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Anotace 

 MIROSLAV KUBE:  Fyzická ochrana plnírny technických plynů. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, s.69. 

Vedoucí práce Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

 

 Diplomová práce si za cíl klade vyhodnocení stávajícího způsobu zabezpečení a 

následný návrh variantního řešení komplexního zabezpečení. Pro hodnocení stávajícího stavu 

a návrhu optimální varianty zabezpečení bylo použito Ishikawova diagramu, metody určení 

cílů (CARVER) a Paretovy analýzy. Na základě kriteriálního posouzení byla vybrána a 

následně rozpracována inovativní varianta zabezpečení objektu. Součástí diplomové práce je 

studie porovnání problematiky fyzické ochrany v České republice a ve Španělsku.  

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza, zabezpečení. 

 

ANNOTATION 

MIROSLAV KUBE: Physical security of industrial gases filling depot. Diploma 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering , 2013, 

s.69. Thesis supervisor: Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.  

 

 This Diploma work aims at the evaluation of existing security system with a 

subsequent proposal of a variant solution to the complex security system. The Ishikawa 

diagram, Tactical Target analysis (CARVER) and Pareto analysis were applied in the 

assessment of the status quo as well as the proposal of an optimal security alternative. Based 

on the criteria evaluation an innovative variant of plant security was chosen and herein 

elaborated on. Included in this work is a comparison study of physical security in the Czech 

Republic and Spain.  

 

Key words: physical security, analysis, security. 
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1 Úvod 

 

Bezpečnost představuje jeden ze základních pilířů soužití ve společnosti. Proto je 

garance bezpečnosti jednou z aktivit nezbytných pro existenci moderního státu. Fenoménem 

doby, ve které žijeme, je globalizace. Rozdíly mezi regiony, státy, a dokonce kontinenty se 

neustále zmenšují. Díky moderním technologiím se svět stává stále menším. Věci, dříve 

nevídané a nepředstavitelné jsou v dnešní době na denním pořádku. Obchodujeme přes 

internet, cestujeme letadly, osobními automobily a vlaky. Projíždíme státní hranice, aniž 

bychom se museli podrobit jakékoliv kontrole. Každý den se setkáváme s lidmi různých 

národností, ras a náboženství. Je však potřeba mít na vědomí, že každá mince má dvě strany. 

Věci přínosné a užitečné, které globalizace přináší, mají i svou negativní stranu. Mezinárodní 

zločin, terorismus, organizovaný zločin, chudoba a válka jsou jedny z pojmů, které slyšíme ze 

sdělovacích prostředků každý den. Často se však chováme, jako by se nás to netýkalo. To je 

však omyl. Svět se neustále zmenšuje i pro zločince a ti se skvěle adaptují v prostředí 

globalizovaného světa. V případě, že dojde k nárůstu trestné činnosti v jakémkoliv státě 

Evropské unie, měli bychom se mít na pozoru, protože v dnešní době se tento bezpečnostní 

problém úzce dotýká i nás, občanů České republiky.  

Vznik Evropské unie stojí za usnadněním mezinárodního obchodu a postupným 

odbouráváním hranic mezi jednotlivými státy. Členství v Evropské unii umožňuje volný 

pohyb osob, volný obchod a také pohyb kapitálu mezi jednotlivými státy. Sjednocení států do 

společenství s sebou ovšem přináší i jistá rizika. Ekonomická krize posledních let a s ní 

spojený nárůst kriminality v určitých státech Evropské unie je toho důkazem. Tyto a další 

důvody mě přesvědčují o tom, že oblast bezpečnosti již není možné řešit pouze v rámci České 

republiky, nýbrž je potřeba zaměřit se na tuto problematiku v celoevropském měřítku. 

Zajištění bezpečnosti prostřednictvím soukromých bezpečnostních služeb není 

v současné době v České republice uceleně řešeno konkrétní právní normou. To je jeden 

z důvodů, proč se setkáváme s různou úrovní služeb poskytovaných bezpečnostními 

agenturami. Tato diplomová práce je spojena s touto problematikou.  

Cílem diplomové práce je navrhnout komplexní fyzickou ochranu objektu plnírny 

technických plynů na bázi stávajícího zabezpečení za užití analýzy a hodnocení 

bezpečnostních rizik, identifikace kritických míst zabezpečení a kriteriálního posouzení. 
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Součástí diplomové práce je studie porovnání problematiky fyzické ochrany v České 

republice a ve Španělsku.  

V jednotlivých kapitolách bude popsán objekt plnírny technických plynů a stav 

současného zabezpečení objektu.  Na základě incidentů známých z minulosti prostřednictvím 

analýzy a hodnocením bezpečnostních rizik budou identifikována kritická místa zabezpečení. 

Následně budou navržena variantní řešení komplexního zabezpečení. Na základě kriteriálního 

rozhodnutí bude vybrána a rozpracována nejvhodnější varianta zabezpečení. 
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2 Rešerše 

 
LUKÁŠ, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín 2011, 

316 str., ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha se věnuje bezpečnostním systémům, technologiím 

a také bezpečnostnímu managementu. V jednotlivých kapitolách je podrobně rozebrána 

problematika detektorů narušení, elektronických bezpečnostních systémů a projektování 

zabezpečovacích systémů. Déle se kniha zabývá právními aspekty a vzděláváním v oblasti 

ochrany majetku a profesní obraně.  

 

 ROSENAU, Milton D.: Řízení projektů. 7. vydání. Brno: Computer Press, 2010. 

344str. ISBN 978-80-251-1506-0. Kniha se komplexně věnuje problematice řízení projektů.   

  

 ŠČUREK, R.: Ochrana objektů – základní právní normy upravující ochranu objektů. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2007, 37 str., Skriptum se věnuje zejména právním 

normám upravujícím ochranu objektů.  

 

  ŠČUREK, R.: Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. VŠB-TU       

Ostrava: Ostrava 2008, 58 str., Toto skriptum se zaměřuje na identifikace osob pomocí 

biometrických znaků člověka. 

 

 ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU  

Ostrava: Ostrava 2009, 115 str., Toto skriptum je zaměřeno na řešení problematiky na 

letištích. Popisuje různé druhy metod a analýz rizik, které nám pomáhají při řešení 

protiprávních činů na letištích. 

 

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

2004, 180 str., ISBN 80-7251-172-6. Toto skriptum popisuje řešení problematiky v oblasti 

ochrany objektů. Popisuje různé způsoby zabezpečení pomocí mechanických zabraných 

systémů. 

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

Praha 2001, 205 str., ISBN 80-7251-076-2. Toto skriptum popisuje řešení problematiky 
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v oblasti ochrany objektů. V textu se uvádí jak praktické, tak i teoretické poznatky z oblasti 

elektrických zabezpečovacích systémů. Přesně definuje způsoby návrhu a zapojení 

elektronického zabezpečovacího systému. 

 

 ČANDÍK, M.: Objektová bezpečnost II. Univerzita Tomáše Bati Zlín, Zlín, 2004, 100 

str., ISBN 80-7318-217-3. Popisuje základní informace o technických možnostech 

zabezpečení objektů. Zaměřuje se zejména na elektronické zabezpečovací systémy, elektrické 

požární systémy, pulty centrální ochrany, přístupové systémy a systémy průmyslové televize. 

 

GARCIA, Mary Lynn: The design and evaluation of physical protection systems. 2
nd

 

edition. [s.l.]: Elsevier/Butterword-Heinemann, 2007. 370 str., ISBN 978-0-7506-8352-4. 

Kniha poskytuje ucelený pohled na návrh a hodnocení systémů fyzické ochrany. Jednotlivé 

kapitoly se věnují tématům definice hrozeb, identifikace cílů, návrhu systémů fyzické 

ochrany, senzorů pro vnější aplikace, kontrole vstupu a dalším.  

 

FENNELLY, Lawrence J.: Effective physical security. 4
th

 edition. Butterworth-

Heinemann, 2012, 384 str. 4 edition. ISBN 01-241-5892-7. Kniha obsahuje příspěvky 

odborníků z oblasti bezpečnosti, kteří se v jednotlivých kapitolách věnují zejména 

problematice fyzické ochrany a procesu zabezpečení objektu od střežení objektu za pomoci 

elektronických systémů po elementární základy zabezpečení perimetru. Kniha dále obsahuje 

kapitoly věnující se standardům ISO pro hodnocení rizik a management rizik.  

 

GUERRERO, Julio Muñoz: Sistemas de seguridad. 2a. ed. act. Madrid: EDICIONES 

PARANINFO, S.A., 2000, 216 s. ISBN 978-842-8327-282. Kniha je psaná ve španělském 

jazyce a poskytuje celkový pohled na problematiku bezpečnostních systémů. V jednotlivých 

kapitolách se věnuje tematice bezpečnostního prostředí, klasifikaci bezpečnostních systémů, 

ochraně proti vloupání, praktickým příkladům instalace bezpečnostního systému a dalším.  
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3 Právní úprava v oblasti fyzické ochrany 

 Právní normy jsou chápany jako obecně závazná pravidla, přičemž dodržování těchto 

pravidel je vynutitelné státní mocí. V České republice doposud není ochrana osob, majetku a 

informací řešena komplexně za užití konkrétní ucelené právní normy. Problematika v oblasti 

fyzické ochrany je v současnosti řešena užitím více právních norem. Pro účely vyhotovení 

projektu fyzické ochrany objektu je nezbytně nutná dokonalá znalost zákonů a vyhlášek 

vztahujících se k dané problematice.    

3.1 Hlavní právní normy 

Pro účely zpracování diplomové práce jsou v této části uvedeny právní normy, závazné 

pro celou společnost žijící na území České republiky. Uvedené normy současně zasahují do 

oblasti fyzické ochrany konkrétního objektu.  

Ústava České republiky 

  Ústava České republiky je základním právní normou České republiky, tudíž je i 

nejvýše postaveným zákonem v našem právním systému. Ústava byla přijata dne 16. prosince 

roku 1992 a následně byla vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů. V platnost Ústava České republiky 

vstoupila dne 1. ledna 1993, tedy dnem vzniku České republiky. V Ústavě České republiky 

jsou definovány základní práva občanů a demokratické principy platné v České republice. 

[32] 

Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod je ústavní zákon, který deklaruje základní práva a 

svobody občanů České republiky. Listina základních práv a svobod byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů jako zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších 

předpisů. Pro oblast fyzické ochrany tento ústavní zákon stanovuje velice důležitou 

skutečnost, a to, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže být nucen 

činit, co přímo neukládá zákon. Dále zaručuje každému právo na život, nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí, osobní svobodu a také právo vlastnit majetek. [34] 

Občanský zákoník 

 Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, a tím přispívá k naplňování 

občanských práv a svobod. S ohledem na problematiku fyzické ochrany objektu se věnuje 
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zejména ochraně osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Zákon dále upravuje majetkové 

vztahy fyzických a právnických osob a také vztahy těchto subjektů a státu. Ve sbírce zákonů 

ho nalezneme jako zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů. [37] 

Trestní zákoník 

 Trestní zákoník definuje trestné činy a specifikuje tresty za jejich spáchání. Pro oblast 

fyzické ochrany jsou důležité zejména majetkové trestné činy. Zákon je rozdělen na dvě části, 

a to obecnou a zvláštní. V obecné části jsou z hlediska fyzické ochrany důležité zejména 

okolnosti vylučující protiprávnost. Ve Sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. [38] 

Trestní řád 

 Trestní řád upravuje trestní právo procesní. Zákon vymezuje postup a činnost orgánů 

činných v trestním řízení při zajišťování trestných činů, pachatelů a jejich následného 

potrestání. V souvislosti s fyzickou ochranou je důležitý zejména § 76 – Zadržení osoby 

podezřelé. Ve Sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění 

pozdějších předpisů. [39] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 Zákon o ochraně osobních údajů je základním právním předpisem, který upravuje 

ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákon dále specifikuje 

pojem osobní údaj. Smyslem zákona je zaručit právo občanů na ochranu před neoprávněným 

zásahem do jejich soukromí a nakládání s jejich osobními údaji. Ve Sbírce zákonů ho 

nalezneme jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. [33] 

Zákon o přestupcích 

 Zákon definuje přestupek jako zaviněné jednání, které ohrožuje nebo porušuje zájem 

společnosti. Zákon o přestupcích se dále věnuje přestupkovému řízení, určuje podmínky 

odpovědnosti za spáchané přestupky a také stanovuje sankce. Ve Sbírce zákonů ho nalezneme 

jako zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. [35] 

Zákoník práce 

 Zákoník práce je zákon upravující pracovní právo, konkrétně pracovněprávní vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Dále stanovuje práva a povinnosti 
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zaměstnanců i zaměstnavatelů. Z pohledu fyzické ochrany je důležitý zejména § 106, který 

specifikuje práva a povinnosti zaměstnance. Konkrétně tato část stanovuje, že zaměstnanec je 

povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště nevstupovat pod jejich vlivem na 

pracoviště zaměstnavatele. Dále stanovuje zaměstnanci povinnost podrobit se na pokyn 

oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Ve Sbírce zákonů ho nalezneme jako 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. [36] 

Zákon o prevenci závažných havárií 

 Zákon zpracovává příslušné předpisy evropských společenství a stanový systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo jiný chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 

a majetek v objektech, zařízeních a v jejich okolí. Ve Sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon 

č. 59/2006Sb. o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. [8] 

 

3.2 Hlavní zákonné vyhlášky 

Vyhláška o fyzické bezpečnosti 

 Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. a vyhlášky č. 454/2011 Sb. Vyhlášku zpracovává Národní 

bezpečnostní úřad. [30] 

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti 

 Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti. Vyhláška stanovuje seznam 

dokumentů a náležitostí nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení 

o způsobilosti podnikatele. Vyhlášku zpracovává Národní bezpečnostní úřad. [29] 

Vyhláška o objektové bezpečnosti 

 Vyhláška č. 339/1999 Sb., vyhláška o objektové bezpečnosti. Vyhláška stanovuje 

možnosti zabezpečení objektu za užití technických prostředků a dále používání těchto 

prostředků. Dále uvádí podmínky sjednání fyzické ostrahy a dále režimová opatření nutná pro 

zabezpečení objektu. [28]  



8 
 

3.3 Hlavní technické normy 

Norma ČSN EN 50 130 Poplachové systémy obecně 

 Tato norma se aplikuje v souvislosti s požadavky na odolnost pro komponenty 

uvedených poplachových systémů určených pro použití uvnitř budov a v jejich okolí, 

v prostředích obytných objektů, obchodních objektů a objektů lehkého průmyslu. [10] 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a dále také na funkční požadavky 

výstražných zařízení, která se používají k signalizaci poplachu v případě použití 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [11] 

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

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Zde zmiňovaná část normy specifikuje doporučení pro výběr a instalaci systémů 

uzavřených televizních okruhů. Tyto systémy zahrnují kamery s monitory, popřípadě 

s videorekordéry a dalšími zařízeními podobného charakteru. Dále tato část normy popisuje 

hlavní řídicí a pomocná zařízení, která jsou nezbytná pro použití v bezpečnostních 

aplikacích. [12] 

Norma ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích  

Tato část normy stanovuje požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích. Dále popisuje všeobecná kritéria pro jednotlivé 

komponenty. Norma se nezabývá ovládacími prvky pro přístup do střeženého prostoru ani 

senzory. [13] 

Norma ČSN EN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

 Tato norma se uplatňuje pro projektovou dokumentaci návrhu požární bezpečnosti 

nových stavebních, nevýrobních objektů. Dále také při projektování změn stávajících staveb 

nevýrobních objektů nebo prostorů. [14] 

Norma ČSN EN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

 Tato norma platí pro projektovou dokumentaci návrhu požární bezpečnosti nových 

stavebních objektů. Norma se dále vztahuje na části budov a prostory, které jsou určené pro 
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výrobu. V neposlední řadě se norma věnuje projektování změn staveb stávajících výrobních 

objektů a prostor. [15] 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace 

 V této normě jsou specifikovány požadavky na odolnost oken, dveří a dalších 

vstupních otvorů proti násilnému vniknutí. Norma se nevztahuje na manipulaci 

s elektronickými nebo magnetickými zabezpečovacími systémy. [16] 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

 Tato norma přesně specifikuje základní požadavky na zkoušení jednokřídlých vnějších 

a vnitřních dveří, které uzavírají prostory chráněné proti vniknutí do střeženého prostoru. [9] 

 

4 Studie porovnání problematiky fyzické ochrany v České 

republice a ve Španělsku 

Fyzická ochrana poskytovaná za účelem zisku, tedy prostřednictvím soukromých 

bezpečnostních agentur, je v České republice poskytována téměř od vzniku samostatného 

českého státu. V současné době stále není fyzická ochrana upravena jednotným zákonem, 

který by upravoval bezpečnost v rámci soukromého sektoru.  V případě Španělska je tato 

problematika řešena zákonem, který je v platnosti již dlouhou řadu let.  

4.1 Fyzická ochrana a soukromé bezpečnostní služby v ČR 

Problematika fyzické ochrany v České republice je řešena souborem právních norem, 

které jsou uvedeny v kapitole 3. Největší nedostatek řádného řešení této problematiky 

prostřednictvím jednotného zákona je patrný zejména v oblasti soukromých bezpečnostních 

služeb.  

Činnost soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) je ovlivněna zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a jeho novelizacemi. Tento zákon stanovuje 

základní typy činností, které mohou být poskytovány prostřednictvím SBS. Těmito činnostmi 

jsou poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku, služby soukromých detektivů 

a dále podniky zajišťující ostrahu osob a majetku. Tyto činnosti jsou realizovány na základě 

smlouvy mezi SBS a zákazníkem. Soukromé bezpečnostní služby fungují na základě udělení 
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koncese k podnikání, patří tedy mezi koncesované živnosti. Pracovníci SBS jsou v pracovně-

právním vztahu založeném, podle zákoníku práce, na smluvním základě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovníci nedisponují oprávněním ani ochranou ze strany 

zákona při výkonu bezpečnostní služby. Mezi oprávnění pracovníka SBS v rámci střeženého 

objektu patří kontroly osob a vozidel, prokázání totožnosti, omezení osobní svobody osob 

přistižených při trestné činnosti, osobní prohlídka zaměstnanců zákazníka, prohlídka 

zavazadel a další.  

Další právní normou, která upravuje činnost SBS v České republice, je zákon 

č. 274/2008 Sb., stanovující požadavky, které musí SBS splňovat pro výkon v souvislosti 

s tímto zákonem a jeho novelizací. Zákon stanovuje požadavky na zdravotní a odbornou 

způsobilost zaměstnanců SBS. Dále tento zákon prostřednictvím vyhlášky Ministerstva vnitra 

ČR stanovuje a upravuje podmínky pro získání odborné způsobilosti pracovníků SBS. 

V případě poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku se SBS musí řídit podle 

platných národních technických norem, které mají svůj základ v evropských technických 

normách vydaných Evropskou komisí pro technickou normalizaci (CEN). [17] [18] [19] 

4.2 Fyzická ochrana a soukromé bezpečnostní služby ve Španělsku 

Ve Španělsku je problematika fyzické ochrany a soukromých bezpečnostních služeb 

řešena zákonem o soukromé bezpečnosti (Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada), 

který bude dále popsán. Tento zákon byl publikován dne 30. června 1992 a vešel v platnost 

dne 24. srpna téhož roku.  

V úvodní části zákona je popsán vývoj situace v oblasti soukromé bezpečnosti a dále 

jsou detailně popsány důvody návrhu tohoto zákona.  

V první kapitole se zákon věnuje základním ustanovením. Jednotlivé články první 

kapitoly stanovují účel zákona, určují, kdo a za jakých podmínek může poskytovat služby 

v oblasti soukromé bezpečnosti, určují povinnosti a podmínky spolupráce SBS a jejich 

zaměstnanců s bezpečnostními sbory státu. Dále je v první kapitole specifikována podřízenost 

SBS státním bezpečnostním sborům a také určena povinnost informovat ministerstvo vnitra 

o aktivitách soukromých bezpečnostních služeb. Zakazuje se intervence SBS na 

manifestacích a při konfliktech politického nebo odborářského charakteru. V neposlední řadě 

jednotlivé články první kapitoly zakazují soukromým bezpečnostním službám výkon kontroly 

politických a náboženských názorů, popřípadě tvorbu a správu databází obsahujících takovéto 

údaje.  
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Druhá kapitola zákona je věnována soukromým bezpečnostním službám. Popisuje 

druhy činností, které mohou být poskytovány prostřednictvím SBS. Určuje formy školení 

zaměstnanců a vznik školicích center. Stanovuje podmínky smluv o poskytování služeb 

v sektoru soukromé bezpečnosti. Určuje činnosti a služby, které nemohou být prostřednictvím 

SBS poskytovány. Dále stanovuje požadavky na vznik společností poskytujících služby 

v oblasti bezpečnosti, na vedoucí pracovníky a také stanovuje oznamovací povinnost 

o aktivitách soukromých bezpečnostních společností.  

Třetí kapitola je rozdělena do šesti sekcí, ve kterých se věnuje oblasti zaměstnanců 

soukromých bezpečnostních služeb. Určuje požadavky na pracovníky SBS, definuje jejich 

funkce. Popisuje požadavky na výstroj a výzbroj pracovníků SBS. Dále se věnuje podmínkám 

zavedení řídících pozic v oblasti soukromé bezpečnosti. Věnuje se také, vymezení funkcí 

a požadavkům na pozice bezpečnostního doprovodu a soukromých detektivů. 

Ve čtvrté kapitole zákon stanovuje režim sankcí v oblasti soukromé bezpečnosti. 

Definuje přestupky a určuje typy přestupků, kterých se může SBS a jejich pracovníci dopustit.  

Pátá kapitola určuje sankce, které můžou být aplikovány v případě, že se SBS nebo 

jejich pracovníci dopustí přestupků stanovených ve čtvrté kapitole. Dále určuje orgány 

rozhodující o uvalení případných sankcí.  

Šestá kapitola se zabývá způsobem uplatnění a provedení případných sankcí uvalených 

na SBS.  

Přechodná ustanovení tohoto zákona se věnují oblasti retroaktivity tohoto zákona. 

V jednotlivých ustanoveních jsou určeny podmínky retroaktivity pro oblasti vybavení SBS, 

úroveň profesionálního vzdělání zaměstnanců SBS a soukromých detektivů. 

Závěrečná ustanovení definují požadavky na činnost vlády v souvislosti s aplikací 

tohoto zákona. Konkrétně se jedná o stanovení právních norem nezbytných pro výkon 

a rozvoj soukromé bezpečnosti. Vláda je prostřednictvím tohoto zákona zavázána k vymezení 

podmínek, které musí být plněny při poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti. Dále 

musí být charakterizovány odpovědnosti jednotlivých pracovníků SBS a jejich rozsah 

působnosti. V neposlední řadě se vláda prostřednictvím tohoto zákona zavazuje k určení 

orgánů ministerstva vnitra odpovědných za oblast soukromé bezpečnosti.  

Dodatečná ustanovení specifikují regulace, autorizace mezinárodních investic a také 

inspekce v sektoru soukromé bezpečnosti. Dále stanovují vznik autorizačních center 

a kontrolních úřadů v jednotlivých autonomních oblastech Španělska.  
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Stejně jako v případě České republiky se ve Španělsku SBS musí řídit podle platných 

technických norem vydaných Evropskou komisí pro technickou normalizaci. Evropské 

technické normy musí být aplikovány do národních technických norem. Zvláštností je, že 

každá autonomní oblast může aplikovat striktnější normy, které jsou pro danou oblast 

závazné.  

Podrobnější studium dané problematiky přesahuje rozsah této diplomové práce. [20] 

5 Zabezpečovací systém 

 Pro kompletní ochranu objektů, prostor a předmětů se používá zabezpečovací systém 

(obr. 1). Ten je tvořen kombinací čtyř základních druhů ochrany objektu a musí za každých 

okolností stát mezi nebezpečím, vůči kterému je navržen, a příslušnými chráněnými zájmy.  

Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy ochrany: 

 klasické ochrany 

 technické ochrany 

 fyzické ostrahy 

 režimová ochrana. 

 

 

Obr. 1 Schéma zabezpečovacího systému 

Pro dokonalé zabezpečení objektů je nezbytně nutné, aby všechny prvky, které jsou 

v systému užity, byly mezi sebou propojeny a navzájem se nerušily. Do těchto systémů 

můžeme zařadit klasickou ochranu, fyzickou ostrahu, technickou ochranu a také režimovou 

ochranu. Všechny tyto prvky můžeme označit pojmem integrovaný bezpečnostní 
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systém (obr 2). Při navrhování zabezpečení konkrétních objektů je důležité postupovat 

komplexně, tedy od perimetru vnějšího k vnitřnímu, nebo naopak. Hlavní odpovědnost za 

zabezpečení organizace nese vlastník objektu. Tato osoba určuje druh a způsob zabezpečení. 

[22] [25]  

 

Obr. 2 Systém bezpečnosti a ochrany majetku 

5.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana tvoří základní stavební kámen každého zabezpečovacího systému. Jde 

o nejstarší typ ochrany a spočívá v zajištění objektu za pomoci různých mechanických 

zařízení, která jej mohou spolehlivě uchránit. V podstatě se jedná o vytvoření různých zábran 

znemožňujících odcizení předmětů a zařízení, nebo vytvářejí překážky, které pachateli ztíží 

dosažení jeho cíle. Klasickou ochranu v širším pojetí tvoří zejména zdi, střechy, podlahy, 

okna a také dveře objektů. V užším pojetí jsou to různé mechanické zábranné prostředky, 

mezi které patří bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní 

tvrzená a vrstvená skla, trezory a bezpečnostní schránky. Mechanické zabezpečovací prvky se 

posuzují podle doby, po kterou jsou schopny odolávat napadení pachatelem respektive času 

nutného k jejich překonání.  

Klasická ochrana se dále dělí na: 

 Obvodovou ochranu – tyto prostředky zajišťují bezpečnost vyhrazeného území 

a prostor kolem chráněného objektu. Jedná se o ploty, brány, vrata, turnikety atd.,  
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 plášťovou ochranu – tyto prostředky slouží zabránění nepovolenému přístupu do 

objektů. Jde především o různé typy dveří, okna, střechy, stěny a podlahy,  

 předmětovou ochranu – tyto prostředky slouží primárně k ochraně vybraných 

předmětů. Mohou být přenosné i nepřenosné. Patří zde trezory, pancéřové peněžní 

trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové schránky. [6] 

5.2 Technická ochrana 

Tento typ ochrany se používá zejména jako hlavní podpora klasické ochrany a také 

maximálně zefektivňuje fyzickou ochranu. Technická ochrana není sama o sobě ochranou 

v pravém slova smyslu, ale má ve vztahu k pachateli bezprostředně jen preventivní účinek. 

Cílem technických prostředků je podpořit realizaci režimových opatření, zkvalitnit činnost 

fyzické ostrahy a také odradit narušitele od jeho činu, případně mu narušení střeženého zájmu 

výrazně ztížit a prodloužit dobu jeho přístupu k chráněným aktivům. Mezi základní technické 

prostředky fyzické bezpečnosti řadíme mechanické zábranné systémy a elektronické 

bezpečnostní systémy. [6] [7] 

5.2.1 Elektronické bezpečnostní prvky 

 Elektronické bezpečnostní systémy mají za cíl řízení přístupu k aktivům organizace 

a odhalení případného neoprávněného přístupu k těmto aktivům. Mezi základní elektronické 

bezpečnostní systémy řadíme, mimo jiné, systémy kontroly vstupu, elektronickou požární 

signalizaci, kamerové systémy a poplachové zabezpečovací systémy. [7] 

5.2.2 Poplachové zabezpečovací systémy 

 Poplachový zabezpečovací systém je ve své podstatě digitální elektronický systém, 

který ve střeženém prostoru trvale monitoruje specifické fyzikální projevy a při jejich výskytu 

vyhlašuje poplach. Specifickými fyzikálními projevy jsou demaskující projevy přítomnosti 

narušitele ve střeženém prostoru, které jsou spojeny zejména s jeho pohybem. Jedná se 

například o změnu kmitočtu akustických vln odražených od povrchu těla narušitele, 

vyzařování infračerveného záření tělem narušitele, přerušení paprsku infračerveného záření 

tělem narušitele, sepnutí spínače pohybem apod.  

 Poplachové zabezpečovací systémy se zpravidla skládají z ústředny, optických 

a akustických výstražných prvků, detektorů narušení a přímých spojů, které zajišťují připojení 

detektorů do ústředny. Ústředna zajišťuje příjem signálu z jednotlivých detektorů narušení, 
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jejich zaznamenávání, vyhodnocení a následné vyhlášení poplachu. Ústředna poplachového 

zabezpečovacího systému může být připojena prostřednictvím poplachového přenosového 

systému na poplachové přijímací centrum (pult centralizované ochrany). Detektory narušení 

tvoří senzorickou část poplachového zabezpečovacího systému. [7]  

5.2.3 Poplachové tísňové systémy 

 Prvky tísňového hlášení slouží k ochraně zaměstnanců, veřejnosti a potažmo i majetku 

v případě přímého ohrožení, a to hlášením poplachu do místa, odkud může být poskytnuta 

pomoc. Hlášení je vyvoláno buď manuálně, nebo zprostředkovaně při definovaném způsobu 

manipulace. Závady jsou u tísňových hlásičů velice vzácné, naprostá většina planých 

poplachů je způsobena z neznalosti nebo zanedbáním.  

 

Podle umístění a způsobu vyvolání poplachu dělíme prvky tísňového hlášení na: 

 veřejné tísňové hlásiče – jsou instalovány na místech veřejnosti přístupných a slouží 

k vyvolání tísňového hlášení, 

 speciální tísňové hlásiče – jsou určeny k nepozorovanému vyvolání tísňového hlášení 

v případě přímého ohrožení. 

 

Základním cílem používání poplachové tísňové systémy je: 

 vyhlášení poplachu, 

 rychlé a spolehlivé detekování místa s požárem, 

 aktivování a řízení evakuačního systému, 

 zrealizování automatické komunikace s Hasičským záchranným sborem ČR. 

[26] [7] 

5.2.4 Kamerové bezpečnostní systémy 

  Jednou z nejdůležitějších pomůcek je systém průmyslové televize (CCTV), 

který přímo, nebo nepřímo navazuje na ostatní systémy v objektech, zejména pak na EPS. Při 

narušení střeženého prostoru lze nastavit snímání v místě poplachového hlášení a sledovat 

činnost pachatele prostřednictvím kamery. Pokud je kamera vybavena funkcí ZOOM, lze 
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zaznamenané informace využít pro individuální identifikaci narušitele (obličej, státní 

poznávací značka atd.). Velikost objektu na obrazovce monitoru by pro jistotu identifikace 

neměla představovat méně než 20 % výšky obrazovky, pro rekognoskaci by cíl neměl 

představovat méně než 50 % výšky obrazovky, pro detekci by cíl neměl představovat méně 

než 10 % výšky obrazovky. Výstup z kamer lze nahrát na záznamové zařízení. CCTV 

systémy jsou využívány k prevenci kriminality, identifikaci osob vně i uvnitř objektu, 

zajištění bezpečnosti obsluhy a návštěvníků. Zprostředkovávají dohled nad technologickými 

procesy, sledují parkoviště. Kamery pro monitorování v noci nebo při zamoření kouřem 

mohou být navíc vybaveny noktovizory. [21] 

Kamerové bezpečnostní systémy, resp. systémy průmyslové televize, v současné době 

zaznamenávají největší rozvoj ze skupiny poplachových systémů. Nejčastěji používanou 

zkratkou pro kamerový bezpečnostní systém je CCTV, což přeloženo z anglického jazyka 

znamená uzavřený televizní okruh (Closed circuit television). Avšak s rozvojem 

IP kamerových systémů, které umožňují přenos zaznamenaného signálu v rámci TCP/IP sítě 

po celém světě, již toto označení není úplně nejvhodnější a přesnější je název IP kamerové 

systémy.   

 Podle příslušné normy CCTV systém primárně slouží k identifikaci, rekognici 

a detekci osob, resp. monitorovaní skupiny osob. Současné inteligentní systémy již umožňují 

mnohem širší možnosti využití v oblasti průmyslové komerční bezpečnosti. Tyto systémy 

mohou být využity pro detekci podezřelého chování osob (např. nesprávný směr pohybu, 

rychlá chůze, výtržnictví, opuštěná zavazadla atd.), biometrickou verifikaci osob, sledování 

osob, rozpoznávání předmětů, identifikaci evidenčních čísel vozidel nebo sledování 

a vyhodnocování dopravních nehod v silniční dopravě. 

Kamerový bezpečnostní systém se skládá z:  

 kamer (optický snímač, objektiv, DSP procesor), 

 zařízení pro přenos a řízení videosignálu (např. dělič obrazu, switch, router, web 

server, bezdrátový vysílač/přijímač),  

 záznamové a zobrazovací zařízení (např. analogový nebo digitální videorekordér, 

projekční LCD nebo plazmové monitory, obrazovky) 

 příslušenství kamer (např. kryt, polohovací hlavice, konzoly, prostředky přepěťové 

ochrany, IR nebo halogenové reflektory). [7] 
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5.2.5 Přístupové a docházkové systémy 

 Přístupový systém  neboli systém kontroly vstupů můžeme chápat jako soubor 

opatření k zajištění řízení evidence a přístupu do zabezpečeného objektu nebo prostor na 

základě jednoznačně přidělených přístupových práv. Tato opatření mohou být systémová, 

fyzická (ostraha), mechanická (zámky, mříže, závory) nebo elektronická, přičemž nejúčinnější 

je jejich kombinace. Na základě jednoznačné identifikace uživatele je po ověření 

přístupových práv povolen nebo zamítnut přístup. Sofistikovanější systémy umožňují např. 

sledovat pohyb a přítomnost osob v jednotlivých úsecích, definovat návaznost průchodů nebo 

„za běhu“ měnit přístupová práva.  

 U docházkových systémů je prokázání identity uživatele také nezbytné, ale 

prvotním cílem není pouze řízení přístupu do objektu, ale především monitorování času 

a důvodu průchodu daným místem. Přístupové a docházkové systémy mohou být integrovány 

do jednoho celku s tím, že přístupových bodů je v objektu rozmístěno více, zatímco 

docházkových bodů je obvykle mnohem menší počet (např. jeden u hlavního vstupu do 

objektu).   

Docházkové systémy slouží především k urychlení a zkvalitnění evidence docházky 

zaměstnanců a kontroly přítomnost na pracovišti.  

Mezi prvky tvořící systém kontrol patří: 

 identifikační prvek,          

 snímací prvek,            

 řídicí jednotka,         

 centrální jednotka,        

 blokovací zařízení,      

 jednotka zápisu.    

K identifikaci se nejčastěji používá identifikační karta, přístupový kód, biometrická 

informace. Všechny tyto systémy se mohou také kombinovat různě mezi sebou pro 

zdokonalení zabezpečení. Podle zvoleného typu identifikačního zařízení se volí snímací 

zařízení, které je buď kontaktní, či bezkontaktní. Ovládací zařízení musí být jednoduché 

a musí odolávat vnějším vlivům, které na něj působí. Jako blokovací zařízení, které povolují 

vstup, se využívají např. turnikety, motorické závory a elektronicky ovládané dveře. [7] [18]  
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5.3 Fyzická ostraha  

Jde o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou a jejím hlavním úkolem je 

zabezpečení ochrany majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost slouží také k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti. Fyzickou ostrahu lze 

realizovat prostřednictvím soukromé bezpečnostní služby, vlastní ochranné služby organizací 

a Policií České republiky.  

Fyzická ostraha zahrnuje: 

 ochranu a ostrahu přepravy finanční hotovosti a zbraní, 

 ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných, 

 ochranu a ostrahu osob, 

 zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované ochrany, 

 zajištění pořadatelské služby na místech veřejných shromáždění a akcí. 

 

Hlavní úkoly ostrahy jsou:  

 kontrolní a propustková služba – slouží k zabránění vstupu a výstupu nežádoucích 

osob a vozidel, vynášení materiálu,  

 střežení objektů a prostor strážní službou – jedná se o pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště, 

 kontrolní činnost – používá se aby se předešlo rozkrádání a ničení majetku, při 

protipožární a jiné ochraně majetku,  

 realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru,  

 realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení 

ochrany objektu – průnik pachatele, požár, povodeň, výbuch, 

 zadržení pachatele, hlásná služba, 

 zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod. 

  [31] [45] 
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5.4 Režimová ochrana  

Režimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření, 

které směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému. 

Režimová opatření představují procesní naplnění bezpečnostní politiky organizace. Cílem 

režimových opatření je stanovit zásady, pravidla, oprávnění při pohybu zaměstnanců a dalších 

osob v prostorách organizace, způsob nakládání s bezpečnostně důležitými prvky, pravidla 

provádění bezpečnostních kontrol vnášeného a vynášeného materiálu apod. Režimová 

opatření by měla být navržena tak, aby příliš neomezovala pohyb osob v objektu organizace 

a současně zajistila požadovaný stupeň bezpečnosti. Významnou roli v této oblasti sehrává 

systém kontroly vstupu.  

Režimová opatření lze rozdělit na:   

 vnější  

 vnitřní.  

[7] [22]  

5.4.1 Vnější režimová ochrana 

 Hlavní náplň vnější ochrany je kontrola při vstupu a výstupu do chráněného objektu. 

Určuje přesné postupy, ve kterých jsou stanoveny pohyby osob vozidel, jejich cesta po areálu 

objektu. Dále stanovuje kde, kdy, jak a s čím se smí, popřípadě nesmí do objektu vstupovat, 

vjíždět. [22] 

5.4.2 Vnitřní režimová ochrana 

 Zaměřuje se především na dodržování směrnic, do kterých jsou zařazeny: 

 omezení pohybu osob a vozidel na určitém úseku, 

 kontrola pohybu materiálu, 

 kontrola výdeje a příjmu skladových materiálu, 

 zajištění režimu manipulace s klíči, identifikace osob pomocí identifikačních zařízení. 

 [22] 
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6 Pojmy 

V této části diplomové práce jsou vysvětleny pojmy související s projektem fyzické 

ochrany plnírny technických plynů.  

6.1 Bezpečnostní projekt  

Charakteristickým znakem pro jakýkoli projekt je trojrozměrnost jeho cíle. Všechny 

projekty jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci dané organizace. 

Trojrozměrnost cíle je zaručena současným splněním požadavků na věcné provedení projektu, 

časový plán a rozpočtové náklady. Souhrnně můžeme tyto požadavky označit termínem 

„trojimperativ“. Struktura trojimperativu je znázorněna na obrázku 3. [3]   

 

 

obr. 3 Trojimperativ 

 

Pojem projekt je v běžné praxi užívaný jako určitá forma písemného a grafického 

vyjádření určitého stavu. Pojem projekt můžeme definovat jako jedinečnou, plánovací, 

organizační a řídící činnost sledující předem stanovený cíl realizovaný ve vymezeném čase 

a prostoru při dostupnosti zdrojů, čerpání finančních nákladů za současného dosažení 

požadované kvality. Cílem bezpečnostního projektu je vytvoření bezpečného prostředí 

v prostředí bezpečnostním, přičemž bezpečnostní prostředí je definováno jako vnější i vnitřní 

přirozené prostředí působící svými vlivy na chráněný prostor, resp. na chráněný zájem. 

Bezpečné prostředí se vytváří v bezpečnostním prostředí implementací jednotlivých 

ochranných opatření, která eliminují jeho negativní bezpečnostní vlivy na střežený prostor. 

Jinými slovy to znamená vytvořit stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém jedinec 

může sledovat svoje cíle bez rušení nebo újmy a bez strachu z rušení nebo újmy. Tyto dva 

stavy jsou považovány za základní a společně tvoří předmět bezpečnostního projektování. Na 



21 
 

prvním místě je nutné poznání stavu bezpečnostního prostředí, neboť právě to předurčuje 

kvalitu celkového výsledku bezpečnosti a zároveň je výchozím podkladem pro návrh systému 

ochrany objektů. [7] 

 Bezpečnostní projekt je implementací předem schválené bezpečnostní politiky 

organizace. Zpracování projektu vychází z provedené analýzy rizik. Bezpečnostní projekt 

není jednorázovým postupem, je třeba jej chápat a implementovat v souladu s principy 

modelu PDCA (plan-do-check-act), který je znázorněn na obrázku 4. [23] 

 

obr. 4 schéma modelu PDCA  

6.2 Bezpečnostní politika  

Pod pojmem bezpečnostní politika si můžeme představit souhrn organizačně řídicích 

opatření, norem a pravidel, jejichž hlavním úkolem je vyhodnotit informace o provozovaných 

aktivitách a další důležitá fakta. Bezpečnostní politika organizace dále definuje základní 

bezpečnostní požadavky a nařízení, které mají za cíl zajistit ochranu a bezpečnost 

v organizaci.  Konkrétně se jedná o oblast ohrožení organizace, stanovení rizik a následného 

návrhu na ochranu organizace v oblasti technických, technologických, organizačních 

a personálních opatření. Bezpečnostní politika určuje rámec bezpečnosti organizace a po 

schválení vedením je závazná pro všechny zaměstnance. Bezpečnostní politika musí být 

v souladu s politikou celé organizace, definuje základní strategii, cíle, postoje, role, 

zodpovědnosti a zásady týkající se činností spojených s bezpečností. Zároveň vychází 

z existujících a platných interních směrnic a politik, které rozvíjí s ohledem na aplikovatelnost 

bezpečnostní dokumentace do prostředí organizace. Reflektuje závěry získané z analýzy rizik 

a dále definuje mechanismy zajišťující efektivní řízení bezpečnosti.  
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Základními otázkami v oblasti bezpečnosti jsou:  

 čím se má organizace zabývat v oblasti bezpečnosti a z jakého důvodu, 

 jakých cílů chce organizace v oblasti bezpečnosti dosáhnout, 

 jak budou řízeny jednotlivé podnikové činnosti a jaká opatření budou provedena 

pro dosažení stanovených cílů. [22] [24] 

6.3 Analýza rizik  

Analýza rizik přináší odpověď na otázku, jakých hrozbám je společnost vystavena, jak 

moc jsou její aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba 

zneužije určitého typu zranitelnosti a jaký dopad to na společnost mohlo mít.  

V analýze rizik se používají následující zkratky:  

 aktivum (asset) je vše, co má pro společnost nějakou hodnotu,  

 hrozba (threat) je jakákoliv událost, která může způsobit narušení důvěrnosti nebo 

dostupnosti aktiva, 

 zranitelnost (vulnerability) – je vlastnost aktiva nebo slabina na úrovni fyzické nebo 

administrativní bezpečnosti, 

 riziko (risk) je pravděpodobnost, že hrozba naruší důvěrnost, integritu nebo dostupnost 

aktiva, 

 opatření (countermeasure) je jakékoliv opatření na úrovni fyzické nebo administrativní 

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

 narušení (breach) je situace, kdy došlo k narušení důvěrnosti, integrity nebo 

dostupnosti aktiva v důsledku překonání bezpečnostních opatření.  

Celý proces analýzy rizik znázorňuje obrázek 5.  
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obr. 5 Analýza rizik 

 

Vlastní analýza rizik se skládá z několika na sebe navazujících fází, kterými jsou 

identifikace a kvantifikace aktiv, hrozeb, zranitelnosti a následné stanovení výsledného rizika. 

V rámci analýzy rizik je třeba identifikovat kritická aktiva společnosti a určit jejich hodnotu. 

Tento krok se někdy souhrnně označuje jako inventarizace aktiv. V dalším kroku se 

identifikují a kvantifikují hrozby. Tento krok se také někdy nazývá analýza hrozeb 

(threat analysis), při které vycházíme ze seznamu obecných nebo specifických hrozeb. Dále 

následuje analýza zranitelnosti, při které musíme identifikovat a kvantifikovat všechna slabá 

místa na úrovni fyzické i administrativní bezpečnosti. Závěrečnou fází celého procesu analýzy 

rizik je vyjádření míry rizika. [27] 

6.4 Riziko 

Riziko můžeme vnímat jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je také možné 

definovat jako funkci pravděpodobnosti a velikosti ztrát. Riziko nelze nikdy úplně eliminovat, 

avšak při užití bezpečnostních opatření můžeme riziko snížit na únosnou míru. [2] 

6.5 Nebezpečí  

Nebezpečí je definováno jako vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál 

způsobit škodu na lidském zdraví nebo životech a dále také na majetku nebo na životním 

prostředí. Rozdíl mezi nebezpečím a rizikem je zřejmý z obrázku 6. [4]  
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obr. 6: Znázornění nebezpečí a rizika 

6.6 Aktiva 

Aktiva lze obecně charakterizovat jako veškerý majetek podniku, tedy aktivem je vše co 

má pro majitele určitou hodnotu. Majetek společnosti dále můžeme rozdělit na majetek 

hmotný, mezi který patří například stavební objekty, dopravní prostředky, výrobky, finanční 

hotovosti atd. Za nehmotný majetek se považují informace, služby, know-how atd. [1]  

 

6.7 Soukromá bezpečnostní agentura 

Soukromá bezpečnostní agentura je společnost zřízená podle živnostenského zákona a 

její funkcí je poskytovat služby v oblasti bezpečnosti na čistě komerčním základě. Úkolem 

bezpečnostní agentury je zajistit bezpečnost osob, majetku, informací a také veřejný pořádek. 

Bezpečnostní agentura dále zabezpečuje transport cenin, peněz a v neposlední řadě se zabývá 

i detektivní činností. Rozsah služeb poskytovaných bezpečnostní agenturou je závislý na 

požadavcích zákazníka. [21] [40] 

7 Profil společnosti Air Products 

 Společnost Air Products je výrobcem a dodavatelem technických, procesních, 

speciálních plynů a souvisejících technologických zařízení. Své zákazníky nachází zejména 

v oblasti technologií, průmyslu, energetiky a zdravotnictví. Společnost zaujímá vedoucí 

pozici na trhu v oblasti polovodičů, rafinace vodíku, zdravotnických služeb, zkapalňování 

zemního plynu či v oblasti moderních nátěrů a adhesiv.  
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7.1 Historie a současnost firmy 

Společnost Air Products, která je součástí mezinárodního koncernu Air Products and 

Chemicals, Inc. se sídlem v Pensylvánii v USA byla založena v roce 1940. V současné době 

Air Products zaměstnává více než 18 9000 pracovníků, přičemž působí ve 40 zemích po 

celém světě. Roční obrat společnosti dosáhl výše 10,1 miliard amerických dolarů. 

 

 

obr. 7 Logo firmy 

 

  V roce 1957 vstoupila společnost Air Products na mezinárodní trh, a to konkrétně do 

Velké Británie. V šedesátých letech společnost rozšířila svůj podíl na zahraničních trzích 

v Belgii, Německu a JAR. V roce 1975 získala společnost kontrakt na dodávky kapalného 

dusíku pro vesmírný program NASA. V průběhu 80. let posílila svoji pozici na trhu 

prostřednictvím minoritních akcií společností vyrábějících průmyslové plyny v Koreji, 

Japonsku, Malajsii, Číně, Thajsku a Mexiku. Během 90. let společnost rozšířila svoji výrobu 

v oblasti elektroniky a zároveň koupila většinové podíly společnosti Sapio v Itálii a dále 

společnosti Carburos Metálicos ve Španělsku. V roce 2007 se Air Products stává hlavním 

dodavatelem technických plynů v oblasti střední Evropy.  

 V roce 1991 vstupuje společnost na trh v ČR, a to založením společného podniku 

Ferox – Air Products s.r.o., s vlastnickými podíly rozdělenými v poměru 49 : 51%. 

Společnost Ferox byla privatizována a v roce 1993 byl převeden její vlastnický podíl na 

společnost Air Products. Tímto vznikla nová společnost s názvem Air Products, spol. s.r.o. 

Důležitou základnou pro rozvoj obchodu v ČR se stalo velkokapacitní zařízení na výrobu 

plynů v areálu společnosti Chemopetrol Litvínov. Plnicí stanice technických plynů v Brně 

byla zprovozněna v roce 1998. Následovalo zprovoznění plnírny technických plynů v Děčíně, 

která byla uvedena do provozu v roce 2008. [41] [42]  
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8 Air Products spol. s.r.o., plnicí stanice Brno - Slatina 

Plnicí stanice technických plynů Air Products spol. s.r.o. (dále jen AP) Brno – Slatina 

byla uvedena do provozu v únoru roku 1998. V roce 2006 došlo k rekolaudaci stávající 

skladové plochy. Objekt plnící stanice je znázorněn na obrázku 7. [5]  

 
 

obr. 7 Plnicí stanice Brno – Slatina 

 

 

Prostor, na kterém se nachází objekt výrobny AP s.r.o. je omezen přesně ohraničenou plochou 

a v dlouhodobém výhledu se nepředpokládá další územní rozšíření provozů. Další rozvoj 

provozů a technologií v rámci výrobny AP s.r.o. v Brně – Slatina, je z plošného hlediska 

omezen pouze na efektivnější využití stávající plochy. Celý objekt výrobny AP s.r.o. v Brně – 

Slatině je oplocen. [5]  
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8.1 Identifikační údaje společnosti 

 Identifikační údaje, provozovny plnírny technických plynů AP s.r.o., Brno – Slatina, 

jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab 1: Základní informace o společnosti (zdroj autor) 

Název společnosti Air Products spol. s.r.o. 

Sídlo společnosti Ústecká 30, Děčín, 405 30 

Provoz Tuřanka 94,  Brno - Slatina, 627 00 

Obor podnikání Plnění tlakových lahví na plyny 

Právní forma Společnost s.r.o.  

Telefon 420 548 217 130 

Fax 420 548 217 128 

Email infocz@airproducts.com 

Web www.airproducts.cz 

Vedoucí pobočky Pavel Blažek 

 
     

8.2 Hlavní provozované činnosti 

Na základě platných živnostenských oprávnění jsou v objektu provozovány tyto 

činnosti: 

 plnění tlakových nádob na plyny, 

 dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej 

chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a 

toxické, 

 dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových 

nádobách 
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a. nad 1000 kg skladovací kapacity, 

b. nad 40 kg náplně tlakové nádoby, 

c. nad 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob 

plyny. [5] 

 

8.3 Aktiva společnosti 

Roční obrat společnosti AP s.r.o. v roce 2012 přesáhl částku jedné miliardy CZK. Přímo 

v objektu plnírny technických plynů se nachází množství hmotného i nehmotného majetku, 

mezi který patří například: 

 Vybavení, 

 speciální technologická zařízení a přístroje, 

 skladové zásoby, 

 nebezpečné, návykové, hořlavé a výbušné látky a materiály, 

 výpočetní a kancelářská technika, 

 server a přenosová zařízení, 

 služební nákladní a osobní vozy, 

 softwarové vybavení s písemnostmi, daty a informacemi neveřejného charakteru, 

 softwarové vybavení s osobními údaji,  

 utajované informace obchodního, technického a technologického charakteru. [5]  

8.4  Umístění areálu plnírny technických plynů 

Areál plnírny technických plynů AP s.r.o. je situován v průmyslové zóně Černovická 

terasa na jihovýchodním okraji města Brna v městské části Slatina. V blízkosti průmyslové 

zóny se nachází obytné zóny patřící městské části Brno – Slatina. Lokalita je napojena na 

městský okruh a navazuje na dálnice D1, D2 a rychlostní silnici R52. Průmyslová zóna je také 

napojena na celostátní železniční trať č. 300 a č. 340. Situace a vymezení hranice objektu 

společnosti AP s.r.o. jsou zřejmé z obrázku 8.  
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obr. 8 Vymezení hranice objektu 

 

 

V blízkosti objektu plnírny technických plynů AP s.r.o. Brno – Slatina jsou situovány 

následující objekty:  

 Areál Brněnské zdravotní techniky – sousedí bezprostředně z východní strany, 

 železniční trať Českých drah – ve vzdálenosti cca 50m ze severní strany, 

 výrobní objekt firmy BOC Edwards – bezprostředně sousedí ze západní strany, 

 ulice Tuřanka – bezprostředně sousedí z jižní strany a zároveň je příjezdovou 

komunikací do objektu.  

8.5 Popis areálu firmy 

Celé území areálu je ohrazeno vnějším oplocením. Toto oplocení vymezuje prostor, 

který je dotčen požadavkem fyzické ochrany. V dlouhodobém výhledu se nepředpokládá další 

územní rozšíření provozů. Vstup do objektu AP s.r.o. vede přes vjezdovou bránu (obr. 10), 

která je v současné době bez fyzické ostrahy a je elektronicky a dálkově ovládána. Vzhledem 

k ploše areálu nejsou v jeho prostoru zřízeny samostatné komunikace. Pohyb osob a materiálu 

probíhá v rámci manipulačních ploch, které mohou sloužit i pro potřeby evakuace 

a záchranných prací. Podrobný výkres areálu je znázorněn na obrázku 9. [5]  
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obr. 9 Výkres areálu AP s.r.o. 

 

obr. 10 Vjezdová brána 

8.5.1 Přehled objektů 

V objektu hospodářství kapalných plynů (obr. 11) jsou v pěti stabilních stojatých 

zásobnících skladovány zkapalněné plyny. Konkrétně se jedná o zásobníky na zkapalněný 

kyslík, zkapalněný dusík, zkapalněný argon a zkapalněný oxid uhličitý.  Konstrukčně se jedná 

o dvouplášťové nádoby, přičemž vnitřní plášť je vyroben z nerezové oceli a je zavěšen 
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pomocí speciálních závěsů na vnějším plášti vyrobeném z uhlíkové oceli. Prostor mezi oběma 

plášti je vyplněn izolační hmotou – práškem a vakuem. [5]  

 

obr. 11 Zásobníky zkapalněných plynů 

 Plnírna tlakových lahví (obr. 12) je jednopodlažní zděný objekt ve tvaru obdélníka se 

sedlovou střechou. Objekt plnírny je členěn na místnost plnění, provozní kancelář, místnost 

údržby a místnost technického zázemí provozu. [5]  

 

obr. 12 Plnírna tlakových lahví 

V areálu výrobny AP s.r.o. Brno – Slatina, se nachází otevřená skladová plocha bez 

zastřešení, která je zhotovena ze zámkové dlažby (obr. 7). V rámci otevřené skladové plochy 

se nachází ocelový přístřešek bez obvodových konstrukcí s trapézovou střechou, který je 

určen pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů. Dále se v rámci otevřené skladové 

plochy nachází ocelový přístřešek bez obvodových konstrukcí s trapézovou střechou, který je 
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určen pro třídění lahví. Medicinální a toxické plyny jsou skladovány v uzavřeném ocelovém 

přístřešku. Stavební řešení objektu odpovídá všem platným normám pro vykonávané činnosti 

a charakteristice požárního nebezpečí pro provozované činnosti. [5] 

Administrativní budova (obr. 13) je jednopodlažní budova ve tvaru obdélníka 

s valbovou střechou. Jsou zde umístěny prostory kancelářského charakteru. Vstup do budovy 

je řešen přes zádveří do chodby, ze které je přístup do jednotlivých místností. Dispozičně je 

stavba řešena jako trojtakt se střední dělící chodbou. [5] 

 

obr. 13 Administrativní budova 

 Do areálu firmy je možný vstup vjezdovou bránou (obr. 10). Tato brána slouží pro 

vjezd nákladních vozidel a osobních vozidel zaměstnanců firmy. Přístup pěších je možný 

prostřednictvím branky vpravo od příjezdové brány. V objektu se rovněž nachází brána, která 

slouží pouze pro výjezd nákladních a osobních vozidel (obr. 14). Výjezdová brána je 

elektronicky a dálkově ovládána. [5] 

 

 
 

obr. 14 Výjezdová brána 
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8.6 Organizační a personální struktura  

Pracovní činnosti všech zaměstnanců plnicí stanice AP, s.r.o. v Brně organizována 

prostřednictvím interních předpisů. Všechny dokumenty vychází z dokumentu “Celosvětový 

manuál pro řízení výroby a distribuce” platného v AP, s.r.o. [5] 

 

Počet zaměstnanců v plnicí stanici AP s.r.o., Brno: 

 2 vedoucí zaměstnanci, pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:30, 

 10 operátorů, pracovní doba: pondělí – pátek, 6:00 – 14:15h,  

pondělí – pátek, 14:00 – 22:15. 

 

Organizační schéma pracovníků: 

 Organizační schéma pracovníků je vyobrazeno na obrázku 15. 

 

 obr. 15 Organizační schéma pracovníků 

Vedoucí plnicí 
stanice 

Zástupce 
vedoucího 

Směnový 
mistr 

Operátor 

Operátor 

Operátor 

Operátor 

Směnový 
mistr 

Operátor 

Operátor 

Operátor 

Operátor 
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9 Stávající zabezpečení   

Nejvyšší management společnosti AP, s.r.o., se ve své bezpečnostní politice zavazuje 

k tomu, aby byla společnost nejlepší v otázkách bezpečnosti průmyslových technologických 

procesů. Tento závazek je vyjádřen v Prohlášení o bezpečnostní politice společnosti. 

Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jsou realizovány 

v souladu s požadavky platných zákonů, přičemž je dbáno na to, aby byly vždy jednoznačně 

stanoveny pracovním a organizačním řádem a dalšími organizačními dokumenty. Do systému 

řízení bezpečnosti jsou zahrnuty všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity 

společnosti týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.  

Vedení společnosti se dále zavazuje trvale zajišťovat finanční, technické a lidské zdroje 

za účelem naplnění cílů a zásad bezpečnostního programu. Cíle jsou naplňovány formou 

soustavného zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení zaváděním 

nových technologií a automatizovaných systémů řízení, instalací zabezpečovacích a 

protipožárních systémů, zvyšováním znalosti zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i 

v oblasti bezpečného provozování zařízení.  

Společnost AP, s.r.o. se koncepčně věnuje fyzické ochraně. Prostřednictvím interních 

předpisů řeší oprávnění a režim vstupu do objektu a jednotlivých specifických prostor, 

manipulaci s majetkem atd. V rámci společnosti jsou určeni vedoucí zaměstnanci, kteří se 

zabývají řízením bezpečnostní problematiky, a dále je smluvně zajištěna fyzická ochrana 

objektu s bezpečnostní agenturou. Společnost AP, s.r.o., je vlastníkem systému technické 

ochrany, přičemž kontraktovaná bezpečnostní agentura odpovídá za správu, provoz a řízení 

servisní činnosti systému technické ochrany.  

Objekt plnírny technických plynů společnosti AP, s.r.o., je zabezpečen prostřednictvím 

mechanických zábranných prostředků, poplachovým zabezpečovacím systémem, kamerovým 

bezpečnostním systémem (CCTV), elektrickou požární signalizací a fyzickou ostrahou. [5] 

9.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zajištěna formou bezpečnostního dohledu. Činnost fyzické ostrahy 

vykonávají zaměstnanci kontraktované bezpečnostní agentury, kteří provádějí bezpečnostní 

dohled, pochůzkovou činnost a monitoring poplachových stavů. Jednotlivé formy zajištění 

fyzické ostrahy jsou vykonávány mimo pracovní dobu, tedy ve všední dny od 22:15 h do 
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6:00 h. O víkendech a svátcích je fyzická ochrana vykonávána nepřetržitě, 24 h denně. 

Kontrolou činnosti fyzické ostrahy je pověřen vedoucí zaměstnanec. [5] 

 

9.2 Perimetrická a plášťová ochrana 

Perimetr společnosti je vymezen 2 metry vysokým oplocením zakončeným ostnatým 

drátem. Přístup do objektu je zajištěn prostřednictvím vjezdové a výjezdové brány. Obě brány 

jsou 2 m vysoké a jsou zakončeny ostnatým drátem. Prostor je monitorován CCTV 

kamerovým systémem se záznamem. Prostor otevřené skladové plochy je vybaven 

bezpečnostním osvětlením (obr. 16), které za snížené viditelnosti osvětluje skladovou plochu, 

přístupové trasy, stavební otvory a vstupy. Všechny vstupy jsou opatřeny bezpečnostními 

zámky doplněnými o systém kontroly vstupu, který je realizován prostřednictvím čipových 

karet. Vstupní brána je monitorována kamerovým systémem. [5] 

 

obr. 16 Bezpečnostní osvětlení 
 

9.3 Zabezpečení prostor administrativní budovy 

Pro vstup do administrativní budovy je v rámci režimových opatření definován režim 

vstupu a stanoven klíčový režim doplněný o systém kontroly vstupu prostřednictvím 

identifikačních prvků (identifikační karty). Vstup do budovy je monitorován průmyslovou 

kamerou, jejíž obrazový výstup je kontrolován recepční službou. Prostory administrativní 

budovy jsou dále zabezpečeny prostřednictvím prvků technické ochrany, které jsou 

znázorněny v  tabulce 2. [5] 
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Tabulka 2:  Zabezpečení administrativní budovy (zdroj autor) 

Mechanické zábranné prostředky (MZS) 

Složka Stávající stav Poznámka 

stavební konstrukce stěny pevné stavební konstrukce 
zděná konstrukce s 

valbovou střechou 

dveře 
Dveře odolné proti násilnému vniknutí vně  

Dveře prosklené uvnitř 

uzamykací systémy uzamykací systém s cylindrickou vložkou   

okna 
klasické dvouvrstvé sklo v plastovém 

rámu 
2 rozměry oken  

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

Složka Stávající stav Poznámka 

instalace prvků 

PZTS 
PZS + EPS 

  

plášťová ochrana detektor otevření tamper (1x) + magnet (2x)  

prostorová ochrana detektor pohybu PIR + MW (11x) 

ovládání identifikátor karta + pin 

signalizace 

poplachových stavů  

místní signalizace siréna 

dálková signalizace  PCO 

Systém kontroly vstupu (SKV) 

Složka Stávající stav Poznámka 

identifikace identifikační karta nebo PIN magnetická karta 

hlášení výstrah signalizace na stálé stanoviště ostrahy   

CCTV sledovací systém 

Složka Stávající stav Poznámka 

pevná kamera barevná kamera vstup 

vyhodnocení 

monitoringu 

monitoring on-line   

záznamové zařízení   

 

9.4 Zabezpečení prostor plnírny tlakových lahví 

Prostor plnírny tlakových lahví je rozdělen do jednotlivých sektorů, kterými jsou hala, 

dílna, řídicí středisko, rozvodna. Pro vstup do budovy je v rámci režimových opatření 

definován režim vstupu a stanoven klíčový režim doplněný o systém kontroly vstupu 

prostřednictvím identifikačních prvků (identifikační karty). Prostory budovy plnírny 

tlakových lahví jsou dále zabezpečeny prostřednictvím prvků technické ochrany doplněné 

o systém EPS s detekcí O2, které jsou znázorněny v  tabulce 3. [5] 
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Tab. 3:  Zabezpečení plnírny tlakových lahví (zdroj autor) 

Mechanické zábranné prostředky (MZS) 

Složka Stávající stav Poznámka 

stavební konstrukce stěny pevné stavební konstrukce 
zděná konstrukce se 

sedlovou střechou 

dveře Dveře odolné proti násilnému vniknutí 
vně  

uvnitř 

uzamykací systémy uzamykací systém s cylindrickou vložkou   

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

Složka Stávající stav Poznámka 

instalace prvků PZTS PZS + EPS   

prostorová ochrana detektor pohybu PIR + MW (4x) 

ovládání identifikátor karta + pin 

signalizace 

poplachových stavů  

místní signalizace siréna 

dálková signalizace  PCO 

Systém kontroly vstupu (SKV) 

Složka Stávající stav Poznámka 

identifikace identifikační karta nebo PIN magnetická karta 

hlášení výstrah signalizace na stálé stanoviště ostrahy   

Další systémy technické ochrany 

Složka Stávající stav Poznámka 

detektor 

nebezpečných látek 
detektor O2 2x 

10 Statistiky trestných činů 

Pro účely zpracování bezpečnostního projektu je nutné vycházet ze statistických údajů 

týkajících se kriminality.  

10.1 Statistika kriminality 

V případě projektu fyzické ochrany plnírny technických plynů AP s.r.o. bylo využito 

statistických údajů z databáze Českého statistického úřadu pro oblast Jihomoravského kraje 

(graf 1), ze kterých vyplývá, že četnost zjištěných trestných činů v Jihomoravském kraji má 

dlouhodobě klesající tendenci. 
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graf 1: Statistiky trestných činů v Jihomoravském kraji (zdroj autor) 
 

S ohledem na nestabilní ekonomickou a bezpečnostní situaci v rámci států Evropské 

unie bylo přihlédnuto k těmto aspektům i v případě realizace návrhu fyzické ochrany plnírny 

technických plynů. Závislost četnosti kriminálních činů na úrovni nezaměstnanosti byla 

použita jako ukazatel při hodnocení vývoje bezpečnostní situace. Pro účel srovnání byly 

zvoleny dva státy Evropské unie, ve kterých společnost Air Products působí. Statistické údaje 

týkající se závislosti četnosti kriminálních činů na stupni nezaměstnanosti ve Španělsku byly 

získány prostřednictvím španělské národní statistické databáze (Instituto Nacional de 

Estadística). Údaje týkající se České republiky byly získány prostřednictvím portálu Eurostat.  

Srovnání četnosti kriminálních činů a stupně nezaměstnanosti ve Španělsku a České 

Republice je zobrazeno v grafu 2.  

Za účelem srovnání četnosti kriminálních činů ve Španělsku a ČR bylo použito 

koeficientu četnosti kriminality.  
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graf 2: Srovnání četnosti kriminálních činů a nezaměstnanosti (zdroj autor) 

    

 Z výše znázorněného grafu je zřejmé, že nezaměstnanost ve Španělsku v období mezi 

rokem 2001 a 2012 vzrostla z přibližně 10 % na úroveň 25 %. Nárůst nezaměstnanosti, 

v případě Španělska je zřejmý zejména v období od roku 2008. Zřetelný nárůst 

nezaměstnanosti byl zapříčiněn krizí ve stavebnictví. Tento faktor se projevil v nárůstu 

kriminality na území Španělska, ve zmíněném období. Současně je z grafu zřejmé, že úroveň 

nezaměstnanosti na území ČR je v posuzovaném období poměrně stabilní. Toto je jeden 

z faktorů, který se projevuje v klesající tendenci kriminality na území ČR. 
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10.2 Historie vloupání do objektu plnírny technických plynů 

Podle záznamů společnosti AP, s.r.o., byly v historii provozu plnírny technických plynů 

zaznamenány celkem tři pokusy o vloupání do objektu.  

K prvnímu pokusu o krádež v objektu plnírny technických plynů došlo v roce 2002. 

Při vloupání došlo ke spuštění alarmu, což zapříčinilo odrazení pachatele, který nestihl 

v objektu způsobit vážnější škody na majetku.  

Druhý záznam o napadení objektu je z roku 2004. V tomto případě se pachatel pokusil 

vyřadit z provozu zabezpečovací systém prostřednictvím použití hrubé síly na elektrickou 

rozvodnu, čímž způsobil materiální škody na technickém zařízení. K odcizení majetku 

společnosti v tomto případě nedošlo.  

Objekt byl naposledy napaden v roce 2007, kdy se pachateli podařilo proniknout do 

prostor administrativní budovy prostřednictvím rozbití okenní výplně. Při krádeži vloupáním 

do objektu došlo k odcizení výpočetní techniky v přibližné hodnotě 100 tis. Kč.  

11 Bezpečnostní projekt  

Smyslem bezpečnostního projektu je navrhnout použití bezpečnostních opatření 

a prostředků na bázi stávajícího zabezpečení k účinnému a adekvátnímu řešení 

bezpečnostních problémů organizace s ohledem na její organizační, personální, provozní a 

ekonomické možnosti. Zabezpečení objektu plnírny technických plynů v technické, 

objektové, administrativní a personální oblasti bude provedeno v souladu s bezpečnostní 

politikou společnosti AP, s.r.o., vnitřními směrnicemi a zákony, které se k danému projektu 

vztahují.  

V objektu je nakládáno s chemickými látkami, které v případě vzniku závažné havárie 

představují vysoké nebezpečí pro zaměstnance, obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí. 

Z bezpečnostní politiky organizace vyplývá, že firma se za účelem naplnění stanovených cílů 

zavazuje k soustavnému zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, 

instalaci zabezpečovacích a protipožárních systémů. S ohledem na stále se navyšující 

kapacity, a tudíž i pracovní vytížení zaměstnanců plnírny technických plynů, proto je nutno 

navrhnout bezpečnostní systém, který bude odpovídat aktuálním požadavkům na zajištění 

odpovídající úrovně fyzické ochrany objektu. Dalším aspektem, který vypovídá o nutnosti 

aktualizace bezpečnostních opatření v rámci areálu plnírny technických plynů, je četnost 

pokusů o napadení objektu v posledních letech.  
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11.1 Požadavky na bezpečnostní projekt 

Pro bezpečnostní projekt byly vedením společnosti AP, s. r. o., stanoveny následující 

požadavky: 

 spolehlivost a kompatibilita se stávajícím systémem, 

 náročnost realizace projektu zabezpečení, 

 životnost systému, 

 funkčnost na bázi stávajících režimových opatření v maximální možné míře, 

 míra ochrany střežených aktiv, 

 zabezpečení prostor otevřené skladové plochy (sklad pohonných hmot),  

 rychlost detekce narušení, 

 návrh s ohledem na možné budoucí rozšíření provozu, 

 realizační náklady (300 tis. Kč, včetně montáže). 

11.2 Posloupnost činností 

Pro návrh fyzické ochrany plnírny technických plynů byla stanovena následující 

hierarchie úkolů (obr 19). 

 

 

obr. 19 Hierarchie úkolů 
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12 Bezpečnostní analýza  

Při procesu zpracování bezpečnostní analýzy byly použity principy a techniky 

strategické analýzy, které byly následně modifikovány za účelem provedení bezpečnostní 

analýzy rizik pro projekt zabezpečení plnírny technických plynů. Prostřednictvím 

bezpečnostní analýzy byla identifikována rizika, kterým je objekt vystaven, a kritická místa 

v současném zabezpečení objektu. Díky výsledkům analýzy bylo možno určit 

pravděpodobnost napadení objektu skrze kritická místa v zabezpečení a následně určit, jaké 

následky mohou nastat při selhání bezpečnostního systému plnírny technických plynů.  

Pro získání výsledků analýzy o maximální vypovídající hodnotě byla použita 

kombinace následujících analytických metod:  

 Ishikawa diagram, 

 metoda CARVER. 

 paretova analýza. 

12.1 Identifikace rizik diagramem Ishikawa 

Metoda identifikace rizik prostřednictvím diagramu Ishikawa (diagram rybí kosti) 

pomáhá modelovat a strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny problému. 

V případě bezpečnostní analýzy plnírny technických plynů bylo využito tohoto analytického 

nástroje pro identifikaci kritických míst zabezpečení. Při brainstormingu s vedoucím plnící 

stanice a následném užití diagramu Ishikawa byla identifikována kritická místa zabezpečení 

objektu (Obr. 20).  Výsledky metody byly podrobeny následnému hodnocení. [21]  

Ve spolupráci s vedoucím plnicí stanice byly jednotlivým primárním příčinám ohrožení 

bezpečnostního systému přiřazeny bodové hodnoty 1-3 (1 bod nejméně závažné, 3 body 

nejvíce závažné). Tímto bylo dosaženo kvantifikace výstupu metody, jehož výsledkem je 

stanovení významnosti hrozeb (tabulka 4). 

Tabulka 4: Hodnocení významnosti hrozeb (zdroj autor) 

Hodnocení 

Úroveň významnosti Faktor vedoucí plnící stanice student suma 

1. Zdolání vnějšího perimetru 3 3 6 

2. Zdolání vnitřního perimetru 2 3 5 

3. Selhání lidského faktoru 1 2 3 
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obr. 20 Diagram Ishikawa 
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12.2 Identifikace významných prostor metodou CARVER 

Metoda CARVER slouží pro určení strategických cílů. Původně byla vyvinuta armádou 

USA pro vojenské účely. Metoda může být využita pro analýzu a hodnocení v technických 

odvětvích. Název metody CARVER pochází ze zkratek anglických názvů jednotlivých kritérií  

hodnocených při aplikaci této analytické metody.  

Jednotlivá kritéria slouží pro výběr nejvhodnějších cílů nebo složek systému vhodných 

pro napadení. Kritériím jsou přiřazeny hodnoty, které kvantifikují vhodnost cíle pro případný 

útok. Následně jsou hodnoty vloženy do rozhodovací matice. Po přiřazení numerických 

hodnot všem posuzovaným kritériím je vypočítána suma, podle které lze vyhodnotit součásti 

systému vhodné pro napadení. [43] 

 

12.2.1  Přiřazení hodnot jednotlivým kritériím metody CARVER 

Jednotlivá kritéria byla upravena pro aplikaci v případě analýzy bezpečnostního systému 

plnírny technických plynů.   

 

Kritičnost (Criticality) určuje hodnotu daného cíle. Jednotlivé cíle musí být hodnoceny 

s přihlédnutím na jejich funkčnost a návaznost na ostatní prvky systému. Kritičnost (tab. 5) 

závisí na následujících faktorech:  

 čas – jak rychle se projeví napadení aktiva, 

 kvalita – jaká část produkce, výrobku nebo poskytovaných služeb bude útokem 

poškozena, 

 náhrady – jaký vliv bude mít útok na produkci, výrobek nebo služby, 

 relativita – kolik cílů je vystaveno riziku útoku, kde se nacházejí, jaká je jejich 

hodnota. [43] 

Tabulka 5: Hodnocení kritičnosti (zdroj autor) 

Kritičnost hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 prázdné tlakové nádoby, vybavení a nástroje 

nízká 3 - 4 pohonné hmoty 

střední 5 - 6 tlakové nádoby, technologie, dopravní prostředky 

vysoká 7 - 8 informační technologie, server, úložiště dat 

maximální 9 - 10 tlakové nádoby s toxickými plyny,  
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Přístupnost (Accessibility) určuje možnost přístupu k danému cíli. Stanovení kritéria 

přístupnosti (tab. 6) obsahuje identifikaci a posouzení překážek, které musí pachatel překonat 

k dosažení cíle. Faktory ovlivňující kritičnost jsou:  

 klimatické podmínky, 

 přístupové trasy, 

 osídlení dané oblasti, 

 hustota zástavby, 

 instalace mechanických zábranných systémů, 

 instalace PZTS, 

 fyzická ostraha. [43] 

Tabulka 6: Hodnocení přístupnosti (zdroj autor) 

Přístupnost Hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 vnitřní perimetr - zabezpečeno 

nízká 3 - 4 vnitřní perimetr - nezabezpečeno 

střední 5 - 6 vnější perimetr - zabezpečeno 

vysoká 7 - 8 vnější perimetr - nezabezpečeno 

maximální 9 - 10 mimo objekt - nezabezpečeno 

 

Obnovitelnost (Recuperability) je měřena v čase, který bude potřeba pro opravu nebo 

náhradu daného cíle. Obnovitelnost (tab. 7) záleží na dostupnosti zdrojů, typu součástek a 

náhradních dílů potřebných k obnovení cíle. [43] 

Tabulka 7: Hodnocení obnovitelnosti (zdroj autor) 

Obnovitelnost Hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 náhrada nebo oprava v řádu hodin 

nízká 3 - 4 náhrada nebo oprava do 2 dnů 

střední 5 - 6 náhrada nebo oprava do 1 týdne 

vysoká 7 - 8 náhrada nebo oprava do 1 měsíce 

maximální 9 - 10 náhrada nebo oprava do 1 roku 

 

Zranitelnost (Vulnerability) cíle je úzce spjata se schopnostmi a dovednostmi pachatele 

napadnout dané aktivum. Při určení zranitelnosti (tab. 8) je potřeba vzít v potaz následující 

faktory:  

 použití speciálních nástrojů, 
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 znalosti a dovednosti pachatele, 

 zvýšení efektu použitím nástrojů nacházejících se přímo na místě, 

 původ a konstrukce daného cíle, 

 úsilí, které musí pachatel vykonat pro poškození nebo odcizení daného cíle. [43] 

Tabulka 8: Hodnocení zranitelnosti (zdroj autor) 

Zranitelnost Hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 

pachatel s velmi vysokou úrovní znalostí a za užití 

profesionálního technického vybavení způsobí 

minimální následky 

nízká 3 - 4 

pachatel s dobrou úrovní znalostí a za užití 

speciálního technického vybavení způsobí 

znatelné následky 

střední 5 - 6 

pachatel s průměrnou úrovní znalostí a za užití 

běžně dostupného technického vybavení způsobí 

značné následky 

vysoká 7 - 8 

pachatel s nízkou úrovní znalostí a za užití 

provizorního technického vybavení způsobí 

kritické následky 

maximální 9 - 10 

pachatel s minimální úrovní znalostí a bez užití 

technického vybavení způsobí maximální možné 

následky 

 

Vliv na chod firmy (Effect) je ukazatelem specifikujícím, jak napadení cíle ovlivní 

funkčnost firmy. Tento ukazatel je úzce spjat s kritičností daného cíle. Prostřednictvím 

ukazatele vlivu na chod firmy (tab. 9) mohou být stanoveny cíle zájmu potenciálního 

útočníka.  

Tabulka 9: Hodnocení vlivu na chod firmy (zdroj autor) 

Vliv na chod 

firmy 
Hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 zásadně neovlivní chod provozovny 

nízký 3 - 4 ovlivní chod provozovny 

střední 5 - 6 zásadně ovlivní chod provozovny 

vysoký 7 - 8 ovlivní firmu 

maximální 9 - 10 zásadně ovlivní firmu 

 

Rozpoznatelnost (Recognizability) je ukazatelem, do jaké míry může eventuální 

pachatel získat informace o umístění, funkčnosti, zabezpečení a dalších informací o daném 
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cíli. Faktory, které mohou ovlivnit rozpoznatelnost (tab. 10), jsou například velikost cíle, 

přítomnost stínění prostřednictvím mechanických zábranných systémů, možnost přístupu 

k technické dokumentaci a další.  

Tabulka 10: Hodnocení rozpoznatelnosti (zdroj autor) 

Rozpoznatelnost Hodnoty Kritérium 

minimální 1 - 2 velice obtížný přístup k potřebným informacím 

nízký 3 - 4 obtížný přístup k informacím 

střední 5 - 6 průměrný přístup k informacím 

vysoký 7 - 8 snadný přístup k potřebným informacím 

maximální 9 - 10 velice snadný přístup k potřebným informacím 

12.2.2  Matice významnosti  

Pro konstrukci matice CARVER se využívá předem určených kritérií a jim 

přiřazených hodnot. V levém sloupci matice je výčet všech potenciálních cílů nacházejících se 

v objektu, které mohou být napadeny pachatelem. Každý z cílů je ohodnocen ve všech 

kritériích a následně je vypočítána suma hodnot, která určuje váhovou hodnotu cíle. Váhová 

hodnota cíle může být také nazvána jako atraktivnost cíle pro napadení. Aplikací matice 

CARVER (tab. 11) je získán výčet cílů seřazených podle atraktivnosti pro jejich napadení 

potenciálním pachatelem.  
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Tabulka 11: Matice významnosti (zdroj autor) 

Objekt aktiv C A R V E R Suma 

Otevřená skladová plocha 

Sklad toxických plynů 9 5 7 7 4 7 39 

Sklad pohonných hmot 4 8 6 6 3 7 34 

Hospodářství kapalných plynů 5 7 7 1 6 7 33 

Trafostanice 5 5 7 4 5 7 33 

Sklad mediciálních plynů 4 5 6 6 3 7 31 

Třídiště lahví 2 7 5 6 2 7 29 

Sklad LPG 3 7 5 5 2 7 29 

Plnírna plynů 

Kancelář - laboratoř 7 2 7 3 3 2 24 

Plnící hala 5 2 5 2 4 3 21 

Rozvodna 2 2 6 3 3 2 18 

Údržba lahví 2 2 5 2 2 4 17 

WC 1 1 3 1 1 4 11 

Úklid 1 1 2 1 1 4 10 

Administrativní budova 

Server 8 1 7 9 9 2 36 

Kancelář 7 1 5 9 7 3 32 

Kotel 2 2 4 3 3 3 17 

Sklad 2 2 3 3 2 3 15 

Chodba 1 2 2 2 2 4 13 

Zádveří 1 1 2 2 2 4 12 

Jídelna 1 2 2 1 2 4 12 

WC 1 2 1 1 1 4 10 

Úklid 1 2 1 1 1 4 10 

Umývárna 1 2 1 1 1 4 10 

Šatna 1 2 1 1 1 4 10 

 

Aplikací matice CARVER byly získány informace potřebné pro určení priorit 

v souvislosti se střežením aktiv v jednotlivých objektech plnírny technických plynů. Za 

účelem dosažení maximální efektivnosti v rámci aplikace analytických metod jsou výsledky 

metody CARVER v dalším kroku podrobeny Paretově analýze.   

 

12.3  Identifikace významných prostor aplikací Paretovy analýzy 

Smyslem aplikace Paretovy analýzy je vybrat důležité objekty aktiv plnírny 

technických plynů. Paretova analýza přímo navazuje na analýzu metodou CARVER, ze které 

čerpá potřebné údaje v podobě váhových hodnot cíle jednotlivých objektů aktiv. Z váhových 

hodnot cíle jsou následně vypočítány kumulativní hodnoty cíle. V poslední fázi je vypočtena 
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relativní kumulativní hodnota jednotlivých objektů aktiv. Tato hodnota slouží pro sestrojení 

Lorentzovy křivky, která celé spektrum rozděluje podle pravidla 80/20 a tímto umožňuje 

stanovit priority při návrhu zabezpečení. Data potřebná pro aplikaci analýzy jsou uvedena 

v tabulce (tab. 12). Výstupem celé analýzy je Paretův diagram (graf 3) doplněný o Lorentzovu 

křivku. 

Tabulka 12: Data Paretovy analýzy (zdroj autor) 

Pořadové 

číslo 
Objekt aktiv 

Váhová 

hodnota 

cíle 

Kumulativní 

hodnota cíle 

Relativní 

kumulativní 

hodnota cíle 

1 Sklad toxických plynů 39 39 8,02 

2 Server 36 75 15,43 

3 Sklad pohonných hmot 34 109 22,43 

4 Hospodářství kapalných plynů 33 142 29,22 

5 Trafostanice 33 175 36,01 

6 Kancelář 32 207 42,59 

7 Sklad mediciálních plynů 31 238 48,97 

8 Třídiště lahví 29 267 54,94 

9 Sklad LPG 29 296 60,91 

10 Kancelář - laboratoř 24 320 65,84 

11 Plnící hala 21 341 70,16 

12 Rozvodna 18 359 73,87 

13 Údržba lahví 17 376 77,37 

14 Kotel 17 393 80,86 

15 Sklad 15 408 83,95 

16 Chodba 13 421 86,63 

17 Zádveří 12 433 89,09 

18 Jídelna 12 445 91,56 

19 WC 11 456 93,83 

20 Úklid 10 466 95,88 

21 Umývárna 10 476 97,94 

22 Šatna 10 486 100,00 
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graf 3: Paretův diagram (zdroj autor) 

Z výsledků Paretova diagramu je zřejmé, že současný systém zabezpečení má svá 

slabá místa, jak v prostorách otevřené skladové plochy, tak i v prostorách administrativní 

budovy a plnírny plynů. Návrhu efektivního zabezpečení otevřené skladové plochy by měla 

být věnována zvýšená pozornost, protože vykazuje nejvyšší počet potenciálních cílů v oblasti 

důležitých objektů. V prostorách administrativní budovy by mělo dojít k zefektivnění 

zabezpečení, zejména v prostorách kanceláří a serveru. Podle výsledků analýzy vykazuje 

objekt plnírny plynů poměrně dobrou úroveň zabezpečení. V případě modernizace systému je 

nutno zaměřit se zejména na prostory laboratoře, kanceláře a rozvodny.  

13 Návrh modernizace fyzické ochrany plnírny technických plynů 

 Cílem návrhu modernizace fyzické ochrany je minimalizace rizika, napadení areálu 

plnírny technických plynů, prostřednictvím provedení optimálních bezpečnostních opatření.  

Na základě výsledků provedených analýz, historie vloupání do objektu a konzultaci 

s vedoucím provozovny byly definovány části objektu, na které je třeba se při návrhu 

modernizace fyzické ochrany zaměřit (obr. 21).  
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obr. 21 Důležité části objektu 

Otevřená skladová plocha byla vyhodnocena, jako velice rizikový prostor, jelikož je 

chráněn pouze oplocením v kombinaci s bezpečnostním osvětlením. Na otevřené skladové 

ploše se, mimo jiné, nachází sklad toxických plynů, transformátor, sklad LPG, sklad 

prázdných lahví a také sklad pohonných hmot. Při návrhu modernizace zabezpečení je nutné 

zaměřit se na tyto objekty proto, že jsou dobře zpozorovatelné z vnějšku objektu a za 

současného stavu zabezpečení se mohou stát snadným cílem útoku pachatele s minimální 

úrovní znalostí a při použití základního technického vybavení.  

Objekt administrativní budovy byl rovněž vyhodnocen jako rizikový. Přestože je 

prostorová ochrana zajištěna zabezpečovacím systémem na vysoké úrovni má tento objekt 

nedostatečně zabezpečen plášť budovy. Údaje o historii vloupání do objektu tuto skutečnost 

potvrzují. Vzhledem k tomu, že se v prostorách administrativní budovy nachází server a 

výpočetní technika je nezbytně nutné zaměřit se na modernizaci zabezpečení těchto prostor. 

Určité prostory plnící haly byly podle výsledků aplikovaných analýz vyhodnoceny, 

jako rizikové. Vzhledem k tomu, že jsou v objektu plnící haly nainstalovány systémy EPS a 

PZS a navíc se v objektu nachází složitá technologická zařízení, jejichž odcizení by bylo 

velice komplikované, nebude při návrhu modernizace fyzické ochrany tento objekt řešen. 

Maximální možná efektivita, funkčnost na bázi stávajícího zabezpečovacího systému 

s přihlédnutím k nárůstu výrobních a skladových kapacit, úroveň zabezpečení, uživatelská 
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náročnost, životnost a servis byly stanoveny jako jedny z požadavků na modernizaci fyzické 

ochrany plnírny technických plynů.  

Jednotlivé návrhy variant řešení budou zaměřeny zejména na oblast perimetrické a 

plášťové ochrany jednotlivých objektů. Součástí návrhu bude i návrh řešení fyzické ostrahy a 

režimové ochrany.  

13.1 Návrh zabezpečení areálu varianta č. 1 

Při návrhu této varianty je kladen důraz zejména na zabezpečení vnějšího perimetru 

objektu. Systém zároveň umožňuje zabezpečení prostor v rámci otevřené skladové plochy. 

Zabezpečení pláště administrativní budovy je v tomto návrhu řešeno pouze okrajově. 

Efektivním využitím systému PerimetrLocator dojde ke zvýšením úrovně zabezpečení celého 

objektu plnírny technických plynů. Výhodou instalace tohoto systému jsou možnost propojení 

se stávajícím systémem, nízké nároky na údržbu systému, vysoká spolehlivost a dlouhá 

životnost.  

13.1.1 Perimetrická ochrana 

 PerimetrLocator je bezdrátový perimetrický systém střežení plotu a vrat, využívající 

technologii RFID (Radio-frequency identification). Systém dále umožňuje přímé navádění 

průmyslových kamer na místo narušení perimetru, bezkontaktní kontrolu obchůzky strážných 

perimetru objektu a předmětovou ochranu věcí vyskytujících se na střeženém pozemku. 

Systém nevyžaduje propojení jednotlivých prvků kabely a díky tomu je jeho instalace 

extrémně snadná a rychlá. Systém je vhodný pro všechny typy plotů a vrat, disponuje 

vysokou odolností proti rušení. [44] 

 

Použitý prvek - centrální jednotka FLU-05 

V centrální jednotce (Obr. 22) probíhá hlavní diagnostika, konfigurace, logování a 

dohled systému. Jednotka má vlastní IP adresu a umožňuje připojení do LAN sítě. Centrální 

jednotka disponuje pamětí pro automatické ukládání historie událostí, jako jsou provozní 

stavy, poplachy, sabotáže, poruchy atd. Jednotka komunikuje se sběrnicí RS485, hlavní 

monitorovací jednotkou FLM a expandéry FLE, prostřednictvím kterých se systém propojuje 

s PZTS a EPS ústřednami. [44] 
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Obr. 22 Centrální jednotka FLU-05 

 

Použitý prvek – monitorovací jednotka FLM – 05 

 Monitorovací jednotka FLM (Obr. 23) komunikuje s centrální jednotkou, se kterou je 

propojena sběrnicí RS485. Díky tomu může být jednotka FLM vzdálena od FLU až 500m. 

Monitorovací jednotka FLM má být instalována v dosahu RFID tagu FLA s nejvyšší a 

nejnižší IP adresou. V případě, že je perimetr neuzavřený a tyto dva FLA tagy jsou od sebe 

vzdáleny, musí být použity jednotky dvě. Jednotka FLM má optický tamper kontakt a 

sofistikovanou detekci odejmutí jednotky z montážní podložky. Jednotka disponuje 

programovatelnými vstupy/výstupy s otevřeným kolektorem a 1 relé, které lze využít pro 

řízení přídavných bezpečnostních technologií u perimetru nebo pro rozsvícení lokálních světel 

při narušení perimetru v daném úseku pro lepší viditelnost CCTV kamer. [44] 

 

Obr. 23 Monitorovací jednotka FLM-05 

Použitý prvek – expandér FLE – 07 

Expandér FLE (Obr. 24) se připojuje k centrální jednotce FLU prostřednictvím 

sběrnice RS485. Expandér slouží pro připojení k ústřednám EPS a PZTS. [44] 

 

Obr. 24 Expandér FLE - 07 
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Použitý prvek – akcelerační RFID tag pro střežení plotu – FLA – 05 

Detektor FLA – 05 (Obr. 25) je určen pro perimetrickou ochranu a je vhodný pro 

instalaci na jakékoliv konstrukční typy plotu (pletiva). Akcelerační senzor detektoru snímá 

dynamické změny v poloze pletiva. Detektor umí detekovat přelézání nebo prostřihávání 

plotu, naklonění plotu a dále také klimatické vlivy (vítr, krupobití atd.). Detektor automaticky 

měří mechanicko-kinetickou kvalitu plotu, která se poté softwarově kalibruje. [44] 

 
 

Obr. 25 Detektor FLA - 05 

 

Použitý prvek – RFID detektor otevření vrat – FLG – 05 

Detektor FLG – 05 (Obr. 26) je určen pro perimetrickou ochranu vrat (dveří). Detektor 

tvoří pár modulů FLG1 v kombinaci s magnetem M1 a magnetem M2. Akcelerační senzor 

detektoru snímá dynamické změny v poloze vrat, které jsou typické pro přelézání narušitelem. 

Má navíc integrovaný snímač, který měří magnetickou intenzitu párového magnetu. Detektor 

FLG1 umožňuje detekci otevření vrat i v případě, že pachatel otevře vrata velmi opatrně, bez 

otřesu. Instalace tohoto prvku budu provedena na vjezdová a výjezdová vrata. Dále na vrata 

skladu pohonných hmot, skladu LPG a vrata skladu toxických plynů. [44] 

 

Obr. 26 Detektor FLG - 05 
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Použitý prvek - akcelerační RFID tag předmětový – FLB – 05 

 Detektor FLB – 05 je určen pro předmětovou ochranu věcí a objektů. Akcelerační 

senzor detektoru snímá pohyby detektoru ve třech osách. Umí detekovat snahu o manipulaci 

se střeženým aktivem, na kterém je umístěn. Tento typ detektoru neumí detekovat událost 

typu sabotáž detektoru. [44] 

 

13.1.2  Plášťová ochrana 

Pro účely zabezpečení pláště administrativní budovy bude na okno místnosti serveru 

instalována bezpečnostní fólie (Obr. 27). Jedná se o fólii bezpečnostní třídy P2A, která 

snižuje riziko vykradení, protože po rozbití skla nedochází k jeho vysypání. 

 

 

Obr. 27 Bezpečnostní fólie 

13.1.3  Fyzická ostraha 

Instalací systému perimetrické ochrany pozbývá pochůzková činnost smyslu a tato 

služba již nebude dále poskytována. Ostatní služby tedy bezpečnostní dohled a monitoring 

poplachových stavů budou i nadále vykonávány externě, tedy smluvenou bezpečnostní 

agenturou.  

13.1.4  Režimová ochrana 

Změny v režimové ochraně nejsou při aplikaci navrhovaného systému zabezpečení 

nutné.  

13.1.5  Finanční vyhodnocení  

Finanční vyhodnocení varianty č. 1 návrhu zabezpečení areálu je přehledně zobrazeno 

v tabulce č. 13. Ceny v tabulce č. 13 jsou uvedeny bez DPH.  
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Tabulka 13: Finanční vyhodnocení varianta č. 1 (zdroj vlastní) 

Název Typ 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Celkem 

Centrální jednotka FLU - 05 1 14 097 Kč 14 097 Kč 

Monitorovací jednotka FLM - 05 1 14 157 Kč 14 157 Kč 

Expandér FLE - 07 1 7 303 Kč 7 303 Kč 

Akcelerační RFID tag FLA - 05 120 1 999 Kč 239 880 Kč 

RFID detektor otevření vrat 

FLG1 - 

05 2 3 896 Kč 7 792 Kč 

 RFID tag předmětový FLB - 05 4 1 899 Kč 7 596 Kč 

Software 3D vizualizace 1.1 3D 1 19 000 Kč 19 000 Kč 

Kabel RS 485 15 108 Kč 1 620 Kč 

Fólie na sklo SC 4 1 330 Kč 330 Kč 

Montáž + servis + školení       11 200 Kč 

Součet       322 975 Kč 

 
 

 

13.2 Návrh zabezpečení areálu varianta č. 2 

Při návrhu této varianty je kladen důraz na zabezpečení vnějšího perimetru v kombinaci 

se zabezpečením pláště administrativní budovy. Zabezpečení vnějšího perimetru objektu se 

opírá o kombinaci mikrovlnných detektorů narušení v kombinaci s žiletkovým drátem. 

Zabezpečení pláště administrativní budovy je řešeno prostřednictvím bezpečnostních fólií. 

Navrhovaný systém zabezpečení je plně kompatibilní se stávajícím systémem.  

13.2.1  Perimetrická ochrana 

Doporučuje se instalace mikrovlnných bariér a to podél oplocení vně objektu ze 

severní, východní a západní strany. 

Použitý prvek – mikrovlnná bariéra HESA HE400 

 Mikrovlnná bariéra (obr. 28) tohoto typu představuje špičku mezi prvky venkovní 

perimetrické ochrany. Inovovaný obvod umožňuje nastavit vyzařovací charakteristiku a díky 

tomu je systém použitelný prakticky do libovolného terénu. Díky výběru ze čtyř FM pásem 

signálu je možné použít více bariér ve stejné lokalitě. Deska elektroniky a anténa jsou 

uchyceny k pevné hliníkové podložce a jsou chráněny krytem z plastu. Záložní akumulátor 

zaručuje provoz bariery při výpadku napájení po dobu až 36 hodin. Bariery jsou dodávány 

včetně držáků na sloupky o poloměru 70 – 110mm. Připojením výstupů mikrovlnných bariér 

do ústředny PZS je zajištěna kompatibilita se stávajícím zabezpečovacím systémem. Pro 
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zajištění správné funkce mikrovlnné bariéry se doporučuje periodická údržba dřevin v okolí 

oplocení areálu. [44] 

 

obr. 28 Mikrovlnná bariéra 

 

Použitý prvek – žiletkový drát 

Na oplocení a brány jižní strany objektu se doporučuje instalace žiletkového drátu. 

Žiletkový drát (obr. 29) sestává z jednoho drátu jako jádra, do kterého jsou s krátkými 

mezerami upevněné nabroušené plátky tenkého plechu. [45] 

 

obr. 29 Žiletkový drát 

13.2.2  Předmětová ochrana 

Předmětovou ochranou je v tomto případě myšleno zabezpečení skladu pohonných 

hmot a skladu LPG.  

Použitý prvek – visací zámek FAB 220/60P 

 Třmeny zámku mají zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva atd. 

Visací zámek (obr. 30) je odolný proti vlivu klimatických podmínek. [46] 
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obr. 30 Visací zámek 

13.2.3 Plášťová ochrana 

Pro účely zabezpečení pláště administrativní budovy budou na okna instalovány 

bezpečnostní fólie (Obr. 27). Jedná se o fólie bezpečnostní třídy P2A, které snižují riziko 

vykradení. 

13.2.4  Fyzická ostraha 

Instalací systému perimetrické ochrany pozbývá pochůzková činnost smyslu a tato 

služba již nebude dále poskytována. Ostatní služby tedy bezpečnostní dohled a monitoring 

poplachových stavů budou i nadále vykonávány externě, tedy smluvenou bezpečnostní 

agenturou.  

13.2.5  Režimová ochrana 

Změny v režimové ochraně nejsou při aplikaci navrhovaného systému zabezpečení 

nutné.  

13.2.6  Finanční vyhodnocení 

Finanční vyhodnocení varianty č. 3, návrhu zabezpečení areálu je přehledně zobrazeno 

v tabulce č. 14. Ceny v tabulce č. 14 jsou uvedeny bez DPH.  

Tabulka 14: Finanční vyhodnocení varianta č. 2 (zdroj vlastní) 

Název Typ Počet kusů/metr 
Cena za 

kus/metr 
Celkem 

Venkovní mikrovlnná bariéra HE400 3 28 557 Kč 85 671 Kč 

Příslušenství   1 14 850 Kč 14 850 Kč 

Žiletkový drát 450mm 10 690 Kč 6 900 Kč 

Visací zámek 220/60P 2 167 Kč 334 Kč 

Fólie na sklo (velká) SC 7 27 440 Kč 11 880 Kč 

Fólie na sklo (malá) SC 4 10 330 Kč 3 300 Kč 

Montáž + servis + školení       36 000 Kč 

Součet       158 935 Kč 
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13.3 Návrh zabezpečení areálu varianta č. 3 

 Při návrhu této varianty je kladen důraz na zabezpečení vnějšího perimetru kombinaci 

se zabezpečením pláště administrativní budovy. Zabezpečení vnějšího perimetru objektu je 

realizováno prostřednictvím žiletkového drátu. Stávající systém CCTV v prostoru otevřené 

skladové plochy bude doplněn o další kamery pro monitoring rizikových skladů. Zabezpečení 

pláště administrativní budovy je řešeno prostřednictvím bezpečnostních fólií. Navrhovaný 

systém zabezpečení je plně kompatibilní se stávajícím systémem.  

13.3.1 Perimetrická ochrana  

Pro zvýšení úrovně zabezpečení perimetrické ochrany se doporučuje instalace 

žiletkového drátu po celém obvodu oplocení včetně bran.  

Použitý prvek – žiletkový drát 

Žiletkový drát (obr. 29) sestává z jednoho drátu jako jádra, do kterého jsou s krátkými 

mezerami upevněné nabroušené plátky tenkého plechu. [45] 

13.3.2  Předmětová ochrana 

Použitý prvek – visací zámek FAB 220/60P 

 Třmeny zámku mají zvýšenou odolnost proti řezání, stříhání, úderům kladiva atd. 

Visací zámek (obr. 30) je odolný proti vlivu klimatických podmínek. [46] 

13.3.3  Systém CCTV 

Stávající systém průmyslové televize bude doplněn o soustavu IP kamer, které budou 

mít za úkol monitorovat prostory skladu pohonných hmot, sklad LPG a sklady toxických 

plynů. Kamery budou instalovány na sloupy bezpečnostního osvětlení, čímž bude dosaženo 

jejich bezproblémové funkce i za šera a v noci.  

Použitý prvek – IP kamera Sony DS-2CD833 FE 

 Jedná se o síťovou kameru (obr. 31) s nastavitelným ohniskem objektivu. Kamera 

disponuje speciálními funkcemi jako je detekce pohybu, lokální záznam na SD kartu, detekce 

ztráty sítě, detekce konfliktu IP adres a detekce výpadku sítě. [44] 
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obr. 31 Síťová kamera 

 

13.3.4  Plášťová ochrana 

Pro účely zabezpečení pláště administrativní budovy budou na okna instalovány 

bezpečnostní fólie (obr. 27). Jedná se o fólie bezpečnostní třídy P2A, které snižují riziko 

vykradení. 

13.3.5  Fyzická ostraha 

V případě aplikace návrhu varianty č. 3 bude fyzická ostraha v nezměněné podobě 

tedy včetně pochůzkové činnosti řešené prostřednictvím smluvně dohodnuté bezpečnostní 

agentury. 

13.3.6  Režimová ochrana 

Změny v režimové ochraně nejsou při aplikaci navrhovaného systému zabezpečení 

nutné.  

13.3.7  Finanční vyhodnoceni 

Finanční vyhodnocení varianty č. 3 návrhu zabezpečení areálu je přehledně zobrazeno 

v tabulce 15. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
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Tabulka 15: Finanční vyhodnocení varianta č. 3(zdroj vlastní) 

Název Typ 
Počet 

kusů/metrů 

Cena za 

kus/metr 
Celkem 

IP kamera DS 2CD833Fe 3 5 544 Kč 22 179 Kč 

Kamerový venkovní kryt DS 1313HZ 3 1 601 Kč 4 803 Kč 

Držák kamerového krytu BA-09 3 162 Kč 486 Kč 

Příslušenství kamer     4 000 Kč 4 000 Kč 

Žiletkový drát 450mm 60 690 Kč 41 400 Kč 

Fólie na sklo (velká) SC 7 27 440 Kč 11 880 Kč 

Fólie na sklo (malá) SC 4 10 330 Kč 3 300 Kč 

Visací zámek 220/60P 2 167 Kč 334 Kč 

Montáž + servis + školení       28 000 Kč 

Součet       116 382 Kč 

 

 

14 Posouzení navržených variant 

 Výběr nejvhodnější z navrhovaných variant zabezpečení bude proveden na základě 

kriteriálního posouzení. Toto posouzení bude provedeno za užití rozhodovací matice.  

14.1 Stanovení kritérií 

V první fázi je nutno stanovit kritéria, podle kterých budou jednotlivé varianty návrhu 

posuzovány. V našem případě jsou posuzovanými následujícími kritérii:  

 K1 Spolehlivost 

 K2 Realizační náklady 

 K3 Náročnost realizace 

 K4 Životnost 

 K5 Míra ochrany aktiv 

 K6 Rychlost detekce narušení 

 K7 Možnost rozšíření systému 

Dále je nutno přiřadit jednotlivým kritériím váhy v rozmezí 1 – 10 (1- nevyhovuje, 10 - 

vyhovuje). Váhy určují, do jaké míry daný návrh vyhovuje posuzovaným kritériím.  
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14.2 Porovnání návrhů podle kritérií 

Porovnání návrhů podle jednotlivých variant je zobrazeno v tabulce č. 16. 

Tabulka 16: Porovnání návrhů podle kritérií (zdroj vlastní) 

Kritérium Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3 

K1 8 7 6 

K2 5 6 7 

K3 9 5 6 

K4 9 7 7 

K5 8 7 6 

K6 9 8 4 

K7 9 6 4 

Součet 57 46 40 

Pořadí 1. 2. 3. 

 

14.3 Porovnání návrhů podle kritérií s váhovými koeficienty 

V následujícím kroku procesu posouzení jsou jednotlivým kritériím přiřazeny hodnoty (1 – 

10), určující jejich váhy. Následně je násobena hodnota váhy s hodnotami, které získaly 

jednotlivé návrhy zabezpečení v předchozím hodnocení. Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce 17.  

Tabulka 17: Porovnání návrhů podle kritérií s váhovými koeficienty (zdroj vlastní) 

Kritérium  Váha Návrh č. 1 Návrh č. 2 Návrh č. 3 

K1 7 56 49 42 

K2 5 25 30 35 

K3 7 63 35 42 

K4 6 54 42 42 

K5 9 72 63 54 

K6 7 63 56 28 

K7 5 45 30 20 

Součet 378 305 263 

Pořadí 1. 2. 3. 

Z tabulky porovnání návrhů podle kritérií s váhovými koeficienty vyplívá, že největší 

součtové hodnoty dosahuje návrh varianty č. 1.  

15  Návrh inovativní komplexní fyzické ochrany 

Na základě kriteriálního posouzení byla vybrána varianta návrhu č. 1, která bude dále 

popsána a rozpracována.   
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 Varianta byla vybrána, protože nejlépe vyhovuje kritériím stanoveným zákazníkem. 

Náklady na realizaci varianty zabezpečení překročily požadavek zákazníka o 22 975 Kč. Po 

představení variant řešení zabezpečení byla zákazníkem schválena varianta č. 1. Finance 

vyhrazené na realizaci projektu budou investovány do zabezpečení perimetru objektu, 

zajištění předmětové ochrany v rámci otevřené skladové plochy a zabezpečení pláště 

administrativní budovy. Část finančního obnosu je určena na instalaci systému, servis a 

školení odpovědných zaměstnanců.  

15.1  Popis systému 

PerimetrLocator je perimetrický systém umožňující střežení plotu pomocí speciálních 

akceleračních RFID tagů připevněných na pletivu nebo vratech. Akcelerační RFID tagy 

nevyžadují napájení a jejich životnost je minimálně 10 let. Díky tomu, že systém nevyžaduje 

žádnou kabeláž, je instalace extrémně snadná, rychlá a hlavně nenákladná. PerimetrLocator je 

vhodný pro všechny typy plotů a vrat, má velmi vysokou odolnost proti rušení. Systém 

umožňuje realizaci předmětovou ochranu aktiv uvnitř perimetru díky akceleračním tagům 

FLB. Systém umí komunikovat se všemi typy PZS ústředen. Perimetrický systém poskytuje 

také revoluční navádění průmyslových kamer na místo narušení perimetru a dále bezkontaktní 

kontrolu obchůzkové činnosti strážných v rámci perimetru. Schéma funkce systému 

PerimetrLocator je zobrazena na obrázku 32. [47] 

 

 
obr. 32 Funkce systému PerimetrLocator 

 

Princip detekce pachatele a rušivých vlivů 
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Akcelerační detektory perimetrické ochrany snímají časové a dynamické změny 

v poloze pletiva, které jsou typické pro přelézání plotu narušitelem. Vzhledem k tomu, že se 

signály ze všech RFID tagů vyhodnocují paralelně, umí systém eliminovat falešné poplachy 

vzniklé působením větru, deště nebo krupobitím, protože takto vyvolané změny působí 

v jednom okamžiku na více než jeden RFID tag současně. RFID tagy se díky sofistikované 

analýze pohybu neustále automaticky kalibrují a přizpůsobují měnící se mechanické kvalitě 

jednotlivých dílců plotu. Princip detekce narušitele a detekce klimatických vlivů je zobrazen 

na obrázku 33. [47] 

 

obr. 33 Princip detekce narušitele a klimatických vlivů 

 

Architektura systému 

V případě projektu zabezpečení objektu plnírny technických plynů bude využito 

architektury systému v uzavřeném perimetru doplněného o předmětovou ochranu aktiv 

v prostoru otevřené skladové plochy. Na plot budou umístěny akcelerační detektory FLA. 

Monitorovací jednotka FLM, která komunikuje s detektory FLA s nejnižší a nejvyšší ID 

adresou bude umístěna na plášť administrativní budovy. Jednotka FLM bude propojena 

prostřednictvím sběrnice RS485 s centrální jednotkou FLU umístěnou v administrativní 

budově. Centrální jednotka bude propojena s ústřednou PZS za užití expandéru FLE. 

Ústředna PZS posílá perimetrickému systému informace, které oblasti mají být střeženy a 

naopak perimetrický systém posílá prostřednictvím logických výstupů do ústředny informace 
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o narušení perimetru, sabotáži nebo poruše. Architektura systému s uzavřeným systémem je 

zobrazena na obrázku 34. [47] 

 

obr. 34 Architektura systému s uzavřeným perimetrem 

Systém ochrany za užití systému PerimetrLocator bude doplněn o detektory pro předmětovou 

ochranu FLB, prostřednictvím kterých bude zajištěna ochrana aktiv umístěných v prostoru 

otevřené skladové plochy.  Detektory FLB se umístí na vrata jednotlivých skladů. Detektory 

musí být v maximálně 20m vzdálenosti od plotu s nainstalovanými detektory FLA nebo 

vzdáleny max. 20m FLB v ucelené řadě. Tato podmínka je v případě otevřené skladové 

plochy splněna. Systém tak tvoří velmi moderní a efektivní systém střežení materiálu a 

zařízení na otevřeném prostranství pozemku. Architektura systému je zobrazena na obrázku 

35. [47] 

 

obr. 35 Architektura systému s prvky předmětové ochrany 
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Instalace detektorů FLA na plot a vrata 

Detektor FLA je vhodný pro jakékoli konstrukční typy pletiva. Detektory se instalují 

svisle na pletivo plotu sešroubováním s nerezovým protikusem a na vrata přišroubováním do 

rámu vrat. Instalace detektorů se provádí tak, aby ID adresy detektorů stoupaly postupně od 

nejnižší ID adresy nepřerušovanou řadou až po nejvyšší ID adresu tak, jak se ve směru 

hodinových ručiček detektory instalují na jednotlivé dílce plotu jeden vedle druhého. 

Akcelerační detektory FLA jsou bezúdržbové a odolávají povětrnostním vlivům díky krytí 

IP68. Celá elektronika tagu je zalita speciální hmotou do jednolitého celku velmi pevné 

konstrukce. Moduly FLU, FLM, FLE jsou napájeny ze zdroje 12V-24DC. Instalace detektorů 

je zobrazena na obrázku 36. [47] 

 

obr. 36 Instalace detektorů FLA 

V případě zabezpečení perimetru plnírny technických plynů bude použito metody 

instalace detektorů FLA na liché plotové dílce (obr. 37). Největší výhodou této metody jsou 

poloviční investiční náklady na zabezpečení perimetru objektu. [47] 

 

Obr. 37 Instalace detektorů FLA na liché plotové dílce 

Technické parametry zařízení použitých pro zabezpečení plnírny technických plynů 

jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Rozmístění jednotlivých prvků perimetrického systému pro objekt plnírny technických 

plynů je zakresleno v příloze č. 2.  
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Zabezpečení pláště administrativní budovy bude provedeno instalací bezpečnostních 

fólií na okna místnosti se serverem, kde je zároveň umístěna ústředna PZS a centrální 

jednotka perimetrického zabezpečovacího systému. Rozmístění jednotlivých prvků v objektu 

administrativní budovy je zakresleno v příloze č. 3.   

16 Závěr 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh komplexní fyzické ochrany areálu plnírny 

technických plynů. Cílem práce bylo zpracovat analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik, 

identifikovat kritická místa stávajícího zabezpečení, navrhnout variantní řešení komplexního 

zabezpečení a ekonomicky jednotlivé varianty zhodnotit, na základě kriteriálního posouzení 

vybrat a rozpracovat nejlepší inovativní variantu fyzické ochrany plnírny technických plynů. 

Součástí diplomové práce bylo porovnání problematiky fyzické ochrany v České republice a 

ve Španělsku.  

 V úvodní části byl uveden přehled právních norem, které se týkají řešené 

problematiky. Teoretická část práce byla věnována studii porovnání problematiky fyzické 

ochrany a s tím souvisejících právních předpisů a norem v České republice a ve Španělsku. 

Dále byly popsány jednotlivé složky zabezpečovacího systému tedy klasická ochrana, 

technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. V neposlední řadě byly v úvodní části 

definovány pojmy související s diplomovou prací.  

 Následuje popisná část, která se zaměřuje na profil společnosti Air Products. V této 

části byla popsána historie a současnost firmy, objekt plnící stanice a v něm provozované 

činnosti. Dále byl uveden přehled jednotlivých objektů, popsána organizační a personální 

struktura provozovny, stávající systém zabezpečení a historie vloupání do objektu. Byla 

uvedena statistika kriminality v Jihomoravském kraji a také porovnána závislost četnosti 

kriminálních činů na úrovni nezaměstnanosti v České republice a ve Španělsku.  

 V praktické části byl charakterizován bezpečnostní projekt, jehož smyslem je návrh 

prostředků a bezpečnostních opatření k účinnému a adekvátnímu řešení problému 

zabezpečení organizace s ohledem na její organizační, personální, provozní a ekonomické 

možnosti. V této části byly stanoveny požadavky pro návrh komplexního řešení fyzické 

ochrany objektu.  Ve spolupráci s vedoucím plnící stanice a za užití diagramu Ishikawa byla 

identifikována kritická místa zabezpečení. Prostřednictvím metody CARVER byly získány 

informace potřebné pro určení priorit v souvislosti se střežením aktiv v jednotlivých objektech 

plnírny technických plynů. Za užití Paretovy analýzy byla určena aktiva, kterým je při návrhu 
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zabezpečení potřeba věnovat pozornost. Na základě výsledků analýz byla identifikována 

kritická místa současného zabezpečení. Následně byly navrženy tři varianty zabezpečení 

areálu, u kterých byl kladen důraz zejména na zabezpečení perimetru objektu, otevřené 

skladové plochy a zabezpečení pláště administrativní budovy. Jednotlivé varianty byly 

popsány, finančně vyhodnoceny a následně podrobeny kriteriálnímu rozhodování. Na základě 

výsledků rozhodovací matice byla vybrána a rozpracována nejlepší inovativní varianta 

komplexní fyzické ochrany plnírny technických plynů, čímž byly naplněny cíle diplomové 

práce.  

Diplomové práce je přínosná díky výsledkům studie porovnání problematiky fyzické 

ochrany a s tím souvisejících právních předpisů v České republice a ve Španělsku, které 

upozorňují na nutnost zavedení patřičného zákona, který by v našem státě upravoval fyzickou 

bezpečnost v rámci soukromého sektoru.  Přínos diplomové spočívá také v návrhu inovativní 

metody zajištění fyzické ochrany plnírny technických plynů, která vyhovuje požadavkům na 

zabezpečení daného objektu, a proto může být použita jako vzor pro modernizaci současného 

zabezpečení. 
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 vysazeni-dveri-pro-ocelove-zarubne) 

Obr. 27 Venkovní kamera 

 Zdroj (http://www.viakom.cz/zbozi/barevne-kamery/krychlicka-vs27s-den-noc-600tv-

 3.6mm.html#) 

Obr. 28 Vnitřní kamera 

 Zdroj (http://www.mselektro.cz/vnitrni-kamery) 

Obr. 29 Záznamové zařízení 

 Zdroj (http://www.viakom.cz/zbozi/digitalni-zaznam-eh1004h) 

Obr. 30 Pohybové čidlo 

 Zdroj (http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-10-360-6m-ir-stropni-

 eanGXSI001-skup602.) 
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http://www.adlo.cz/cz/bezpecnostni-dvere-dvoukridle
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28552-tkz-zabrana-proti-%09vysazeni-dveri-pro-ocelove-zarubne
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28552-tkz-zabrana-proti-%09vysazeni-dveri-pro-ocelove-zarubne
http://www.viakom.cz/zbozi/barevne-kamery/krychlicka-vs27s-den-noc-600tv-%093.6mm.html
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http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-10-360-6m-ir-stropni-%09eanGXSI001-skup602.
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Obr. 31 Přístupový systém 

 Zdroj (http://www.jablopcb.cz/RP01cz.php) 

Obr. 32 Ústředna PZTS + klávesnice 

 Zdroj 

 (http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/profi+433+mhz/ustredny/ja+

 65+ustredna/) 

Obr. 33 Domácí komunikátor 

 Zdroj (http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/zvonky-dverni-komunikatory-

 a-videotelefony-od-49/) 

Obr. 34 Detektor amoniaku 

 Zdroj (http://www.ahlborn.cz/cs/produkt/snimac-obsahu-amoniaku-ve-vzduchu/) 

Obr. 35 Bezpečnostní mříže 

 Zdroj (http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html) 

Obr. 36 Pojistka dveřních závěsů 

 Zdroj (http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28985-rostex-univerzalni-

 pojistka-dverniho-zavesu-bzn-rozpeti-64-115-mm,-2-ks) 

Obr. 37 Bezpečnostní mříž 

 Zdroj (http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html) 

Obr. 38 IR závora 

 Zdroj (http://www.kuchta-elektro.cz/detail-zbozi/pb-60tk) 

Obr. 39 Venkovní kamera 

 Zdroj (http://www.escadtrade.cz/ssc-cb565r-venkovni-ir-kamera-day-night-dosvit-

 30m-variobjektiv.html) 

Obr. 40 Přístupový turniket 

 Zdroj (http://www.cybertronic-labs.cz/turniket-model-ct-2-4-kit-nerez-i94c62) 

Obr. 41 Magnetický kontakt 

 Zdroj 

 (http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=120933) 

Obr. 42 PIR čidlo 

 Zdroj (http://www.axlelectronics.cz/zabezpeceni-objektu/detektory/pir-a-gbs-

 detektory/js-20-pir-detektor-189/) 

Obr. 43 Venkovní siréna 

 Zdroj (http://www.elsys-cz.com/os-365a-venkovni-sirena/) 
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http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28985-rostex-univerzalni-%09pojistka-dverniho-zavesu-bzn-rozpeti-64-115-mm,-2-ks
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http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html
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