 6.  
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Obrázek 9: Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 

Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 

Kar [%] 

 

O1 

O2 
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Tabulka 6: Závažnost jednotlivých oblastí [16] 

 

 Analýza souvztažnosti identifikovala nejslabší místa v hodnoceném systému v oblasti 

I. a II. kvadrantu. Konkrétně jsou to rizika č.  1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Při návrhu 

inovativního řešení bezpečnosti společnosti ROLOFOL s.r.o. je důležité zaměřit se na tato 

rizika: vniknutí do objektu přes okna, dveře, vrata, plot a bránu, vniknutí na střechu objektu, 

poškození budovy zevnitř, vnesení nebezpečného předmětu, umístění výbušniny, krádež 

majetku, selhání lidského faktoru, selhání technického zařízení, spolupráce s pachatelem 

a nedostatečná kontrola osob. 

 

8 Návrh inovativního řešení bezpečnosti společnosti 

V předchozí kapitole jsme identifikovali nejzávažnější rizika, které ohrožují 

bezpečnost společnosti. V další části práce je věnována pozornost samotnému návrhu 

inovativního řešení bezpečnostního systému společnosti včetně celkového ekonomického 

zhodnocení nově navrženého systému. 

 

8.1 Mechanické zábranné systémy 

Největší část výše zmíněných rizik plyne z nedostatečné ochrany perimetru objektu 

a s tím související nedostatečná kontrola osob vstupujících do areálu společnosti. Při řešení 

perimetrické ochrany objektu je potřeba vyměnit staré a technicky nevyhovující oplocení za 

nové. Vzhledem k rozloze areálu bude nové oplocení ekonomicky nejnáročnější položka 

celého návrhu. Při výběru plotového systému bych doporučoval 4-hranné pozinkované pletivo 

se zapletenými napínacími dráty nahoře a dole o výšce 200 cm. Cena tohoto pletiva se 

pohybuje kolem 108 Kč/m. Při výstavbě plotu je potřeba nakoupit také sloupky, vzpěry 

a podhrabové překážky. Sloupky i vzpěry lze pořídit do 200 Kč/ks. Vzhledem k bezpečnosti 

je vhodné osadit plot ostnatým drátem (cena cca 4 Kč/m), podhrabovými překážkami (cena 

680 Kč/ks). Ploty vyšší jak 150 cm je vhodné z hlediska stability vypnout napínacím drátem 

uprostřed (cena cca 3 Kč/m). Jako vstupní prvky perimetrické ochrany bych doporučil použít 
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automatickou samonosnou bránu s průjezdnou šířkou 4 m s dálkovým ovládáním (cena 

43.560 Kč/brána + el. pohon), jak je vidět na obrázku 10 a vstupní branku 

s elektromagnetickým zámkem, odemykání přístupovou kartou (cena 10.680 Kč/branka + el. 

zámek), viz obrázek 11. [6, 11] 

 

     

Obrázek 10: Automatická samonosná brána [6]                                             Obrázek 11: Vstupní branka [6] 

          

 Z hlediska ochrany pláště budovy jsou nejrizikovějšími prvky otvorové výplně (dveře, 

okna apod.), zejména pokud mají skleněnou výplň. Proto je vhodné, alespoň v přízemí, osadit 

okna mřížemi. Tento způsob ochrany je velmi účinný, avšak značně neestetický. Proto bych 

doporučoval na okna aplikovat bezpečnostní folii, jež sníží riziko neoprávněného vniknutí do 

objektu rozbitím skleněné výplně okna a zároveň zachová estetický ráz objektu. Z široké 

škály bezpečnostních folií jsem vybral bezpečnostní folii SCX, kterou nabízí společnost 

NEXT spol. s r.o. Jedná se o třívrstvou čirou bezpečnostní folii s atestem P2A dle DIN - EN 

356 a tloušťkou 0,35 mm. Folie jsou odolné proti poškrábání a také částečně brání prostupu 

UV záření. Cena této folie je 990 Kč/m2
 (folie + montáž). [10] 

 

8.2 Elektrické zabezpečovací systémy 

Stávající elektrické ochranné prvky společnosti spočívají jen v systému řízení vstupu 

do administrativní budovy, kde je před vstupními dveřmi umístěna dotyková klávesnice 

ovládající elektromagnetický uvolňovač na vstupních dveřích. Proto doporučuji tento systém 

rozšířit na kompletní elektrický zabezpečovací systém administrativní budovy, výrobní haly 

a skladovacích prostor s rozmístěním jednotlivých prvků tak, abychom snížili riziko 

neoprávněného vniknutí pachatele do prostor budov. Zabezpečovací systém bude sestávat 
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z ústředny, ovládacích klávesnic, napájecích a záložních zdrojů, GSM modulátoru pro přenos 

poplachových stavů na vybrané mobilní telefony (případně na PCO), jednotlivých detektorů 

pohybu a tříštivosti skla a magnetických dveřních a okenních uvolňovačů. Signalizačním 

zařízením bude venkovní akustická a světelná siréna. Pro tento způsob zabezpečení jsem 

vybral systém OASiS 868 MHz od společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. 

Hlavním prvkem elektrického zabezpečovacího systému je ústředna. Pro tyto účely 

jsem vybral ústřednu JA-82K (obrázek 12). Jedná se o hybridní ústřednu, která umožňuje jak 

drátové tak bezdrátové propojení s jednotlivými prvky systému. Standardně má ústředna 

4 drátové vstupy, po rozšíření modulem s 10 drátovými vstupy může ústřednu disponovat až 

14 drátovými vstupy. Navíc při rozšíření o rádiový modul může ústředna přijímat informace 

od 50 bezdrátových periferií. Celý systém lze ovládat pomocí přístupových kódů a karet 

(ústředna rozliší až 50 uživatelů), bezdrátových klíčenek nebo vzdáleně např. mobilním 

telefonem či z internetu. K programování ústředny slouží systémová klávesnice, připojený 

počítač s patřičným programovým vybavením, případně vzdáleně mobilní telefon nebo lze 

programovat ústřednu prostřednictvím internetu. Ústředna je napájena síťovým zdrojem 

230 V / 50 Hz, max 0,1 A. Při výpadku elektrické energie zajišťuje napájení zálohovací 

akumulátor 12 V, 2,2 Ah. Ústředna samotná je chráněna proti poškození pachatelem, při 

pokusu narušení signalizuje poplach. Aktuální cena této ústředny je 1.548 Kč. [5] 

 

Obrázek 12: Ústředna JA-82K [5] 

 

 Pro zvýšení kvality zabezpečovacího systému doporučuji ústřednu JA-82K rozšířit 

o radiový modul JA-82R (obrázek 13) a GSM komunikátor JA-82Y (obrázek 14). Radiový 

modul umožňuje bezdrátovou komunikaci s koncovými prvky zabezpečovacího systému. 

Výhodou oproti kabelovému vedení je také skutečnost, že nemusíme zasahovat do stavebních 

konstrukcí objektu při vedení kabeláže ke koncovým prvkům. Bezdrátové prvky komunikují 

kryptovaným protokolem v pásmu 868 MHz na vzdálenost několika stovek metrů. Radiový 
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modul lze pořídit za 3.024 Kč. GSM komunikátor umožňuje dálkový přístup do systému 

pomocí mobilního telefonu nebo internetu a zároveň slouží k hlášení události na mobilní 

telefon  a hlídací pult (PCO) formou SMS nebo hlasových zpráv. Zařízení také slouží pro 

přenos fotografií zachycených z koncového prvku. Cena tohoto GSM komunikátoru je 

6.996 Kč. Radiový modul i GSM komunikátor jsou napájeny z ústředny 12 V.  

 

   

      Obrázek 13: Radiový modul JA-82R [5]     Obrázek 14: GSM komunikátor JA-82Y [5] 

     

 

 K ovládání a programování systému bych doporučil bezdrátovou klávesnici pro vnitřní 

prostředí JA-81F (obrázek 15). Klávesnice obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet 

a umožňuje připojit detektor otevření dveří. Komunikuje bezdrátově protokolem OASiS a je 

napájena dvěmi lithiovými bateriemi typu CR123A (3,0V). Dosah klávesnice při přímé 

viditelnosti je cca 100 m. Pořizovací cena této klávesnice je 2.904 Kč. Pro ovládání 

jednotlivých vstupních dveří a vrat jsem vybral externí klávesnici JA-80H (obrázek 16), jež 

obsahuje čtečku přístupových čipů, zvonkové tlačítko a svíticí klávesy. Tato klávesnice 

(pořizovací cena je 1.920 Kč) slouží k ovládaní dveřního zámku a komunikuje s ústřednou 

prostřednictvím rozhraní WJ-80 (obrázek 17). Rozhraní venkovní klávesnice obsahuje 

reléový výstup pro elektrický zámek a ústředně signalizuje otevření dveří (vrat) podobně jako 

dveřní detektor. Napájení je řešeno ze sběrnice ústředny. Aktuální cena tohoto rozhraní je 

1.200 Kč. 

 

                  

Obrázek 15: Klávesnice JA-81F [5]  Obrázek 16: Klávesnice JA-80H [5]  Obrázek 17: Rozhraní WJ-80 [5] 
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 Jako detekující prvky zabezpečovacího systému jsem vybral bezdrátový detektor 

pohybu osob a rozbití skla JA-80PB (obrázek 18) a bezdrátový detektor otevření JA-81MB 

(obrázek 19). Detektor pohybu osob a rozbití skla v sobě sdružuje PIR snímač pohybu 

a duální senzor rozbití skla. Detektor rozpozná rozbití skla na vzdálenost 9 m ze změn tlaku 

vzduchu a charakteristických zvuků doprovázející rozbití skla. Úhel detekce PIR senzoru je 

120 °, délka záběru cca 12 m. Napájení PIR části je řešeno lithiovou baterií typu LS(T)14500 

(3,6 V AA), napájení senzoru rozbití skla lithiovou baterií typu LS(T)14250 (3,6 V ½ AA). 

Komunikační dosah detektoru je při přímé viditelnosti cca 300 m. Náklady na pořízení 

detektoru jsou 2.160 Kč. Detektor otevření využívá magnetického senzoru k zajištění oken 

a dveří proti jejich otevření. Při rozpojení senzoru je ústředně detekován poplach. Napájení 

tohoto detektoru zajišťuje lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA). Komunikační 

vzdálenost s ústřednou při přímé viditelnosti je cca 300 m. Detektor otevření lze pořídit za 

1.176 Kč.  

 

       

Obrázek 18: Detektor JA-80PB [5]   Obrázek 19: Detektor JA-81MB [5] 

 

 Jako signalizační zařízení narušení chráněného objektu jsem vybral venkovní 

bezdrátovou sirénu JA-80A (obrázek 20). Siréna slouží také jako vnější detektor při sabotáži. 

Výstupem ze sirény je akustický signál, který upozorní okolí na narušení objektu a zároveň 

znervózní pachatele. Napájení je zajištěno lithiovou baterií BAT-80 Jablotron 6V, 11 Ah. 

Aktuální cena této sirény je 2.976 Kč. 
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Obrázek 20: Venkovní siréna JA-80A [5] 

 

 Rozmístění jednotlivým komponentů elektrického zabezpečovacího systému je 

schématicky zobrazeno v přílohách 1, 2, 3, 4, 5. 

 

8.3 Ekonomické zhodnocení inovativního návrhu 

Náklady na zabezpečení objektu by neměly převyšovat 10-15 % z hodnoty chráněného 

majetku. Při překročení této hranice se výdaje na snížení rizika stávají neúměrnými ve 

srovnání s příslušným omezením rizika (princip ALARA). Proto v tabulce 7 a 8 uvádím 

ekonomické zatížení nově navrhovaného systému. 

 

 

Tabulka 7: Náklady na pořízení MZS 
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Tabulka 8: Náklady na pořízení EZS + náklady celkem 

 

9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav zabezpečení společnosti 

ROLOFOL s.r.o. a také navrhnout inovativní řešení bezpečnostního systému společnosti 

prvky fyzické ochrany včetně ekonomického zhodnocení nově navrženého systému.  

V úvodní části práce je věnována pozornost právní úpravě v oblasti bezpečnosti osob 

a majetku. Je třeba si uvědomit, že ochrana osob a majetku je zakotvena v základních 

právních předpisech České republiky a při řešení této problematiky musíme postupovat 

v souladu s těmito prameny. Pro seznámení jsem z jednotlivých právních předpisů vybral 

skutečnosti, které se ochrany osob a majetku přímo dotýkají nebo s nimi souvisí.  

 V současné době dochází ke změnám ve výkladu základních pojmů a definic 

souvisejících s ochranou osob a majetku. Proto je této problematice věnována celá kapitola, 

kde jsou zařazeny nejfrekventovanější pojmy včetně jejich významu.  
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Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR pro Moravskoslezský kraj jsem dále 

zpracoval statistiku napadení průmyslových objektů v Moravskoslezském kraji, zejména pak 

oblast Nového Jičína, na jehož území se společnost nachází.   

V další části práce jsou rozebrány základní možnosti zabezpečení objektu prvky 

fyzické ochrany. Jsou zde řešeny druhy klasické ochrany (mechanické zábranné systémy), 

technické ochrany (elektrické zabezpečovací systémy, průmyslové televize, systémy kontroly 

a řízení vstupu, elektrická požární signalizace), režimové ochrany a fyzické ostrahy. 

Při hodnocení stávajícího stavu zabezpečení společnosti jsem došel k názoru, že řada 

prostředků již neplní svou funkci z hlediska ochrany objektu proti napadení neoprávněnou 

osobou. Pro identifikaci a modelování rizik byla použita graficko-analytická metoda rybí 

kosti, tzv. Ishikawův diagram. Po identifikaci možných rizik jsem následně zkoumal 

jednotlivé vazby mezi riziky pomocí metody souvztažnosti. Výsledkem analýzy byl výčet 

nejzávažnějších rizik ohrožujících bezpečnost společnosti. 

Na základě analytického výstupu jsem zpracoval inovativní řešení fyzické ochrany 

společnosti ROLOFOL s.r.o. včetně ekonomického zatížení nově navrženého systému 

zabezpečení. Z hlediska velké rozlohy areálu společnosti je nejnákladnější položkou 

inovativního návrhu ochrana perimetru, zejména vybudování cca 500 m oplocení 

s automatickou samonosnou vjezdovou bránou a vstupní brankou s el. zámkem pro 

zaměstnance společnosti. Návrh elektrického zabezpečovacího systému je zpracován pro 

všechny objekty nacházející se v areálu společnosti (administrativní budova, výrobní hala, 

skladovací prostory). Celkové náklady na zabezpečení se proto vyšplhaly na cca 530.000 Kč. 

Vzhledem k aktivům společnosti (18 mil. Kč) tvoří náklady na zabezpečení necelé 3 % 

z chráněného majetku společnosti. Obecně se uvádí, že náklady na zabezpečovací systém by 

neměly překročit 10-15 % z chráněných hodnot (princip ALARA). Nově navržený 

bezpečnostní systém tuto zásadu splňuje.  

Myslím si, že tato práce poukázala na rizika plynoucí z nedostatečně řešené 

bezpečnosti společnosti. Případná realizace inovativního návrhu sníží možný výskyt těchto 

rizik.    
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