
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostních služeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní projekt fyzické ochrany společnosti 

TESTSTAV, spol. s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Alena Novakovská 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce: 15. června 2012 

Termín odevzdání diplomové práce: 19. dubna 2013 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Své poděkování bych chtěla věnovat svému vedoucímu diplomové práce Ing. Ondřeji 

Zavilovi, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a cenné rady při zpracování dané 

problematiky.  

Dále bych chtěla poděkovat za vstřícnost vedení společnosti TESTSTAV, spol. s.r.o. 

a za poskytnuté informace a souhlas k jejich využití pro zpracování této diplomové práce. 



 

Anotace 

NOVAKOVSKÁ, Alena. Bezpečnostní projekt fyzické ochrany společnosti TESTSTAV, 

spol. s.r.o. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostním projektem fyzické ochrany společnosti 

TESTSTAV, spol. s.r.o. navrhující inovativní komplexní zabezpečení za účelem ochrany 

osob a majetku. V úvodní části jsou charakterizovány jednotlivé právní předpisy a technické 

normy týkající se ochrany objektu. Teoretická část popisuje bezpečnostní projekt a základní 

druhy fyzické ochrany objektu. Následuje praktická část, která se zaměřuje na popis 

současného stavu zabezpečení objektu společnosti a na analýzu bezpečnostních rizik 

vyhodnocující kritická místa. Na základě výsledků analýz jsou navrhnuty tři varianty řešení 

zabezpečení objektu, které jsou následně ekonomicky srovnány. V závěru práce je dle 

kriteriálního posouzení metodou rozhodovací matice vybrána nejvhodnější inovativní 

varianta zabezpečení, která je dále podrobněji rozpracována. 

 

Klíčová slova: analýza, bezpečnost, fyzická ochrana, riziko  

 

NOVAKOVSKA, Alena. Security project of physical protection of TESTSTAV 

company. Ostrava, 2013. Diploma thesis. Vysoká škola báňská - Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 

Diploma thesis deals with the security project of TESTSTAV company physical 

protection which proposes innovative comprehensive security to protect people and property. 

In the introductory part there are characterized different legislations and technical standards 

relating to protection of the building. The theoretical part describes safety design and basic 

types of the object physical protection. The following practical part focuses on description of 

the current state of security of the building and the analysis of security risks, evaluating the 

critical points. Based on results of analyzes there are designed three options of building 

security solutions, which are compared economically. In conclusion the most innovative 

security option are chosen and elaborated according to a criteria assessment by a decision 

matrix method. 
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ÚVOD 

 

Efektivní zabezpečení objektů a ochrana majetku jsou v době narůstající kriminality 

jednou ze základních potřeb. Nutnost ochrany je navíc determinována pocitem vlastního 

bezpečí, prozíravostí uživatele a uvědoměním si možnosti vzniku škod. Základním cílem 

ochrany objektů je nejenom minimalizace rizika vzniku škody na majetku, ale také ochrana 

životů a zdraví osob, které ve střežených objektech pobývají. Nejdůležitějším prostředkem 

k zajištění komplexní ochrany objektů je kombinace základních druhů fyzické ochrany 

pomocí prvků mechanických a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

 

Vhodnost aplikace toho či onoho bezpečnostního prvku musí být posuzována vždy 

v závislosti na konkrétních podmínkách, požadavcích a finančních možnostech klienta. 

V úvahu je nutno brát i míru přípustného rizika, to znamená, že zřejmě nebude příliš 

efektivní instalovat do plotových drátů světlovody z optických vláken, pokud jediné, co 

střežíme, je polorozpadlá stodola a několik ovocných stromů. Je si třeba také uvědomit, že 

žádný z výše uvedených prvků ochrany nemůže sám o sobě zabránit průniku do budovy či 

chráněného prostoru. Jejich implementování do poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému (dále jen „PZTS“) však umožňuje okamžité předávání signálů na pult centralizované 

ochrany (dohledové centrum, mobilní telefon klienta), které upozorní na každou podezřelou 

činnost v objektu a jeho bezprostředním okolí.  

 

Z hlediska zvýšení bezpečnosti by měly být jednotlivé prvky ochrany kombinovány 

s ostatními prostředky a druhy ochrany, vzájemně se s nimi doplňovat a navzájem se 

podporovat. 

 

Cílem diplomové práce je návrh inovativního komplexního zabezpečení společnosti 

TESTSTAV, spol. s.r.o. za účelem ochrany osob a majetku splňující potřeby a požadavky 

klienta (pana majitele společnosti). Výše uvedená společnost sídlí v Ostravě - Heřmanicích 

a specializuje se převážně v oblasti stavebního zkušebnictví, diagnostiky a hodnocení kvality 

stavebních materiálů, technologií a konstrukcí. 
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Důvodem návrhu inovace komplexního zabezpečení je především neefektivní 

a nespolehlivé současné zabezpečení společnosti, které je tvořeno pouze mechanickými 

zábrannými systémy, režimovými opatřeními a fyzickou ostrahou v nočních hodinách. 

Současné zabezpečení společnosti prozatím nevyužívá žádné prvky technické ochrany. 

 

Účelem této práce je tedy poukázat na nedostatky současného zabezpečení 

společnosti a najít vhodná opatření k jejich odstranění. Pro dosažení uspokojení potřeb 

klienta a možné budoucí spolupráce je návrh bezpečnostního projektu cíleně veden 

k efektivnějšímu a spolehlivějšímu zabezpečení společnosti. 
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REŠERŠE 

 

 Cílem rešerše bylo získat informace o bezpečnostním projektu, o základních druzích 

fyzické ochrany a především informace o společnosti TESTSTAV spol. s.r.o., pro kterou 

bude v závěru diplomové práce navržen inovativní komplexní zabezpečení za účelem 

ochrany osob a majetku. Dále bylo potřeba získat informace o lokalitě, okolí společnosti, 

samotném zázemí, aktivech, podnikatelských aktivitách a záměrech společnosti, o jejím 

současném stavu zabezpečením, analýzách bezpečnostních rizik, metodách kriteriálního 

posouzení a dále o jednotlivých navržených bezpečnostních prvcích. 

 

Jako zdroje informací pro zpracování diplomové práce jsem použila platné právní 

předpisy [1],[2],[3],[4],[5],[6] v oblasti ochrany osob a majetku, české technické normy 

[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] související s bezpečností stavebních objektů, 

13 tištěných monografií a 8 internetových zdrojů. Jedná se především o odbornou tištěnou 

monografii z oblasti bezpečnosti, technické ochrany objektů, analýz rizik a zabezpečení. Při 

rozdělení dané tištěné monografie podle druhu bylo čerpáno z 5 knih [18],[19],[21],[22],[23], 

5 skript (učebních textů vysokých škol) [26],[27],[28],[29],[30], 2 studijních materiálů 

[24],[25] a z 1 diplomové práce [20]. Při rozdělení internetových zdrojů bylo čerpáno 

z 1 internetové stránky společnosti [37], 1 učebního textu zabývající se metodami 

vícekriteriálního rozhodování [36], 4 internetových stránek dodavatelských firem 

[31],[32],[34],[35], u kterých byly vybrány jednotlivé bezpečnostní prvky k zabezpečení 

objektu, ze seznamu norem ČSN [38] a z internetové mapy [33]. Významným zdrojem byla 

také prezentace používaná pro reklamu dané společnosti a cenné informace, které mi byly 

poskytnuty v rámci konzultací s vedením společnosti.  

 

Veškeré informační zdroje, které jsem ke své práci využila, byly publikovány 

českými autory nebo českými autory přeloženy a publikovány převážně v posledních 

10 letech. Pro účely této rešerše jsem vycházela převážně z pěti níže uvedených a podle mne 

nejpodstatnějších a nejvýznamnějších tištěných monografií této práce. 

 

Bezpečnost pro firmu, úřad, občana - tištěná monografie [18] 

Kniha se zabývá problematikou bezpečnosti, působnosti státní a obecní (městské) 

policie, prevence kriminality, ochrany majetku a osob, detektivní ochrany a informační 
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bezpečnosti. Začíná výčtem možností prevence kriminality, bezpečnostní expertízou a končí 

výpisem a zhodnocením bezpečnostních služeb na území České republiky (dále jen „ČR“). 

Pro účely diplomové práce jsem tuto publikaci použila převážně pro zpracování kapitoly 2, 

ve které jsem popsala obecně bezpečnostní projekt, jeho náležitosti, cíle atd. Dále mi 

publikace poskytla obecný přehled o fungování systému bezpečnosti. 

 

Objektová bezpečnost II. - tištěná monografie [19] 

Publikace poskytuje základní informace o technických zabezpečeních chráněných 

objektů. Klade důraz především na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, pulty 

centrální ochrany, elektrické požární systémy, přístupové systémy a na systémy průmyslové 

televize. Pro účely diplomové práce jsem z této publikace čerpala informace, potřebné 

převážně k podkapitolám 3.4 a 3.4.1, které popisují technickou ochranu, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy a jejich ústředny. 

 

Technická ochrana objektů: I. díl - Mechanické zábranné systémy II. - tištěná 

monografie [29] 

Tento učební text je určen pro studenty Policejní akademie ČR a příbuzných oborů. 

V textu jsou popsány jednotlivé typy mechanických zabezpečovacích systémů, jejich druhy, 

principy, výpočty průlomové odolnosti a další poznatky z klasické ochrany objektů, 

předmětů, přepravy peněz a cenností. Skriptum mi poskytlo základní informace, potřebné 

v podkapitole 3.1, kde je popsána klasická ochrana a dále mi poskytlo základní informace 

o možnostech zabezpečení mechanickými zábrannými systémy, které byly použity na 

zabezpečení společnosti. 

 

Technická ochrana objektů: II. díl - Elektrické zabezpečovací systémy - tištěná 

monografie [30] 

Jedná se o druhý díl skript Policejní akademie ČR. Učební text popisuje jednotlivé 

typy dnes již přejmenovaných elektrických zabezpečovacích systémů (dnes poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy) jejich principy a praktické využití. Poskytuje také 

informace o projektování zabezpečovacích zařízeních, informace o doplňkových zařízeních 

a informace o činnostech spojených s ochranou majetku a objektu. Dané skriptum jsem 

použila k získání celkového přehledu v poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémech (dále jen „PZTS“), které jsem dále aplikovala při realizaci zabezpečení 

společnosti. 
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Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti - tištěná monografie [27] 

Tato publikace je studijním skriptem určeným pro studenty Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. Skriptum je zaměřeno na problematiku ochrany letiště. Popisuje proces 

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

použít postupy a jednotlivé metody i na jiné chráněné objekty. Tato studijní publikace mi 

posloužila především jako návod při tvorbě analýz přizpůsobených k objektu dané 

společnosti.  

 

Ke zpracování této diplomové práce jsem samozřejmě použila mnohem více 

publikací, ale výše uvedené publikace považuji za tzv. „základní pilíře“, bez nichž by tato 

práce nemohla být vytvořena. 
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1 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY OBJEKTU 

 

 Následující text obsahuje výčet a stručný popis těch nejdůležitějších právních 

předpisů a technických norem, dle kterých je problematika bezpečnosti dané společnosti 

řešena. 

 

1.1 Základní právní předpisy 

V této části diplomové práce jsou uvedeny právní předpisy související s oblastí 

fyzické ochrany osob a majetku. Jedná se převážně o Ústavu České republiky, Listinu 

základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní řád, Trestní zákon, Zákon o požární 

ochraně. 

 

Ústava České republiky 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky je 

nejvýše postavený zákon v České republice. Obsah Ústavy ČR je dán její podstatou 

a funkcemi především v základních společenských vztazích daných právními normami 

majícími formu příkazů. Obecně lze říci, že Ústava ČR upravuje organizaci státu, práva 

a pravidla činnosti státních orgánů (i jiných subjektů), vztahy státu a společnosti, konečné 

cíle o hodnoty, na nichž je organizace a činnost státu založena. Ústava ČR je relativně 

neměnná (rigidní) a má obecnou formu [1]. 

 

 Ústava České republiky je sestavena z preambule a osmi hlav:  

I. Základní ustanovení 

II. Moc zákonodárná 

III. Moc výkonná  

IV. Moc soudní 

V. Nejvyšší kontrolní úřad  

VI. Česká národní banka 

VII. Územní samospráva 

VIII. Přechodná a závěrečná opatření 
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Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod je ústavní zákon č. 2/1993 Sb., byla přijata 

Národním shromážděním 16. prosince 1992. Dle Ústavy České republiky je součástí 

ústavního pořádku ČR. Všechny zákony a normy musí být tedy v souladu s Listinou 

základních práv a svobod.  

 

 Listina základních práv a svobod se skládá z preambule a 44 článků členěných do 

šesti hlav:  

I. Obecná ustanovení 

II. Lidská práva a základní svobody 

III. Práva národnostních a etnických menšin 

IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva 

V. Právo na soudní a jinou právní ochranu 

VI. Ustanovení společná 

 

 Výběr některých práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, které souvisí 

s ochranou objektů, osob a majetku: 

 Článek 6: Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před 

narozením; 

 Článek 7: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem; 

 Článek 8: Osobní svoboda je zaručena; 

 Článek 11: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje; 

 Článek 12: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí [2],[26]. 

 

 Výkon těchto vybraných práv z Listiny základních práv a svobod může být omezen 

zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví 

a mravnosti nebo práv a svobod.  
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Občanský zákoník  

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami 

a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravují jiné zákony.  

 

 Mezi důležitá ustanovení související s touto diplomovou prací patří: 

 vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s nimi, (§ 123), 

 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 (§ 126), 

 vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla 

na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout 

účelu jinak (§ 128), 

 každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí (§ 415), 

 komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení (§ 417),  

 kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, 

není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil (§ 418), 

 kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na 

náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše 

v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena (§ 419), 

 každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil (§ 420),  

 za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům (§ 424) [3]. 
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Trestní řád  

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

a ustanovení upravuje také některé paragrafy, které jsou důležité pro ochranu objektu. 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom 

musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, 

k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití 

i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.  

 

 Pro účel ochrany objektů je zajímavý odstavec 2 § 76, který uvádí:  

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

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

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit.“ [4] 

 

Trestní zákon 

 Trestní zákon č. 40/2009 Sb., se stal účinným k datu 1. 1. 2010 a nahradil tak trestní 

zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního zákona je chránit 

zájmy společnosti, ústavního řízení ČR, práva o oprávněné zájmy fyzických a právnických 

osob. K dosažení účelu trestního zákona se využívá pohrůžky tresty, ukládání a výkon trestů 

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

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

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

úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti [5]. 

  

 Pro činnost bezpečnostních pracovníků jsou důležité okolnosti vylučující 

protiprávnost, které jsou v hlavě III trestního zákona doslovně popsány takto: 

 

§ 28 - Krajní nouze 

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

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 
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 (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

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

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

 

§ 29 - Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

 

§ 30 - Svolení poškozeného 

 (1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

 (2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno 

až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená 

v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

 (3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu 

v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 

1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

 

§ 31 - Přípustné riziko 

 (1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

 (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, 

k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se 

příčí dobrým mravům. 
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§ 32 - Oprávněné použití zbraně 

 Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem [5],[26]. 

 

Zákon o požární ochraně  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem 

zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před 

požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož 

i postavení a povinností jednotek požární ochrany. Právnické a podnikající fyzické osoby 

musí dodržovat a plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které slouží 

k provozování své činnosti.  

 Zákon o požární ochraně je členěn do tří kategorií, z nichž každá má jiné podmínky, 

které je nutné pro plnění povinností na úseku požární ochrany dodržovat [6]. 

 

1.2 Vybrané technické normy 

 Normy představují základní standard (požadavek), kritéria a pokyny na vlastnosti 

materiálů, výrobků či postupů. Jejich používání je doporučené, výhodné, avšak nikoliv 

závazné. Jsou doporučené proto, že vyskytne-li se nějaký problém, bude kontrola zjišťovat, 

zda se v daném případě postupovalo dle normy. 

 

V této diplomové práci se budu zabývat především technickými normami 

souvisejícími s bezpečností stavebních objektů. Jedná se o níže uvedené vybrané technické 

normy. 

 

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

proti vloupání - Požadavky a klasifikace 

 Norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

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

způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné 

a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou kryty 
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dopisních schránek nebo větrací mřížky. Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku 

proti vloupání [7],[38]. 

 

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

 Tato norma platí pro navrhování únikových cest ze stavebních objektů a stanoví 

normové hodnoty obsazení objektů osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb. Normové 

hodnoty obsazení stavebních objektů osobami platí pouze pro posuzování objektů z hlediska 

požární bezpečnosti staveb (evakuace objektů, únikové cesty apod.) a nelze je použít pro jiné 

účely (např. pro technicko-ekonomické, dispoziční nebo provozní hodnocení či posuzování 

staveb) [8],[38]. 

 

ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 

 Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, 

pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování 

změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostor. Norma 

stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na 

objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny. Dále tato norma popisuje kritéria evakuace osob 

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

zvyšovat paniku při požáru [9],[38]. 

 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje 

však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Systémové požadavky se 

vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné prostředky 

detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými 

systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní 

požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů [10],[38]. 
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NORMY ŘADY ČSN EN 50131 

 Tyto následující normy se především zabývají požadavky na jednotlivé komponenty 

a jejich částí, dále zahrnují např. problematiku:  

 

 ČSN EN 50131-2-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

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

detektory 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory používané 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují čtyři 

stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je detekování širokého spektra 

infračerveného záření emitovaného narušitelem. Aby mohl být detektor využit 

v poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah 

signálů nebo zpráv. Počty a rozsahy těchto signálů a zpráv jsou více rozvedeny u vyšších 

stupňů zabezpečení. Tato norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů [11],[38]. 

 

 ČSN EN 50131-2-6 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

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

 Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí 

detektoru otevření je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené 

pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření se skládá ze dvou 

oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení magnetické pole. Přerušením propojení mezi 

těmito dvěma částmi je generován poplachový signál nebo zpráva narušení [12],[38]. 

 

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

systémy - Část 3: Ústředny 

 Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování 

funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová propojení. 

Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení instalovaná uvnitř a vně 

zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním prostředí. Norma uvádí 

požadavky na provedení ústředen pro každý ze čtyř stupňů zabezpečení stanovených 
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v evropské normě EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Systémové požadavky [13],[38]. 

 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky na výstražná 

zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí [14],[38]. 

 

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

Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

 Tato evropská norma se týká elektrických zabezpečovacích systémů používajícího 

radiové spojení a umístěných ve střežených prostorech. Norma definuje terminologii 

používanou v oblasti elektrických zabezpečovacích systémů používajících radiové spojení, 

jakož i požadavky relevantní u tohoto zařízení. Postupy měření a zkoušení. Omezení účinku 

rušivých vlivů. Monitorování radiových přenosových cest. Detekce rušení [15],[38]. 

 

 ČSN EN 50131-6 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na napájecí zdroje používané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma 

zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se 

instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. Dále stanoví požadavky, funkční kritéria 

a zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje používané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Napájecí zdroje musí být jednak 

součástí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů anebo jako autonomní 

(samostatné) [16],[38]. 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Anglický název pro tyto systémy je Closed Circuit Television, tedy uzavřený televizní 

okruh (dále jen „CCTV). CCTV systém je pak systém, obsahující kamerovou sestavu, 

zobrazovací a další přídavná zařízení nezbytná pro přenos signálu a obsluhu při sledování 
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definované bezpečnostní zóny. Tato sedmá část normy stanovuje doporučení pro výběr, 

plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, které zahrnují kamery 

s monitory nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích.  

Cílem této normy je: poskytovat pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům 

a uživatelům stanovit jejich požadavky; pomoci projektantům a uživatelům při volbě 

optimální varianty zařízení; poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností 

instalovaného systému [17],[38]. 

 

2 BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT 

  

 Projekt je v běžné praxi zažitý jako určitá forma písemného a grafického vyjádření 

určitého stavu, zpravidla perspektivního. Stručně lze shrnout, že projekt se v minulosti 

ztotožňoval s pojmem projektová dokumentace pro různé stupně schvalovacího řízení včetně 

realizačního projektu. Dnešní pohled je (a musí být) odlišný, přičemž odlišnost spočívá 

především v komplexnosti přístupu, který obsahově zahrnuje otázky jako příprava, realizace, 

provoz a hodnocení. 

 

 Pod pojmem projekt tedy rozumíme: jedinečnou, plánovací, organizační a řídící 

činnost sledující předem stanovený cíl realizován ve vymezeném čase a prostoru při 

dostupnosti zdrojů, čerpání finančních nákladů a dosažení požadované kvality. 

 

 Definice vyjadřuje určité zvláštnosti celého procesu projektování a vyplývá z ní 

důležitost správného stanovení cíle, jehož dosažení je podmíněno splněním cílů v každé 

jedné oblasti. Jejich splnění po vyjasnění rozhraní je relativně nezávislé, ale nesplnění 

kterékoliv z nich ovlivňuje, zpravidla negativní, dosažení cíle "celkového". Tento stav je 

možno vyjádřit symbolem „Pentagonu“ ve vzájemné vazbě pěti činitelů (obrázek 1). 

 

 Pro vlastní projekt je velmi důležité zkoumání a poznání jejich vzájemného ovlivnění 

a výsledkem bývá často přistoupení na určitou formu kompromisu (např. zkracování času 

zvyšováním nákladů). Na obrázku 1 je všech pět veličin v rovnováze, což představuje ideální 

stav, v praxi obtížně realizovatelný [23]. 
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Obrázek 1 - Činitelé ovlivňující splnění projektového cíle (pentagon) [23] 

 

 Zabezpečení organizace tvoří systém opatření, jehož cílem je, aby organizace jako 

celek i její jednotlivé organizační složky a její zaměstnanci byli chráněni před vnějšími 

i vnitřními vlivy (jednáním, událostmi), které by jí mohly způsobit ztráty na zdraví a životě, 

škody na majetku anebo poškodit její oprávněné cíle a zájmy spjaté s existencí a činnosti 

organizace v procesu hospodářské soutěže.  

 

 K dosažení potřebného stupně zabezpečení se pak v praxi používají tři skupiny 

bezpečnostních prostředků a opatření, které musí být nedílnou součástí bezpečnostního 

projektu:  

 

1. režimová ochrana, 

2. fyzická ostraha, 

3. technická ochrana. 

 

 Každý z uvedených prostředků či opatření se vyznačuje specifickými rysy, 

specifickým použitím a specifickou účinnosti. Žádný z nich není sám o sobě nositelem 

úplného, stoprocentního řešení bezpečnostní problematiky. Účinnost jednotlivých prostředků 

a opatření závisí na řadě faktorů, z nichž některé mají obecnou povahu a některé jsou 

specifické jen pro danou organizaci.  

 

 Mezi nejzákladnější obecné faktory, které ovlivňují výběr vhodného prostředku či 

opatření, je míra rizika, která objektu ochrany hrozí. Mezi specifické faktory beze sporu patří 

architektonické řešení chráněného objektu, jeho lokalizace apod. [18] 
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2.1 Pravidla bezpečnostního projektu 

 Bezpečnostní projekt určitého chráněného objektu je tvořen na základě určitých 

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

šablony uvádějící podrobnou strukturu daného projektu.  

 

Z důvodu neexistující šablony potřebné k vytvoření bezpečnostního projektu, se proto 

budu dále v této diplomové práci řídit níže uvedenými pravidly, z nichž vyplývá struktura 

bezpečnostního projektu: 

 

 popis objektu včetně zařazení daného objektu dle stupně zabezpečení a vyobrazení 

jeho umístění (popis objektu zahrnuje: přístup k objektu, charakteristiku, stavební 

konstrukci, okolí, rozlohu), 

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

což je maximálně 10 - 15%  všech aktiv, 

 popis současného stavu zabezpečení objektu, 

 identifikace, modelování a hodnocení rizik využitím tří metod analýz, 

 návrh nového způsobu zabezpečení ve třech variantách popisující jednotlivé zvolené 

prvky zabezpečení vedoucí ke splnění požadavků zákazníka, 

 výběr nejvhodnější varianty splňující stanovená požadavky a kritéria, 

 finanční vyčíslení, 

 technická dokumentace nejvhodnější varianty, 

 závěr [20]. 

 

2.2 Cíle projektu 

 Na počátku projektu stojí vždy otázka definování cíle projektu. Je to naprosto 

nezbytná podmínka každého plánu. Není-li cíl definován, není co plánovat. Cíl musí být tedy 

určen, ale nestačí jej jen určit. Měl by být vyjádřen jednoznačně a srozumitelně. Jednoznačně 

v tom smyslu, že jej nelze zaměnit za cíl jiný a srozumitelně v tom smyslu, že každý, kdo se 

na přípravě plánu a jeho realizaci bude podílet, mu porozumí. Musí být také měřitelný. 

Měřitelný je tehdy, jestliže jej lze kvantifikovat (např. provést montáž 10 kamer v objektu 

A), nebo musí být možné jen dva stavy: ano/ne = cíl splněn/cíl nesplněn.  
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Cíl projektu by neměl být formulován příliš obecně, např. tak, že jde o celkové zvýšení 

bezpečnosti organizace. Taková formulace neobsahuje dostatek informací, která by byla 

vodítkem při vypracování projektu. Je to spíše proklamace bez závaznosti, nikoli plánovaný 

cíl. Cíl by měl být definován určitěji, např. cílem projektu je komplexní zabezpečení 

organizace, a to v oblasti informační, technické, objektové, administrativní a personální. 

Takto definovaný cíl je určitý a srozumitelný pro všechny zúčastněné pracovníky [18] 

 

2.3 Zdroje bezpečnostního projektu 

 Aby projekt mohl být úspěšný, musí být k jeho dosažení zabezpečen i materiálně. 

Musí být definovány zdroje projektu. Zdroje jsou zásadně lidé, vybavení a prostory. Zdroje 

bývají často vyjádřeny ve formě rozpočtu. Ne všechny zdroje však musí mít bezprostředně 

vliv na výši rozpočtu, zvláště bude-li organizace k realizaci všech nebo některých úkolů 

využívat vlastní zdroje, může se finanční rozpočet projektu snížit. 

 

Pro vybavení, které je dalším zdrojem projektu, platí obdobné požadavky. Je potřeba 

určit, jaké vybavení k bezpečnostnímu projektu potřebujeme (např. počítače, nákladní 

vozidla, lešení, nezávislý zdroj energie, osvětlení apod.), zda bude z vlastních zdrojů 

organizace nebo od dodavatelů a kdy a po jak dlouhou dobu příslušné vybavení potřebujeme. 

Také prostory jsou významným zdrojem plánu, zejména prostory nutné k uskladnění 

technologie nebo strojů a zařízení, prostory pro náhradní provoz po dobu realizace plánu 

(např. náhradní vrátnice) [18]. 

 

2.4 Realizace projektu 

Realizací bezpečnostního projektu je dosažení vytyčených bezpečnostních cílů. Již 

samostatné rozhodnutí vedení organizace o řešení bezpečnostního problému je od počátku 

podrobováno tvrdé zkoušce z hlediska nutné akceptace ze strany všech zainteresovaných. Již 

od chvíle, kde je konstatováno, že je nutné provádět změny, se vedení organizace a všichni, 

kteří jsou nositeli těchto změn, setkávají s řadou argumentů, proč ke změnám dojít nemá 

a nemůže. Každá změna vyvolá v organizaci zákonitě i další změny. Mohou to být změny 

zanedbatelné, ale také změny zásadního charakteru, které se dotknou i činností, které 

bezprostředně s bezpečností organizace nesouvisí.  
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Zavedení nové bezpečnostní techniky nebo nových režimových zásad při fyzické 

ostraze organizace si vynutí i změny v zaběhnutých stereotypech chování všech 

zaměstnanců. Používání nové techniky se často zpočátku přijímá s odporem, ale postupně se 

zpravidla začíná prosazovat obecný názor: „Jak jsme to před tím bez té techniky vůbec mohli 

dělat?“ V řadě případů si provedené změny vynutí změny organizační struktury organizace, 

systém odměňování, organizační kulturu, o změnách interních norem a pravidel nemluvě. 

 

Takto vyvolené změny jsou mj. znakem charakterizující komplexní přístup k řešení 

bezpečnostního problému organizace. Právě komplexnost a úplnost a vzájemné propojení 

všech bezpečnostních a ostatních opatření k dosažení bezpečnostního cíle organizace 

charakterizuje bezpečnostní projektování. Vedle těchto hlavních zásad je třeba při plánování 

bezpečnostních opatření dodržet i další zásady, jako např. adekvátnost (přiměřenost) 

použitých bezpečnostních prostředků a opatření nebo účelovou funkčnost (akceschopnost) 

bezpečnostních prostředků a opatření [18]. 

 

3 ZÁKLADNÍ DRUHY FYZICKÉ OCHRANY OBJEKTU 

 

 Pro kompletní ochranu objektů a předmětů se používá zabezpečovací systém. Ten je 

tvořený kombinací všech čtyř základních druhů fyzické ochrany objektu a musí vždy stát 

mezi nebezpečími, vůči kterým je zaměřen, a příslušnými chráněnými zájmy.  

 

 Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy fyzické ochrany: 

 

1. Klasická ochrana 

2. Režimová ochrana 

3. Fyzická ostraha 

4. Technická ochrana 

 

3.1 Klasická ochrana 

 Klasická ochrana tvoří základ každého zabezpečovacího systému. Jde o nejstarší typ 

ochrany a spočívá v zajištění objektu pomocí různých mechanických zařízení, které jej 
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mohou spolehlivě uchránit. Jedná se o vytvoření různých zábran, které znemožní odcizení 

předmětů, zařízení, nebo vytvářejí překážky, které pachateli ztíží dosažení jeho cíle.  

 

 Klasickou ochranu objektu v širším pojetí tvoří především zdi, střechy, podlahy, okna 

a dveře objektů. V užším pojetí jsou to mechanické zábranné prostředky, mezi které patří 

bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní tvrzená a vrstvená 

skla, trezory a bezpečnostní schránky. Mechanické zabezpečovací prvky posuzujeme podle 

doby, po kterou jsou schopny odolávat napadení pachatele, než dojde k překonání [28]. 

 

 Klasická ochrana je zajišťována prostřednictvím mechanických systému, které tvoří 

nejrůznější překážky (zábrany), které mají co nejvíce znesnadnit násilnému proniknutí osob 

do chráněného objektu nebo prostoru. Z hlediska záměru se jedná zejména o zabránění: 

 

 násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru, 

 znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru,  

 krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

 možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. 

 

 Mechanické systémy poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Z pravidla lze 

usuzovat, že všechny mechanické systémy jsou překonatelné, avšak doba, která je potřebná 

k překonání této překážky, bývá v mnoha případech delší, než je pro pachatele únosné. Tento 

časový úsek lze vyjádřit pomocí vzorce: 

 

12 ttt   3.1.1 

kde:  

 t   - časový interval potřebný k překonání překážky, 

 1t  - čas zahájení útoku na překážku, 

 2t  - čas konečného překonání překážky [29]. 

 

 Vzhledem k tomu, že je tento způsob ochrany překonatelný po určité době, je 

především důležitá jeho návaznost na ostatní druhy ochrany. Minimální čas potřebný pro 

překonání (minimální doba průlomové odolnosti) je uveden v klasifikaci bezpečnostní třídy 
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(tabulka 1- Bezpečnostní třídy otvorových výplní). Tento čas je nutno 2 - 3 násobně zvýšit, 

protože se jedná o zkušební čas, tím dostaneme reálný čas, za který lze takto klasifikovanou 

překážku zpravidla překonat [29]. 

 

 Cílem majitele objektu je, aby čas potřebný na překonání překážky byl dostatečně 

dlouhý na překlenutí času příjezdu hlídky pultu centrální (centralizované) ochrany (dále jen 

„PCO“) nebo zásahu fyzické ostrahy objektu. 

 

Tabulka 1 - Bezpečnostní třídy otvorových výplní [29] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 

čas (min) 

1 nepoužívá se 

Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, 

dveře nebo okenice užitím fyzického násilí 

např. kopáním, naražením ramenem, 

zdviháním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A 

Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, 

dveře nebo okenice užitím jednoduchých 

nástrojů, např. šroubováku, kleští, klínu. 
3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup použitím 

dalšího šroubováku a páčidla. 
5 

4 C 

Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, 

sekery, sekáče a přenosné akumulátorové 

vrtačky. 
10 

5 D 

Zkušený zloděj dále používá elektrické 

nářadí, např. vrtačku, přímočarou pilu, 

úhlovou brusku o průměru kotouče 

maximálně 125 mm. 

15 

6 E 

Zkušený zloděj dále používá výkonné 

elektrické nářadí např. vrtačku, přímočarou 

pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče 

max. 230 mm. 

20 

 

 Klasickou ochranu rozdělujeme následovně:  

 obvodovou ochranu - tyto prostředky zajišťují bezpečnost vyhrazeného území 

a prostor kolem chráněného objektu. Jsou to především mechanické zábranné 

systémy, které jsou zřízeny mimo vlastní chráněný objekt na okolní volné ploše. 

Jejich úkolem je zabránit přístupu nežádoucích osob na chráněné území. Jedná se 

o ploty, brány, vrata, turnikety atd.; 

 plášťovou ochranu - tyto prostředky slouží k zabránění nepovolanému přístupu do 

objektů. Jde především o různé typy dveří, okna, střechy, stěny, podlahy; 
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 předmětovou ochranu - tyto prostředky slouží především k ochraně vybraných 

předmětů. Mohou být přenosné nebo nepřenosné, dále slouží k ochraně uloženého 

obsahu (peníze, cennosti, utajované skutečnosti) před zcizením nebo neoprávněnou 

manipulací. Patří zde trezory, pancéřové peněžní trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové 

schránky [28]. 

 

3.2 Režimová ochrana 

 Režimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření, 

které směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému. 

Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého systému ochrany. V praxi se 

jedná především o směrnice dané organizace pro: 

 

 vstup, odchod a pohyb osob po objektu, 

 manipulaci s hodnotami a informacemi, 

 využívaní zabezpečovacích systémů, 

 systémové opatření pro chování v krizových situacích, 

 klíčové režimy [30]. 

 

 Základním problémem režimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic (režimových opatření), ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života 

objektu. To se může podařit jenom v úzké součinnosti se všemi pracovníky objektu a s plnou 

podporou vedení.  

 

 V každé pokročilé společnosti se potřeba systematického řešení ochrany stala 

organickou součástí struktury podniků a organizací. Zahraniční prameny obecně říkají, že 

„zabezpečovací systémy jsou jenom tak účinné, jak jsou využívána režimová opatření.“ [30] 

 

Režimová opatření lze rozdělit:  

 

1. vnější režimová opatření,  

2. vnitřní režimová opatření.  
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Vnější režimová opatření  

 Týkají se především vstupních a výstupních podmínek chráněného objektu, to 

znamená prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej opouštějí. 

Vnější režimová opatření přesně stanoví kde, kdy, jak a s čím se smí nebo nesmí do objektu 

vstupovat [28]. 

 

Vnitřní režimová opatření  

 Týkají se hlavně dodržováním následujících směrnic:  

 omezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy podniku,  

 zvláštního režimu, který se dodržuje na vnitřní straně vnějšího ohrazení, dále je to 

zajištění osvětlení, vytvoření druhého vnitřního oplocení, které umožní do vnitřního 

prostoru oplocení vpouštět psy a vytvoření režimu strážních věží s fyzickou ostrahou,  

 režimu pohybu materiálu,  

 skladových režimů, které určují způsob, jakým bude přijímán a vydáván materiál 

a řady dalších opatření,  

 režimu manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se používají pro 

systémy zabezpečení vstupů, kterým se určuje systém a způsob označování, 

odevzdávání a přidělování klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů 

a způsob jejich použití [28]. 

 

Základní dokumenty režimové ochrany: 

1. Statut organizace – v něm je vyjádřen cíl a účel činnosti organizace, důležitost 

jejího postavení; 

2. Organizační řád organizace - konkretizuje strukturu podniku a vazby 

jednotlivých částí i vlastní provozní činnosti. Obsahuje i ustanovení týkající se 

ochrany organizace; 

3. Pracovní řád - rozvádí funkční náplně jednotlivých kategorií pracovníků, jejich 

práva a povinnosti, eventuelně pracovní postupy. Obsahuje podrobně 

zpracovanou komplexní ochranu včetně ochrany dat a informací. Musí se stanovit 

i stupeň utajení jednotlivých funkcí; 

4. Spisový řád - stanoví zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování 

a schvalování včetně další činnosti jejich předávání (kopírování, ukládání, 

poštovní přeprava, postupy v případě ztráty a další). S tím souvisí i manipulace 
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a režim dalších administrativních pomůcek, jako razítka, kopírovací papíry, 

barvící pásky, magnetická média apod.; 

5. Skartační činnost - vytříďování spisů dle další směrnice (skartační řád). Zde se 

stanoví skartační lhůty, způsob vytříďování agendy, určování jejich důležitosti 

a způsob likvidace [25]. 

 

3.3 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha patří mezi nejpoužívanější a nejdražší metody ochrany osob 

a majetku. Jedná se o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním 

úkolem je zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný 

pořádek. Tato činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti [25]. 

 

Fyzická ostrahu lze realizovat prostřednictvím: 

1. komerční soukromé bezpečnostní služby, 

2. vlastní ochranné služby organizací a podniků, 

3. státní ochranné služby - Policie ČR (služby ochrany ústavních činitelů apod.) [25]  

 

 Fyzická ostraha je ze všech nejnákladnější, proto je vhodné promyšleně kombinovat 

dostupné prostředky ochrany tak, abychom dosáhli co největší bezpečnosti chráněných 

hodnot. Porovnání fyzické ostrahy pracovníka s technickým zabezpečením (viz tabulka 2): 

 

Tabulka 2 - Porovnání fyzické ostrahy pracovníka s bezpečnostním čidlem [22] 

PRACOVNÍK OSTRAHY BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO 

Dlouhodobé periodické financování. Má vysokou vstupní investici. 

V případě poplachu může podniknout 

protiopatření. 

Příjezd zásahové jednotky na signál čidla 

vyžaduje určitý čas. 

Lze mu fyzicky zabránit ve vyhlášení 

poplachu. 

Je velice obtížné, nebo nemožné zabránit mu 

fyzicky ve vyhlášení poplachu. 

Pozornost strážce klesá v důsledku únavy, 

nudy, atd. 

Je spolehlivé, jeho citlivost se s časem 

nezmenšuje. 

U pracovníka ostrahy se nezvětšuje úroveň 

smyslů. 
Neustále se zvyšuje jeho technická úroveň. 

V rozboru situace je menší pravděpodobnost 

mýlky. 
Častěji vyvolá planý poplach. 

Pracovník ostrahy má 5 smyslů, kterými 

situaci vyhodnocuje. 

Je citlivější než lidské smysly, ale reaguje jen 

na jev určitého druhu. 
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Povinnosti pracovníka fyzické ostrahy: 

 zasahovat při zjištěné protiprávní činnosti s ohledem na přiměřenost zásahu, 

 zmobilizovat odpovědné složky, nebo síly k poskytnutí pomoci a odstranění 

nebezpečí, rizik a škody (zálohy, hasiče, policie, havarijní služby, zdravotní 

služba), 

 obnovit klid, bezpečnost a veřejný pořádek s ohledem na přiměřenost, 

 rozpoznat a odhadnout nebezpečí a hrozící rizika při narušení objektu, nebo 

živelných a průmyslových haváriích, 

 provádět opatření k zabránění vzniku úrazů na pracovišti, upozorňovat na 

překážky, 

 realizovat opatření na záchranu života, zdraví a majetku ve střeženém objektu, 

 chovat se k zaměstnancům a návštěvníkům zdvořile, důrazně a nekompromisně, 

nestranně a neúplatně, pravdivě, cílevědomě s komplexním přístupem k řešení 

problémů i psychicky náročných situací [25]. 

 

Poznámka: Sledování televize, čtení a jiné rozptylování ostrahy není přípustné. 

 

Formy fyzické ostrahy 

 

 Formy fyzické ostrahy (výkonu hlídací služby) lze charakterizovat jako vnější výraz 

či projev společným určitým typovým druhům fyzické ostrahy. Fyzická ostraha má různou 

obsahovou náplň své činnosti a jednotlivé typové okruhy této náplně nacházejí svůj vnější 

výraz právě v různých formách fyzické ostrahy. Význam forem fyzické ostrahy spočívá 

v tom, že pomáhají pracovníkům fyzické ostrahy již na počátku správně stanovit další 

zaměření své činnosti (práce) a správnou volbu metod prostředků bezpečnostní činnosti [18]. 

 

 Z hlediska ochrany a ostrahy majetku a osob lze definovat následující formy fyzické 

ostrahy:  

 

 Strážní služba - je vykonávána z pevných nebo pochůzkových strážnic. Jejím úkolem 

je pozorování objektu a jeho okolí včetně přilehlých komunikací a zabránění 

nedovolené činnosti na těchto objektech; 

 Bezpečnostní dohled - sleduje se oprávnění pohybu a činnosti osob, dodržování 

stanoveného vnitřního režimu, doprovod osob a dozor nad vykonávanými prácemi, 
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zabezpečení objektů a další úkoly. Provádí se buď přímo, nebo prostřednictvím 

kamerových systémů; 

 Bezpečnostní ochranný doprovod: 

- ochranný doprovod osob (bodyguard), 

- ochranné doprovody peněžních hotovostí a cenností, 

- ochranné doprovody kamionové přepravy a přepravy zásilek po železnici, 

lodí a letadlem, resp. další formy doprovodu zásilek. 

 Bezpečnostní ochranný doprovod je realizován pěším způsobem, nebo ve 

vozidle, nebo kombinovaně [25]; 

 Bezpečnostní průzkum - slouží zpravidla jako určitá rekognoskace prostředí, v němž 

mají být zpravidla uplatněny (realizovány) některé z dalších forem fyzické ostrahy. 

Jde o formu fyzické ostrahy, v jejímž rámci není zajišťována trvalá (soustavná) 

ochrana. Jde spíše o momentální zjišťování a upřesňování stavu veřejného pořádku 

a bezpečnosti majetku a osob v určitém čase a určitém prostoru. 

 Kontrolní propustková služba - zabezpečuje režim vstupu a vjezdu do objektu či 

prostoru a jeho opouštění. 

 Bezpečnostní výjezd - zásah - reakce na poplach elektronického zabezpečovacího 

systému. Zadržení pachatele, zjištění rozsahu narušení hlídaného prostoru, zajištění 

prostoru do původního stavu. Zabránění dalšímu napadení prostoru, zajištění místa činu 

s ohledem na zachování kriminalistických stop a zajištění svědků událostí a předání 

těchto informací Policii ČR [25]. 

 

3.4 Technická ochrana 

 Technická ochrana sama o sobě není ochranou v pravém slova smyslu, ale má 

směrem k pachateli bezprostředně jen odstrašující účinek. Tato technická ochrana je 

především založená na automatickém monitorování objektu pomocí technických prostředků 

objektové bezpečnosti a představuje detekční systém zabezpečující předávání informací 

v chráněném prostoru. Cílem použití technické ochrany je zvýšení efektivity (účinnosti) 

jiných forem ochrany objektu [19]. 
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 Technická ochrana využívá k zabezpečení následující prvky bezpečnosti: 

 

 mechanické prvky bezpečnosti - využívá mechanických prvků, resp. mechanických 

zábranných prostředků a systémů, které zamezují nebo znesnadňují proniknutí do 

chráněného objektu. Mezi mechanické prvky bezpečnosti patří: 

- mechanické zábranné systémy obvodové ochrany (např. bezpečnostní 

 oplocení, brány, branky, závory, atd.), 

- mechanické zábranné systémy plášťové ochrany (např. okna a balkónové 

 dveře, mříže, rolety, bezpečnostní a ochranné fólie, bezpečnostní skla, atd.), 

- mechanické zábranné systémy předmětové ochrany (např. trezory, komerční 

úschovné objekty, příruční pokladničky, manipulační schránky, atd.), 

 

 elektronické (elektrické) prvky bezpečnosti - ochrana majetku a osob pomocí 

elektrických (elektronických) prvků, zejména: 

- elektrická zabezpečovací a tísňová signalizace (dále jen „PZTS“) 

- elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“) 

- uzavřené televizní okruhy (dále jen „CCTV“), 

- přístupové a docházkové systémy (dále jen „ACCESS“), 

- biometrické identifikační systémy, 

- ochrana dat a informací, 

- průmyslová havarijní signalizace, 

- zdravotní a nouzová signalizace, 

- elektronická ochrana zboží, 

 

 kombinované (mechatronické) prvky bezpečnosti - které využívají kombinaci 

mechanických zábranných systémů a elektronickou ochranu jako jeden funkční blok 

(např. elektronické blokování dveří, závor, atd.), 

 

 speciální prvky bezpečnosti - využívající specifické (speciální) prostředky 

k zabezpečení ochrany objektů (např. chemická ochrana předmětů, atd.) 
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 Aby použité prostředky ochrany objektů byly přiměřené hodnotám, které mají chránit, 

je nutné klasifikovat prostředí, ve kterém se prvky technické bezpečnosti nacházejí, 

a odhadnout možnou míru rizika, kterou narušením objektu způsobí pachatelé [19]. 

 

 Rozlišují se čtyři třídy prostředí, které můžete shlédnout v následující tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Klasifikace prostředí pro zařízení PZTS dle ČSN EN 50131-1 [24] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I vnitřní 
Vytápěná obytná nebo obchodní 

místa 
+5°C až +40°C 

II vnitřní všeobecné 

Přerušovaně vytápěná nebo 

nevytápěná místa (chodby, 

schodiště, skladové prostory) 
10°C až +40°C 

III venkovní chráněné 
Prostředí vně budov, kde 

komponenty nejsou trvale vystaveny 

vlivům počasí (přístřešky) 

-25°C až +50°C 

IV venkovní všeobecné 
Prostředí vně budov, kde 

komponenty jsou trvale vystaveny 

vlivům počasí 

-25°C až +60°C 

 

Klasifikace prostředí komponentů PZTS 

 

 Třída I: Prostředí vnitřní - komponenty musí správně pracovat ve vytápěných 

prostředích. Předpokládané změny prostředí v rozmezí +5°C až +40°C o relativní 

vlhkosti okolo 75°C bez kondenzace; 

 Třída II: Prostředí vnitřní všeobecné - komponenty musí správně pracovat, jsou-li 

vystaveny vlivům prostředí, které se vyskytují všeobecně v objektech, kde není 

udržována stálá teplota. Předpokládané změny teplot v prostředí v rozmezí -10°C až 

+40°C o relativní vlhkosti okolo 75°C bez kondenzace 

 Třída III: Prostředí venkovní chráněné - komponenty musí správně pracovat, jsou-li 

vystaveny vlivům prostředí, které se vyskytují všeobecně vně budovy s tím, že 

komponenty PZTS nejsou vystaveny plně vlivům počasí. Předpokládané změny teplot 

v rozmezí -25°C až +50°C o relativní vlhkosti okolo 75°C bez kondenzace; 

 Třída IV: Prostředí venkovní všeobecné - komponenty musí správně pracovat, jsou-li 

vystaveny vlivům prostředí, které se vyskytují všeobecně vně budovy s tím, že 
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komponenty PZTS jsou vystaveny plně vlivům počasí. Předpokládané změny teplot 

v rozmezí -25°C až +60°C o relativní vlhkosti okolo 75°C bez kondenzace [24]. 

 

 Složitost používaných prvků a technologií používaných k zabezpečení ostrahy objektů 

je dána mírou předpokládaného narušení objektu. V této souvislosti se rozlišují čtyři stupně 

rizika, viz tabulka 4. 

 

Tabulka 4 - Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 [24] 

Stupeň 
Název stupně 

zabezpečení 
Příklady prostorů Typ útočníka 

1 Nízké riziko 
Obytné objekty s méně 

cennými aktivy 

Malá znalost PZTS 

Snadno dostupné nástroje 

2 Nízké až střední 

Kancelářské prostory, 

obytné objekty, komerční 

prostory 

Určité znalosti PZTS 

Základní přenosné 

přístroje (např. multimetr) 

3 Střední až vysoké riziko Banky 

Obeznámen s PZTS 

Základní přístroje a 

elektronická zařízení 

4 Vysoké riziko 
Tajné archivy, muniční 

sklady 

Podrobný plán vniknutí 

Prostředky pro náhradu 

prvků PZTS 

 

 Pozn.: Pro jaký stupeň zabezpečení lze daný výrobek použít, uvádí výrobce 

v technické dokumentaci výrobku. 

 

 Technická ochrana v rámci zabezpečení objektu doplňuje bezpečnostní systém a má 

v něm tyto následující úkoly: 

 

 podporovat klasickou ochranu - má funkci zajišťovat a předávat informace 

o napadení klasické ochrany a díky těmto informacím umožňovat včasný zásah 

fyzické ostrahy, 

 zvyšovat efektivnost fyzické ostrahy - umožňuje účinnější fungování fyzické 

ochrany a tím i zlepšení celkové ochrany objektu. 

 

Technická ochrana sama o sobě nikoho nezastaví, ale pouze upozorní na vniknutí 

pachatele, proto pro dostatečné zabezpečení je nutná její návaznost na ostatní druhy ochrany, 

především fyzickou ostrahu a nespoléhat se pouze na technickou ochranu [30]. 
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Rozdělení technické ochrany objektů z hlediska prostorového zaměření: 

 

 obvodová (perimetrická) ochrana - signalizuje narušení obvodu chráněného 

objektu. Obvodem objektu obyčejně rozumíme jeho katastrální hranice, vymezené 

obvykle přírodními nebo umělými bariérami (ploty, zdi, vodní toky). Téměř vždy 

jde o venkovní technické prostředky speciálně vyráběné pro tento účel; 

 plášťová ochrana - sleduje narušení pláště chráněného objektu (mechanické 

překážky), při níž je detekováno jakékoliv narušení konvenčních i nekonvenčních 

vstupních jednotek. V tomto případě se vždy zabýváme individuálním stavebním 

objektem, ať už je to celá budova nebo vyčleněný komplex místností a prostor ve 

větším objektu; 

 prostorová ochrana - tato ochrana sleduje vnitřní chráněné prostory. Čidla 

detekují pachatele, kterému se podařilo vniknout do chráněného objektu. Přitom 

zabezpečovací čidla detekují až pohyb v prostoru bezprostředně obklopujícím 

chráněné hodnoty a předměty; 

 předmětová ochrana - signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele 

u chráněného předmětu jak v případě jeho napadení, tak i při neoprávněné 

manipulaci s tímto předmětem či úschovným místem. Typická je ochrana trezorů 

nebo sbírkových předmětů; 

 klíčová ochrana - sleduje narušení klíčových míst chráněného objektu. Jedná se 

o taková místa, kde se předpokládá pohyb pachatele v chráněném objektu 

(schodiště, haly, chodby apod.). 

 

 Kombinacemi těchto výše uvedených typů ochrany se vytváří tzv. vícestupňová 

ochrana. Například pokud je v peněžním ústavu instalována plášťová i prostorová ochrana 

a trezor je zabezpečen čidlem, jde o trojstupňovou ochranu trezoru. Tento druh ochrany se 

provádí především u objektů se středními až vysokými a vysokými riziky (tzn. stupeň 

zabezpečení 3 a 4) [30]. 

 

 Technická ochrana zahrnuje níže uvedené formy ochrany: 

 

 poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

 kamerové a monitorovací systémy, 

 elektrickou požární signalizaci. 
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3.4.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou komplexem technických 

prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost 

určitým způsobem (opticky, akusticky) na definovaném místě signalizovat. Hlavním 

posláním PZTS je informovat majitele objektu (bytu, rodinného domu, prodejny, skladu, 

kanceláře atp.) nebo učenou obsluhu o pokusu vniknutí cizí osoby do chráněného prostoru. 

Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, záložního zdroje z detektorů (čidel v mnoha 

modifikacích - pasivních, aktivních i kombinovaných) a z koncových zařízení (sirény 

venkovní a vnitřní, telefonních komunikátorů, atd.). Stavebnicový systém umožňuje postupné 

doplňování a rozšiřování systému. Je nutné si uvědomit, že základem je vždy kvalitní 

mechanické jištění a elektronické zabezpečení slouží jako jeho doplněk [19]. 

 

 Před uvedením na trh musí systém PZTS projít zákonem stanovenými zkouškami 

v akreditované zkušebně. Potom je výrobek certifikován do určité kategorie, která umožňuje 

jeho využití v objektech s určitými riziky napadení. V Evropě se rozlišují čtyři kategorie 

(velmi vysoká rizika, vysoká rizika, průměrná rizika, nízká rizika).  

 

 Systémy PZTS pracují obvykle ve dvou režimech: 

 

 v nočním režimu, kdy střeží zpravidla všemi detektory celý objekt, 

 v denním režimu, kdy je budova v normálním provozu a střeží se pouze instalace 

systému a vybrané předměty (trezory, vystavované předměty, apod.). 

 

 Základní části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je ústředna - viz 

obrázek 2. Ústředna PZTS umožňuje připojení všech detektorů systému, monitoruje stavy 

detektorů rozmístěných v objektu, vyhodnocuje je a podle předem naprogramovaných 

instrukcí dává uživateli informace o stavu střeženého prostoru - předává poplachový signál 

vnější či vnitřní akustické a optické signalizaci, pultu centrální ochrany nebo například 

fyzické ostraze. Jednotlivé typy ústředen se liší rozsahem (počet zón, zařazením do 

bezpečnostní kategorie a vybavením). Významným parametrem ústředen je počet smyček. 

Smyčka znamená jeden bod pro připojení jednoho detektoru. Takže pokud má ústředna 

například 12 smyček, tak to znamená, že k ní lze připojit 12 detektorů (detektor pohybu, 

kouřový nebo plynový detektor, tísňová tlačítka, atd.) [19]. 
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 Bezpečnostní detektory pracují na různých principech - sledují pohyb objektů 

s určitou teplotou, využívají magnetických vlastností, Dopplerova efektu mikrovlnného 

záření, ultrazvuku, snímají zvuk mikrofonem atd. Úkolem těchto detektorů je odhalit 

nežádoucí pohyb ve střeženém prostoru, detekovat otevření dveří, rozbití oken, požár 

a podobně. 

 

 Koncová zařízení, která umožňují indikaci narušení střeženého objektu, například 

akustická siréna, optická signalizace. Pro dálkový přenos signalizace na pult centralizované 

ochrany se využívá radiových modemů nebo telefonních komunikátorů. 

 

 Zvláštním druhem systému PZTS je zařízení pro střežení obvodu rozsáhlých areálů, 

tzv. perimetrická ochrana. Ta umožňuje zachytit případného narušitele ještě před vlastním 

vniknutím do střeženého objektu a poskytuje bezpečnostním složkám více času pro zásah. 

 

 Analogickým elektronickým zabezpečením je tzv. elektronická požární signalizace, 

která plní funkci ochrany objektu před přírodními živly (požáry). 

 

 Je nutné zdůraznit, že instalace poplachové a tísňové signalizace se považuje za 

důvěrnou informaci organizace (společnosti), kde je tato signalizace instalována [19]. 

 

  

 

Obrázek 2 - Bloková schéma PZTS [19] 
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Základní funkce PZTS 

 

 V případě narušení střeženého objektu vzniká poplach. Signalizován je akusticky 

(venkovní siréna 125 dB) a zároveň může být informace o poplachu přenášena po telefonní 

lince, popřípadě GSM modulem nebo pomocí radiového vysílače, na pult centralizované 

ochrany. Celý systém uživatel ovládá klávesnicí ústředny. Detektory slouží k včasné 

lokalizaci narušitele v objektu. Infrapasivní detektory reagují na rychlou změnu teploty ve 

střeženém prostoru. Audio detektory reagují na frekvenci lomu skla upnutého v okenním 

rámu. Magnetické spínače reagují na otevření dveří a oken. Při kombinaci obvodové 

a prostorové ochrany se snižuje čas od narušení objektu k vyhlášení poplachu [19]. 

 

Ústředny PZTS 

 Úlohou ústředen v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech je sběr 

informací o stavu jednotlivých bezpečnostních čidel a na základě implementovaného 

rozhodovacího algoritmu správné vyhodnocení těchto informací s možností vyvolání 

poplachových signálů.  

 

 Podle stupně odolnosti ústředen proti jejich překonání a tím vyřazení buď celého 

zabezpečovacího systému, nebo jeho části, se rozlišují: 

 

 ústředny pro nízké riziko (stupeň zabezpečení 1), 

 ústředny pro nízké až střední riziko (stupeň zabezpečení 2), 

 ústředny pro střední až vysoké riziko (stupeň zabezpečení 3), 

 ústředny pro vysoké riziko (stupeň zabezpečení 4). 

 

 Ústředny poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace se podle počtu smyček dělí 

následovně:  

 

 ústředny malé (1 ÷ 5 smyček), 

 ústředny střední (6 ÷ 12 smyček), 

 ústředny velké (nad 12 smyček), 

 pulty centralizované ochrany.  
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 Podle způsobu připojování smyček se ústředny poplachové zabezpečovací a tísňové 

signalizace dále rozlišují: 

 

 ústředny analogové - smyčkové, které se vyznačují tím, že každá poplachová smyčka 

(skupina čidel, která jsou propojena společným vedením) je připojena na samostatný 

vyhodnocovací obvod ústředny, jejich nevýhodou je poměrně rozsáhlá kabeláž, neboť 

ke každému čidlu musí být přiveden kabel příslušné smyčky, 

 ústředny sběrnicové – s přímou adresací čidel, které využívají digitální adresné 

komunikace, po datovém vedení se ústředna periodicky aktivuje adresy jednotlivých 

čidel a přijímá příslušné odezvy, pracuje v režimu tzv. časového, nebo frekvenčního 

multiplexu. Kabeláž tohoto systému je minimální a umožňuje libovolnou konfiguraci 

kabelové sítě. Každé čidlo musí být, ale vybaveno komunikačním modulem, který 

umožňuje komunikaci s ústřednou, 

 ústředny koncentrátorové - smíšené - představují kombinaci analogových 

smyčkových ústředen a sběrnicových ústředen s přímou adresací a jsou určeny pro 

střežení rozsáhlých objektů, 

 ústředny s bezdrátovou komunikací - minimalizují kabeláž a využívají se k ochraně 

objektů, které nedovolují vedení kabelů (např. historické památky, atd.) podle 

způsobu komunikace se tyto ústředny dále rozlišují: 

- ústředny s jednosměrnou rádiovou komunikací, 

- ústředny s obousměrnou rádiovou komunikací [19]. 

 

3.4.2 Kamerové a monitorovací systémy 

 Kamerové zabezpečovací systémy jsou prakticky speciálním typem uzavřeného 

televizního okruhu. CCTV přenáší signál z kamer na určený a omezený počet monitorů. 

 

 Základní komponenty CCTV systému (viz obrázek 3) jsou: 

- kamery, 

- ovládací jednotky kamer, 

- monitory, 

- multiplexory 

- záznamová zařízení, 

- přenosová zařízení [24]. 
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Obrázek 3 - Zabezpečovací CCTV systém [24] 

 

Kamery 

 Slouží ke snímání obrazu sledovaného prostoru. Obraz je převeden na elektrický 

signál, který je prostřednictvím přenosových zařízení odeslán k dalšímu použití. Kamery 

mohou být řízeny pomocí ovládací jednotky, která umožňuje dálkové natáčení, přibližování, 

přisvětlování apod. Kamery pro bezpečnostní systém mohou být digitální nebo analogové, 

pevné nebo otočné, černobílé nebo barevné, pro vnější nebo vnitřní instalaci, případně 

miniaturizované pro jejich skrytou instalaci. Moderní kamery se často doplňují i o prvky pro 

akustickou komunikaci, tj. mikrofony a reproduktory [24]. 

 

Monitory 

 Slouží k zobrazení signálů přijatých z bezpečnostních kamer. Mohou být analogové 

nebo digitální. 

 

Multiplexory 

 Slouží ke sdružování a úpravě videosignálů. Pomocí těchto zařízení lze signály 

z několika kamer současně nebo postupně zobrazovat na jediném monitoru a také 

zaznamenávat na jediném záznamovém zařízení. Doposud se používají i funkčně podobná, 

starší zařízení - střihové jednotky a tzv. kvadrátory. Střihové jednotky však zajišťují jen 

postupné zobrazování záběrů z několika kamer ve stanoveném pořadí i intervalu střídání 

a kvadrátory dovolují jen současné zobrazení pohledů ze čtyř kamer na jediném monitoru. 
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V rozsáhlejších CCTV systémech se používají tzv. video-ústředny, které mají kapacitu 

stovek kamer a desítek monitorů. 

 

Záznamová zařízení 

 Slouží k záznamu signálů z kamer pro potřeby případného vyšetřování nějakého 

incidentu. Pro záznam analogového signálu se používají kazetové videorekordéry a pro 

záznam digitálního signálu slouží digitální videorekordéry. Paměťové médium u kazetového 

videorekordéru je běžná pásková kazeta a u digitálního videorekordéru se používá pevný 

disk. 

 

Přenosová zařízení 

 Pro přenos signálu se zpravidla používají kabelové rozvody, ale v současné době se 

stále více prosazují i přenosy rádiové. V případě kabelového rozvodu se pro přenos 

analogového signálu používají koaxiální rozvody a pro přenos digitálního signálu běžná 

strukturovaná kabeláž [24]. 

 

3.4.3 Elektrická požární signalizace 

 Elektrická požární signalizace je soubor technických zařízení, skládajících se 

z ústředny EPS, hlásičů požáru a doplňujících zařízení. Tato zařízení tvoří systém, jehož 

úkolem je zaznamenávat a vyhodnocovat požár, již při jeho vzniku a požár signalizuje 

opticky i akusticky na ústředně EPS. Signalizace bývá v místě stálé služby, která může na 

signalizaci zareagovat. Je např. schopná začínající požár zlikvidovat nebo přivolat další 

pomoc, (např. jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky, dále jen 

„HZS ČR“) [21]. 

 

 Mezi hlavní úkoly elektrické požární signalizace patří: 

 

 rychlé a spolehlivé určení místa požáru již v samém počátku zahoření, 

 vyhlášení poplachu, aktivace a řízení evakuačního systému v zasažených oblastech, 

 ovládání a signalizace stavu dalších požárně bezpečnostních zařízení. 

 

V některých případech také realizuje automatickou komunikaci s hasičským 

záchranným sborem prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“).  
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 Elektrická požární signalizace tvoří základní součást systémů požárně bezpečnostních 

zařízení. Její význam ve většině případů převyšuje ostatní zabezpečovací systémy, jak 

z hlediska hodnot chráněného majetku, také její základní, nenahraditelnou úlohou ochrany 

života a zdraví osob. Při odborné instalaci tak včasnou informaci přispívá EPS 

k minimalizaci škod vzniklých požárem [21]. 

 

4 POPIS OBJEKTU SPOLEČNOSTI TESTSTAV, SPOL. S.R.O. 

 

Následující kapitola se věnuje společnosti TESTSTAV, spol. s.r.o., která sídlí v Ostravě 

- Heřmanicích, ulice Orlovská 347/160 (obrázek 4) a zahrnuje především základní poznatky 

o lokalitě, okolí, samotném zázemí a podnikatelských aktivitách a záměrech společnosti. 

V současnosti společnost zaměstnává ve stálém pracovním poměru 10 zaměstnanců. 

 

Společnost TESTSTAV, spol. s.r.o. od svého vzniku v roce 1994 poskytuje komplexní 

služby v oblasti stavebního zkušebnictví, diagnostiky a hodnocení kvality stavebních 

materiálů, technologií, konstrukcí a prováděných prací. Školený tým pracovníků 

akreditované zkušebny a dlouholeté zkušenosti v oblasti kvality stavebních prací 

a technologií jsou zárukou profesionálního přístupu k řešení požadavků zákazníků nejenom 

se zaměřením na zkušebnictví a zkoušení ale i na poradenství [37]. 
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Obrázek 4 - Logo společnosti TESTSTAV spol. s.r.o. [37] a její sídlo - zadní a přední strana budovy 

 [zdroj: vlastní] 

 

 Výše uvedená společnost zkouší mechanicko-fyzikální vlastností zemin, kameniva, 

betonů, maltovin a jiných stavebních materiálů, dále zkouší těsnosti kanalizačních a jiných 

potrubí. Provádí odtahové zkoušky materiálových souvrství, jádrové vývrty do betonu 

a asfaltu, metrologické služby a v neposlední řadě kontroluje kvalitu provedené práce. Řídí se 

heslem: „… kvalitou testujte kvalitu!“ 

 

  Společnost je akreditována od Českého institutu pro akreditaci a vlastní osvědčení 

o akreditaci. Předmětem této akreditace je především: zkoušení a vzorkování kameniva, 

betonu, nedestruktivní zkoušení betonu, laboratorní zkoušky zemin, zhutnění zemin 

a sypaniny, zkoušky přídržnosti a přilnavosti v laboratorních a polních podmínkách.  

 

 Mezi základní poskytované služby se řadí: 

 

 poradenská činnost, 

 diagnostika dřevěných konstrukcí ultrazvukem, 

 zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí, 

 jádrové vývrty do betonu, 
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 zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, 

 statistická zatěžovací zkouška podloží, 

 zkouška pevnosti betonu nedestruktivní metodou, 

 zkouška konzistence betonu, 

 zkouška pevnosti betonu v tlaku. 

 

Ke většině poskytovaným službám společnost využívá převážně laboratoře, které se 

nacházejí v budově společnosti. 

 

4.1 Popis a lokalita objektu  

Chráněným objektem je jednopodlažní nepodsklepená budova o rozměrech přibližně 

34 x 12,6 m, rozkládá se tedy na ploše 428,4 m
2
. V budově se nachází kanceláře pro řídící, 

projekční a administrativní činnost, laboratoř zemin, kameniva, betonů a sklad dokumentů. 

Základy budovy tvoří betonový základ, zbytek obvodových a ostatních nosných stěn je 

tvořen plnými cihlami. Střecha je sedlového tvaru a je pokryta fóliovými hydroizolačními 

pásy. Vstup do budovy společnosti je možný pomocí dvou vchodů. Hlavní vchod je určen 

převážně pro vstup zaměstnanců a návštěv. Vedlejší vchod je umístěn v největší laboratoři 

a slouží převážně k nakládání a vykládání materiálů, který bude zkoušen. Oba vchody jsou 

situovány z parkoviště, které je oploceno. Součástí chráněné budovy společnosti je garáž, 

která je zatím nepoužívaná z důvodu její celkové rekonstrukce, dále součástí společnosti je 

zcela totožná budova, která je nyní také v celkové rekonstrukci. Patří také majiteli 

chráněného objektu a po rekonstrukci bude poskytnuta k pronájmu.  

 

Na pozemku přilehlém k budově je vybudováno parkoviště s asi patnácti parkovacími 

místy. Pozemek objektu má obdélníkový tvar a je obehnán drátěným oplocením. Vjezd na 

pozemek je možný pouze hlavní bránou. Vedle hlavní brány se nachází postranní branka, 

vhodná pro vstup zaměstnanců a návštěv bez dopravního prostředku. Na následujícím 

obrázku 5 je uveden letecký snímek objektu s přilehlým parkovištěm a příjezdovou cestou. 
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Obrázek 5 - Letecký snímek objektu společnosti TESTSTAV, spol. s.r.o. [33] 

 

Společnost je situován na severozápadním okraji městské části Heřmanice, na ulici 

Orlovská, přibližně 1,5 km severovýchodním směrem od křižovatky ulic Bohumínská, 

Muglinovská a Orlovská. K areálu společnosti vede odbočka ze silnice II. třídy č. 470, která 

spojuje město Ostrava s městem Orlová a tím zajišťuje velmi dobrou dopravní dostupnost. 

Přibližně 2 km severozápadním směrem prochází dálnice D1. Severně od objektu společnosti 

za silnicí II. se nachází průmyslový areál Ostrava - Heřmanice, kde převažuje zástavba 

průmyslovými objekty (betonárka, areál bývalého dolu Heřmanice), v širším okolí se 

nacházejí vícepodlažní obytné domy a objekty individuálního bydlení. Směrem na východ 

vedle společnosti sídlí známá společnost DPD, která patří k evropským poskytovatelům 

expresních a zásilkových služeb.  

 

Areál společnosti se nachází v rovinatém terénu a v celkem bezproblémové čtvrti. 

Okolí objektu je osvětleno pouličním osvětlení. Vzhledem k současnému stavu zabezpečení 

společnosti (viz podkapitola 4.3) ovšem nelze vyloučit, že v minulosti někdy došlo 

k překonání mechanické ochrany (např. přelezením hlavní brány, postranní branky, drátěným 

oplocením a vstupu nepovolené osoby na pozemek chráněného areálu společnosti). 
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4.2 Aktiva společnosti 

Chráněné aktiva jsou rozmístěna po celém objektu společnosti. V první řadě se jedná 

o vybavení laboratoří, kde se nacházejí drahé pracovní pomůcky, nářadí a různé přístroje 

betonářské technologie, lisy, přístroje určené pro kontrolní zkoušky např. betonových cihel, 

tvárnic, směsi, malty, zámkové dlažby, atd. Dalším cenným aktivem jsou služební 

automobily, které se nacházejí na parkovišti v areálu objektu.  

 

 Mezi další chráněná aktiva je potřeba zařadit samotné vybavení kanceláří 

zaměstnanců společnosti. Jedná se převážně o výpočetní techniku, počítače (celkem sedm 

počítačů), tiskárny, kopírky, elektroniku dále databázi obsahující informace o zaměstnancích, 

společnosti, zákaznicích, pracovních zakázek a počítačový hardware i software. V objektu se 

nevyskytují žádné šperky, umělecké díla ani finanční hotovosti. Trezor v chráněném objektu 

společnosti také není.  

 

4.3 Současný stav zabezpečení 

Ve společnosti je zavedená prozatím pouze mechanická ochrana a to důvodu zcela 

nové rekonstrukce celé budovy společnosti. V nočních hodinách je objekt prozatím střežen 

fyzickou ostrahou. Majitel ovšem nechce do budoucna, aby v objektu společnosti byla 

fyzická ostraha zavedena, proto tedy uvažuje o zavedení prvků PZTS, nechce ale nově 

zrekonstruovanou budovu ničit kabeláží, proto bude vybírat převážně z bezdrátových 

zabezpečovacích systémů. 

 

 Hlavní (obrázek 6) i vedlejší (obrázek 7) vchod společnosti je opatřen bezpečnostními 

plastovými dveřmi s menší výlohou tvořenou bezpečnostním sklem s fólií a bezpečnostním 

kováním a zámkem. Nad dveřmi jsou umístěny halogenové reflektory se senzorem pohybu. 

U hlavního vchodu je navíc umístěn nerezový zvonek s mluvítkem. 
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Obrázek 6 - Hlavní vchod společnosti 

[zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 7 - Vedlejší vchod laboratoře společnosti 

[zdroj: vlastní] 

 

 

 Každé okno společnosti je zabezpečeno pevnou ocelovou mříží (obrázek 8). Pevné 

mříže jsou jedním z nejstarších způsobů mechanického zajištění objektů. 

 

  

Obrázek 8 - Zabezpečené okna pevnými ocelovými mřížemi [zdroj: vlastní] 

  

Pozemek areálu je ohraničen klasickým drátěným oplocením (obrázek 9) o výšce 

1,80 m a délce 75 x 36m. Sloupky oplocení jsou ocelové, zabetonované v hliněném podloží. 

Pletivo oplocení je čtvercové s velikostí oka 50 x 50 mm a průměrem drátu pletiva 3 mm. 

Povrchová úprava pletiva je chráněna proti korozi s PVC povlakem. Klasické drátěné 

oplocení je vedeno pouze kolem východní části objektu. Na části západní strany je objekt 

ohraničen samotným pláštěm budovy. 
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Obrázek 9 - Klasické drátěné oplocení společnosti [zdroj: vlastní] 

 

 Na jižní straně areálu je situována dvoukřídlá otočná brána, která umožňuje vjezd 

dopravních prostředků na pozemek společnosti. Vedle hlavní brány se nachází jednokřídlá 

otočná branka pro vstup zaměstnanců a návštěv. Konstrukce branky a brány je ocelová 

s klasickým drátěným výpletem o výšce 2 m (obrázek 10). Branka je uzamykatelná 

klasickým zámkem, kdežto brána se uzamyká pomocí řetězu s visacím zámkem.  

 

 

Obrázek 10 - Jednokřídlá otočná branka s dvoukřídlou otočnou bránou [zdroj: vlastní] 
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5 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU 

 

Cílem bezpečnostní analýzy objektu je posouzení účinnosti a efektivnosti současných 

metod ochrany a vypracování podkladů pro navržení dokonalejšího zabezpečovacího 

systému. Protože vynaložené prostředky zabezpečovacího systémů je poměrně nákladná 

záležitost, je nutné zajistit, aby vynaložené prostředky byly využity, co nejefektivněji a vedly 

k odstranění rizik. K tomu je nutné určit, co se bude chránit, jakým způsobem, jaké 

prostředky a metody k tomu budou využity, kdo bude provádět obsluhu systému a jeho 

údržbu, jak a odkud bude organizován zákrok v případě napadení objektů apod. [30] 

 

 Jednotlivé prvky bezpečnostní analýzy a jejich vzájemné vztahy je znázorněn 

blokovým schématem (obrázek 11), z něhož je zřejmé, že se jedná o konkretizaci již 

uvedeného systémového pojetí procesu poskytování ochrany. 

 

 

 

Obrázek 11 -  Struktura bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu [30] 

 

 Pro zjištění nejzávažnějších rizik, která mohou hrozit společnosti TESTSTAV, spol. 

s.r.o. v oblasti protiprávních jednání, byly vybrány metody, kterými jsou identifikována 

možná ohrožení. Jedná se o metody analytického modelování rizik.  

 

Nejprve byl zpracován Ishikawův diagram příčin a následků (viz podkapitola 5.1) 

pro určení možných příčin narušení bezpečnosti objektu. Po odhalení možných ohrožení 

daného objektu byly dále zvoleny metody výpočtu rizika.  
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Jako nejvhodnější z pohledu přehlednosti, dostupnosti a aplikace na daný problém 

byla zvolena analýza metody selhání a jejich dopadů (viz podkapitola 5.2), která byla 

použita k ohodnocení způsobů ohrožení, možných následků a návrhu opatření v objektu. 

Výsledky této analýzy budou doplněny o Paretův diagram k identifikaci nejzávažnějších 

příčin a graficky ho znázorněny Lorenzovou křivkou.  

 

Za účelem verifikace výsledků analýzy metody selhání a jejich dopadů (dále jen 

„FMEA“) byla provedena metoda hodnocení rizika tzv. metodu souvztažnosti (viz 

podkapitola 5.3).  

 

5.1 Ishikawův diagram příčin a následků  

Pro identifikaci rizik společnosti byl zpracován Ishikawův diagram příčin a následků 

nazývaný také jako diagram „rybí kostry“, který kdysi vytvořil profesor Kaora Ishikawa. 

Diagram je grafickým znázorněním různých faktorů, které ovlivňují důsledek. Účelem této 

metody je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který je řešen. Princip diagramu 

vychází z toho, že každý problém má svou příčinu nebo kombinaci příčin. 

 

Pro účely této diplomové práce jsem zpracovaný Ishikawův diagram, který můžete 

shlédnout na obrázku 12, použila pro odhalení možných příčin, jejichž důsledky způsobují 

nedostatečnou úroveň zabezpečení a celkové fungování sytému zabezpečení společnosti.  

 

Odhalené příčiny z daného diagramu dále použiji jako základní vstupní informace při 

provádění dalších metod v procesu analýzy. S ohledem na velikost a čitelnost diagramu 

uvádím obrázek 12- Ishikawův diagram na následující stránce. 
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Obrázek 12 - Ishikawův diagram [zdroj: vlastní] 
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5.2 Metoda selhání a jejich dopadů 

Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda selhání a jejich dopadů - Failure Mode and Effect Analysis (dále 

jen „FMEA“) slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy [27]. 

 

Vychází se z výpočtu uvedeného v následujícím vzorci: 

HNPR   5.2.1 

kde: 

R   - míra rizika 

P   - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N   - závažnost následků 

H   - odhalitelnost rizika 

 

Míra rizika se metodou FMEA určuje tak že u každé události se oboduje jeho 

závažnost následků, pravděpodobnost vzniku rizika a odhalitelnou rizika. Vychází se při tom 

z tabulky 5. Vynásobením těchto hodnot získám rizikové číslo R každé události. Čím je 

rizikové číslo větší, tím je událost považována za závažnější.  

 

Tabulka 5 - Parametry hodnocení užité v rámci metody FMEA [27] 
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Pro zpracování metody jsem použila výstupy z Ishikawova diagramu příčin 

a následků společnosti. Zpracovanou analýzu rizik metodou FMEA pro chráněný objekt 

společnosti můžete shlédnout v tabulce 6, kterou uvádím z důvodu přehlednosti na 

následující stránce. 

 

 Analýzu FMEA jsem dále doplnila Paretovým diagramem, který je tvořen 

Lorenzovou křivkou a slouží k identifikaci nejzávažnějších příčin.  

 

Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou křivkou se vytváří za účelem určení 

hranice závažnosti jednotlivých událostí. Vychází se při tom z tzv. Paretova principu, který 

stanovuje, že ze všech možných rizik je potřeba odstranit alespoň 80% z nich, aby bylo 

dosaženo požadovaného bezpečného stavu zabezpečení. Z uvedeného principu vyplývá, že 

pro sestrojení diagramu je nutné vypočíst relativní a kumulativní četnosti rizikového čísla R. 

 

 Vypočtené relativní četnosti a kumulativní četnosti rizikového čísla R jsou uvedeny 

v tabulce 7. 
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Tabulka 6 - Analýza FMEA [zdroj: vlastní] 
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Tabulka 7 - Sestupně seřazené události včetně vypočítaných relativních a kumulativních četností [zdroj: vlastní] 

Poř. 

číslo 
Událost R 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost [%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

1 Překonání prostorové ochrany 75 75 29,4 29,4 

2 Překonání plášťové ochrany 60 135 23,5 52,9 

3 Překonání perimetrické ochrany 48 183 18,8 71,8 

5 Požár 30 213 11,8 83,5 

4 Interní hrozby 24 237 9,4 92,9 

6 Narušení softwarové bezpečnosti 18 255 7,1 100 

  

 Po vypočtení všech četností jsem sestavila Paretův diagram doplněný Lorenzovou 

křivkou. Výsledný graf je znázorněn na obrázku 13. K sestavení Paretova diagramu jsem 

vycházela z vypočtených hodnot tabulky 7. 

 

Obrázek 13 - Paretůw diagram s Lorenzovou křivkou [zdroj: vlastní] 

 
 

 Na levé svislé ose výše znázorněného diagramu jsou vyneseny rizikové čísla 

jednotlivých událostí, na pravé svislé ose jsou vyneseny kumulativní riziková čísla 

v procentech. Dále na vodorovné ose jsou vyneseny pořadové čísla jednotlivých událostí 

sestupně seřazené dle velikosti rizikového čísla, tedy od největšího po nejmenší R. Dle 

Paretova principu jsou nejzávažnější ty události, jejichž kumulativní rizikové číslo leží pod 

80% hranicí součtu rizikových čísel všech událostí. 
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 Na základě provedené analýzy FMEA a Paretova diagramu bylo vyhodnoceno, že 

nejzávažnější události schopné způsobit narušení bezpečnosti cháněného objektu společnosti 

jsou převážně události: překonání prostorové, plášťové, perimetrické ochrany a požár.  

 

 Na výsledky a informace z prováděných analýz bude brán zřetel při výběru návrhu 

zabezpečení objektu společnosti a to nejlépe tak, aby došlo k inovaci stávajícího systému 

zabezpečení a došlo tak k minimalizaci rizik, které mohou narušit bezpečnost společnosti. 

 

5.3 Analýza souvztažnosti 

Tuto analýzu jsem zvolila za účelem verifikace předchozí analýzy FMEA a jejího 

dalšího rozšíření. Aplikace analýzy souvztažnosti je vhodná pro posuzování, vyhledávání 

a hodnocení rizik v rámci celých objektů či určité služby. Cílem analýzy je zjištění 

vzájemných vazeb mezi zdroji a objekty rizik, včetně odhalení jejich nejslabších míst. Je 

vhodná pro posuzování celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, kraje či 

republiky, protože právě provázanost těchto prvků rizika v systému rizika umožňuje tzv. 

„domino-efekt“ nebo „synergický efekt“ při šíření destrukce z jednoho místa na druhé [27]. 

 

K provedení analýzy jsem použila čtrnáct rizik, které již byly hodnoceny předchozí 

analýzou FMEA. V dalším kroku následovalo ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání 

možných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel byla sestavena tabulka 8 s maticí již 

zmíněných čtrnácti možnými zdroji rizik, kterou opět uvádím z důvodu přehlednosti na 

následující stránce. V případě vzájemného ovlivnění byla do tabulky doplněna jednička, 

v opačném případě nula.  
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Tabulka 8 - Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti [zdroj: vlastní] 

 
 

Hodnoty zapsaných čísel byly sečteny ve sloupcích i řádcích a dále vypočteny dle níže 

uvedených vzorců koeficienty Kar a Kbr, což jsou procentní vyjádření počtu Rb, která mohou 

být vyvolána rizikem Ra. 

 

   1001   xKK arar  5.3.1 

 

 Vypočítané hodnoty koeficientů jednotlivých zdrojů rizik jsou uvedeny v tabulce 9, 

ze které se dále vychází při grafickém zpracování analýzy. 

 
Tabulka 9 - Stanovení koeficientů rizika [zdroj: vlastní] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kar [%] x 92 77 85 77 85 92 85 46 54 77 62 69 85 23 

Kbr  [%] y 92 77 85 85 85 77 85 62 77 69 38 62 92 31 

 

   1001   xKK brbr  5.3.2 
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 Z tabulky 9 se určí maximální a minimální hodnoty koeficientů Kar a Kbr, které jsou 

potřebné pro výpočet os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí následujících vzorců na 

základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. 

 

   sKKO arar  100:minmax1001 [%] 5.3.3 

   sKKO brbr  100:minmax1002 [%] 5.3.4 

 

Údaje nutné pro výpočet os: 

 

Karmax Karmin Kbrmax Kbrmin s O1 O2 

92 % 23 % 92 % 31 % 80 % 45 % 51% 

 

Všechny hodnoty z tabulky 9 jsou vneseny do grafu znázorněného na obrázku 14, 

který je rozdělen do čtyř kvadrantů stanovených polohou os O1 a O2. 

 

Obrázek 14 - Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti [zdroj: vlastní] 

 
 

 

 

Rizika 

I. oblast II. oblast 

IV. oblast III. oblast 
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Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik jsou uvedeny v následující tabulce 10. 

 

Tabulka 10 - Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažnosti [27] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

Tato analýza souvztažnosti identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb 

hodnoceného systému, tedy oblasti zvýšeného rizika I. zahrnující primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika. Jsou to rizika číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13.  

 

Podle výše uvedené tabulky 8 se jedná tedy o neoprávněný vstup osob, krádež 

majetku, vloupání dveřmi, vloupání oknem, poškození majetku společnosti, překonání 

pláště budovy, vnášení nebezpečných předmětů, zneužití informací, neuzavření oken, požár 

a ztráta důležitých dat a informací. 

 

5.4 Vyhodnocení provedených analýz rizik v objektu společnosti 

Výše provedené analýzy byly aplikovány na společnost TESTSTAV, spol. s.r.o. 

s cílem odhalit slabá místa v systému bezpečnosti organizace. V první řadě byla pomocí 

Ishikawova diagramu příčin a následků identifikována jednotlivá rizika ohrožující bezpečnost 

společnosti a následně byla vybrána nejzávažnější rizika pomocí metody FMEA 

a verifikována analýzou souvztažnosti. 

 

Následující tabulka 11 zobrazuje výsledná nebezpečí vyplývající z provedených 

analýz, která se jeví jako nejzávažnější a je tedy potřeba se jimi dále podrobněji zabývat. 
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Tabulka 11 - Odhalená rizika vyplývající z provedených analýz [zdroj: vlastní] 

ANALÝZA  

ODHALUJÍCÍ RIZIKO 
ODHALENÉ RIZIKO 

ANALÝZA  

METODOU FMEA 

Překonání prostorové ochrany 

Překonání plášťové ochrany 

Překonání perimetrické ochrany 

Požár 

ANALÝZA  

SOUVZTAŽNOSTI 

Neoprávněný vstup osob 

Krádež majetku 

Vloupání dveřmi 

Vloupání oknem 

Poškození majetku společnosti 

Překonání pláště budovy 

Vnášení nebezpečných předmětů 

Přelezení plotu 

Zneužití informací 

Neuzavření oken 

Požár 

Ztráta důležitých dat a informací 

 

K eliminaci těchto zjištěných rizik je nutné navrhnout určitá opatření v podobě 

účinného a efektivního zabezpečení. Provedené analýzy ukazují nutnost zabezpečení 

společnosti nejen pomocí klasických a technických prostředků, ale převážně na nutnost 

zavedení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 

 

Konkrétními opatřeními, kterými je možné odhalená rizika minimalizovat se zabývá 

následující kapitola. 

 

6 VARIANTY NÁVRHŮ INOVATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ  

 

V této kapitole se budu věnovat návrhům opatření na zabepečení společnosti 

TESTSTAV, spol. s.r.o. dle identifikovaných rizik. V následujících podkapitolách jsou 

zpracovány tři varianty zdokonaleného zabezpečení „A“, „B“, „C“, které jsou dále 

ekonomicky srovnány (viz kapitola 7) a v další následující kapitole jsou tyto varianty 

zabezpečení zhodnoceny metodou vícekriteriálního rozhodování (viz kapitola 8). Na základě 

této metody je vybrána nejúčinnější inovativní varianta z pohledu zabezpečení.  
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Po konzultaci s panem majitelem společnosti byly stanoveny kritéria pro zhotovení 

inovativního zabezpečení objektu společnosti. Dále uvádím seznam stanovených 

a odsouhlasených kritérií, podle kterých jsou jednotlivé varianty zabezpečení posouzeny: 

spolehlivost; finanční náklady na realizaci; míra zásahu do chodu společnoti při realizaci; 

náročnost ovládání; estetika; životnost; délka záruky; kvalita servisu a údržba. 

 

 Jelikož si majitel společnosti nepřeje, aby při instalaci čidel PZTS byla nově 

zrekonstruovaná budova společnosti poškozena kabeláží, budou se návrhy systému 

zabezpečení skládat převážně z bezdrátového elektronického zabezpečení. 

 

6.1 Varianta zabezpečení „A“ 

Pro zdokonalení současného zabezpečení společnosti budu převážně vycházet 

z výstupů analýz, které jsem zpracovala v předešlé kapitole 5. Variantu zabezpečení „A“ tedy 

navrhuji zabezpečit pomocí: 

 

 mechanických zábranných systémů,  

 bezdrátových poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů tvořených čidly 

pro prostorovou, perimetrickou a plášťovou ochranu, 

 požárních hlásičů.  

 

V případě poplachu z čidel by byl signál předán na pult centralizované ochrany (dále jen 

„PCO“). 

 

Mechanické zábranné systémy 

 Klasické drátěné oplocení doplněno držáky (bavolety) ostnatého drátu ve tvaru „V“, 

které umožňují instalaci ostnatého drátu v šesti řadách firmy PILECKÝ s.r.o. Držák 

ostnatého drátu je doplněn ostnatým drátem PICHLÁČEK, který slouží k zvýšení 

zabezpečení oplocených objektů. Povrchová úprava ostnatého drátu je pozinkovaná. 

Dále jsou k drátěnému plotu přidány podhrabové desky se stabilizačními 

pozinkovanými držáky k jejich instalaci [35]. 

 Výměna jednokřídlé branky s klasickým drátěným výpletem a s klasickým zámkem 

za jednokřídlou branku s kovovou pozinkovanou výplní firmy PILECKÝ s.r.o. 

a bezpečnostní vložkou EVVA DPI firmy NEXT spol. s.r.o. Tato bezpečnostní vložka 
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je certifikována ve 4. bezpečnostní třídě. Kombinace kolíčkového odpruženého 

systému a dvou nezávislých systémů profilů poskytuje velké množství 

kombinací [34],[35]. 

 Výměna dvoukřídlé otočné brány s klasickým drátěným výpletem, řetězem s visacím 

zámkem za samonosnou posuvnou pozinkovanou bránu s automatickým pohonem 

na dálkové ovládání firmy PILECKÝ s.r.o. [35] 

 

Prostorová ochrana 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P firmy JABLOTRON ALARMS a.s., 

který slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov [32]. 

 Bezdrátový požární detektor JA-80S firmy JABLOTRON ALARMS a.s., kombinuje 

optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální 

varování [32]. 

 Ústředna zabezpečovacího systému OASiS - JA-83K firmy JABLOTRON ALARMS 

a.s. Jedná se o hybridní ústřednu, která bude osazena rádiovým modulem JA-82R, 

pomocí něhož lze do ústředny přiřadit až 50 bezdrátových periferií (klávesnice, 

sirény, detektory, atd.). Dalším modulem, kterým bude ústředna osazena je GSM 

komunikátor JA-82Y, pomocí něhož ústředna předává poplachové zprávy uživateli 

a komunikuje na PCO v pásmu GSM [32]. 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F firmy JABLOTRON ALARMS a.s., která slouží 

k ovládání a programování systému dané ústředny. Komunikuje bezdrátově 

protokolem OASiS a je napájena z baterií [32]. 

 

Perimetrická ochrana 

 Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-188P firmy JABLOTRON ALARMS a.s. 

Detektor JA-188P zajišťuje stabilní a přesnou detekci pohybu ve vnějším 

prostředí [32].  

 Bezdrátová vnější siréna s blikačem JA-80A firmy JABLOTRON ALARMS a.s., 

která by měla v případě poplachu být zaregistrována sousedy a např. náhodným 

kolemjdoucím [32]. 

 

Plášťová ochrana 

 Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B firmy JABLOTRON ALARMS a.s., který 

slouží k detekci rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť chráněného prostoru. 
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Reaguje na změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení skla. 

Detektor komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS a je napájen z baterie [32]. 

 Neviditelný bezdrátový detektor otevření - magnetický JA-82M firmy JABLOTRON 

ALARMS a.s. Detektor je určen k detekci otevření oken (dveří) a montuje do 

plastových či dřevěných rámů a lze jej použít s většinou typů kování. Detektor 

komunikuje také bezdrátově protokolem OASiS a je napájen z baterií [32]. 

 

6.2 Varianta zabezpečení „B“ 

Varianta zabezpečení „B“ je podobná předešlé variantě zabezpečení „A“ s tím, že jsou 

v objektu společnosti: 

 

 odebrána některá čidla PZTS, 

 doplněna atrapami kamerového systému.  

 

Systémy a čidla PZTS by byly napojeny na pult centralizované ochrany.  

 

Mechanické zábranné systémy 

 Výměna jednokřídlé branky s klasickým drátěným výpletem a s klasickým zámkem 

za jednokřídlou branku s kovovou pozinkovanou výplní firmy PILECKÝ s.r.o. 

a bezpečnostní vložkou EVVA DPI firmy NEXT spol. s.r.o. Tato bezpečnostní 

vložka je certifikována ve 4. bezpečnostní třídě. Kombinace kolíčkového 

odpruženého systému a dvou nezávislých systémů profilů poskytuje velké množství 

kombinací [34],[35]. 

 Výměna dvoukřídlé otočné brány s klasickým drátěným výpletem, řetězem s visacím 

zámkem za dvoukřídlou vjezdovou bránu s kovovou pozinkovanou výplní 

s manuálním ovládáním firmy PILECKÝ s.r.o. a bezpečnostní vložkou EVVA DPI 

firmy NEXT spol. s.r.o. Tato bezpečnostní vložka je certifikována ve 4. bezpečnostní 

třídě. Kombinace kolíčkového odpruženého systému a dvou nezávislých systémů 

profilů poskytuje velké množství kombinací [34],[35]. 

 Klasické drátěné oplocení doplněno držáky ostnatého drátu ve tvaru „V“, které 

umožňují instalaci ostnatého drátu v šesti řadách firmy PILECKÝ s.r.o. Držák 

ostnatého drátu je doplněn ostnatým drátem PICHLÁČEK, který slouží k zvýšení 
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zabezpečení oplocených objektů. Povrchová úprava ostnatého drátu je 

pozinkovaná [35]. 

 

Prostorová ochrana 

 Ústředna zabezpečovacího systému OASiS - JA-83K firmy JABLOTRON ALARMS 

a.s. Jedná se o hybridní ústřednu, která bude osazena rádiovým modulem JA-82R, 

pomocí něhož lze do ústředny přiřadit až 50 bezdrátových periferií (klávesnice, 

sirény, detektory, atd.). Dalším modulem, kterým bude ústředna osazena je GSM 

komunikátor JA-82Y, pomocí něhož ústředna předává poplachové zprávy uživateli 

a komunikuje na PCO v pásmu GSM [32].  

 Bezdrátová klávesnice JA-81F firmy JABLOTRON ALARMS a.s., která slouží 

k ovládání a programování systému dané ústředny. Komunikuje bezdrátově 

protokolem OASiS a je napájena z baterií [32]. 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P firmy JABLOTRON ALARMS a.s., 

který slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov [32]. 

 Bezdrátový požární detektor JA-80S firmy JABLOTRON ALARMS a.s., kombinuje 

optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální 

varování [32]. 

 Vnitřní atrapa bezpečnostní kamery s blikající LED Dome3 firmy Čip plus s.r.o. 

(alarmy a zabezpečovací zařízení). Tato atrapa vnitřní bezpečnostní kamery je 

vybavena červenou blikající led diodou [31]. 

 

Perimetrická ochrana 

 Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-188P firmy JABLOTRON ALARMS a.s. 

Detektor JA-188P zajišťuje stabilní a přesnou detekci pohybu ve vnějším 

prostředí [32]. 

 Bezdrátová vnější siréna s blikačem JA-80A firmy JABLOTRON ALARMS a.s., 

která by měla v případě poplachu být zaregistrována sousedy a např. náhodným 

kolemjdoucím [32]. 

 Venkovní atrapa bezpečnostní kamery s blikající LED Dome XL firmy Čip plus 

s.r.o. (alarmy a zabezpečovací zařízení). Tato atrapa venkovní bezpečnostní kamery je 

vybavena červenou blikající led diodou [31]. 
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6.3 Varianta zabezpečení „C“ 

Varianta zabezpečení „C“ se zaměřuje na následující bezpečnostní systémy: 

 

 bezdrátové poplachové zabezpečovací a tísňové systémy tvořené zejména čidly pro 

prostorovou ochranu s tím, že nebude nainstalováno tolik PIR čidel v prostorách 

společnosti jako ve variantě zabezpečení „A“, ale budou kombinovány, v některých 

místnostech dokonce zcela nahrazeny kombinovanými PIR čidly s čidly rozbití skla. 

 

Tyto systémy by byly jako v předchozích dvou variantách zabezpečení napojeny na PCO. 

 

Mechanické zábranné systémy  

 Klasické drátěné oplocení doplněno jednostrannými šikmými držáky ostnatého drátu 

extra, které umožňují instalaci ostnatého drátu ve třech řadách firmy PILECKÝ s.r.o. 

Dále je držák ostnatého drátu doplněn ostnatým drátem PICHLÁČEK, který slouží k 

zvýšení zabezpečení oplocených objektů. Povrchová úprava ostnatého drátu je 

pozinkovaná. Dále jsou k drátěnému plotu přidány podhrabové desky se 

stabilizačními pozinkovanými držáky k jejich instalaci [35]. 

 Výměna klasického zámku v jednokřídlé brance za bezpečnostní zámek EVVA DPI 

firmy NEXT spol. s.r.o. Tato bezpečnostní vložka je certifikována ve 4. bezpečnostní 

třídě. Kombinace kolíčkového odpruženého systému a dvou nezávislých systémů 

profilů poskytuje velké množství kombinací [34]. 

 Výměna dvoukřídlé otočné brány s klasickým drátěným výpletem, řetězem s visacím 

zámkem za dvoukřídlou bránu s drátěným výpletem PILGATE firmy PILECKÝ 

s.r.o. s bezpečnostní vložkou EVVA DPI firmy NEXT spol. s.r.o. Tato bezpečnostní 

vložka je certifikována ve 4. bezpečnostní třídě. Kombinace kolíčkového 

odpruženého systému a dvou nezávislých systémů profilů poskytuje velké množství 

kombinací [34],[35]. 

 

Perimetrická ochrana 

 Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-188P firmy JABLOTRON ALARMS a.s. 

Detektor JA-188P zajišťuje stabilní a přesnou detekci pohybu ve vnějším 

prostředí [32]. 
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Prostorová ochrana 

 Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB firmy JABLOTRON 

ALARMS a.s. Tento detektor v sobě sdružuje PIR snímač pohybu a duální senzor 

rozbití skla. Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. 

Detektor je určen do interiéru, komunikuje bezdrátovým protokolem OASIS a je 

napájen z baterií [32]. 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-80P firmy JABLOTRON ALARMS a.s., 

který slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov [32]. 

 Bezdrátový požární detektor JA-80S firmy JABLOTRON ALARMS a.s., kombinuje 

optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální 

varování [32]. 

 Ústředna zabezpečovacího systému OASiS - JA-83K firmy JABLOTRON ALARMS 

a.s. Jedná se o hybridní ústřednu, která bude osazena rádiovým modulem JA-82R, 

pomocí něhož lze do ústředny přiřadit až 50 bezdrátových periferií (klávesnice, 

sirény, detektory, atd.). Dalším modulem, kterým bude ústředna osazena je GSM 

komunikátor JA-82Y, pomocí něhož ústředna předává poplachové zprávy uživateli 

a komunikuje na PCO v pásmu GSM [32].  

 Bezdrátová klávesnice JA-81F firmy JABLOTRON ALARMS a.s., která slouží 

k ovládání a programování systému dané ústředny. Komunikuje bezdrátově 

protokolem OASiS a je napájena z baterií [32]. 

 

Plášťová ochrana 

 Neviditelný bezdrátový detektor otevření - magnetický JA-82M firmy JABLOTRON 

ALARMS a.s. Detektor je určen k detekci otevření oken (dveří) a montuje do 

plastových či dřevěných rámů a lze jej použít s většinou typů kování. Detektor 

komunikuje bezdrátově protokolem OASiS a je napájen z baterií [32]. 

 

7 EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

ZABEZPEČENÍ 

 

V tabulce 12 je znázorněno ekonomické zhodnocení a přehled cen jednotlivých 

bezpečnostních prvků, které byly použity v navržené variantě zabezpečení „A“. 
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Tabulka 12 - Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „A“ [zdroj: vlastní] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

kusů/m 

Cena s DPH 

za kus/m * 

Cena s DPH 

celkem 

Držák ostnatého drátu 
Oboustranný, 

tvaru “V“ 
74 348,88,-Kč 25.817,-Kč 

Ostnatý drát PICHLÁČEK 666  4,40,-Kč 2.930,-Kč 

Podhrabová deska 
Vymývaná, 

přírodní oblázek 
37 781,-Kč 28.897,-Kč 

Držák podhrabových desek Průběžný 70 166,-Kč 11.620,-Kč 

Držák podhrabových desek Koncový 4 82,-Kč 328,-Kč 

Jednokřídlá branka 

s kovovou výplní 
N2D 1 5.990,-Kč 5.990,-Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA DPI 1 1.730,-Kč 1.730,-Kč 

Posuvná brána samonosná N2D 1 49.890,-Kč 49.890,-Kč 

Automatický pohon na 

dálkové ovládání brány 
STANDARD 1 9.668,-Kč 9.668,-Kč 

PIR detektor pohybu osob JA-80P 12 1.595,-Kč 19.140,-Kč 

Požární detektor JA-80S 6 1.399,-Kč 8.394,-Kč 

Ústředna JA-83K 1 2.662,-Kč 2.662,-Kč 

Modul rádiové komunikace JA-82R 1 3.049,-Kč 3.049,-Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 7.054,-Kč 7.054,-Kč 

Klávesnice JA-81F 1 2.928,-Kč 2.928,-Kč 

Venkovní detektor pohybu JA-188P 4 6.643,-Kč 26.572,-Kč 

Vnější siréna s blikačem JA-80A 2 3.001,-Kč 6.002,-Kč 

Detektor rozbití skla JA-85B 3 1.198,-Kč 3.594,-Kč 

Detektor otevření - 

magnetický  
JA-82M 31 1.113,-Kč 34.503,-Kč 

Celková částka včetně DPH činí: 250.768,-Kč 

* ceny jednotlivých bezpečnostních prvků jsou pouze orientační  

 

 Celková částka bezpečnostních prvků navržené varianty zabezpečení „A“ činí 

250.768,-Kč včetně DPH. 

 

Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „B“ a přehled cen jednotlivých 

navržených zabezpečovacích prvků v dané variantě zabezpečení můžete shlédnout 

v následující tabulce 13. 
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Tabulka 13 - Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „B“ [zdroj: vlastní] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

kusů/m 

Cena s DPH 

za kus/m * 

Cena s DPH 

celkem 

Jednokřídlá branka 

s kovovou výplní 
N2D 1 5.990,-Kč 5.990,-Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA DPI 2 1.730,-Kč 3.460,-Kč 

Dvoukřídlá vjezdová brána 

s kovovou výplní 
N2D 1 23.950,-Kč 23.950,-Kč 

Držák ostnatého drátu 
Oboustranný, 

tvar “V“ 
74 348,88,-Kč 25.817,-Kč 

Ostnatý drát PICHLÁČEK 666 4,40,-Kč 2.930,-Kč 

Ústředna JA-83K 1 2.662,-Kč 2.662,-Kč 

Modul rádiové komunikace JA-82R 1 3.049,-Kč 3.049,-Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 7.054,-Kč 7.054,-Kč 

Klávesnice JA-81F 1 2.928,-Kč 2.928,-Kč 

PIR detektor pohybu osob JA-80P 14 1.595,-Kč 22.330,-Kč 

Požární detektor JA-80S 10 1.399,-Kč 13.990,-Kč 

Vnitřní atrapa kamery Dome3 7 330,-Kč 2.310,-Kč 

Venkovní detektor pohybu JA-188P 3 6.643,-Kč 19.929,-Kč 

Vnější siréna s blikačem JA-80A 2 3.001,-Kč 6.002,-Kč 

Venkovní atrapa kamery Dome XL 4 1.595,-Kč 6.380,-Kč 

Celková částka včetně DPH činí: 148.781,-Kč 
* ceny jednotlivých bezpečnostních prvků jsou pouze orientační  

 

Celková částka navržených bezpečnostních prvků varianty zabezpečení „B“ činí  

144.781,-Kč včetně DPH. 

 

Dále v tabulce 14 je znázorněno ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „C“ 

včetně přehledu cen jednotlivých bezpečnostních prvků, které byly použity v dané variantě. 
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Tabulka 14 - Ekonomické zhodnocení varianty zabezpečení „C“ [zdroj: vlastní] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

kusů/m
2
 

Cena s DPH 

za kus/m
2
 * 

Cena s DPH 

celkem 

Držák ostnatého drátu 
Jednostranný, 

šikmý 
74 189,57,-Kč 14.028,-Kč 

Ostnatý drát PICHLÁČEK 333 4,40,-Kč 1.465,-Kč 

Podhrabová deska 
Vymývaná, 

přírodní oblázek 
37 781,-Kč 28.897,-Kč 

Držák podhrabových desek Průběžný 70 166,-Kč 11.620,-Kč 

Držák podhrabových desek Koncový 4 82,-Kč 328,-Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA DPI 2 1.730,-Kč 3.460,-Kč 

Dvoukřídlá brána 

s drátěným výpletem  
PILGATE 1 17.983,-Kč 17.983,-Kč 

Venkovní detektor pohybu JA-188P 4 6.643,-Kč 26.572,-Kč 

Detektor pohybu osob a 

rozbití skla  
JA-80PB 10 2.178,-Kč 21.780,-Kč 

PIR detektor pohybu osob JA-80P 4 1.595,-Kč 6.380,-Kč 

Požární detektor JA-80S 10 1.399,-Kč 13.990,-Kč 

Ústředna JA-83K 1 2.662,-Kč 2.662,-Kč 

Modul rádiové komunikace JA-82R 1 3.049,-Kč 3.049,-Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 7.054,-Kč 7.054,-Kč 

Klávesnice JA-81F 1 2.928,-Kč 2.928,-Kč 

Detektor otevření - 

magnetický  
JA-82M 7 1.113,-Kč 7.791,-Kč 

Celková částka včetně DPH činí: 169.987,-Kč 

* ceny jednotlivých bezpečnostních prvků jsou pouze orientační  

 

Celková částka použitých bezpečnostních prvků v navržené variantě zabezpečení 

„C“ činí 169.987,-Kč včetně DPH. 

 

8 ZHODNOCENÍ VARIANT METODOU ROZHODOVACÍ 

MATICE 

 

Pro určení nejúčinnější inovativní varianty zabezpečení byla zvolena metoda 

rozhodovací matice. Tato metoda je jednou z nejpřehlednějších a nejjednodušších. K jejímu 

vyhodnocení postačí základní vědomosti bez nutnosti složitých výpočtů. Základem této 
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metody je stanovení vhodných kritérií, podle kterých jsou jednotlivé varianty zabezpečení 

posouzeny [36].  

 

Stanovené kritéria posouzení jsou seřazeny v tabulce 15: 

 

Tabulka 15 - Soustava kritérií hodnocení systému zabezpečení [zdroj: vlastní] 

Označení kritéria Kritérium 

X1 Spolehlivost 

X2 Finanční náklady na realizaci  

X3 Míra zásahu do chodu společsnoti při realizaci 

X4 Náročnost ovládání 

X5 Estetika 

X6 Životnost 

X7 Délka záruky 

X8 Kvalita servisu 

X9 Údržba 

 

První posouzení variant (tabulka 16) je vypracováno na základě přiřazené desetibodové 

stupnice <1 - 10>, přičemž platí: „Čím je kritérium důležitější, tím je ohodnoceno vyšší 

hodnotou." Posouzení variant je provedeno dle stanovených kritérií a jim přiřazených vah 

určující jejich význam. 

 

Tabulka 16 - Posouzení variant na základě kritérií [zdroj: vlastní] 

Označení kritéria Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

X1 10 7 8 

X2 7 10 8 

X3 10 9 10 

X4 8 7 7 

X5 7 6 6 

X6 8 7 8 

X7 7 6 7 

X8 10 8 9 

X9 8 7 8 

Součet 75 67 71 

Pořadí 1. 3. 2. 
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Na základě výsledků z tabulky 16 je podle jednotlivých posuzovacích kritérií 

nejvhodnější inovativní varianta zabezpečení „A“. K jednotlivým kritériím jsou dále 

přiřazeny váhy určující jejich důležitost. 

 

Další posouzení variant tedy spočívá v hodnocení váhy. Důležitost kritérií je taktéž 

ohodnoceno desetibodovou stupnicí <1 - 10>, přičemž platí: „Čím je váha důležitější, tím má 

vyšší hodnotu.“  

 

Dále je potřeba vynásobit hodnotu kritéria pro každou variantu zabezpečení uvedenou 

v tabulce 16 s hodnotami určujícími váhu pro dané kritérium, což je znázorněno v následující 

tabulce 17. 

 

Tabulka 17 - Posouzení variant návrhu podle vah kritérií [zdroj: vlastní] 

Označení kritéria Váha Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

X1 10 100 70 80 

X2 8 56 80 64 

X3 7 70 63 70 

X4 8 64 56 56 

X5 7 49 42 42 

X6 10 80 70 80 

X7 9 63 54 63 

X8 8 80 64 72 

X9 6 48 42 48 

Součet 610 541 575 

Pořadí 1. 3. 2. 

 

V souvislosti s váhami kritérií dosáhla nejvyšší hodnotu opět varianta zabezpečení „A“ 

(tabulka 17). Varianta zabezpečení „A“ je tedy dle kriteriálního posouzení metody 

rozhodovací matice posouzena za vítěznou, nejvhodnější a inovativní variantu pro 

zabezpečení společnosti TESTSTAV spol. s.r.o. Na druhém místě skončila varianta 

zabezpečení „C“ a varianta zabezpečení „B“ skončila jako poslední. Z hlediska finančních 

nákladů na realizaci navrženého zabezpečení je sice vítězná varianta „A“ nejnákladnější, ale 

co se týče spolehlivosti, náročnosti ovládání, životnosti, estetiky a kvality servisu je zase 

nejvýhodnější. Vítězná varianta je zpracována podrobněji v následující kapitole 9. 
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9 ROZPRACOVÁNÍ NEJVHODNĚJŠÍ INOVATIVNÍ 

VARIANTY „A“ 

 

 Za nejvhodnější inovativní variantu byla na základě kriteriálního posouzení metodou 

rozhodovací matice zvolena varianta zabezpečení „A“. V této variantě bylo navrhnuto 

zabezpečení pomocí mechanických zábranných systémů, PZTS tvořených čidly pro 

prostorovou, perimetrickou a plášťovou ochranu. Tato čidla budou napojena na ústřednu se 

sirénou a klávesnicí. V případě poplachu bude signál dále předán na PCO, který vyšle 

k objektu společnosti hlídku městské policie. 

 

 Při výběru vhodného zařízení PZTS je třeba zvážit prostředí, do kterého se budou 

jednotlivé prvky technické bezpečnosti instalovat (viz tabulka 3 - Klasifikace prostředí pro 

zařízení PZTS dle ČSN EN 50131-1) a dále je potřeba odhadnout míru rizika, kterou 

narušením objektu způsobí případní pachatelé (viz tabulka 4 - Stupně zabezpečení dle ČSN 

EN 50131-1). 

 

 Objekt jsme společně s panem majitelem zařadili do prostředí třídy I., jedná se o 

vnitřní prostředí, s vytápěnými obytnými nebo obchodními prostory s rozsahem teplot 

+ 5°C až 40°C. Dále se budeme pohybovat ve stupni zabezpečení č. 2 představující nízké až 

střední riziko, kde se předpokládá, že narušitelé mají určité znalosti o technickém 

zabezpečení objektu a použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. Jak už bylo  

v této práci zmíněno, návrh PZTS se bude skládat z bezdrátového zabezpečovacího systému 

OASiS a to především proto, abychom vyhověli majiteli a vyhnuli se tak veškerým 

stavebním úpravám a tahání kabeláže. Jedná se totiž o zcela nově zrekonstruovanou budovu 

společnosti. 

Bezdrátový zabezpečovací systém OASiS dokáže detekovat otevření dveří a oken, 

rozbití skleněné výplně oken, pohyb a požár v budově. Mozkem celého systému je ústředna, 

která vyhodnocuje jednotlivá rizika a v případě ohrožení spouští alarm. Ústředna také dokáže 

nahlásit poplach na PCO a zajistit tak okamžitý zásah profesionálů. Za pomoci GSM modulu 

je také schopna poslat oznámení o poplachu na mobilní telefon. Pomocí mobilního telefonu, 

nebo počítače lze také celý systém ovládat. Tento bezdrátový systém pracuje naprosto 

spolehlivě a není třeba obavy z rušení signálu, nebo nabourání do systému. OASiS totiž 
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pracuje s propracovaným zabezpečením a pro veškeré operace používá stále se měnící 

unikátní kódování. Mezi výhody bezdrátového systému zařadíme především: 

 architekturu podobnou legu umožňující sestavit přesně to, co je potřeba, 

 snadnou instalaci - velmi šetrnou k interiéru, 

 spolehlivou funkci a jednoduché ovládání, 

 systém ochrany - stupeň 2 dle ČSN EN 50131, 

 životnost baterií 3 roky, 

 záruku 5 let. 

Jednotlivé navržené bezpečnostní prvky varianty zabezpečení „A“ jsou podrobněji 

popsány v následujících podkapitolách, kde je návrh zabezpečení objektu pro lepší orientaci 

rozdělen do jednotlivých podoblastí čtyř základních druhů fyzické ochrany. 

 

9.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana bude založena na základech stávající mechanické ochrany. 

Mechanické zabezpečení dvou plastových dveří (hlavních, vedlejších) s bezpečnostními 

zámky a výlohami tvořenými bezpečnostními skly s fólií mají dostatečné bezpečnostní 

parametry pro ochranu objektu ve druhém stupni zabezpečení. 

 

Klasické drátěné oplocení bude doplněno držáky (bavolety) ostnatého drátu ve tvaru 

„V“ (obrázek 15), firmy PILECKÝ s.r.o., které umožňují instalaci ostnatého drátu v šesti 

řadách. Držák ostnatého drátu je doplněn ostnatým drátem PICHLÁČEK (obrázek 15), který 

slouží k zvýšení zabezpečení oplocených objektů. Povrchová úprava držáku a ostnatého drátu 

je pozinkovaná.  

 

 
 

 

Obrázek 15 - Držák ostnatého drátu „V“ a ostnatý drát PICHLÁČEK [35] 
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Dále na obrázku 16 jsou ke klasickému drátěnému plotu přidány vymývané 

podhrabové desky (délky 295 cm a výšky 300 mm) s přírodním oblázkem, které jsou 

uchyceny na kulaté sloupky pomocí stabilizačních pozinkovaných držáků (výšky 300 mm, 

průměru otvoru 48 mm). 

 

 
 

Obrázek 16 - Podhrabová deska a stabilizační držák podhrabové desky [35] 

Jednokřídlá branka s klasickým drátěným výpletem a klasickým zámkem bude vyměněna 

za jednokřídlou branku (výšky 2m) s kovovou pozinkovanou výplní (obrázek 17) firmy 

PILECKÝ s.r.o. a bezpečnostní vložkou EVVA DPI (obrázek 17) firmy NEXT spol. s.r.o., 

která je certifikována ve 4. bezpečnostní třídě. Kombinace kolíčkového odpruženého systému 

a dvou nezávislých systémů profilů poskytuje velké množství kombinací. Tato bezpečnostní 

vložka je odolná proti bumpingu. 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Jednokřídlá branka s kovovou výplní a bezpečnostní vložka EVVA DPI [35],[34] 
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 Dvoukřídlá otočná brána s klasickým drátěným výpletem, řetězem s visacím zámkem 

bude vyměněna za samonosnou posuvnou pozinkovanou bránu s automatickým pohonem na 

dálkové ovládání (obrázek 18) firmy PILECKÝ s.r.o. 

 

 

Obrázek 18 - Samonosná posuvná brána s automatickým pohonem na dálkové ovládání [35] 

 

9.2  Režimová ochrana 

 

Režimová ochrana je dána souborem pravidel, která musí dodržovat nejen zaměstnanci 

společnosti, ale také osoby přicházející zvenčí. V dané společnosti není dána pevná pracovní 

doba, proto tedy brána vjezdu do areálu je otevřená po celou dobu přítomnosti posledního 

zaměstnance. Vjíždět na pozemek a parkoviště mohou jen firemní vozidla a ohlášené 

návštěvy. Vstup do budovy společnosti je možný prostřednictvím dvou vchodů. Hlavní 

vchod je určen převážně pro vstup zaměstnanců a návštěv. Vedlejší vchod je umístěn 

v největší laboratoři a slouží převážně k nakládání a vykládání materiálů, který bude zkoušen. 

Oba vchody jsou situovány z parkoviště, které je oploceno. Návštěvy budou po ohlášení buď 

vpuštěny prostřednictvím zvonku, který se nachází u hlavních dveří, nebo budou vyzvednuty 

přítomnými zaměstnanci. 

 

Pro otevření obou dveří je zatím potřeba pouze bezpečnostního klíče, ale po 

nainstalování PZTS, který je navržen níže (viz podkapitola 9.4 Technická ochrana) bude také 

potřeba znát čtyřmístný kód, který obdrží pouze zaměstnanec, kterého určí sám majitel 

společnosti. Každý vybraný zaměstnance obdrží ovladač k posuvné bráně a svůj osobní 

čtyřmístný bezpečnostní kód, tím bude v případě problému snadno zjistitelné, kdo odešel 

z práce jako poslední a naopak, kdo přišel jako první. Při získání bezpečnostního kódu bude 
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zaměstnanec oprávněn při odemykání společnosti deaktivovat systém PZTS a při uzamykání 

ho aktivovat.  

 

Klávesnice ústředny bude nainstalována pouze za hlavními vchodovými dveřmi. 

Protože ve společnosti není dána pevná pracovní doba, tak zaměstnance, který přijde, jako 

první deaktivuje čidla PZTS svým osobním bezpečnostním kódem. Po zadání kódu se začne 

odpočítávat doba, po kterou bude nutné zadat správný kód k deaktivaci systému PZST. 

Pokud bezpečnostní kód bude zadán špatně nebo pozdě, tak systém tohle detekuje jako pokus 

o neoprávněném vstupu do objektu společnosti, a proto vyšle poplachový signál na PCO. 

Zaměstnanec, který bude odcházet ze společnosti jako poslední, zakóduje svým kódem 

a zamkne oba vchody, branku a bránu.  

 

Úklid prostor společnosti zajišťuje soukromá úklidová služba, která bude mít na 

základě pracovní smlouvy za povinnost mimo jiné zkontrolovat a případně zajistit uzavření 

všech oken a uzamčení hlavních a vedlejších dveří, brány a branky. Soukromá úklidová 

služba také obdrží od majitele svůj osobní bezpečnostní kód, kterým bude oprávněna 

a hlavně tedy povinna při příchodu deaktivovat systém PZTS a při odchodu ho naopak 

aktivovat. 

 

V elektronické podobě v počítačích společnosti jsou zpracovány důležité data, 

informace a údaje např. o zákaznících, partnerech a zakázkách. Přístup k těmto informacím 

mají všichni zaměstnanci, proto tedy navrhuji, aby pro přihlášení k počítačům a informacím 

v počítačové síti měl každý zaměstnanec své uživatelské jméno s heslem. A to především 

z toho důvodu, aby bylo zpětně zjistitelné, kdo a co v danou dobu na počítači prováděl. 

Přístup k těmto důležitým informacím v počítačové síti, bude tak řešen individuálně dle 

náplně práce daného zaměstnance. 

Vzhledem k novému navrženému systému zabezpečení pomocí PZTS, navrhuji školení 

personálu, které by bylo zaměřeno převážně na obsluhu PZTS, kde by byli zaměstnanci 

seznámeni s principem daného systému. Dále navrhuji, aby byly prováděny pravidelné 

kontroly základní funkčnosti PZTS (minimálně jedenkrát za šest měsíců) a pravidelné 

kontroly odborným dodavatelem (minimálně jedenkrát za dva roky). Při této odborné 

kontrole by měla být provedena úplná kontrola systému. 
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9.3 Fyzická ostraha 

Jak už jsem zmínila při zhodnocení současného zabezpečení společnosti, tak objekt je 

prozatím v nočních hodinách střežen fyzickou ostrahou, ale po domluvě s majitelem ji 

nemáme v plánu použít při inovaci zabezpečovacího systému.  

 

Zabezpečení pomocí detekce PZTS (viz následující podkapitola 9.4 Technická 

ochrana) a informování na PCO považujeme za dostatečné. Výjezd hlídky městské policie, 

která ve Slezské Ostravě provozuje PCO, má při vyhlášení poplachu dojezdovou dobu kolem 

3 - 4 minut.  

 
  

9.4 Technická ochrana 

Technickou ochranu bude zajišťovat poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

tvořený zejména čidly pro plášťovou, prostorovou ochranu a požárními čidly, která 

budou napojena na ústřednu se sirénou a klávesnicí. K zabezpečení bude použit 

bezdrátový zabezpečovací systém OASIS z internetového katalogu české firmy 

JABLOTRON ALARMS a.s.  

 

Rozmístění jednotlivých bezpečnostních prvků PZTS a grafickou část, zahrnující 

půdorysy nejvhodnější inovativní varianty zabezpečení „A“, můžete shlédnout ve dvou 

přílohách na konci této diplomové práce. Příloha č. 1 obsahuje půdorys pozemku 

společnosti a 1.NP společnosti je uvedeno v příloze č. 2. Následující kapitoly blíže 

popisují navržené bezpečnostní prvky systému. 

 

9.4.1 Ústředna a její doplňková a ovládací zařízení  

Jedná se o hybridní ústřednu zabezpečovacího systému OASiS s typovým označením 

JA-83K, která splňuje stupeň zabezpečení 2. Na této ústředně lze nastavit až 50 ovládacích 

kódů a karet. Dále je v ústředně prostor pro 18 Ah akumulátor. Ovládá až padesát adres pro 

bezdrátové periferie a na své základní desce JA-83K má deset drátových vstupů.  
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Na tuto základní desku budou doplněny následující rozšiřující moduly:  

 

  radiový modul s typovým označením JA-82R, pomocí něhož lze do ústředny přiřadit 

až 50 bezdrátových periferií (klávesnice, sirény, detektory, atd.) řady JA-8x, 

 GSM komunikátor s typovým označením JA-8xY, pomocí něhož ústředna předává 

poplachové zprávy uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový 

přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink. 

 

Ústřednu lze shlédnout na obrázku 19. Protože ústředna je základem systému PZTS, 

bude umístěna v úklidové místnosti bez oken, tato místnost má totiž nejtěžší přístup pro 

pachatele.  

 

  

Obrázek 19 - Ústředna systému OASIS JA-83K [32] 

 

Dalším doplňkovým zařízením ústředny je vnější siréna s blikačem s typovým 

označením JA-80A, která bude v objektu nainstalována především k zastrašení narušitele 

a znepříjemnění jeho činnosti. Jedná se o zcela bezdrátovou sirénu v robustním krytu. Slouží 

zároveň jako vnější detektor sabotáže. Lithiová baterie vydrží 3 až 5 let (podle dle četnosti 

provozu). Houká max. 3 min. a blikač bliká ještě 30 min. po poplachu.  

 

Vnější bezdrátová siréna s blikačem JA-80A je zobrazena na obrázku 20. Sirény byly 

v objektu společnosti navrhnuty dvě. Jedna bude umístěna nad hlavními dveřmi a druhá nad 

vedlejšími dveřmi. 
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Obrázek 20 - Bezdrátová vnější siréna s blikačem JA-80A [32]  

 

Ovládací zařízení ústředny tvoří bezdrátová klávesnice s typovým označením JA-81F, 

která slouží k ovládání a programování systému PZTS. Obsahuje čtečku bezdrátových 

přístupových karet a umožňuje připojit detektor otevření dveří. Komunikuje bezdrátově 

protokolem OASiS a je napájena z baterií. Splňuje stupeň zabezpečení 2. Na obrázku 21 je 

klávesnice, která bude umístěna v blízkosti hlavních vstupních dveří pro snadnou obslužnost 

při aktivaci a deaktivaci systému ústředny. 

 

 

Obrázek 21 - Bezdrátová klávesnice JA-81F [32] 

 

9.4.2 Prvky prostorové ochrany 

Jsou zaměřeny na zabezpečení jednotlivých prostorů budovy společnosti. Pro případný 

neoprávněný pohyb osob nebo požár ve vnitřních prostorách objektu budou použity 

následující prvky prostorové ochrany. 
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 Bezdrátový PIR detektor pohybu osob  

 

Detektor pohybu s typovým označením JA-80P, který je k nahlédnutí na obrázku 22, je 

určen k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Vysokou odolnost proti falešným 

poplachům a účinnou teplotní kompenzaci zajišťuje digitální zpracování signálu. Použitý 

způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálů. Bezdrátové čidlo je 

navrženo jak pro montáž na rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. 

Testování snímače usnadňuje automatický testovací režim. Každou nežádoucí 

manipulaci nebo snahu o odstranění čidla vede k vyslání sabotážního signálu. Detektor JA-

80P provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. Také 

komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS a je napájen z baterie. Tento detektor pohybu 

osob JA-80P byl ve společnosti navržen do rohu téměř každé místnosti. 

 

 Bezdrátový požární detektor  

 

Protipožární detektor s typovým označením JA-80S slouží k detekci požárů v interiéru 

obytných, nebo obchodních budov. Kombinuje v sobě optické senzory kouře se snímačem 

teploty. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do 

systému. Komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS, je napájen z baterie. 

 

Detektor je tvořen kombinací dvou detektorů - optického detektoru kouře a teplotního 

detektoru. Zpracování signálu z obou detektorů je digitální, což slouží k lepšímu rozlišení 

reálných a falešných poplachů. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného 

světla a je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech, méně citlivý je na malé 

částice v čistě hořících požárech. Optický detektor pochopitelně nemůže detekovat produkty 

čistě hořících kapalin (jako je alkohol). Uvedený nedostatek odstraňuje vestavěný detektor 

teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár, který vyvíjí rychle teplo s malým 

množstvím kouře, tento detektor teplot reaguje podstatně lépe.  

 

Produkty požáru snímané detektorem kouře a teplot JA-80S jsou přenášeny do 

detektoru prouděním. Tyto detektory musí být proto namontovány na stropě tak, aby 

produkty z oblaku kouře směrovaly do detektoru. Jsou proto vhodné pro použití ve většině 

objektů, ale jsou nevhodné do venkovního prostředí. Použití JA-80S není vhodné tam, kde se 
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kouř může před detekcí rozptýlit na velkou plochu, zvlášť pod vysokými stropy a kouř pak 

nedosáhne k detektoru [32]. 

Na obrázku 23 je protipožární detektor JA-80S, který je vybaven sirénou pro lokální 

varování a lze je odzkoušet stiskem testovacího tlačítka. Je navržen uprostřed stropu ve všech 

laboratořích a pouze v jedné kanceláři a to majitele společnosti, který jako jediný může ve 

své kanceláři kouřit. 

 

Obrázek 22 - PIR detektor pohybu JA-80P [32] 

 

Obrázek 23 - Požární detektor JA-80S [32] 

 

9.4.3 Prvek perimetrické ochrany 

Je zaměřen na zabezpečení perimetru objektu společnosti. Pro případné neoprávněné 

vniknutí na pozemek společnosti byl navržen následující prvek PZTS perimetrické ochrany. 

 

 Bezdrátový venkovní detektor pohybu  

Jedná se o bezdrátový detektor pohybu s typovým označením JA-188P, který zajišťuje 

stabilní a přesnou detekci pohybu ve vnějším prostředí. Detekční rozsah lze nastavit od 

1,4 do 12 m se zorným úhlem 85°. Venkovní PIR detektor pohybu je založen na technologii 

dvouzonového detektoru pohybu.  

Vysokou odolnost proti falešným poplachům a účinnou teplotní kompenzaci zajišťuje 

digitální zpracování signálu. Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní 

přenos signálů. Bezdrátové čidlo je navrženo jak pro montáž na rovnou plochu tak i pro 

montáž do rohu. 
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Testování snímače usnadňuje automatický testovací režim. Každou nežádoucí 

manipulaci nebo snahu o odstranění čidla vede k vyslání sabotážního signálu. Na obrázku 24 

je bezdrátový venkovní detektor pohybu JA88P, který provádí pravidelně autotest a hlásí svůj 

stav kontrolním přenosem do systému. Umístění venkovních detektorů můžete shlédnout 

v příloze č. 1. 

 

Obrázek 24 - Venkovní PIR detektor pohybu JA-188P [32] 

 

9.4.4 Prvky plášťové ochrany 

Jsou zaměřeny na zabezpečení otvorových výplní v plášti budovy, v tomto případě na 

okna a dveře. Pro detekci rozbití skla a otevření oken a dveří byly navrhnuty následující 

prvky plášťové ochrany. 

 

 Bezdrátový detektor rozbití skla  

 

Detektor rozbití skla s typovým označením JA-85B je moderní miniaturní prostředek 

detekce rozbití prosklených ploch tvořící plášť chráněného prostoru. Je charakteristický svou 

vynikající jednoduchou montáží a vysokou spolehlivostí.   

Elektronický systém detektoru rozbití skla sleduje frekvenční spektrum změny 

akustického tlaku a v případě zachycení charakteristických podnětů provede digitální 

analýzu. Bezdrátový detektor rozbití omezuje možnost falešného spuštění při zachycení 

jiných zvuků (zvonek telefonu, chrastění klíčů, vibrace předmětů apod.). Provádí pravidelně 

autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. 
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Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálu. Bezdrátový 

detektor rozbití skla JA-85B je k nahlédnutí na obrázku 25, dále je chráněn proti neoprávněné 

manipulaci nebo pokusu o utržení z montáže systémem sabotážních senzorů. Komunikuje 

bezdrátovým protokolem OASiS a je napájen z baterie. Tento detektor rozbití skla byl ve 

společnosti navržen v místnostech sociálního zařízení. 

 

 Bezdrátový detektor otevření - magnetický   

Jedná se o neviditelný bezdrátový magnetický detektor otevření s typovým označením 

JA-82M, který je určen k detekci otevření oken nebo dveří. Tento „neviditelný“ magnetický 

detektor otevření můžete shlédnout na obrázku 26 a instaluje se přímo do plastových či 

dřevěných rámů okna a lze jej použít s většinou typů kování. Komunikuje bezdrátově 

protokolem OASiS a napájí jej 2 knoflíkové lithiové baterie. Detektor otevření byl ve 

společnosti navržen u všech oken a u dvou vchodových dveří. 

 

 

Obrázek 25 - Detektor rozbití skla JA-85B [32] 

 

Obrázek 26 - Detektor otevření - magnetický JA-82M [32] 
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Instalaci, naprogramování, nastavení a otestování jednotlivých částí a funkcí výše 

zmíněných prvků PZTS bude provádět společnost Electric Face s.r.o. Tato společnost byla 

navrhnuta panem majitelem chráněného objektu a to především vzhledem k dřívější známosti 

a spolehlivosti dané společnosti a také vzhledem již dřívější zkušenosti s instalací systému 

PZTS. 

 

Obsluhu zařízení zabezpečovacího sytému bude provádět pouze osoba, zvolená 

majitelem společnosti a proškolená dodavatelem těchto prvků. Montáže a výměny ostatních 

bezpečnostních prvků navržených mechanických zábranných systémů provedou zaměstnanci 

jednotlivých dodavatelských firem s tím, že případné další drobné montáže nebo úpravy 

provede zvolený zaměstnanec majitele společnosti 

 

Celková částka použitých bezpečnostních prvků v navržené vítězné variantě 

zabezpečení „A“ činí 250.768,-Kč včetně DPH, kromě toho je třeba počítat s náklady na 

montáž a dopravu těchto bezpečnostních prvků. 
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ZÁVĚR 

  

Ve své diplomové práci jsem se zabývala bezpečnostním projektem fyzické ochrany 

navrhujícím inovativní komplexní zabezpečení společnosti TESTSTAV spol. s.r.o. za účelem 

ochrany osob a majetku. 

 

Na základě výsledků provedených bezpečnostních analýz byly navrženy tři varianty 

zabezpečení společnosti. Bezpečnostní analýzy byly aplikovány na současný stav 

zabezpečení s cílem odhalit jeho slabá místa. V první řadě byla pomocí Ishikawova diagramu 

příčin a následků identifikována jednotlivá rizika ohrožující bezpečnost společnosti 

a následně byla vybrána nejzávažnější rizika pomocí metody FMEA a Paretova diagramu. 

Jejich výsledky byly dále ověřeny metodou souvztažnosti. K eliminaci zjištěných rizik bylo 

nutné navrhnout opatření v podobě účinnějšího a efektivnějšího zabezpečení. Provedené 

analýzy tak potvrdily nedostatky současného zabezpečení a poukázaly tím na nutnost 

zabezpečení pomocí klasických a technických bezpečnostních prvků.  

 

Jednotlivé navržené varianty zabezpečení vycházejí převážně z výsledků 

bezpečnostních analýz, které byly v této práci provedeny. První varianta zabezpečení „A“ 

zvyšuje bezpečnost společnosti pomocí mechanických zábranných systémů, bezdrátových 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů tvořených čidly pro prostorovou, 

perimetrickou a plášťovou ochranu. Druhá varianta zabezpečení „B“ je podobná předešlé 

variantě zabezpečení „A“ s tím, že jsou v objektu společnosti odebrána některá čidla PZTS 

a navíc doplněna atrapami kamerového systému. Třetí varianta „C“ se zaměřuje na 

bezdrátové poplachové zabezpečovací a tísňové systémy tvořené zejména čidly pro 

prostorovou ochranu, kde není nainstalováno tolik PIR čidel v prostorách společnosti jako ve 

variantě zabezpečení „A“, ale jsou kombinovány, v některých místnostech dokonce zcela 

nahrazeny kombinovanými PIR čidly s čidly rozbití skla. Systémy a čidla PZTS jsou u každé 

varianty zabezpečení navrhnuty na napojení PCO. 

 

Navržené varianty zabezpečení jsou dále ekonomicky zhodnoceny a posouzeny 

metodou rozhodovací matice pomocí devíti kritérií. Za nejlépe vyhovující a nejvhodnější 

inovativní variantu byla na základě vícekriteriálního rozhodování vybrána varianta 
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zabezpečení „A“. Druhé místo náleží variantě zabezpečení „C“ a na posledním místě 

skončila varianta zabezpečení „B“.  

 

Rozmístění jednotlivých bezpečnostních prvků PZTS a grafickou část, zahrnující 

půdorysy nejvhodnější inovativní varianty zabezpečení „A“, lze shlédnout v přílohách na 

konci této diplomové práce. Půdorysy objektu společnosti byly vytvořeny v programu 

AutoCAD (ve výukovém produktu společnosti Autodesk). Příloha č. 1 obsahuje půdorys 

pozemku společnosti a 1.NP společnosti je uvedeno v příloze č. 2.  

 

Výsledky této práce poskytnou majiteli společnosti informace o možných 

způsobech překonání současného zabezpečení a návrhů minimalizace těchto rizik. Tato 

práce může být rovněž inspirací při řešení inovace zabezpečení objektů podobného typu. 
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ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EPS  Elektrická požární signalizace 
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GSM  Globální systém pro mobilní komunikace 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

PCO  Pult centrální (centralizované) ochrany 

PIR  Passive Infrared Detector - Pasivní infračervené čidlo 

PVC  PolyVinylChlorid - zkratka plastů 

PZTS  Poplachové zabezpečovací tísňové systémy 

ZDP  Zařízení dálkového přenosu 

 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

atp.  a tak podobně 

č.  číslo 

ed.  edtion - vydání 

max.  maximum - maximální 

mj.  mimo jiné 

např.  například 

pozn.  poznámka 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

spol.  společnost 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvané 
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