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Anotace 

NYTRA, Marek. Návrh a realizace komplexního technického zabezpečení nového objektu 
soukromé firmy. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. 59 s., 9 příloh. Diplomová práce 
 

Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní analýza, technické zabezpečení 

Diplomová práce je zaměřena na návrh inovativního komplexního technického zabezpečení 

soukromé firmy zabývající se kovovýrobou, za účelem ochrany osob a majetku. V úvodních 

kapitolách je charakterizována právní úprava ochrany objektů a základní východiska procesu 

zpracování bezpečnostní expertízy. Informace o současném stavu zabezpečení a bezpečnostních 

incidentech jsou analyzovány s cílem identifikovat kritická místa v systému bezpečnosti. Na 

základě výsledků jsou stanoveny tři inovativní varianty zabezpečení. Následně je vybrána 

alternativa nejlépe vyhovující stanoveným kritériím, která je v závěru práce detailněji 

rozpracována. 

Annotation 

NYTRA, Marek. Proposal and realization complex technical safeguard new object private firm. 
Ostrava: VŠB-TUO, 2012. 59 p., 9 attachments. Diploma thesis 
 

Key words: security, security analysis, technical security 

This thesis is focused on the design of innovative complex technical security of private 

company engaged in metal fabrication, in order to protect persons and property. Legal regulations 

for protection of objects and basic resources to process of treatment of security expertise are 

characterized in the introductory chapters. Information about the current state of security and 

security incidents are analyzed to identify critical points in the security system. Three innovative 

security options are defined according to the results. Subsequently, the most suitable to specified 

criterions alternative is selected and developed into details in the conclusion. 
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1 Úvod 
Potřeba jistoty a bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka, která ho provází odedávna. 

Zajištění bezpečnosti ve všech směrech se v dnešní společnosti stává stále aktuálnějším tématem. 

V souvislosti s řešenou problematikou mé práce je hlavním problémem uchránění majetku 

uvažované firmy. Krádeže jsou v České republice nejčastější formou kriminality, přičemž míra 

objasněnosti případů krádeží je v porovnání s ostatními protiprávními činy jednou z nejhorších. 

Tyto problémy jsou zejména zapříčiněny sociálními rozdíly mezi jednotlivci společnosti. 

Morálka, mentalita, charakter, snaha něco dokázat a být společnosti prospěšný je věcí každého 

z nás. Ve většině případů je každý zodpovědný za situaci, do které se dostal a za to jak jí vyřeší. 

Je nepříjemným faktem, že přibývá těch, kteří ji řeší na úkor ostatních. Občané, instituce, firmy 

atd. jsou pak nuceni k vynakládání nemalých finančních prostředků k zabránění nebo omezení 

působení těchto jevů. Ohrožen není jen majetek, ale často i životy a zdraví lidí. Zvládnutí 

bezpečnosti není investicí jednorázovou a její provoz stojí nemalé finanční náklady, které by 

mohly být využity efektivněji k jiným prospěšným účelům. V dnešní době již není zabezpečovací 

systém nadstandardem, ale nutností. Nestačí vše ponechat v rukou policie, ale předcházet 

nežádoucím jevům také ze strany majitele či provozovatele. 

Cílem diplomové práce bude návrh inovativního komplexního technického zabezpečení 

objektu soukromé firmy za účelem ochrany osob a majetku s respektováním skutečnosti, že 

společnost je založena hlavně z důvodu zisku. Cílem proto bude snaha o nalezení kompromisu 

mezi úrovní zabezpečení a vynaloženými náklady. Výsledek by mohl posloužit alespoň jako 

inspirace ke zlepšení stavu bezpečnosti ve firmě. 

Práce je rozdělena do kapitol v pořadí, v jakém byly řešeny. Začátek je tvořen právním 

posouzením oblasti ochrany objektů a stručným popisem teoretického základu problematiky. 

Následující část řeší současnou situaci ve firmě Komplexkov s.r.o., jakož i stav jejího 

zabezpečení, a v minulosti proběhlé bezpečnostní incidenty. Za rozpisem a stanovením hodnot 

jednotlivých chráněných aktiv je zpracována analýza stávajícího stavu, jejímž cílem je odhalení 

slabých míst v systému bezpečnosti. Na výše popsaném základě jsou navrženy tři eventuální 

možnosti jak bezpečnostní systém inovovat a posílit. Poslední kapitoly jsou věnovány výběru 

nejvhodnější varianty a jejímu následnému detailnějšímu rozpracování. Shrnutí celé práce je 

obsaženo v závěru.  
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2 Rešerše 

BRABEC, F. a kolektiv. Bezpečnost pro firmu úřad, občana. Praha, 2001. 400 s.            
ISBN 80-86445-04-06. 

Popisuje východiska pro návrh efektivního a účinného systému bezpečnosti pro soukromý 

i komerční objekt. V knize jsou popsány jednotlivé složky fyzické bezpečnosti, právní předpisy, 

postupy a možnosti při projektování apod. Kniha poskytla obecný přehled o fungování systému 

bezpečnosti. 

 

KŘEČEK, S. a kol. Příručka zabezpečovací techniky. 3.aktualiz. vyd. Blatná:  Blatenská    
tiskárna s.r.o., 2006. 313 s. ISBN 80-902938-2-4 

Publikace svým obsahem pokrývá, mimo jiné, problematiku elektrické zabezpečovací 

signalizace, systémů průmyslové televize a mechanické zábranné systémy. Knihu jsem využil při 

orientaci v problematice a při následném návrhu variant zabezpečení objektu. 

 
 
LUKÁŠ, L. a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Praha, 2011. 
316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Kniha obsahuje ucelený přehled o problematice ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. Její 

obsah tvoří tři technicky zaměřené části, část věnovaná právním aspektům oboru, projektování 

zabezpečovacích systémů atd. Dílo bylo využito jako vodítko při sestavování jednotlivých bloků 

diplomové práce. 

 

 
ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: Oddělení bezpečnosti 
osob a majetku, 2009. 115 s. 

Skriptum je určeno pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Detailně popisuje 

proces komplexní analýzy stavu bezpečnosti na letišti. Současně uvádí návody a možnosti jak 

aplikovat metody a postupy na jiné objekty. Skriptum bylo využito hlavně při procesu 

analyzování stavu bezpečnosti firmy. 
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3 Definice a pojmy 

Bezpečnost objektu 

Stav kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento 

objekt je k eliminaci stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní 

spolupracovat. [55] 

Bezpečnostní analýza organizace 

Analýza podrobující zkoumání předměty, jevy, informace a skutečnosti dotýkající se přímo 

či nepřímo bezpečnosti organizace, jejího bezpečnostního systému, s cílem přispět k nalezení 

přiměřených bezpečnostních prostředků a opatření, která jsou vhodná k účinnému a adekvátnímu 

řešení bezpečnostního problému organizace. [4] 

Mechanický zábranný systém 

Rozumí se jím zejména prostředky pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní systémy 

dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy [30] 

Poplachový zabezpečovací systém 

Poplachový systém sloužící k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu 

o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru. [8] 

Riziko 

Riziko je pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, jež postihne danou hodnotu. 

Jinými slovy je riziko možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež se liší od toho 

co si přejeme. [55] 
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4 Teoreticko-právní posouzení oblasti ochrany objektů 

Následující text obsahuje výčet a stručný popis těch nejdůležitějších právních a technických 

norem, dle kterých je problematika bezpečnosti firmy řešena. 

4.1 Právní předpisy 

V České republice neexistuje specializovaná právní norma, která by komplexně řešila 

ochranu osob a majetku. Tato problematika je značně roztříštěna a k jejímu řešení je zapotřebí 

využít celou řadu právních předpisů, které se jí alespoň okrajově týkají. 

4.1.1 Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů je, 

pomineme-li mezinárodní smlouvy, nejvýše postaveným právním předpisem České republiky. 

Jedná se o soubor právních norem deklarujících základní práva občanů a definujících 

demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. Upravuje základní záležitosti, které se týkají občana České republiky 

a státu. Je sestaven z VIII hlav a preambule. Stanovuje postup státní moci, kterou vykonává 

pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. V oblasti ochrany objektů z ní vychází, že 

občané České republiky mohou chránit svůj majetek, přičemž smí používat pouze takové 

způsoby, které jsou upraveny zákonnými předpisy. Každý občan může činit to, co zákon 

vysloveně nezakazuje a zároveň nesmí být nucen k tomu, co není v zákoně uvedeno. [34,43,49] 

4.1.2 Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů je 

postaven na stejné úrovni jako ústava. Byl vyhlášen usnesením předsednictva České národní rady 

dne 16.12.1992. Je zde zakotven princip, že omezení základních práv a svobod je možné jen na 

základě zákona. Listina základních práv a svobod je dokument, řešící několik okruhů občanských 

práv a svobod, které lze rozdělit do kategorií, kterými jsou práva politická, sociální a dále práva 

kulturní, rozvojová a životního prostředí. [43,50] 
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4.1.3 Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů se stal účinným k datu 

1.1.2010. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.  

K dosažení účelu trestního zákona se využívají pohrůžky tresty, ukládání trestů a jejich 

výkon a ochranná opatření. Společensky nebezpečné činy jsou označovány v §13 jako činny 

trestné. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba 

úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.  

Pro činnost bezpečnostních pracovníků jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost, 

zejména pak tyto dvě, které jsou v hlavě III tohoto zákona doslovně popsány takto: 

§ 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem. 

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

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

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

§ 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

Další důležitou částí ve spojitosti s ochranou osob a majetku jsou trestné činy proti majetku, 

kterými se zákon zabývá v Hlavě V v §205 - §232. [34,43,51] 

4.1.4 Zákon o trestním řízení soudním 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů upravuje 

postup orgánů činných v trestním řízení. A to v tom smyslu aby trestné činy byly náležitě zjištěny 

a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. V § 76 odstavci 2 uvádí, že každý občan 
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a tudíž i pracovník soukromé či podnikové bezpečnostní agentury může osobu přistiženou při 

trestném činu zadržet, je-li to nezbytně potřeba ke zjištění její totožnosti, zamezení útěku nebo 

zajištění důkazů. Je však povinen zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, 

vyšetřovateli, vyhledávacímu orgánu, orgánu policie nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci 

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

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [43,53] 

4.1.5 Zákon o přestupcích 

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů je přestupkem 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo v jiném zákoně, pokud nejde o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. [48] 

4.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

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

pozdějších předpisů, zabraňuje neoprávněnému nakládání a zneužití osobních údajů. Stanoví kdo 

je oprávněn osobní údaje ověřovat a nakládat s nimi aby nemohly být zneužity. Je uplatňován 

v podstatě ve všech organizacích. Řídit se jím musí státní orgány, orgány územní samosprávy, 

orgány veřejné moci a také fyzické a právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje. [43,52] 

4.1.7 Zákoník práce  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, definuje povinnosti 

zaměstnavatele vytvářet podmínky vedoucí k bezpečnému pracovnímu prostředí a přijímání 

opatření k prevenci rizik z čehož vyplývají také práva a povinnosti pro zaměstnance. [54] 

4.2 Vybrané technické normy 

Normy představují požadavky, pokyny a kritéria na vlastnosti materiálů, výrobků a postupů. 

Řeší rozdělení a nároky na prostředky zabezpečovacích systémů, přičemž jejich dodržování není 

závazné. Popsány jsou jen vybrané normy. 
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4.2.1 ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 
vloupání - Požadavky a klasifikace 

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby 

otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) 

a navinování jakož i na pevné konstrukce. [7] 

4.2.2 ČSN EN 50131-1 ed. 2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma se vztahuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Stanovuje stupně 

zabezpečení a třídy prostředí. Jejím účelem je pomoc při zpracování kompletní a přesné 

specifikace ochrany vyžadované v konkrétních prostorách. [8]  

4.2.3 Normy řady ČSN EN 50131  

Normy se zabývají požadavky na jednotlivé komponenty a jejich části a zahrnují např. tuto 

problematiku: 

ČSN EN 50131-2-2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené 

detektory 

ČSN EN 50131-2-6 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

ČSN EN 50131-3 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

ČSN EN 50131-5-3 : Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací                   

systémy – Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové 

propojení 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 6: Napájecí zdroje                                              [3,33] 
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5 Proces zpracování bezpečnostní expertízy 

Vypracování bezpečnostní expertizy je nutné pro definování problematických míst v daném 

bezpečnostním systému. Na základě tohoto rozboru je možné pokračovat ve vypracování návrhu 

řešení. Ve většině případů, kdy není vypracována bezpečnostní expertiza, nelze dosáhnout 

správné efektivity a úspěšnost bezpečnostního systému je pouze částečná. Bezpečnostní expertíza 

je především ovlivňována platnými právními normami, požadavky na zajištění bezpečnosti 

stanovené na základě analýzy a požadavky majitele (provozovatele) a ekonomickými možnostmi 

zadavatele. 

Při řešení bezpečnosti organizace je nutné dodržet 

jistý sled kroků, které jsou předem dány a vedou k dosažení 

předem stanoveného cíle. Aby bylo dosaženo tíženého 

výsledku je v prvé řadě nutné problém formulovat. Činností 

s tím spojenou je sběr relevantních informací a to jak uvnitř, 

tak vně podniku. Následuje analýza a vyhodnocení jejího 

výsledku, který poskytne základ pro stanovení jednotlivých 

alternativ řešení problému. Další krok v sobě zahrnuje výběr 

jedné z alternativ, která bude dále rozpracována do podoby 

bezpečnostního projektu, na jehož základě může začít 

samotná realizace. Následně musí být zabezpečeno, aby 

přijatá stanoviska byla v  praxi ověřována a v případě 

výskytu problému přijatá nápravná opatření. Grafické 

vyjádření postupu je na obrázku 1. [2,4] 

obrázek 1 -  grafické znázornění procesu [4] 

 

Výše popsaný proces má sice definován začátek a konec, ale ve skutečnosti by se v praxi 

mělo jednat o nekončící proces. Stav zabezpečení je potřeba neustále modifikovat 

a přizpůsobovat, jelikož na něj působí nejrůznější vlivy. Mohou to být změny v potřebách firmy, 

v okolí objektu, technický pokrok, momentální finanční situace atd. 
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K dosažení potřebného stupně zabezpečení objektů je obecně možné využít bezpečnostních 

opatření a prostředků, které spadají do skupiny režimových opatření, fyzické ostrahy, 

technického zabezpečení nebo jejich kombinace. Žádná z uvedených skupin není sama o sobě 

nositelkou úplného řešení bezpečnostní problematiky a je nutné je do jisté míry vzájemně 

provázat, tak jak je znázorněno na obrázku 2. 

        
  

 

 

 

 

obrázek 2 – schéma opatření fyzické bezpečnosti [12] 

 

Při tomto řešení návrhu fyzické bezpečnosti objektu za účelem ochrany osob a majetku 

bude v celé práci kladen důraz především na technické zabezpečení (technické prostředky fyzické 

bezpečnosti), mezi které se řadí mechanické zábranné systémy (dále jen „MZS“) a poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“).  

Ze dvou hlavních částí bezpečnosti, tedy „safety“ (provozní a technologická bezpečnost) 

a „security“ (klasická bezpečnost) bude věnována pozornost především části „security“ dle 

vytyčení cíle této diplomové práce.  Vnitřní členění bezpečnosti je znázorněno na obrázku 3. [12] 

 

obrázek 3 - vnitřní členění bezpečnosti [12] 

Smyslem a cílem komplexní bezpečnostní expertízy organizace je určit a navrhnout použití 

přiměřených bezpečnostních prostředků a opatření k účinnému řešení bezpečnostního problému 

organizace a to s ohledem na její organizační, personální a ekonomické možnosti. [4,31,38,41] 
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6 Základní informace o společnosti 

Kapitola zahrnuje základní poznatky o lokalitě, bezprostředním okolí a samotném zázemí 

společnosti, jakož i o podnikatelských aktivitách a záměrech. 

6.1 Profil společnosti 

Firma Komplexkov s.r.o. byla založena 1.2. 1999 jako firma zabývající se projekční, 

výrobní a montážní činností v oblasti kovovýroby. S postupem času a zlepšení finanční situace 

byl nutný přesun do prostornějšího objektu, z důvodu rozšíření výroby. Po koupi pozemku byl 

nový areál vybudován na zelené louce. Výroba v tomto objektu probíhá od roku 2006. I přes jeho 

již šestiletou existenci jej lze z hlediska fyzické bezpečnosti a tedy i této diplomové práce možné 

považovat za nový. Od data kolaudace zde nebyly prováděny žádné konstrukční změny či jiné 

zásahy. Systém bezpečnosti zahrnuje jen opatření nutná k chodu firmy. Pomineme-li standardně 

vyskytující se oplocení nebo výplně otvorů v plášti budov, nejsou zde instalovány žádné prvky 

technického zabezpečení. V celém průběhu návrhu a realizace komplexního technického 

zabezpečení bude tedy k objektu přistupováno jako k novému. 

Dnes je ve firmě zaměstnáno na stálý úvazek 26 zaměstnanců, jejichž věkový průměr se 

pohybuje okolo 40 let. Měsíční obrat se pohybuje okolo 3,5 mil. korun. Společnost má jednu 

pobočku se sídlem v Ostravě - Petřkovicích. 

Předmětem činnosti je zakázková výroba plechových dílů, obráběných součástí, 

zámečnických konstrukcí a svařenců z oceli, nerezu nebo hliníku. Převážná část produktů je 

určena pro stavební, elektrotechnický a strojní průmysl. Je využito jak konvenčního, tak CNC 

obrábění. Firma je schopna nabídnout zákazníkům výrobu středně velkých a malých sérií popř. 

kusovou zakázkovou výrobu dle přání odběratele. Produkce firmy směřuje převážně na český, 

slovenský a polský trh. 

Mimo výše uvedenou činnost je v kooperaci zajišťována povrchová úprava výrobků. 

Konkrétně se jedná o galvanický a žárový zinek, komaxit nebo černění. Lakování je možné přímo 

v areálu v lakovně.  
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6.2 Popis okolí areálu firmy 

Sídlo firmy se nachází v Ostravě v městském obvodě Petřkovice na ulici Ocelové. Parcela 

je na okraji zastavěné oblasti. Podél jižní hranice pozemku se táhne frekventovaná hlavní silnice 

spojující Ostravu a Hlučín. Přístup do areálu je možný z východní strany po vedlejší silnici, která 

navazuje na výše zmíněný hlavní tah. Asi 50 m za touto cestou začíná zástavba rodinných domů. 

Sousední objekt skladu nábytku je situován ze severní strany. Svou velikostí je srovnatelný 

s Komplexkov s.r.o. Z jižní strany je nevyužitý a neudržovaný pozemek se vzrostlou trávou a keři. 

Pomineme-li sousední hlavní silnici, jedná se o málo frekventovanou lokalitu. Vedlejší 

silnice je využívána převážně k dojezdu k uvažovanému objektu a vedlejšímu skladu. Po 

skončení pracovní doby a v noci je bezprostřední okolí téměř bez výskytu osob. Tím jsou dány 

případnému narušiteli širší možnosti pro páchání protiprávní činnosti. Pouliční osvětlení je pouze 

podél přilehlých silnic. Kamerový systém v nejbližším okolí instalován není.  

Počet občanů Ostravy – Petřkovic ke dni 1.3.2012 je 3031, z čehož 35 jsou cizinci. Zdejší 

lokalita je známá vysokou koncentrací výskytu nepřizpůsobivých a sociálně slabých jedinců 

původem hlavně ze sousední městské části Přívoz. Tato skutečnost není zcela statistikami 

skladby obyvatelstva zohledněna a vyplývá ze všeobecně známé skutečnosti. [46]   

Všechny základní jednotky integrovaného záchranného systému se nacházejí na východ od 

objektu v zastavěné oblasti a jsou od něj vzdáleny: Hasičský záchranný sbor                          

České republiky - 1200 m, zdravotnická záchranná služba - 850 m a  Policie České               

republiky - 980 m.  

Nákres okolí areálu je uveden v příloze 1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

6.3 Popis areálu a budov firmy 

Pro přehlednost charakteristiky bude komplex rozdělen na menší bloky. 

6.3.1 Areál 

Areál společnosti Komplexkov s.r.o. se rozkládá na pozemku o ploše 3740 m2. Ve středu 

parcely je dvůr, který ze tří stran obklopuje budova administrativy a na ní navazující dvě výrobní 

haly. Část dvora je zastřešena. Spojnicí mezi veřejnou komunikací a komplexem budov je cesta 

lemovaná po obou stranách parkovištěm pro zaměstnance a návštěvy pro cca 17 aut. 

Povrch příjezdové cesty a dvora je asfaltový, parkoviště je vysypáno hrubým štěrkem. 

Zbytek plochy pozemku okolo budov je zatravněn. Situaci areálu detailněji dokresluje již 

zmíněný blokový nákres uvedený v příloze 1, který je doplněn o tabulku s rozměry a plochami 

popisovaných skutečností.  

6.3.2 Administrativní budova 

Administrativní budova je sídlem dvou majitelů, sekretářky a účetní, dvou projektantů, 

programátora CNC strojů a správce sítě. Je místem pro styk se zákazníky. Jednopatrová 

nepodsklepená stavba o výšce 3,4 m je postavena ze stavebního materiálu porotherm. Plochou 

betonovou střechou kryje lepenka IPA. Obvodové stěny zajišťující stabilitu mají tloušťku 

375 mm a jsou zatepleny 50 mm polystyrenu. Nenosné vnitřní příčky včetně omítky mají 

tloušťku 70 mm. Základová deska je z železobetonu. Na podlaze sociálních zařízení, chodby 

a šatny je položena dlažba. V kancelářích a zasedací místnosti je zátěžový koberec. 

6.3.3 Výrobní haly 

Zázemí firmy dále tvoří dvě výrobní haly. V hale vedle parkoviště (dále jen „hala 1“) 

probíhá především kompletní zpracování plechu a obrobků konvenčními metodami. Hala je 

vybavena dělírnou, lisovnou, svařovnou, obráběcími stroji a skladem části materiálu. Dále se v ní 

nachází odpočinkový prostor a sociální zařízení. Ve druhé hale (dále jen „hala 2“) jsou umístěny 

CNC soustruhy, CNC obráběcí centra, dokončovací stroje a sklad zbylého materiálu. Kapacita je 

dimenzována i na uskladnění výrobků do doby expedice. Sociální zařízení je využíváno v budově 

administrativy a oba objekty jsou průchozí. 
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6.3.4 Lakovna 

Je součástí haly 2 a slouží k finální úpravě některých výrobků dle požadavků zákazníka. 

Jsou zde uskutečňovány operace přípravy na lakování jako je tmelení, broušení, odmašťování aj., 

dále pak samotné lakováni a fáze schnutí. Prostor je mimo jiné vybaven účinným odsávacím 

zařízením s filtry a výkonnými přímotopy. 

Obě haly jsou rovněž jednopatrové a nepodsklepené. Montovaná konstrukce hal je vysoká 

4,5 m.  Nosnou ocelovou konstrukci zakrývá sedlová střecha, se sklonem cca 12°, s plechovou 

krytinou a pásovým obloukovým světlíkem. Stěnový plášť tvoří nenosné sendvičové panely 

s izolačním jádrem z PUR pěny o tloušťce 200 mm. Podlaha je řešena litým betonem 

s ochranným nátěrem. Prostor není dělen příčkami, jednotlivá pracoviště jsou členěna jen 

pomyslně. To neplatí u lakovny, která je od výrobní části haly 2 oddělena příčkou stejného typu 

jako jsou obvodové zdi. Přístřešek zakrývající část dvora a plynule navazující na halu 2 je 

z ocelové konstrukce se střechou z vlnitého plechu. 

Půdorys bloků budov s popisem jednotlivých místností je obsahem přílohy 2. 
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7 Popis současného stavu zabezpečení firmy 

Z důvodů zpřehlednění problematiky a detailnějšího popisu stávajícího zabezpečení objektu, 

bude následující text rozdělen dle okruhů zabezpečení. V administrativní budově i výrobních 

halách jsou instalována požárně bezpečnostní zařízení, jejichž součástí je i elektrická požární 

signalizace. 

7.1 Perimetrická ochrana 

Pozemek areálu je po celém svém obvodu délky 246,7 m oplocen. Instalované oplocení 

dostatečně splňuje požadavky na zabezpečení ohraničených prostor tím, že klade vyšší odpor při 

prostřihávání, prorážení a řezání než klasický drátěný plot. Je použito svařované, 

nedemontovatelné, drátěné panelové oplocení typu AXIS PR s prolisy, umístěné na betonové 

podezdívce o výšce cca 100 mm. Podezdívka je zapuštěná asi 300 mm do země. V prolisu je 

zpevněno třemi horizontálními dráty. Výška plotu je 2,1 m, velikost ok 50 x 200 mm a průměr 

drátu pletiva 6 mm. Velikost jednoho pole je 2 x 2 m. Materiálem je kvalitní ocel s povrchovou 

úpravou plastifikace. 

V perimetru je jedinou vstupní (vjezdní) jednotkou posuvná brána po kolejnici. Je vyrobena 

z ocelového profilovaného materiálu s mřížovou výplní a navařenými hroty ztěžující přelezení. 

Brána je uzamykatelná. Šířka vjezdu je 6 m. [45] 

7.2 Plášťová ochrana  

Nejzranitelnějšími místy pláště budov jsou jejich prostupy. V tomto případě to jsou okna, 

světlíky, dveře, vrata popř. vyústění vzduchotechniky. Objekt je jednopatrový a tudíž téměř 

všechny tyto otvory jsou poměrně snadno dosažitelné. Konstrukce obvodových stěn byla popsána 

v kapitole 6.3. 

7.2.1 Administrativní budova 

Hlavní vstup do budovy je tvořen bezpečnostními dveřmi, jejichž dveřní křídlo je 

sendvičové konstrukce typu ocel – izolační materiál – ocel. Je odolné proti proražení, prořezání, 

páčení či jinému hrubému zacházení. Nasazeno je na zárubně z ocelových profilů. Zárubně jsou 

opatřeny třemi závěsy, které znemožňují násilné vysazení křídla. Uzamykatelnost je zajištěna 
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zadlabacím zámkem a FAB vložkou. Uzamykací místa jsou tři a jsou po celém obvodu dveřního 

křídla. Dveřní křídlo je navíc doplněno o přídavný zámek. Rozměry dveří jsou 1970 x 90 mm. 

Dveře umožňující vstup do odpočinkové místnosti/šatny jsou stejného provedení s absencí 

přídavného zámku. 

Okna administrativní budovy jsou dvoukřídlá, otevíratelná, v plastovém provedení 

s izolačním dvojsklem o rozměrech 1,5 x 2 m (8 ks) a 1,5 x 1,5 m (5 ks). Zasazena jsou             

1,2 m nad zemí, žádné doplňující bezpečnostní prvky instalovány nejsou. 

Z důvodu vysoké odolnosti, jsou možnosti průniku narušitele obvodovým zdivem 

a střechou zanedbatelné. Vzduchotechnika zde instalována není. 

7.2.2 Hala 1 

Okna jsou neotevíratelná, v plastovém provedení s izolačním dvojsklem o rozměrech 

1,5 x 2,5 m (9 ks). Parapet je ve výšce 1,5 m nad zemí. Jejich účelem je částečné prosvětlení 

prostoru, větrání je realizováno vzduchotechnikou. Ta má vyústění na střeše haly. K prosvětlení 

dále přispívají dva pásy obloukového střešního světlíku s výplní z polykarbonátové desky 

o tloušťce 16 mm. Rozměry jednoho pásu jsou 2 x 10 m. Pás je částečně otevíratelný pomocí 

elektromotorů, které jsou ovládány tlačítkem zaměstnanci. 

Vrata určená k vjezdu aut a manipulaci s materiálem jsou dvoukřídlá o rozměrech 3,5 x 4 m. 

Jejich rám je svařen z ocelových profilů, do kterého jsou vsazena plechová pole o tloušťce 2 mm 

s prolisy. Uzamykatelná jsou třemi zámky s FAB vložkou. V těsné blízkosti vrat jsou vstupní 

dveře, jejichž typ a provedení je stejný jako u dveří odpočinkové místnosti/šatny popisovaných 

v předešlé kapitole. 

7.2.3 Hala 2 

Okna haly 2 jsou ve stejném provedení jako u haly 1, jejich počet je 8. Střecha je opět 

doplněna o dva pásy světlíků s rozměry 2 x 13 m a vyústění vzduchotechniky. Obvodový plášť 

lakovny je bez oken a světlíků, vzduchotechnika je zde instalována. Vstupní jednotky            

(vrata + dveře) haly 2 jsou totožné se vstupem do haly 1.  
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7.3 Prostorová ochrana 

Všechny vnitřní dveře jsou sériově vyráběná dveřní křídla stejného typu o rozměrech    

1970 x 900 mm. Jsou složená ze dřevěného obvodového rámu a svislých zpevňovacích lišt. Střed 

dveří tvoří tepelně izolační deska. Plášť je tvořen dřevovláknitými deskami s povrchovou 

úpravou laminováním. Křídla jsou orámována a zavěšena na svařovaných ocelových zárubních. 

Stejný typ dveří spojuje i halu 2 s administrativní budovou za účelem zpřístupnění sociálního 

zařízení a odpočinkové místnosti. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém v celém objektu 

instalován není. 

7.4 Předmětová ochrana 

K ochraně důležitých písemností a nutné finanční hotovosti je v kanceláři vedení firmy 

umístěn trezor na dokumenty typu SDE-30K. Vnější rozměry trezoru jsou 296 x 390 x 320 mm. 

Je umístěn ve skříni a vzhledem ke svým rozměrům a hmotnosti lze přenášet. Je osazen 

mechanickým zámkem, který ovládá rozvorový mechanismus s dvěma čepy.  

Poloha budov v areálu a jejich půdorysy jsou zaneseny do nákresů v přílohách 1 a 2. 

7.5 Režimová opatření 

Ve firmě je zaveden jednosměnný pracovní provoz v pracovní dny od  

7:00 do 15:30. V tuto dobu jsou v areálu přítomni všichni zaměstnanci mimo těch, kteří byli 

pověřeni k převozu nebo montáži díla u zákazníka. Opuštění objektu je dále možné pouze 

o přestávce a to za účelem stravování v nedaleké restauraci. Přestávka je vymezena časovým 

intervalem 11:30 – 12:00 pro zaměstnance haly 2 a 12:00 – 12:30 pro ostatní. Opatření zabraňuje 

zbytečnému přeplnění odpočinkové místnosti č. 12, která je určena k trávení přestávky. Navíc je 

vždy po dobu trvání  směny přítomno v areálu dostatečné množství zaměstnanců nutných pro 

bezproblémový chod firmy. 

Brána vjezdu do areálu je otevřená po celou provozní dobu podniku, která je totožná 

s uvedenou pracovní dobou. Vjíždět mohou jen zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci. Parkovat lze 

na vyhrazeném parkovišti. Vjíždět do dvora mohou pouze firemní vozidla a dodavatelé 

přivážející materiál. Zaměstnanci se mohou pohybovat výhradně v prostorech, které jsou přímo 

spjaty s náplní jejich pracovní činnosti. Dodavatelé, zákazníci a zaměstnanci cizích firem mohou 
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vstupovat do administrativní budovy po zazvonění a vyčkání příchodu sekretářky. V případě 

nutnosti návštěvy kteréhokoli jiného prostoru je sekretářkou přivolán zaměstnanec příslušného 

pracoviště, které je cílem návštěvy a ten ji následně doprovází. Zóna „bez doprovodu“ a zóna 

pohybu „s doprovodem“ jsou vyznačeny v příloze 1. Mimo provozní dobu je brána zamknutá. 

Samozřejmostí je i zamykání veškerých vstupních dveří a vrat do budov v případě nepřítomnosti 

žádného ze zaměstnanců. Přístup do trezoru má pouze účetní a vedení. Je vypracován fungující 

přísný klíčový režim, který definuje způsob přidělování a manipulaci s klíči. Je důležité aby klíče 

od vstupních dveří obdrželi jen vybraní zaměstnanci (zaměstnanci administrativní budovy, 

vedoucí hal a jejich zástupci). Ti mají přiděleny klíče od prostorů, které souvisí s výkonem jejich 

práce. Rovněž jsou definovány s tím spojené odpovědnosti těchto zaměstnanců. Fyzická ochrana 

zavedena není. 
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8 Bezpečnostní incidenty v minulosti 

Lokalita patří z hlediska kriminality k těm rizikovějším, čemuž odpovídají i zaznamenané 

incidenty během doby působení firmy na tomto místě.  

Na počátku roku 2011 došlo k neúspěšnému vloupání do haly 1 a poničení vstupních dveří. 

Zanedlouho již k úspěšné vniknutí do téže haly, kdy byly překonány vrata za použití hrubé síly. 

Odcizeno bylo elektronářadí, svářečky, technické přípravky a části skladovaného materiálu. 

Z dřívější doby šlo o vykradení jednoho z aut zaparkovaných pod přístřeškem, přičemž bylo 

odcizeno autorádio a příslušenství navigace. Škoda byla navýšena o poničenou palubní desku. 

Nejčastějším případem jsou ovšem nesčetné krádeže železného šrotu, který je skladován 

v kontejneru pod přístřeškem. Incidenty byly Policii České republiky nahlášeny, ale k objasnění 

žádného z nich dosud nedošlo.  

Nelze opomenout jeden případ a to několikanásobné drobné krádeže jednoho ze 

zaměstnanců v průběhu roku 2007. Zjištění proběhlo namátkovou kontrolou po předchozím 

podezření. S dotyčným byl okamžitě rozvázán pracovní poměr, přičemž Policii České republiky 

nic hlášeno nebylo. Všechna tato protiprávní jednání způsobila firmě škodu dosahující téměř na 

částku čtvrt milionu korun. 

Vždy se tedy jednalo buď o krádež 

vloupáním nebo o krádež prostou. 

Statistické výkazy Policie České 

republiky, vyjádřené tabulkou 1 a na ni 

navazujícími grafy 1 a 2, zachycují 

četnosti zmiňovaných dvou typů 

protiprávních činů v Moravskoslezském 

kraji od roku 2008 po současnost (konec 

roku 2011). [37] 

 

tabulka 1 – statistický výkaz Policie 

České republiky [37] 

 

výsledek 
typ 

krádeže zjištěno objasněno neobjasněno 

2008 

vloupání 8583 1782 6801 

prostá 22950 4451 18499 

2009 

vloupání 9149 1971 7178 

prostá 22455 4556 17899 

2010 

vloupání 7578 1580 5998 

prostá 16467 2942 13525 

2011 

vloupání 8647 1587 7060 

prostá 16960 2779 14181 
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graf 1 – grafické znázornění statistického výkazu Policie České republiky [zdroj - vlastní] 

 

graf 2 - grafické znázornění statistického výkazu Policie České republiky [zdroj - vlastní] 

Z grafů vyplývá příznivý mírný pokles popř. vyrovnanost výsledků za zkoumané období, 

ale počet je i přesto vysoký a procento objasněnosti nízké. Zaznamenané incidenty vůči objektu 

vykazují rostoucí tendenci a to jak počtem, tak i způsobenými ztrátami na majetku. Je vysoce 

pravděpodobné pokračování tohoto trendu. Dnes již jistě veřejná známost stavu MZS a úplná 

absence PZTS ve firmě, dělá z objektu poměrně snadný cíl. Uvedená fakta jsou jedním z hlavních 

důvodů k nutnosti zlepšení stavu bezpečnosti společnosti. 
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9 Aktiva společnosti 

Chráněným zájmem je celý prostor areálu, objekty společnosti, a jejich vybavení.     

Můžeme je rozdělit např. do následujících kategorií: 

 

• Hmotný majetek – je nejširší 

skupinou do které jsou 

započítány budovy, automobily, 

vybavení a výrobní prostředky 

společnosti, skladové zásoby, 

finální výrobky, finanční 

hotovost, atd. 

• Nehmotný majetek – zahrnuje 

informace o dodavatelích, 

zákaznících a zaměstnancích, 

používaný software                   

a know-how firmy. 

• Lidské zdroje – zaměstnanci a 

osoby vyskytující se v areálu 

podniku. 

Tabulka 2 udává výčet položek 

chráněných zájmů společnosti a jejich 

orientační finanční hodnotu. Ta může 

u některých položek (např. skladové zásoby, 

finální výrobky) značně kolísat, proto je 

jejich hodnota vyčíslena jako průměrná. 

 

tabulka 2 – hodnota chráněných aktiv [zdroj - vlastní] 

 

Majetek firmy         
Komplexkov s.r.o. 

Hodnota   
(mil. Kč) 

hmotný majetek  

administrativní budova 2,60 
hala 1 2,70 
hala 2 4,20 
automobil osobní (1x) 0,50 
automobily nákladní (1x) 2,00 
vysokozdvižný vozík (1x) 0,90 
výrobní stroje 10,00 
elektro nářadí a přístroje 3,00 
ostatní nářadí 1,50 
počítačová technika 0,40 
bílá technika 0,15 
nábytek 0,40 
ostatní vybavení 1,00 
skladové zásoby 2,00 
finální výrobky 1,00 
finanční hotovost 0,20 
ostatní položky 0,30 

nehmotný majetek 

informace o dodavatelích, 
zákaznících a zaměstnancích nevyčíslitelné 

software 0,35 

know-how  nevyčíslitelné 

lidské zdroje 

lidské zdroje nevyčíslitelné 

celkem - 33 200 000,- Kč 
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9.1 Nejohroženější aktiva 

Vedle hodnoty budov, je největší podíl financí firmy investován do vybavení hal a vozidel. 

Tato aktiva jsou nejlikvidnější hned po finanční hotovosti, a proto jsou pro mnohé narušitele 

nejatraktivnějším objektem zájmu. Snadné zpeněžení nemusí být jedinou motivací k odcizení. 

Prim zde také hraje konkurence, která je může použít pro svou vlastní potřebu. Proto jsou tato 

aktiva častým předmětem krádeží tzv. na zakázku. Finanční ztráta způsobená odcizením majetku 

nemusí být tím nejhorším následkem. Ušlý zisk vzniklý dočasnou neschopností pokračovat ve 

výrobě může být mnohonásobně vyšší. Uskladněný šrot sice jistě postradatelný je, ale jeho 

snadná dostupnost a časté krádeže z něj dělají pro narušitele zajímavý objekt zájmu. Měsíční 

ztráty pak přesahují i několik tisíc korun. Zmíněná aktiva pokládám za nejohroženější a bude jim 

věnována zvláštní pozornost. 

10 Analýza a hodnocení současných bezpečnostních rizik objektu 

Z důvodů objektivního posouzení bezpečnostních rizik a odhalení slabých míst v systému 

bezpečnosti organizace, bude provedena analýza rizik. Ta je charakterizována jako metoda 

poznání, jejíž podstatou je rozčlenění celku na jednotlivé části a studium těchto částí a jejich 

vzájemných vztahů. Jejím cílem je přispět k nalezení přiměřených bezpečnostních prostředků 

a opatření, která jsou vhodná k účinnému a adekvátnímu řešení bezpečnostního problému 

organizace. [4,42] 

10.1 Výběr metod a hodnocení bezpečnostních rizik objektu 

Pro bezpečnostní analýzu obecně nebyly zpracovány žádné obecně platné postupy 

a techniky nebo mezinárodní standardy. Proto je k tomuto účelu využíváno metod a technik 

z jiných oblastí a to především z oblasti ekonomiky, financí, jakosti apod. 

Každá z existujících metod pro stanovení rizik, byla generována pro určitý specifický 

problém. Metodik pro analýzu a hodnocení rizik je celá řada a přibývají další. Kritériem výběru 

následně uvedených metod byla jejich účelnost, dostupnost a rozšíření jejich aplikace v současné 

bezpečnostní praxi. [4,42] 
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10.1.1 Aplikace metody Ishikawova diagramu (diagram rybí kostry) 

Umožňuje přehledně znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Je 

vhodný pro řešení složitějších systémů, kde pomáhá proces strukturovat a podporuje hlubší 

ponoření do problematiky. Jedná se o metodu graficky analytického modelování rizik, kterou je 

možné identifikovat ohrožení. Pro účely této diplomové práce byly řešeny možné příčiny, jejichž 

důsledky způsobují nedostatečnou úroveň zabezpečení a celkové fungování systému zabezpečení 

firmy. Takto odhalené příčiny budou využity jako základní vstupní informace při aplikaci dalších 

metod v procesu analýzy. Ishikawův diagram je obsahem přílohy 3. [4,42] 

10.1.2 Aplikace metody analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Jako metoda výpočtu rizika byla zvolena aplikace metody „selhání a jejich 

dopadů“  (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis). 

Základem je sestavení tabulky zahrnující seznam zkoumaných nebezpečí a jejich číselné 

ohodnocení pomocí indexů závažnosti následků, pravděpodobnosti vzniku rizika a odhalitelnosti 

rizika u každého z nich dle tabulky 3. 

TABULKA ČÍSELNÉHO OHODNOCENÍ INDEXŮ N,P,H 

Závažnost následků N 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
P Odhalitelnost rizika H 

- 1 - 1 + 1 malý delikt, malý úraz, 
malá škoda + 2 

nahodilá, velice 
nepravděpodobná + 2 

riziko odhalitelné v době 
jeho spáchání - 2 

- 3 - 3 + 3 větší delikt, úraz s 
pracovní neschopností, 
větší škoda + 4 

spíše nepravděpodobná 
+ 4 

snadno odhalitelné riziko 
- 4 

- 5 - 5 + 5 střední delikt, úraz s 
převozem do nemocnice, 
vyšší škoda + 6 

pravděpodobná reálná 
hrozba + 6 

odhalitelné riziko do 
jednoho dne - 6 

- 7 - 7 + 7 těžký delikt, těžký úraz s 
trvalými následky, vysoká 
škoda + 8 

velmi pravděpodobný 
vznik + 8 

nesnadno odhalitelné 
riziko (den a více) - 8 

- 9 - 9 + 9 smrt osob, velmi vysoká 
škoda na majetku + 10 

trvalá hrozba 
+ 10 

neodhalitelné riziko 
- 10 

tabulka 3 – číselné ohodnocení indexů [42] 
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K číselnému ohodnocení jednotlivých indexů byl zvolen interval <1;10> za účelem 

jemnějšího odstupňování a tím i přesnějšího vyjádření výsledné míry rizika, která leží v intervalu 

<1;1000> Výsledná míra rizika je číselný údaj, kterým bude příslušné riziko kvantifikováno. 

Výpočet je proveden dle vzorce 1. 

                                                                  R = P x N x H                                                          (1) 

Rizika jsou posuzována samostatně z hlediska struktury a procesu. Z pohledu struktury 

organizace budou identifikována rizika perimetru, konstrukcí pláští budov a jejich otevíratelných 

částí, dále vnitřních prostorů a předmětů nacházejících se v nich. 

Procesním, nebo-li režimovým, posuzováním rizik rozumíme především pohyb 

zaměstnanců, návštěvníků a dodavatelů organizace v pracovní i mimopracovní době, způsob 

vjezdu a výjezdu z areálu atd. [9,42] 

U každého rizika jsou uvedeny možné následky, které mohou v jeho důsledku nastat 

a předběžně navrhovaná opatření, která mají za cíl jeho účinek zmírnit. 

Vyhodnocení výsledků aplikované metody FMEA 

Rizika jsou vyhodnocena Paretovým principem 80/20 a za pomoci grafického znázornění 

Lorenzovy křivky je oddělena tzv. „užitečná většina“ a „životně důležitá menšina“  zkoumaných 

ohrožení. 

Výsledkem systematické analýzy je grafická podoba rizik, která podává přehled závažností 

jednotlivých rizik podle toho, zda překračují stanovenou míru tolerance či nikoliv.               

V přílohách 4 a 5 jsou tato rizika, na která je potřeba primárně reagovat označena modře. Jejich 

výčet, kde jsou řazena od nejzávažnějších, uvádí následující tabulka 4. 
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Metoda FMEA - výpis rizik, která překračují stanovenou míru tolerance 

č. r. rizika z hlediska procesu č. r. rizika z hlediska struktury 

16 
využití absence lidského faktoru k detekci 
přítomnosti narušitele na venkovním 
prostranství areálu 

8 
nezaznamenání narušitele technickým zařízením 
na úrovni pláště budov 

17 
využití absence lidského faktoru k detekci 
přítomnosti narušitele uvnitř budov 23 

nezaznamenání narušitele technickým zařízením 
uvnitř budovy 

18 
neoprávněná manipulace s chráněným zájmem 
uvnitř budovy (mimo pracovní dobu) 1 

nezaznamenání narušitele technickým zařízením 
na úrovni perimetru  

19 zcizení kovového šrotu (mimo pracovní dobu) 25 
nezaznamenání narušitele technickým zařízením 
při manipulaci s předměty 

20 
zcizení zaparkovaného vozidla (mimo pracovní 
dobu) 2 přelezení oplocení 

21 
vykradení zaparkovaného vozidla (mimo 
pracovní dobu) 9 vniknutí do budovy administrativy oknem 

22 
poničení zaparkovaného vozidla (mimo 
pracovní dobu) 24 

překonání dveří jednotlivých místností uvnitř 
budovy 

13 
opomenutí uzavření okna zaměstnancem při 
odchodu 16 vniknutí do budovy haly dveřmi 

26 vandalismus, žhářský útok 17 vniknutí do budovy haly vraty 

25 
podezřelý avšak legální pohyb osoby/osob 
uvnitř či vně areálu (typování) 27 překonání zámku skříňky/zásuvky stolu 

12 
opomenutí uzamčení vozidla zaměstnancem při 
jeho opuštění 10 vniknutí do budovy administrativy dveřmi 

9 
zmocnění se chráněného zájmu firmy cizím 
zaměstnancem  15 vniknutí do budovy haly oknem 

1 
neoprávněná manipulace s chráněným zájmem 
uvnitř budovy (v pracovní době) 26 prolomení/odcizení  trezoru 

    3 prostřižení oplocení 

tabulka 4 - rizika překračující stanovenou míru tolerance dle metody FMEA [zdroj - vlastní] 

Celý postup této části analýzy je obsahem příloh 4 a 5. 

10.1.3 Analýza rizika aplikovanou metodou souvztažnosti 

Metoda slouží k vyhledávání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Aplikace této metody 

je vhodná pro posuzování celých objektů i jeho dílčích částí. Metodu je zvolena za účelem 

verifikace výsledků metody předešlé a k odhalení těch rizik, která mohou způsobit „domino 

efekt“. Domino efekt lze popsat jako událost s narůstajícími následky, kdy selhání prvotního 

faktoru následně indikuje selhání faktorů dalších. Taková rizika, mohou být na první pohled 

zanedbatelná a metodou FMEA posouzena jako relativně tolerovatelná, což může mít velice 

vážné následky. 
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Prvotním krokem při zpracování metody souvztažnosti je vyhledávání zdrojů potenciálního 

rizika. K tomuto účelu jsou využita již stanovená rizika z předchozích aplikovaných metod, 

přičemž u některých z nich došlo ke sloučení, z důvodu snížení jejich počtu (př.: rizika zcizení, 

vykradení a poničení vozidla jsou zahrnuta v riziku „neoprávněná manipulace s vozidly na 

pozemku firmy“). Tímto postupem je stanoveno 15 rizik zahrnujících v sobě rizika procesní 

i strukturální. 

Následuje vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel je sestavena 

tabulka s maticí. V případě vzájemného ovlivnění je doplněna 1, v případě opačném 0. Dále jsou 

sečteny ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočteny koeficienty Kar a Kpr dle 

vzorců 2 a 3. 

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

                                     Kpr = [ΣKrb / (x-1)] * 100                                                   (3) 

Výše uvedené koeficienty jsou výchozí pro zanášení bodů, představujících riziko, do grafu. 

Ten je rozdělen do čtyř kvadrantů prostřednictvím os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí 

vzorců 4 a 5 na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %.  

                           O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s                                    (4) 

                           O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s                                    (5) 

Vzniklé kvadranty dělí plochu grafu do oblastí, které reprezentují závažnost uvedených 

rizik. Oblasti závažnosti rizik jsou uvedeny v tabulce 5. [34,42] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I 
primárně a sekundárně nebezpečná 
rizika 

II sekundárně nebezpečná rizika 

III žádná primárně nebezpečná oblast O
bl

as
t 

IV relativní bezpečnost 

tabulka 5 – Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [42] 

Z tabulky vyplývá, že je nutné se primárně zabývat ohroženími spadajícími do oblastí I a II. 

Postup metody souvztažnosti je uveden v příloze 6. 
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Vyhodnocení aplikované metody souvztažnosti 

Byly identifikovány nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému, tedy oblasti 

zvýšeného rizika (oblast I a II). Jejich výčet je zachycen tabulkou 6. 

Metoda souvztažnosti - výpis zvýšených rizik 

překonání pláště budovy (okno, dveře, střešní 
konstrukce…) 

I 
přítomnost nepovolané osoby v zóně "s 
doprovodem" bez doprovodu 

nefunkční pouliční osvětlení v blízkosti areálu 

nezaznamenání narušitele uvnitř budovy 

překonání vnitřních dveří, trezoru, zámků 
skříněk a zásuvek 

O
bl

as
t 

II 

opomenutí uzavření či uzamčení vstupů, 
jednání v rozporu s klíčovým režimem 

tabulka 6 – zvýšená rizika, odhalená metodou souvztažnosti [zdroj - vlastní] 

Za zmínku jistě stojí i rizika, která sice nebyla zařazena do prvních dvou oblastí, ale leží 

v jejich těsné blízkosti. Jedná se o rizika: nezaznamenání narušitele na úrovni perimetru, 

nezaznamenání přítomnosti narušitele na venkovním prostranství areálu, nezaznamenání 

narušitele na úrovni pláště budovy.  

10.2 Vyhodnocení výsledků analýz a jejich porovnání se statistikou událostí 

Z množiny nalezených a popsaných bezpečnostních rizik se jako nejslabší článek 

současného systému bezpečnosti jeví absence jakéhokoli nástroje k detekci narušení integrity 

areálu a to na všech jeho úrovních. Za této situace, kdy chybí poplachový zabezpečovací systém 

či fyzická ostraha, je narušiteli dán dostatečný prostor a čas k páchání protiprávního jednání bez 

patřičné reakce, vedoucí k zamezení jeho činnosti. Rizika související s minimální 

pravděpodobností zjištění přítomnosti neoprávněné osoby na pozemku areálu, hlavně v mimo 

pracovní dobu, obsadila přední příčky mezi nejzávažnějšími riziky u obou analýz.  

Významným rizikem je také snadná dosažitelnost chráněných zájmů umístěných vně budov 

(vozidla a šrot). Jejich zabezpečení je nedostatečné, a proto jsou poměrně častým terčem. 

Další rizika odhalená analýzami rovněž odpovídají charakteru proběhlých útoků na 

chráněné zájmy firmy. Jde o překonání pláště budov a to především prostupy v pláštích. 
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Předchozí skutečnosti byly vyhodnoceny jako jedny z nejrizikovějších u obou analýz. 

Analýzou souvztažností byla navíc odhalena rizika, která se dle metody FMEA jevila jako 

tolerovatelná. Jistě je nutné s nimi počítat a při navrhování opatření v další části diplomové práce 

budou zohledněna. 

Hrozící rizika odhalená analýzami odpovídají charakteru bezpečnostních incidentů 

z minulosti. Navíc poskytují ucelený přehled o možných rizicích, přičemž se opírají o výpočtové 

metody, nikoli jen o subjektivní úsudek. 

Při uvážení všech výše uvedených skutečností vyvstaly společné charakteristické znaky, 

které jednotlivé události spojují. Mezi ně patří: typ protiprávního jednání – krádež, původ 

narušení – téměř vždy vně areálu, doba páchání protiprávní činnosti – mimo pracovní dobu, 

většinou v noci, v žádném případě nebyl narušitel vyrušen nebo zadržen. 

11 Výchozí požadavky na systém zabezpečení organizace 

Při návrhu konkrétního řešení zabezpečení objektu soukromé firmy musí být brán na zřetel 

fakt, že firma je založena a provozována primárně za účelem dosažení zisku. Ekonomická otázka 

zde hraje důležitou roli. Aby bylo zabezpečení účinné a efektivní je nutné dosáhnout takového 

stavu, který bude mezi dvěmi extrémními stavy. Jedním z nich je případ, kdy nastavený systém 

bezpečnosti je neúčinný a není schopen zajistit bezpečnost chráněných zájmů, což může být 

způsobeno nedostatkem finančních prostředků na jeho realizaci. V případě druhém je jeho 

účinnost předimenzována, čili 

k zajištění jeho požadované 

funkce je vynaloženo příliš 

mnoho prostředků, které 

neodpovídají významu 

chráněných zájmů. V praxi je 

proto ideální se co nejvíce 

přiblížit bodu optimální úrovně 

bezpečnosti při minimálních 

nákladech na zabezpečení, tak 

jak je znázorněno na grafu 3.                           graf 3 – optimální úroveň bezpečnosti [32] 
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Jinými slovy je nutné riziko snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Dle principu ALARA („As Low 

As Reasonably Achievable“) by finanční nároky na systém bezpečnosti neměly z hlediska 

efektivnosti přesáhnout 10 % hodnoty chráněných zájmů. V souladu s touto úvahou by se neměla 

finanční náročnost navrhovaných opatření dostat přes hranici  3 320 000,- Kč. 

Kritéria jako je výše finančních nákladů na systém zabezpečení, úroveň a efektivita 

zabezpečení, spolehlivost apod. vychází z výše uvedených principů a z důvodu jejich důležitosti 

budou při navrhování jednotlivých variant patřičně zohledněna. 

Mimo to, že by měl systém co nejvíce naplňovat již výše zmiňovaná obecně platná kritéria, 

je žádoucí aby také co nejvíce naplnil očekávání a potřeby zákazníka. V případě, který je řešen 

v rámci této diplomové práce, jsou požadavky vedení firmy kladeny především na co nejkratší 

dobu realizace, minimální omezení fungování výroby a celkového chodu firmy a co největší 

flexibilitu systému. Společnost je dynamicky se rozvíjející a v budoucnu lze očekávat větší či 

menší změny. Je tudíž požadováno aby systém zabezpečení byl do jisté míry schopen reagovat na 

potřebné změny ve firmě (vnitřní uspořádání, změny v technologiích výroby apod.). Důvody 

k požadavku co nejkratší doby realizace spočívají hlavně v dodržení smluvně vázaných 

termínech dodání výrobků, minimalizace finančních ztrát při prostojích a množící se 

bezpečnostní incidenty. Samozřejmostí v otázce priorit zákazníka je co nejnižší nutný vynaložený 

finanční obnos při dodržení účinnosti a efektivity systému. 

Ačkoli je stanovení důležitosti neboli vah kritérií součástí procesu multikriteriálního 

rozhodování, které bude následovat až po vytvoření návrhů alternativ řešení, považuji za vhodné 

provést hodnocení důležitosti kritérií již v této fázi. Výhodou bude znalost priorit kritérií a jejich 

možné zohlednění při návrhů variant. K tomuto účelu bude využita metoda kvantitativního 

párového srovnání kritérií. 
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11.1 Stanovení vah kritérií pomocí metody kvantitativního párového srovnání 
kritérií 

Před samotným zahájením postupu metody je potřeba vytvoření účelově orientované 

soustavy kritérií hodnocení. Jedná se o důležitý krok, kterým lze výrazně ovlivnit celkové 

výsledné hodnocení. Pro tento účel budou využita stěžejní kritéria hodnocení uvedená 

v předcházejících odstavcích a doplněna další. Přehled kritérií je uveden v tabulce 7.[36] 

označení 
kritéria 

kritérium 
označení 
kritéria 

kritérium 

f1 finanční náklady na realizaci f7 kvalita servisu 

f2 úroveň a efektivita f8 délka záruky 

f3 
náklady na provoz za 
jednotku času 

f9 možnosti flexibility a modifikací 

f4 náročnost ovládání f10 doba nutná na realizaci 

f5 spolehlivost f11 
míra zásahu do chodu firmy při 
realizaci 

f6 životnost f12 estetické hledisko 

tabulka 7 - soustava kritérií hodnocení systému zabezpečení [zdroj - vlastní] 

Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií patří mezi matematické metody určování 

vah kritérií. Čím je důležitost kritéria větší, tím je větší i jeho váha. Tato technika konstruuje 

odhady vah na základě jednodušších subjektivních informací o problematice. 

Samotný postup metody spočívá ve vytvoření matice S = (sij), kdy i,j = 1,2,….k. Koeficient 

k se rovná počtu definovaných kritérií označených f1,f2,….fk (v tomto případě k = 12). Prvky 

matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria. Při vytváření této 

matice, které se také říká Saatyho matice, se používá stupnice 1,2,…9 a reciproké hodnoty. Pro 

stanovení stupnice existuje i odpovídající verbální stupnice, která vypadat takto: 

1 – rovnocenná kritéria i a j 

3 – slabě preferované kritérium i před j 

5 – silně preferované kritérium i před j 

7 – velmi silně preferované kritérium i před j 

9 – absolutně preferované kritérium i před j 

Hodnoty 2,4,6,8 vyjadřují mezistupně. 
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Vzájemným porovnáním kritérií dle stupnice je tedy sestavena Saatyho matice, která je 

znázorněna obrázkem 4. Prvek sij matice můžeme interpretovat jako poměr důležitosti prvků       

fi a fj. Z tohoto určení vyplývají vlastnosti prvků matice: 

- prvky na diagonále sii = 1 při i = 1,2,…k 

- matice je reciproční a platí tedy: sij = 1/sji                                                                                                      [36] 

 

obrázek 4 – Saatyho matice [zdroj - vlastní] 

V dalších krocích jsou odvozeny váhy kritérií ze Saatyho matice. Postup spočívá ve 

výpočtu geometrického průměru  každého řádku matice dle vzorce 6. 

 

 (6) 

A následné normalizace určených vah, tak aby byla splněna podmínka 7. 

                                    

 (7) 

Normalizace je možná vztahem 8. 

 (8)

[36] 
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11.2 Zhodnocení důležitosti kritérií 

Výsledné váhy hodnotících kritérií zobrazuje tabulka 8. Kritéria jsou seřazena sestupně od 

nejdůležitějších. 

i 
označení 
kritéria 

geometrický 
průměr 
řádku gi 

váha 
kritéria vi 

procentuální 
vyjádření 

váhy kritéria 
(%) 

2 f2 5,494 0,263 26,3 
5 f5 5,055 0,242 24,2 
3 f3 2,748 0,132 13,2 
1 f1 2,107 0,101 10,1 
9 f9 1,711 0,082 8,2 
6 f6 0,901 0,043 4,3 
4 f4 0,759 0,036 3,6 
11 f11 0,749 0,036 3,6 
10 f10 0,626 0,030 3,0 
7 f7 0,293 0,014 1,4 
8 f8 0,291 0,014 1,4 

12 f12 0,133 0,006 0,6 

suma 20,867 1,000 100,0 

tabulka 8 – váhy hodnotících kritérií [zdroj - vlastní] 

Výsledkem metody kvantitativního párového srovnání kritérií byla potvrzena výchozí 

úvaha z úvodu této kapitoly. Při návrhu alternativ zabezpečení bude snahou především naplnit 

požadavky na systém zabezpečení v ohledech úrovně a efektivity, spolehlivosti, nákladech na 

provoz za jednotku času, finančních nákladech na realizaci, možnostech flexibility 

a modifikacích v budoucnu. Na straně druhé byla jako nejméně podstatná, v porovnání s kritérii 

v čele tabulky 1, vyhodnocena kritéria: kvalita servisu, délka záruky a estetické hledisko. 
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12 Návrh alternativ inovace zabezpečení 

Kapitola bude věnována návrhu možných variant reakcí na nedostatky aktuálního stavu 

bezpečnosti firmy. Jednotlivé varianty představují různé možnosti přístupu k minimalizaci rizik, 

která byla identifikována v kapitole 10. Je nutné zvážit jakým způsobem a v jakém rozsahu se 

budou podílet jednotlivé složky fyzické bezpečnosti na celkové struktuře zabezpečovacího 

systému. K posouzení vypracovaných návrhů a výběru nejvíce vyhovujícího bude použito 

multikriteriální rozhodování. 

12.1 Varianta zabezpečení „A“ 

Jelikož bude v této alternativě využito PZTS je nutné objekt zařadit do stupně zabezpečení, 

který určí jeho provedení. Stupně zabezpečení jsou čtyři, nejnižší je stupeň 1 a nejvyšší 4, a  musí 

odpovídat použitému komponentu s nejnižším stupněm zabezpečení. U každého komponentu 

PZTS je tedy uvedeno pro maximálně jaký stupeň zabezpečení je vyhovující. Přehled stupňů 

zabezpečení a jejich pojmenování uvádí tabulka 9. [8] 

stupeň 
zabezpečení 

název stupně 
zabezpečení 

1 nízké riziko 

2 nízké až střední riziko 
3 střední až vysoké riziko 

4 vysoké riziko 

tabulka 9 – stupně zabezpečení [8] 

Dle bezpečnostních rizik, která objekt ohrožují, povaze aktiv a předpokládaným znalostem 

narušitele zařazuji objekt do stupně zabezpečení 2 – nízké až střední riziko. Předpokládají se 

omezené znalosti narušitele o PZTS v objektu a používání běžného nářadí a přenosných přístrojů 

(např. multimetr) při jeho překonávání. [8] 

Ze stanoveného stupně zabezpečení vyplývají požadavky na minimální rozsah střežení 

objektu prostřednictvím PZTS. Tabulka 10 uvádí přehled co a v jakém rozsahu má být střeženo 

aby bylo dosaženo druhého stupně zabezpečení. 
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stupeň zabezpečení 
střeží se 

1 2 3 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 pozornost 

tabulka 10 – minimální rozsah střežení [39] 

Kromě stupně zabezpečení je při výběru vhodného komponentu PZTS rovněž nutné zvážit 

do jakého prostředí se bude montovat. Norma ČSN EN 50131-1 ed. 2 určuje čtyři třídy    

prostředí I – IV. V tabulce 11 je uveden přehled jednotlivých tříd prostředí.  Třídu, pro kterou je 

zařízení určeno udává výrobce. [8] 

prostředí 

třída název 
popis prostředí, příklady rozsah teplot 

I vnitřní 
vlivy prostředí vyskytující se obvykle ve vnitřních 
prostorách při stálé teplotě (například v obytných nebo 
obchodních objektech) 

+5 °C až +40 °C 

II vnitřní - všeobecné 
vlivy prostředí vyskytující se obvykle ve vnitřních 
prostorách, kde není stálá teplota (například na 
chodbách, v halách, nevytápěných skladištích apod.) 

-10 °C až +40 °C 

III 
venkovní - chráněné 
nebo extrémní vnitřní 
podmínky 

vlivy prostředí vyskytující se obvykle vně budov, 
přičemž komponenty nejsou plně vystaveny 
povětrnostním vlivům 

-25 °C až +50 °C 

IV venkovní - všeobecné 
vlivy prostředí vyskytující se obvykle vně budov, 
přičemž komponenty jsou plně vystaveny 
povětrnostním vlivům 

-25 °C až +60 °C 

tabulka 11 – klasifikace prostředí pro zařízení PZTS [8] 

Třídy I, II, III a IV jsou vzestupně přísnější, takže zařízení vyšší třídy může být použito 

v aplikaci třídy nižší. S rostoucí třídou obvykle roste i cena komponentu a proto je vhodné 

používat komponenty ve třídě odpovídající prostředí. Druhy prostředí vyskytující se v areálu 

firmy a třídy zařízení, které jsou pro prostředí vyhovující k jeho použití jsou obsahem tabulky 12.  
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třída 
prostředí  

výskyt prostředí v areálu firmy třídy komponentů, které 
mohou být v prostředí použity 

I vnitřní prostory administrativní budovy I, II, III, IV 

II vnitřní prostory hal 1 a 2 II, III, IV 
III venkovní prostor pod přístřeškem III, IV 
IV ostatní venkovní prostory IV 

tabulka 12 – třídy prostředí v areálu firmy [zdroj - vlastní] 

Tato alternativa bude především založena na technických prostředcích fyzické bezpečnosti, 

kdy budou využity prvky MZS a PZTS aniž by byl jeden ze systémů výrazně upřednostňován. 

Neopomenutelnou součástí budou režimová opatření. Stálá fyzická ostraha v objektu realizována 

nebude, při narušení objektu bude využito služeb poplachového přijímacího centra. 

12.1.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Prvky MZS byly navrženy hlavně tam, kde byla identifikována zvýšená rizika. Ke 

zpomalení vniknutí narušitele na pozemek firmy byl zvolen žiletkový drát. Důraz byl kladen 

především na zvýšení odolnosti pláští všech budov. Ke zvýšení zabezpečení cenností, dokumentů 

a peněžní hotovosti byl zvolen nový trezor. Výše uvedené informace jsou rozepsány v příloze 7. 

12.1.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Návrh PZTS vychází z uvedené tabulky 10 minimálního rozsahu střežení. Zabezpečuje tedy 

jen ty náležitosti a to tím způsobem, který je nutný k tomu aby bylo dosaženo stupně zabezpečení 

2. Jsou ovšem doplněny některé detektory nad rámec nezbytně nutných. Konkrétně se jedná 

o zabezpečení trezoru detektory otevření a otřesu v kanceláři vedení. Dále o detektor rozbití skla 

v téže místnosti. Kancelář má zvláštní význam z důvodu umístění ústředen a trezoru a lze říci, že 

je proto nejstřeženější místností v areálu. Zvýšená rizika byla identifikována ve spojitosti 

s prostorem pod přístřeškem. Jelikož zde nebyla aplikována žádná opatření MZS jsou tady 

umístěny venkovní PIR detektory pohybu osob i když to přímo vyžadováno není. Ze stejného 

důvodu byly i všechny vstupní otvory do budov opatřeny otřesovými čidly. Přehled rozmístění 

zařízení a jeho popis je obsahem přílohy 7. Systém má 53 obsazených adres ze 100 možných 

a poskytuje dostatečné možnosti rozšíření o další zařízení při zachování jeho stávající struktury.  

Cena služeb poplachového přijímacího centra je v lokalitě okolo 800 Kč,- / měsíc. Výjezd 

zásahového vozidla je zpoplatněn 500,- Kč / výjezd. 
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12.1.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím ostatních prvků 

Jako doplnění MZS a PZTS byly zvoleny reflektory určené k osvětlení dvora, prostoru pod 

přístřeškem a příjezdové komunikace. Ke zvýšení efektu byly doplněny o atrapy kamer. Popis 

a cenová kalkulace těchto zařízení jsou v tabulce 13. 

 

tabulka 13 – přehled 

ostatních prvků 

zabezpečení         

[6,10,zdroj - vlastní] 

 

12.1.4 Režimová opatření 

Režimová opatření budou oproti stávajícím pozměněna jen v návaznosti na PZTS. Objekt je 

hlídán jako jeden celek a jedná se tedy o nedělený systém. Před začátkem pracovní doby je po 

příchodu kteréhokoli zaměstnance, který je oprávněn zpřístupnit objekt (dle klíčového režimu), 

objekt zpřístupněn. Zpřístupněním je myšleno odemčení a otevření brány, odemčení jedné 

z budov (záleží o jakého zaměstnance se jedná) a deaktivace střežení PZTS. Opačný postup je 

prováděn na konci pracovní doby, přičemž objekt zajišťuje určený zaměstnanec, který odchází 

jako poslední.  

Klíčový režim bude nově zahrnovat i způsob přidělování a manipulaci s bezdotykovými 

RFID kartami. Ty slouží k zastřežení a odstřežení objektu. Pro vyšší ochranu je použití karty 

podmíněno zadáním číselného kódu, který bude pravidelně obměňován. Karty a hesla budou 

přiděleny těm stejným zaměstnancům, kteří již vlastní klíče od vstupních dveří budov. Bude 

vydáno 12 karet a hesel. Deaktivaci a aktivaci zastřežení je možné provést na jedné ze tří 

vnitřních klávesnic. 

Parkování firemních vozidel je v mimopracovní době doporučeno v prostorách haly 2. 

Není-li v hale dostatečné místo, lze parkovat v prostoru pod přístřeškem, který je střežen PZTS. 

Informace o relevantních skutečnostech a hlášení o poplachu v objektu budou směřovány na 

poplachové přijímací centrum (pult centralizované ochrany) a mobilní telefony vedení. Po přijetí 

název zařízení umístění 
počet 
(ks) 

cena s DPH 
(Kč) 

venkovní halogenový reflektor 
s PIR detektorem pohybu  

plášť budovy 6 3528 

atrapa venkovní kamery plášť budovy 6 2730 

cena prvků s DPH 6258,- 
odhadovaná cena práce a dalšího materiálu s DPH 13000,- 

výsledná celková cena s DPH 19258,- 
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hlášení bude okamžitě aktivován výjezd zásahového vozidla k objektu. Odvolání výjezdu 

zásahového vozidla, je uskutečnitelné pokud bude do 2 minut kontaktován dispečink a sděleno 

předem dohodnuté heslo. Pokud poplach nebude do 2 minut odvolán, bude automaticky 

vyrozuměna Policie České republiky. Dojezdový čas je maximálně 15 minut. 

Režim pohybu po areálu třetích osob a vlastních zaměstnanců, vstupu / vjezdu na pozemek 

firmy, a přístupu do trezoru je ponechán beze změn. 

12.2 Varianta zabezpečení „B“ 

Svým charakterem je tato varianta podobně zaměřena na technické prostředky fyzické 

bezpečnosti jako alternativa předešlá. V porovnání s alternativou „A“ je kladen větší důraz na 

PZTS oproti MZS. Stálá fyzická ostraha v objektu realizována nebude, při narušení objektu bude 

využito služeb poplachového přijímacího centra. 

12.2.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Zaměřeno na zvýšení odolnosti stejných záležitostí jako ve variantě „A“. Rozdílem je 

realizace zabezpečení okenních otvorů administrativní budovy bezpečnostními fóliemi namísto 

instalace mříží. Tento krok sice vede k určitému snížení odolnosti proti násilnému vniknutí okny, 

ale je dosaženo poměrně značné úspory financí v rámci MZS. Více informací je v příloze 8. 

12.2.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Primární snahou při návrhu této verze PZTS je zvýšení jeho účinnosti oproti verzi 

„A“ s cílem dřívější a větší možnosti detekce neoprávněné činnosti narušitele nejen na pozemku 

firmy, ale již na úrovni perimetru. Za tímto účelem bude dění v bezprostřední blízkosti perimetru 

střeženo bezdrátovými optickými závorami. Mimo optických závor bude PZTS doplněn o čidla 

rozbíjení skla, kterými je detekována snaha o násilné vniknutí do budovy rozbitím výplně 

kteréhokoli okna. Systém má 83 obsazených adres ze 100 možných a poskytuje dostatečné 

možnosti rozšíření o další zařízení při zachování jeho stávající struktury. Detailnější údaje 

vztahující se k PZTS varianty „B“ jsou v příloze 8. 

Cena služeb poplachového přijímacího centra je v lokalitě okolo 800 Kč,- / měsíc. Výjezd 

zásahového vozidla je zpoplatněn 500,- Kč / výjezd. 
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12.2.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím ostatních prvků 

Opatření jsou totožná s variantou „A“, uvedena jsou v tabulce 14. 

název zařízení umístění 
počet 
(ks) 

cena s DPH 
(Kč) 

venkovní halogenový reflektor s 
PIR detektorem pohybu  

plášť budovy 6 3528 

atrapa venkovní kamery plášť budovy 6 2730 

cena prvků s DPH 6258,- 
odhadovaná cena práce a dalšího materiálu s DPH 13000,- 

výsledná celková cena s DPH 19258,- 

tabulka 14 – přehled ostatních prvků zabezpečení [6,10,zdroj - vlastní] 

12.2.4 Režimová opatření 

Režimová opatření jsou stejná jako ve variantě „A“ s rozdílem při aktivaci a deaktivaci 

PZTS. To je možné provést na venkovní klávesnici, umístěné poblíž vjezdní brány. Důvodem je 

návrh instalace optických závor na oplocení. Vnitřní klávesnice umístěná v kanceláři vedení je 

zřízena pouze za účelem nastavování systému. 

12.3 Varianta zabezpečení „C“ 

Narozdíl od předchozích dvou je tato varianta zcela odlišná a zahrnuje složku fyzické 

ostrahy. Její součástí nebude PZTS a technické zabezpečení bude realizováno pouze MZS.  

12.3.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Tomuto systému, jako jedinému zástupci technického zabezpečení ve variantě, je věnována 

větší pozornost než v případech předešlých. Žiletkový drát je použit nejen ke ztížení překonání 

oplocení ale i k účelu znesnadnění neoprávněného vstupu na střešní konstrukci hal. Prostředky 

objektové ochrany jsou totožné s variantou „A“. Individuální prostředky ochrany zahrnují mimo 

nového trezoru i prostředek k zamezení přístupu ke kontejneru s kovovým šrotem. Navrhuji část 

prostoru pod přístřeškem kde je umístěn šrot od okolního prostranství oddělit konstrukcí 

z železných profilů s plechovou výplní až do výšky zastřešení. V jedné ze dvou těchto konstrukcí 

budou ocelová vrata pojízdná po kolejnici zabezpečující přístup ke kontejneru. Vrata budou 

uzamykány dvěmi visacími zámky. Rozmístění a další popis MZS je v příloze 9. 
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12.3.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím fyzické ostrahy 

Navrhuji zabezpečení objektu prvky MZS doplnit o přítomnost zaměstnance soukromé 

bezpečnostní služby a to vždy v mimopracovní době zaměstnanců Komplexkov, s.r.o. Vzhledem 

k rozloze areálu bude dostatečný jeden zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby.  

Cenová relace ostrahy tohoto typu se pohybuje okolo 100,- Kč / hodinu a za měsíc okolo 

50000,- Kč. 

12.3.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím ostatních prvků 

Kombinace a účel reflektorů a atrap kamer je stejný jako ve variantách „A“ a „B“. Navrhuji 

navíc i osvětlení severního a západního pláště budov. Rozsvícení reflektoru při pohybu narušitele 

zvýší pravděpodobnost, že bude spatřen fyzickou ostrahou. Údaje o zařízeních jsou v tabulce 15. 

název zařízení umístění 
počet 
(ks) 

cena s DPH 
(Kč) 

venkovní halogenový reflektor 
s PIR detektorem pohybu  

plášť budovy 10 5880 

atrapa venkovní kamery plášť budovy 10 4550 

cena prvků s DPH 10430,- 
odhadovaná cena práce a dalšího materiálu s DPH 21000,- 

výsledná celková cena s DPH 31430,- 

tabulka 15 – přehled ostatních prvků zabezpečení [6,10,zdroj - vlastní] 

12.3.4 Režimová opatření 

Přítomnost zaměstnance soukromé bezpečnostní služby ve všední den v objektu je 

navrhována od 15:15 – 7:15, přičemž v polovině tohoto časového intervalu dojde k výměně 

pracovníka ostrahy. O víkendech a svátcích je fyzická ostraha nepřetržitá. Prolínání pracovní 

doby zaměstnanců firmy a ostrahy slouží k předání objektu. Předáním objektu je myšleno 

vyzvednutí klíčů od vstupních dveří budov a sdělení podstatných informací týkajících se systému 

bezpečnosti. K tomuto úkonu je pověřen zaměstnanec firmy. 

Smluvně sjednanou náplní pracovní činnosti strážného je převážně střežení objektu formou 

strážní služby, zahrnující kontroly stavu systému bezpečnosti uvnitř budov a venkovního prostoru. 

Pro zkvalitnění výkonu strážní služby navrhuji výběr soukromé bezpečnostní služby, která 

využívá systému kontroly pochůzek (např. active guard). Systém umožňuje přenos dat v reálném 
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čase o pohybu zaměstnance, má integrované přepadové tlačítko a lze jej současně použít i jako 

telefon. Vše sleduje a vyhodnocuje dispečink poplachového přijímacího centra. 

Režimy pohybu po areálu třetích osob a vlastních zaměstnanců, vstupu / vjezdu na pozemek 

firmy, a přístupu do trezoru jsou ponechány beze změn. 

 

13 Výběr nejvhodnější varianty zabezpečení 

Na posouzení vypracovaných variant bude využito multikriteriální rozhodování. Za tímto 

účelem bude sestavena rozhodovací matice. Podstatou matice je přiřazení bodové hodnoty         

od 1 – 10 jednotlivým variantám podle zvoleného kritéria. Čím je hodnota vyšší, tím více 

varianta vyhovuje kritériu. Kritéria a jejich váhy byly stanovené v kapitole 11.1. Bodové 

hodnocení variant je dále vynásobeno váhami. Tyto dílčí výsledky jsou následně sečteny v rámci 

varianty. Celkové součty jsou mezi sebou srovnány. Alternativa s nejvyšším součtem je 

vyhodnocena jako nejvíce vyhovující kritériím a tudíž vítězná. [36,44] 

Výsledná kalkulace finančních nároků na pořízení systému zabezpečení stanovených 

variant je obsahem tabulky 16. 

  
pořizovací cena zabezpečení 

(Kč) 

  
forma 

zabezpečení 
MZS PZTS fyzická ostatní 

výsledná 
cena 
(Kč) 

A 346985 178713 - 19258 544956,- 

B 220400 313477 - 19258 553135,- 

va
ri

an
ta

 

C 463169 - - 31430 494599,- 

tabulka 16 – finanční náklady na pořízení systému zabezpečení [zdroj - vlastní] 

Při hodnocení nákladů za jednotku času u jednotlivých variant budou zohledněny 

skutečnosti jako jsou náklady na údržbu, paušální poplatky pultu centralizované ochrany, náklady 

na zaměstnance soukromé bezpečnostní služby, spotřeba elektrické energie, nutnost výměny 

baterií apod. Rozhodovací matice je vyjádřena tabulkou 17. 
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hodnocení 
varianty 

dílčí výsledky označení 
kritéria 

váha 
kritéria 

A B C A B C 

f1 0,101 7 7 8 0,707 0,707 0,808 

f2 0,263 5 7 6 1,315 1,841 1,578 

f3 0,132 9 9 2 1,188 1,188 0,264 

f4 0,036 7 7 8 0,252 0,252 0,288 

f5 0,242 6 7 7 1,452 1,694 1,694 

f6 0,043 6 6 8 0,258 0,258 0,344 

f7 0,014 8 8 8 0,112 0,112 0,112 

f8 0,014 6 6 8 0,084 0,084 0,112 

f9 0,082 8 8 6 0,656 0,656 0,492 

f10 0,03 7 7 8 0,21 0,21 0,24 

f11 0,036 5 4 6 0,18 0,144 0,216 

f12 0,006 7 7 5 0,042 0,042 0,03 

součet dílčích výsledků 6,46 7,19 6,18 
pořadí vhodnosti varianty 2. 1. 3. 

tabulka 17 - rozhodovací matice [zdroj - vlastní] 

Jako nejvíce vhodná byla vybrána varianta „B“. 
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14 Rozpracování vítězné varianty inovace zabezpečení „B“ 

Předmětem kapitoly bude popis a způsob realizace jednotlivých složek fyzické bezpečnosti 

vítězné varianty „B“. 

14.1 Zabezpečení prostřednictvím MZS 

Za účelem zpomalení postupu narušitele, popř. k jeho odrazení bude objekt zabezpečen 

mechanickými prostředky obvodové, objektové a individuální ochrany. Přehled použitých prvků 

je v příloze 8. 

14.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

Vrcholová zábrana 

Konstrukce stávajícího oplocení je plně vyhovující a v bezvadném stavu. Jako reakce na 

riziko přelezení oplocení bude instalována vrcholová zábrana v podobě žiletkového drátu. Ten je 

ve srovnání s ostnatým drátem odolnější a výrazně zpomalí překonání perimetru. Jeho jádro je 

vyrobeno z kvalitního ocelového drátu, který nelze přestřihnout standardními nástroji. Povrchová 

úprava pozinkování zaručuje jeho dlouhou životnost. Uchycen bude pomocí dvojramenných 

nástavců na horní hranu oplocení, tak jako je tomu na obrázku 5. Výška spirály je 450 mm, délka 

ramena nástavce 350 mm. [56] 

 
 

obrázek 5 – způsob uchycení žiletkového drátu [56] 
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14.1.2 Prostředky objektové ochrany 

Bezpečnostní fólie Hanita Coatings 

Ke zvýšení rezistence všech okenních otvorů bude využita bezpečnostní fólie. Bezpečnostní 

fólie Hanita Coatings je čirá, silná 0,3mm a má schopnost zachytit škodlivé UV záření – UV filtr 

99%. [13,14] 

Bezpečnostní vložka zámku EVVA DUAL 

Konstrukční řešení dveřních a vratových křídel je odolné proti násilnému vniknutí a plně 

vyhovující. Slabým místem jsou vložky FAB, které jsou nedostatečně odolné proti odvrtání, 

rozlomení či vyhmátnutí. Proto budou vložky typu 

FAB všech prostupů v plášti budov nahrazeny 

bezpečnostními vložkami EVVA DUAL, obrázek 6, 

poskytující ochranu proti vyhmátnutí, odvrtání a 

roztržení vložky. Výhodou je i odolnost proti 

znečištění systému vložky. Duplikát klíče je možné 

vyrobit pouze u výrobce. [1]                          obrázek 6 – bezpečnostní vložka EVVA DUAL [1] 

 
Mříže vyústění vzduchotechniky 

Ke ztížení vniknutí do prostoru hal vyústěním vzduchotechniky či vhození větších 

předmětů bude vyústění zamřížováno. Mříže budou vyrobeny z odolné oceli, svařované, pevně 

kotvené a zasazené do otvorů pro nasávání vzduchu. Rám mříže tvoří ocelový profil se 

čtvercovým průřezem s rozměry 20 x 20 mm. Výplň je taktéž ocelová z pásoviny s rozměry        

5 x 20 mm. Velikost ok je 80 x 100 mm. Povrchová úprava – žárový zinek. 

14.1.3 Prostředky individuální ochrany 

Trezor NT 17 
 

Trezor, kterým je nyní vybavena kancelář vedení neposkytuje dostatečnou ochranu. Není 

pevně ukotven k nábytku nebo ke zdi a vzhledem ke svým malým rozměrům a nízké hmotnosti 

hrozí jeho zcizení. Potřebám firmy již neodpovídá ani svou kapacitou. Bude nahrazen 

nábytkovým trezorem typu NT 17 výrobce Super safe. Trezor je určen k ukotvení do nábytku, je 

osazen mechanickým zámkem. Stěny jsou z tříplášťové konstrukce s ohnivzdornou izolací. Tím 
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je zaručena i jistá ochrana obsahu proti požáru. Dveře jsou osazeny 

třístranným rozvorovým mechanismem s pěti čepy. Rozvor a zámky 

jsou opatřeny pancéřováním manganovou ocelí, čepy jsou vyrobeny 

ze speciální chromniklové oceli. Vnější rozměry jsou                     

700 x 510 x 440 mm. Navrhovaný trezor je na obrázku 7. [40] 

 
                                            obrázek 7 – nábytkový trezor NT 17 [40] 

14.2 Zabezpečení prostřednictvím PZTS 

K zabezpečení bude použit bezdrátový zabezpečovací systém OASiS. Bezdrátové prvky 

komunikují kryptovaným protokolem v pásmu 868 MHz na vzdálenost několika stovek metrů ve 

volném prostoru. Vzhledem k rozloze areálu nemusí být použit opakovač rádiového signálu. 

Bezdrátový systém umožňuje poměrně rychlou instalaci do objektu s minimálními zásahy do 

chodu firmy. Vyšší cena detektorů oproti drátovým je vyvážena úsporou za kabeláž 

a elektroinstalační práce. Rozmístění prvků v objektu a jejich popis je obsahem                    

přílohy 8, grafické znázornění je v příloze 2. Následný text popisuje použité prvky systému         

a jejich využití. [47] 

14.2.1 Ústředny PZTS 

Ústředna JA-83K 
 

Základem systému je deska ústředny JA-83K, která má 10 drátových vstupů. Na tuto desku 

budou doplněny rozšiřující moduly: 

 rádiový modul JA-82R – pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50 bezdrátových 

periferií řady JA-8X 

 GSM komunikátor JA-82Y – pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy 

uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový přístup 

z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink. 

Dle tabulky uvedené v příloze 8, která uvádí výčet jednotlivých prvků systému PZTS, je 

potřeba 83 adres. Jedna ústředna poskytuje maximálně 50 adres a proto musí být systém doplněn 
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o další ústřednu s rádiovým modulem JA-82R aby byla kapacita dostačující. Tato ústředna bude 

pracovat jako podřízený systém výše uvedené ústředny, která ji bude ovládat. 

Napájení bude typu A. Pro přívod bude použit dvoužílový kabel s průřezem 1,5 mm2. 

V rozvodné skříni bude připojen na samostatný jistič 10 A. V obou ústřednách bude použit 

záložní gelový akumulátor 12V 7Ah typu SA214-7. Požadavek na zálohování systému při 

výpadku sítě je 12 hodin. Ústředna akumulátor automaticky dobíjí. Proudový odběr prvků je 

0,25 A (bezdrátové periferie nemají žádný odběr z ústředny). Baterie s kapacitou 7 Ah je 

dostačující. 

Čas odchodového zpoždění bude naprogramován na 60 s a čas příchodového zpoždění na 

30 s. Doba poplachu bude nastavena na 5 minut. Bude nastaven požadavek na potvrzení bypassu. 

Tím bude osoba zajišťující objekt upozorněna na trvale aktivní detektor (otevřené okno, dveře…), 

sabotáž některého prvku, poruchu napájení apod. [24] 

Obě ústředny, na obrázku 8, budou připevněny na zeď v místnosti 13, tedy v kanceláři 

vedení. 

 

 
 
 
 

                                                               obrázek 8 – ústředna  
 systému OASiS [24] 

14.2.2 Doplňková zařízení ústředen 

Bezdrátová interní siréna JA-80L a bezdrátová venkovní siréna JA-80A 

Slouží k signalizaci poplachu. 

V objektu budou instalovány hlavně 

k zastrašení narušitele a znepříjemnění jeho 

činnosti. Vnitřní siréna je napájena síťovým 

napětím, vnější napájí baterie. Vnější siréna 

houká maximálně 180 s, blikač bliká ještě 

30 minut po poplachu. Sirény jsou na 

obrázku 9. [16,19]                                              obrázek 9 – vnější a vnitřní siréna [16,19] 
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14.2.3 Ovládací zařízení 

Venkovní klávesnice a čtečka RFID karet JA-80H a rozhraní k jejímu připojení WJ-80 

Klávesnice a čtečka RFID karet slouží k ovládání zabezpečovacího systému. Bude 

nastavena tak aby po přiblížení RFID karty byl systém zabezpečení deaktivován nebo aktivován. 

Pro vyšší ochranu je použití karty podmíněno zadáním číselného kódu. Klávesnice je v provedení 

antivandal. K ústředně se připojuje pomocí interface WJ-80. Klávesnice je na obrázku 10, 

rozhraní na obrázku 11 a RFID karta na obrázku 12. [17,28,29] 

  obrázek 10 [17]                         obrázek 11 [29]                                             obrázek 12 [28] 

 
obrázek 10 – venkovní klávesnice a čtečka RFID karet, obrázek 11 – rozhraní venkovní 

klávesnice a čtečky RFID karet, obrázek 12 - bezdotyková RFID karta PC-01 

 
Bezdrátová vnitřní klávesnice JA-81F-RGB 

V objektu je umístěna za účelem komfortního programování systému přímo v kanceláři 

vedení. Napájena bude síťovým adaptérem 12 V DC. Zachycena je obrázkem 13. 

 
obrázek 13 – bezdrátová vnitřní klávesnice [22] 

Celý systém lze navíc dálkově ovládat a nastavovat přes internet programem OLink.  



 
 

46 

14.2.4 Prvky perimetrické ochrany 

Bezdrátová optická závora JA-80IR 

Ke střežení narušení hranice perimetru navrhuji použít 7 optických závor, instalovaných na 

k tomu určené sloupky uvnitř pozemku. Vzdálenost sloupků bude 1 m od oplocení a závory 

budou instalovány do výšky 70 cm. Na hranice areálu, které přesahují délku 60 m musí být 

instalovány dva páry závor a to z důvodu omezeného dosahu závor. Paprsky se musí v rozích 

pozemku protínat aby nebyla vytvořena nestřežená místa, jako je tomu na obrázku 14. Reakční 

doba na přerušení paprsku bude nastavena na „pomalý běh“ což se dá považovat za kompromis 

mezi jistotou detekce protnutí a náchylnosti k falešným poplachům. Použitá optická závora je na 

obrázku 15. [18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 14 – rozmístění optických závor [39]           obrázek 15 – bezdrátová optická závora [18] 

14.2.5 Prvky plášťové ochrany 

Bezdrátový detektor rozbíjení skla JA-85B 

Slouží k detekci rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť chráněného prostoru. Reaguje 

na změnu tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla. Citlivost na změnu 

tlaku lze nastavit trimrem. Při jeho 

nastavení na polovinu rozsahu bude 

dosaženo rovnováhy mezi citlivostí 

a životností baterií. Detektor má 

téměř kulovou detekční 

charakteristiku, která je spolu 

s detektorem na obrázku 16. [26]                                                                  

                                                                         obrázek 16 – bezdrátový detektor rozbíjení  

                                                                           skla a jeho detekční charakteristika [26] 
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Drátový magnetický detektor otevření SA-201-A 

Při zabezpečení objektu bude použit jako detektor otevření oken, dveří či vrat. Lze využít 

na střežení jen těch otvorů v plášti, které jsou poblíž detektoru s pomocným drátovým vstupem 

(JA-80PB nebo JA-80P). Délka vedení by neměla být delší než 3 m. Použit bude stíněný kabel. 

Jeho velkou výhodou je o 91 % nižší cena oproti stejnému detektoru v bezdrátovém provedení. 

Část s kabelem bude namontována na pevnou část a magnet na část pohyblivou. Detektor je na 

obrázku 17. [5,20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 17 – drátový magnetický detektor otevření [15] 
 
 

Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 

Bude použit všude tam, kde nelze využít drátové provedení. Mimo 

střežení otevření oken, dveří a vrat, bude použit i k detekci otevření 

světlíků. Vysílací část bude namontována na pevnou část a magnet na 

část pohyblivou. Detektor je na obrázku 18. [25] 

 
obrázek 18 – bezdrátový magnetický detektor otevření [25] 

 
Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu JA-82SH 

Detektor má dva režimy činnosti. Pro potřeby plášťové ochrany bude 

využit režim detekce otřesu vrat a dveří, kde indikuje pokus o jejich 

překonání hrubou silou. Bude umístěn na střed křídla, co nejdále od pevně 

uchycených okrajových částí rámu. Citlivost se nastavuje otočným trimrem, 

který bude nastaven na polovinu rozsahu. Detektor je na obrázku 19. [23] 

 
obrázek 19 – bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu [23] 
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14.2.6 Prvky prostorové ochrany 

Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P 

Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Všechny detektory budou 

montovány na zeď do výšky 2,5 m od podlahy. Vybaveny jsou čočkou se záběrem 120°/12 m. 

Detekční charakteristika a vyobrazení čidla je na obrázku 20. Výhodou je pomocný drátový vstup, 

který umožňuje připojení drátového magnetického detektoru otevření dveří nebo okna. Toto 

řešení vede k úspoře nákladů na PZTS a bude využito všude, kde to bude reálné. Mimo sociální 

zařízení v hale 1 je lakovna jedinou místností, která není střežena PIR detektory. Čočky by se při 

častém vystavení mlh barev zanesly, čímž by byla znemožněna jejich funkce. Vzhledem 

k minimálnímu výskytu chráněných zájmů, je tento prostor střežen jen prvky plášťové 

ochrany. [20] 

obrázek 20 – bezdrátový PIR detektor pohybu osob a jeho detekční charakteristika [20] 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB 

Jedná se o kombinaci detektorů plášťové a prostorové ochrany, 

konkrétně o již zmíněná čidla JA-80P a JA-85B. Detektory pracují 

nezávisle na sobě. Výhodou je o 22 % nižší cena a rychlejší a jednodušší 

montáž kombinovaného provedení než při manipulaci s detektory 

v provedení samostatném. Je vybaven pomocným drátovým vstupem jako 

JA-80P. Zobrazen je na obrázku 21. [21] 

obrázek 21 – bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla [21] 
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Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-89P 

Jedná se o dvouzónový venkovní detektor. Bude montován ve 

výšce 1,2 m. Optická část detektoru obsahuje dva snímače PIR s logikou 

AND, které detekují pohyb v prostoru ve dvou rovinách. Zorný úhel 

spodního snímače je nastavitelný. Tímto způsobem lze regulovat dosah 

detektoru, který je maximálně 12 m. Při instalaci bude nastaven 

maximální dosah. Zorné pole detektoru je 90°. K omezení počtu planých 

poplachů bude nastavena střední citlivost. Aby došlo k odeslání 

informace o narušení na ústřednu, musí dojít ke dvěma vzruchům. 

Provedení detektoru a jeho detekční charakteristika je na obrázku 22. 

[27] 

obrázek 22 - bezdrátový venkovní detektor  

pohybu a jeho detekční charakteristika [27] 

14.2.7 Prvky předmětové ochrany 

Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu JA-82SH 

Ke střežení trezoru bude zvolen režim detekce náklonu. Čidlo bude nastaveno na vyšší 

citlivost. Detektor je na obrázku 19. [23] 

Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83M 

Bude použit ke střežení otevření dveří trezoru. Vysílací část bude namontována na pevnou 

část a magnet na část pohyblivou. Detektor je na obrázku 18. [25] 

 

Následující tabulka 18 obsahuje soupis všech zařízení PZTS, k jejichž provozu je nutná 

baterie a cenové nároky na výměny baterií. 
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typ zařízení 
počet 

zařízení 
typ baterie 

maximální 
životnost baterie 

(rok) 

cena 
baterie 

(Kč) 

cena baterií zařízení 
přepočtená na 1 rok 

(Kč) 

JA-83K 2 SA214-7 5 432 173 
JA-80A 1 BAT-80 3 480 160 
JA-81F-RGB 1 CR123A 2 172 86 
JA-80IR 7 LSH20 3 2040 4760 
JA-85B 6 LS(T)14500 3 89 178 
JA-83M 15 CR123A 3 86 430 
JA-82SH 9 CR123A 3 86 258 
JA-80P 7 LS(T)14500 3 89 208 

LS(T)14500 3 89 326 
JA-80PB 11 

LS(T)14250 3 82 301 
JA-89P 3 LS(T)14500 3 89 89 

Roční finanční náklady na baterie všech prvků systému PZTS  6968,- 

tabulka 18 – nutné finanční náklady na baterie [5,zdroj - vlastní] 

Výsledná cena je vypočtená a tudíž orientační. V praxi bude o něco vyšší. Cena spotřeby 

elektrické energie ze sítě je zanedbatelná. 

14.3 Zabezpečení prostřednictvím ostatních prvků 

K doplnění MZS a PZTS budou použity další prvky zvyšující úroveň zabezpečení. 

14.3.1 Osvětlení areálu 

Vstupy do budov, dvůr a příjezdová cesta bude osvětlena šesti venkovními halogenovými 

reflektory. Světlomety jsou vybaveny snímači PIR a detektory intenzity venkovního světla 

v logice AND. Výkon 500 W je dostatečný svému účelu. V režimu automatického spínání, kdy 

reflektor sepne pouze v noci při detekci pohybu, je 

docíleno úspory energie. Umístěny jsou ve výšce 2,5 m 

nad zemí na konstrukcích budov a přístřešku. Jejich 

rozmístění a zóny dosahu PIR detektorů jsou vykresleny 

v příloze 2. Jejich funkce je nejen odstrašující 

a preventivní, ale slouží i pro potřeby zaměstnanců při 

venkovních pracovních činnostech za nepříznivých 

světelných podmínek. Popisovaný reflektor je na obrázku 

23.[10] 

                                   obrázek 23 – venkovní halogenový reflektor s detektorem pohybu [10] 
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14.3.2  Atrapy kamer 

K docílení intenzivnějšího odstrašujícího efektu 

pro narušitele budou rozmístěny na plášť budov mimo 

osvětlení i atrapy venkovních kamer. Vzhledem k jejich 

poměrně nízké ceně je navrhuji rozmístit vedle všech 

reflektorů. Rozsvícení světlometu upoutá pozornost 

narušitele a kamera bude dobře viditelná. Kamera je 

vybavena blikající LED diodou, imitující její činnost, 

napájenou z tužkových baterií. Jedna z mnoha variant je 

na obrázku 24. [6]                                                          obrázek 24 – atrapa venkovní kamery [6] 

 

Veškeré informace týkající se typu, umístění, ceny a dalších nezbytných údajů 

o jednotlivých prvcích zabezpečení jsou v příloze 8. Grafická dokumentace je v příloze 2. 

14.4 Režimová opatření 

Režimová opatření jsou obsahem kapitoly 12.2.4. 
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15 Závěr 

Jak již bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, otázka bezpečnosti je ve společnosti stále 

více aktuálním tématem. Potřeby jistoty a bezpečí jsou pro člověka hned po fyziologických 

potřebách těmi nejzákladnějšími. Narušení bezpečnostního systému řešené soukromé firmy, 

a nejen této, může z velké části ovlivnit úroveň finančního zajištění a základních potřeb stálých 

zaměstnanců a jejich rodin. Ke snížení pravděpodobnosti uskutečnění této nežádoucí situace na 

co nejnižší úroveň, je nutné provést patřičná opatření a docílit tak co nejvíce účinného systému 

bezpečnosti.  

Systémy zabezpečení prošly dlouholetým vývojem až do dnešní podoby a je zřejmé, že 

tento trend bude jistě dále pokračovat i v budoucnu. Bouřlivý rozvoj zaznamenávají především 

technické zabezpečení, které nabízejí širokou škálu variant a možností využití. Jsem si vědom 

důležitosti zmiňovaných skutečností a aktuálnosti problematiky, což bylo jedním z hlavních 

důvodů proč jsem si toto téma ve spojení s objektem firmy zvolil. 

Cílem diplomové práce byl návrh inovativního komplexního technického zabezpečení 

nového objektu soukromé firmy za účelem ochrany osob a majetku. V souladu se 

záměrem dosažení vytyčeného cíle byly řešeny dílčí kroky, které jsou popsány v jednotlivých 

kapitolách. 

Po teoretické části bylo přistoupeno ke zjištění výchozích relevantních informací o zázemí 

firmy a jejím chodu, prověrce lokality a popisu současného stavu zabezpečení firmy. Celek byl za 

účelem jeho detailnějšího rozboru rozdělen do bloků. Zjišťován byl i charakter a četnost 

bezpečnostních incidentů, kterými byla firma postižena za dobu své existence na tomto místě. 

Před započetím procesu analýzy rizik byla definována a oceněna aktiva, která je potřeba chránit. 

Jejich finanční hodnota byla odhadnuta na částku přesahující 33 miliónů korun. 

Pro potřeby analýzy a hodnocení současných bezpečnostních rizik objektu byly vybrány tři 

metody s cílem objektivně posoudit bezpečnostní rizika a odhalit slabá místa v systému 

bezpečnosti organizace. Vstupními informacemi byly skutečnosti popisované v úvodních částech 

práce. Výsledky analýz byly v souladu s typem již proběhlých bezpečnostních incidentů 

v minulosti a poskytly ucelený přehled o možných rizicích, přičemž se opírají o výpočtové 

metody, nikoli jen o subjektivní úsudek. 
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Následně byly zváženy obecně platná kritéria týkající se efektivity a účinnosti 

bezpečnostního systému a finančních nákladů na systém. Patřičně zohledněny byly i potřeby 

a požadavky zákazníka, které od nového systému očekává. Na tomto základě byla stanovena 

kritéria a jejich důležitost, dle kterých bylo při návrhu inovativního zabezpečení postupováno. 

Byly navrženy tři alternativy zabezpečení zohledňující v různé míře jednotlivé složky fyzické 

bezpečnosti. Důraz byl kladen na prvky technického zabezpečení. Dle stanovených kritérií byla 

s pomocí rozhodovací matice vybrána nejvíce vyhovující varianta zabezpečení.  

Poslední kapitolou je detailnější rozpracování vybrané varianty zabezpečení. Do jaké míry 

byla rizika snížena implementací navrhovaných bezpečnostních opatření, bylo znovu podrobeno 

procesu analýzy rizik aplikované metody FMEA. U všech definovaných rizik došlo k více či 

méně významnému snížení míry rizika. U rizik, která byla označena za nepřijatelná byl pokles 

míry rizika značný. 

Finanční náklady na navrhnutá opatření jsou vyčísleny na 553 135,- Kč. Při uvážení 

hodnoty chráněných aktiv ve výši 33 200 000,- Kč je zřejmé že náklady na opatření tvoří 1,7 % 

z hodnoty chráněných aktiv. Procentuálně vyjádřené náklady jsou v souladu s principem ALARA 

a poskytují dostatečnou rezervu na implementaci dalších možných opatření v budoucnu. 

Zvýšit úroveň bezpečnosti by bylo možné kupříkladu realizací některých dalších prvků 

MZS z varianty zabezpečení „C“. Tím je především myšlena železná konstrukce chránící 

kontejner se šrotem a oddělující část prostoru pod přístřeškem od okolí. Finančně náročnějším, 

ale účinnějším řešením by bylo oddělení celého prostoru pod přístřeškem od okolí konstrukcí 

shodného typu. Tím by bylo dosaženo navíc i zvýšení úrovně ochrany zaparkovaných aut 

a zvětšení prostorů např. pro skladování.  

Přínos mé diplomové práce shledávám především pro potřeby firmy Komplexkov s.r.o., pro 

kterou může být do jisté míry vodítkem při rozhodování jak zareagovat na zvýšení úrovně 

a efektivity jejího bezpečnostního systému. Tato práce může být rovněž inspirací při řešení 

bezpečnostní otázky u organizací podobného typu. 
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17 Seznam použitých zkratek 

 
MZS mechanické zábranné systémy 

PIR pasivní infračervený detektor 

PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

č. číslo 

č. m. číslo místnosti 

č. r. číslo rizika 

Kč korun českých 

např. například 

popř. popřípadě 

př. příklad 

tzv. tak zvané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 

18 Seznam příloh 
 

Příloha 1  Mapka areálu firmy a nejbližšího okolí, Orientační rozměry a půdorysné plochy 

Příloha 2  Půdorysy areálu a jednotlivých bloků budov doplněny o rozmístěné zabezpečovací 

prvky a jejich zóny střežení 

Příloha 3  Aplikace Ishikawova diagramu 

Příloha 4  Aplikace metody FMEA - procesní pohled na rizika a její vyhodnocení 

Příloha 5  Aplikace metody FMEA - strukturální pohled na rizika a její vyhodnocení 

Příloha 6  Aplikace metody souvztažnosti 

Příloha 7   Navrhnuté prvky technického zabezpečení varianty „A“ 

Příloha 8 Navrhnuté prvky technického zabezpečení varianty „B“ 

Příloha 9  Navrhnuté prvky technického zabezpečení varianty „C“


