
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické zabezpečení provozu a systém řízení rizik 

při výrobě cenin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jana Kubánková 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Lichorobiec 

Studijní obor: 3908T005 Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce: 30. září 2011 

Termín odevzdání diplomové práce: 20. dubna 2012  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala zcela samostatně a 

uvedla veškeré zdroje, které jsem použila při jejím zpracování.“ 

 

Ve Skřipově, 20. dubna 2012 

          ········································· 

             Bc. Jana Kubánková  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

       „Touto cestou bych chtěla poděkovat především panu Ing. Stanislavu Lichorobiecovi za 

jeho cenné připomínky, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce.“ 

 

 

 

 



 

 

Anotace 

 

KUBÁNKOVÁ, J. Technické zabezpečení provozu a systém řízení rizik při výrobě cenin. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 69 stran. 

 

 Klíčová slova: analýza, zabezpečení provozu, bezpečnostní rizika, ochrana, zabezpečovací 

systémy  
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provozu při výrobě cenin. Úvodní část charakterizuje základní právní předpisy a technické 

normy, které souvisí s ochranou objektu. Další část je věnována popisu jednotlivých druhů 

bezpečnostních systémů a současným prostředkům technické ochrany. V následující kapitole 

jsou identifikována jednotlivá rizika související se zabezpečením provozu a objektu, která 

byla zjištěna prostřednictvím bezpečnostních analýz. Závěrečná část diplomové práce je 

věnována dvěma návrhům pro optimální zabezpečení provozu. 
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1 ÚVOD 

Jedním z nejzávažnějších problémů 21. století je stále se rozrůstající násilí a kriminalita 

v naší společnosti. Potřeba chránit sebe i svůj majetek před nebezpečím je už od začátku 

civilizace. Dřívější způsoby ochrany osob a majetku byly velmi jednoduché, ale v té době 

účinné. S vývojem společnosti dochází k vývoji technického zabezpečení.  

Kriminalita v naší společnosti má mnoho příčin – vysoká nezaměstnanost, nedostatečná 

výchova dětí, upadající morálka občanů, migrace osob a další. 

Zejména vysoká nezaměstnanost vede osoby nejen ke krádežím v obchodech, 

k vykrádání rodinných domů, chat, automobilů, ale také podniků a objektů. Tito lidé mají 

dostatek času a nedostatek financí a tak mnohdy řeší svou situaci. Nedostatečný zájem rodičů, 

jejich vysoké pracovní vytížení a převládající negativní nebo lhostejný morální přístup 

společnosti k trestnému či nemorálnímu chování vedou často ke společensky nepřijatelnému 

chování dětí a mládeže, které v dospělosti nezřídka končí kriminální činností.  

Se stále vzrůstající kriminalitou musí úměrně růst i síla ochrany osob a majetku.  

Zpřísňuje se nejen legislativa, dochází také ke zdokonalování technických prostředků ochrany 

osob a majetku. Nové technologie a stále nová zařízení nacházejí velmi rychle uplatnění 

i v této oblasti.  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila zabezpečení provozu při výrobě cenin. 

Tato výrobní sféra je velmi lákavá pro případnou možnost rychlého obohacení a je potřeba 

v ní eliminovat všechny potenciální příležitosti zneužití. Nejpřísnější kontrola musí být 

vyžadována už od přípravy výroby a dodržování nejrůznějších bezpečnostních opatření, která 

prochází celým výrobním procesem až po finální předání zadavateli zakázky. Toto téma jsem 

si vybrala proto, protože mi byla nabídnuta možnost navrhnout optimální zabezpečení 

provozu na výrobu cenin, kam se tato výroba bude postupně stěhovat ze starých 

nevyhovujících výrobních prostor.  

Tiskárna cenin musí mít z bezpečnostního hlediska zvláštní režim. Ceniny jsou 

výrobky, které jsou velmi dobře prodejné, jsou žádané a dávají možnost rychlého obohacení. 

V nové výrobní hale se budou tisknout akcie, kolky, stravenky, jízdenky, vstupenky  

a další druhy cenin a je proto nutné navrhnout taková opatření, která by zajišťovala komplexní 

ochranu celého výrobního systému. Celým procesem přípravy výroby a expedice musí 

probíhat přímá bezpečnostní opatření. Nejedná se jen o zabezpečení objektů proti vnějšímu 

neoprávněnému vniknutí, ale také o prověřování každého pracovníka, který přijde s těmito 

výrobky do styku. Samozřejmostí je sledování a vyhodnocování celého procesu výroby, 

expedice a vývozu cenin. 
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Cílem této diplomové práce je především identifikovat, stanovit a popsat rizika, která 

jsou spojená se zabezpečením provozu při výrobě cenin a navrhnout účinné opatření k jejich 

minimalizaci. 

Součástí diplomové práce jsou také návrhy vhodného zabezpečení daného objektu 

výrobny cenin pomocí jednotlivých druhů ochrany ACS, EZS, CCTV, MZS a fyzické 

ochrany. Návrhy jsou zhotoveny ve dvou variantách, které se liší zvolenými bezpečnostními 

prvky a finančními náklady na realizaci. 
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2 REŠERŠE 

V diplomové práci se zabývám zabezpečením provozu při výrobě cenin.  Problematice 

zabezpečení objektu se zabývá mnoho publikací, v následujícím přehledu popíšu ty 

nejvýznamnější. 

 

BRABEC, F., et al. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana.  Praha : Public History, 2001. 

Tato kniha se věnuje systémům a prvkům zajišťující bezpečnost organizací a institucí 

proti vnějším hrozbám a rizikům a prevencí vzniku bezpečnostních rizik. Publikace popisuje 

oblast elektronických a mechanických zabezpečovacích systémů, kamerových systémů 

a jejich využívání a dále také popisuje fyzickou ochranu a principy režimových opatření. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů I. díl : Mechanické zábranné systémy II. Praha : 

Policejní akademie České republiky, 2004.  

Kniha se zaměřuje na ochranu objektů mechanickými zabezpečovacími systémy. 

V knize jsou rozděleny mechanické zábranné systémy,  perimetrické technické opatření, či 

předmětová ochrana. 

 

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

Praha : Policejní akademie České republiky, 2005.  

Druhý díl knihy se zabývá technickou ochranou objektu, která se zaměřuje na 

elektronické zabezpečovací systémy, na jejich jednotlivé komponenty, ústředny, čidla a jejich 

principy. 

 

LUKÁŠ, L. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín : Radim Bačuvčík – 

VeRBuM, 2011. 

Publikace popisuje způsoby a metody k zajištění ochrany majetku a fyzické 

bezpečnosti, jednotlivé detektory narušení, elektronické zabezpečovací systémy 

a projektování zabezpečovacích systémů.  
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY OBJEKTU 

Tuto část diplomové práce jsem věnovala právním zákonům a technickým normám, 

které souvisí s ochranou majetku a osob. Při návrhu zabezpečení se musí postupovat 

v souladu s nimi. 

 

3.1 Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a změn, je 

nejvýše postavený zákon v České republice. Ústava nabyla účinnosti dnem vzniku České 

republiky (dále jen ČR) 1. 1. 1993. Je považována za normu s nejvyšší právní silou a spočívá 

na ni celý náš právní řád. [8] 

 

3.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Listina byla 

přijata Českou národní radou jako ústavní zákon č. 2/1993, ve znění pozdějších předpisů  

a změn. Dle Ústavy je součástí ústavního pořádku. Základní práva a svobody jsou 

nepromlčitelné, nezcizitelné, nezadatelné a nezrušitelné. Listina základních práv a svobod 

deklaruje: 

• právo na život, kde bych zmínila ochranu života a osob, které se nacházejí 

ve chráněném objektu, 

• nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 

• zaručení osobní svobody, 

• právo na zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti, na ochranu jména 

a osobní cti, 

• svobodu pobytu a pohybu, 

• právo vlastnit majetek, 

• právo na informace [9] 

 

3.3 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn, se 

zabývá úpravou majetkových vztahů fyzických a právnických osob, dále řeší majetkové 

vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, 

neupravují-li tyto občanskoprávní vztahy jiné zákony. Pro potřeby ochrany bezpečnosti jsou 

významné tyto paragrafy: 
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§ 123: Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví užívat, držet 

a požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

§ 126: Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

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

zadržuje. 

§ 415: Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a životním prostředí. 

§ 417: Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení. 

§ 418: Uvádí, kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za škodu odpovědný, ledaže bylo možné toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, anebo jestliže způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Také neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně 

proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu se nejedná, byla-li zřejmě 

nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. 

§ 420: Každá osoba odpovídá za škodu, kterou způsobila porušením právní povinnosti. 

[11] 

 

3.4 Trestní řád 

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

předpisů a změn, celkově stanovuje postup orgánů, které jsou činné v trestném řízení tak, aby 

trestné činy, které byly zjištěny a pachatelé těchto činů podle zákona spravedlivě potrestáni  

za dodržení všech zásad trestního řízení. Jde o kodex trestního práva procesního. Zákon dále 

stanoví práva a povinnosti osob, proti kterým se řízení vede a dalších osob zúčastněných při 

řízení (svědci, obhájci, znalci, a další). [13] 

 

3.5 Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn. Zákon 

pojednává o ústavních zájmech společnosti, ústavním řízení ČR, o ochraně zájmů společnosti,  

o chráněných zájmech a právech fyzických a právnických osob.  

V souvislosti s ochranou osob a majetku může dojít ke spáchání násilných trestných 

činů a trestných činů majetkového charakteru:  
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trestný čin loupeže - § 173 odst. 1: Kdo proti jinému použije násilí, či pohrůžky 

bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě 

až deset let,  

trestný čin braní rukojmí - § 174 odst. 1: Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že jej 

usmrtí, anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného 

aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na dvě až osm let,  

trestný čin vydírání - § 175 odst. 1: Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo 

pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem. 

trestný čin krádeže - § 205 odst. 1: Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

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

násilí, 

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude 

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

majetkové hodnoty. 

 

trestný čin podle § 217 odst. 1: Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo 

zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána 

trestným činem spáchaným na území ČR nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

trestný čin zatajení věci - § 219 odst. 1: Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak 

bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

zákazem činnosti. [10] 

3.6 Zákoník práce 

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

definuje v V. části podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatel  
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je povinen vytvářet nezávadné, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a ochranu 

zdraví při práci a přijímat opatření k prevenci rizik. § 102 stanovuje zaměstnavateli povinnost 

neustále vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek a následně zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat jejich opatření k odstranění. Zaměstnavatel je také povinen 

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolovat vybavení 

pracovišť, stav výrobních a pracovních prostředků, úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek a způsob dodržování metod, zjištění a hodnocení rizikových faktorů. V případě, že 

rizika nelze odstranit, je zaměstnavatel povinen vyhodnotit a přijmout opatření, která slouží 

k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. [14] 

 

3.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Tento zákon má zabránit neoprávněnému nakládání a zneužívání osobních údajů. Zákon 

stanovuje kdo je oprávněn ověřovat a zpracovávat osobní údaje a stanovuje podmínky 

s nakládání s nimi, aby nedošlo ke zneužití. 

Podle § 4 písm. e) za zpracování osobních údajů se považuje jakákoliv operace či 

soustava operací, kterou zpracovatelé nebo správci systematicky provádějí s osobními údaji  

 a to buď automatizovaně, nebo pomocí jiných prostředků. Za zpracování osobních údajů se 

považuje zejména shromažďování a ukládání na nosiče informací, vyhledávání, úprava, 

pozměňování, používání, šíření, předávání, zveřejňování, výměna, třídění nebo kombinování, 

ale také likvidace. 

§ 5 odstavce 2 může správci umožnit zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem 

subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen v případě, pokud je to nezbytné 

pro ochranu práv správce a toto zpracování osobních údajů nesmí být v rozporu s právem 

subjektu údajů na ochranu jeho osobního a soukromého života. 

§ 11 ukládá povinnost správci včas a řádně informovat daný subjekt že o něm bude 

shromažďovat údaje, pro jaký účel budou použity a kdo je bude dál zpracovávat, kdo k nim 

bude mít přístup a pro koho budou určeny. 

V § 13 jsou správci a zpracovateli uloženy povinnosti přijmout taková opatření, aby 

nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, ztrátě, neoprávněné 

manipulaci a neoprávněnému přenosu a k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost trvá 

i po ukončení zpracování osobních údajů. Kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, má povinnost 

dle § 16 tuto skutečnost oznámit před zpracovávání osobních údajů. [12] 
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3.8 Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 412/2005 Sb. zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 

způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje zásady pro stanovení utajovaných 

informací, podmínky pro přístup k nim, zásady pro stanovení citlivých údajů a podmínky pro 

jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Utajované informace se řadí do čtyř skupin 

a to vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné.  

V § 46 jsou stanoveny podmínky certifikovaných technických prostředků, pomocí nichž 

se ověřuje jejich bezpečnostní způsobilost, která je nutná pro určitou činnost. [16] 

 

3.9 Provozování kamer z hlediska zákona o ochraně osobních údajů 

Kamerové monitorování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn, chybí zde úroveň podmínek pro 

zpracování údajů ve smyslu § 4 písmene e) tohoto zákona, to však nevylučuje aplikaci jiných 

právních předpisů.  

Úřad ochrany osobních údajů č. 1/2006 udává, že provozování kamerového systému 

může být považováno za zpracování osobních údajů pouze tehdy, pokud kromě kamerového 

sledování je prováděno i pořizování záznamových záběrů nebo jsou v tomto zařízení 

uchovávány zvukové nebo obrazové informace, u kterých lze přímo nebo nepřímo 

identifikovat konkrétní fyzické osoby, poté jsou tyhle informace považovány za osobní údaje.  

Kamerového systému využíváme tehdy, když sledovaného účelu nemůžeme dosáhnout 

jiným způsobem. Především je nutné určit účel proč pořizovat záznam a jaká lhůta se pro 

jejich uchování použije, lhůty mohou být např. po 24 nebo 48 hodinách, poté by mělo dojít 

k přemazání záznamu. Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, mohou být data využita 

orgány, které jsou činné v trestním řízení. [12] 

 

 

3.10 Vybrané technické normy  

Technickými normami se pro Evropu zabývá Evropský výbor pro normalizaci 

v elektronice a ve světě Mezinárodní výbor pro elektrotechniku. Evropské normy (dále jen 

EN) jsou produktem evropských normalizačních organizací. Český normalizační institut má 

na starosti tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem (dále jen ČSN).  Níže 

uvedené technické normy se vztahují k zabezpečení posuzovaných objektů a k řešení 

požadavků a rozdělení prostředků zabezpečovacích systémů. 
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3.10.1 Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – tato norma popisuje čtyři stupně zabezpečení 

budov a čtyři třídy vlivů prostředí, toto rozdělení zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. 

Norma je určena pro Policii ČR (dále jen PČR), pojišťovny, dodavatele elektronické 

zabezpečovací signalizace a uživatele, kteří stanovují přesné a kompletní specifikace ochrany 

pro konkrétní objekty. [3] 

ČSN 50131-6 Poplachové systémy – Elektronické zabezpečovací systémy (dále jen 

EZS) uvnitř a vně budov. Část 6 – Napájecí zdroje. Tato norma charakterizuje napájecí zdroje 

EZS, které jsou nainstalované v budovách. [3] 

 

3.10.2 Systémy průmyslové televize 

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – norma stanovuje minimální požadavky na 

specifikaci a zkoušení černobílých kamer, které se používají ve sledovacích systémech pro 

bezpečnostní aplikace (část 2  - 1, černobílé kamery). [3] 

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

v bezpečnostních aplikacích. V části 7 jsou stanoveny pokyny pro aplikaci: tato norma 

stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů, které jsou uzavřené 

v televizních okruzích zahrnujících kamery s monitory a další pomocná zařízení, která jsou 

nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. Norma poskytuje pracovní rámec umožňující 

zákazníkům a uživatelům stanovit jejich požadavky a zvolit optimální variantu zařízení [3] 

 

3.10.3 Systémy kontroly a řízení vstupu 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – stanovuje všeobecné požadavky na funkčnost 

systému kontroly a řízení vstupu (dále jen ACS) v bezpečnostních aplikacích (část 1, 

systémové požadavky). [3] 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – obsahuje požadavky na návrh, instalaci, 

předání, údržbu a provoz  ACS (část 7, pokyny pro aplikace). [3] 

 

3.10.4 Systémy přivolání pomoci 

ČSN EN 50134-1,2 Poplachové systémy – tato norma popisuje doporučení pro účinné  

a efektivní řídící a organizační postupy týkající se instalace, obsluhy testování a údržby 

systému přivolání pomoci, včetně technického vybavení a organizování pomoci. [3] 
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3.10.5 Poplachové přenosové systémy a zařízení 

ČSN EN 50136 Poplachové systémy – tyhle systémy obsahují všeobecné požadavky na 

signalizaci mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. Stanovují také 

požadavky na spolehlivost, provedení a bezpečnostní znaky poplachových přenosových 

systémů. [3] 

3.10.6 Mechanické zábranné systémy 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání – tato norma popisuje požadavky 

a způsoby zkoušení vchodových dveří a vnitřních dveří, které uzavírají prostory chráněné 

před vloupáním. [3], [31] 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – tato norma stanovuje požadavky a způsoby 

zkoušení vchodových a vnitřních dveří uzavírajících prostory chráněné proti vloupání.[3], 

[31] 

ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – norma uvádí zkušební metodu, kterou 

určujeme odolnost při statickém zatížení. [3], [31] 

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – uvádí zkušební metodu, kterou určujeme pro 

stanovenou odolnost při dynamickém zatížení. [3], [31] 

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – uvádí zkušební metodu, kterou určujeme 

stanovenou odolnost před manuálními pokusy a násilnému vniknutí. [3], [31] 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – norma určuje 

odolnost dveřních systémů před nárazem měkkých těles a těžkých těles. [3], [31] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – norma stanovuje požadavky, 

klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání (část 1, skříňové trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory). [3], [31] 

 

3.10.7 Elektronická požární signalizace  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – tato norma stanovuje požadavky na požární 

bezpečnost, stavební konstrukce, požární úseky, odstupy, únikové cesty, technická zařízení 

a zařízení pro požární zásah nevýrobních objektů. [3] 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory 

Norma popisuje požadavky na požární bezpečnost shromažďovacích prostor. Popisuje kritéria 

evakuace osob z prostor s vysokou hustotou osob a směřuje k eliminaci vlivů, které mohou 

vyvolat nebo zvyšovat paniku při požáru. [3] 
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4 POUŽITÉ POJMY A DEFINICE 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku, atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo 

frekvencí výskytu). 

 

Ceniny - jsou účelové platební prostředky, tj. oběžná aktiva v určité hodnotě (forma 

finančního majetku), která slouží jako ekvivalent (náhražka) peněz, avšak pouze pro 

vymezený účel nebo účely, například k úhradě určitých služeb, k platbě určitých poplatků, 

k nákupu určitého zboží nebo v určitých provozovnách či určité síti provozoven. Z hodnoty 

ceniny je čerpáno při jejím použití. [33]  

 

Hologramy - využívají k autorizaci tiskovin, deklarování originality produktů, ale i  

k pečetění těch částí výrobků, u kterých je nutné spolehlivě rozpoznat neautorizované 

vniknutí. Definuje nejvyšší standard zabezpečení dodávající navíc označenému předmětu 

punc profesionality a originality. Obecně existuje celá řada postupů vytvoření holografického 

obrazu a také rozličné způsoby jeho využití, včetně původně zamýšleného ukládání dat na 

optické nosiče.  

Při tvorbě holografických samolepek se pochopitelně nevyužívá všech nákladných 

postupů, vzešlých z velmi drahých výzkumů v laboratořích; nejedná se ostatně o technologii 

uskladnění dat. Co je ale všem hologramům společné, jest vysoké rozlišení grafického 

výstupu, které mnohonásobně překračuje možnosti klasického tisku. To je také jedna 

z vlastností, díky které je velmi ztíženo jeho eventuální padělání ale též jedna z nutných 

podmínek pro vznik onoho typického „holografického“ efektu. Navíc vysoké rozlišení 

dovoluje hologram opatřit i ochrannými znaky, o nichž uživatel ani nebude vědět a je možné 

je kontrolovat jen pouze pomocí speciálních zařízení nebo dokonce pouze v laboratoři. Jedná 

se např. o mikrotexty nebo mikrografiku, která může být navíc dle přání při výrobě vyvedena 

tak, že bude čitelná pouze při nasvícení laserovým světlem. Vzor hologramu je uveden  

na obrázku číslo 1. [22] 
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Obrázek č. 1 – vzor hologramu [23] 

 

Opticky proměnlivý obrazový prvek na hliníkové folii, který mění svůj vzhled 

v závislosti na úhlu natočení obrazce. [23] 

 

Gilošové prvky - gilošovým prvkem tzv. giloší se rozumí ochranné ornamentální vzory 

zhotovené v počítači, sestávající z komplikovaných vlnovitých, mnohokrát se křížících 

jemných linií, tvořených podle geometrických vzorů, které mohou tvořit rámeček, zaplňovat 

plochu ochranného podtisku nebo mohou být uzavřené ve tvaru roset. Výpleť giloší musí mít 

přesnou kresbu a jemnou strukturu. Gilošový prvek je zobrazen na obrázku číslo 2. [25]  

 

 

Obrázek č. 2 – vzor gilošového prvku [23] 

 

Jemné obrazce se sestávají z propletených a nepřerušovaných čar, které jsou vytvořeny 

do podoby geometrických vzorců. [23] 

 

Irisový tisk - irisový přechod barev je velmi častým ochranným prvkem při výrobě 

akcií. [25] 
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Reagentní barva – s použitím reagentní barvy mají tiskopisy účinnou ochranu proti 

padělání a pozměňování, která se používá v případě, když si zákazník přeje zpětnou kontrolu, 

zda nebyl tiskopis padělán, nebo s ním bylo nedovoleně manipulováno. Kontrola se provádí 

jednoduchým škrtem speciální tužky nebo fixem dodávaným společně s tiskopisy.  

Je potřeba, aby zákazník uvedl, k jakému účelu potřebuje použití barvy, čeho chce 

dosáhnout (jakého efektu) a jak chce provádět kontrolu reagentní barvy. [24] 

 

Vodoznak  - je vyroben na základě lokálně se měnící síly papíru. Umožňuje vytvoření 

dvojrozměrného nebo trojrozměrného obrazce, viditelného proti zdroji světla. 

Figurální trojrozměrný vodoznak, vyrobený pomocí kruhového síta během výroby papíru. 

Vodoznak je zobrazen na obrázku číslo 3. [23] 

 

 

Obrázek č. 3 – vzor vodoznaku [23] 

 

Vodoznak může být vytvořen jako obrázek, text nebo motiv znaku.  
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5  CHARAKTERISTIKA RIZIK PŘI VÝROBĚ CENIN  

Jedním z nejzávažnějších problémů současné doby je padělání cenin. Dá se dokonce 

mluvit o technologické soutěži mezi tiskárnami a padělateli. Všeobecně dostupná reprodukční 

zařízení a snímací techniky jsou totiž schopny vyprodukovat téměř dokonalé falzifikáty 

a zmást i zkušeného praktika.  

Druhým závažným problémem je krádež cenin zaměstnanci.  

 

5.1 Stanovení rizik 

Pro správnou výrobu je třeba znát bezpečnostní rizika, abychom mohli jejich vliv 

patřičnými opatřeními minimalizovat. V opačném případě mohou být v konečném důsledku 

využity pro spáchání krádeže, případně podvodu (zde zejména únik informací a propojení 

pachatelů se zaměstnanci) či padělání.  

 

5.2 Únik informací 

Jakýkoliv únik informací o prováděných činnostech v podniku představuje reálnou 

hrozbu. K vlastnímu úniku informací může dojít jak záměrným tak nedbalostním (porušením 

patřičných bezpečnostních předpisů) jednáním. Prevencí je zde důsledné dodržování 

bezpečnostní politiky související s nakládáním s informacemi. 

 

5.3 Propojení pachatelů se zaměstnanci 

Další z možností je propojení pachatelů se zaměstnanci. Tímto propojením získávají 

pachatelé značnou výhodu ve formě dostupnosti strategických informací. Poskytování těchto 

informací může být způsobeno osobní vidinou zisku, či vydíráním zaměstnanců. Z tohoto 

důvodu musí být kladen velký důraz na vhodný výběr zaměstnanců. 

 

5.4 Statistika krádeží při výrobě cenin 

Tato statistika byla získána z firem provádějící výrobu a skladování cenin. Statistika je 

uvedena za rok 2011.  
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Tabulka č. 1 – počet případů krádeže za rok 2011 

Kraj Počet případů krádeže 2011 

Praha 10 

Moravskoslezský 3 
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6 PROJEKTOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ 

Projektováním zabezpečovacích systémů se rozumí návrh komplexního sytému, který 

má za úkol zaručit stanovenou ochranu daného objektu. Takový projekt zabezpečení mimo 

jiné obsahuje také organizaci výkonných funkcí, které odpovídají požadavkům na ochranu 

objektu. Základy projektování jsou tvořeny: 

• uživatel – osoba, která užívá zabezpečovací systém k ochraně svého majetku, 

svých zájmů a v procesu projektování se podílí zejména na realizaci systému 

z hlediska provozního, ekonomického a funkčního, 

• projektant – neboli řešitel, který navrhuje zabezpečovací systém na základě 

podkladů stavebního popisu objektu a jeho významu, celkové hodnoty 

majetku, který se nachází uvnitř, míry rizika možného vniknutí a dalších, které 

ovlivňují stupeň ochranných barier, 

• provozovatel – osoba, která je spolu zodpovědná za bezporuchový provoz, 

údržbu zabezpečovacího systému a dodržování smluvních závazků.  

 

Aby byl zajištěn efektivní zabezpečovací systém, musí být všechny prvky související 

s ochranou rovnoměrně propojeny, tím zvýšíme nejen pravděpodobnost odhalení pachatelů, 

ale také zvýšíme bezpečnost zasahujících pracovníků. V následujícím schématu číslo 4 jsou 

znázorněny etapy projektování. [6] 

 

Bezpečnostní analýza objektu 
 
   

 

Ideový projekt zabezpečovacího systému 
 
   

 

Zpracování prováděcího projektu EZS 
 

Obrázek č. 4 – schéma jednotlivých etap projektování [6] 

 

6.1 Bezpečnostní analýza objektu 

Hlavním cílem bezpečnostní analýzy objektu je stanovení efektivnosti a účinnosti všech 

dosavadních metod ochrany a vypracování podkladů projektu zabezpečovacího systému. 

Protože zabezpečovací systémy jsou poměrně nákladné, je důležité si určit co je potřeba 
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chránit, jakými prostředky a způsoby, kdo bude provádět obsluhu a údržbu a odkud bude 

prováděn zákrok v případě napadení objektů. Jednotlivé prvky bezpečnostní analýzy jsou 

znázorněny blokovým schématem na obrázku číslo 5. 

         

 

Seznam a 
popis 

zabezpečení 

 
 

Možné 
způsoby 
napadení 

 
  

Přehled 
zranitelných 

míst 
  

 

         

         

         

 

  Popis objektu 
ochrany 

 Analýza 
zranitelnosti 
chráněného 

objektu 

 

Vnější vlivy 

 

         
Obrázek č. 5 -  schéma bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu [6] 

 

Schéma závisí na rozsahu a poměru využití jednotlivých metod ochrany klasické, 

režimové, fyzické a technické na konkrétní objekty, na které bude ochrana prováděna. 

 

• seznam a popis nebezpečí – charakterizuje konkrétní cíle ochrany, dělí se na 

vnější a vnitřní nebezpečí, 

• možné způsoby napadení – popisuje možné způsoby napadení objektu, 

• přehled zranitelných míst – pokud známe objekt, lze snadno určit zranitelná 

místa objektu, 

• popis objektu ochrany – tento popis udává veškeré informace o objektu, jako 

jsou stavební dokumentace objektu, míru rizika vloupání, dislokaci objektu, 

• vnější vlivy – vlivy, které mohou ovlivnit proces poskytované ochrany. [6] 

 

6.2 Ideový projekt zabezpečovacího systému 

Hlavním cílem ideového projektu je navrhnout rozsah zabezpečovacího systému, 

vhodnou volbu technologie a ty nabídnout zadavateli.  Doporučuje se také přihlédnout na 

dostupné prostředky a síly organizace, která objekt využívá a zvážit jakými způsoby se na 

zabezpečení budou podílet jednotlivé druhy ochrany (např. ACS, EZS a další).  

Jak bude objekt zabezpečený, závisí na podmínkách chráněného objektu. V případě, že 

není zcela jasné, v jaké míře bude systému použito, doporučuje se vytvořit větší počet variant, 

které budou následně optimalizovány. 



18 

 

Pokračováním bezpečnostní analýzy je bezpečnostní syntéza, která je zobrazena na 

schématu číslo 6, výsledkem této syntézy je ideový projekt, který stanovuje požadavky na 

organizační strukturu a na technické prostředky objektu. [3] 

  

 

Obrázek č. 6 – Jednotlivé části projektové činnosti ideového projektu [6] 
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Projekt se pokládá za účinný, pokud zaručí stanovenou funkci při dodržení stanovených 

rizik.  Doporučuje se určit, jakým způsobem a co se bude chránit, jakých metod a prostředků 

bude využito v případě, že dojde k narušení objektu. [6] 

 

6.3 Zpracování popisného projektu 

Poslední fází projektu je jeho zpracování, ve kterém se stanovuje rozsah a volba stupně 

zabezpečení. Každý projekt je tvořen technickou zprávou a přílohami. Technická zpráva 

obsahuje všeobecné údaje o objektu, požadavky na uživatele, montáž elektronické 

zabezpečovací signalizace, požadavky na rozvody, celkovou koncepci zabezpečení a závěr.  

V přílohové části jsou nákresy objektu, se zabezpečením, schémata rozvodů a popisy 

zabezpečení. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

7 ZABEZPEČENÍ OBJEKTU BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY 

V dnešní moderní demokratické společnosti je na zajišťování ochrany života a majetku 

kladen velký důraz. Mezi hlavní hrozby řadíme kriminální činnost, jejíž hlavním cílem je 

zcizení, neoprávněné používání, poškození či zničení chráněných aktiv.  

Ochrana objektu představuje zajištění bezpečného prostředí pro daný subjekt. 

K realizování ochrany je potřeba vytvořit návrh a ten sladit se všemi dostupnými prostředky, 

které zajistí požadovanou bezpečnost.  

 

7.1 Rozdělení bezpečnostních systémů 

Bezpečnostní systém je tvořen řadou technických prvků, které musejí být vzájemně 

propojeny vazbami. Prvky bezpečnostních systémů jsou tvořeny následujícími skupinami: 

 

• mechanické zábranné systémy – hlavním cílem je ztížit, nebo zabránit 

vniknutí pachateli do objektu, jedná se o prvky klasické ochrany, 

• signalizační a monitorovací systémy – jejich úkolem je předání informace do 

řídícího centra že došlo k napadení, jsou to prvky technické ochrany (EZS,  

ACS), 

• systémy organizačních opatření a ostrahy – systém převezme informaci 

o napadení objektu, vyhodnotí stav a následně příjme opatření k uvedení 

Integrovaného bezpečnostního systému do definovaného stavu před napadením 

objektu. Zahrnuje fyzickou a režimovou ochranu. [5] 

 

K zajištění optimální bezpečnosti slouží průnik mechanického zábranného systému, 

signalizačního a monitorovacího systému a organizačních opatření a ostrahy, které jsou 

zobrazeny na obrázku číslo 7. 
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Obrázek č. 7 – znázornění optimální bezpečnosti [5] 

 

7.2 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) tvoří vývojově nejstarší typ ochrany. 

Měly by být základem každého zabezpečovacího systému. Hlavním úkolem MZS je ztížit 

nebo zcela znemožnit nepovolané osobě vniknutí do chráněného prostoru, případně pachatele 

odradit od této činnosti. Mezi základní druhy mechanických zábran řadíme např. mříže, 

bezpečnostní dveře, turnikety, folie, rolety, oplocení. MZS dále slouží k zamezení: 

 

• uložení nebezpečného předmětu do chráněného prostoru, 

• znehodnocení zařízení a techniky v chráněném prostoru, 

• násilného vstupu či vjezdu osob do chráněného prostoru, 

• krádeži předmětu z chráněného prostoru [5] 

 

7.2.1 Stanovení stupně pasivní odolnosti 

MZS lze překonat v určitém reálném čase. Čas k překonání závisí na řadě parametrů: 

• druhu, kvalitě a umístění MZS 

• kvalitě použitých nástrojů, nářadí 

• znalosti konstrukce zařízení, které má být překonáno 

 

Hlavním úkolem MZS je vytvoření pevné zábrany proti průniku pachatele do 

chráněného objektu. Tento úkol je stanoven maximálním časem prodloužení ∆t, který je 

potřebný k překonání, viz vzorec 1. 
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∆t = t2 - t1        [s]              (1) 

Kde: 

∆t – časový interval, který je nutný k překonání překážky 

t2 – čas ukončení překonané překážky 

t1 – čas zahájeného útoku [3] 

 

7.2.2 Stanovení doby průlomové odolnosti 

Abychom správně stanovili dobu průlomové odolnosti, musíme vycházet z toho, zda se 

jedná o úschovné objekty nebo otvorové výplně. Protože se v diplomové práci budu zabývat 

hlavně zabezpečením otvorových výplní a jejich ochranou, uvedu v tabulce číslo 2 

bezpečnostní třídy a odporové časy pro otvorové výplně. Pro tyto výplně platí, že jejich 

minimální čas k překonání musí být 2 – 3 krát navýšen, abychom získali čas reálný, za který 

se výplň většinou překoná. [21] 

 

Tabulka č. 2 – Bezpečnostní třídy pro otvorové výplně [3] 

Bezpečnostní 
třída 

Kategorie 
nářadí Předpokládaný způsob napadení Odporový 

čas (min) 

1 nepoužívá se 

Příležitostný zloděj se pokouší rozbít okno, 
dveře, okenice kopáním vytrháváním, 

narážením ramenem, a další. neměřen 

2 A 

Příležitostný zloděj se snaží rozbít okno, 
dveře, okenice pomocí kleští, klínu, 

šroubováku 3 

3 B 
Zloděj se pokouší zajistit přístup použitím 

dalšího páčidla či šroubováku 5 

4 C 
Zkušený zloděj navíc používá kladiva, sekery, 
pily nebo přenosové akumulátorové vrtačky 10 

5 D 

Zkušený zloděj také používá elektrické nářadí, 
např. přímočarou pilu, vrtačku, úhlovou 

brusku o průměru kotouče maximálně 125mm 15 

6 E 

Zkušený zloděj využívá výkonného 
elektrického nářadí, např. úhlovou brusku o 

průměru kotouče max. 230mm, vrtačku, 
přímočarou pilu 20 
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7.2.3 Posloupnost návrhu MZS na konkrétní objekt 

Při návrhu pro MZS pro daný objekt se doporučuje následující postup: 

 

• čas zásahu stanovíme na základě funkčnosti bezpečnostní služby či Policie ČR 

• koeficient rizikovosti R určíme na základě důležitosti chráněného zájmu 

• ze stanovených údajů stanovíme minimální průlomový čas, respektive 

průlomovou odolnost MZS 

• poté můžeme navrhnout konkrétní systém mechanického zajištění objektu 

 

7.2.4 Dělení mechanických zábranných systémů 

MZS dělíme do tří základních zón: 

• obvodová (perimetrická) ochrana je ochrana, která zajišťuje bezpečnost 

kolem chráněného objektu, za obvod objektu považujeme jeho katastrální 

hranici, která je tvořena umělými bariérami nebo přírodními bariérami, mezi 

hlavní představitele obvodové ochrany řadíme oplocení a ochranné zdi, dále 

podhrabové překážky, brány, turnikety, závory, 

• plášťová ochrana je ochrana, která slouží k zabránění narušení vstupních 

jednotek do objektu, za vstupní jednotky považujeme okna, dveře, balkonové 

dveře, sklepní okna, vrata, 

• předmětová ochrana zabezpečuje prostory či místa, kde jsou uloženy 

cennosti, peníze, utajované skutečnosti, sbírky před zcizením nebo 

neoprávněnou manipulací, musí mít tedy nejvyšší stupeň zabezpečení, patří zde 

trezorové skříně, příruční pokladny, mobilní a přenosné trezory [5] 

 

7.3 Systémy organizačních opatření a ostrahy 

Úkolem systémů organizačních opatření a ochrany je převzetí informace o napadení 

objektu, následné vyhodnocení o nestabilním stavu a přijmutí opatření aby došlo 

k původnímu stavu. Hlavními prvky organizačních opatření a ostrahy jsou režimová a fyzická 

ochrana. 

 

7.3.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana v sobě skrývá administrativně-organizační a věcná opatření, které by 

měly směřovat k zaručení fungování celého zabezpečovacího systému bez jakýchkoliv 

poruch. Tato ochrana by měla být součásti všech podniků a organizací. Zabezpečovací 

systémy jsou účinné podle toho, jak jsou využívána režimová opatření.  
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Režimová opatření dělíme na vnitřní, do které řadíme typ kontroly pohybu osob 

v objektu, režimovou manipulaci identifikačními daty a klíči a na vnější, ty určují kdo, kdy, 

kde, jak a čím smí osoba do objektu vstupovat. 

Významnou roli v celkové ochraně hrají režimové dokumenty, od kterých se odvíjí 

chod organizace. Základními dokumenty jsou: 

• statut organizace – popisuje cíl organizace, účel její činnosti a důležitost 

postavení, 

• organizační řád organizace – konkretizuje strukturu podniku, dále vazby 

jednotlivých částí včetně vlastní provozní činnosti, obsahuje zpracovanou 

komplexní ochranu, musí také stanovit stupeň utajení, 

• pracovní řád – definuje funkční náplně jednotlivých pracovníků, pracovní 

postupy a jejich práva a povinnosti 

• spisový řád – vyjadřuje zásady při obíhání dokumentů, jejich posuzování, 

a systém schvalování včetně dalších činností jejich předávání (např. 

kopírování, ukládání, postupy v případě ztrát apod.), 

• skartační činnost – dle skartačního řádu vytřiďuje spisy, stanovuje skartační 

lhůty, určování jejich důležitosti a způsob jejich likvidace. [6], 

 

7.3.2 Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranu popisujeme jako soubor činností způsobilé osoby, která je pověřená 

ostrahou a jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost 

hlídaných prostor a objektů a veřejný pořádek. Tato činnost bývá prováděna vrátnými, 

strážnými, hlídači, hlídací službou či policisty.  

Činnost fyzické ochrany má zabránit protiprávní a trestné činnosti. Řídí se Listinou 

základních práv a svobod, Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vše ve znění pozdějších 

předpisů a změn, dále ochranu ovlivňují interní normy. Jedná-li se o bezpečnostní služby, tak 

ty nejsou ošetřeny závazným právním předpisem.  Zajišťování fyzické ochrany bývá 

považováno za finančně nejnákladnější způsob zajištění bezpečnosti. [4] 

Hlídací služby zajišťují: 

• ochranu a ostrahu osob 

• ostrahu a ochranu majetku na místech veřejnosti nepřístupných 

• ostrahu a ochranu majetku na místech veřejnosti přístupných 

• zajištění zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované ochrany 

• ostrahu a ochranu přepravy finančních hotovostí a cenností 

• ostrahu a ochranu majetku na místech určených pro styk se zákazníkem 
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Mezi hlavní úkoly této ochrany je zajištění ochrany osob a majetku, bezpečnost 

hlídaných prostor a veřejný pořádek, toto stanovováno: 

 

• kontrolní činností 

• kontrolní propustkovou službou 

• střežením objektů a prostorů  

• realizací bezpečnostních opatření v objektu 

• vyrozuměním míst poskytujících pomoc 

• zajištěním dalších oprávněných zájmů zákazníka [2] 

 

Fyzická ochrana ke své činnosti využívá tyto metody: 

• metoda fyzického pozorování – prováděna z pevných a pohyblivých 

stanovišť, nejvyužívanější metoda, jejímž cílem je rozpoznat a zabránit 

narušení střeženého objektu, 

• metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel – prováděna přes vrátnice 

s cílem zabránit neoprávněné vnášení a vynášení majetku, 

• metoda kontroly osob – prováděna kontrolou všech osob a tím filtraci osob 

vpouštěných do objektu, 

• metoda kontroly vozidel a nákladů – frekvence kontrol si upravuje dle potřeb 

organizace, dále se kontrolují doklady ke zboží, včetně kontroly podpisových 

doložek a vzorů oprávněných osob udělujících povolení k odvozu majetku, 

zboží ze střeženého objektu, 

• metoda kontroly dokladů – prováděna kontrolou průkazů ke vstupu, dokladů 

k vynášení a vnášení věcí, 

• metoda kontroly stavu – kontroluje se teplota vzduchu, teplota vody, 

elektrické napětí, stav tlaků, hlásiče požáru, 

• metoda nasazení služebního psa – prováděna v doprovodu psovoda, nebo 

volným vypuštěním do střeženého objektu, 

• metoda přesvědčování – zabránění protiprávního jednání formou slovního 

přesvědčování, 

• metoda fyzických zábran a bariér – slouží k znemožnění napadení objektu 

vytvářením fyzické bariéry, kordony [2] 
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7.4 Signalizační a monitorovací zařízení 

Rozvoj elektronických a elektrických systému přinesl velké změny technického 

zabezpečení objektů. Signalizační a monitorovací zařízení zahrnují také pulty centralizované 

ochrany, kamerové vstupní a komunikační systémy, EZS, požární signalizaci a další. Tyto 

systémy jsou stále rozvíjeny a zdokonalovány, proto jsou stále více využívány. 

 

7.4.1 Elektronická zabezpečovací signalizace 

Elektronická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) je tvořena souborem prvků, 

které jsou schopné dálkově opticky, či akusticky signalizovat na stanoveném místě 

přítomnost, nebo pokus o vstup neoprávněné osoby do střežených prostorů nebo objektů. EZS 

jsou považovány za nejhůře překonatelné a nejspolehlivější způsob ochrany. Tyto systémy 

působí na pachatele odstrašujícím účinkem. Úkolem EZS je podporovat MZS a zvyšovat 

efektivnost fyzické ochrany. 

EZS se skládají z čidel, ústředny, přenosových prostředků, signalizačního 

a doplňkového zařízení, tento řetězech je zobrazen na obrázku číslo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – schéma EZS [6] 

 

• čidlo – zařízení, které reaguje na fyzikální změny s narušením střeženého 

objektu či prostoru, při narušení objektu reaguje čidlo vysláním zprávy nebo 

poplachového signálu, 

• ústředna – přijímá a zpracovává informace z čidel a požadovaným způsobem 

je realizuje, ovládá a indikuje zabezpečovací systém, 

• přenosové prostředky – hlavním úkolem je zajišťovat přenos výstupních 

informací z ústředny do místa realizace, 

• signalizační zařízení – zajišťuje převedení předaných informací na vhodný 

signál, 
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• doplňková zařízení – usnadňuje ovládání systému nebo umožňuje realizovat 

některé speciální funkce [6] 

 

EZS můžeme rozdělit z hlediska prostorového zaměření do pěti částí: 

• obvodovou 

• plášťovou 

• předmětovou 

• prostorovou 

• klíčovou 

 

Prvky obvodové ochrany 

Prvky obvodové (perimetrické) ochrany signalizují narušení objektu. Za perimetr je 

považována katastrální hranice vymezena přírodními nebo umělými bariérami. Většinou se 

jedná o venkovní technické prostředky, které jsou vyráběné speciálně pro tento účel. Cílem 

této ochrany je odstrašení, zpoždění a odhalení narušitele. Obvodová ochrana by měla 

signalizovat narušení obvodu objektu.  

V současnosti se tato ochrana stává samostatnou oblastí technické ochrany. [4] 

 

Prvky plášťové ochrany 

Plášťová ochrana je souhrnem bezpečnostních opatření, která jsou realizována na plášti 

chráněného objektu, zpravidla budovy. Cílem této ochrany je odstrašení, znemožnění 

průchodu, zpoždění a odhalení narušitele a včasná signalizace pachatele o překonání klasické 

ochrany chráněného objektu. Plášťová ochrana je tvořena stěnami, okny, dveřmi, zámky, 

zámkovými systémy, bezpečnostními fóliemi, mřížemi, kamerovými systémy, detektory 

narušení atd.   

 

Do této skupiny řadíme čidla: 

• kontaktní 

• destrukční 

• destrukčních projevů 

• bariérová 

• tlaková akustická 

 

Prvky prostorové ochrany 

Cílem prostorové ochrany je zpozdit a odhalit pohyb narušitele ve střeženém objektu, 
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tedy uvnitř budovy. Centrálními místy budovy prostorové ochrany jsou schodišťové přístupy, 

výstupy, haly, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. Tato ochrana je považována za 

dobré doplnění k současné nejlepší formě střežení – plášťové ochraně. Mezi kladné stránky 

téhle ochrany řadíme nižší náklady na instalaci a montáž. Do této skupiny řadíme VKS čidla, 

monolitní čidla, pasivní infračervená, ultrazvuková, aktivní infračervená, a další. [4] 

 

Prvky předmětové ochrany 

Prvky předmětové ochrany slouží k zamezení zcizení či neoprávněné manipulaci 

s chráněným aktivy. Za chráněné aktivy jsou považovány cenné umělecké předměty např. 

trezory, obrazy, sochy, skříně, a další. Výhodou této ochrany je střežení i v době, kdy jsou 

prostorová čidla pohybu vypnuta.  

 

Předmětová ochrana využívá čidla: 

• kapacitní 

• kontaktní 

• tlaková akustická 

• bariérová 

• trezorová 

• na ochranu uměleckých předmětů 

 

Úroveň jednotlivých ochran závisí na hodnotě chráněných aktiv a stupni zabezpečení. 

Stupňů zabezpečení máme čtyři – nízké, nízké až střední, střední až vysoké a vysoké riziko.  

 

Prvky klíčové ochrany 

Prvky klíčové ochrany signalizují narušení místa pravděpodobného pohybu pachatele 

v prostoru (např. schodiště, chodby, haly a další. – tzn. klíčová místa).   

 

Kombinací zmiňovaných typů ochrany můžeme vytvořit tzv. vícestupňovou ochranu. [3], [5] 

 

7.4.2 Elektrická požární signalizace  

Zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) tvoří soubor technických zařízení, 

která umožňuje akusticky nebo opticky signalizovat ohnisko požáru nebo vzniklý požár. 

Tento systém umí rozšiřovat informace na předem určená místa, ovládat zařízení bránící 

šíření požáru a dále může zaznamenávat informace o stavech, které signalizuje ústředna. 

Schéma EPS je zobrazeno na obrázku číslo 9. 
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Hlavní části EPS: 

• hlásiče požárů – základní prvek EPS, zařízení, která vytvářejí výstupní 

elektrický signál, 

• ústředna – sbírá a vyhodnocuje informace z hlásičů požárů, umožňuje 

ovládání, programování a napájení celého systému EPS,  

• doplňující zařízení – přijímají poplachový signál z ústředny, který pak 

převedou do vhodné formy, aby byla poplachová informace srozumitelná 

určeným osobám [1] 

 

 

Obrázek č. 9 – schéma EPS [1] 

 

Jednotlivé hlásiče jsou spojeny s ústřednou pomocí hlásící linky. Provozuschopnost 

hlásící linky je trvale kontrolována ústřednou a porucha je z ústředny signalizována obsluze.  

V dnešní době jsou využívány tyto systémy EPS: 

• systémy s kolektivní adresací – zde ústředna nedokáže rozlišit, který hlásič 

signalizoval požár, dokáže pouze rozlišit hlásící linku. 

• systémy s individuální adresací – kdy ústředna umí přímo rozlišit jednotlivé 

hlásiče.  

Jednotlivé druhy hlásičů požárů jsou uvedeny v tabulce číslo 3. [1] 
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Tabulka č. 3 – rozdělení hlásičů dle funkce [1] 

dle funkce následné rozdělení 

Dle reakce na změnu 
parametru: 

tlačítkové – reagující prostřednictvím zásahu lidského 
činitele 
samočinné – reagující bez nutnosti zásahu lidského činitele 
kouřové – ionizační 

Dle parametru požáru 

opticko kouřový 

vyzařování plamene 

plynové 

teplotní 

Dle místa, kde hlásiče 
vyhodnocují parametry 

bodové – sledující parametry v jednom místě 

liniové – tvořící kablík v určitém prostoru 
lineární – tvořící dvě části, které sledují optický paprsek 

Dle způsobu vyhodnocení 
parametru 

diferenciální – reagující na překročení rychlosti změny 
parametru 

maximální – reagující na překročení nastavené hodnoty 
parametru 
kombinované – obsahující maximální i diferenciální 
parametry 
 inteligentní – vyhodnocující fyzikální změnu parametru 

Dle způsobu časového 
zpoždění 

bez zpoždění – reagující ihned po překročení hodnoty 
se zpožděním – limitní hodnota překračující určitou 
stanovenou hodnotu 

 

7.4.3 Pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) je založen na přenosu signálů z elektrických 

systémů, které nepřetržitě monitorují sledované objekty. PCO lze považovat za souhrn 

technických a režimových opatření sloužících k zabezpečení objektu pomocí dálkového 

přenosu poplachového signálu. PCO jsou nejčastěji napojeny na soukromé bezpečnostní 

služby, nebo na Policii ČR nebo na obecní policii, tato napojení jsou problematické, protože 

vyžadují splnění stanovených podmínek. 

V objektech kde je 24 hodinová přítomnost fyzické ostrahy jsou zřízena přijímací 

poplachová centra, která zahrnují dálkový dohled kamerovými systémy nebo vyhodnocením 

signalizace EZS. [21] 

 

7.4.4 Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou také označovány jako CCTV = Closed Circuit Television (dále 

jen CCTV) představují pro zabezpečení objektu vysoce účinný prvek. Silnou stránkou 

kamerových systémů je schopnost monitorovat současně velké množství střežených prostor, 



31 

 

tím umožňují obsluze snadněji střežit střežený prostor a případné narušení dokumentovat.  

Jsou používány zejména při ochraně velkých dopravních a průmyslových komplexů, 

v bankách, na benzinových čerpadlech, ve velkoprodejnách a další.  

Kamerové systémy umožňují vizuální kontrolu a monitorování oblastí střeženého 

prostoru. Systémy svou funkcí plní roli bezpečnostního nebo dohledového systému a vhodně 

doplňují funkci klasického zabezpečovacího systému (EZS). Prvky CCTV umožňují snímání 

obrazu v místě sledovaného prostoru, jeho přenos a zobrazení do stanoviště obsluhy 

bezpečnostního systému (dohledové centrum), případně záznam obrazu k pozdějšímu využití. 

Záznam obrazu je nejčastěji využíván ke zkoumání rizikových situací, případně plní i roli 

důkazního materiálu. 

Kamerové systémy se mohou používat ve vnitřních i venkovních prostorech. Jsou velmi 

progresivní prostředky v zabezpečovací technice a účinně zvyšují schopnost člověka při 

výkonu ostrahy objektu. Hlavní části kamerového systému jsou zobrazeny na obrázku číslo 

10. [3] 

 

Kamerový systém se skládá z těchto částí: 

 

• kamery – tvoří základ celého systému, slouží k využívání  pořizovaného 

obrazu ze sledovaného prostoru, 

• monitor – používá se k zobrazení obrazu z kamer,  

• záznamové zařízení  - zaznamenává signál z kamery, např. pro potřebu 

vyšetřování určitého incidentu, 

• multiplexor – upravuje a sdružuje videosignál, umožňuje plochu na monitoru 

upravit tak, že lze na obrazovce sledovat několik obrazu najednou, 

• přenosové zařízení – slouží k přenosu signálu, pro přenos se používají rádiové 

přenosy či kabelové rozvody, 

• ovládací jednotka – slouží k ovládání kamer, např. přibližování, dálkové 

natáčení. [7] 
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Obrázek č. 10 – části kamerového systému [32] 

 

Snímání obrazu z kamer 

Snímání obrazů zajišťují barevné nebo černobílé kamery a tyto kamery rozdělujeme na 

digitální, klasické nebo s prvky CCD. Základními vlastnostmi jsou citlivost a rozlišovací 

schopnost, mezi další řadíme možnost dálkového ovládání objektivu kamery, detekce pohybu, 

možnost ladění kamer dle světelných podmínek obsluhou na dálku apod. 

V případě že jsou kamery použity ve venkovních prostorech, musí být chráněny kryty, 

které chrání kameru v nepříznivých klimatických podmínkách. Kvalitu snímaného obrazu 

ovlivňují objektiv kamery, ohnisková vzdálenost a clonové číslo objektivu. [7], [2] 

 

Přenos obrazu z kamer 

Přenos obrazu z kamer do zařízení k zobrazování obrazu můžeme přenést buď přenosem 

po drátu, nebo přenosem bezdrátovým. Přenos po drátu je v analogové formě přenášen 

koaxiálními, optickými kabely, případně symetrickými dvojdráty, jejich videosignál 

v digitalizované podobě může být přenášen ISDN linkou, počítačovou sítí, nebo po 

komutované lince.  

Bezdrátový přenos využívá laser, nebo mikrovlnný spoj, jejichž digitalizovaná forma 

zpracovává nejdokonalejší zpracování a přenos signálu. Problém bezdrátového přenosu je 

v přenosu signálu v dané kvalitě v reálném čase. 
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Přenesený videosignál z kamer 

Přenesený videosignál bývá zobrazován na obrazovkách počítačů, či monitorech, které 

mají vyšší kvalitu než obrazovky. V dnešní době se nejvíce využívají LCD obrazovky, které 

řadíme k nejlevnější variantě. Ke zpracování obrazu využíváme: 

 

• kvadrátory – umožňují zobrazovat obraz z více kamer na jediný monitor, 

vkládat text, data, čas atd. 

• přepínače TV signálu – umožňují zobrazit na jednom monitoru více pohledů 

z kamer, nikoliv však současně, 

• multiplexory – používají se pro záznam videorekordéru s dlouhodobým 

záznamem a s libovolnou volbou kamery při opětovném přehrávání, 

• videorekordéry s digitálním záznamem – modernější metoda, umožňuje 

uložení digitálních signálů na pevné disky, tato zařízení mají vysokou rychlost 

při vyhledávání záznamu, možnost dlouhodobé archivace a bezporuchový 

systém, 

• videorekordéry s analogovým záznamem – systém umožňuje, včetně 

běžného typu záznamu ve stanovené době nahrát signál ve vzorkovacím 

režimu, obsahují generátory času a dat, funkci snadného vyhledávání začátku 

poplachového záznamu apod. [7], [2] 

 

7.4.5 Systém kontroly vstupu 

Jsou součástí bezpečnostních systémů. Systémy se používají tam, kde potřebujeme 

zabránit vstupu neoprávněným osobám, aby se nedostaly k citlivým datům, předmětům, či 

daným prostorům.  

Nezbytnou součástí přístupových systémů jsou přidělená přístupová práva osobám, díky 

kterým můžeme sledovat pohyb osob ve stanovených zónách, pohyb průchodu, sledování 

osob apod. 

 

Systém kontroly vstupu se skládá: 

• identifikační prvek (např. identifikační karta, visačka, štítek, oční sítnice 

a duhovky, geometrie ruky, a další), 

• snímací zařízení (např. snímače identifikačních prvků, snímače biometrických 

rysů oprávněné osoby, snímače kombinované, apod.), 

• řídící jednotka (umožňuje, případně zabraňuje vstup do chráněného prostoru), 

• centrální jednotka (řídí a monitoruje celý systém, provádí jeho obsluhu 
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a programování), 

• blokovací zařízení (realizuje fyzické uvolnění nebo zablokování hlídaného 

vstupu), 

• jednotka zápisu (zaznamenává příslušné informace do identifikačního prvku, 

kterým může být oprávněnost, příjmení, jméno, omezení, a další). [3], [7] 

 

Dle funkce můžeme systémy kontroly vstupu rozdělit: 

• kontrola vstupu – slouží pro řízení pohybu osob v uzavřeném objektu, nebo 

evidenci návštěv 

• docházkový systém – slouží pro přehlednost příchodů a odchodů 

zaměstnanců, ke zjištění, kde se osoby pohybují v pracovní době. [7] 

 

Dle verifikace systémy kontroly vstupu dělíme : 

• fyzickou – prováděna kontrolou průkazů, navštívenek, a další, 

• biometrickou – osoba je přímo nosičem vstupní informace (např. otisk prstu, 

oční duhovka, sítnice, hlas, obličejové rysy a další), 

• technickou – prvek (např. čip, magnetická karta), který umožňuje vstup vlastní 

přímo osoba, nebo zná kódové informace, které umožňují vstup, tento systém 

umožňuje nejen dohledat historii příchodů, odchodů zaměstnanců ale také 

stanovit hierarchii přístupů osob. [7] 

 

Bezpečnostní úrovně kontroly vstupu 

Přístupový systém se instaluje dle úrovně zabezpečeného objektu. Konkrétním osobám 

dle stupně oprávnění jsou přidělována práva umožňující vstup do zabezpečených objektů.   

V tabulce číslo 4 jsou zobrazeny třídy identifikace a v tabulce číslo 5 jsou uvedeny třídy 

přístupu, pomocí kterých je tvořeno zabezpečení nezávislou kombinací. 
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Tabulka č. 4 – třídy identifikace [7] 

třída 
identifikace 

zabezpečení vstupních zařízení 

0 
není nutná přímá volba, osoba se prokazuje např. osobním 
dokladem nebo vstupenkou 

1 
vstup je možný zadáním stanovené informace, např. PIN, 
následně dojde k porovnání s uloženými údaji 

2 
vstup možný pouze pomocí identifikačního prvku (čip, přístupová 
karta, a další) 

3 
kombinace první a druhé třídy identifikace, nebo kombinací 
biometrické metody s identifikačním prvkem 

 

Použití identifikačních prvků s kódovacími systémy, nesmí být viditelné samotným 

lidským okem, pokud jsou označeny identifikačním číslem, nesmí toto číslo tvořit také kód. 

 

Tabulka č. 5 – třídy přístupu [7] 

třída přístupu omezení vstupu  

A bez časového omezení, vstupy a výstupy nejsou nijak evidovány 

B s časovými, dochází k ukládání vstupních a výstupních dat 

 

Použití identifikačních prvků je řízeno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů. Protože používáním těchto systémů lze zpětně 

dohledat činnost držitele a tím dochází ke zpracování osobních údajů, musí být tyto přístupy 

chráněny a musí k nim mít přístup pouze oprávněna osoba. V případě ukončení pracovního 

poměru musí být všechny osobní údaje pracovníků zlikvidovány. [23] 
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8 IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE (popis výroby) 

Firma je tradiční česká společnost, která vznikla v roce 1992 privatizací výrobního 

provozu Moravských tiskařských závodů v Olomouci. Tehdy měla společnost 46 

zaměstnanců a zastaralé technické vybavení. V součastné době má 400 zaměstnanců s ročním 

obratem 424 milionů korun a polygrafii nevnímá jen jako výrobu, ale jako segment služeb. 

S dynamickým rozvojem společnosti vznikla i potřeba vybudovat nové výrobní prostory 

a vytvořit moderní logistické centrum. Z těchto důvodů se začalo budovat nové sídlo firmy 10 

km za Opavou v průmyslové zóně Dolní Životice. V roce 2009 byla zprovozněna první hala, 

ve které vzniklo logistické centrum. V dalších letech byly postaveny další 2 haly a tento rok 

byly přestěhovány tiskové stroje z provozu na Rybářské ulici v Opavě, které byly doplněny 

moderními výrobními technologiemi realizovanými s přispěním evropských dotačních zdrojů 

Programu INOVACE.  

V letošním roce byla dostavěna poslední hala, ve které se budou tisknout citlivá data. 

Firma je zobrazena na leteckém snímku číslo 11. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Obrázek č. 11 – letecký snímek firmy [vlastní zdroj] 

 

 V nových prostorách haly se budou zejména tisknout akcie, kolky, poukazy 

a stravenky, certifikáty a osvědčení, šekové knížky, dluhopisy, směnky, losy a loterie, jízdní 

doklady, poštovní ceniny a kolky, státní dokumenty a další. 

       Tento široký sortiment speciálních polygrafických výrobků bude patřit mezi prestižní 

výrobky. Ochranou proti padělání, originálním a reprezentačním designem se získá nejen 

důvěra zákazníků, ale i přízeň jejich držitelů, uživatelů a kupujících. Denně se bude pracovat 

s variabilními daty klientů, číselnými řadami i čárovými kódy. Do doby dokončení celkového 

zabezpečení bude výroba probíhat ve starých prostorách firmy v Opavě. 
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Objekt má rozlohu 250 m na délku a 100 m na šířku. Hala je 150 m dlouhá a 60 m 

široká. Firma se nachází v nebytové oblasti a v blízkém okolí nejsou žádné sousední firmy. 

Návrh haly je zobrazen v příloze číslo 1. 

 

8.1 Stávající zabezpečení 

V této časti je popsán dosavadní přehled prostředků zabezpečení objektu. Tato 

diplomová práce se zabývá zejména zabezpečením provozu, kde se budou tisknout ceniny. 

Uvedená výrobní hala byla letos dostavěna a zatím není nijak zabezpečena, proto v kapitole 

10 navrhnu dvě varianty řešení zabezpečení.  

Celý objekt je oplocen klasickým drátěným oplocením. Samotná stavební konstrukce 

tvoří základní část plášťové ochrany. Za velké riziko jsou považovány otvorové výplně, které 

jsou po celém obvodu objektu. Okna nejsou žádným způsobem zabezpečená, a proto jsou 

snadno dosažitelná. 

Druhým kritickým místem jsou vstupní dveře, které jsou prosklené, které jsou chráněny 

pouze kamerovým systémem.  

Objekt je chráněn ostrahou, která sídlí ve vstupní hale, ze které bude přes chodbu 

možný vstup do haly, kde se budou tisknout ceniny. Vrátní jsou zaměstnanci firmy a pracují 

od 6:00 hod do 18:00 hodin. V nočních hodinách areál nikdo nehlídá. 
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9 ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK PŘI VÝROBĚ CENIN 

Analýzy, které jsem si  pro hodnocení rizik zvolila, představují proces, který je potřebný 

pro správné řízení a představují základní podklady pro rozhodovací proces. Analýzy jsou 

vytvářeny dle postupů, které zajišťují správné rozhodování a zajišťují bezpečnost organizace. 

 

9.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Ishikawův diagram příčin a následků, který je označován také jako „diagram rybí 

kostry“ slouží ke stanovení příčin daného problému. Tato metoda pomáhá identifikovat 

příčiny problému, nebo strukturovat proces.  

Ishikawův diagram je znázorněn do grafické podoby, ve kterém jsou analyzovány 

příčiny, které způsobují daný následek, ty se dále analyzují a hledají se dílčí příčiny. Tato 

grafická podoba zajišťuje lepší přehlednost.  

Ishikawův diagram je zobrazen na obrázku číslo 12. [30] 
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Obrázek č. 12 – Ishikawův diagram 

 



40 

 

9.2 Analýza příčin poruch a jejich následků 

Analýza příčin poruch a jejich následků – Failure Modes and Effects Analysis (dále jen 

FMEA), tuto metodu řadíme k prvním systematickým postupům pro analýzu poruch. Metoda 

je využívána ke kontrole prvků systému a umí identifikovat poruchy jednoduchého typu.  Pro 

stanovení míry rizika využívá vzorec, který je uveden ve vzorci (2). Hodnoty parametrů jsou 

uvedeny v tabulce číslo 6. 

R= P x N x H  (2) 

Kde: 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a trvání rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika [18] 

 

 

Tabulka č. 6 – jednotlivé hodnotové parametry metody FMEA [18] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelná rizika 

1 

Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 

Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Riziko odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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9.2.1 Identifikace rizik z hlediska strukturálního 

 

Z hlediska strukturálního jsem zvolila tyto bezpečnostní okruhy: 

• perimetr 

• obvodová ochrana 

 

Rizika z hlediska strukturálního jsem uvedla v tabulce číslo 7.  Pro správné 

identifikování analýzy jsem provedla výpočet pomocí Paterova principu, ze kterého jsem 

následně sestavila závažnost jednotlivých rizik Paretovým diagramem a Lorenzovou křivkou.  

Na základě Paterova principu 80/20, který spočívá v sestupném seřazování uvedených 

rizik podle indexu R a určení procentuálního zastoupení v celkové sumě R, tyto procentuální 

hodnoty jsou postupně od nejvyšších hodnot sčítány a tím určují jejich kumulativní četnost.  

Rizika, která mají kumulativní četnost do 80 %, jsou vyhodnocována jako nepřijatelná 

a musí být pro ně navrhnuto opatření, v opačném případě, tedy rizika nad 80 % jsou brána 

jako přijatelná a nemusejí být řešeny. Výsledky analýzy jsou graficky znázorněny a umožňují 

nám získat přehled o závažnosti uvedených rizik. 
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Tabulka č. 7 – Identifikace rizik z hlediska strukturálního 

číslo identifikace nebezpečí příčina nebezpečí následek nebezpečí stávající zabezpečení 

1 vloupání do budovy dveřmi 
nedostatečné zabezpečení, 

nezamčené dveře krádeže, vniknutí do budovy zámky, kamery, EZS 

2 vloupání do budovy oknem 
nedostatečné zabezpečení, 

nezavřené okno krádeže, vniknutí do budovy mříže, tříštiče skla, EZS 

3 vniknutí do budovy přes střechu nedostatečně zabezpečený 
vstup na střechu 

krádeže, vniknutí do budovy nezajištěné žebříky 

4 překonání zámků uvnitř budovy 
nedostatečný uzamykací 

systém krádeže, vniknutí do budovy EZS 

5 kopie klíče nedostatečné zabezpečení klíčů vniknutí do neoprávněných 
prostor 

 

6 požár žhářství, zkrat ohrožení osob, škody na 
majetku EPS  

7 selhání kamerového systému porucha, sabotáž vniknutí do budovy přes 
nezajištěné prostory 

  

8 selhání EZS porucha, sabotáž vniknutí do budovy přes 
nezajištěné prostory   

9 napadení ostrahy agresivita  zranění ostrahy   

10 neoprávněné vniknutí do areálu nedostatečné zabezpečení vniknutí do areálu oplocení 

11 vnesení nebezpečného předmětu nedostatečná ostraha ohrožení osob, škody na 
majetku 

ostraha 

 

Pomocí výpočtu Paterova principu pro rizika strukturálního hlediska vyplývá, že míra tolerance rizika je R ≥12. Pro rizika, která překračují 

stanovenou míru je potřeba navrhnout inovativní opatření. Výpočet Paretova principu je znázorněn v tabulce číslo 8. 

 



43 

 

Tabulka č. 8 – výpočet Paretova principu 

 

číslo identifikace nebezpečí P N H R 
Paretův 
princip 

2 
vloupání do budovy oknem 5 3 3 45 25,86 

1 
vloupání do budovy dveřmi 4 3 3 36 20,69 

3 
vniknutí do budovy přes střechu 3 2 4 24 13,79 

11 

vnesení nebezpečného předmětu, látek, 
zbraní 2 3 4 24 

13,79 

4 
překonání zámků uvnitř budovy 2 2 3 12 6,90 

5 
požár 1 5 2 10 

5,75 

6 
kopie klíče 2 2 2 8 

4,60 

7 
selhání kamerového systému 1 4 1 4 

2,30 

8 
selhání EZS 1 4 1 4 

2,30 

10 
neoprávněné vniknutí do areálu 2 1 2 4 

2,30 

9 
napadení ostrahy 1 3 1 3 

1,72 

∑         174 100% 
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Graf číslo 2 – výstup analýzy ze strukturálního hlediska 

 

Z grafu číslo 2 je zřejmé, že ze strukturálního hlediska je nutno snížit rizika 

s kumulativní četností 81,03 %.  Rizika, která jsou nižší než 81,03% považujeme za 

nepřijatelná a tato rizika je nutno přehodnotit. 

 

 

9.2.2 Identifikace rizik z hlediska procesního  

Rizika z hlediska procesního jsem zvolila tyto bezpečnostní okruhy: 

• možnost selhání zaměstnanců 

• pohyb zákazníků a návštěv po budově 

 

Rizika z hlediska procesního jsem uvedla v tabulce číslo 9. 
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Tabulka č. 9 – identifikace rizik z hlediska procesního 

číslo identifikace nebezpečí příčina nebezpečí následek nebezpečí stávající zabezpečení 

1 neoprávněný vstup zákazníků a 
návštěv do neveřejných prostor 

nedostatečná ostraha škody na majetku ostraha, zámky, kamerový 
systém 

2 úmyslné poškození majetku 
firmy zaměstnanci úmysl škody na majetku ostraha, zámky, kamerový 

systém 

3 ztráta klíčů selhání lidského faktoru neoprávněný vstup   

4 krádež klíčů 
nedostatečná ostraha, 

nedostatečné zabezpečení neoprávněný vstup ostraha  

5 nedbalost zaměstnanců firmy selhání lidského faktoru škody na majetku   

6 
krádež PC, ztráta osobních 

údajů z PC 
nedostatečná ostraha, 

nedostatečné zabezpečení 
škody na majetku, újma 

zaměstnanců 
ostraha, kamerový systém, EZS, 

režimová opatření 

7 sabotáž úmysl škody na majetku   

8 panika v budově mimořádná událost psychická újma   

9 nedostatečná kontrola osob nedostatečná ostraha škody na majetku   

10 výpadek el. proudu porucha, úmysl škody na majetku   

11 
krádež výrobků ceninového 

původu 
krádež, nedostatečné 

zabezpečení škody na majetku kamerový systém, EZS 

 

Ze stanovených rizik jsem vypočetla Paretův princip a stanovila rizika, pro které je nutno navrhnout opatření. Paretův princip je zobrazen 

v tabulce číslo 10. Z výpočtu Paterova principu z hlediska procesních rizik vyplývá, že míra tolerance rizika je R ≥12.  
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Tabulka č. 10 – výpočet Paterova principu z hlediska procesního 

číslo identifikace nebezpečí P N H R 
Paretův 

princip 

11 krádež výrobků ceninového původu 3 4 3 36 
23,07 

6 krádež PC, ztráta osobních údajů z PC 3 4 2 24 
15,38 

9 nedostatečná kontrola osob 4 3 2 24 
15,38 

4 krádež klíčů 2 4 2 16 
10,26 

5 nedbalost zaměstnanců firmy 2 3 2 12 
7,69 

2 úmyslné poškození majetku firmy 
zaměstnanci 

2 3 2 12 
7,69 

3 ztráta klíčů 2 4 1 8 
5,13 

8 panika v budově 1 3 2 6 
3,85 

7 sabotáž 1 3 2 6 
3,85 

10 vyřazení, výpadek el. proudu 1 2 3 6 
3,85 

1 
neoprávněný vstup zákazníků a 
návštěv do neveřejných prostor 2 3 1 6 

3,85 

∑       
  156 100% 
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Graf číslo 3 – výstup analýzy z procesního hlediska 

 

Z grafu číslo 3 je zřejmé, že z hlediska strukturálního je nutné snížit rizika s kumulativní 

četností 84,61 %. Za největší nebezpečí jsou považována krádež výrobků ceninového původu, 

krádež PC, nedostatečná kontrola osob, nedbalost zaměstnanců firmy, krádež klíčů a další. 

 

9.3 Hodnocení rizik podniku s ceninami metodou souvztažnosti 

K ověření výsledků metody FMEA jsem použila metodu souvztažnosti. Metoda se používá 

k hledání vazeb mezi místy vzniku rizik a objekty rizik.  

Nejprve je vyhledáván prvotní zdroj potenciálního rizika. Z metody FMEA jsem stanovila 

14 rizik z hlediska strukturálního a 14 rizik z hlediska procesního, tato jednotlivá rizika jsou 

ohodnocena a jsou vyhledávány vzájemné vazby mezi nimi. V tabulce č. 11 jsou na osách X a Y 

zakresleny totožné ohrožující prvky systému. Pokud jsou shodné prvky, zvolíme jedničku, 

neshodné zvolím nulu.  

V posledním kroku jsou sečteny v řadách i sloupcích hodnoty čísel a vypočteny koeficienty 

Kra a Krb (to jsou rizika, která procentuálně vyjadřují návazná rizika Br, která mohou být 

vyvolána rizikem Ar). Tyto koeficienty jsou zaneseny do tabulky, ze které je zpracováno 

grafické zpracování. Graf je rozdělen do čtyř kvadrantů dle polohy os O1 a O2. Osy se vypočítají 

pomocí vzorců (3) a (4) na základě stanovené spolehlivosti systému s = 80%. [18]  

Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce číslo 11. 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] . 100    (3) 

Kbr = [(Σ Krb / (x-1)] . 100     (4) 
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Tabulka č. 11 – Identifikace rizik analýzy souvztažnosti 

  Rb Ra   

č. identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
∑ 

Kra 

1 
vloupání do budovy dveřmi 

X 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 14 

2 
vloupání do budovy oknem 

0 X 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 11 

3 
vniknutí do budovy přes 

střechu 0 0 X 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 13 

4 
překonání zámků uvnitř 

budovy 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 12 

5 
kopie klíče 

1 0 0 0 X 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

6 
požár 

0 1 0 1 0 X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

7 
selhání kamerového systému 

1 1 1 0 0 1 X 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 

8 
selhání EZS 

1 1 1 0 0 1 0 X 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 

9 
napadení ostrahy 

0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7 

10 
neoprávněné vniknutí do 

areálu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 

11 
vnesení nebezpečného 

předmětu, látek, zbraní 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 X 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15 

12 

neoprávněný vstup 
zákazníků a návštěv do 

neveřejných prostor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8 

13 
úmyslné poškození majetku 

firmy zaměstnanci 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 X 0 0 0 1 1 0 0 1 1 13 

14 
ztráta klíčů 

1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 X 0 0 1 1 0 0 1 1 10 

15 
krádež klíčů 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 X 0 0 1 0 1 0 1 13 

16 
nedbalost zaměstnanců 

firmy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 X 1 0 0 1 1 1 17 

17 
krádež PC, ztráta osobních 

údajů z PC 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 X 0 1 1 0 0 15 

18 
sabotáž 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 1 17 

19 
panika v budově 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 0 1 10 

20 
nedostatečná kontrola osob 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 X 0 1 14 

21 
výpadek el. proudu 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 X 0 14 

22 
krádež výrobků ceninového 

původu 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 X 13 

  ∑Krb 13 12 11 13 8 11 11 11 12 14 14 14 10 8 14 7 19 10 8 9 10 19 X 
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V tabulce číslo 12 je uvedeno zobrazení koeficientů rizika Kra a Krb, které jsou přepočtené podle 

vzorců (3) a (4), zvýrazněny jsou maximální a minimální hodnoty koeficientů. 

 

Tabulka č. 12 – zobrazení koeficientů rizika [30] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Kra [%]  67 52 62 57 38 57 43 38 26 38 71 38 62 48 62 81 71 81 48 67 67 62 

Krb [%]  62 57 52 62 38 52 52 52 57 67 67 67 48 37 67 26 90 48 38 43 48 90 
 

Kra min = 26  Krb min = 26 

Kra max = 81  Krb max = 90 

 

 

V následujícím kroku získané údaje přeneseme z tabulky číslo 12 do grafu, ten je složen ze 

čtyř kvadrantů dle os O1 a O2. Tyto osy vypočteme ze vzorců (3) a (4), kde je spolehlivost 

systémů (s) = 80%. [18] 

 

O1 = 100 - [(Kra max – Kra min) / 100] * s  [%]      (3) 

O2 = 100 - [(Krb max – Krb min) / 100] * s  [%]      (4) 

 

Dosazením získaných hodnot do vzorců dostaneme tyto hodnoty: 

O1 = 100 - [(81 – 26) / 100] * 80 = 56% 

O2 = 100 - [(90 – 26) / 100] * 80 = 48 % 

 

Získané hodnoty jsou zaneseny do grafu, který je zobrazen v grafu číslo 4. Výstupem celé 

metody je matice bezpečnostních rizik.  
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Graf č. 4 – Matice rizik dle analýzy souvztažnosti 

 

Jednotlivé oblasti znázorňují různé míry závažnosti rizika. Tyto oblasti jsou znázorněny 

v tabulce číslo 13. 

 

 

Tabulka č. 13 – Závažnosti rizik ve stanovených oblastech [30] 

Jednotlivé závažnosti rizik v daných oblastech 

I. Oblast sekundární a primární nebezpečná rizika 

II. Oblast sekundární nebezpečná rizika 

III. Oblast žádná nebezpečná primární oblast 

IV. Oblast poměrná bezpečnost 
 

Pomocí metody souvztažnosti jsem identifikovala nejslabší místa mezi vzájemnými 

vazbami, tedy oblasti se zvýšeným rizikem, která byla také stanovená analýzou FMEA za 

nepřijatelná a proto je pro ně nutné navrhnout opatření.  
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9.4 Vyhodnocení předcházejících provedených analýz 

Pomocí Ishikawova diagramu a FMEA analýzy jsem vyhodnotila rizika, která mohou 

ohrozit bezpečnost při výrobě cenin. Za nejzávažnější rizika jsem stanovila krádež výrobků 

ceninového původu, krádež počítačů a následně ztrátu osobních dat a údajů, která souvisí 

s nedostatečnou kontrolou osob. Mezi další rizika jsem stanovila nedostatečně zabezpečená okna 

a dveře, která mohou usnadnit cestu vniknutím pachatele.  

Na závěr jsem vyhodnotila metodu souvztažnosti, která potvrdila z předchozích analýz 

vyhodnocená rizika.  

V následující části této diplomové práce se budu zabývat opatřeními, která by měla 

navrhnout optimální zabezpečení. 
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10 NÁVRHY A DOPORUČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

Protože provoz, kde se mají tisknout a skladovat ceniny není zabezpečený, navrhnu v této 

části dvě optimální varianty zabezpečení. Abych snížila závažná rizika, která jsem identifikovala 

v předchozí kapitole, budu se zabývat zabezpečením pomocí jednotlivých druhů ochrany  ACS, 

EZS, CCTV, MZS a fyzickou ochranou. Systémy ACS, EZS a CCTV budou mít vlastní sólo 

server. V tomto objektu je nutno použít nejbezpečnější zabezpečení, proto musí být na 

zabezpečení kladen velký důraz. 

Pro lepší přehlednost budou jednotlivé systémy zabezpečení uvedeny v přílohách. 

 Hala, ve které se budou tisknout ceniny je rozdělena do několika částí. Pro lepší 

přehlednost popíšu jednotlivé části a části, které souvisí se zabezpečením: 

- 1.03 recepce 

- 1.12 kancelář vedoucího bezpečnosti 

- 1.14 trezorová místnost 

- 1.15 expedice nakládka 

- 1.15/a část expedice 

- 1.16 další část expedice, kde se budou počítat ceniny 

- 1.16/a skartovací místnost 

- 1.16/b gastrotým 

- 1.17 ceninová výroba 

- 1.17/a ceninový sklad 

- 1.17/e holografie 

- 1.51 ceninový sklad 

 

 

VARIANTA A 

 

10.1 Elektronický zabezpečovací systém 

Nejdříve navrhuji objekt zabezpečit elektronickým zabezpečovacím systémem. Úkolem 

EZS je chránit majetek vysoké hodnoty. Pro zabezpečení jsem zvolila digitální systém Digiplex 

EVO. Prvky zabezpečení jsem si zvolila od firmy Variant Plus, tyto prvky jsou certifikované. 

Základem celého systému je ústředna EVO192, která může mít 192 zón a 8 podsystémů. 

Ústředna bude napájena zdrojem PS-07 DUO, na který je připojena záložní baterie Aku SMART 

12V/18Ah a tento zdroj je napájen z 40VA trafa. K ústředně je také připojena GSM brána VT10 

a GSM hlasový modul VT04, který slouží pro posílání SMS a volání poplašných zpráv na daná 
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telefonní čísla. Ústředna je také připojená na zařízení firmy Fides pro přenos na pult centrální 

ochrany. Tyto výše popsané prvky jsou umístěny v boxu v recepci, místnost 1.03. Vzhledem 

k velikosti systému je v místnosti 1.17 umístěn v podhledu posilovací zdroj PS817, který je 

zálohován Aku SMART 12V/7Ah a napájen z 40VA trafa. 

Systém je možno ovládat ze dvou klávesnic a to klávesnice umístěné v místnosti recepce 

1.03 K641LCD a klávesnice umístěné v místnosti 1.12 K07 Grafica silver. 

Lokální poplach je vyvolán jednou venkovní sirénou TEKNIM 720WR zálohovanou a třemi 

vnitřními sirénami SA913 + blikač. 

Zbývající část systému tvoří plně digitální prvky komunikující po sběrnici BUS. Jedná se o 

tříštiče skla GLASSTREK DG 457bus, které jsou na stropě před okny, magnetické kontakty Zc1 

bus magnet, které jsou umístěny na dveřích se vstupem do venkovních prostor, pir čidla DM-50 

BUS, která střeží hlídaný objekt a pro zvýšení zabezpečení jsem použila stropní čidlo DG 467, 

kterým snímá 360° plochy haly. Všechny prvky jsou napojeny kabely FTP Cat 5E. V trezorové 

místnosti č. 1.14 je také umístěno trezorové čidlo typu 950 SAFE PROTECTOR. 

Systém je rozdělen na dva podsystémy a to podsystém 1 a 2. První systém hlásí poplach 

přes GSM moduly na daná telefonní čísla, nikoliv však na pult centrální ochrany a druhý 

podsystém hlásí poplach na pult centrální ochrany.  

Plášť budovy a okna ceninové výroby jsou chráněna infra závorami QUAD PV-150FD. 

Závory střeží tyto prostory 24hod/den.  

Žebříky na střechu jsou hlídány pomocí čidel DG 85 BUS, které při pokusu o vylezení na 

střechu hlásí poplach. Tento typ je zobrazen na obrázku číslo 14. 

Návrh elektronického zabezpečovacího systému je zobrazen v příloze číslo 2. 

 

 

Obrázek č. 13 – venkovní čidlo DG 85 BUS [20] 

 

10.2 Přístupový systém  

Druhým systémem k zabezpečení objektu navrhuji opatřit provoz přístupovým systémem, 

který umožní vstupy do zabezpečených prostor pouze oprávněným osobám. Přístupový systém 

jsem zvolila systém EPOS (el. přístupový odbavovací systém) a čipy EM. 

Důležitou částí je stanovit si hierarchii přístupu. V této práci jsem přidělila přístupy 
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vrcholovému managementu, zaměstnancům, kteří s ceninami pracují, ti však budou mít přístup 

jen do určitých prostor, dále vrátným a servisní službě. 

Tento systém bude mít také MASTER klíč, který bude uložen v trezorovém prostoru, ke 

kterému bude mít přístup pouze vrcholový management.   

Přístupový systém bude online a bude dělat logy, které se budou ukládat 365 dnů.  

Přístupový systém bude navazovat na protipožární a nouzový systém. V případě poplachu 

se automaticky otevřou veškeré dveře. Dveře s číselným označením 6, 8 a místnost 1.17 ve 

výrobní hale je opatřena panikovým zámkem, v případě signalizace požáru se zámky také 

automaticky otevřou. Dveře jsou z kovového materiálu. Pro zajištění celkové bezpečnosti EPS 

objektu je nezbytné jej vybavit vhodnými protipožárními systémy, jako např. hasicími přístroji, 

stabilními hasicími přístroji, detektory kouře, signalizací apod. 

Přístupový systém je také v úseku expedice č. 1.15. Zabezpečení je dvěma sekčními vraty 

a jedněmi dveřmi, tyto troje zábrany, jsou napojeny na společný systém, tudíž jsou na sobě 

závislé, pokud jsou otevřeny první sekční, není dovoleno otevřít sekční vrata číslo, a pokud 

nejsou zavřeny sekční vrata číslo dvě, jsou zablokovány první vrata a dveře, které slouží pro 

vstup do expedice.  

Vstup do prostoru ceninové výroby je možný přes místnosti 1.26, 1.17/e a 1.19, tyto 

místnosti mají dvoje nebo troje dveře, které jsou opět na sobě závislé, pokud jsou jedny otevřené, 

ostatní jsou blokovány a nelze je otevřít. 

Pro lepší přehlednost je nákres zabezpečení přístupovým systémem zobrazen v příloze 

číslo 3. 

 

10.3 Kamerový systém 

Dalším navrhovaným zabezpečovacím opatřením je kamerový systém, pomocí kterého 

dokážeme sledovat obraz z jednotlivých kamer v reálném čase. Tento systém má sólo server 

s délkou ukládání 2 měsíce.  

V těchto prostorách jsem navrhla objekt zabezpečit třiceti jedna kamerami, které jsou od 

firmy AXIS.  Kamery se skládají ze čtyř druhů. 

Prvním typem kamer jsem zvolila IP kameru AXIS M3014. Tyto kamery jsou barevné, 

s HDTV rozlišením (1280x 800) s frekvencí až 30 snímků za sekundu.  Tato kamera je označena 

na obrázku číslo 14. Tyto kamery bych zvolila v prostorech s číselným označením 1.15, ve 

kterém budou snímat meziprostor expedice, kde se budou nakládat a odvážet ceniny, v prostoru 

1.16 budou kamery sledovat dveře, které vedou do kanceláře vedoucího bezpečnosti a do 

ceninového skladu, v 1.16/b budou kamery snímat prostor gastrotýmu, v prostoru 1.17/a budou 
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kamery sledovat co se nakládá a dveře které vedou do gastrotýmu a výroby, prostor s označením 

1.26 bude kamera snímat dveře, které vedou do výroby a z prostoru chodby 1.28 bude kamera 

snímat dveře a prostor chodby. 

Dalším typem jsem si vybrala kamery tzv. kamery „rybí oko“. Zvolila jsem si kameru typu 

AXIS 212 PTZ, tyto kamery jsou určeny pro vnitřní použití, kamera je barevná a napájena PoE.  

Kamera nabízí kompresi MPEG4-JPEG s rozlišením VGA (640 x 480) s frekvencí až 30 snímků 

za sekundu. Tyto kamery snímají 140°. Kamera je nastavena přes webové rozhraní IE 6.0 

a vyšší. Tento typ kamer bych umístila do prostor 1.17, která bude snímat díky svému širokému 

záběru výrobní prostory haly, tuto kameru bych také umístila v prostorech 1.17e které budou 

snímat prostory, kde se budou na ceniny nanášet hologramy.  Obrázek kamery je zobrazen na 

obrázku číslo 15.  

Třetím typem kamer jsem si zvolila HDTV kameru AXIS M1114. Tyto kompaktní kamery 

jsou barevné, napájené PoE, s rozlišením HDTV (1280x800) s frekvencí 30 snímků za vteřinu. 

Výhodou těchto kamer jsou čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. Tento typ kamer bych 

umístila v prostorech expedice 1.15, zde bude kamera snímat objekt a nakládání cenin, dalších 

6 kamer bych umístila do místnosti 1.16, tyto kamery bych umístila nad 6 stolů, na kterých se 

budou počítat a balit ceniny, dále bych kameru umístila v prostoru ceninové výroby 1.17, kde 

bude snímat vstupy a výstupy dveří, které jsou v prostorech 1.17 a 1.17/a, druhá kamera v tomto 

prostoru bude snímat prostor, kde se bude manipulovat s polotovary cenin, v místnosti 1.26 bude 

tato kamera sledovat stroj, na kterém se budou tisknout ceniny a v místnosti č. 1.51 bude kamera 

snímat prostory, kde bude umístěn ceninový sklad.  Kamera je zobrazena na obrázku číslo 16. 

Kamery jsou spolu propojeny pomocí kabelu FTP cat 5E. Na propojení by bylo potřeba cca 

20km. 

 

Obrázek č. 14 – IP kamera M3014  [28]     Obrázek č. 15 – IP kamera 212 PTZ  [26] 

 

Pro snímání venkovních prostor jsem zvolila kamery typu AXIS P1346, která je zobrazena 

na obrázku číslo 17. Barevná kompaktní IP kamera pracuje v režimu den i noc a v nočním 

režimu je použito osvětlení pomocí zabudovaných 24 IR LED. Kamera má 3-megapixelové 

rozlišení HDTV (1920x 1080) s frekvencí až 30 snímků za sekundu. Navrhuji použít 6 kusů 

těchto kamer, které budou snímat stěžejní body objektu.  
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Obrázek č. 16 – HDTV kamera M1114 [27]  Obrázek č. 17 – IP kamera P1346 [29] 

Pro lepší přehlednost uvádím návrh kamerového systému v příloze číslo 4.  

 

10.4 Fyzická ochrana 

Jak již bylo výše zmíněno, fyzická ochrana hlídá objekt v době od 6:00 do 18:00 hodin, 

pouze v případě výjimečných událostí jako jsou nařízené přesčasy v době inventur, porad, 

zákaznických dnů, atd. zůstává fyzická ostraha ve službě dle potřeby.  Ostraha sídlí ve vstupní 

hale.  

Pro zvýšení bezpečnosti navrhuji, aby byla fyzická ochrana přítomna v objektu po dobu 

24 hodin v počtu 2 strážných. Ostraha by měla mít k dispozici spínač, který v případě poplachu 

zmáčknou a přivolají Policii ČR. Ostraha by měla mít dovoleno chodit na obchůzky pouze 

v době, kdy jsou přítomni dva vrátní.  

Co se týče oděvu ostrahy, nejsou jednotně ustrojeni, proto bych navrhovala jednotné 

oděvy, které usnadní rozeznatelnost od ostatních osob. Pokud dojde k zásahu proti pachateli, 

musí se ostraha řídit platnou legislativou, tzn. zbraně nebo donucovací prostředky mohou použít 

jen v případě krajní nouze nebo nutné obrany.  

Ostraha je vybavena obrannými spreji, tonfou, pouty a mobilním telefonem, toto vybavení 

je dle mého názoru nedostačující, toto vybavení bych rozšířila nesmrtícím prostředkem např. 

taserem, kterým mohou pachatele zasáhnout až do vzdálenosti 10 m. Tasery pracují na principu 

elektrického šoku (50 kV), kdy vystřelené elektrody paralyzují nervovou soustavu pachatele. 

Zasažená osoba elektrickým šokem zůstane při vědomí, dojde k zasáhnutí svalstva, činnost srdce 

není zasažená.  

 

10.5 Mechanický zábranný systém 

Dalším důležitým bodem je nutno zajistit ochranu perimetru. Jak jsem uvedla v části osmé, 

objekt je zajištěn klasickým oplocením. V dnešní době je velký rozsah k zajištění ochrany 

perimetru, mohou se lišit podhrabovými překážkami, sloupky, vzpěrami a zejména použitým 

pletivem a další. Pro zvýšení bezpečnosti bych navrhovala použít na původní oplocení žiletkový 

drát, který je uveden na obrázku číslo 18. 



57 

 

 

Obrázek č. 18 – žiletkový drát [18] 

 

Jak jsem uvedla v části 10.2, navrhla bych ke vjezdu do expedice dvoje bezpečnostní 

rolovací vrata a jedny bezpečnostní dveře.  

V objektu bych nechala odstranit keře, které by mohly poskytnout úkryt pachateli před 

ostrahou.  Dále bych v okolí instalovala lampy pouličního osvětlení. Realizací těchto opatření 

dojde dle mého názoru k odrazení pachatele.  

Vjezd do objektu bych opatřila závorou, která pracuje na principu sklápěcí jednoramenné 

páky. Závory plní kontrolní funkci, nezabrání však násilnému vniknutí do objektu. Dále bych 

objekt rozšířila o vrata, která se po skončení pracovní doby zavřou. 

Vstupní dveře bych opatřila bezpečnostní fólií, která je vysoce odolná proti napadení a 

proražení, prohození cizích předmětů, ať už se jedná o kameny, dlažební kostky nebo zápalné 

látky, odolává také výbuchu a střelbě.  

 

10.5 Náklady na instalaci 

V tabulce číslo 14 jsou zobrazeny jednotlivé systémy zabezpečení společně s použitými 

prvky a cenami. Díky stále se vyvíjejícím typům dochází ke změnám cen, proto uvádím ceny 

aktuální. 
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Tabulka č. 14 – rozpočet varianty A 

POŘADÍ  POPIS MNOŽSTVÍ CENA/JEDN. 
CENA 

CELKEM 
BEZ DPH 

  EZS       
1 EVO192 ústředna 1 4590 4590 
2 DM-50 BUS 26 771 20046 
3 GSM brána VT-10 1 7000 7000 
4 GSM expadner VT-04 VOICE 1 1342 1342 
5 K641 LCD CZ 1 2910 2910 
6 K07 silver/grafica 1 7838 7838 
7 Teknin 720WR 1 1118 1118 
8 Akku 12V/18Ah SMART 1 870 870 
9 zdroj ps817+box M40 + aku 7Ah 2 1680 3360 

10 Zc1 bus magnet 4 782 3128 
11 drobný instalační mat. 1 3360 3360 
12 FTP cat 5E 1000 8,4 8400 
13 950 SAFE PROTECTOR trezorové čidlo 1 2126 2126 
14 CP-01R/W tísňový hlásič 3 308 924 
15 SA 913F - TYP 913, navíc s blikačem  3 222 666 
16 GLASSTREK DG457bus 15 850 12750 
17 DG 467  2 839 1678 
18 DG 85 BUS 2 2590 5180 
19 infrazávora QUAD PB-150FD 1 7999 7999 

  ACS       
20 čtecí hlavice  RI-MRD-100 31 4200 130200 
21 řídící jednotka  31 8400 260400 
22 čip EM 31 48 1488 
23 zavedení do systému a konfigurace 1 4800 4800 
24 FTP cat 5E 1000 8,4 8400 
25 master klíč 1 1301 1301 

  CCTV       
26 IP kamera AXIS M3014 10 10183 101830 
27 IP kamera AXIS 212 PTZ 3 15189 45567 
28 HDTV kamery AXIS M1114 12 12209 146508 
29 venkovní IP kamera AXIS P1346 6 31459 188754 
30 FTP cat 5E 15000 8,4 126000 

  FYZICKÁ OCHRANA       
31 jednotný oděv 6 7000 42000 
32 taser 6 15000 90000 

  MECHANICKÝ ZÁBRANNÝ SYSTÉM       
33 žiletkový drát 700 121 84700 
34 lampy pouličního osvětlení 8 21000 168000 
35 rolovací vrata 2 53000 106000 
36 bezpečnostní fólie 1 1350 1350 
37 závora 1 26490 26490 
38 vrata 1 19337 19337 

          
39 servery 1 150000 150000 
40 materiál, instalace, doprava 1 150000 150000 

  CELKEM      1 949 360 
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VARIANTA B 

 

10.6 Elektronický zabezpečovací systém 

Elektronický zabezpečovací systém bych rozšířila pouze o stropní pir čidla, která jak už 

bylo zmíněno ve variantě A, která snímají větší část plochy haly, tyto čidla bych umístila v hale 

č. 1.17. Ostatní části bych zabezpečila podle varianty A. Tento systém je zobrazen v příloze číslo 

5. 

 

10.7 Přístupový systém 

Do vstupní haly, kde sídlí také ostraha, bych navrhla vstup zabezpečit turnikety. Jedná se 

o mechanickou propust, jejímž hlavním úkolem je rozmělnit nárazový proud příchozích osob na 

postupný a tím i lépe kontrolovatelný. Dovolují průchod pouze po jednotlivcích.  Pro tento 

objekt bych zvolila nejběžnější používání triodových turniketů, které jsou tvořeny tříramenným 

otočným mechanizmem. Turnikety tvoří překážku pouze omezující a instalují se především do 

prostor, kde je ještě dostatečná kontrola, která zabrání jejich překonání (přeskočení, přelezení).  

Toto provedení zajišťuje průchod v obousměrném režimu, dále bude sloužit 

k docházkovému systému, kterým osoba určuje začátek a konec pracovní doby. 

Triodové turnikety jsou zobrazeny na obrázku číslo 19. 

 

 

Obrázek č. 19 – triodové turnikety [19] 

 

10.8 Mechanické zábranné systémy 

Závory bych dovybavila video záběrem, který dokáže rozpoznat státní poznávací značky 

automobilů. Tento systém automaticky umožní přístup vítaným značkám, které budou zapsány 

v databázi. Tento systém usnadní práci ostraze v dosavadním zapisování do sešitu.  

V případě nevítané značky systém vyvolá požadovanou akci při detekci dané poznávací 
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značky. Systém dokáže automaticky ukládat veškeré video záznamy všech přijíždějících 

a odjíždějících vozidel, proto je snadné dohledání pomocí značky, času nebo data. Systém 

vyžaduje vlastní server a software, který komunikuje s příjezdovou a odjezdovou kamerou. 

Je mnoho variant zabezpečení oken, jednou z variant jsou okna zabezpečit bezpečnostními 

fóliemi, které však při vhození nebezpečného předmětu, neaktivují poplach tříštičem skla, proto 

navrhuji okna zabezpečit neestetickými mřížemi, pro lepší vzhled bych zvolila mříže vnitřní. 

  

 

10.9 Kamerový systém 

Kamerový systém bych oproti variantě A rozšířila o kamery, které popíšu dále. Typ kamer 

bych opět zvolila jako ve variantě A, tedy od firmy AXIS. 

IP kamery AXIS M3014 bych umístila do skartovací místnosti 1.16/a, tato kamera zde 

bude snímat celou skartovací místnost. Další kameru navrhuji umístit v prostoru s označením 

1.17/a, tato kamera bude střežit dveře, přes které se budou převážet ceniny, další kameru bych 

umístila v místnosti 1.19, zde bude kamera snímat prostor, kde se převážejí ceniny z výroby do 

skladu, zbývající dvě kamery bych připevnila do prostoru 1.17/e, jedna bude směřovat na 

obalovací linku, která balí ceniny a druhá na výstup z odbalovací linky.  

IP kamerami AXIS 212 PTZ bych zabezpečila trezorovou místnost 1.14 a místnost 1.16, ve 

které se budou počítat a balit ceniny. Kameru bych také navrhla použít v prostoru 1.16/b 

gastrotýmu. 

HDTV kamerami AXIS M1114 bych snímala prostory 1.17/a, kamery budou snímat 

chodbu. Protože předpokládám, že v ceninovém skladu mohou být postaveny regály pro uložení 

cenin, proto bych navrhla tuto místnost zabezpečit ještě třemi kamerami. Kamery jsou zobrazeny 

na obrázku číslo 17. 

Kamery jsou opět spolu propojeny pomocí kabelu FTP cat 5E. Na propojení by bylo 

potřeba cca 35km. Návrh systému je zobrazen v příloze číslo 6. 

 

 

10.10 Náklady na instalaci 

V tabulce číslo 15 uvedu všechny prvky, které budou použity k zabezpečení objektu 

společně s cenami. 
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Tabulka č. 15 – rozpočet varianty B 

POŘADÍ  POPIS MNOŽSTVÍ CENA/JEDN. 
CENA 

CELKEM 
BEZ DPH 

  EZS       
1 EVO192 ústředna 1 4590 4590 
2 DM-50 BUS 26 771 20046 
3 GSM brána VT-10 1 7000 7000 
4 GSM expadner VT-04 VOICE 1 1342 1342 
5 K641 LCD CZ 1 2910 2910 
6 K07 silver/grafica 1 7838 7838 
7 Teknin 720WR 1 1118 1118 
8 Akku 12V/18Ah SMART 1 870 870 
9 zdroj ps817+box M40 + aku 7Ah 2 1680 3360 

10 Zc1 bus magnet 4 782 3128 
11 drobný instalační mat. 1 3360 3360 
12 FTP cat 5E 1000 8,4 8400 
13 950 SAFE PROTECTOR trezorové čidlo 1 2126 2126 
14 CP-01R/W tísňový hlásič 3 308 924 
15 SA 913F - TYP 913, navíc s blikačem  3 222 666 
16 GLASSTREK DG457bus 15 850 12750 
17 DG 467  6 839 5034 
18 DG 85 BUS 2 2590 5180 
19 infrazávora QUAD PB-150FD 1 7999 7999 

  ACS       
20 čtecí hlavice  RI-MRD-100 31 4200 130200 
21 řídící jednotka  31 8400 260400 
22 čip EM 31 48 1488 
23 zavedení do systému a konfigurace 1 4800 4800 
24 FTP cat 5E 1000 8,4 8400 
25 master klíč 1 1301 1301 
26 turnikety  2 68900 137800 

  CCTV       
27 IP kamera AXIS M3014 15 10183 152745 
28 IP kamera AXIS 212 PTZ 6 15189 91134 
29 HDTV kamery AXIS M1114 17 12209 207553 
30 venkovní IP kamera AXIS P1346 6 31459 188754 
31 FTP cat 5E 17000 8,4 142800 

  FYZICKÁ OCHRANA       
32 jednotný oděv 6 7000 42000 
33 taser 6 15000 90000 

  MECHANICKÝ ZÁBRANNÝ SYSTÉM       
34 žiletkový drát 700 121 84700 
35 lampy pouličního osvětlení 8 21000 168000 
36 rolovací vrata 2 53000 106000 
37 video záběr 1 60000 60000 
38 bezpečnostní fólie - vstupní dveře 1 2300 2300 
39 vnitřní mříže 15 800 12000 
40 závora 1 26490 26490 
41 vrata 1 19337 19337 

          
42 servery 1 200000 200000 
43 materiál, instalace, doprava 1 150000 150000 

  CELKEM      2 386 843 
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11 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo identifikovat rizika spojená s ochranou provozu, kde se 

tisknou a skladují ceniny a navrhnout optimální zabezpečení nejen tohoto provozu, ale i celého 

objektu tiskárny. 

Úvodní část jsem věnovala vybraným právním předpisům a technickým normám 

souvisejících s ochranou osob a majetku, z nichž je nutno při řešení dané problematiky vycházet.  

Jelikož se v diplomové práci zabývám systémem řízení rizik při výrobě cenin, zaměřila 

jsem se v dalších kapitolách nejen na bezpečnostní prvky samotných cenin, ale i na obecnou 

charakteristiku rizik při jejich výrobě, kde jsem mimo jiné uvedla jednotlivé části, které souvisí 

s projektováním zabezpečovacího systému. 

V následující části jsem se věnovala rozdělení bezpečnostních systémů a popisu 

jednotlivých druhů ochrany jako jsou např. mechanické zabezpečovací systémy, elektronické 

zabezpečovací systémy, systémy kontroly a řízení vstupu či uzavřený televizní okruh a které 

představují teoretické východisko pro zabezpečení jakéhokoliv objektu, v tomto případě tedy 

výrobny cenin.  

Dále následuje představení a zhodnocení stávajícího zabezpečení firmy, která se výrobou 

cenin zabývá a na jejíž objekt jsem zpracovala analýzu a hodnocení rizik a následně i návrhy 

zabezpečení.   

Samotnou analýzu a hodnocení rizik jsem nejprve provedla grafickou metodou Ishikawova 

diagramu, na jehož základě jsem identifikovala jednotlivá rizika a ty jsem následně vyhodnotila 

pomocí analýzy příčin poruch a jejich následků, a to jak z hlediska strukturálního, tak i 

z hlediska procesního. Závažnost jednotlivých rizik jsem stanovila na základě Paretova principu 

80/20, kdy rizika, která mají kumulativní četnosti do 80% jsou vyhodnocována jako nepřijatelná 

a je pro ně tedy nutné navrhnout vhodná opatření, ostatní rizika jsou pak brána jako přijatelná a 

tudíž nevyžadují žádné řešení. Výsledky provedených analýz jsem dále ověřovala pomocí 

analýzy souvztažnosti, která se používá při hledání vazeb mezi místy vzniku rizik a objekty rizik.  

Za nejzávažnější rizika jsem na základě provedených analýz stanovila krádež výrobků 

ceninového původu, krádež počítačů a následnou ztrátu osobních dat a údajů, nedostatečně 

zabezpečená okna a dveře, která mohou usnadnit pachateli cestu při neoprávněném vniknutí do 

objektu, nedostatečnou kontrolu osob, což může představovat rizika spojená s vnesením 

nebezpečného předmětu, látky či zbraně do objektu.  

Vzhledem k tomu, že popisovaný objekt je nový a dosud není zajištěn žádnými 

zabezpečovacími systémy, je nutné navrhnout toto zabezpečení komplexně a s ohledem na 

všechna identifikovaná rizika. 
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V rámci této diplomové práce jsem navrhla dvě možné varianty zabezpečení daného 

objektu, a to pomocí prvků elektronického zabezpečovacího systému Digiplex EVO, 

mechanického zabezpečovacího systému a kamerového systému AXIS, které by měly vést 

k minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik.  

Technický systém může být zpracován v té nejvyšší kvalitě, ale dle mého názoru 

neexistuje zabezpečovací systém, který by zajistil absolutní ochranu objektu a to proto, že 

všechny systémy jsou navrhovány, zajišťovány i ovládány lidmi, a člověk patří mezi 

nejrizikovější faktory, neboť z jeho strany může dojít např. k opomenutí, nedbalosti, pochybení 

či spolupráci s pachatelem. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále prověřovat všechny 

pracovníky, kteří pracují v tak specifickém provozu i další osoby, které do chráněného objektu 

vstupují. Základním předpokladem jsou proto kvalitní režimová opatření a zajištění fyzické 

ostrahy v celém areálu firmy.  

Ve své diplomové práci jsem se snažila zohlednit všechny aspekty, které jsou pro správné 

zabezpečení majetku firmy a ochranu cenin důležité a navrhnout taková opatření bezpečnostního 

systému, která přispějí nejen k zajištění, udržení, ale i ke zlepšení uživatelského komfortu, který 

v konečném důsledku představuje co největší ochranu. Za úspěch budu považovat to, že svou 

práci budu moci předložit vedení společnosti a ti využijí a zrealizují některé části mých návrhů, 

čímž přispěji k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku firmy.  
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Seznam použitých zkratek 

 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

ACS  Systém kontroly a řízení vstupu 

CCTV  Uzavřený televizní okruh 

č.  číslo 

ČSN  České technické normy 

EN  Evropské normy 

EPS  Elektrická požární signalizace 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA  Analýza příčin poruch a jejich následků 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

HDTV  formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením (High- 

definition television) 

IP  Internetový protokol 

ISDN  Digitální síť internetových služeb 

km  kilometr 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

např.  například 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 

PIR  Pasivní infračervené čidla 

PoE  (Power over Ethernet) napájení po síťovém datovém kabelu, bez přivedení 

napájecího napětí k přístroji dalším samostatným kabelem 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

SMS  Služba krátkých textových zpráva 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 
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