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1. Úvod 

 

Zabezpečení objektu vychází z předpokladu zabezpečit co nejlépe vlastní majetek. Jak 

je zaručeno v Listině základních práv a svobod, každý má právo vlastnit majetek a s tímto 

souvisí i ochrana tohoto majetku. Právo na vlastnictví majetku je dokonce zakotveno jako 

jedno ze základních práv člověka. Samotný pojem ochrana objektu české právní předpisy 

neznají, avšak dá se hovořit o tom, že s ochranou objektu souvisí mnoho dalších pojmů, 

českými právními předpisy již definovanými.  

 

Dle statistik je loupež vloupáním jedním z nejpáchanějších trestných činů. Proto je 

třeba dbát na důkladné zabezpečení svého majetku. Vzhledem ke stále modernějším a 

novějším druhům zabezpečovacích systémů, již zajisté v dnešní době není problémem 

majetek důkladně zabezpečit. Ovšem žádný systém není bezchybný ani nepřekonatelný, proto 

je dobré zvolit vždy vhodnou kombinaci různých zabezpečovacích systémů, aby byla 

dosažena maximální možná ochrana vlastního majetku.  

 

Stěžejním cílem této bakalářské práce je systém řízení rizika a odůvodněné inovativní 

řešení zabezpečení prodejny automobilů prostředky technické ochrany. V rámci cíle je tedy 

nutné navrhnout zabezpečení tak, aby splňovalo všechny podmínky a požadavky s ohledem 

na specifika objektu. Ke splnění tohoto cíle je nutné navrhnou zabezpečení objektu autosalónu 

tak, aby bylo realizovatelné v praxi. Z tohoto cíle budou nadále vycházet i provedené analýzy. 

Při navržení zabezpečení nebude opomenuta ani ekonomická stránka.   

 

Neméně důležitým cílem je poskytnout komplexní pohled na zábranné systémy 

z teoretického hlediska. Vymezení jednotlivých druhů zábranných systémů, jejich specifika a 

vhodné použití.  

 

Vlastní názory, návrhy a připomínky jsou v této bakalářské práci psány kurzívou.  
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2. Ochrana objektu a její vymezení českými právními předpisy 

 

Jednotná právní úprava termínu ochrana objektů není jednoznačně dána, česká právní 

úprava tento termín nedefinuje. Ale touto oblastí se zabývá hned několik českých právních 

norem, každá z nich pak vystihuje určitou část ochrany objektů. Těmito normami jsou Ústava 

ČR, Listina základních práv a svobod, zákon č. 40/2009 Sb., trestní řád, trestní zákoník.   

 

2.1. Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky 

 

Jednoznačně nejdůležitějším a základním pramenem je zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava 

České republiky (dále jen „Ústava“). V Ústavě jsou zakotveny základní práva a povinnosti 

každého občana. Mezi takovéto práva jistě můžeme zařadit i právo na vlastnictví majetku a 

s tím související ochranu.  Článek 2 odst. 4 říká: 

„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“
1
  

 

2.2. Listina základních práv a svobod 

 

Součástí je pak Listina základních práv a svobod, o které se ústava zmiňuje v článku 3. 

S Listinou základních práv a svobod pojem ochrana objektů úzce souvisí, i když to nemusí 

být na první pohled hned zřejmé 

 

V Listině základních práv a svobod v článku 11, odstavci jedna je ustanoveno, že 

každý má právo vlastnit majetek. Přesné znění tohoto odstavce: 

„Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 

a ochranu. Dědění se zaručuje“
2
 

                                                 
1
 Ústava České republiky 
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2.3. Zákon č. 400/2009 Sb., trestní zákoník 

 

A na toto právo lze dále navázat zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který 

vymezuje v § 28 krajní nouzi a v § 29 nutnou obranu. I když na první pohled se může zdát, že 

se jedná o nesouvislé ustanovení, tyto pojmy spolu souvisí a navazují na sebe. Jak již bylo 

řečeno, každý má právo vlastnit majetek. S vlastnictvím majetku, však dále přichází na řadu 

jeho ochrana. A právě zde můžeme nalézt oporu v trestním zákoníku. Krajní nouze je dle § 28 

odstavce 1 čin, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněným 

trestním zákonem. Za těchto okolností pak tento čin, není trestným činem. 

 

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“
3
 

 

„(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“
3
 

 

 Z uvedeného lze v souvislosti s ochranou objektů vydedukovat, že za zmíněný zájem 

lze považovat majetek, který majitel smí chránit. A dále, že tato ochrana není trestným činem. 

Odstavec 2 pak dále rozvádí, za jakých okolností by se tento čin stal trestným.   

 

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“
3
 

 

„(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“
3
  

 

                                                                                                                                                         
2
 Listina základních práv a svobod 

3
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
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§ 29 Trestního zákoníku hovoří v odstavci jedna o okolnostech, za kterých není jinak 

trestný čin trestný. V odstavci 2 pak vysvětluje opak, tedy kdy se již o trestný čin jedná. 

Nutnou obranu tedy lze dle zákoníku definovat jako obranu osoby před útokem.  

 

Neméně důležitým paragrafem trestního zákoníku je paragraf §32, který rozvádí 

oprávněné použití zbraně a hovoří o podmínce, za které není použití zbraně trestným činem. 

Přesné znění tohoto paragrafu: 

 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.“
3 

 

2.4.  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 

Trestní řád souvisí s trestním zákoníkem, upravuje postup orgánů činných v trestním 

řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zajištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Toto trestní řád uvádí v § 1 odstavci 1. 



5 

 

3. Pojmy 

 

 Krádež – zcizení věci anebo hodnoty. Krádež je považována za trestný čin. 

 Trestný čin – čin, jenž je zákonem definován jako trestný. Za spáchání trestného činu 

je pachatel souzen.  

 Narušení objektu – neoprávněné vniknutí do objektu cizí osobou 

 Zabezpečení objektu – ochrana objektu před neoprávněným vniknutím různými 

bezpečnostními systémy 

 Bezpečnostní systém – systém, který buď zcela zabrání, nebo ztíží pachateli vniknout 

do objektu 

 Aktivní ochrana – reaguje na přítomnost pachatele a je schopna spustit na tento podnět 

poplach 

 Pasivní ochrana – klade pachateli pouze odpor proti neoprávněnému vniknutí 

 Chráněný zájem – jakýkoli majetek nebo věc, jenž je chráněn bezpečnostním 

systémem 

 Detekce – zjištění či sledování určité veličiny 

 Kamera – nahrávací zařízení, záznam lze zpětně přehrát 

 Hacker – počítačový specialista s detailní znalostí fungování systému 

 Zaměstnanec – osoba pracující na základě pracovněprávního vztahu upraveného 

zákoníkem práce, zaměstnanec nabízí svoji práci za mzdu 

 Zaměstnavatel – druhý účastník pracovněprávního vztahu, zaměstnavatel poptává 

práci 
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4. Statistiky Policie ČR [12] 

 

Policie řeší každý den bezpočet krádeží, vloupání a narušení objektů. I přes tresty 

hrozící za tyto trestné činy, každoročně počet těchto trestných činů stoupá. Dle nejnovějších 

statistik pro rok 2010 počet trestného činu krádeže vloupáním stále stoupá. Dle mezičasového 

srovnání roku 2009 a 2010 se zvýšil jak počet krádeží, tak napáchaná škoda. Pozitivnější 

zpráva ovšem je, že zároveň stoupá i číslo představující počet objasněných krádeží.  

 

Na následujících grafech lze pozorovat vývoj počtu trestných činu a škod. Jak lze 

vypozorovat trend sice od roku 2002 klesal, ovšem od roku 2008 opět stoupá.  

 

 

Obrázek č. 1 – Četnost krádeží vloupáním 

 

Obrázek č. 2 – Škody v tisících Kč způsobené krádežemi vloupáním 
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Pro rok 2010 byl zjištěn následující počet trestných činu a škod.  

Tabulka č. 1 – Kriminalita v České republice 

Kriminalita v České republice za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

trestný čin zjištěno skutků škody v tisících KČ 

Vraždy 173 1 005 

Násilné trestné činy 18 073 204 198 

Mravnostní činy 1 811 118 

Krádeže vloupáním 58 758 2 331 750 

Krádeže prosté 126 311  4 521 042 

Majetkové činy 203 717 8 380 595 

Ostatní kriminální činy 25 437 720 058 

Zbývající kriminalita 35 960 642 400 

Hospodářské činy 28 371 14 153 834 

celkem 498 611 30 955 027 

 

 

Obrázek č. 3 – Podíl krádeží vloupáním 

 

Krádeže vloupáním v roce 2010 tvořily skoro 12 % ze všech trestných činů. A jsou 

v této statistice třetím nejpáchanějším trestným činem hned po majetkových činech a prostých 

krádežích.  
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5. Druhy ochrany zabezpečení objektu 

5.1. Integrovaný bezpečnostní systém  

 

Bezpečnostní systém je tvořen řadou prvků, které jsou vzájemně propojeny vazbami. 

Integrovaný bezpečnostní systém je tak tvořen následujícími prvky: 

 Mechanický zábranný systém, 

 Signalizační a monitorovací systém (elektrické zabezpečovací systémy), 

 Systém organizačních opatření a ostrahy. [7] 

 

Pro nejefektivnější zabezpečení objektu je nutné zvolit optimální kombinaci všech 

těchto systému. Optimální kombinace by v tomto případě měla být taková kombinace, při 

které se každý systém podílí svým zástupcem na dostatečném zabezpečení. Pro znázornění 

optimální kombinace lze použít následující diagram.  

 

Obrázek č. 4 – Optimální zabezpečení 
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Jak lze vidět na obrázku výše, tyto prvky jsou vzájemně propojeny a místo, kde se 

všechny střetávají, vyjadřuje optimální kombinaci těchto prvků.  

 

5.2. Mechanické zábranné systémy 

 

Základním prvkem integrovaného bezpečnostního systému jsou mechanické zábranné 

systémy (dále jen MZS). Do mechanických zábranných systémů můžeme zařadit veškeré 

systémy, které zabraňují nebo ztěžují nepovolené vniknutí osoby do chráněného objektu. 

Klasickým představitelem MZS je například plot, dveře, okna. Primárním úkolem všech 

těchto systémů je zabránit nepovolané osobě ve vstupu do objektu.  

 

Mechanické zábranné systémy staví na své mechanické pevnosti, účelem je zajistit, 

aby pachatel musel vynaložit takový čas na překonání této překážky, který je delší, než je pro 

něj přijatelné. Jednotlivé mechanické zábranné systémy se liší ve způsobu svého překonání. 

Čas potřebný k překonání překážky lze vyjádřit následující rovnicí: 

Δt = t2 – t1 

Δt – čas potřebný k překonání překážky 

t1 – čas zahájení útoku na překážku 

t2  čas konečného překonání překážky 

 

Samozřejmě je žádoucí, aby čas potřebný k překonání překážky byl co největší.  

 

S překonáváním překážky souvisí další pojem a tím je minimální doba průlomové 

odolnosti. Stanovení této doby se liší dle toho, zda mechanickým zábranným systémem je 

otvorová výplň či úschovný objekt.  
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U otvorových výplní je dáno, že čas potřebný k překonání lze nalézt v klasifikaci 

bezpečnostní třídy, nalezený čas se 2 – 3 násobně navýší a výsledný čas představuje reálnou 

veličinu, za kterou může pachatel otvorovou výplň překonat. V klasifikaci bezpečnostní třídy 

se nachází jen zkušební čas, proto je nutné jej násobit.  

Dalšími ukazateli jsou stupeň rizika ohrožení objektu, odolnost MZS proti vloupání, 

optimální průlomový čas. [7] 

 

5.3. Elektrické zabezpečovací systémy 

 

Jejich úloha spočívá v registrování a předávání informací, jestli nedošlo k napadení 

objektu. Nejnovější elektrické zabezpečovací systémy jsou schopny doručit i přesnější 

informace, například přesné místo prolomení ochrany, způsob jakým byla prolomena atd. 

Elektrický zabezpečovací systém lze chápat jako soubor prvků, které mají schopnost dálkově 

opticky nebo akusticky signalizovat pokus o vstup nepovolané osoby či dokonce její vstup. 

Elektronický zabezpečovací systém je složen hned z několika prvků, jenž plní určitou funkci a 

v celku vytvářejí jakýsi zabezpečovací řetězec. Mezi tyto prvky můžeme řadit: 

 čidlo (detektor), 

 ústředna, 

 přenosové prostředky, 

 signalizační zařízení, 

 doplňková zařízení. 

 

Čidlo je takové zařízení, které v případě narušení objektu ihned zareaguje. Je schopno 

vyslat o tomto stavu zprávu nebo poplachový signál.  

 

Pokud vyšle čidlo poplachovou zprávu, je nadále na ústředně, aby ji zpracovalo. 

Ústředna také ovládá zabezpečovací systém a zpracování všech došlých informací.  
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Prostředníkem pro přenos výstupních informací z ústředny jsou přenosové 

prostředky.  

 

Pokud jsou informace přeneseny, jsou pomocí signalizačního zařízení převedeny na 

vhodný signál, kupříkladu poplach anebo výstraha.  

 

Dalším zařízením v tomto řetězci je doplňkové zařízení, jak již z názvu vyplývá, 

jedná se o zařízení, které usnadňuje ovládání systému.  

 

Všechny tyto prvky musí být pravidelně kontrolovány, jen tak lze zaručit jejich 

správnou funkci. A konkrétní podoba jednotlivých prvků závisí především na samotném 

objektu, jeho technologii výstavby, provozní organizaci a systému nezbytných režimových 

opatření. [8]  

 

5.4. Systém organizačních opatření a ostrahy 

 

Tyto systémy přebírají informace, když dojde k narušení zabezpečení objektu. Jakmile 

se tak stane, systém informace vyhodnotí a přijme opatření pro uvedení systému do 

rovnovážného stavu.  

 

Patří zde: 

 systémy kontroly vstupu, 

 systém generálního a hlavního klíče, 

 strážní služba. 
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Systém kontroly vstupu 

Primárním cílem systému kontroly vstupu je předejít tomu, aby nežádoucí osoba 

nezískala přístup k citlivým informacím, hodnotným předmětům či neveřejných prostor. [9] 

6. Jednotlivé prvky zabezpečení 

6.1. Mechanické zábranné systémy  

  

Mezi jednotlivé prvky mechanického zábranného systému lze řadit například: 

 perimetrickou ochranu, 

 plášťovou ochranu. 

 

6.1.1. Svařované zvlněné pletivo 

 

 

Obrázek č. 5 – Perimetrická ochrana [13] 

 

Pro perimetrickou ochranu lze použít nejrůznější druhy pletiva. Za jedno 

z nejkvalitnějších je obecně považováno svařované zvlněné pletivo. Toto pletivo je odolné a 

bylo vyvinuto speciálně pro účely ochrany průmyslových objektů. Zábranná funkce je dána 

hustými oky pletiva, jež jsou obdélníkového tvaru. A právě tyto vlastnosti mají velký vliv na 
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nesnadné přestíhání pletiva. Tak jsou zaručeny funkce obranná a ochranná. Další nespornou 

výhodou tohoto pletiva jsou zdvojené horizontální dráty, jejichž umístění je v pravidelných 

intervalech. Tímto zvyšují tuhost plochy plotu. Jsou vyráběny ve výšce 1,5 až 2,5 metru a 

rozměry ok jsou 76,2 x 383,8 milimetrů. Tyto výborné vlastnosti dále doplňuje ocelový drát o 

průměru 2 až 3,5 milimetru a trny o výšce 25,4 milimetru. Povrch je tvořen pozinkováním a 

PVC povlakem. Zábranná funkce může být ještě zvýšena kombinací tohoto pletiva s ochranou 

žiletkovou spirálou, jenž bude umístěná v horní části plotu. [7] 

 

6.1.2. Tvrzená bezpečnostní skla 

 

Jedna z nejlepších variant bezpečnostního skla je zajisté vrstvené bezpečnostní sklo. 

Vrstvené bezpečnostní sklo je vyráběno plošným spojením dvou a více vrstev čirého, 

barevného či reflexního skla. Mezi jednotlivými vrstvami skla je dále polyvinylbutyrálová 

fólie, která může být čirá, barevná nebo neprůhledná. Polyvinylbutyrálová fólie se vyznačuje 

vlastnostmi jako vysoká pevnost, adheze a elasticita. Díky těmto vlastnostem je fólie dobře 

přilnavá a pružná. Vrstvené sklo se výborně hodí pro jakýkoli druh plochy – svislou, 

skloněnou i vodorovnou, vzhledem k těmto faktům je vrstvené sklo jednou z nejlepších 

možností pro bezpečnostní zasklívání. Nevýhodou ovšem může být, že vrstvené sklo je dražší 

než bezpečnostní fólie, která se může aplikovat přímo na sklo. 

  

Vrstvené sklo je velmi odolné proti nárazům různých předmětů. Kupříkladu dovede 

klást silný odpor vůči násilným a opakovaným nárazům ocelovou koulí, dlažební kostkou, 

sekerou, lešenářskou tyč, dřevěným hranolem a dalšími. Ovšem ani velmi kvalitní odolné 

vrstvené sklo nevydrží vše a tak jako každou pasivní překážku i bezpečnostní vrstvené sklo 

lze nakonec překonat. [7] 

 

6.1.3. Bezpečnostní dveře 

 

Pro zvýšení bezpečnosti chráněného prostoru ale i dalších prostor lze dále použít 

speciální stavební, technické a bezpečnostní prvky a také úpravy dveřního prostoru. 
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Bezpečnostní dveře jsou výborným a v mnohých případech nutným bezpečnostním prvkem. 

Vzhledem k vlastnostem jsou bezpečnostní dveře jedním z nejpoužívanějších bezpečnostních 

prvků. Lze je použít jak pro velké komerční objekty, tak pro objekty malé a třeba i byty. 

Konstrukční provedení se vždy liší dle jednotlivých výrobců. Konstrukční úroveň se pak řadí 

do šesti tříd stejně jako kategorie mechanických zábranných systémů.  

 

Konstrukční provedení bezpečnostních dveří se sice liší dle jednotlivých výrobců, 

avšak cíl by měl být vždy stejný, a to: 

 zesílit pevnost proti proražení, proříznutí a proti různým způsobům páčení, 

 aplikovat uzamykací a zajišťující místa po celém obvodu bezpečnostních dveří a 

rozšířit jejich počet, 

 aplikovat takové uzamykací systémy, jež jsou odolné proti všem známým způsobům 

překonávání, 

 zvýšit odolnost zárubně jejich vyztužením nebo zesílením. [7] 

 

6.2. Elektrické zabezpečovací systémy 

 

Vybrané prvky elektrických zabezpečovacích systémů: 

 infračervené závory, 

 infračervené bariéry, 

 magnetické kontakty, 

 pohybová čidla. [8] 
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6.2.1. Infračervené závory 

 

 

Obrázek č 6 – infračervené závory [15] 

 

Infračervené závory a bariéry (jež jsou zmiňovány později) se řadí do obvodové 

ochrany. Infračervené závory jsou jedním z nejrozšířenějších druhů vnějších čidel obvodové 

ochrany, které se používají k upozornění při vniknutí za obvod střeženého objektu. 

Infračervené závory pracují v páru, na jedné závoře je umístěn vysílač a na druhé pak 

odpovídající přijímač. Infračervený paprsek je vysílán pomocí generátoru a optického 

systému, který se skládá ze speciálních čoček. Dalším nutným zařízením je řídící jednotka 

ovládaná mikroprocesorem, řídící jednotka je přijímačem informována o stavu. Řídící 

jednotka informaci zpracuje. Pakliže střežený objekt je narušen pachatelem (vstup narušitele 

do dráhy paprsku), získá řídící jednotka informaci a dle nastavení citlivosti spustí poplach.  

 

Aby bylo zabráněno planým poplachům, které mohou způsobit např. průlety ptáků, 

vysílač vysílá několik IR paprsků a poplach se spustí jen tehdy, pokud budou přerušeny 

všechny tyto paprsky současně. Doba trvání přerušení paprsků, po které se spustí poplach, se 

dá nastavit. [8] 
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6.2.2. Infračervené bariéry 

 

Bariéry se skládají z několika sloupků, přičemž na jedné straně je sloupek vysílačů a 

naproti je sloupek přijímačů. Je možné také střídavé osazení. [8] 

 

6.2.3. Magnetické kontakty 

 

Magnetické kontakty jsou prvkem plášťové ochrany. O oblíbenosti magnetických 

čidel svědčí, že se momentálně jedná o nejrozšířenější kontaktní čidla. Dle výrobců je vyráběn 

velký počet druhů, podle funkce a konstrukčního uspořádání se dělí do následujících skupin: 

 s jedním jazýčkovým kontaktem, 

 s více jazýčkovými kontakty, 

 s vestavěným ochranným odporem zapojeným sériově nebo paralelně, 

 s funkcí spínací nebo rozpínací, 

 bez vestavěné ochranné smyčky nebo s vestavěnou ochrannou smyčkou, 

 s ochrannou smyčkou bez ochranného odporu nebo s ochranným odporem, 

 s tzv. předmagnetizací.  

 

Odolnost proti překonání se u magnetických kontaktů liší. Lze se setkat od kontaktů 

snadno překonatelných až po kontakty překonatelné jen velmi obtížně. Běžné magnetické 

kontakty lze překonat pouhým magnetem, jeho přiložením ke kontaktu lze dovnitř objektu 

vniknout okny či dveřmi a to bez vyvolání poplachu. Děje se tak z toho důvodu, že jazýčkový 

kontakt zůstává sepnutý, protože není schopen rozlišit své magnetické pole od magnetického 

pole magnetu. [4] 
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6.2.4. Pohybové čidla – antimasking  

  

Obrázek č. 7 – pohybové čidlo [14] 

 

Pohybová čidla se řadí do prostorové ochrany. Na trhu jsou nabízeny různé druhy 

čidel, přičemž každé má určité specifické vlastnosti. Některé čidla nabízejí například dálkové 

odpojení indikační LED diody, odpojení mikrovlnné nebo ultrazvukové vysílací části čidel, 

funkci paměť poplachu a její dálkové nulování. 

Pro prostory s vyšším rizikem napadení se používají čidla s antimaskingem. 

Antimasking znamená, že jak v době provozu, střežení i mimo něj je na výstup čidla 

vyvedena informace o tom, zda se někdo nesnaží vyřadit čidlo z provozu nebo snížit jeho 

dosah a citlivost. Používají se z důvodu nebezpečí sabotáže systému a následného vloupání. 

Vyřazení čidla lze provést zakrytím nebo přestříkáním vhodným přípravkem, který nepropustí 

infračervené, ultrazvukové nebo mikrovlnné záření. Čidlo s funkcí antimasking se hodí jak do 

objektu se strážní službou, tak do objektu bez strážní služby. Čidlo s antimaskingem stále 

kontroluje blízký prostor před čidlem.  

 

Existuje několik variant, na jejichž základě čidlo funguje. Základním principem je, že 

čidlo funguje na principu vysílání infračerveného záření infradiodou do blízkého prostoru 

před čidlem. Poté čidlo záření opět přijme. V dalším kroku záleží na tom, zda je záření 

detekováno přijímací infradiodou či nikoli. V pořádku je, pokud zařízení detekováno není. 

Ovšem kdyby se infračervené záření odrazilo od předmětu, který úmyslně maskuje výhled 

čidla a je přijato, je vyhlášen poplach.  
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Méně používaným principem je fungování čidla na principu využívání mikrovlnného 

záření s nízkým výkonem. K vyhlášení poplachu dojde, pakliže by čidlo přijalo vyslané 

mikrovlnné záření zpět, to by znamenalo, že se odrazilo od překážky. [8] 

 

6.3. Ostatní zabezpečovací systémy 

6.3.1. Kamerové systémy 

 

Pro zabezpečení se používají systémy průmyslové televize, tzv. uzavřené televizní 

okruhy (Closed Circuit Television). Jasnou výhodou tohoto zabezpečovacího systému je 

možnost zaznamenání obrazu na médium, jenž může následně sloužit k vyhodnocení 

poplachových situací či dohledání určitých situací. Systém lze buď použít samostatně, nebo 

jej provázat s ostatními systémy elektrických zabezpečovacích systémů. Oblíbenost tohoto 

zabezpečovacího systému stále roste a stává se důležitou součástí zabezpečovacích systémů 

jak v průmyslových objektech tak třeba i v bytových domech, a to zejména v objektech 

s členitými prostory, kde je nutné mít přehled o pohybu cizích lidí. Dále jsou kamerové 

systémy využívány pro kontrolu dopravních situací, kontrolu výrobních procesů, v měřicí 

technice atd.  

 

Kamerový systém se skládá z kamer, hardwarového vybavení a software. Důležitou 

součástí je také záznamové médium, které slouží pro ukládání nahraných dat. Kamery mají 

většinou CCD čip pro výborné digitální zpracování obrazu. Novinkou v oblasti kamerových 

systémů je systém identifikace lidských tváří (facial recognition system), který umožňuje 

poznat obličeje osob bez jejich vědomí. [2] 

 

6.3.2. Pult centralizované ochrany 

 

Pult centralizované ochrany je služba nabízena soukromými firmami. Tyto firma mají 

vybudované dispečerské stanoviště, kde jsou přenášeny informace o monitorovaném objektu 

v době nepřítomnosti majitele a zaměstnanců. Objekt je střežen pomocí elektronické 
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zabezpečovací signalizace nebo elektronické požární signalizace, jež jsou napojeny na pult 

centralizované ochrany. Pro přenos informací lze využít různých způsobů. Nejčastějším je 

přenos prostřednictvím telefonních linek nebo GSM komunikátoru. Pokud je na dispečink 

přijat poplach, vysílá pult centralizované ochrany na místo zásahovou skupinu, dále informuje 

Policii ČR a majitele objektu o nastalé situaci. [2] 
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7. Popis objektu 

 

Objekt se nachází v obci Petřvald, okrese Karviná. Jedná se o novou výstavbu, která 

bude dokončena v létě 2011. Objekt byl navržen jako prodejna automobilů, neboli autosalon, 

autoservis a prodejna náhradních dílů. Dle dokumentace, která je přílohou této práce, byly 

všechny požadované funkce začleněny. Primární službou, kterou bude prodejna poskytovat, 

bude prodej automobilů značky Citroen. Investor již vlastní jeden autosalón, a to Meteorcar 

Orlová – Lutyně a především z důvodu již nedostačujících prostor a také rozšíření nabídky 

služeb i na jiném místě, se rozhodl vybudovat nový autosalón.  

 

Obrázek č. 8 – Prodejna autosalónu  
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7.1. Okolí objektu 

 

Objekt se nachází v nízké zástavbě rodinných domů, na ulici Ostravská, která je hlavní 

dopravní tepnou mezi Ostravou a Karvinou. Tato lokace byla k výstavbě vybrána právě 

z důvodu snadné dopravní dostupnosti, která je jedním z důležitých faktorů podnikatelského 

plánu. V okolí se nenachází jiná prodejna automobilů či autoservis. Zejména nepřítomnost 

konkurenčního autoservisu je dobrou zprávou. I když objekt má sloužit primárně jako 

prodejna automobilů, nový autoservis v takovéto oblasti by zajisté mohl přilákat klientelu. 

V bezprostředním okolí se nachází pouze rodinné domy. 

 

Samotný objekt je tvořen dvěma částmi – autosalónem a servisními dílnami. 

Předváděcí hala má rozlohu 365 metrů čtverečních, v zadní části předváděcí haly se nachází 

sklad náhradních dílů a prodejna. Dílny mají rozlohu 306 metrů čtverečních. Plášť objektu je 

tvořen panely z profilovaného plechu tloušťky 6 milimetrů, které jsou zatepleny 

polyuretanovou pěnou. Zeď okolo hlavního vchodu je tvořena skleněnou výplní, tzv. skleněná 

zeď.  

 

Jedná se o jednopatrovou budovu, která se skládá ze dvou částí, a to samotné prodejny 

automobilů a servisních dílen. Prostory prodejny lze dále rozdělit na veřejně přístupné a 

nepřístupné. Neveřejné prostory jsou dílny a perimetr okolo dílen. Veřejné prostory jsou 

tvořeny předváděcí halou a parkovištěm pro zákazníky, které se nachází přímo před hlavním 

vchodem budovy ve směru od ulice Ostravské. Budova má jeden hlavní veřejný vstup, který 

je zároveň hlavním vchodem, a dále v prostoru dílen se nacházejí čtyři vstupy pro 

zaměstnance, 8 sekčních vrat pro vjezd automobilů, jedny sekční vrata se nalézají 

v prostorách skladu a slouží pro přejímku náhradních dílů pro servis. Poslední sekční vrata 

jsou umístěny v prosklené stěně předváděcí haly a slouží k umístění automobilů do 

předváděcí haly.  

 

V prostorách dílen se nachází takzvané zázemí pro zaměstnance, které je tvořeno 

šatnami se sociálním zařízením. V prostorách dílen se dále nachází kotelna, místnost 
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s kompresorem a elektrorozvodna. V předváděcí hale se taktéž nachází sociální zařízení, jak 

pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Kancelářské prostory se nachází v předváděcí hale a jsou 

tvořeny třemi samostatnými kancelářemi pro administrativní činnost. Důležitou součástí 

předváděcí haly je taktéž archív, kde se nachází veškerá důležitá dokumentace, tento prostor 

je samozřejmě neveřejný. 

 

7.2. Kritická a slabá místa objektu 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného popisu, jedním z hlavních kritických míst jsou zajisté 

vstupy do objektu a skleněné výplně. Pokud by byly vstupy nedostatečně zabezpečeny, zvyšuje 

se riziko vloupání do objektu. Nejkritičtějším místem je pak zajisté hlavní vstup do objektu, 

neboť není chráněn žádnou perimetrickou ochranou (např. plot) a dále sekční vrata 

v předváděcí hale. Hlavním vchodem jsou prosklené elektricky ovládané výsuvné dvoudílné 

dveře, sekční vrata jsou taktéž celé prosklené. Za další kritická místa lze považovat celkové 

opláštění budovy, jelikož je tvořeno lehkými stavebními prvky, které lze snadno prolomit 

s použitím vhodných nástrojů. Kritickým je rovněž střecha budovy společně se světlíky a 

případně zařízení pro odvod tepla a kouře. Na všechna tyto kritická místa je nutno brát zřetel 

při zabezpečení objektu.  

 

7.3. Aktiva podniku 

 

Majetkem nejvyšší hodnoty jsou nové automobily, které se nachází jak v předváděcí 

hale, tak v zadní venkovní části objektu. I když není vysoce pravděpodobné, že by byly 

odcizeny zrovna automobily, je třeba s těmito aktivy počítat. Za přechodná aktiva podniku je 

nutno považovat automobily zákazníků, jež se zrovna nachází v servisní části objektu. Další 

vysoce cenná aktiva jsou nové náhradní díly nacházející se ve skladu náhradních dílů, veškeré 

vybavení dílen a administrativních prostor. Informace jsou taktéž považovány za cenné 

aktivum, informace o zákaznících a dodavatelích se nacházejí v archivu. Hotovost se nachází 

v pokladně a je pravidelně odvážena do banky.  
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Celková investice do zabezpečení by neměla přesáhnout 10 – 15 % hodnoty aktiv.  

8. Bezpečnostní analýza objektu 

 

Bezpečnostní analýzy slouží k identifikaci rizik, které se mohou v určitých situacích 

vyskytnout. Každá z nich přitom nahlíží na riziko ze specifické části. Tato práce se věnuje 

následujícím bezpečnostním analýzám: 

 Ischikawův diagram, 

 analýza FMEA, 

 Paretův diagram.  

 

8.1. Ischikawův diagram 

 

Ischikawův diagram neboli diagram rybí kosti je diagramem příčin a následků. 

Diagram je sestavován na základě identifikace nosného problému. Jak již název napovídá, 

diagram má podobu rybí kosti, z páteře vybíhající větve představují vždy určitou oblast, ve 

které lze identifikovat příčiny problému. Pro hledání příčin je nejlepší využít metodu 

takzvaného brainstormingu, jedná se o skupinu lidí, z níž každý přednáší svůj nápad. Cílem je 

získat ke každé oblasti, co nejvíce nápadů příčin, jež v konečném důsledku vedou 

k vytyčenému problému. Důraz není kladen na pravděpodobnost způsobení problému, ale na 

množství nápadů. Pro sestavení Ischikawova diagramu lze použít i počítačový software, 

ovšem tužka a papír je naprosto dostačující. Po sestavení diagramu následuje vyhodnocení 

příčin z hlediska pravděpodobnosti. Vyhodnocení lze provést jednoduchým způsobem, a to 

tak, že každý člen skupiny oboduje příčiny z hlediska pravděpodobnosti, nepravděpodobnější 

příčině udělí největší počet bodů. Pro objekt autosalónu bylo identifikováno následující riziko 

a příčiny. [10] 
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Za nosný problém bylo identifikováno napadení objektu. Za oblasti, ve kterých byly 

hledány příčiny problému, byly zvoleny: 

 perimetr objektu, 

 plášť objektu, 

 elektronický zabezpečovací systém, 

 interní hrozby.  

 

Příčiny problému se pokusila nalézt pomocí brainstormingu skupina 5 osob. 

Brainstorming byl ukončen, jakmile uběhla doba 5 minut, kdy nikdo z účastníků již nenavrhl 

další příčinu. Při sestavení diagramu nebyl brán ohled na pravděpodobnost jednotlivých 

příčin. Získané výsledky (příčiny) dále posloužily jako vstupní data pro analýzu FMEA.  

 

8.2. Analýza FMEA 

 

Analýza FMEA, neboli Failure Mode and Effect Analysis, je analýzou možností 

vzniku chyb a následků. Tato analýza se používá zejména v následujících případech: 

 navržení nového systému, 

 při bezdůvodných změnách u stávajícího systému, 

 nového použití stávajícího systému, 

 zlepšení a změny stávajícího systému. 

 

Jak již název napovídá smyslem analýzy je odhalit možná rizika a problémy a 

zhodnotit jejich závažnost. Následně pak lze vyhodnotit, zda opatření, které má sloužit 

k minimalizaci nebo odstranění těchto rizik, je vhodné.  
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Prioritu chyb definují následující oblasti: 

 pravděpodobnost výskytu chyby, 

 důležitost chyby, 

 pravděpodobnost s jakou může být chyba odhalena. 

 

Každá tato oblast se nadále dělí do deseti kategorií, přičemž 1. kategorie představuje 

nejmenší prioritu a 10. naopak největší. Celkovou prioritu chyby následně určí takzvané RPN, 

neboli rizikové prioritní číslo (Risc Priority Number). RPN se spočte jako násobek všech tří 

oblastí uvedených výše. [10] 
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Tabulka č. 2 – analýza FMEA 

Analýza FMEA 

P.č. subsystém identifikace nebezpečí P N H RPN opatření 

1 

Perimetr objektu překonání plotu 8 5 4 160 

vrcholová zábrana, 
podhrabové překážky, 
infračervené závory 

2 překonání brány nebo branky 8 5 4 160 infračervené závory 

3 špatný stav plotu 3 3 1 9 pravidelná údržba 

4 

plášť objektu 

překonání oken 6 8 2 96 

bezpečnostní skla, 
detekce překonání, 
prostorová ochrana 

5 

Překonání dveří, vrat 5 8 2 80 

bezpečnostní dveře, 
detekce otevření, 
prostorová ochrana 

6 proražení zdí 1 8 2 16 prostorová ochrana 

7 

EZS 

špatná manipulace 2 4 1 8 školení zaměstnanců 

8 
nedostatečná údržba 1 3 2 6 

pravidelná údržba, 
revize 

9 
selhání napájení 1 4 3 12 

pravidelná údržba, 
revize 

10 
chyba čidla 4 3 3 36 

pravidelná údržba, 
revize 

11 špatná instalace 1 3 4 12 revize 

12 
externí hrozby 

únik informací 1 4 5 20 kamerový systém 

13 krádež 2 3 3 18 kamerový systém 

14 

interní hrozby 

únik informací 2 8 6 96 kamerový systém 

15 
nedodržování bezpečnostních předpisů 2 6 5 60 

školení zaměstnanců, 
určení odpovědnosti 

16 nedostatečné školení 2 4 3 24 školení zaměstnanců 

17 spolupráce s pachatelem 1 4 4 16 kamerový systém 

18 krádež 2 3 3 18 kamerový systém 

 

 

8.3. Paretův diagram 

 

Paretův diagram je jedním z nástrojů řízení jakosti. Hlavní myšlenkou je takzvaný 

Paretův princip, jenž říká, že 80 % problémů bývá způsobeno pouze 20 % příčin. A právě 

těchto 20 % hraje významnou roli při řešení, pokud se k nim přihlédne, může dojít 

k výraznému zlepšení kvality. Závěr Paretova principu tedy zní, že je důležité zaměřit se na 

20 % příčin a nezabývat se méně důležitými.  
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Samotný Paretův diagram je spojením sloupcového a lineárního grafu. Lze v něm 

odhalit významné faktory, jež představují nejvýznamnější příčiny chyb. Sloupce zobrazují 

jednotlivé hodnoty a řadí se sestupně, zatímco lineární graf odráží celkový součet či 

procentuální zastoupení jednotlivých faktorů. [10] 

 

Tabulka č. 3 – Paretův diagram 

Paretova analýza 

P.č. RPN kumulativní RPN procentuální zastoupení 

1 160 160 19,21 

2 160 320 37,78 

4 96 416 49,11 

14 96 512 60,45 

5 80 592 69,89 

15 60 652 76,98 

10 36 688 81,23 

16 24 712 84,06 

12 20 732 86,42 

13 18 750 88,55 

18 18 768 90,67 

6 16 784 92,56 

17 16 800 94,45 

9 12 812 95,87 

11 12 824 97,28 

3 9 833 98,35 

7 8 841 99,29 

8 6 847 100,00 
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Obrázek č. 10 – Paretův diagram 

 

Z Paretova diagramu vyplývá, že 80 % problémů je způsobeno devíti příčinami. Tyto 

příčiny jsou označeny červenou barvou v tabulkách výše. Na tyto příčiny je třeba se zaměřit 

při zabezpečování objektu. Nejvýznamnějšími příčinami jsou překonání branky a překonání 

plotu. Je to způsobeno zejména tím, že v prostorách areálu se také nachází významná aktiva. 
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9. Navržené zabezpečení 

 

Detailní nákres navrženého zabezpečení je přílohou této práce.  

 

Perimetr objektu 

Z výše uvedených analýz vyplívá, že velkým problémem je již samotné překonání 

perimetru objektu. Z tohoto důvodu je vhodné, aby bylo věnováno tomuto zabezpečení zvýšené 

pozornosti.  

 

Ke snížení rizika překonání perimetrické ochrany objektu je navrhnuto použití 

bezpečnostního plotu ze svařovaného vlnitého pletiva výšky dvou metrů. Pod bezpečnostním 

plotem bude použita podhrabová překážka do hloubky třiceti centimetru ve formě betonových 

bloků. Horní část plotu je tvořena hroty. Speciální vrcholová ochrana v tomto případě použita 

nebude a to z toho důvodu, že by z estetického hlediska nepůsobila dobře.  

 

V perimetru objektu se nachází dvě posuvné brány pro vjezd automobilů a jedna 

branka. Brány budou elektricky ovládané pomocí dálkového ovládání. Branka i brány budou 

tvořeny ze svařovaných ocelových profilů a budou mít vrcholovou ochranu tvořenou ostny. 

Budou dosahovat výše dvou metrů stejné jako oplocení.  

 

Jako další bezpečnostní zabezpečení jsou navrhnuty infračervené závory. Budou 

umístěny ve vzdálenosti jednoho metru od plotu. A budou dosahovat výšky 1,5 metru. Sloupky 

vysílače a přijímače budou umístěny v rozích pozemku. Z důvodu snížení výskytu planých 

poplachů, bude bariéra tvořena čtyřmi infračervenými paprsky.  
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Plášťová ochrana 

V objektu se nachází celkem pět vstupních dveří. Hlavní vstup do objektu bude tvořen 

výsuvnými dveřmi, které budou zhotoveny z vrstveného bezpečnostního skla proti násilnému 

vniknutí stejného složení jako ostatní skleněné výplně. Hlavní vstupní dveře budou 

uzamykatelné pouze zevnitř objektu. Ostatní vstupní dveře budou monolitní konstrukce 

spadající do čtvrté bezpečnostní třídy dle následující tabulky.  

Tabulka č. 4 - Bezpečnostní třídy otvorových výplní
4
 

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 

 

                                                 
4
 Český normalizační institut: ČSN P ENV 1627, 2000, s. 16 
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Veškeré skleněné výplně v objektu (okna, dveře) budou tvořeny z bezpečnostního 

vrstveného skla proti násilnému vniknutí. Bezpečnostní sklo se skládá ze dvou vrstev skla a 

jedné mezivrstvy bezpečnostní fólie. Jako nejvhodnější varianta se jeví bezpečnostní sklo 

s vrstvou o tloušťce tři milimetry a jeden a půl milimetrové fólie.  

 

V objektu se také nachází jedenáct sekčních vrat, všechny tyto vrata jsou elektricky 

ovládaná. Při jejich uzavření dojde automaticky i k jejich uzamčení. Vrata umístěné 

v předváděcí hale budou celé skleněné, budou stejného složení jako ostatní skleněné výplně. 

Další vrata, která se nachází v prostoru nakládací rampy skladu, budou ocelové konstrukce. 

Ostatní vrata v oblasti dílen budou ocelové konstrukce s okénky z tvrzeného polykarbonátu.  

 

Všechny dveře a vrata budou vybaveny detekcí otevření pomocí magnetických 

kontaktů.  

 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana bude zajištěna pasivními infračervenými detektory pohybu, které 

budou umístěny po celém objektu. Čidla, umístěná v těsné blízkosti dveří nebo vrat, mají 

ochranu před zakrytím čočky (takzvaný antimasking). Detailní rozmístění je zakresleno 

v nákresu zabezpečení.  

 

Ústředna elektrického zabezpečovacího systému 

Ústředna elektrického zabezpečovacího systému bude umístěna v místnosti elektrické 

rozvodny. Tato místnost byla zvolena z důvodu jejího umístění v objektu, místnost se nachází 

uprostřed objektu. Výhodou této místnosti je, že žádná ze zdí není zároveň obvodová zeď a do 

místnosti nevedou žádná okna. Samotná ústředna bude smíšeného typu, na který budou 

pasivní infračervené detektory pohybu připojeny pomocí hlásicí linky s individuální adresací. 

Taktéž infračervené závory perimetrické ochrany budou mít individuální adresaci. Pouze 

magnetické kontakty budou připojeny na hlásící linku smyčkovou. Ovládací prvky systému 

budou umístěny v jak blízkosti hlavního vstupu, tak v blízkosti dalších dvou vstupních dveří. 
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Napájení ústředny bude zajištěno napájecím zdrojem typu A dle ČSN EN 50131-1. To 

znamená, že základní napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj jsou dobíjeny z elektrického 

zabezpečovacího systému.  

 

Elektrický zabezpečovací systém bude napojen na pult centralizované ochrany 

nacházející se ve městě Havířov. Dojezdový čas zásahové skupiny je deset minut.  

 

Kamerové systémy 

V objektu budou použity barevné kamery s infračerveným přísvitem pro noční vidění. 

Záznam bude spouštěn automaticky pomocí zabudovaného infračerveného pohybového 

senzoru. Záznamové zařízení bude umístěno v místnosti s archívem. Přesné umístění je 

znázorněno v nákresu zabezpečení, jenž je přílohou práce. Záznam bude ukládán po dobu 

sedmi dnů. Monitor bude umístěn v kanceláři vedoucího zaměstnance.  

 

9.1. Rozpočet 

 

Tabulka č. 5 - Jednotková kalkulace 

Druh zabezpečení Přibližná cena za kus 

ústředna 2090 

klávesnice 1786 

PIR detektor 422 

Magnetický kontakt 72 

Venkovní siréna 1320 

Komunikátor lan a telefonní linka 2400 

Optická závora 6450 
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Celkový rozpočet zabezpečení: 

Ústředna   2 090 

Klávesnice   5 358 

PIR detektor   7 174 

Magnetické kontakty  1 368 

Venkovní siréna  1 320 

Komunikátor   2 400 

Optická závora           32 250  

Celková cena            51 960  

 

Uvedená celková suma za zabezpečení zahrnuje pouze elektrické zábranné systémy. 

Jednotkové ceny jednotlivých zabezpečení byly stanoveny nejobvyklejší cenou na trhu. Do 

kalkulace nejsou zahrnuty mechanické zábranné systémy. A to z toho důvodu, že u těchto 

druhu zabezpečení jako jsou vrata, okna atd. je nutné znát přesné technické parametry. 

V době psaní této bakalářské práce ještě nebyl majitel objektu o těchto parametrech 

rozhodnut.  

 

9.2. Zhodnocení zabezpečení 

 

Pro zabezpečení tohoto objektu byly navrženy různé druhy zabezpečovacích systémů 

s úmyslem co nejvíce minimalizovat riziko napadení objektu. Byly navrženy jak systémy 

mechanické, tak elektrické i ostatní druhy zabezpečovacích systémů. Systémy jsou rozmístěny 

v areálu celého objektu, od perimetru až po zázemí budovy. Pro navržení zabezpečení objektu 

byly provedeny analýzy, z jejichž výsledků navržené zabezpečení vychází. Jelikož se hodnota 

aktiv odhaduje na 8 000 000 Kč, byla splněna podmínka, že investice do zabezpečení 

nepřesáhne maximálně 15 % hodnoty aktiv.  
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10.  Závěr 

 

Důkladnost zabezpečení objektu závisí vždy především na vlastníkovi objektu. Jelikož 

dobré zabezpečení je po finanční stránce velmi náročné. Otázkou ovšem je, zda se vyplatí 

investovat do zabezpečení vlastního majetku. A tuto otázku si každý vlastník musí 

zodpovědět sám. Prostředky zabezpečení jsou stále modernizovány, zdokonalovány a jistě 

není problém důkladně zabezpečit majetek a snížit tak riziko nechtěných následků.  

 

Při zabezpečení majetku, je vždy třeba brát zvláštní ohled na specifické vlastnosti 

objektu. Z toho plyne, že nelze určit univerzální souhrnné zabezpečení pro určitý typ objektu, 

ale navržení zabezpečení je vždy pro každý objekt individuální. U určitých druhů 

zabezpečovacích systémů je pak cena také individuální. Při kalkulaci cena závisí na přesných 

parametrech objektu, pro který je zabezpečovací systém navržen.  

 

Pro zajištění ochrany majetku bylo vynaloženo maximální úsilí, tedy navržení 

důkladného zabezpečení prodejny automobilů technickými prostředky. Pro návrh zabezpečení 

byly brány v potaz všechny specifika objektu, možné komplikace a souvislosti. Pro vytvoření 

zabezpečení byly použity různé druhy zabezpečovacích systémů s ohledem na diverzifikaci a 

minimalizaci rizika.  
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