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Diplomová práce se zabývá projektem zabezpečení výrobní haly elektrickým zabezpečovacím 

systémem (nově poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem) navrhující inovativní 

zabezpečení bránící vstupu, pohybu neoprávněným subjektům, jejichž následkem mohou 

vzniknout škody. Úvodní část je zaměřena na odborné pojmy, právní předpisy a technické 

normy vztahující se k problematice ochrany majetku. Teoretická část popisuje komplexní 

fyzickou ochranu, charakteristiku a pravidla bezpečnostního projektu. Podstatnou částí je 

bezpečnostní projekt zahrnující popis současného stavu zabezpečení, analýzu rizik 

vyhodnocující nejzávažnější rizika a dále tři inovativní návrhy zabezpečení výrobní haly. 

V závěru práce je z navržených variant vybrána ta nejúčinnější a vypracována do podoby 

bezpečnostního projektu zdůrazňující přínos mé práce. 

Annotations 

KOMAČKA, Petr. The project of securing the production hall by an electric security system. 

2012, 83 pages. Master thesis. VSB-Technical University Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Headofthe thesis Ing. Věra Holubová. 

Keywords: electrical security system; analysis; project; risk 

This thesis deals with a project of securing a production hall by an electrical alarm system 

(recently, security and emergency alarm system) proposing innovative security to prevent an 

entry, movement of unauthorized entities that can result in damage. The introductory part is 

focused on technical terms, legal regulations and technical standards relating to the issue of 

property protection. The theoretical part describes the complex physical protection, safety 

rules and characteristics of the project. A substantial part concerns security project involving 

a description of the current state of security, risk analysis evaluating the most serious risks as 

well as three innovative designs to secure the production hall. In conclusion of the thesis the 

most effective option is selected from the proposed alternatives and it is developed into 

a security project highlighting the benefits of my work. 
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1 Úvod  

 Schopnost člověka chránit se před nebezpečím, stejně tak jako potřeba signalizace 

obecného ohrožení pro lidstvo, nás provází od samého počátku existence naší civilizace. Již 

ve středověku se na hradech a tvrzích uplatňovaly k ochraně a bezpečnosti proti útoku 

a napadení nepřítelem mechanické zábranné systémy ve formě padacích mostů, mříží, 

kovaných truhlic, hradeb, příkopů apod. Postupným vývojem se zdokonalovaly také 

poplachové systémy, které zpočátku fungovaly na bázi výkřiku, zvonění, troubení či štěkotu 

psa. Průlom dálkového přenosu informací zaznamenal vynález telegrafu v roce 1835, který 

byl poprvé použit v systémech bezpečnostní signalizace okolo roku 1847. 

 Lidé se častěji stěhovali za pracovními příležitostmi a vyšší životní úrovní do měst, 

kde v nich zcela samovolně a přirozeně také vzrůstal i pocit vlastního ohrožení. Nástup 

nových technologií v moderním světě rovněž výrazně přispěl ke zvýšení rizika vzniku 

potenciálního ohrožení napříč společností. Změny na politické scéně, přechod k demokratické 

společnosti a tržnímu hospodářství, rozsáhlé privatizace a v neposlední řadě také průběžný 

nárůst kriminální trestné činnosti, výrazně přispěly k velkému rozkvětu v oblasti 

zabezpečovacích prostředků a techniky.   

Každý ekonomický subjekt by v dnešní době jistě rád zabránil případnému odcizení 

svého majetku či vykradení bytu, domu, sídla firmy, provozovny nebo například výrobní haly. 

Proto je důležitá ochrana, jejímž základním pilířem jsou preventivní opatření. Žádoucí je také 

včasná informovanost o existujících, účinných a funkčních systémech a způsobech 

zabezpečení. Ochrana nebyla doposud definována, a proto se vychází z obecné terminologie 

amerických specialistů G. Greena a R. J. Fischera. „Ochranou se rozumí stabilní, relativně 

předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení, 

ohrožení a bez strachu z vměšování nebo násilí.“ Pro vytvoření takového prostředí jsou 

využívány technické prostředky různých druhů. Základem je fyzická ochrana, tvořena 

jednotlivými částmi, a to pojištěním objektu, fyzickou ostrahou, režimovou ochranou, 

elektrickým zabezpečovacím systémem, mechanickým zábranným systémem a v neposlední 

řadě zbytkovým rizikem, protože riziko nelze zcela odstranit.  

Cílem diplomové práce je projekt navrhující inovativní a účinnější zabezpečení 

stávající výrobní haly pomocí prvků elektrického zabezpečovacího systému (nově 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému) splňující požadavky a potřeby 
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zákazníka. Důvodem inovace je neefektivnost a nespolehlivost stávajícího zabezpečení, které 

tvoří mechanické zábranné systémy, režimová opatření a které kromě kamerového systému 

monitorující vnitřní prostory nevyužívá jiné prvky technické ochrany. Projekt je cíleně veden 

k účinnému, spolehlivému zabezpečení výrobní haly, k dosažení uspokojení potřeb zákazníka 

a možné budoucí spolupráci. 

V první části diplomové práce je rešerše odborné literatury, odborné pojmy, právní 

předpisy a technické normy vztahující se k problematice ochrany majetku. Teoretická část 

popisuje komplexní fyzickou ochranu, charakteristiku a pravidla bezpečnostního projektu, 

formuluje problematiku na základě úrovně zabezpečení, dále statistiku k řešené problematice. 

Podstatnou část práce tvoří samotný bezpečnostní projekt zahrnující popis výrobní haly 

z pohledu stavební konstrukce, charakteru, rozlohy, okolí, přístupových cest. Zde je také 

uvedeno stávající zabezpečení daného objektu a navazující analýza rizik, která umožňuje 

provést systematický rozbor slabých, rizikových míst systému a konstrukce. Zásadou analýzy 

je včasné zabránění vzniku vad, než je následně odhalovat a odstraňovat. Proto je 

nejekonomičtější formou redukce a prevence. Důvodem použití analýzy je inovace stávajícího 

zabezpečení, využití nových technologií, splnění požadavků zákazníka a prokázání 

spolehlivosti zabezpečení. Jsou použity tři metody analýzy rizik z důvodu identifikace 

veškerých možných rizik, které jsou následně modelovány a zhodnoceny jako nejzávažnější. 

Na jejich základě jsou v další části práce navrženy tři varianty zabezpečení vedoucí 

k minimalizaci rizik na přijatelnou úroveň. Závěrem práce je výběr nejúčinnější varianty 

navrženého zabezpečení, jeho odůvodnění a rozpracování do podoby bezpečnostního 

projektu. 
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2 Rešerše 

Diplomová práce se zaměřuje na zabezpečení výrobní haly. K problematice 

bezpečnosti ať už osob, nebo objektů, existuje řada publikací, z nichž jsou následně uvedeny 

ty nejpodstatnější. 

BRABEC, F. A kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Obsahem této publikace je bezpečnostní 

problematika zabývající se prvky a systémy zajišťující bezpečnost organizací proti rizikům 

a jejich prevence. Popisuje principy a využití kamerových, mechanických a elektrických 

systémů. Z této části jsem čerpal při zpracování diplomové práce.    

FRYŠAR, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2006, 176 s. ISBN 80-86445-22-4. Kniha pojednává 

o bezpečnosti hmotného majetku a osob. Pro účely diplomové práce bylo čerpáno z kapitoly 

zabývající se fyzickou ochranou jako celku a její části režimovou ochranou.  

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná 2006, 350 s., 

ISBN 80-902938-2-4. Tato kniha obsahuje odborné informace v oblasti poplachových 

systémů. Řeší problematiku elektronické zabezpečovací techniky. Dále vysvětluje fyzikální 

principy jednotlivých prvků. Po praktické stránce zahrnuje činnosti od koncepčního návrhu až 

po servis systémů. V závěru se zabývá využitím softwaru v projektování systémů na PC. Pro 

účely diplomové práce jsem čerpal z kapitoly Elektronické zabezpečovací systémy. 

LUKÁŠ, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání 

Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha popisuje elektronické 

bezpečnostní systémy z hlediska inovace včetně detektorů narušení dle principu, právní 

aspekty a vzdělávání v oblasti ochrany majetku. Dále zahrnuje profesní obranu v průmyslu 

komerční bezpečnosti. Pro potřeby diplomové práce jsem získával informace z části 

projektování zabezpečovacích systémů. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Tato publikace je studijním 

skriptem určeným pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Zabývá se problematikou 

bezpečnosti na letišti, využitím prostředků, metod a technických řešení. Uvádí komplexní 

analýzu objektu letiště. Převážně z této části jsem čerpal při tvorbě analýzy výrobní haly.  
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UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. Skriptum Policejní akademie České republiky 

v Praze. Skriptum popisuje strukturu integrovaného bezpečnostního systému, výpočet 

minimální doby průlomové odolnosti mechanických zábranných systémů. Dále uvádí druhy, 

charakteristiky a možnosti použití mechanických zábranných systémů perimetrické, plášťové, 

předmětové ochrany a vstupních otvorových výplní. Skriptum jsem využil při popisu 

mechanických zábranných systémů v souvislosti se zabezpečením výrobní haly. 

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

Praha 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. Jedná se o druhý díl skript Policejní akademie České 

republiky v Praze. Skriptum je zaměřeno na jednotlivé druhy ochrany objektu pomocí prvků 

a doplňkových zařízení tvořící elektrický zabezpečovací systém, kde vysvětluje jejich principy. 

Zabývá se také projektováním zabezpečovacích systémů a tuto část jsem využil pro strukturu 

projektu.  

3 Odborné pojmy 

V dnešní době je oblast zabezpečení velmi aktuálním a žádoucím tématem. Často se 

setkáváme ať už v médiích, nebo ve svém okolí se slovy jako jsou riziko, nebezpečí, hrozba, 

zabezpečovací systém a podobně. Proto v následující části uvádím jednotlivé definice 

vztahující se k řešené problematice bezpečnosti. 

Aktivum - vše co má pro společnost nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem 

chráněno. 

Analýza rizik - souhrn činností směřujících k odhadu rizik. Lze uskutečnit několik analýz 

rizika; analýza rizika se někdy označuje jako měření rizika.  

Bezpečnost - je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmů. 

Bezpečnostní opatření - opatření na úrovni fyzické, logické nebo administrativní 

bezpečnosti, které snižuje zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou.  

Čidlo - prvek zabezpečovací techniky sloužící k detekci nějaké formy narušení. 

Falešný poplach - poplach způsobený chybnou funkcí systému nezaviněný obsluhou. 
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Homologace - potvrzení o tom, že se určitý výrobek shoduje s požadavky určitého 

konkrétního předpisu. 

Inovace - každá změna v organizaci firmy, která vede k novému stavu.  

Narušení - situace, kdy došlo k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti v důsledku 

překonání bezpečnostních opatření.  

Nebezpečí - vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál způsobit škodu na lidském 

zdraví nebo životech, majetku nebo životním prostředí.  

Ohrožení - skutečnost, že existuje zranitelnost, která může být zneužita hrozbou.  

Ochrana - stabilní relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina 

sledovat své cíle bez rušení, ohrožení a bez strachu z vměšování nebo násilí.   

Oprávněná osoba - osoba, která má právo provést určité úkony. 

PIR - zkratka používaná pro pasivní infračervený detektor pohybu. 

Planý poplach - poplach způsobený normální činností systému, ale nezpůsobený vloupáním 

či jiným narušením. Příčinou může být chyba obsluhy nebo vnější vlivy. 

Projekt - je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných  termínech zahájení 

a ukončení. 

Projektování zabezpečovacích systémů - činnost, jejímž cílem je navrhnout ucelený systém 

sběru, zpracování, distribuce informací a organizací výkonných funkcí, která nejlépe 

odpovídá požadavkům na ochranu určitého objektu, případně soubor objektů určitého typu.  

Riziko - je funkcí pravděpodobnosti a velikosti ztrát (určitá pravděpodobnost, že dojde 

k události, která způsobí škodu. 

Střežený prostor - prostor, v němž může elektrický zabezpečovací systém detekovat 

nebezpečný stav. 

Stupeň zabezpečení - kategorizace rizikovosti chráněných objektů a zařízení podle normy 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 stanovující čtyři stupně zabezpečení. 

Zabezpečovací systém - je soubor organizačních a technicko-taktických opatření, které 

poskytují a zajišťují požadovanou bezpečnost.  
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Zranitelnost - vlastnost aktiva nebo slabina na úrovni fyzické, logické nebo administrativní 

bezpečnosti, která může být zneužita hrozbou. [37,53] 

4 Právní předpisy a technické normy týkající se ochrany objektu  

V České republice existuje spousta zákonů, technických norem, které nepřímo souvisí 

s problematikou bezpečnosti osob a majetku. Účelem této části práce je přiblížit zákony 

a  technické normy související s danou problematikou, které uvádím následovně. 

4.1 Právní předpisy 

V této části diplomové práce představuji právní předpisy související s oblastí fyzické 

ochrany osob a majetku. Převážně se jedná o Ústavu České republiky, Listinu základních práv 

a svobod, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon o přestupcích, Trestní řád, Trestní 

zákoník, Zákoník práce. 

4.1.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je základním zákonem státu s nejvyšší právní sílou a má 

přednost před všemi ostatními zákony. Byla přijata Českou národní radou 16. prosince 1992, 

vyhlášená pod č.1/1993 Sb., ve Sbírce zákonů. Nabyla platnosti 1. ledna 1993, v den vzniku 

samostatné České republiky. Ústava České republiky je nejvýše postaveným zákonem 

vedle Listiny základních práv a svobod. Ústava naší vlasti je rigidní a lze jí upravovat či měnit 

jen ústavním zákonem. Ústavní soud dohlíží na dodržování ústavy. Obsahuje hmotně 

a procesně právní normy, je rozdělena do 113 článků a má 8 hlav. [60] 

4.1.2 Listina základních práv a svobod 

 Je deklarací základních lidských práv a svobod. Po zániku České a Slovenské 

Federativní Republiky byla vyhlášena předsednictvem České národní rady jako zákon 

č. 2/1993 Sb. podle Ústavy České republiky, zákon číslo 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

změn a předpisů, a je součástí ústavního pořádku. 

Listina základních práv a svobod, která obsahuje práva a svobody se označuje jako 

nepromlčitelná, nezadatelná, nezcizitelná a nezrušitelná. [61] 
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4.1.3 Obchodní zákoník 

Zákon číslo 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, je zákonem v oblasti 

obchodního práva jako součást soukromého práva. Obchodní zákoník představuje 

nejdůležitější zvláštní předpis k občanskému zákoníku.  

Obchodní zákoník upravuje: 

 postavení podnikatelů (například otázky obchodní společnosti, firmy, jednání 

podnikatele), 

 obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu atd.), 

 některé jiné vztahy s podnikáním související (například obchodní rejstřík), 

 postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (například 

soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží). [64] 

4.1.4 Občanský zákoník 

Jedná se o zákon číslo 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, upravující 

okruh soukromého práva hmotného. Je jedním z nejdůležitějších právních předpisů každého 

právního řádu. Jeho doplňkem v oblasti soukromého práva procesního je Občanský soudní 

řád. Občanský zákoník se dělí na obecnou část, obsahující nejobecnější ustanovení (například 

o počítání času nebo o právních úkonech) a dále určení subjektů práv, fyzických 

a právnických osob, a na část zvláštní, která se dále člení na výklad o věcných právech 

a o právech závazkových. Mimořádné postavení má úprava dědického práva. 

Vybraná ustanovení: 

§6:  Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

§11:  Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

§123:  Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním. 
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§126 odst. 1:  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje. 

§417 odst. 1:  Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. [63] 

4.1.5 Zákon o přestupcích 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn 

a předpisů, je přestupkem zaviněné jednání, které ohrožuje nebo porušuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.  

§ 50 zákona o přestupcích, přestupky proti majetku 

Přestupku se dopustí ten, kdo: 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením 

či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez 

přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

Za přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč. [65] 

4.1.6 Trestní řád 

 Je zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších změn 

a předpisů. Trestní řád upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Pomocí 

k dosažení účelu řízení je podle tohoto zákona právem i povinností občanů. 

§ 76 odst. 2 trestního řádu: 

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Dotyčný je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 
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příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci 

posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba ji některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [66] 

4.1.7 Trestní zákoník 

 Je základním právním předpisem, který řeší problematiku použití sebeobrany v reálné 

situaci napadení. Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, 

který definuje okolnosti vylučující protiprávnost. Jedná se o činy, které mají rysy shodné 

s trestným činem, ale nejsou za trestný čin považovány a tudíž se na ně nevztahují žádné 

sankce. 

§ 28 trestního zákona, krajní nouze 

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

zákonem, není trestným činem. Jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, nejde o krajní nouzi. Stejně tak způsobený následek je stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil.  

§ 29 trestního zákona, nutná obrana 

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

tímto zákonem, není trestným činem.  

§ 205 trestního zákona, krádež 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a: 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

§ 207 trestního zákona, neoprávněné užívání cizí věci 

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je 

přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že 



10 
 

neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

§ 209 trestního zákona, podvod 

  Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu 

nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. [62] 

4.1.8 Zákoník práce 

Je zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a předpisů. 

§ 101 zákoníku práce, předcházení ohrožení života a zdraví při práci: 

Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví týkající se výkonu práce. 

§ 102 zákoníku práce, předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům. Základem je prevence rizik, která má za cíl předcházet 

rizikům. Další povinností zaměstnavatele je vyhledávání rizik, jejich příčin, zdrojů a přijímat 

opatření k jejich odstranění. Pokud nelze rizika odstranit, je povinností zaměstnavatele je 

vyhodnotit a přijmout opatření k jejich omezení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. [67] 

4.2 Technické normy 

Normy tvořící soubor zásad a jejich dodržování jsou předpokladem pro dosažení 

nejvhodnějšího řešení. Protože součástí projektu je stávající stav objektu a návrhy jeho 

vylepšení, je doporučeno postupovat na základě následujících technických norem, které 

zajišťují splnění technické aktuální úrovně.  
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4.2.1 Technické normy pro mechanické zábranné systémy 

ČSN EN 1300 + A1 – Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. Jedná se o evropskou 

normu stanovující požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému 

otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek zjišťující průlomovou 

odolnost proti destrukčnímu napadení. [17] 

ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Požadavky a klasifikace. Evropská norma určující požadavky na odolnost proti 

násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. [18] 

ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku. Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro 

bezpečnostní zasklení zabraňující vniknutí.  [19] 

ČSN EN 179 – Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo 

zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební 

metody. Určuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových dveřních uzávěrů 

a vhodnost nouzového dveřního uzávěru pro používání v protipožárních/protikouřových 

dveřních sestavách. [20] 

4.2.2 Technické normy pro poplachové systémy 

 ČSN EN 50131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti 

instalovaných systémů. Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy se společnými prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, 

komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy 

prostředí. [26] 

 ČSN EN 50131-4 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 4: Výstražná zařízení. Uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky 

výstražných zařízení používaných k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí. [22] 
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ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace. Tato norma poskytuje návody pro navrhování, 

montáž, provoz, údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Účelem je 

splnění požadavků funkčních vlastností při minimálním množství planých poplachů. [23] 

ČSN EN 50130-4 – Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita –

 Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. Norma obsahuje požadavky na 

odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání 

pomoci. [21] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma stanovuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, 

obsluze a údržbě systému technického vybavení. [25] 

 ČSN EN 50133-7 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. V normě jsou uvedeny pokyny 

k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř i vně budov. 

Zahrnují návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu. [24] 

5 Teoretická část 

Předmětem diplomové práce je bezpečnostní projekt výrobní haly. Jelikož se jedná 

o komplexní zabezpečení objektu, je důležité se zaměřit na ochranu fyzickou, zahrnující 

technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu, které tvoří účinný bezpečnostní 

systém. 

5.1 Fyzická ochrana objektu 

 „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec 

nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí.“ 

Fyzická ochrana objektu zabraňuje neoprávněnému užívání, poškození, zničení, odcizení 

hmotného i nehmotného majetku. Bezpečnost lze chápat jako stav, kde rizika vyplývající 

z hrozeb jsou eliminována na přijatelnou úroveň. Z toho vyplývá, že riziko není možné zcela 

odstranit, a proto je zapotřebí počítat se zbytkovým rizikem. Z hlediska ochrany je zapotřebí 
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se také zmínit o pojištění majetku, a to na základě smlouvy mezi majitelem a pojišťovnou. 

Jednotlivé druhy ochrany je možné přehledně shlédnout na obrázku 1. Účelem fyzické 

ochrany je navržení a uskutečnění bezpečnostních opatření, která jsou schopna odradit 

narušitele od jeho činu, zamezit mu v jeho provedení, nebo jej zpomalit při odcizení aktiv. Na 

základě těchto opatření se nastavují pravidla kontrolující a vyhodnocující fyzickou ochranu. 

[34,39,53] 

 

Fyzická ochrana se dělí na: 

 Technickou ochranu.                                              

 Fyzickou ostrahu. 

 Režimovou ochranu.                                               

                                                                                                    

                                                                                                 Obrázek 1: Bezpečnostní pyramida  

                                                                                                    (zdroj [52]) 

                                                                                                                    

5.1.1 Technická ochrana 

Je způsob zabezpečení objektu, který zabraňuje nebo ztěžuje narušení objektu a velmi 

rychle reaguje na změny vyvolané pachatelem.  Na základě těchto změn je systém schopen 

pachateli zabránit a dopadnout ho ještě před dokončením protispolečenského jednání.  

Mechanické zábranné systémy 

Představují vývojově nejstarší typ ochrany, která je základem každého zabezpečovacího 

systému. Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) se dělí do následujících oblastí: 

 Perimetrická ochrana – zajišťuje bezpečnost vyhrazeného území například 

ochrannými zdmi a ploty, podhrabovými překážkami, závorami. 

 Plášťová ochrana – zabraňuje vniknutí do objektu a tvoří ji okna, dveře, vrata, brány, 

mříže, rolety. 



14 
 

 Předmětová (individuální) ochrana – slouží k zajištění cenných předmětů použitím 

přenosných i nepřenosných technických prostředků například trezorů a příručních 

pokladen. 

Podstatou MZS je bezpečnostní úroveň vyznačující se mírou odolnosti proti vloupání. Na 

základě certifikace mají jednotlivé prostředky stanoveny bezpečnostní třídy dle normy ČSN 

EN 1627 definující jejich odolnost například proti odvrtání, vyhmatání a vytržení. 

Elektrické zabezpečovací systémy (nově Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) 

Účinně doplňují bezpečnostní systém a mají dva úkoly: 

 Podporovat klasickou ochranu zajištěním a předáním informací o napadení a fyzické 

ostraze umožnit včasný zásah. 

 Zvyšovat efektivnost fyzické ostrahy cíleným výcvikem a využitím prostředků 

technické ochrany, kdy postačí malá jednotka schopna reagovat na poplachový signál. 

Jejich podmínky a parametry uvádí norma ČSN EN 50131-1 ed.2 – Poplachové systémy 

 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. – Část 1: Systémové požadavky. 

Elektrické zabezpečovací systémy, nově poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

(dále jen EZS a nově PZTS) se v rámci ochrany objektu dělí do následujících skupin podle: 

1. Prostorového zaměření. 

2. Způsobu předání poplachového signálu. 

3. Kategorie rizikovosti chráněného objektu. 

4. Stupně zabezpečení chráněného objektu. 

1. Prostorové zaměření EZS (nově PZTS) objektu můžeme rozdělit na pět druhů: 

 Perimetrická ochrana - signalizuje narušení obvodu objektu, což je katastrální hranice 

vymezená například vodními toky, ploty, zdmi. 

 Plášťová ochrana - signalizuje narušení pláště objektu, jak celé budovy nebo určitého 

prostoru v objektu. Zabezpečují se například okna, dveře a vrata. 

 Prostorová ochrana - signalizuje nebezpečí v chráněném prostoru, kdy pachatel již 

vniknul do vnitřních prostor chráněného objektu. Chráněnými prostory jsou haly, 

schodiště, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. 
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 Předmětová ochrana - signalizuje přítomnost pachatele u chráněného předmětu, jak při 

napadení, tak při neoprávněné manipulaci. 

 Tísňová ochrana - zahrnuje různé tísňové a speciální hlásiče, jejichž úkolem je 

v případě ohrožení osoby signalizovat poplach. 

Kombinací uvedených typů ochrany se vytváří vícestupňová ochrana. 

2. EZS (nově PZTS) dle způsobu předání poplachového signálu se dělí na: 

 EZS (nově PZTS) s lokální signalizací - při vyhodnocení poplachu je spuštěna 

akustická nebo optická signalizace, případně obě, v chráněném prostoru, nebo v jeho 

blízkosti. Plní funkce preventivní a informační. Preventivní funkcí je výrazná 

akustická signalizace s předpokladem, že pachatel uteče z místa činu, nebo osoba 

v okolí telefonicky vyrozumí Policii České republiky. Informační funkce spočívá 

v pozorování páchání trestného činu pověřenou osobou, nebo náhodnou osobou. 

 EZS (nově PZTS) s autonomní signalizací – zahrnují stálé služby, které jsou součástí 

objektu, k nimž je zaveden výstup poplachového signálu. Autonomní signalizace je 

řešena akustickou a optickou signalizací. 

 EZS (nově PZTS) s dálkovou signalizací – výstup je vyveden u stálé služby, která 

není součástí objektu (pult centralizované ochrany), ale mají dohodnutá pravidla pro 

vyhodnocení signálu a provedení zákroku. 

Jednotlivé způsoby předání poplachového signálu pomocí EZS (nově PZTS) je vidět na 

obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Schematické znázornění způsobů předání poplachového signálu  

(zdroj [53]) 
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3. Kategorizace rizikovosti chráněného objektu je řešena jednotlivými stupni rizika, které 

nelze použít pro jakékoli zabezpečovací zařízení všech objektů. Jednoduchá zařízení EZS 

(nově PZTS) jsou určena pro nízká rizika, složitější pro střední rizika a profesionální pro 

vysoká rizika. 

4. Stupeň zabezpečení objektu je dán mírou rizika v závislosti na typu objektu, jeho aktivech, 

znalostech narušitelů o EZS (nově PZTS) a jejich technickým vybavením. Jednotlivé stupně 

zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1 ed.2 uvádí tabulka 1. Většina objektů spadá do 

stupně 1 a 2. Stupeň 3 zahrnuje banky, klenotnictví, objekty s přísně tajnými dokumenty 

a stupeň 4 jaderné reaktory i raketová zařízení. [13,39,53] 

                Tabulka 1: Stupně zabezpečení chráněného objektu (zdroj [26]) 

 

 

 

 

 

             

Nízké riziko – narušitel má malou znalost EZS (nově PZTS) a používá omezený sortiment 

snadno dostupných nástrojů. 

Nízké až střední riziko – narušitel má určitou znalost EZS (nově PZTS) využívající základní 

sortiment nástrojů (například multimetr). 

Střední až vysoké riziko – narušitel je obeznámen s EZS (nově PZTS), má značný sortiment 

nástrojů a přenosná elektrická zařízení. 

Vysoké riziko – narušitel má schopnosti nebo možnosti zpracovat strukturovaný plán 

vniknutí a má úplný sortiment zahrnující prostředky schopné nahradit rozhodující prvky EZS 

(nově PZTS). Kritériem použití je priorita před všemi ostatními hledisky. 

Používané označení dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 

Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení 

1 Nízké riziko 

2 Nízké až střední riziko 

3 Střední až vysoké riziko 

4 Vysoké riziko 
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5.1.2 Fyzická ostraha 

Je prováděna vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou nebo policisty. I když jsou 

použity sebelepší prostředky režimové a technické ochrany, účinnost ochrany vždy závisí na 

reakcích lidí. Fyzická ostraha je nejdražším druhem ochrany, což není způsobeno pořizovací 

cenou, ale vysokými náklady na platy strážných a jejich vybavení. [39,53] 

5.1.3 Režimová ochrana 

V sobě zahrnuje organizační opatření, která směřují k zajištění bezporuchového 

fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Režimová ochrana je sjednocujícím 

a řídícím prvkem celého komplexního zabezpečovacího systému objektu. V praxi zahrnuje 

směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob i vozidel v objektu. Dále také pro manipulaci 

s informacemi, hodnotami, využívání zabezpečovacích systémů a výkon služby ostrahy 

objektu. Podstatou režimové ochrany je zavádění a dodržování směrnic v každodenním 

provozu objektu. Dělí se na vnitřní a vnější režimová opatření. 

1. Vnější režimová opatření - zahrnují vstupní a výstupní podmínky u chráněného 

objektu, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu i ven z objektu. 

2. Vnitřní režimová opatření - se týkají omezení pohybu osob a vozidel v objektu, 

pohybu materiálu, skladových režimů a opatření vytvořených na vnitřní straně 

vnějšího ohrazení. 

Jedině vzájemnou kombinací a provázaností prvků a vazeb MZS, EZS (nově PZTS), 

režimové ochrany a fyzické ostrahy lze vytvořit efektivní zabezpečovací systém objektu, jak 

je znázorněno na obrázku 3. [34,39,53] 

 

Obrázek 3: Vyjádření prvků a vazeb efektivního zabezpečovacího systému (zdroj autor) 
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• Mechanické zábranné systémy. 

• Elektrické zabezpečovací systémy (nově poplachové zabezpečovací a tísňové systémy). 

• Režimová ochrana. 

• Fyzická ostraha. 

• Průnik znaků a vazeb jednotlivých systémů tvořící efektivní a účinné zabezpečení objektu. 

                                                         

5.2 Elektrický zabezpečovací systém (nově Poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém) 

Je tvořen souborem prvků schopných dálkově, opticky nebo akusticky signalizovat na 

daném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup osoby do střežených objektů. EZS (nově 

PZTS) se skládá ze základních prvků plnících své specifické funkce. Jednotlivé prvky jsou 

schematicky vyobrazeny na obrázku 4. 

 

 

                            

Obrázek 4: Schéma základních prvků EZS (nově PZTS) 

(zdroj autor) 
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5.2.1 Popis jednotlivých prvků 

 Jednotlivé prvky mají v EZS (nově PZTS) své místo a specifické funkce, pomocí 

kterých je zajištěna správná činnost systému potřebná také k dosažení účinného zabezpečení 

objektu. 

1. Čidlo (detektor) – je zařízení, které reaguje na fyzikální změny související s narušením 

střeženého objektu. Při indikování narušení vysílá poplachový signál, nebo zprávu. 

Dělí se na: 

 Aktivní – zasahují do okolního prostoru vysíláním elektromagnetického nebo 

ultrazvukového vlnění, čímž vytváří pracovní prostor pro zjištění 

charakteristických rysů nebezpečí. 

 Pasivní – reagují na fyzikální změny v okolí a nevysílají vlnění do prostoru. 

2. Ústředna - přijímá a zpracovává informace z čidel na základě stanoveného programu 

a požadovaným způsobem je realizuje. Dále ovládá a indikuje systém, zajišťuje jeho 

napájení a přenos informací. 

3. Přenosové prostředky - zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace. 

4. Signalizační zařízení - převádí předané informace na vhodný signál (vyhlašuje poplach 

nebo výstrahu). 

5. Doplňková zařízení - usnadňují ovládání systému a umožňují realizaci speciálních 

funkcí (například klávesnice). [39,53] 

5.3 Charakteristika bezpečnostního projektu 

  Jedná se o cílevědomý návrh zabezpečení k uskutečnění určité inovace v daných 

termínech zahájení a ukončení, který popisuje způsob realizace bezpečnostních  opatření. 

Definuje zavedené bezpečnostní prvky a způsob aplikace jednotlivých opatření technické, 

režimové ochrany a fyzické ostrahy. Bezpečnostní projekt je zpracováván, jako výstup 

dokumentující přechod od požadavků přes bezpečnostní opatření vycházející z analýzy rizik 

ke konkrétnímu řešení zabezpečení. Vychází z bezpečnostních standardů, je vytvářen 

postupně pro zavádění jednotlivých bezpečnostních prvků podle stanovených priorit 

a ekonomických možností zákazníka. Při tvorbě bezpečnostního projektu je předpokladem 

odpovídající spolupráce ze strany zákazníka, která odpovídá kvalitě bezpečnostního 

dokumentu. [12,39,53 ] 
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Bezpečnostní projekt navrhuje inovativní a účinnější zabezpečení stávající výrobní haly. 

Důvodem inovace je neefektivnost a nespolehlivost stávajícího zabezpečení, které tvoří MZS, 

režimová ochrana a kromě kamerového systému (dále jen CCTV) monitorující vnitřní 

prostory, nevyužívá prvky EZS (nově PZTS). To vede zákazníka k požadavkům posílit 

zabezpečení pouze využitím prvků EZS (nově PZTS), pro jeho spolehlivou informovanost 

o narušení střeženého objektu, a tím minimalizovat možné hmotné škody. Po konzultaci 

se zákazníkem, kdy mu byly nastíněny možné případy vzájemných vazeb jednotlivých 

systémů ochrany vytvářející mnohem účinnější a efektivnější zabezpečení, přistoupil pouze 

v případě nalezení nedostatku na možnost doplnění prvky jiných systémů fyzické ochrany. 

Projekt je cíleně veden tak, aby byl systém zabezpečení navrhnut co nejefektivněji, aby 

zákazník za rozumnou cenu získal maximální zabezpečení výrobní haly, čímž se dosáhne 

uspokojení jeho potřeb a možná budoucí spolupráce. 

5.4 Pravidla bezpečnostního projektu 

Bezpečnostní projekt určitého objektu, jako každý jiný dokument, je tvořen na základě 

určitých pravidel a z nich vycházející struktury. Ne každá pravidla jsou dána na základě 

předložené šablony uvádějící podrobnou strukturu daného projektu. Jelikož k tvorbě 

bezpečnostního projektu neexistuje šablona, podle které je možné projekt tvořit, řídíme se 

následujícími pravidly, z nichž vyplývá struktura projektu. 

 Popis objektu včetně zařazení objektu dle stupně zabezpečení a vyobrazení jeho 

umístění (Popis objektu zahrnuje: charakteristiku, stavební konstrukci, rozlohu, okolí, 

přístup k objektu). 

 Vymezení aktiv objektu, z důvodu stanovení nákladů na zabezpečení daného objektu, 

což je maximálně 10-15% všech aktiv. 

 Popis současného stavu zabezpečení objektu. 

 Identifikace, modelování a hodnocení rizik využitím tří metod analýz. 

 Návrh nového způsobu zabezpečení ve třech variantách popisující jednotlivé zvolené 

prvky zabezpečení vedoucí ke splnění požadavků zákazníka. 

 Výběr nejvhodnější varianty splňující stanovená kritéria a požadavky. 

 Finanční vyčíslení. 

 Technická dokumentace nejvhodnější varianty. 

 Závěr.  
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5.5 Formulace problémů v oblasti zabezpečení 

Problém je taková situace, která pokud není správně řešena, může mít stejný dopad 

jako riziko. U problémů bývá příliš pozdě na to, aby se udělalo cokoliv preventivního, což 

hlavně odlišuje problémy od rizik. Zde práce nespočívá v plánování činností, ale zabývá se 

důsledky. Tyto činnosti se nazývají podmíněné činnosti a slouží k tomu, aby problém řešily 

nebo přinejmenším snížily jeho rozsah. Správná formulace určitého problému představuje až 

80% úspěšnosti v řešení problému. Tato metoda napomáhá nejen inženýrům, ale všem 

subjektům zabývajícím se problematikou bezpečnosti v řešeném objektu. Základem je 

vyhnout se chybám již v časném stádiu vývoje identifikováním správných problémů, které 

mají být vyřešeny. Je-li problém stanoven nesprávně, nemůže být jeho řešení úspěšné. V mém 

případě je při vytváření projektu důležitá úroveň zabezpečení výrobní haly, kdy stávající 

zabezpečení má podstatně nižší úroveň zabezpečení. Z této úrovně vyplývají jednotlivé 

problémy, které jsou vyřešeny využitím vysoké úrovně zabezpečení znázorněné na obrázku 5. 

[48,51] 

 

    Obrázek 5: Schéma způsobení a vyřešení problému v závislosti na úrovni zabezpečení (zdroj autor) 
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6 Statistika krádeží vloupáním do objektů 

V České republice (dále jen ČR) došlo vlivem nezaměstnanosti a rostoucích sociálních 

problémů v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 k nárůstu celkové kriminality o 1,19%. 

Nejvíce zločinů spadá do kategorie majetkových trestných činů, které podle policejních 

statistik za rok 2011 tvořily 64% z celkové kriminality. Porovnání je uvedeno v tabulce 2.  

      Tabulka 2: Počty kriminálních případů v České republice za rok 2010 a 2011 (zdroj autor) 

Rok 
Celková 

kriminalita 

Majetková trestná 

činnost 

Krádeže 

vloupáním 

2010 313 387 203 717     (65 %) 58 758 

2011 317 177 203 675     (64 %) 59 672 

Rozdíl + 3790     - 42 + 914 

Rozdíl  v % + 1,19 %                    - 1 % + 1,5 % 

Krádeže vloupáním v České republice za rok 2011 

Druh objektu Počet případů 
Počet objasněných 

případů 

Škody v tisících 

Kč 

Obchody a firmy 3 567 1 221 190 752 

Restaurace a hostince 2 411 748 74 862 

Ubytovací objekty 788 133 25 951 

Školy 631 177 15 459 

Byty 4 311 1 211 202 510 

Rodinné domy 5 257 375 315 880 

 

Majetkovou trestnou činnost v ČR za rok 2011 s počtem 203 675 případů, která vykazuje 

dlouhodobý statistický růst, tvoří:  

 Krádeže prosté zahrnující například kapesní krádeže, krádeže jízdních kol i vozidel 

v počtu 124 274 případů. 

 Krádeže vloupáním například do firem, obchodů, domů v počtu 59 672 případů. 

 Krádeže spojené například se zpronevěrou, podvodem, neoprávněným užíváním cizí 

věci v počtu 19 729 případů. 
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Krádeže vloupáním včetně objasněnosti a jejich počet připadající na jednotlivé kraje ČR 

znázorňuje obrázek 6. 

 

 

                      Obrázek 6: Graf krádeží vloupáním včetně objasněnosti v jednotlivých krajích ČR  

                                                                            (zdroj autor) 

 

Dále je statistika vztahována na Moravskoslezský kraj, který patří mezi kraje s nejvyšší 

nezaměstnaností v ČR, což přispívá k poměrně velkému počtu krádeží spojených s vloupáním 

pachatelů do objektů. Z obrázku 6 je zřejmé, že Moravskoslezský kraj zaujímá druhé místo 

v počtu krádeží vloupáním a čtrnáctou pozici procentuelně vyjadřující objasněnost případů. 

Důvodem zaměření na Moravskoslezský kraj je umístění výrobní haly společnosti 

ALFMETAL group s.r.o., která je předmětem této diplomové práce a nachází se právě 

v tomto  kraji znázorněném na obrázku 7. Moravskoslezský kraj zahrnuje okresy Bruntál, 

Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Frýdek Místek a Opava.  
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Obrázek 7: Mapa Moravskoslezského kraje. 

(zdroj [45], autor) 

Z výsledků statistik je zřejmé, že vzhledem ke stále se zvyšující kriminalitě vyplývající 

z nárůstu cen na trhu, míry nezaměstnanosti a souvisejícímu prohlubování sociálních 

problémů je zapotřebí chránit svůj majetek. Pachateli se mnohdy stávají právě lidé, kteří se 

náhle ocitnou ve svízelné finanční situaci a majetek jiných se tak stává terčem pro získání 

finančních prostředků. Jsou vynalézaví, využívají moderní technologie a vytvářejí 

organizované skupiny, které využívají systematických postupů a taktik k překonání systémů 

fyzické ochrany. Proto není vhodné ochranu svého majetku podceňovat, protože cena pořízení 

účinné ochrany představuje menší náklady než mnohdy způsobená škoda pachatelem. Ze 

statistik Policie ČR vyplývá fakt, že více než 80 % pachatelů vniká do objektu terasovými 

dveřmi, nebo okny. Převážně okna jsou pro více než 70 % pachatelů lehkou překážkou, kterou 

snadno a tiše vypáčí. Dále je nejčastější průnik pachatele do objektu zaznamenán vchodovými 

dveřmi. Proto střežení těchto otvorových výplní by měla být věnována zvýšená pozornost. 

Nejčastější průniky do objektu a způsoby překonání otvorových výplní znázorňuje obrázek 8. 

[45] 
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Obrázek 8: Grafické znázornění průniku do objektu a způsoby překonání otvorových výplní 

(zdroj autor) 

 

7 Bezpečnostní projekt výrobní haly  

Je zaměřený na zabezpečení výrobní haly s využitím prvků EZS (nově PZTS) 

v kombinaci se stávajícími MZS. Podstatou projektu je návrh tří variant zabezpečení 

využívající vyšší úroveň zabezpečovacích systémů navzdory nižší úrovně stávajícího 

zabezpečení. Cíleně směřuje k výběru nejefektivnější varianty pro splnění potřeb a požadavků 

zákazníka. Důležitá je také spolupráce projektanta s uživatelem ve fázi projektových prací 

a stanovení funkcí systému. Reálné řešení projektu je prokázáno při úspěšném uvedení 

zabezpečovacího systému do činnosti. 

7.1 Charakteristika výrobní haly 

 Výrobní hala je majetkem společnosti ALFMETAL group s.r.o., ve které je 

zaměstnáno 12 osob. Nachází se v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na okraji 

hlavního města. Umístění firmy nebude dále podrobněji specifikováno z důvodu přání 

majitele společnosti. Činnost podnikání je orientována na lehký strojírenský průmysl. 

Hlavními aktivitami podnikání jsou kovoobrábění, zámečnictví, opravárenství a gravírování, 
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které zahrnují postup výroby od návrhu dle požadavků zákazníka až po finální podobu. Mezi 

využívané stroje a zařízení patří horizontální soustruhy, čelní frézy, obrážečky, horizontální 

vrtačky, CNC soustruh tříosý a obráběcí frézovací centrum tříosé. Jelikož se jedná 

o zakázkovou výrobu, je cílem podnikání uspokojení potřeb zákazníka kvalitou výrobků 

a podílet se na vytváření pracovních míst pro osoby kvalifikované v oboru strojírenství. 

Výrobní hala je k nahlédnutí na obrázku 9. 

 

 

Obrázek 9: Celkový pohled na výrobní halu společnosti ALFMETAL group s.r.o. 

(zdroj autor) 

7.2 Popis objektu 

Objekt je tvořen administrativní, skladovací a výrobní částí, které jsou vzájemně 

propojeny v jeden celek.  Postupem času se s přibývajícími potřebami větších prostorů na 

základě stále většího počtu zakázek, hala rozrůstala ve dvou etapách. První etapa zahrnovala 

celkovou rekonstrukci zděné části objektu v roce 1997, která dříve sloužila jako obytný dům. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém je první nadzemní podlaží (dále jen 1. NP) určeno 

pro výrobu. Zde se také nacházejí šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance dílenských 

2. NP 
Administrativní 

část 

1. NP 
Výrobní část 

Zděná 
konstrukce 

Ocelová rámová 
konstrukce 

výrobní části 
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prostorů a sklad materiálu. Druhé nadzemní podlaží (dále jen 2. NP) slouží pro 

administrativní činnost. V roce 2009, v rámci druhé etapy, proběhlo přistavení 

jednopodlažního dílenského prostoru navazujícího na jihozápadní část objektu, která není na 

schématickém obrázku vidět, protože tato část byla následně překryta ocelovou rámovou 

konstrukcí situovanou také jako jednopodlažní. Finální podobu je možné vidět na obrázku 9, 

kde z pohledu urbanistického vychází řešení objektu ze situace, velikosti a charakteru okolní 

zástavby. Jedná se o zástavbu nacházející se na pozemku, který spadá do katastrálního území 

hlavního města Moravskoslezského kraje vyobrazenou na obrázku 10. Druh pozemku je 

zastavěná plocha a nádvoří. Celková rozloha společnosti je 1412 m2 a z toho je zastavěno 

910 m2. Na tento pozemek navazují obslužné komunikace, chodník a zatravněné plochy. 

Objekt se nachází u křižovatky na pravé straně, kde se kříží silnice I. a II. třídy.  

 
Obrázek 10: Situační výkres výrobní haly podle katastru nemovitostí 

(zdroj [42], autor) 

7.2.1 Výrobní část 

 Je konstruována jako 1. NP nepodsklepené o rozměrech 14 x 23 m a 24.5 x 24 m 

v celé půdorysné ploše 910 m2. Konstrukce části výrobních prostor o rozměrech 14 x 23 m je 

stavebně provedena z pálených cihel porotherm na základové betonové desce. Obvodové zdi 

jsou zatepleny polystyrénem tloušťky 150mm a povrch z vnější strany je opatřen nehořlavou 

armovací síti, armovacím tmelem a štukovou omítkou. Příčky oddělující jednotlivé vnitřní 
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prostory jsou tvořeny porobetonovými tvárnicemi tloušťky 120 mm. Vnitřní povrch stěn je 

vyrovnán hrubou a štukovou omítkou. Strop je řešen konstrukcí válcovaných I profilů, mezi 

nimiž jsou usazeny ploché tenkostěnné cihelné prvky pro vodorovné konstrukce tzv. hurdisky 

omítnuté hrubou omítkou a vnitřní štukovou omítkou. Související část o rozměrech 

24.5  x 24 m je nosná ocelová konstrukce řešena soustavou rámů, která je navržena 

z válcovaných profilů. Konstrukce je přišroubována na ocelové pilíře zakotvené do 

betonových patek. Krytina střechy je z PUR panelů tloušťky 100 mm uložených na vaznících 

dvojité sedlové konstrukce. Plášť stěn je navržen z PUR panelů tloušťky 80 mm. Podlaha je 

betonová, leštěná, s povrchovou úpravou zabraňující uklouznutí. Otvorové výplně tvoří 

12 kusů plastových pětikomorových oken, 1 kus dveří pro nouzový východ, dále 2 kusy 

vstupních dveří a jedny vrata. 

7.2.2 Skladovací část 

 Je součástí výrobních prostorů, konkrétně zděné části, a je stavebně řešena 

z porobetonových tvárnic o tloušťce 120 mm. Povrch stěn je zpevněn armovací sítí s vrstvou 

armovacího tmelu a opatřen finální štukovou omítkou. Přístup do skladovacích prostorů 

o rozměrech 14,2 x 4,5 m a půdorysné ploše 64 m2 je situován dveřmi šířky 800 mm, a to 

z výrobní části. Na každé ze stran skladu navazující na výrobní prostory jsou výdejní okna 

o šířce 1000 mm a výšce 600 mm s parapetem.  

7.2.3 Administrativní část 

Je situována v 2. NP o rozměrech 14 x 23 m a půdorysné ploše 322 m2 nad výrobní 

částí zděné konstrukce. Obvodové zdi jsou postaveny z pálených cihel porotherm, jsou 

omítnuté hrubou omítkou a finální štukovou omítkou. Na obvodové zdi navazují příčky 

z porobetonových tvárnic tloušťky 120 mm tvořící oddělené prostory, kterými jsou schodiště, 

chodba, úklidová místnost, archiv, dvě kanceláře, kuchyňka s jídelnou, sociální zařízení pro 

administrativní pracovníky a jednatele společnosti, šatna a technologická místnost. Povrch 

příček tvoří armovací tmel s armovací sítí a štuková omítka. Strop je řešen konstrukcí 

I profilů, mezi nimiž jsou vsazeny ploché tenkostěnné cihelné prvky pro vodorovné 

konstrukce z horní části zalité vrstvou betonu a ze spodní části omítnuté hrubou a poté 

štukovou omítkou. Podlaha je betonové konstrukce, která je ve schodišťovém prostoru 

a sociálním zařízení pokryta dlažbou. V ostatních prostorech tvoří povrch podlahy 

průmyslový koberec. Zastřešení je provedeno mansardovou střešní konstrukcí, která je 
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variantou střechy sedlové. Každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou 

střešních rovin odlišného sklonu, jak je vidět na obrázku 9. 

7.2.4 Přístupové cesty k objektu 

Společnost má velmi dobrou pozici z hlediska přístupu, protože se nachází v těsné 

blízkosti silnice I. třídy, která umožňuje příjezd vozidel, a to jak nákladních, tak osobních. 

Přístup do objektu společnosti je řešen jedním vjezdem přímo ze silnice I. třídy, jak 

znázorňuje obrázek 11. Tím je zajištěn veškerý pohyb zaměstnanců, hostů, osobních 

i nákladních vozidel střední třídy zajišťujících zásobování materiálem a distribuci výrobků. 

 

Obrázek 11: Vyznačení přístupové cesty do společnosti ALFMETAL group s.r.o. 

(zdroj [40], autor) 

7.2.5 Okolí společnosti 

Společnost ALFMETAL group s.r.o. odděluje od obytných objektů silnice I. třídy. 

Jihozápadním a jihovýchodním směrem od objektu výrobní haly jsou zatravněné plochy 

a zemědělská pole. Severně, ve vzdálenosti 100 metrů, se nachází základní škola a prodejna 

smíšeného zboží. Severovýchodním směrem, ve vzdálenosti 90 metrů, je místní restaurace. 
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7.3 Aktiva společnosti ALFMETAL group s.r.o. 

Za aktiva objektu je považován veškerý majetek, který má  pro danou společnost 

určitou hodnotu, a proto je chráněným zájmem. Z pohledu bezpečnostního projektu je důležité 

vědět, o jaká aktiva se jedná. Identifikace aktiv zahrnuje vytvoření přehledného seznamu 

všech aktiv vyjádřených finanční částkou. V souvislosti s rizikem je nutné snižovat riziko 

na takovou úroveň, kdy se výdaje potřebné na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika. Při návrhu zabezpečení se vychází z principu ALARA, kdy 

cena navrženého zabezpečení pro minimalizaci rizik nesmí překročit 10% a v ojedinělých 

případech až 15% hodnoty aktiv. Nejedná se o povinnost, která je dána normou, nebo 

stanovy, ale jde o zavedené pravidlo. Pro účely tohoto projektu se vychází z aktiv uvedených 

v tabulce 3. 

Majetek společnosti se dělí na: 

1. Hmotný majetek  

Kritéria:  

 Samostatné movité věci s technicko-ekonomickým určením. 

 Vstupní hodnota je vyšší než 40 000 Kč. 

 Provozně-technická funkce delší než rok. 

Hmotný majetek se dělí: 

a) Nemovitý – výrobní hala, jednotlivé vlastněné prostory, pozemek. 

b) Movitý – vysokozdvižný vozík, stroje a nářadí, náhradní díly strojů a zařízení, 

materiál na výrobky, počítače včetně příslušenství, nábytek. 

2. Nehmotný majetek  

Kritéria:  

 Nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností. 

 Vstupní hodnota je vyšší než 60 000 Kč. 

 Doba použitelnosti je delší než rok. 

Patří sem: Know-how, software, Licence [ 32,49] 
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Tabulka 3: Přehled aktiv a jejich finanční vyčíslení (zdroj autor) 

Aktiva výrobní haly 

Majetek 
Jednotlivé 
části 

Název Počet Cena za kus Cena celkem 

H
m

ot
ný

 m
aj

et
ek

 

V
ýr

ob
ní

 č
ás

t 
Horizontální soustruh 1 50 000 Kč 50 000 Kč 

Čelní fréza 1 60 000 Kč 60 000 Kč 

Obrážečka 1 45 000 Kč 45 000 Kč 

Horizontální vrtačka 1 30 000 Kč 30 000 Kč 

CNC soustruh tříosý 1 100 000 Kč 100 000 Kč 

Frézovací centrum tříosé 1 140 000 Kč 140 000 Kč 

Výrobní hala 1 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 

Vysokozdvižný vozík 1 120 000 Kč 120 000 Kč 

Sk
la

do
va

cí
 č

ás
t 

Počítač 1 20 000 Kč 20 000 Kč 

Tiskárna 1 4 500 Kč 4 500 Kč 

Materiál na výrobky 45 1000 Kč 45 000 Kč 

Nářadí a nástroje 40 1 900 Kč 76 000 Kč 

Součástky pro stroje a 

zařízení 
30 1 500 Kč 45 000 Kč 

A
dm

in
is

tr
at

iv
ní

 č
ás

t 

Počítač 2 15 000 Kč 30 000 Kč 

Kancelářský nábytek 1 65 000 Kč 65 000 Kč 

Dokumentace 1 15 000 Kč 15 000 Kč 

Multifunkční zařízení pro 
tisk, skenování a 

kopírování 

1 10 000 Kč 10 000 Kč 

N
eh

m
ot

ný
 

m
aj

et
ek

 Licence (up-grade) 2/rok 16 000 Kč 32 000 Kč 

Know-how Nevyčíslitelné 

Software 2 35 000 Kč 70 000 Kč 

Celková cena aktiv 4 457 500 Kč 
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7.4 Popis současného stavu zabezpečení využívající prvky fyzické ochrany 

Výrobní hala společnosti ALFMETAL group s.r.o. je samostatně oploceným areálem. 

Výrobní hala není zcela bez zabezpečení a její současná ochrana je provedena pomocí prvků 

MZS, režimových opatření a kamerového systému monitorující vnitřní prostory. Jelikož se 

jedná o prvky z části technicky zastaralé a nespolehlivé upozornit, popřípadě odvrátit zásah 

narušitele od jeho úmyslu odcizit nebo poškodit majetek, došlo v  minulosti k několika 

situacím vniknutí neoprávněné osoby do objektu a způsobení škody. Jedině správnou 

kombinací a provázaností technicky spolehlivých, účinných prvků jednotlivých systémů, lze 

dosáhnout efektivního zabezpečení. 

7.4.1 Současné zabezpečení pomocí prvků technické ochrany 

Použité MZS tvoří ochranu perimetrickou, plášťovou a předmětovou. Pro 

perimetrickou ochranu je použito oplocení kolem celého areálu výrobní haly s jednokřídlými 

vraty umožňujícími vstup osob a vjezd vozidel. Prvky plášťové ochrany usazené v plášti 

budovy jsou okna, dveře a vrata s uzamykatelnými systémy. Pro zajištění předmětové ochrany 

je použito určitých prvků vhodných k tomuto účelu, ale z důvodu bezpečnosti a požadavku 

majitele společnosti nebudou dále specifikovány. 

Mechanické zábranné systémy perimetrické ochrany 

Perimetrická ochrana je řešena pletivovým oplocením s jednokřídlými vraty. 

Konstrukci systému tvoří  pozinkované sloupky o průměru 60 mm a tloušťce stěny 2 mm, 

které jsou zasazeny 500 mm vertikálně do země v betonových patkách a v dolní rovině mezi 

sebou zpevněné betonovými dílci zároveň sloužícími jako podhrabová překážka. Vzdálenost 

mezi sloupky je 2500 mm a výška oplocení 2000 mm. V horní části sloupku, dále v polovině 

výšky sloupku a v úrovni podhrabové překážky, je napnut napínací povlakový ocelový drát 

s průměrem 4 mm, k němuž je uchycen pletivový drát pomocí vázacího ocelového drátu 

o průměru 2 mm s plastovým povlakem.  Všechny sloupky jsou zaslepeny plastovými 

krytkami a počáteční, rohové a koncový sloupek jsou zpevněny vzpěrami ukotvenými 

v betonových patkách. Pletivo je spleteno z povlakového drátu o průměru 3.5 mm a tvoří oka 

50 x 50 mm. Horní okraj oplocení je posílen vrchní pozinkovanou trubkou umístěnou 

horizontálně 300mm od horního okraje sloupků, která je ke sloupkům připevněna šroubovým 

spojem. Jednokřídlá vrata vyobrazena na obrázku 13 jsou konstruována rámem svařených 

z ocelových trubek o průměru 60 mm a stěnou 3 mm. Rám o výšce 200 mm a délce 3000 mm 
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je zpevněn dvěma kusy trubek umístěných v konstrukci rámu v horizontální poloze. Vrata 

jsou opatřena uzamykatelným systémem s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB. Sloupky 

na okrajích vrat, výše zmíněné jako počáteční a koncový, mají průměr 150 mm, sílu stěny 

5 mm, a to z důvodu odolnosti váhy vrat a tahu napínacích horizontálních drátů celého 

plotového systému, který je schematicky znázorněn na obrázku 12. 

 

 

 

 

                                              Obrázek 12: Jednotlivé části konstrukce plotu (zdroj autor) 

 

 

Obrázek 13: Konstrukce vrat (zdroj autor) 
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Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Plášťová ochrana zahrnuje veškeré otvorové výplně výrobního objektu společnosti, 

kterými jsou okna, dveře, vrata, včetně jejich uzamykatelných systémů a rámových 

konstrukcí. Jednotlivými prvky plášťové ochrany jsou: 

 Okna - objekt společnosti je z pohledu plášťové ochrany osazen plastovými 

pětikomorovými okny, jak je vidět na obrázku 14, která kromě své konstrukce 

představující překážku s určitou průlomovou odolností, nezahrnují jiné prvky 

zabezpečení. Celkový počet oken je 34 kusů, z toho 22 oken připadá na zděnou část 

objektu trojích rozměrů a 12 oken pro ocelovou část jednotného rozměru: 

A. 1500 mm x 1500 mm v počtu 8 kusů pro 2. NP zděné části, 

B. 1000 mm x 1000 mm v počtu 6 kusů pro 1. NP a 1 kus pro 2. NP včetně 1 kusu 

připadající na půdní prostor zděné části, 

C. 600 x 1000 mm v počtu 6 kusů pro schodišťové prostory, chodbu, sociální 

zařízení a střešní konstrukci, 

D. 1500 x 1500 mm v počtu 12 kusů pro výrobní část ocelové konstrukce. 

 

Obrázek 14: Vyobrazení použitých oken s rozměry 

(zdroj [14]) 

 Dveře - představují další otvorovou výplň pláště budovy, na kterou je potřeba se 

zaměřit z pohledu zabezpečení. Počet dveří pro celý objekt činí 3 kusy. Z toho je 

zděná část objektu ze severovýchodní strany osazena 1 kusem vchodových dveří typu 

SD 111 spadající do bezpečnostní třídy 3 a 4 o šířce 900 mm. Ty jsou vybaveny 
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bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou, což je možné vidět na 

obrázku 15. 

Zbylé 2 kusy dveří připadají na ocelovou konstrukci. Z toho jedny jsou vchodové, 

oplastované , umístěné na severovýchodní straně shodného typu a bezpečnostní třídy 

jako na zděné části, s jediným rozdílem, a to šířkou 800 mm. Druhé dveře, umístěné 

na jihozápadní straně ocelové konstrukce, slouží jako nouzový východ. Konstrukce 

dveří o šířce 800mm je provedena na základě požadavků stanovených normou ČSN 

EN 179.  

 

 

                    Obrázek 15: Bezpečnostní dveře typu SD 111 s bezpečnostním kováním typu NEXT S 101 štítkové 
a bezpečnostní cylindrickou vložkou Evva DPI. 

(zdroj [43]) 

 Vrata – typu VM01 o rozměrech 4000 mm x 5000 mm tvoří poslední otvorovou 

výplň pláště objektu. Charakterem vrat je sendvičová struktura sestavena z panelů 

o síle 40 mm. Samotné panely jsou zhotoveny ze dvou silných pozinkovaných plechů 

včetně výztuhy, vyplněny polyuretanovou pěnou, což tvoří dostatečně pevnou 

konstrukci. Z pohledu bezpečnosti je u těchto vrat výhodou zesílení pantů i ocelových 

lanek, a to jak při manipulaci obsluhujícími pracovníky, tak při snaze vniknutí 

pachatele. Lanka jsou zabezpečena proti protržení pojistkou a jsou umístěna po 

stranách a přes navíjecí buben poháněný elektromotorem zvedají vrata. Ty jsou 

uložena ve vodicích ocelových lištách uchycených za vratovým prostorem 

umožňujícím zalamování vrat z vertikální polohy do horizontální. Ve vratové ploše 

není žádná otvorová výplň, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti, i když se nejedná 
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o bezpečnostní vrata. Pohled na konstrukci vrat z vnitřní strany objektu poskytuje 

obrázek 16. [47] 

 

Obrázek 16: Pohled na konstrukci sekčních vrat typu VM01 (zdroj [47]) 

 

Elektrický zabezpečovací systém (nově Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 

a kamerový systém 

Ochrana objektu zajištěna pouze MZS není dosti efektivní, a proto je současná 

ochrana posílena systémem CCTV. 

Kamerový systém 

Jedná se o systém využívající IP kamery založené na digitální technologii. Snímaný 

obraz je přímo zpracováván v kameře a digitální formou přenášen k uživateli, který za použití 

notebooku může pozorovat prostory snímané těmito kamerami. Kamery v objektu společnosti 

jsou umístěny ve výrobní části v počtu 3 kusy a v administrativní části jednou kamerou 

snímající chodbu navazující na schodiště. Jedná se tedy o snímání pouze vnitřních prostorů. 

Systém sice umožňuje vidět neoprávněný pohyb nebo činnost uvnitř objektu, ale za cenu 

poškození určité otvorové výplně v plášti budovy, přes kterou pachatel vnikl. Používaný 

kamerový systém nepořizuje záznam, proto nepodléhá ohlašovací povinnosti podle zákona 

číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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Elektrický zabezpečovací systém (nově Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 

V současnosti není ochrana výrobní haly zajištěna prostřednictvím EZS (nově PZTS), 

které v  kombinaci s MZS poskytují efektivní a účinné zabezpečení. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí navrhnout zabezpečení objektu výrobní haly využívající prvky EZS (nově PZTS) 

vhodně kombinované s ostatními systémy stávající ochrany. 

7.4.2 Fyzická ostraha 

Z pohledu velikosti chráněného objektu, který je považován za středně velký, dále 

nákladnosti těchto služeb a případného selhání lidského faktoru, není fyzická ostraha 

v současném zabezpečení výrobní haly využívána.  

7.4.3 Současná režimová ochrana 

Zahrnuje v rámci podnikových směrnic jednotlivé režimové opatření zajišťující 

klíčový režim, pohyb vozidel, osob, materiálu a dokumentů ve společnosti. Proto je režimová 

ochrana sjednocujícím a řídicím prvkem celého komplexního zabezpečovacího systému 

objektu. 

Pohyb vozidel 

V objektu společnosti je parkoviště, kde smějí parkovat svá vozidla zaměstnanci 

a hosté. Hostům je dovolen vjezd po předchozí telefonické domluvě. Dále je umožněn vjezd 

vozidlům zajišťujícím zásobování materiálem a odvoz hotových výrobků na základě 

vystavené objednávky, nákladového listu a telefonické domluvě s jednatelem společnosti. 

V areálu společnosti se pohybuje vysokozdvižný vozík z důvodu nakládání a vykládání 

nákladních vozidel, který může obsluhovat osoba řádně proškolená a oprávněná k jejímu 

řízení. 

Pohyb osob 

V areálu je oprávněn pohyb zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu vůči 

společnosti. Každý zaměstnanec má v pracovní smlouvě určené místo výkonu práce 

a uvedeno oprávnění k činnosti a vstupu do vyhrazených prostorů potřebných k výkonu 

zaměstnání. Hosty přítomné v objektu si po předchozí telefonické domluvě osobně vyzvedává 

jednatel společnosti, které pak osobně uvede do své kanceláře.  
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Pohyb materiálu 

Materiál je do objektu společnosti dopravován nákladními vozy na základě 

objednávky a převozního listu. Za pohyb materiálu je odpovědná osoba (mistr), jejíž činností 

je převzetí materiálu od dopravce a kontrola dle objednávky. Dále přijetí materiálu na sklad, 

jeho výdej zaměstnancům a převzetí hotových výrobků včetně výdeje zákazníkům. 

Pohyb dokumentu 

Za pohyb dokumentu zahrnující příjem, evidenci, zpracování, kopírování, archivaci 

a skartaci ve společnosti odpovídá mzdová účetní. Touto osobou jsou zpracovávány osobní 

údaje zaměstnanců na základě zákona číslo 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mzdová 

účetní je vázána mlčenlivostí, která je dána pracovní smlouvou, a to i po skončení pracovního 

poměru. 

Klíčový režim 

Je nedílnou součástí režimové ochrany a zahrnuje oprávnění osob ke vstupu do 

jednotlivých uzamčených a vyhrazených prostorů. Využívá se zde systém generálního klíče, 

jehož princip spočívá v odemykání více dveří jedním klíčem. Podstata je v tom, že každý 

uživatel takového systému otevře se svým klíčem právě ty dveře, které jsou mu předem jeho 

nadřízenými určeny. Struktura klíčového režimu je přehledně uvedena v tabulce 4. Ve 

skladovacím prostoru je umístěn seznam, v němž je uvedeno, kdo je uživatelem a komu 

mohou být klíče vydány. Mistr vydává klíče pouze v souladu s pokyny uvedenými v seznamu. 

V kanceláři jednatele je uložen univerzální klíč od jednotlivých dveří, který lze použít 

v případě řešení mimořádných situací. Mistr zodpovídá za výměnu náhradního klíče v případě 

výměny zámku ve výrobní části objektu. 

    Tabulka 4: Přehled oprávněnosti vstupu jednotlivých osob do vyhrazených prostorů (zdroj autor) 

Dveře jednotlivých 

prostorů 

Uživatel s oprávněným vstupem 

Jednatel Účetní Mistr (skladník) Dělníci 

Hlavní vchod • • • • 

Kancelář jednatele •    

Kancelář účetní • •   

Výrobní hala •  • • 

Sklad • • •  

Vrata areálu společnosti • • • • 
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7.4.4 Hodnocení úrovně současného zabezpečení 

Úroveň zabezpečení objektu by měla vždy odpovídat úrovni rizika, kterému příslušná 

organizace čelí. Jednotlivé prvky MZS tvořící současné zabezpečení objektu na základě 

certifikace, poskytují ochranu na úrovni vycházející z bezpečnostních tříd. Tyto třídy jsou 

definovány bezpečnostní pyramidou viditelnou na obrázku 17, podle normy ČSN EN 1627. 

 

Obrázek 17: Pyramida bezpečnosti poskytující úroveň ochrany (zdroj [57]) 

 Mechanické zábranné systémy perimetrické ochrany – základní ochrana. 

 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany – základní ochrana. 

 Mechanické zábranné systémy prostorové ochrany – základní ochrana. 

Ze systému technické ochrany je v současném zabezpečení objektu využíván kamerový 

systém monitorující pouze vnitřní prostory, který neupozorní majitele na pohyb v objektu 

jiným způsobem, než sledováním na monitoru počítače. Režimová ochrana je sice 

sjednocujícím a řídícím prvkem komplexní ochrany, ale nedokáže z jednotlivých systémů 

s nízkou úrovní vytvořit účinný a efektivní zabezpečovací systém.  

Dle mého názoru je stávající zabezpečení na nízké úrovni a zadání zákazníka posílit 

ochranu pouze systémy EZS (nově PZTS) je sice na místě pro vytvoření maximálního 

zabezpečení výrobní haly za rozumnou cenu, ale ne zcela dostačující. Přestože tyto systémy 

účinně informují o narušení objektu, nezabrání vstupu pachatele do objektu.  Navíc poskytují 

„dostatek“ času k odcizení majetku, protože chvíli trvá, než se na místo někdo dostaví. 

Vyžadují také používání více druhů detektorů, protože většinu systémů lze nějakým 

způsobem obejít, což není nejlevnější záležitostí. Po shledání nedostatečné ochrany zajištěné 

 MZS zejména v souvislosti s perimetrickou a plášťovou ochranou, nezabraňující v dostatečné 

míře průniku pachatele, se jimi budu okrajově v návrhu společně se systémy EZS 

(nově PZTS) zabývat. Důvodem je dosažení účinného a efektivního návrhu zabezpečení 

výrobní haly. 
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8 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik výrobní haly 

Analýzou se posuzuje účinnost a efektivnost stávající ochrany objektu, na jejímž 

základě se při vytváření projektové dokumentace navrhují nové varianty zabezpečení objektu. 

Obecně analýza rizik zahrnuje nejprve určení hranice analýzy rizik, následně stanovení aktiv 

včetně jejich hodnoty, jak uvádí tabulka 3 v kapitole 7.3. Dalším krokem je identifikace rizik 

obsahující také hodnocení rizik a zranitelnosti. Identifikace rizik se provádí nejdříve 

z procesního hlediska způsobená lidským faktorem, protože jsou mnohem nebezpečnější než 

rizika identifikována následně ze strukturálního hlediska způsobená technikou. V závěru se 

posuzuje pravděpodobnost vzniku následků i jejich hodnoty. K analýze rizik existuje celá řada 

kvalitativních a kvantitativních metod, proto je zapotřebí vhodný výběr universálních metod 

zajišťující také zhodnocení provázanosti rizik. Poté je nutné vybrat nejzávažnější rizika 

ohrožující aktiva společnosti a minimalizovat je na přijatelnou úroveň vhodnými variantami 

nového způsobu zabezpečení, kdy vynaložené náklady nesmí přesáhnout 10%, ojediněle až 

15% hodnoty aktiv. Jednotlivé kroky v procesu posuzování rizik dle normy ČSN EN 31010 

znázorňuje obrázek 18. [49] 

Pro analýzu rizik objektu výrobní haly jsou vybrány na základě kritérií jednoduchosti 

a přehlednosti následující metody:  

 Identifikace rizik je prováděna metodou  Ishikawova diagramu pomocí jednotlivých příčin 

vedoucích k následku, která zahrnuje identifikaci zdrojů rizik a ohrožení v podobě 

grafického modelování rizik.  

 Pro hodnocení rizik je vybrána kvantitativní metoda vyznačující se přesnějším výpočtem 

rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Jedná se o metodu FMEA analyzující 

možnosti selhání a jejich dopady.  

 Výsledky analýzy rizik jsou dále verifikovány metodou souvztažnosti. 
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Obrázek 18: Jednotlivé kroky v procesu posuzování rizik 

(Zdroj:[50]) 

8.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Pro identifikaci rizik výrobní haly je použit Ishikawův diagram příčin a následků 

nazývaný také „diagram rybí kostry“, o jehož vývoj se zasloužil profesor Kaora Ishikawa.   

Základním přínosem je názorné a strukturované zachycení všech možných příčin, které vedly, 

nebo by mohly vést k danému následku. Přehledné a grafické modelování všech příčin 

vedoucích k následku, které je možné shlédnout na obrázku 19, umožňuje celý problém 

rozebrat a následně nalézt řešení. Z diagramu vychází také provázanost příčin s většinou 

oblastí. Z důvodu přehlednosti uvádím obrázek 19 na následující stránce. 
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                           Obrázek 19: Ishikawův diagram graficky znázorňující příčiny vedoucí k následku (zdroj autor) 
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8.2 Analýza selhání systému ochrany a dopady na objekt – FMEA 

Metoda analýzy možných selhání a příčin – Failure Mode and Effect Analysis 

(dále jen FMEA) vybrána pro objekt výrobní haly společnosti ALFMETAL group s.r.o. je 

kvantitativní, poměrně jednoduchou a universální metodou využívanou ve všech oblastech, 

zejména pro analýzu vážných rizik. Postup spočívá v systematickém a strukturovaném 

rozboru vymezených selhání jednotlivých částí systému s cílem vyhledat závady, jejich 

příčiny a následky. Při výpočtu míry rizika se vychází z následujícího vzorce 1. [16] 

                                                     R = P x N x H (1) 

R – míra rizika                 N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika                 H – odhalitelnost rizika 

 

Míra rizika R je vypočítána součinem tří parametrů P, N, H uvedených v tabulce 5 a 6. 

Podle normy ČSN EN 60812 techniky analýzy bezporuchovosti systému se 

v oblasti průmyslu využívá rozpětí 10 parametrů. Na základě kritéria přehlednosti je pro účely 

analýzy rizik výrobní haly dostačující hodnocení pomocí 5 parametrů. Parametr P stanovuje 

pravděpodobnost vzniku rizika od nahodilého až po trvalou hrozbu. Závažnost následků 

udává parametr N, jehož rozsah se pohybuje v rozmezí od malého deliktu až po smrt osoby 

a velmi vysokou škodu na majetku. Oba parametry jsou níže uvedeny v tabulce 5.  

   Tabulka 5: Parametry pravděpodobnosti rizika a závažnosti následků (zdroj [49]) 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 
Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, 

vyšší škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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Poslední parametr H potřebný pro výpočet míry rizika určuje, jak snadno a jakou rychlostí je 

možné riziko nebo událost odhalit v samotném počátku. Součinem jednotlivých parametrů je 

dosaženo výsledné míry rizika R, která se pohybuje v intervalu (0;125> ,a to od 

bezvýznamného až po nepřijatelné riziko, které včetně parametru odhalitelnosti H znázorňuje 

tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Parametry odhalitelnosti rizika a výsledné míry rizika (zdroj [49]) 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná (porovnatelná) míra 
rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 0-3 Bezvýznamné riziko 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 4-10 Akceptovatelné riziko 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 11-50 Mírné riziko 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 51-100 Nežádoucí riziko 

5 Neodhalitelné riziko 101-125 Nepřijatelné riziko 

 

 

Výsledná míra rizika R pro výrobní halu je samostatně vyhodnocována z pohledu procesních 

a strukturálních rizik, a to výpočtem tzv. míry tolerance určující hranici přijatelnosti 

a nepřijatelnosti rizik. Výpočet je proveden na základě Paretova principu 80/20. Postupně jsou 

vypočítány jednotlivé míry rizika jak u procesních, tak u strukturálních rizik, jejichž součet 

tvoří 100%. V dalším kroku se přiřadí jednotlivým rizikům procentuální vyjádření, tedy 

tzv. kumulativní četnost. Rizika jsou následovně seřazena od nejvyšších hodnot po nejnižší, 

vnesena do grafu a vyjádřena Lorenzovou křivkou. Identifikovaná rizika spadající do limitu 

80% jsou vyhodnocena jako nepřijatelná, pro která jsou navrhována další opatření. Ostatní 

rizika, převyšující limit 80%, jsou stanovena jako přijatelná a jejich stávající opatření 

dostatečná. Výsledek použité analýzy zahrnuje grafické vyjádření míry rizika vyjadřující 

přehled závažnosti jednotlivých rizik. [49] 
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8.2.1 Rizika z hlediska procesního 

Jedná se o rizika znázorněna v tabulce 7, jejichž příčinou je selhání lidského faktoru, 

který činí tato rizika mnohem nebezpečnějšími v porovnání s riziky strukturálními. 

Nebezpečnost vyplývající ze selhání lidského faktoru souvisí také se strukturálními riziky, 

protože lidé techniku vyrábějí, instalují, provádějí její údržbu, čímž dochází k provázanosti 

rizik. Míra jednotlivých rizik získána výpočtem a graficky znázorněna za použití Paretova 

principu 80/20 včetně Lorenzovy křivky vyjadřující kumulativní četnost, je k zhlédnutí na 

obrázku 20. 

        Tabulka 7: Rizika z hlediska procesního (zdroj autor) 

           Identifikována rizika N P H R % 
1 Špatná údržba zařízení 1 3 2 6 1,4 
2 Odhozený nedopalek 4 4 3 48 10,8 
3 Zneužití informací 4 3 4 48 10,8 
4 Spolupráce s pachatelem 3 3 4 36 8,1 
5 Vytvoření duplikátu klíče 3 4 4 48 10,8 
6 Neuzamčení dveří 3 3 3 27 6,1 
7 Neuzavření oken 3 4 3 36 8,1 
8 Vynášení majetku 2 3 3 18 4,1 
9 Ztráta klíčů 2 3 2 12 2,7 

10 Úraz 3 4 1 12 27 
11 Úmyslné poškození majetku 2 2 3 12 2,7 
12 Vnášení nebezpečných předmětů 4 3 4 48 10,8 
13 Nedbalost zaměstnanců 2 3 3 18 4,1 
14 Selhání fyzické ochrany 3 3 3 27 6,1 

 

 

         Obrázek 20: Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti pro rizika procesní (zdroj autor) 
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Rizika identifikována z pohledu procesního, která přehledně zobrazuje tabulka 7, jsou 

porovnávány se stanovenou tolerancí míry rizika o hodnotě 27, získanou výpočtem podle 

vzorce 1. Identifikována rizika, která mají míru rizika rovnou nebo větší R 27, jsou 

zvýrazněna červenou barvou a řadí se k rizikům nepřijatelným. Snížení rizikovosti R je 

provedeno navržením nových opatření. 

8.2.2 Rizika z hlediska strukturálního 

Strukturální hledisko zahrnuje rizika, která vznikají poruchovostí a nespolehlivostí 

techniky, jak uvádí tabulka 8. Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti pomocí 

Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky znázorňuje obrázek 21. 

        Tabulka 8: Rizika z hlediska strukturálního (zdroj autor) 

           Identifikována rizika N P H R % 
1 Vloupání oknem 3 5 3 45 13,1 
2 Vniknutí střechou 2 2 3 12 3,5 
3 Vloupání dveřmi 3 4 3 36 10,5 
4 Selhání kamerového systému 2 3 2 12 3,5 
5 Požár 5 3 3 45 13,1 
6 Neoprávněný vstup osob 2 4 3 24 7 
7 Krádež majetku 3 4 3 36 10,5 
8 Porucha strojů nebo zařízení 2 3 2 12 3,5 
9 Poškození majetku 3 3 3 27 7,8 

10 Výpadek elektrického proudu 3 3 1 9 2,6 
11 Podhrabání plotu 1 3 3 9 2,6 
12 Prostříhání plotu 2 3 3 18 5,2 
13 Přelezení plotu 2 4 4 32 9,3 
14 Překonání oplocení včetně vrat vozidlem 3 3 3 27 7,8 

 

 

         Obrázek 21: Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti pro rizika strukturální (zdroj autor) 
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Identifikace rizik z hlediska strukturálního zahrnuje míry jednotlivých rizik uvedených 

v tabulce 8. Podle vypočtené míry rizika R na základě vzorce 1 je výchozí tolerancí hodnota 

24, kdy všechna rizika o hodnotě rovné nebo větší R 24 jsou riziky nepřijatelnými. Ty jsou 

vyznačeny červenou barvou. Pro tato rizika jsou navržena nová opatření. 

8.2.3 Vyhodnocení analýzy možných selhání a příčin – FMEA 

Rizika vyhodnocena jako nepřijatelná, provedena metodou FMEA, použitou na objekt 

výrobní haly využívající Paretova principu a Lorenzovy křivky jak z hlediska procesního, tak 

strukturálního, jsou uvedeny následovně: 

Rizika z hlediska procesního: Rizika z hlediska strukturálního: 

 

 Odhozený nedopalek. 

 Zneužití informací. 

 Vytvoření duplikátu klíče. 

 Vnášení nebezpečných předmětů. 

 Spolupráce s pachatelem. 

 Neuzavření oken. 

 Neuzamčení dveří. 

 Selhání fyzické ochrany. 

 

 Vloupání oknem. 

 Požár. 

 Vloupání dveřmi. 

 Krádež majetku. 

 Přelezení plotu. 

 Překonání oplocení včetně vrat vozidlem. 

 Poškození majetku. 

 Neoprávněný vstup osob. 

 

 

Těmto rizikům je zapotřebí věnovat značnou pozornost, a proto budou ověřovány 

následující analýzou, a to metodou souvztažnosti. 

8.3 Analýza souvztažnosti 

Pro ověření výsledků získaných v předchozí analýze je použita metoda souvztažnosti, 

jejíž aplikace je vhodná pro posouzení celého objektu, kterým je v tomto případě výrobní 

hala. Tato metoda pomáhá hledat vzájemné vazby mezi zdroji a objekty rizik. Je prováděná 

v několika krocích, z nichž prvním je vyhledávání zdrojů rizik. Zde jsou použita rizika jak 

procesní, tak strukturální, z předchozí analýzy uvedená v kapitole 8.2.3. Dalším krokem je 

hodnocení jednotlivých rizik včetně vyhledávání vzájemných vazeb mezi sebou, jak uvádí 

tabulka 9 obsahující matici 16 rizik. Osy X a Y obsahují stejná rizika, kterým se v případě 

vzájemného ovlivnění přiřadí hodnota 1 a v opačném případě hodnota 0.  
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        Tabulka 9: Identifikovaná rizika a jejich vzájemné vazby (zdroj autor) 

 

Tyto hodnoty jak v řádcích, tak ve sloupcích se sečtou a vypočítají se podle vzorců 

2 a 3 koeficienty Kar a Kbr procentuálně vyjadřující počet návazných rizik Rb, jejichž vyvolání 

může být způsobeno rizikem Ra.  

                           Kar = [(ΣKar / (x-1)] · 100                                  (2) 

                           Kbr = [(ΣKbr / (x-1)] · 100                                 (3) 

Hodnoty koeficientů jednotlivých rizik dosažené výpočtem přehledně uvádí tabulka 10, 

ze které se vychází při grafickém vyjádření.  

Tabulka 10: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr pro jednotlivá rizika (zdroj autor) 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kar [[[[%]]]] x 20 47 40 87 67 73 53 87 53 67 60 80 53 40 80 93 

Kbr [[[[%]]]] y 20 67 60 87 73 60 40 80 60 47 67 80 53 40 80 87 

 

Z tabulky se určí minimální a maximální hodnoty koeficientů Kar a Kbr potřebné pro výpočet 

os O1 a O2.  
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                                      Kar min = 20  Kar max = 93 

                                     Kbr min = 20    Kbr max = 87 

Výpočet os je proveden dle vzorců 4 a 5, kdy spolehlivost systému je stanovena hodnotou 

s = 80%.  

O1 = [(Kar max – Kar min) : 100] · s [%]   ;  O1 = 42                                           (4) 

O2 = [(Kbr max – Kbr min) : 100] · s [%]   ;  O2 = 46                                (5) 

Závažnost jednotlivých rizik je prezentována vzniklými kvadranty podle oblasti 

závažnosti uvedených v tabulce 11. Všechny hodnoty z tabulky 10 jsou vneseny do grafu 

znázorněného na obrázku 22, který je rozdělen do čtyř kvadrantů stanovených polohou os 

O1 a O2. 

 

               Obrázek 22: Matice rizik rozdělena osami O1 a O2  do čtyř kvadrantů vystihující závažnost rizik 

(zdroj autor) 
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                           Tabulka 11: Závažnost rizik v jednotlivých oblastech matice rizik (zdroj [49]) 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

VI. oblast Relativní bezpečnost 

 

8.3.1 Vyhodnocení analýzy souvztažnosti 

Ověřením výsledků předchozí analýzy FMEA  metodou souvztažnosti byly 

analyzovány vzájemné vazby jednotlivých rizik, a následně identifikovány oblasti zvýšeného 

rizika I. a II. zahrnující primárně a sekundárně nebezpečná rizika: 

 Zneužití informací. 

 Vytvoření duplikátu klíče. 

 Vnášení nebezpečných předmětů. 

 Spolupráce s pachatelem. 

 Neuzavření oken. 

 Selhání fyzické ochrany. 

 

 Vloupání oknem. 

 Požár. 

 Vloupání dveřmi. 

 Krádež majetku. 

 Poškození majetku. 

 Neoprávněný vstup osob. 

 

 

8.4 Vyhodnocení provedených analýz 

Metodou Ishikawova diagramu byla identifikována jednotlivá rizika ohrožující 

bezpečnost výrobní haly. Následující metodou FMEA se tato rizika hodnotila jak z hlediska 

procesního, tak strukturálního, a to na základě výpočtu míry rizika. Po ověření metodou 

souvztažnosti patří mezi nejvýznamnější rizika neoprávněný vstup osob, z něhož vycházejí 

další rizika jako vloupání oknem, dveřmi, krádež a poškození majetku, požár, vytvoření 

duplikátu klíče, spolupráce s pachatelem související se selháním lidského faktoru. Jedná se 

o rizika nepřijatelná a pro jejich minimalizaci je nutné navrhnout určitá opatření v podobě 

účinného a efektivního zabezpečení.  
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9 Návrh nového způsobu zabezpečení 

Z výsledků předchozích analýz, které potvrdily nízkou úroveň zabezpečení výrobní 

haly a na základě požadavků zákazníka je potřeba zaměřit se na technickou ochranu 

využívající prvky EZS (nově PZTS) tvořící komplexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, 

přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely). Tím je zajištěna signalizace 

nebezpečné situace vyplývající z neoprávněného vniknutí pachatele a vytváření předpokladu 

k jeho rychlému zadržení. Při navrhování nového způsobu zabezpečení s využitím těchto 

prvků společně s prvky souvisejících systémů je důležité přihlédnout na zařazení objektu dle 

stupně zabezpečení. V souvislosti s výrobní halou se jedná o stupeň 2 podle normy ČSN EN 

50131- 1 ed. 2, který udává střežit minimálně všechny obvodové dveře, okna, ostatní otvory 

a místnosti, jak je vidět v tabulce 12. 

                         Tabulka 12: Minimální rozsah střežení (zdroj [26]) 

Střeží se Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

Obvodové dveře O O OP OP 

Okna  O OP OP 

Ostatní otvory  O OP OP 

Stěny   P P 

Stropy nebo střechy   P P 

Podlahy    P 

Místnosti T T T T 

Objekt (vysoké riziko)   S S 

                   O - otevření; P - průnik; T - past (nástraha); S - objekty vyžadující speciální bezpečnost  

Návrh se bude týkat perimetrické ochrany, kterou tvoří pletivové oplocení s betonovou 

podezdívkou zároveň tvořící podhrabovou překážku. V případě plášťové ochrany se zaměří 

na okna, dveře, vrata a co do prostorové ochrany na schodiště, místnosti a dílenské prostory. 

Návrhy zabezpečení v rámci tří variant budou zaměřeny na jednotlivé prvky včetně jejich 

technických parametrů. Související částí ochrany je fyzická ostraha, která má své postavení 

z pohledu ochrany majetku, ale v případě nového návrhu zabezpečení není potřebná z důvodu 

instalace EZS (nově PZTS) zahrnující také technologii informující majitele o narušení 

objektu, který může v případě potřeby zasáhnout nebo učinit vhodná opatření. Režimová 

ochrana jako sjednocující a řídící prvek celého komplexního zabezpečovacího systému bude 

vycházet z následujících navržených opatření provedených ve třech variantách. 
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9.1 Návrh zabezpečení varianta A 

V rámci této varianty navrhuji instalaci EZS (nově PZTS) v provedení drátovém, kde 

všechny prvky systému jsou propojeny kabelovým vedením zajišťujícím jejich napájení 

a komunikaci se zabezpečovací ústřednou. Důvodem výběru tohoto provedení jsou nižší 

pořizovací náklady na jednotlivé prvky, kombinace prvků několika výrobců, menší nároky na 

údržbu, spolehlivost a životnost. [41,56]  

9.1.1 Perimetrická ochrana 

Z pohledu perimetru objektu není návrh zaměřen na celkový perimetr, ale jeho část na 

severovýchodní straně objektu. Zde se nachází hlavní vchod do budovy, vchod včetně vrat 

umožňující vstup do výrobní části a kontejnery obsahující železný odpad i barevné kovy.  

Použitý prvek - venkovní duální (PIR+MW) detektor pohybu typu GJD360. [38] 

• Maximální dosah 30 m. 

• Montážní výška 3 – 6 m. 

• Mikrovlnná část s kmitočtem 9, 35 GHz. 

• Rozměry 145 x 120 x 115 mm (V x Š x H). 

 

• Napájecí napětí 9 – 12 V. 

• Rozsah pracovních teplot -20 až +55 °C. 

• Rozsah detekční hlavy 180° horizontálně a 90° 

vertikálně. 

 

9.1.2 Plášťová ochrana 

Je soustředěna na okna, dveře a vrata v plášti budovy za použití následujících prvků: 

 Magnetický kontakt SP 1000 vhodný k instalaci na neferomagnetické materiály 

(hliníkové, plastové, dřevěná okna i dveře). [1] 

• 4 vodiče. 

• Délka kabelů 3 m. 

• Drátová ochranná NC 

smyčka. 

    • Pracovní mezera 30 mm. 

    • Rozměry 14 x 65 x 11 mm (V x Š x H). 

    • Upevnění šrouby, nebo nalepením. 

 

 Magnetický kontakt PB33 masivní kovový pro náročné aplikace, vhodný 

k průmyslovému použití. [8] 

 • 4 vodiče. 

 • Sabotážní smyčka. 

 • Kabeláž v pancéřovaném krku 

umožňující přejezd vozidlem. 

• Rozměry 105 x 44 x 12 mm. 

• Pracovní vzdálenost max. 75 mm. 
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 Audiodetektor FG 730 duální detekující rozbití skla na základě změny tlaku 

v místnosti a pomocí detekce zvuku rozbíjeného skla. [58] 

• Napájecí napětí 10 – 14 Vss. 

• Odběr v klidu max. 25 mA. 

• Rozměry 98 x 61,5 x 20 mm. 

• Pracovní dosah max. 9 m. 

• Pracovní teplota – 10 až + 45 °C. 

  

9.1.3 Prostorová ochrana 

Zajišťuje vnitřní prostory objektu použitím níže uvedených detektorů reagující na 

neoprávněný pohyb a požár.  

 Pasivní infračervený detektor pohybu OPTEX RX 40 Q2. [2] 

• Dosah 12 m při 85°, dlouhý dosah 18 x 1,8 m. 

• Montážní výška 1,5 – 2,4 m. 

• Napájení 9,5 – 16 Vss. 

• Pracovní teplota -20 až +50°C. 

• Rozměry 97 x 62 x 44 mm (V x Š x H). 

• Poplachový výstup NC, 28 Vss / 0,2 A. 

 

 Opticko-kouřový detektor SS - 2351 NL detekující kouř vznikajícího požáru. [2] 

• Dosah poloměr 6 m, maximální výška 12 m. 

• Napájení 10 – 15 V. 

• Proudový odběr v klidu 0,2 mA / poplach 43 mA. 

• Pracovní teplota – 20 až + 60°C. 

• Rozměry 127 x 48 mm (Ø x V). 

 

9.1.4 Ostatní důležité prvky systému 

Nedílnou součástí EZS (nově PZTS) jsou prvky tvořící komplexní a funkční systém, které 

jsou uvedeny níže. 

 Ústředna digiplex EVO 192 je srdcem zabezpečovacího systému přijímající 

a vyhodnocující výstupní elektrický signál od detektorů, tísňových hlásičů a vytváří 

signál o narušení. Umožňuje napojení 16 prvků a vytvoření 8 podsystémů. [31] 

• Střídavé napájení 16 V, 20 / 40 VA, 50 – 60Hz. 

• Zálohovací akumulátor 12V / 18 Ah. 

• Napájecí výstup 12 Vss, 600 mA trvale, 700 mA 

maximálně. 

• Výstup na sirénu 1 A, elektronická 

pojistka 3 A. 

• Všechny výstupy pro provoz  

   10,8 – 12,1 V ss. 
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 Expandér APR ZX8 BUS pro 8 zdvojitelných zón (tj. 16 zón v režimu ATZ), určený 

k připojení na sběrnici. Důvodem použití je potřeba napojení více jak 16 prvků. [4] 

 Záložní akumulátor CJ12-18 bezúdržbový, uzavřený určený pro EZS (nově PZTS). 

Jeho funkcí je napájení systému v případě výpadku elektrického proudu v síti. [55] 

• Napětí 12 V. 

• Kapacita 18 Ah. 

• Maximální vybíjecí proud 5 sec. 270 A. 

• Optimální životnost 5 let. 

• Rozměry 182 x 77 x 168 mm (D x Š x V). 

• Použití EZS (nově PZTS) a EPS. 

 

 Elektroinstalační box ústředny AWO 200. [30] 

• Rozměry 320 x 395 x 90 mm (Š x V x H). 

• Transformátor 40VA. 

• Zajištění šroub/zámek. 

• Vstupní napětí 230 V AC / 50 Hz. 

•Výstupní napětí 18 V / 2 A, 16 V / 2.2 A. 

 

 Box typu E pro umístění expandéru. [28] 

• Typ universální plechový. 

• Montáž povrchová 4 otvory pro šrouby. 

• Tampér ano zasouvací. 

• Kompatibilita expandér APR-ZX8 BUS. 

 

 Klávesnice LCD Digiplex K641 umožňuje rychle a jednoduše ovládat systém, 

zobrazovat pomocí 32 znaků informace o stavu a přístup ke všem bezpečnostním 

funkcím. [54] 

• Napájení 9 – 16 Vss. 

• Proudová spotřeba 110 mA. 

• Počet vstupů 1. 

• 2 řádkový displej, 2 x 16 znaků. 

• Indikace napájení žlutá LED svítí. 

• Indikace umístění zelená a žlutá LED blikají společně. 

• Identifikace chyby komunikace červená a žlutá LCD 

blikají střídavě. 

 

 Signalizační zařízení, které jak akusticky, tak opticky signalizuje narušení objektu. 

V tomto případě je použita venkovní siréna OS 365 opatřena sabotážním senzorem 

detekující otevření krytu nebo utržení sirény. [15] 

• Napájení 10 – 15 V. 

• Odběr v klidu 50 mA / 12 V. 

• Odběr v aktivním stavu 800 mA / 12 V. 

• Rozměry 230 x 158 x 75 mm (V x Š x H). 

• Elektrodynamický měnič 110 dB / 1m. 

• Sabotážní smyčka odpor 70 Ω. 

• Pracovní teplota -25 až + 60°C. 
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 K propojení jednotlivých prvků jsou použity kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm 

a sběrnice SUPERBUS AB01. Jelikož zde nejsou podhledy, kabely jsou vedeny ve 

výrobní části v plastových lištách upevněných na ocelové konstrukci a ve zděné části 

pod omítkou. [7,35] 

9.1.5 Režimová ochrana 

Zahrnuje vypracování směrnic určující oprávněnost vstupu a výstupu osob 

v souvislosti se systémem EZS (nově PZTS) umožňující nastavení osmi podsystémů na 

základě pracovního zařazení zaměstnanců. 

9.1.6 Finanční vyčíslení varianty A 

Jednotlivé prvky drátového systému EZS (nově PZTS) včetně kabeláže, montážních 

prací a potřebného instalačního materiálu jsou přehledně uvedeny a finančně vyčísleny 

v následující tabulce 13. 

  Tabulka 13: Finanční vyčíslení varianty A (zdroj autor) 

Název Typ 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Celkem 

Duální detektor pohybu 
venkovní 

GJD 360 1 6 852 Kč 6 852 Kč 

Magnetický kontakt SP 1000 6   180 Kč 1 080 Kč 

Magnetický kontakt PB 33 1   624 Kč    624 Kč 

Duální audiodetektor FG 730 4   408 Kč 1 632 Kč 

Detektor pohybu vnitřní RX 40 QZ 11   424 Kč 4 664 Kč 

Opticko-kouřový detektor SS-2351 NL 1 1 776 Kč 1 776 Kč 

Ústředna Digiplex EVO 192 1 3 360 Kč 3 360 Kč 

Expandér APR  ZX 8 BUS 1 1 333 Kč 1 333 Kč 

Záložní akumulátor CJ12-18 1   620 Kč       620 Kč 

Klávesnice LCD Digiplex K641 1 2 550 Kč 2 550 Kč 

Venkovní siréna OS 365 1 1 560 Kč 1 560 Kč 

Box ústředny AWO 200 1   900 Kč    900 Kč 

Box expandéru Typu E 1   345 Kč    345 Kč 

Kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 235 m 7 Kč / m 1 645 Kč 

Sběrnice SUPERBUS AB01 36m 18,40 Kč    662 Kč 

Montážní práce + drobný 
instalační materiál 

   15 800 Kč 

Součet 45 403 Kč 
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9.2 Návrh zabezpečení varianta B 

Jelikož se jedná o stávající objekt tvořený kombinací zděné a kovové konstrukce, je 

zapotřebí se také ohlížet na způsob a náročnost instalace zabezpečovacích systémů. Z tohoto 

důvodu a také na základě rádiových zkoušek navrhuji instalaci hybridního EZS (nově PZTS), 

který zahrnuje jak drátové prvky ve výrobní části tak bezdrátové prvky v administrativní části. 

9.2.1 Perimetrická ochrana 

Zabezpečení perimetru jako celku je provedeno použitím venkovních infračervených 

závor OPTEX AX-350DH MKIII v drátovém provedení. Jejich základní části je vysílač 

a přijímač infračervených paprsků. [29]      

 

• Dosah 100 m. 

• Napájení 10,5 až 30 V DC. 

• Doba přerušení paprsků volitelná 35, 100, 250, 500 ms. 

• Natočení paprsků horizontálně ± 90° a vertikálně ± 20°. 

• Tampér NC sepne při otevření krytu. 

• Doba sepnutí poplachu 2 sekundy. 

• Poplachový výstup 28 V ss / 0,2 A. 

• Pracovní teplota -35 až 55°C. 

 

9.2.2 Plášťová ochrana 

Jednotlivé prvky zajišťující otvorové výplně v plášti budovy jsou následně rozděleny do dvou 

skupin. 

Prvky plášťové ochrany v drátovém provedení pro výrobní část 

 Magnetický kontakt MAS 303 pro instalaci na okna i dveře.  [36]     

• Dosah 2 – 20 mm. 

• Rozměry 54 x 13 x 13 mm (V x Š x H). 

• Délka kabelů 3 m. 

• Počet vodičů 4. 

 

 Magnetický kontakt pro průmyslová vrata MET-55T s kabeláži v panceřové chráničce.  

[36]               

• Pracovní vzdálenost 75 mm. 

• Kabeláž 4 vodiče o délce 40 cm. 

• Poplachový výstup NC. 

• Montáž povrchová pomocí 2 šroubů. 
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Prvky plášťové ochrany v bezdrátovém provedení pro administrativní část 

 Magnetický detektor JA – 80M .  [36]       

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Vstup pro externí snímače IN = rozpínací 

smyčka. 

• Indikační LED pro testování slabé baterie. 

• Napájení 1x lithiová baterie AA 3,6 V. 

• Životnost baterie 3 roky. 

• Dosah komunikace 300 m přímá viditelnost. 

• Rozměry 110 x 30 x 27 mm. 

 

 Kombinovaný detektor pro pohyb a tříštění skla JA – 80PB  v případě plášťové 

ochrany se do ústředny určí zvlášť na svou vlastní adresu detektor tříštění skla. [36]     

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Pokrytí 12 m. 

• Úhel záběru 120°. 

• Dosah komunikace 300 m přímá 

viditelnost. 

• Rozměry 110 x 65 x 55 mm. 

• Vstup pro externí snímače IN = rozpínací smyčka. 

• Indikační LED testování a slabá baterie. 

• Napájení 1 x lithiová baterie AA 3,6 V – PIR. 

                  1 x lithiová baterie 1/2AA 3,6 V – GBS. 

• Životnost baterií 3 roky. 

 

9.2.3 Prostorová ochrana 

Je zaměřena na jednotlivé prostory jak v administrativní části, tak výrobní části detekující 

neoprávněný pohyb. 

Prvky prostorové ochrany v drátovém provedení pro výrobní část 

 Vnitřní duální detektor pohybu KX-15-DD.  [3]     

• Dosah 15 m. 

• Regulace citlivosti SPP. 

• Montážní výška 1,8 – 2,4 m. 

• Úhel záběru 90°. 

• Napájení 9 – 16 V DC. 

• Pracovní teplota -30 až + 70°. 

• Rozměry 117 x 68 x 50 mm (V x Š x H). 

• Proudový odběr 12 mA/20mA. 
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Prvky prostorové ochrany v bezdrátovém provedení pro administrativní část 

 Kombinovaný detektor pro pohyb a tříštění skla JA-80PB  v souvislosti s prostorovou 

ochranou se do ústředny určí zvlášť na svou vlastní adresu detektor pohybu. [36]     

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Pokrytí 12 m. 

• Úhel záběru 120°. 

• Dosah komunikace 300 m přímá 

viditelnost. 

• Rozměry 110 x 65 x 55 mm. 

• Vstup pro externí snímače IN = rozpínací smyčka. 

• Indikační LED testování a slabá baterie. 

• Napájení 1 x lithiová baterie AA 3,6 V – PIR. 

                  1 x lithiová baterie 1/2AA 3,6 V – GBS. 

• Životnost baterií 3 roky. 

 

 Kombinovaný detektor pohybu (PIR+MW) JA-80W s vysokou odolností proti 

falešným poplachům.  [36]      

• Komunikační pásmo 868 MHz. 

• Napájení lithiová baterie 3,6 V AA / 2,4 Ah. 

• Dosah 300 m pro přímou viditelnost. 

• Instalační výška 2,5 m. 

• Úhel detekce 110°/12m. 

• Pracovní teplota -10 až + 40°C. 

• Klasifikace stupně 2 dle ČSN EN 50131-1   

ed. 2. 

• Rozměry 110 x 60 x 55 mm. 

 Optický detektor kouře JA-80S reagující na přítomnost zplodin hoření a zvýšení 

teploty způsobené požárem.  [36]      

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Detekční metoda optická komora/teplotní senzor. 

• Akustický výkon sirény 80 dB/m. 

• Plocha pokrytí maximálně 50 m3. 

• Rozměry 126 mm, výška 65 mm (Ø x V). 

• Indikační LED autotest, slabá baterie 

a poplach. 

• Napájení 1 x lithiová baterie AA 3,6 V. 

• Komunikační dosah 300 m přímá 

viditelnost. 

 

9.2.4 Ostatní důležité prvky systému 

Jedná se o prvky tvořící komplexní systém schopný plnit své funkce. 

 Ústředna JA-83K je verzi hybridní pro instalaci maximálně 50 smyček z toho 

30 drátových. Podporuje vytvoření tří podsystémů. [36] 
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• Napájení 230 V/50Hz. 

• Zálohovací akumulátor 12 V/7 až 18 Ah. 

• Maximální trvalý odběr 1,1 A. 

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Základní deska se 4 vstupy JA-82K. 

• Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 

ed. 2. 

 

 

 Rádiový modul JA-82R, pomocí kterého lze vytvořit až 50 adres pro připojení 

bezdrátových prvků pracující na frekvenci 868 MHz. [36] 

 JA-82C je modul s deseti drátovými vstupy rozšiřující kapacitu ústředny až na 

14 drátových vstupů. [36] 

 GSM komunikátor JA-80Y poskytující přenos detailních informací o systému pomocí 

SMS zpráv přicházejících uživateli až na 8 telefonních čísel.  [36]    

• Napájení 12 V ss. 

• Klidový odběr proudu 35 mA. 

• Špičkový odběr 1 A. 

  • Pracovní frekvence  GSM 900/1800   

MHz. 

• Výstupní výkon vysílače 2W pro GSM900 a 1W 

pro GSM1800. 

• Komunikační kanály GSM hlas/SMS/GPRS data. 

• Výstup pro ovládání spotřebiče AUX 

60V/100mA. 

 

 Elektroinstalační box ústředny AWO 200. [30]    

• Rozměry 320 x 395 x 90 mm (Š x V x H). 

• Transformátor 40VA. 

• Zajištění šroub/zámek. 

• Vstupní napětí 230 V AC / 50 Hz. 

• Výstupní napětí 18 V / 2 A, 16 V / 2.2 A. 

 

 Box typu E pro umístění expandéru. [28]    

• Typ universální plechový. 

• Montáž povrchová 4 otvory pro šrouby. 

• Tampér ano zasouvací. 

• Kompatibilita expandér APR-ZX8 BUS. 

 

 LCD bezdrátová klávesnice JA-80F se zabudovanou RFID čtečkou karet. Využívá 

obousměrnou rádiovou komunikaci s ústřednou. [36] 
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• Napájení 2x lithiová batérie typu 

CR123 3V. 

• Životnost batérií 3 roky. 

• Dosah na přímou viditelnost 100 m. 

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

 

• RFID karty PC-01 nebo PC-02 Jablotron EM 

UNIQUE 125 kHz. 

• Vstup pro dveřní detektor IN = rozpínací smyčka. 

• Prodloužení dosahu externí anténa AN-80, AN-81. 

• Rozměry 113 x 121 x 63 mm (V x Š x H). 

 

 Záložní akumulátor LT 12-18 zajišťující napájení v okamžiku snížení či výpadku 

síťového napájení.  [11]       

• Napětí 12 V. 

• Kapacita 18 Ah. 

• Maximální vybíjecí proud 5 sec. 270 A. 

• Optimální životnost 5 let. 

• Rozměry 182 x 77 x 168 mm (D x Š x V). 

• Použití EZS, EPS. 

 

 Venkovní siréna JA-80A bezdrátová napájená z lithiové batérie komunikující 

s ústřednou JA-83K.  [36]       

  

• Pracovní frekvence 868 MHz. 

• Napájení lithiová batérie BAT-80 Jablotron 

(součásti dodávky). 

• Životnost batérie 5 let. 

• Siréna piezoelektrická 112 dB. 

• Maximální doba houkání sirény 3 minuty. 

• Maximální doba blikání 30 minut po 

poplachu. 

• Dosah 300 m pro přímou viditelnost. 

• Rozměry 230 x 158 x 75 mm (V x Š x H). 

 

 Kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm propojující prvky EZS (nově PZTS) instalované ve 

výrobní části a sběrnice SUPERBUS AB01. [7,35]    

 Batérie pro napájení bezdrátových prvků v systému. 

 

 

• Batérie lithiová AA 3,6 V,      

• Batérie lithiová 1/2 AA 3,6 V,     

• Batérie lithiová CR 123 3V.     
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9.2.5 Režimová ochrana 

Zahrnuje vypracování směrnic určující oprávněnost vstupu a výstupu osob 

v souvislosti se systémem EZS (nově PZTS), který umožňuje nastavení tří podsystémů 

podle pracovního zařazení zaměstnanců. 

9.2.6 Finanční vyčíslení varianty B 

Komponenty systému, jejich počet a kalkulaci kompletního systému včetně montažních prací 

obsahuje tabulka 14. 

Tabulka 14: Finanční vyčíslení varianty B (zdroj autor) 

Název Typ 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Celkem 

Infračervené závory OPTEX AX-350DH 4 12 576 Kč 50 304 Kč 

Magnetický kontakt MAS 303 4       274 Kč 1 096 Kč 

Magnetický kontakt MET-55T 1       456 Kč    456 Kč 

Magnetický kontakt JA-80M 2    1 176 Kč 2 352 Kč 

Vnitřní duální detektor pohybu KX-15-DD 8 412 Kč 3 296 Kč 

Kombinovaný detektor pro 
pohyb a tříštění skla 

JA-80PB 1  2 160 Kč 2 160 Kč 

Kombinovaný detektor 
(PIR+MW) 

JA-80W 2  2 353 Kč 4 706 Kč 

Optický detektor JA-80S 1 1 387 Kč 1 387 Kč 

Ústředna JA-83 K 1 2 640 Kč 2 640 Kč 

Venkovní siréna JA-80A 1 2 976 Kč 2 976 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 3 024 Kč 3 024 Kč 

Modul JA-82C 1    744 Kč   744 Kč 

GSM komunikátor JA-80Y 1 3 024 Kč 3 024 Kč 

Klávesnice LCD JA-80F 1 2 900 Kč 2 900 Kč 

Záložní akumulátor LT 12-18 1    972 Kč    972 Kč 

Box ústředny AWO 200 1    900 Kč    900 Kč 

Box modulu Typu E 2    345 Kč    690 Kč 

Kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 350 m 7 Kč / m 2 422 Kč 

Lithiová batérie AA 3,6 V 6     89 Kč    534 Kč 

Lithiová batérie 1/2 AA 3,6 V 1     82 Kč      82 Kč 

Lithiová batérie CR 123 3V 1     98 Kč       98 Kč 

Montážní práce + drobný 

instalační materiál 
    9 250 Kč 

Součet 96 013 Kč 
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9.3 Návrh zabezpečení varianta C 

Zde navrhuji instalaci EZS (nově PZTS), kde napájení jednotlivých prvků a jejich 

komunikace je zajištěna kabelovými rozvody. Dále doplňuji nepostradatelné MZS 

a režimovou ochranu. Důvodem je komplexnost, vyšší účinnost, spolehlivost, životnost, 

schopnost ztížit přístup případně odradit pachatele. 

9.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Pro jejich schopnost zabránit, popřípadě ztížit pachateli vstup, nebo jej odradit jsou 

MZS součástí návrhu vymezující nedostatky samotného EZS (nově PZTS). 

Perimetrická ochrana 

Celý perimetr je posílen níže uvedenými prvky: 

 Držák šikmý typu STANDARD umožňující instalaci ostnatého drátu ve třech řadách. 

• Materiál pásovina 35 x 5 mm. 

• Úhel sklonu 45°. 

• Povrchová úprava pozink. 

• Rozměry 150 mm a 350 mm. 

 Ostnatý drát MOTTO. [44]       

• Povrchová úprava PVC. 

• Garance 10 let. 

Plášťová ochrana 

Je řešena použitím bezpečnostní fólie typu SCX na všechny okna 1. NP a dvě okna 2. NP 

kanceláře jednatele společnosti. [33]       

• Zbarvení čirá. 

• Zesílené provedení o tloušťce 350 µm. 

• Atest na boční ráz dle EN 12 600. 

• Atest P2A dle normy EN 356. 

Prostorová ochrana 

Z pohledu zabezpečení vnitřních prostorů je použito následujících prvků: 

 Bezpečnostní dveře ADLO BD 100L. [9]       

• Bezpečnostní třída 2. 

• Počet jistících bodů 10. 

• Bezpečnostní rozvorový zámek součástí. 

• Rozměry 800 x 1970 mm. 

• Jednoduchý ocelový rám. 

• Dvojité ocelové plechy-opláštění. 

• Jištění rohů pantové strany. 

• Osvědčení NBÚ N/A. 
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 Bezpečnostní vložka SANTOS. [10]       

• Rozměry 65mm/35x30mm. 

• Počet klíčů 3 ks. 

• Bezpečnostní třída 2. 

• Osvědčení NBÚ N/A. 

 

9.3.2 Elektrický zabezpečovací systém (nově PZTS) 

Je sestaven z jednotlivých prvků propojených s ústřednou pomocí kabelových rozvodů. 

Perimetrická ochrana 

 Venkovní duální (PIR+MW) detektor pohybu typu GJD360. [38]       

• Maximální dosah 30 m. 

• Montážní výška 3 – 6 m. 

• Mikrovlnná část s kmitočtem 9, 35 GHz. 

• Rozměry 145 x 120 x 115 mm (V x Š x H). 

• Odběr proudu 15 mA/50mA. 

• Napájecí napětí 9 – 12 V. 

• Rozsah pracovních teplot -20 až +55 °C. 

• Rozsah detekční hlavy 180° horizontálně 

a 90° vertikálně. 

 

 

Plášťová ochrana 

 Magnetický kontakt povrchový SM-50T.  [27]            

• Kabeláž 4 vodiče 40 cm. 

• Tampér ano NC. 

• Pracovní vzdálenost 30 mm. 

• Rozměry 50 x 17 x 10 mm (Š x V x H). 

 

 Magnetický kontakt MET-300T vhodný také na kovová vrata.  [46]          

• Provedení hliníkové odolné přejezdu vozidel. 

• Kabeláž v panceřovaném krku 4 vodiče 40 cm. 

• Rozměr 51 x 20 x 10 mm (Š x V x H). 

• Pracovní vzdálenost 45 mm. 

 

Prostorová ochrana 

 Vnitřní duální detektor pohybu KX-15-DD.  [3]        

• Dosah 15 m. 

• Regulace citlivosti SPP. 

• Montážní výška 1,8 – 2,4 m. 

• Úhel záběru 90°. 

• ČSN EN 50131 stupeň zabezpečení 2. 

• Napájení 9 – 16 V DC. 

• Pracovní teplota -30 až + 70°. 

• Rozměry 117 x 68 x 50 mm (V x Š x H). 

• Proudový odběr 12 mA/20mA. 

• NBÚ  D. 
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 Opticko-kouřový detektor SD-280.  [59]          

• Napájení 9-15 V DC / 2,5 mA. 

• Odběr proudu v klidu 2,5 mA/100 mA při poplachu. 

• Poplachová teplota +60°C až +70 °C. 

• Pracovní teplota -10 až 70 °C. 

• Výstupy poplachový 60V/100 mA, sabotážní 

(poruchový) TMP odpor 68 Ω. 

• Rozměry 126 x 65 mm (Ø x V). 

 • Citlivost detektoru kouře m = 0,11 až 

0,13   dB/m dle ČSN EN 14 604. 

• Akustický výkon zabudované sirénky 

minimálně 85 dB/3m. 

 

Ostatní důležité prvky systému 

 Ústředna DIGIPLEX EVO 192 přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrický signál od 

detektorů, tísňových hlásičů a vytváří signál o narušení. K ústředně lze napojit 16 

prvků a umožňuje vytvořit 8 podsystémů. [31]       

• Střídavé napájení 16 V, 20 / 40 VA, 50 – 60 Hz. 

• Zálohovací akumulátor 12V / 18 Ah. 

• Napájecí výstup 12 Vss. 

• Odběr proudu 600 mA trvale, 700 mA maximálně.  

• Lze zařadit až 254 sběrnicových modulů. 

• Výstup na sirénu 1 A, elektronická 

pojistka 3 A. 

• Všechny výstupy pro provoz  

   10,8 – 12,1 ss. 

• Maximální počet zón 192.  

 

 Expandér APR-ZX8 BUS pro 8 zdvojitelných zón (tj. 16 zón v režimu ATZ), určený 

k připojení na sběrnici. Zde je využito 2 kusů, protože je potřeba napojit na ústřednu 

45 prvků. [4]       

• Napájení 9-16 V DC. 

• Odběr proudu maximálně 28 mA. 

• Počet zón 8 a v režimu ATZ 16. 

• Pracovní teplota 0 až 40 °C. 

• Rozměry 140 x 46 mm. 

 

 GSM komunikátor AXEMAX EASY je k nahlédnutí na obrázku 35. Umožňuje 

dálkové ovládání ústředny, zjistit stav systému a přenos informací SMS zprávami 

nebo 4 hlasovými zprávami až na 8 telefonních čísel. [5]       

• Napájení 12-35 Vss, 9-24 Vst. 

• Odběr proudu 40 mA v klidu/400 mA při 

poplachu. 

• Pracovní teplota -20 až +60 °C. 

• Počet telefonních čísel až 8. 

• Kompatibilita s EVO 192 DIGIPLEX. 

• ČSN EN 50131- 1 ed. 2,  2 stupeň. 

• Záložní akumulátor 1,3-7 Ah. 
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 Záložní akumulátor CJ12-18 bezúdržbový, uzavřený určený pro EZS (nově PZTS). 

Jeho funkcí je napájení systému v případě výpadku elektrického proudu v síti. [55]       

• Napětí 12 V. 

• Kapacita 18 Ah. 

• Maximální vybíjecí proud 5 sec. 270 A. 

• Optimální životnost 5 let. 

• Rozměry 182 x 77 x 168 mm (D x Š x V). 

• Použití EZS (nově PZTS) a EPS. 

 

 Elektroinstalační box ústředny AWO 200. [30]       

• Rozměry 320 x 395 x 90 mm (Š x V x H). 

• Transformátor 40VA. 

• Zajištění šroub/zámek. 

• Vstupní napětí 230 V AC / 50 Hz. 

• Výstupní napětí 18 V / 2 A, 16 V / 2.2 A. 

 

 Box typu E pro umístění expandéru. [28]       

• Typ universální plechový. 

• Montáž povrchová 4 otvory pro šrouby. 

• Tampér ano zasouvací. 

• Kompatibilita expandér APR-ZX8 BUS. 

 

 LCD klávesnice K641 informuje o stavu a přístupu k jednotlivým funkcím. [54]       

• Napájení 11-16 V. 

• Proudový odběr min. 80 mA, max. 120 mA.  

• Display dvouřádkový 32 znaků. 

• NBÚ stupeň utajení 3. 

• Indikace připraveno/zapnutí:      

zelená/červená  LED dioda. 

• Indikace napájení AC: žlutá LED dioda. 

• Rozměry 122 x 145 x 34 mm (Š x V x H). 

 

 Polykarbonátová venkovní zálohovaná siréna BELLE v modrobílém provedení se 

záložní batérií. [6]       

• Napájení 10-15 V DC. 

• Odběr proudu v klidu 65 mA. 

• Odběr proudu při poplachu 480 mA. 

• Záložní akumulátor 7,2 V/280 mAh NiCd. 

• Pracovní teplota -25 až +50 °C. 

• Hlasitost 118 dB/3 m. 

• Rozměry: 338 x 235 x 55 mm (V x Š x H). 

• Výstupy 1x siréna, 1x blikač. 

 

 Přenosovým prostředkem mezi jednotlivými prvky, ústřednou, expandéry a klávesnicí 

jsou kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm a sběrnice SUPERBUS AB01. [7,35]       
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9.3.3 Režimová ochrana 

Zahrnuje doplnění stávajících směrnic určující vstup a výstup osob v souvislosti 

s oprávněním vstupu do stanovených prostorů. Předmětem doplnění je vytvoření podsystémů 

umožňující vypnutí a zapnutí EZS (nově PZTS) v rámci oprávněnosti vstupu. 

9.3.4 Finanční vyčíslení varianty C 

Z hlediska počtu, finančního vyčíslení a typu použitých prvků v systému EZS (nově PZTS) je 

přehledně vytvořena následující tabulka 15. 

Tabulka 15: Finanční vyčíslení varianty C (zdroj autor) 

Název Typ 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Celkem 

Bezpečnostní dveře ADLO BD 100L 1 12 490 Kč 12 490 Kč 

Bezpečnostní vložka SANTOS 3      690 Kč   2 070 Kč 

Ostnatý drát MOTTO PVC 513 m     7,16 Kč   3 674 Kč 

Držák ostnatého drátu STANDARD 69        30 Kč  2 070 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 25 m2      630 Kč   15 750 Kč 

Duální detektor pohybu 
venkovní 

GJD 360 2   6 816 Kč 13 632 Kč 

Magnetický kontakt SM-50T 28        68 Kč   1 904 Kč 

Magnetický kontakt MET-300T 1      251 Kč      251 Kč 

Vnitřní duální detektor 
pohybu 

KX-15-DD 12      412 Kč   4 944 Kč 

Optický detektor SD-280 1      780 Kč      780 Kč 

Ústředna DIGIPLEX EVO 192 1   3 360 Kč  3 360 Kč 

Venkovní siréna BELLE 1  1 157 Kč 1 157 Kč 

Expandér APR ZX 8 BUS 2  1 333 Kč 2 666 Kč 

GSM komunikátor AXEMAX EASY 1  5 654 Kč 5 654 Kč 

Klávesnice LCD K641 1  2 550 Kč 2 550 Kč 

Záložní akumulátor CJ 12-18 1     620 Kč    620 Kč 

Box ústředny AWO 200 1     900 Kč    900 Kč 

Box expandéru Typ E 2    345 Kč   690 Kč 

Kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5 402 m 7 Kč / m 2 814 Kč 

Sběrnice SUPERBUS AB01 42 m 18,40 Kč    773 Kč 

Montážní práce     13 850 Kč 

Součet  92 599 Kč 
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9.4 Posouzení navržených variant metodou rozhodovací matice 

Pro výběr nejúčinnější inovativní varianty z pohledu zabezpečení jsem zvolil metodu 

rozhodovací matice. 

Stanovení kritérií k posouzení  

Základem je stanovení vhodných kritérií, podle kterých jsou jednotlivé varianty 

posouzeny. K vyjádření shody posuzovaných variant se stanovenými kritérii je použito 

číselných hodnot od 1 do 5. Hodnota 1 vyjadřuje nejmenší shodu a hodnota 5 největší shodu, 

jak je vidět v tabulce 16. 

Kritéria posouzení: 

 K1 Spolehlivost. 

 K2 Finanční náklady na realizaci. 

 K3 Náročnost na realizaci. 

 K4 Životnost. 

 K5 Záruka. 

 K6 Údržba. 

 K7 Servis. 

 

Posouzení variant        

Je provedeno na základě stanovených kritérií a jim přiřazených vah určující jejich význam.         

 

                         Tabulka 16: Posouzení variant na základě kritérií (zdroj autor) 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 3 4 5 

K2 5 3 4 

K3 3 4 2 

K4 4 3 4 

K5 3 2 4 

K6 3 2 4 

K7 3 2 4 

Součet 24 20 27 

Pořadí 2 3 1 
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Na základě výsledků vycházejících z tabulky 16 dle jednotlivých posuzovacích kritérií 

je nejvhodnější inovativní varianta C. Následně jsou jednotlivým kritériím přiřazeny váhy 

určující jejich význam, a to v rozmezí hodnot od 1 do 5. Hodnota 1 je vyjádřena nejmenší 

váhou a hodnota 5 váhou největší. V dalším kroku násobíme hodnotu kritéria pro každou 

variantu návrhu uvedenou v tabulce 16 s hodnotami určujícími váhu pro dané kritérium, což 

následně znázorňuje tabulka 17. 

       Tabulka 17: Posouzení variant návrhu podle vah kritérií (zdroj autor) 

Kritérium Váha Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 5 15 20 25 

K2 3 15 9 12 

K3 3 9 12 6 

K4 5 20 15 20 

K5 4 12 8 16 

K6 3 9 6 12 

K7 4 12 8 16 

Součet 92 78 107 

Pořadí 2 3 1 

 

Z tabulky 17 je zřejmé, že největší hodnotu v souvislosti s váhami kritérií dosáhla 

varianta C a tudíž je posouzena za nejúčinnější inovativní variantu pro zabezpečení výrobní 

haly. Varianta C není z hlediska finančních nákladů na realizaci nejnákladnější, ale co do 

spolehlivosti, životnosti, záruky a servisu je nejvýhodnější. V následující kapitole je 

podrobněji rozpracována do podoby projektu. 

10 Popis nejúčinnější inovativní varianty C 

Na základě kriteriálního posouzení metodou rozhodovací matice vypracované 

v předchozí kapitole 9.4, byla za nejúčinnější a inovativní vybrána varianta C. Je zaměřena na 

zabezpečení výrobní haly využívající EZS (nově PZTS) v provedení drátovém, dále doplněné 

nepostradatelnými MZS a režimovou ochranou vzájemně tvořící účinné a efektivní 

zabezpečení. Jednotlivé prvky těchto systémů jsou podrobněji popsány v následujících 

podkapitolách včetně jejich technických parametrů. 
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10.1 Mechanické zábranné systémy 

Jsou zde navrženy z důvodu vymezení nedostatků samotného EZS (nově PZTS), jehož 

funkcí je pouze detekovat a upozornit v případě narušení objektu, ale ne ztížit nebo zabránit 

neoprávněnému vstupu do objektu. 

10.1.1 Perimetrická ochrana 

Posílení perimetrické ochrany jako celku je provedeno instalaci ostnatého drátu ve 

třech řadách, který je upevněn pomocí šikmých držáků směřujících ven z pozemku. Tyto 

držáky jsou připevněny na horní část sloupků oplocení pomocí šroubových spojů. Instalaci si 

zajistí společnost svépomocí. Popis prvků je následující: 

 Držák šikmý typu STANDARD viditelný na obrázku 23 je vyrobený svépomocí 

v rámci strojního zaměření společnosti z čehož se odvíjí nižší cena. 

• Materiál pásovina 35 x 5 mm. 

• Úhel sklonu 45°. 

• Povrchová úprava pozinkováním. 

• Rozměry 150 mm a 350 mm. 

 

 

Obrázek 23: Držák ostnatého drátu STANDARD (zdroj autor) 

 

 Ostnatý drát MOTTO znázorněn na obrázku 24 v potřebné délce 513m. [44] 

• Povrchová úprava PVC. 

• Garance 10 let. 

 

 

Obrázek 24: Ostnatý drát MOTTO (zdroj [44]) 
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10.1.2 Plášťová ochrana 

V rámci plášťové ochrany je použita bezpečnostní fólie SCX sloužící především jako 

ochrana proti vniknutí do objektu, jak je znázorněno na obrázku 25 a k ochraně zdraví 

v případě rozbití skleněné plochy. Instalace je provedena na všechna okna 1. NP a dvě okna 

2. NP, konkrétně v kanceláři jednatele, z nichž k jednomu oknu je přístup ze svodové okapové 

roury a k druhému z hřebenu střechy ocelové konstrukce výrobní části.  

• Zbarvení čirá. 

• Zesílené provedení o tloušťce 350 µm. 

• Atest na boční ráz dle EN 12 600. 

• Atest P2A dle normy EN 356. 

 

 

Obrázek 25: Sklo s fólií odolávající průniku pachatele (zdroj [33]) 

 

10.1.3 Prostorová ochrana 

Z pohledu zabezpečení vnitřních prostorů je použito následujících prvků: 

 Bezpečnostní dveře ADLO BD 100L vyobrazeny na obrázku 26, kde je vidět kovový 

rám a jistící body, jsou instalovány na stávající zárubně jako vstupní dveře ze 

schodiště do administrativní části v 2. NP. [9] 

• Bezpečnostní třída 2. 

• Počet jistících bodů 10. 

• Bezpečnostní rozvorový zámek součástí. 

• Rozměry 800 x 1970 mm. 

• Jednoduchý ocelový rám. 

• Dvojité ocelové plechy-opláštění. 

• Jištění rohů pantové strany. 

• Osvědčení NBÚ N/A. 
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Obrázek 26: Bezpečnostní dveře ADLO BD 100L do interiéru (zdroj [9]) 

 

 Bezpečnostní vložka SANTOS viditelná na obrázku 27 je instalována v počtu 3 kusů 

do dveří kanceláře jednatele společnosti, kanceláře účetní v 2. NP a do skladu 

materiálu v 1. NP.  [10] 

• Rozměry 65 mm/35x30 mm. 

• Počet klíčů 3 ks. 

• Bezpečnostní třída 2. 

• Osvědčení NBÚ N/A. 

 

 
Obrázek 27: Bezpečnostní vložka SANTOS (zdroj [10]) 

10.2 Elektrický zabezpečovací systém (nově PZTS) 

Je sestaven z jednotlivých prvků propojených s ústřednou pomocí kabelových 

rozvodů, jejichž umístění uvádí příloha 1 a příloha 2. Umožňuje kombinaci prvků několika 

výrobců v jedné instalaci a vyžaduje provádění preventivních prohlídek.  [41]  
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10.2.1 Perimetrická ochrana 

Zahrnuje venkovní duální (PIR+MW) detektor pohybu GJD360, který je k nahlédnutí 

na obrázku 28. Je použito 2 kusů, které jsou instalovány ve dvou protilehlých rozích na 

sloupky ve vzdálenosti 0,5 m od oplocení a jsou ukotveny v betonové patce. Výška umístění 

je 3 m a náklon detektoru 0° dle instalačního manuálu. Základním požadavkem je nezávislost 

funkce na klimatických podmínkách.  [38] 

• Maximální dosah 30 m. 

• Montážní výška 3 – 6 m. 

• Mikrovlnná část s kmitočtem 9, 35 GHz. 

• Rozměry 145 x 120 x 115 mm (V x Š x H). 

• Odběr proudu 15 mA/50mA. 

• Napájecí napětí 9 – 12 V. 

• Rozsah pracovních teplot -20 až +55 °C. 

• Rozsah detekční hlavy 180 ° horizontálně a 90 °    

vertikálně. 

 

 

 

Obrázek 28: Venkovní duální detektor pohybu GJD360 (zdroj [38]) 

 

10.2.2 Plášťová ochrana 

Je zaměřena na zabezpečení otvorových výplní v plášti budovy, v tomto případě na okna, 

dveře a vrata. Pro detekci otevření jsou použity následující prvky:  

 Magnetický kontakt povrchový SM-50T, viditelný na obrázku 29, je umístěný na 

vrchní straně oken a dveří, kde dochází k odstupu křídla od rámu.  [27] 

• Kabeláž 4 vodiče 40 cm. 

• Tampér ano NC. 

• Pracovní vzdálenost 30 mm. 

• Rozměry 50 x 17 x 10 mm (Š x V x H). 
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Obrázek 29: Povrchový magnetický kontakt SM-50T (zdroj [27]) 

 Magnetický kontakt MET-300T znázorněný na obrázku 30 je vhodný také na kovová 

vrata, jehož instalace je provedena ve spodní části vrat. Samotná robustní konstrukce 

umožňuje i přejetí vozidlem. [46] 

• Provedení hliníkové odolné přejezdu vozidel, 

• Kabeláž v pancéřovaném krku 4 vodiče 40 cm, 

• Rozměr 51 x 20 x 10 mm (Š x V x H), 

• Pracovní vzdálenost 45 mm. 

 

 

Obrázek 30: Magnetický kontakt MET-300T vhodný i pro průmyslové použití (zdroj [46]) 

10.2.3 Prostorová ochrana 

Pro případný neoprávněný pohyb nebo požár ve vnitřních prostorách objektu jsou použity 

následující prvky: 

 Vnitřní duální detektor pohybu KX-15-DD viditelný na obrázku 31, jehož umístění je 

v rohu střeženého prostoru ve výšce 2,4 m a v příslušné vzdálenosti od tepelných 

zdrojů. [3] 

• Dosah 15 m. 

• Regulace citlivosti SPP. 

• Montážní výška 1,8 – 2,4 m. 

• Úhel záběru 90°. 

• ČSN EN 50131 stupeň zabezpečení 2. 

• Napájení 9 – 16 V DC. 

• Pracovní teplota -30 až + 70°. 

• Rozměry 117 x 68 x 50 mm (V x Š x H). 

• Proudový odběr 12/20 mA. 

• NBÚ  D. 
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Obrázek 31: Duální detektor pohybu KX-15-DD (zdroj [3]) 

 

 Opticko-kouřový detektor SD-280 vyobrazený na obrázku 32 je instalován uprostřed 

stropu kuchyňky v 2. NP.  [59] 

• Napájení 9-15 V DC. 

• Odběr proudu v klidu 2,5 mA/100 mA při poplachu 

• Poplachová teplota +60 °C až +70 °C. 

• Pracovní teplota -10 až 70 °C. 

• Výstupy poplachový 60V/100 mA, sabotážní 

(poruchový) TMP odpor 68 Ω. 

• Rozměry 126 x 65 mm (Ø x V). 

 • Citlivost detektoru kouře m = 0,11 až 

0,13   dB/m dle ČSN EN 14 604. 

• Akustický výkon zabudované sirénky 

minimálně 85 dB/3m. 

 

 

 

Obrázek 32: Opticko-kouřový detektor SD-280 (zdroj [59]) 
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10.2.4 Ostatní důležité prvky systému 

Jedná se o nepostradatelné a pro funkci EZS (nově PZTS) důležité prvky umožňující 

napájení systému, vyhodnocování detekčních signálů, rozšiřovat počty prvků, propojení všech 

prvků, vytvořit jeden celek, ovládání systému a záložní napájení. 

 Ústředna DIGIPLEX EVO 192, kterou je vidět na obrázku 33, je určena pro střední 

a velké objekty. Je napájena z elektrické sítě pomocí kabelu CYKY-J 3 x 1,5, který je 

připojen v rozvaděči na samostatný jistič. Na základě stanovených funkcí přijímá 

a vyhodnocuje výstupní elektrický signál od detektorů a tísňových hlásičů, vytváří 

signál o narušení a napájí všechny prvky systému. K ústředně lze připojit 16 prvků 

a umožňuje vytvořit 8 podsystémů.  [31] 

 

• Střídavé napájení 16 V, 20 / 40 VA, 50 – 60 Hz. 

• Zálohovací akumulátor 12V / 18 Ah. 

• Napájecí výstup 12 Vss. 

• Odběr proudu 600 mA trvale, 700 mA maximálně. 

• Lze zařadit až 254 sběrnicových modulů. 

• Výstup na sirénu 1 A, elektronická 

pojistka 3 A. 

• Všechny výstupy pro provoz  

   10,8 – 12,1 ss. 

• Maximální počet zón 192.  

 

 

Obrázek 33: Ústředna DIGIPLEX  EVO 192 (zdroj [31]) 

 Expandér APR-ZX8 BUS znázorněný na obrázku 34 pro 8 zdvojitelných zón (tj. 16 

zón v režimu ATZ), určený k připojení na sběrnici. Ústředna je rozšířena v rámci 

počtu zón dvěma kusy expandérů, protože je potřeba napojit na ústřednu 45 prvků. [4] 

• Napájení 9-16 V DC. 

• Odběr proudu maximálně 28 mA. 

• Počet zón 8 a v režimu ATZ 16. 

• Pracovní teplota 0 až 40 °C. 

• Rozměry 140 x 46 mm. 
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Obrázek 34: Expandér APR-ZX8 BUS zdroj [4]) 

 GSM komunikátor AXEMAX EASY je k nahlédnutí na obrázku 35. Umožňuje 

dálkové ovládání ústředny, zjistit stav systému a přenos informací SMS zprávami 

nebo 4 hlasovými zprávami až na 8 telefonních čísel. To umožňuje informovat 

majitele o případném narušení objektu. [5] 

• Napájení 12-35 Vss, 9-24 Vst. 

• Odběr proudu 40 mA v klidu/400 mA při 

poplachu. 

• Pracovní teplota -20 až +60 °C. 

• Počet telefonních čísel až 8. 

• Kompatibilita s EVO 192 DIGIPLEX. 

• ČSN EN 50131-1 ed. 2, 2 stupeň. 

• Záložní akumulátor 1,3-7 Ah. 

 

 

Obrázek 35: GSM komunikátor AXEMAX EASY (zdroj [5]) 

 Záložní akumulátor ALARMGUARD CJ12-18 bezúdržbový, uzavřený určený pro 

EZS (nově PZTS) je k zhlédnutí na obrázku 36. Jeho funkcí je napájení systému 

v případě výpadku elektrického proudu v síti. [55] 

• Napětí 12 V. 

• Kapacita 18 Ah. 

• Maximální vybíjecí proud 5 sec. 270 A. 

• Optimální životnost 5 let. 

• Rozměry 182 x 77 x 168 mm (D x Š x V). 

• Použití EZS (nově PZTS) a EPS. 
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Obrázek 36: Záložní akumulátor CJ12-18 zdroj [55]) 

 Elektroinstalační box ústředny typu AWO 200, jak je vidět na obrázku 37 je 

instalován 30 cm pod strop v technologické místnosti nacházející se v 2. NP. Do boxu 

jsou instalovány předchozí prvky, a to ústředna, GSM komunikátor a záložní 

akumulátor. [30] 

• Rozměry 320 x 395 x 90 mm (Š x V x H). 

• Transformátor 40VA. 

• Zajištění šroub/zámek. 

• Vstupní napětí 230 V AC / 50 Hz. 

• Výstupní napětí 18 V / 2 A, 16 V / 2.2 A. 

 

 

Obrázek 37: Box ústředny AWO 200 zdroj [30]) 

 Box E pro umístění expandéru viditelný na obrázku 38 je instalován v počtu dvou 

kusů v 1. NP 30 cm pod stropem. [28] 

• Typ universální plechový. 

• Montáž povrchová 4 otvory pro šrouby. 

• Tampér ano zasouvací. 

• Kompatibilita expandér APR-ZX8 BUS. 
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Obrázek 38: Box E pro expandér APR-ZX8 BUS (zdroj [28]) 

 

 Klávesnice K641 LCD, znázorněna na obrázku 39, slouží pro uvedení do stavu 

střežení a stavu klidu systému EZS (nově PZTS). Informuje o stavu a přístupu 

k jednotlivým funkcím. Je instalována ve střeženém prostoru u vchodových dveří 

v 1. NP. [54] 

• Napájení 11-16 V. 

• Proudový odběr min. 80 mA, max. 120 mA,. 

• Display dvouřádkový 32 znaků. 

• NBÚ stupeň utajení 3. 

• Indikace připraveno/zapnutí: 

zelená/červená  LED dioda. 

• Indikace napájení AC: žlutá LED dioda. 

• Rozměry 122 x 145 x 34 mm (Š x V x H). 

 

 

Obrázek 39: LCD klávesnice K641  zdroj [54]) 

 Polykarbonátová venkovní zálohovaná siréna BELLE se záložní baterií vyobrazena na 

obrázku 40 je instalována na zděné části objektu ze severozápadní strany ve výšce 

3 m. [6] 

• Napájení 10-15 V DC. 

• Odběr proudu v klidu 65 mA. 

• Odběr proudu při poplachu 480 mA. 

• Záložní akumulátor 7,2 V/280 mAh NiCd. 

• Pracovní teplota -25 až +50 °C. 

• Hlasitost 118 dB/3 m. 

• Rozměry: 338 x 235 x 55 mm (V x Š x H). 

• Výstupy 1x siréna, 1x blikač. 
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Obrázek 40: Venkovní siréna BELLE se záložním akumulátorem (zdroj [6]) 

 Přenosovými prostředky mezi jednotlivými prvky, ústřednou a expandéry jsou kabely 

SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm a sběrnice SUPERBUS AB01, jejíchž provedení je vidět na 

obrázku 41. Instalace je provedena v trubkách pod omítkou v rámci zděné konstrukce 

a v lištách připevněných k nosníkům v konstrukci ocelové. [7,35] 

 

                                       A      B 

               Obrázek 41: A. Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm 
                                                                                            B. Sběrnice SUPERBUS AB01 

(zdroj [7,35]) 

10.3 Režimová ochrana 

Jelikož zde existují 4 kategorie zaměstnanců s rozdílnou pracovní dobou 

a oprávněností vstupu, poskytuje navržená varianta v souvislosti s EZS (nově PZTS) 

vytvoření podsystémů uvedených v tabulce 18. Podsystémem se rozumí souhrn detektorů 

spojených do určité skupiny, které mohou být jedním příkazem zapínány a vypínány nezávisle 

na stavu jiného podsystému. To umožňuje přístup osob s patřičným oprávněním do prostorů, 

které jsou pro ně nezbytné k výkonu práce. V případě vstupu do prostorů, do kterého osoba 

nemá oprávnění, dochází k vyhlášení poplachu, pokud daná podskupina není vypnuta 

přihlášením oprávněné osoby. To se odvíjí z pořadí příchodů osob dle stanovené pracovní 

doby. 
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Kategorie zaměstnanců a jejich pracovní doba: 

• Jednatel – volná pracovní doba. 

• Účetní – 8:00 až 16:00 hodin. 

• Mistr – 5:50 až 15:00 hodin. 

• Dělníci – 6:00 až 14:30 hodin. 

 

               Tabulka 18: Podsystémy určující oprávněnost vstupu (zdroj autor) 

Jednotlivé 

prostory 

Oprávněnost vstupu 

Jednatel 
společnosti 

Účetní 
Mistr 

(skladník) 
Dělníci 

Veřejný prostor 
(schodiště) 

ano ano ano ano 

Výrobní prostory ano ne ano ano 

Administrativní 
část jako celek 

ano ne ne ne 

Administrativní 
část kromě 
kanceláře 
jednatele a 

technologické 
místnosti 

ano ano ne ne 

Sklad ano ne ano ne 

Podsystém 1 2 3 4 

 

Princip podsystému spočívá v tom, že každá osoba přicházející do objektu zadáním 

svého kódu vypne detektory veřejného prostoru a dalších prostorů jemu oprávněných. 

V případě odchodu na konci pracovní směny a nepřítomnosti osoby stejné oprávněnosti 

dochází zadáním svého kódu k zapnutí detektorů. Pokud je při odchodu zadavatel kódu 

poslední, kdo opouští objekt, jsou rovněž zapnuty detektory veřejných prostorů. 

Školení zaměstnanců  

Nově navržený systém zabezpečení vyžaduje školení personálu, které je zaměřeno na 

obsluhu EZS (nově PZTS), kde jsou zaměstnanci seznámení s principem systému 

a jednotlivých podskupin určujících jejich oprávněnost vstupovat do stanovených prostorů. 

Provedená školení a zřízení podsystémů v souvislosti s nově navrženým systémem EZS (nově 

PZTS) jsou zavedena do podnikových směrnic. 
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10.4 Grafická část bezpečnostního projektu 

Grafická část zahrnuje půdorysy 1. NP a 2. NP nejúčinnější inovativní varianty C, 

které byly vytvořeny v programu AUTOCAD 2008. Přehledně vyobrazují rozmístění prvků 

EZS (nově PZTS) a jejich propojení pomocí kabelů. Příloha 1 obsahuje půdorys 1. NP tedy 

výrobní a skladovací část. Dále administrativní část situována v 2. NP je obsažena v příloze 2. 

10.5 Realizační náležitosti 

Projekt zpracovaný na zakázku byl následně předložen majiteli, který s navrženou 

inovativní variantou C souhlasil a cenu označil za přijatelnou. Proto lze realizaci zabezpečení 

výrobní haly společnosti ALFMETAL group s.r.o. provést v rámci jednorázové investice. 
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11 Závěr 

Z důvodu ochrany majetku, kterou považuji za velmi důležitou, jsem se ve své 

diplomové práci zabýval bezpečnostním projektem navrhujícím inovativní zabezpečení 

výrobní haly elektrickým zabezpečovacím systémem (nově poplachovým zabezpečovacím 

a tísňovým systémem), který tvoří v souladu s ostatními prvky fyzické ochrany účinné 

a efektivní zabezpečení.  

Úvodní část práce zahrnuje odborné pojmy, právní předpisy včetně technických norem 

souvisejících s danou problematikou ochrany objektu. Následně je popsána fyzická ochrana, 

její jednotlivé části, a to technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. Nedílnou 

součástí je popis jednotlivých prvků tvořících EZS (nově PZTS), včetně jejich specifických 

funkcí. Z hlediska bezpečnostního projektu je v této části dále uvedena jeho charakteristika 

i pravidla, dle kterých se řídíme při jeho vypracování. Před samotným vypracováním projektu 

je důležitá správná formulace problémů představujících úspěšné řešení. Dále uvádím statistiku 

krádeží vloupáním do objektů, která vykazuje stále se zvyšující počty těchto deliktů, na 

jejichž základě je „nutností“ chránit majetek.  

Podstatnou část diplomové práce jsem věnoval bezpečnostnímu projektu výrobní haly 

pomocí EZS (nově PZTS), který v úvodu zahrnuje charakteristiku a popis chráněného objektu 

včetně všech aktiv. Tato aktiva jsou přehledně uvedena v tabulce a finančně vyčíslena 

z důvodu zavedeného pravidla ALARA, na jehož základě nesmí cena navrženého zabezpečení 

pro minimalizaci rizik překročit 10-15% hodnoty všech aktiv.  

V navazující části jsem popsal stávající stav zabezpečení jak z pohledu technické 

ochrany zahrnující mechanické zábranné systémy i kamerové systémy monitorující vnitřní 

prostory, tak z pohledu režimové ochrany. Dle svého subjektivního názoru bylo stávající 

zabezpečení na nízké úrovni. Pro ověření výsledků hodnocení současného stavu zabezpečení 

a zjištění rizikových míst jsem vypracoval analýzu rizik zahrnující tři metody. Nejprve 

metodu Ishikawova diagramu identifikující rizika, která byla následně zhodnocena metodou 

možných selhání a příčin – FMEA, jak z hlediska procesního, tak strukturálního. Její výsledky 

jsem dále ověřil metodou souvztažnosti. Na základě zjištěných zdrojů rizik a rizikových míst 

chráněného objektu (např. neoprávněný vstup osob oknem nebo dveřmi, překonání oplocení, 

vytvoření duplikátu klíče, nebo spolupráce s pachatelem), jsem vypracoval tři návrhy 

zabezpečení výrobní haly, které zahrnují opatření minimalizující rizika na přijatelnou úroveň. 
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Navržené varianty byly posouzeny metodou rozhodovací matice pomocí sedmi kritérií, 

kterými byly spolehlivost, finanční náklady na realizaci, náročnost realizace, životnost, 

záruka, údržba a servis. Podle kriteriálního posouzení byla vybrána za nejúčinnější inovativní 

varianta C, zahrnující zabezpečení výrobní haly pomocí EZS (nově PZTS), která je dále 

doplněna nepostradatelnými MZS, včetně režimové ochrany tvořící účinné a efektivní 

zabezpečení. MZS byly ve vybrané variantě C navrženy z důvodu vymezení nedostatků 

samotného EZS (nově PZTS), jehož funkcí je pouze detekovat a upozornit v případě narušení 

objektu, ale ne ztížit nebo zabránit neoprávněnému vstupu do objektu. V rámci nejúčinnější 

varianty zabezpečení byly jednotlivé prvky následně podrobněji popsány včetně technických 

parametrů a jejich vyobrazení. Umístění navržených prvků jsem přehledně zakreslil do 

schématu půdorysu prvního a druhého nadzemního podlaží uvedených v příloze.  

Projekt byl vytvořen na zakázku a následně předložen majiteli firmy k seznámení 

s obsahem. Celková cena zabezpečení výrobní haly, která činila 92 599 Kč, byla pro něj 

přijatelná.  

Dle mého názoru byl cíl diplomové práce splněn, protože bylo navrženo inovativní 

zabezpečení výrobní haly elektrickým zabezpečovacím systémem (nově poplachovým 

zabezpečovacím a tísňovým systémem) v souladu s ostatními prvky fyzické ochrany. 

Přínos diplomové práce spočívá v zajištění komplexní ochrany majetku společnosti 

ALFMETAL group s.r.o., kterým je výrobní hala, a to použitím moderních systémů fyzické 

ochrany. Dále ve splnění zakázky dle požadavků majitele a z ekonomického hlediska 

v přijatelnosti nákladů na zabezpečení, což umožňuje realizaci návrhu v rámci jednorázové 

investice. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

12 Literatura 

[1]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -02-10]. Dostupný z WWW: http://eshop.abbas.cz/Default.asp?CatID=1264&PgID=1. 

[2]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -02-17]. Dostupný z WWW:http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=57547. 

[3]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -03-19]. Dostupný z WWW:http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=61477. 

[4]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      - 03-24]. Dostupný z WWW: http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=56267. 

[5]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -03-26]. Dostupný z WWW:http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=61457. 

[6]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -03-30]. Dostupný z WWW: http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=61360. 

[7]  ABBAS, Dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů, [online]. 2012 [cit. 2012 

      -04-03]. Dostupný z WWW:http://eshop.abbas.cz/DetailPage.asp?DPG=61419. 

[8]   ADIGLOBAL, Poplachové systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-02-14]. Dostupný 

z WWW:http://www.adiglobal.cz/iiWWW/cz/produkty110.nsf/w/8646D1BCF67028B3C

125735900628C86?OpenDocument. 

[9]   Adlo, bezpečnostní dveře, [online]. 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupný z WWW: 

http://www.adlo.cz/cz/adlo-bezpecnostni-dvere-rada-economy/LISTEO. 

[10] Adlo, bezpečnostní vložky, [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. Dostupný z WWW: 

http://www.adlo.cz/cz/bezpecnostni-dvere-bezpecnostni-vlozky. 

[11] Baterie shop, akumulátor LT 12-18, [online]. 2012 [cit. 2012-03-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.baterie-shop.cz/akumulator-leaftron-lt1218-12v18ah-p-2437.html. 

[12] Bezpečnostní projekt,[online]. 2011 [cit. 2011-12-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.ica.cz/Bezpecnostni-projekt.aspx. 



85 
 

[13] BRABEC, F. a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství           

         Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

[14] Castor plus, Plastová okna-tvary oken, [online]. 2012 [cit. 2012-01-15]. 

Dostupný z WWW:  http://www.castorplus.cz/page.php?txt=tvary.     

[15] Czalarm, venkovní zálohovaná siréna, [online]. 2012 [cit. 2012-02-22].  

        Dostupný z WWW: http://www.czalarm.cz/zbozi/1793/Venkovni-zalohovana-sirena-

Jablotron-OS--1793.htm. 

[16] Česká technická norma: ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů 

        – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA).  

[17] Česká technická norma: ČSN EN 1300 + A1 – Bezpečnostní úschovné objekty 

        – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti 

nepovolenému otevření. 

[18] Česká technická norma: ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže 

         a   okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace. 

[19] Česká technická norma:  ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní  

        zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku. 

[20] Česká technická norma: ČSN EN 179 – Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry 

ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách 

        – Požadavky a zkušební metody. 

[21] Česká technická norma: ČSN EN 50130-4 – Poplachové systémy – Část 4: 

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost 

komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. 

[22] Česká technická norma: ČSN EN 50131-4 – Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: Výstražná zařízení. 

[23] Česká technická norma: ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace. 

 



86 
 

[24] Česká technická norma: ČSN EN 50133-7 – Poplachové systémy – Systémy kontroly 

vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. 

[25] Česká technická norma: ČSN EN 50132-7 – Poplachové systémy – CCTV sledovací 

systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

[26] Česká technická norma: ČSN EN 50131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

[27] DigiPC, kontakt magnetický, [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.digieshop.cz/?64,kontakt-magneticky-sm-50t-bila. 

[28] Dovoz a prodej zabezpečovací techniky, [online]. 2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupný 

z WWW: http://www.express-alarm.cz/?i=675/box-e-univerzalni-plechovy-box-pro-

montaz-expanderu-a-dalsich-modulu. 

[29] Euroalarm, infrazávora AX-350DH, [online]. 2012 [cit. 2012-02-26]. Dostupný 

z WWW:http://www.euroalarm.cz/zabezpecovaci-

technika/zabezpeceni/detektory/infrazavory/ax-350dh-mkiii. 

[30] Eurosat, elektroinstalační krabice AWO 200, [online]. 2012 [cit. 2012-02-20].  

        Dostupný z WWW: http://www.eurosat.cz/2964-awo-200.html. 

[31] Eurosat, zabezpečovací ústředna DIGIPLEX EVO 192, [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. 

Dostupný z WWW:http://www.eurosat.cz/3034-evo192.html. 

[32] Evidence majetku, Definice hmotného a nehmotného majetku, [online]. 2011   

         [cit. 2011-12-16]. Dostupný z WWW: 

         http://odpisy-majetku.mcsoftware.cz/index.php?kat=hmotny_majetek. 

[33] FóliePlzeň, bezpečnostní fólie, [online]. 2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupný z WWW: 

http://www.folieplzen.cz/bezpecnostni.html. 

[34] FRYŠAR, M. a kolektiv: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky. Praha: 

        Nakladatelství Public History, 2006, 176 s. ISBN 80-86445-22-4. 



87 
 

[35] Ielektra, kabel SYKFY 3x2x0,5, [online]. 2012 [cit. 2012-02-24]. Dostupný z WWW: 

http://www.ielektra.cz/kabel-sykfy-3x2x05/d-76174/. 

[36] Jablotron, domovní zabezpečovací systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-02-29].  

        Dostupný z WWW:http://www.jablotron.cz/upload/download/ezs-2008.pdf. 

[37] KŘEČEK, S. a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. Blatenská tiskárna, s.r.o., 

2006, 350 s., ISBN 80-902938-2-4. 

[38] Kuchta-elektro, bezpečnostní systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-03-13].  

        Dostupný z WWW: http://www.kuchta-elektro.cz/detail-zbozi/gjd360-am. 

[39] LUKÁŠ, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání 

Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

[40] Maps.google.com [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Mapy Google. Dostupné z WWW: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl. 

[41] Montáž-EZS, Rozvod kabelů pro alarm, [online]. 2012 [cit. 2012-04-05].  

        Dostupný z WWW:http://www.montaz-ezs.cz/o-alarmech/rozvod-kabelu-pro-alarm. 

[42]  Nahlížení do katastru nemovitostí, [online]. 2012 [cit. 2012-03-14]. Dostupný z WWW: 

dohttp://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6

D2BCEB5&MarQParam0=667366&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marush

ka. 

[43]  Next bezpečnostní dveře, bezpečnostní dveře SD 111, [online]. 2012 [cit. 2012-01-15].   

Dostupný z WWW: http://www.next.cz/cs/produkty/pc-5-3-bezpecnostni-trida/pr-3-sd-

111/. 

[44]  Ploty-pletivo-oplocení, [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupný z WWW: 

http://www.ploty-pletivo-oploceni.cz/cz/ostnaty-drat-motto-pvc-100m-11397. 

[45] Policie České republiky, statistické přehledy kriminality, [online]. 2011 [cit. 2011-12 

        -16]. Dostupný z WWW:http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-

mapy-kriminality.aspx. 



88 
 

[46] SEGURO, komunikační a bezpečnostní systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-03-17]. 

Dostupný z WWW: http://www.seguro.cz/eshop/2493-magneticky-kontakt-met-300t-

kovovy-povrchovy-s-ochrannou-smyckou.html. 

[47]  Spedos, vratové a dveřní systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-01-16]. Dostupný z WWW: 

http://www.spedos.cz/prumyslova/sekcni-technicka.php. 

[48] STEPHEN, B., ROB, C.: Projektový management pro praxi, Překlad ing. Alena 

Svozilová, Praha: Nakladatelství Grada Publishing a.s., 2009, 160 s. ISBN 978-80-247-

2838-4 

[49]  ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti – skripta. VŠB – TU  

  Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. 

[50]  Technický portál, jednotlivé kroky v procesu posuzování rizik, [online]. 2012 [cit. 2012 

         -01-17]. Dostupný z WWW: http://www.techportal.cz/1/1/norma-csn-en-31010-2011-

techniky-posuzovani-rizik-cid273587/. 

[51]  Tvorba a řešení inovačních zadání, [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupný z WWW: 

http://www.triz.cz/co-je-techoptimizer. 

[52]  UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. 

        Praha 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

[53] UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II.            

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

[54] Variant plus, komplexní řešení elektronických systémů budov, [online]. 2012 [cit. 2012 

       -03-30]. Dostupný z WWW: http://www.variant.cz/zbozi/0702-188-k641. 

[55] Xenony, akumulátor Alarmguard CJ12-18, [online]. 2012 [cit. 2012-02-19]. Dostupný 

z WWW:http://www.xenony-cz.cz/akumulator-alarmguard-cj1218-12v18ah-p-

1356.html. 

[56] Zabezpečení - domu, zabezpečovací systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-01-19]. Dostupný 

z WWW: http://www.zabezpeceni-domu.cz/index.php?nid=3643&lid=cs&oid=453040. 



89 
 

[57] Zabezpečení domu, bezpečnostní třídy-pyramida bezpečnosti, [online]. 2012 [cit. 2012 

        - 01-16]. Dostupný z WWW: http://www.zabezpeceni-domu.eu/cz/bezpecnostni-tridy-

pyramida-bezpecnosti/. 

[58] Zabezpečovací technika - kamerové systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-02-15].  

        Dostupný z WWW:http://www.alarmvideo.cz/fg730-detektor-tristeni-skla-p-171.html. 

[59] Zabezpečovací technika-kamerové systémy, [online]. 2012 [cit. 2012-03-22].  

        Dostupný z WWW: http://www.alarmvideo.cz/sd280-detektor-pozaru-p-517.html. 

[60] Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[61] Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

[62] Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[63] Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[64] Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[65] Zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[66] Zákon č. 141/ 1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

[67] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Bezpečnostní pyramida [[[[52]]]] ............................................................................... 13 

Obrázek 2 Schématické znázornění způsobu předání poplachového signálu [53] .................. 15 

Obrázek 3 Vyjádření prvků a vazeb efektivního zabezpečovacího systému [autor] ............... 17 

Obrázek 4 Schéma základních prvků EZS (nově PZTS) [autor] ............................................. 18 

Obrázek 5 Schéma způsobení a vyřešení problému v závislosti na úrovni zabezpečení  

[autor] ....................................................................................................................................... 21 

Obrázek 6 Graf krádeží vloupáním včetně objasněnosti v jednotlivých krajích [autor] .......... 23 

Obrázek 7 Mapa Moravskoslezského kraje [45, autor] ............................................................ 24 

Obrázek 8 Grafické znázornění průniku do objektů a způsoby  překonání otvorových  

výplní [autor] ............................................................................................................................ 25 

Obrázek 9 Celkový pohled na výrobní halu společnosti ALFMETAL group s.r.o. [autor] .... 26 

Obrázek 10 Situační výkres výrobní haly podle katastru nemovitostí [42, autor] ................... 27 

Obrázek 11 Vyznačení přístupové cesty do společnosti ALFMETAL [40, autor] .................. 29 

Obrázek 12 Jednotlivé části konstrukce plotu [autor] .............................................................. 33 

Obrázek 13 Konstrukce vrat [autor] ......................................................................................... 33 

Obrázek 14 Vyobrazení použitých oken s rozměry [14] .......................................................... 34 

Obrázek 15 Bezpečnostní dveře typu SD111 s bezpečnostním kováním typu NEXT S 101  

štítkovým a bezpečnostní cylindrickou vložkou Evva DPI [43] .............................................. 35 

Obrázek 16 Pohled na konstrukci sekčních vrat typu VM01 [47] ........................................... 36 

Obrázek 17 Pyramida bezpečnosti poskytující úroveň ochrany [57] ....................................... 39 

Obrázek 18 Jednotlivé kroky v procesu posuzování rizik [50] ................................................ 41 

Obrázek 19 Ishikawův diagram znázorňující příčiny vedoucí k následku [autor] ................... 42 

Obrázek 20 Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti pro rizika procesní  

[autor] ....................................................................................................................................... 45 



91 
 

Obrázek 21 Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti pro rizika strukturální  

[autor] ....................................................................................................................................... 46 

Obrázek 22 Matice rizik rozdělena osami O1 a O2 do čtyř kvadrantů vystihující  

závažnosti rizik [autor] ............................................................................................................. 49 

Obrázek 23 Držák ostnatého drátu STANDARD [autor] ........................................................ 69 

Obrázek 24 Ostnatý drát MOTTO [44] .................................................................................... 69 

Obrázek 25 Sklo s fólií odolávající průniku pachatele [33] ..................................................... 70 

Obrázek 26 Bezpečnostní dveře ADLO BD 100L do interiéru [9] .......................................... 71 

Obrázek 27 Bezpečnostní vložka SANTOS [10] ..................................................................... 71 

Obrázek 28 Venkovní duální detektor pohybu GJD 360 [38] .................................................. 72 

Obrázek 29 Povrchový magnetický kontakt SM-50T [27] ...................................................... 73 

Obrázek 30 Magnetický kontakt MET-300T vhodný pro průmyslové použití [46] ................ 73 

Obrázek 31 Duální detektor pohybu KX-15-DD [3] ................................................................ 74 

Obrázek 32 Opticko-kouřový detektor SD-280 [59] ................................................................ 74 

Obrázek 33 Ústředna DIGIPLEX EVO 192 [31] ..................................................................... 75 

Obrázek 34 Expandér APR-ZX8 BUS [4] ............................................................................... 76 

Obrázek 35 GSM komunikátor AXEMAX EASY [5] ............................................................. 76 

Obrázek 36 Záložní akumulátor CJ12-18 [55] ......................................................................... 77 

Obrázek 37 Box ústředny AWO 200 [30] ................................................................................ 77 

Obrázek 38 Box E pro expandér APR-ZX8 BUS [28] ............................................................ 78 

Obrázek 39 LCD klávesnice K641 [54] ................................................................................... 78 

Obrázek 40 Venkovní siréna BELLE se záložním akumulátorem [6] ..................................... 79 

Obrázek 41 A. Kabel SYKFY 3x2x0,5   B. Sběrnice SUPERBUS AB01 [7, 35] ................... 79 

 

 



92 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Stupně zabezpečení chráněného objektu [26] ......................................................... 16 

Tabulka 2 Počty kriminálních případů v České republice za rok 2010 až 2011 [autor] .......... 22 

Tabulka 3 Přehled aktiv a jejich finanční vyčíslení [autor] ...................................................... 31 

Tabulka 4 Přehled oprávněnosti vstupu jednotlivých osob do vyhrazených prostorů [autor] . 38 

Tabulka 5 Parametry pravděpodobnosti rizika a závažnosti následků [49] ............................. 43 

Tabulka 6 Parametry odhalitelnosti rizika a výsledné míry rizika [49] ................................... 44 

Tabulka 7 Rizika z hlediska procesního [autor] ....................................................................... 45 

Tabulka 8 Rizika z hlediska strukturálního [autor] .................................................................. 46 

Tabulka 9 Identifikována rizika a jejich vzájemné vazby [autor] ............................................ 48 

Tabulka 10 Hodnoty Koeficientu Kar a Kbr pro jednotlivá rizika [autor].................................. 48 

Tabulka 11 Závažnosti rizik v jednotlivých oblastech matice rizik [49] ................................. 50 

Tabulka 12 Minimální rozsah střežení [26] ............................................................................. 51 

Tabulka 13 Finanční vyčíslení varianty A [autor] .................................................................... 55 

Tabulka 14 Finanční vyčíslení varianty B [autor] .................................................................... 61 

Tabulka 15 Finanční vyčíslení varianty C [autor] .................................................................... 66 

Tabulka 16 Posouzení variant na základě kritérií [autor] ......................................................... 67 

Tabulka 17 Posouzení variant návrhu podle váh kritérií [autor] .............................................. 68 

Tabulka 18 Podsystémy určující oprávněnost vstupu [autor] .................................................. 80 

 

 

 

 

 



93 
 

Seznam příloh  

Příloha 1 Rozmístění navržených prvků EZS (nově PZTS) a kabelových tras v 1. NP 

Příloha 2 Rozmístění navržených prvků EZS (nově PZTS) a kabelových tras v 2. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1 Rozmístění navržených prvků EZS (nově PZTS) a kabelových tras v 1. NP 

 

 



 

Příloha 2 Rozmístění navržených prvků EZS (nově PZTS) a kabelových tras v 2. NP 

 

 


