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Cílem diplomové práce je analýza současného stavu ochrany objektu, vytvoření 

inovativních návrhů zabezpečení prostředky technické ochrany objektu a jejich ekonomické 

variace. Úvodní část se zabývá stěžejními právními předpisy a technickými normami 

upravující ochranu objektů. Následující kapitola obsahuje rozdělení fyzické ochrany objektu. 

V další části je uveden popis současného stavu zabezpečení firmy. Dále následuje kapitola 

analýzy současného stavu ochrany objektu s cílem identifikovat riziková místa stávajícího 

systému fyzické ochrany. Na základě výsledků provedených analýz jsou v další části 

vypracovány návrhy ochrany objektu a jejich ekonomické zhodnocení. V závěru práce jsou 

návrhy zhodnoceny, za účelem výběru nejvhodnějšího návrhu zabezpečení objektu. 
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The aim of thesis is analysis of the current protection status of the chosen object, 

creating innovative technical security protection using appropriate technical object security 

means and its economic variations. The opening section contain principal legislation and 

technical standards governing protection of building. The following section contain the 

distribution of physical protection of objects to identify risk places of the existing system  

of physical protection. The next section presents the description of the current security status 

of the firm. Next followed chapter is analysis of the current protection status of the chosen 

object. Based on this part are in next section processed the drafts of the building protection 

and its economic evaluation. In conclusion, the proposals are evaluated in order to choose the 

most suitable design of security.  
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1 Úvod 

Aktuálním tématem dnešní společnosti je stále častěji otázka ochrany vlastnictví 

fyzických a právnických osob. Důvodů může být hned několik. Prvním z nich je potřeba 

bezpečí a jistoty, která patří mezi základní lidské potřeby. Dalším důvodem je protiprávní 

jednání tvořené majetkovou trestnou činností, která se jakožto dlouhodobý jev bude s nejvyšší 

pravděpodobností ve společnosti vyskytovat i nadále. Krádeže vloupáním jsou v České 

republice po krádežích prostých druhou nejčastější formou trestné činnosti, přičemž procento 

objasněných případů je v porovnání s ostatními protiprávními činy jedno z nejnižších. Proto 

nestačí ponechat vše v rukou státních orgánů, ale je potřeba předcházet následkům 

protiprávního jednání rovněž ze strany samotných vlastníků. Nejvhodnější obranou proti výše 

zmíněné trestné činnosti je poté samotná ochrana majetku užitím vhodné kombinace 

mechanických a poplachových systémů, jelikož náklady na pořízení účinného zabezpečení 

mnohdy představují nižší cenu než škoda způsobená pachatelem. 

Cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy vytvořit inovativní návrhy 

zabezpečení objektu prostředky technické ochrany, včetně jejich ekonomických variant. 

Diplomová práce poté může firmě sloužit jako výchozí podklad pro zlepšení stávající úrovně 

zabezpečení, která je v současnosti tvořena pouze základními mechanickými zábrannými 

systémy, po jejichž překonání je pachateli vlivem absence detekčního systému poskytnuto 

dostatek času k páchání trestné činnosti.  

Úvod práce je věnován právním předpisům a technickým normám souvisejících 

s problematikou ochrany osob a majetku. Dále následuje rozdělení fyzické ochrany  

a statistika kriminální činnosti zaměřená na řešenou problematiku. Obsahem následující části 

jsou informace o zájmovém objektu firmy, jeho areálu, majetku a současném zabezpečení. 

Následující obsah práce spočívá v analýze stávajícího stavu ochrany objektu. Na základě 

výsledků analytických metod jsou navrženy tři inovativní návrhy technického zabezpečení 

firmy, doplněné o ekonomické zhodnocení. Závěr práce se zabývá hodnocením jednotlivých 

variant pomocí vícekriteriální rozhodovací matice s cílem vybrat a doporučit nejvhodnější 

inovativní návrh technického zabezpečení objektu.  
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2 Rešerše 

K problematice zabývající se fyzickou ochranou v objektech existuje celá řada 

odborných publikací, z nichž jsou v této kapitole uvedeny ty nejpodstatnější. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I – III. Díl. Praha: Vydavatelství 

Policejní akademie ČR 

Tyto skripta obsahují přehled problematiky v oblasti technické ochrany objektů. 

Shrnujícím způsobem jsou v prvním díle uvedeny poznatky z teorie mechanických 

zábranných systémů. Skriptum jsem využil při popisu mechanických zábranných systémů. 

Druhý díl obsahuje přehled informací o jednotlivých druzích ochrany objektů a prvcích 

elektronických zabezpečovacích systémů. Skripta obsahují jak teoretické, tak praktické 

poznatky z oboru, které umožňují seznámení s činnostmi ochrany objektu a majetku. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S. l.: Cricetus, 

2003, 351 s. ISBN 80-902-9382-4 

 Kniha svým obsahem pokrývá problematiku elektronických zabezpečovacích systémů, 

elektrické požární signalizace a systémů průmyslové televize. Rovněž zahrnuje přehled 

předpisů a norem související s oborem. Pro účely své práce jsem použil především vybrané 

prvky elektronických systému a systémů průmyslové televize. 

BRABEC, F a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Publish History, 

2001. ISBN 80-86445-04-06. 

Obsahem této publikace je bezpečnostní problematika zabývající se systémy a prvky 

bezpečnosti firem proti rizikům. Dále je v knize uveden popis, principy a využití 

mechanických, kamerových a elektrických poplašných systému. Z této části jsem čerpal při 

zpracování diplomové práce. 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. 

vyd. Zlín: VeRBuM, 2012, 387 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Monografie rozšiřuje poznatky v oblasti bezpečnosti s orientací na problematiku 

ochrany majetku, fyzické bezpečnosti a soukromých bezpečnostních služeb.  Kniha je složena 

z pěti na sebe navazujících kapitol. V rámci této práce jsem využil poznatky z druhé kapitoly 

týkající se postupu analýzy rizik aplikované na fyzickou ochranu.  
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3 Právní předpisy a technické normy 

Ani v současné době neexistuje v České republice právní předpis, kterým by byla 

jednotně upravena problematika ochrany osob a majetku. To ovšem neznamená, že by tato 

problematika zůstala opomenuta a nachází oporu v celé řadě právních a technických norem. 

3.1 Základní právní předpisy 

V této podkapitole přiblížím stěžejní právní předpisy tykající se problematiky 

bezpečnosti osob a majetku. 

Ústava České republiky 

Ústava je základním zákonem a nejvyšší právní silou České republiky (dále jen ČR). 

Všechny ostatní právní předpisy s ní musí být v souladu. Byla přijata 16. 12. 1992  

a poté vyhlášena v české sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Česká ústava se skládá z preambule, 

což je úvodní prohlášení, a dále z 8 hlav a 113 článků. Dle ústavy je ČR vymezena jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na dodržování úcty k právům  

a svobodám člověka. [8][13] 

Listina základních práv a svobod 

Byla jako součást ústavního pořádku ČR vyhlášena předsednictvem České národní 

rady pod č. 2/1993 a činnosti nabyla dne 1. 1. 1993. Skládá se z 6 hlav, které dohromady 

obsahují 44 článku. Listina má stejnou právní sílu jako Ústava ČR a v článku 1 deklaruje, 

nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod. 

Omezení těchto práv a svobod je možné pouze ze zákonem daných podmínek a ze zákonem 

daných důvodů. Listina každému zaručuje [8][19]:  

 právo na život (čl. 6); 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), omezena může být pouze v případech 

stanovených zákonem; 

 právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života 

(čl. 10); 

 každý má právo vlastnit majetek (čl. 11); 

 nedotknutelnost obydlí (čl. 12); 

 právo na informace (čl. 17); [19] 
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Občanský zákoník  

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

nahrazuje původní občanský zákoník z roku 1964. Hlavním cílem nového občanského 

zákoníku je sjednocení veškerých úprav občanskoprávních vztahu do jednoho právního 

předpisu. Zákoník je rozdělen do 5 části a to: Obecná část, Rodinné právo, Absolutní 

majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

Výčet nejdůležitějších paragrafů je následující [18]: 

 § 12 - Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu 

vykonávajícího veřejnou moc.  

 §14 - Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho 

právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

 § 2905 - Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající 

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. 

 § 2906 - Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není 

povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit 

nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě 

závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl 

zkáze.[18] 

Trestní zákoník 

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

zákoník je platná norma hmotného trestního práva, která nabyla účinnosti 1. 1. 2010. Zákoník 

se skládá ze tří částí. Pro účely diplomové práce je významná část první, neboli obecná, která 

vymezuje působnost trestních zákonů, dále řeší trestní odpovědnost, ale především okolnosti 

vylučující protiprávnost. Ty vylučují okolnosti, které by jinak naplňovaly skutkovou podstatu 

trestných činů, ale trestným činem být nemohou, jelikož nejsou protiprávní a nebezpečné pro 

společnost. Takové případy jsou vymezeny v následujících paragrafech [8][17]: 

Krajní nouze (§ 28) 

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

trestním zákonem, není trestným činem.“ 
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Nutná obrana (§29) 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

Svolení poškozeného (§30) 

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

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

Přípustné riziko (§31) 

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

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

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“ 

Oprávněné použití zbraně (§32) 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ 

Trestní zákoník rovněž upravuje trestné činy proti majetku, které patří mezi nejčastěji 

páchané trestné činy. Jedná se o trestný čin krádeže (§205), neoprávněné užívání cizí věci 

(§207) a neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§208), 

poškození cizí věci (§228), a neoprávněný přistup k počítačovému systému a nosiči dat 

(§203). [17] 

Trestní řád 

Zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním slouží jako kodex trestního práva 

procesního. Jeho účelem, uvedeným v §1 odst. 1, je vymezit postup a činnost orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zajištěny a jejich pachatelé podle zákona 

spravedlivě potrestáni. Za orgány činné v trestním řízení tento zákon označuje Policii ČR, 

státní zastupitelství a soudy. 

Za stěžejní paragraf z hlediska ochrany objektu využitelný pro pracovníky 

bezpečnostních služeb nebo pro kteréhokoliv jiného občana je §76 odst. 2, který uvádí že, 

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

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 
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důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil. Nelze-li takovou osobu předat ihned, 

je třeba uvedeným orgánům omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [15] 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích definuje přestupek jako zaviněné jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo 

jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů 

anebo o trestný čin. Zákon dále stanovuje jednání, která se za přestupek nepovažují. 

Pro účely této práce je důležité zmínit přestupky proti majetku v tomto zákoně 

uvedené pod paragrafem §50, za které lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz pobytu. 

Přestupku se dopustí ten, kdo [20]: 

 úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

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

 úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby, 

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

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

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je základní právní předpis, který se 

věnuje zejména trestnímu právu hmotnému a upravuje ochranu osobních údajů o fyzických 

osobách a zabraňuje jejich neoprávněnému nakládání a zneužití. Dále se vztahuje na veškeré 

zpracování osobních údajů, ať už k němu dochází automatizovaně nebo pomocí jiných 

prostředků. [14] 

Zákoník práce 

Předmětem zákona č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je úprava okolností 

vzniku, trvání, změn a zániků pracovních poměrů. Dále zákon dle § 101 definuje povinnosti 

zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a v §102, dle 

kterého povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

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

k předcházení rizikům. [16] 
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3.2 Technické normy 

Následující normy jsou hlediska mé práce důležité, jelikož stanovují všeobecné 

rozdělení a požadavky prostředků technické ochrany a je vhodné z nich při jejich návrhu 

vycházet. V podkapitole budou uvedeny vybrané technické normy mechanických zábranných 

systémů a poplachových systémů. 

3.2.1 Technické normy mechanických zábranných systémů 

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

proti vloupání - Požadavky a klasifikace. V této evropské normě jsou uvedeny 

požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u otvorových 

výplní.   

 ČSN EN 1906 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky 

a zkušební metody. Kromě určení požadavků a zkušebních metod tato norma 

rovněž stanovuje čtyři kategorie použití. 

 ČSN EN 12209 Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky 

ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební 

metody. Požadavky a zkušební metody jsou v normě specifikovány pro použití 

ve dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích budov. 

 ČSN EN 1143 – 1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky klasifikace  

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Normou jsou stanoveny zkoušky  

a klasifikace trezorů, trezorových dveří a komorových trezorů podle hodnoty 

jejich odolnosti proti vloupání. 

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

zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky  

a zkušební metody. 

 ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení. Norma stanovuje 

požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, které klasifikuje do 

kategorií odolnosti proti působení síly. [32][37] 

3.2.2 Technické normy poplachových systémů 

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

a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky. Norma stanovuje systémové 
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požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Rovněž 

specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů  

a stanovuje třídy a prostředí stupně zabezpečení. 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení. Normou jsou ošetřeny požadavky na 

zkoušky a funkční požadavky na výstražná zařízení instalována v budovách  

a vnějším prostředí. 

 ČSN EN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace. Následující pokyny pro 

aplikace poskytují návod pro návrh, montáž, provoz a údržbu těchto systémů. 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci. Normou jsou 

stanoveny doporučení pro výběr, plánování a instalaci systému CCTV. 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Pokyny pro aplikace. Normou se uvádějí 

pokyny k použití systému kontroly vstupů využívaných uvnitř a vně budov. 

[32][37]  
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4 Rozdělení fyzické ochrany objektu 

V této kapitole se budu snažit shrnout teoretické poznatky o fyzické ochraně objektu. 

Tato problematika již byla popsána v mnoha pracích, a proto už nebudu při popisu 

jednotlivých prvků zacházet příliš do hloubky, ale budu se danou problematiku snažit 

pojmout co nejkomplexněji. 

Pod pojmem fyzické ochrany (dále jen FO) se rozumí souhrn technických  

a organizačních opatření zabraňujících neoprávněnému vniknutí do námi střeženého objektu  

a neoprávněnému nakládání s majetkem. FO je tvořena kombinací tří základních prvků, 

kterými jsou technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. Ani nejmodernější 

bezpečnostní systémy nejsou nepřekonatelné a vždy zde zůstane zbytkové riziko jejich 

překonání. Z tohoto důvodu by opatření FO měly tvořit propojený celek, kde se budou jeho 

jednotlivé části navzájem doplňovat, jelikož je potřeba brát v potaz fakt, že celý navržený 

systém ochrany objektu bude pouze tak silný, jak silná je jeho nejslabší část. [1] [4] 

Rozdělení fyzické ochrany:  

 Režimová ochrana 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 

 

4.1 Technická ochrana 

Tento typ ochrany lze dále rozdělit na dvě části a to: mechanické zábranné systémy 

(dále jen MZS) a poplachové systémy mezi které patří kupříkladu poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (dále jen PZTS), CCTV sledovací systémy, systémy kontroly vstupů  

a další. [5] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jejich základním úkolem je zpomalit vniknutí a následný pohyb pachatele uvnitř 

objektu. Jedná se o vývojově nejstarší typ ochrany, který je součástí každého bezpečnostního 

systému. MZS poskytují ochranu svou mechanickou pevností a tím výrazně prodlužují dobu 

Obrázek 1: Znázornění optimální bezpečnosti [4] 
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jejich překonání. Podstatným ukazatelem míry ochrany je bezpečnostní třída. Jejich rozdělení 

do 6 bezpečnostních tříd (dále jen BT), které udávají čas překonání zábranného systému, 

upravuje norma ČSN EN 1627. [5] [11] 

 

Obrázek 2: Jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN EN 1627 [28] 

Dalším důležitým ukazatelem je stupeň pasivní odolnosti, který je vyjádřen jako 

interval t, jenž stanovuje časový interval, který pachatel potřebuje k překonání překážky. 

          [ ] 

Kde:   t – časový interval potřebný k překonání překážky – odporový čas. 

 t1 – čas zahájení útoku na překážku, 

t2 – čas konečného překonání překážky. 

Mechanické zábranné systémy lze rozdělit do 3 oblastí: 

 Perimetrická ochrana – slouží k zajištění bezpečnosti kolem chráněného objektu 

využitím například ochranných zdí a plotů, podhrabových překážek a vrcholových 

zábran, retardérů nebo závor. 

 Plášťová ochrana – jejím účelem je ztížit pachateli vniknutí do objektu nebo pachatele 

od tohoto záměru odradit. Tvoří ji dveře, vrata, brány, okna, mříže, rolety apod. 

 Předmětová ochrana – slouží k zajištění finančních hotovostí, dokumentů nebo jiných 

cenností prostřednictvím komorových trezorů, bezpečnostních schránek apod. [5][11] 
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4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS představují relativně nový druh zabezpečení objektů, který se vyznačuje 

vysokou spolehlivostí a obtížnou překonatelností. Jejich účelem není zabránění vniknutí 

pachatele do objektu, ale tento pokus o vstup narušitele detekovat a předat informaci o stavu 

ve střeženém prostoru. Mezi další úkoly sytému patří podpora MZS a zvýšení účinnosti 

fyzické ostrahy. Správné fungování tohoto systému je dáno provázaností základních prvků 

PZTS, kde každý prvek má svou specifickou funkci a úlohu. Mezi jednotlivé prvky PZTS 

patří: 

 Ústředna - zařízení, jenž přijímá signál z čidel a předem stanoveným způsobem je 

posléze zpracovává. Mimo jiné umožňuje diagnostiku zabezpečovacího systému, jeho 

ovládání nebo napájení. 

 Detektor - zařízení, jehož účelem je detekce narušení objektu nebo manipulace  

s předmětem, že reaguje na fyzikální změny s tím související. Následně detektor 

předává signály o svém stavu (porucha, poplach apod.) ústředně. 

 Přenosové prostředky - tyto prostředky slouží zejména k zajištění přenosu vstupních 

informací z ústředny do místa signalizace. Případně přenos těchto informací opačným 

směrem. 

 Výstražná zařízení - jejich úkolem je převedení informací z ústředny na vhodný signál 

(např. optický nebo akustický), kterým se vyhlásí poplach. 

 Doplňková zařízení - slouží k usnadnění ovládání celého systému nebo umožňují 

realizovat speciální funkce. 

Jednotlivé zabezpečovací prvky PZTS vytvářejí v souhrnu tzv. zabezpečovací řetězec, 

jehož blokové schéma je uvedeno na obrázku 3. [5][7][10]  

 

Obrázek 3: Zabezpečovací řetězec PZTS [10] 
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Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy můžeme dělit do skupin podle 

podmínek, ve kterých se systém nachází, dále podle požadavků na jejich odolnost nebo 

rizikovosti střeženého prostoru. Dělení PZTS tedy vypadá následovně, a to z hlediska: 

1) Prostorového zaměření. 

2) Způsobu předání poplachového signálu. 

3) Kategorie rizikovosti chráněného objektu. 

4) Stupně zabezpečení chráněného objektu. 

1) Z hlediska prostorového zaměření se PZTS dělí na pět druhů ochrany: 

 Obvodová ochrana – která signalizuje narušení střeženého perimetru objektu. 

Využívají se prostředky upravené pro venkovní použití, které se liší zvýšenou 

odolností proti klimatickým vlivům a větším dosahem, z důvodu ochrany větší plochy. 

 Plášťová ochrana – jejímž účelem je signalizace narušení pláště objektu, kterým je 

v tomto případě celá budova nebo určený komplex místností.  

 Prostorová ochrana – která má za úkol detekovat narušení střeženého prostoru 

pachatelem, který již vnikl do objektu.  

 Předmětová ochrana – signalizuje přítomnost pachatele v bezprostřední blízkosti 

chráněného předmětu nebo při kontaktu s takovým předmětem.  

 Tísňová ochrana – ochrana tohoto typu je využitelná v místech, kde se vyskytují 

osoby a zároveň hrozí jejich napadení. Poplach je vyhlášen manuálně pomocí 

tísňových tlačítek. [5][7] 

2) Způsob předání poplachového signálu se dělí na: 

 PZTS s lokální signalizací – využívá při vyhodnocení poplachu optickou nebo 

akustickou signalizací, popřípadě oběma současně. Poplach je vyhlášen v místě 

napadení a tím má vůči pachateli odstrašující účinek. 

 PZTS s autonomní signalizací – výstup signalizace poplachu je předán pověřeným 

osobám, které v objektu vykonávají fyzickou ostrahu. Signalizace poplachu je řešena 

obdobně jako v předchozím případě. 

 PZTS s dálkovou signalizací – v tomto případě je výstup signalizace poplachu předán 

do míst mimo objekt, které mají s uživatelem smluvní vazbu. Jedná se především  

o soukromé bezpečnostní služby, ve výjimečných případech také o Policii České 

republiky. [5][7] 
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3) Hledisko kategorie rizikovosti chráněného objektu: 

Z hlediska této kategorizace rizika není možné použít jakékoliv PZTS pro všechny objekty. 

Prosté zařízení PZTS jsou určeny nízkým rizikům, složitější pro střední a profesionální pro 

rizika vysoké. [10] 

4) Stupně zabezpečení daného objektu: 

Stupně zabezpečení, které definuje norma ČSN EN 50131 -1 ed. 2, jsou nejdůležitějším 

kritériem pro zatřídění prvků PZTS a vychází z nich rovněž požadavky pojišťoven. Ke 

stanovení daného stupně je třeba posoudit zabezpečovací hodnoty a bezpečnostní posouzení 

objektu. Rozdělení stupňů zabezpečení je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 [2] 

Stupeň Míra rizika Typ útočníka 

1 Nízké 
Útočník s malou znalostí PZTS, který má omezený sortiment 

snadno dostupných nástrojů. 

2 Nízké až střední 
Útočník má omezené znalosti PZTS a disponuje běžnými 

nástroji a přenosnými přístroji. 

3 Střední až vysoké 
Útočník je obeznámen s PZTS a disponuje rozsáhlým 

sortimentem nástrojů a přenosných el. zařízení. 

4 Vysoké 
Útočník má podrobný plán vniknutí a kompletní sortiment 

zařízení a přístrojů, včetně prostředků pro náhradu prvků PZTS. 

4.1.3 CCTV sledovací systémy 

V minulosti byla průmyslová televize využívaná pouze v dopravních systémech nebo 

výrobních procesech. Rychlý rozvoj techniky a elektroniky způsobil rozšíření těchto systémů 

i do zabezpečovací techniky, kde se stal jejich nedílnou součástí. V současnosti jsou 

kamerové systémy známé pod zkratkou CCTV z angl. closed circuit television, čemuž 

odpovídá český výraz uzavřené televizní okruhy. [1][10] 

Mezi základní zařízení systému CCTV patří kamera, multiplexory, které umožňují 

zobrazit na jednom monitoru pohled více kamer, záznamové zařízení a monitor. Současně 

existuje možnost přenosu videosignálu na předem určená místa pomocí drátových nebo 

bezdrátových přenosových cest. V případě síťových neboli IP kamer je možnost připojení jak 

na drátové (LAN), tak bezdrátové (WLAN) ethernetové sítě. Toto řešení umožňuje přístup 

k záznamu přímo z internetu. Schéma možného zapojení systému CCTV je zobrazeno na 

obrázku 4. [1][12] 
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Obrázek 4: Schéma zapojení systému CCTV [zdroj autor] 

4.1.4 Systémy kontroly vstupů 

Tyto systémy slouží ke dvěma základním účelům, a to ke kontrole zaměstnanců ve 

smyslu docházky a zabránění vstupu osob bez oprávnění do objektu nebo jeho částí.  

Systémy kontroly vstupů nahrazují fyzickou ostrahu v místech, kde je pouhá vizuální 

kontrola nedostatečná a snadno zneužitelná. Systém funguje na principu sledování a evidence 

průchodu osob na základě jejich přístupových práv. Tato práva jsou prokazována pomocí 

identifikačních prvků, mezi které patří například karta nebo klíčenka vybavená čipem.  

Docházkové systémy slouží ke sledování a vyhodnocování skutečné docházky 

zaměstnanců a tím nahrazují složitější a náročnější papírovou evidenci. Identifikační prvky 

jsou v tomto případě stejné jako u systémů kontroly vstupu. Velkou oblibu si u těchto systémů 

získává biometrie, jejímu většímu rozšíření ale brání znatelně vyšší cena.  

Celý systém by ztrácel na účinnosti, pokud by nebyly použity blokovacích zařízení. 

Jedná se zejména o závory, turnikety nebo elektrické zámky, které fyzicky znemožní vstup do 

hlídaného prostoru. [7][12]  

4.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu lze považovat za završení systému ochrany. Nejčastěji je 

vykonávána prostřednictvím vrátných, zaměstnanců dočasně pověřených ochranou osob nebo 

osobami, kterým tato povinnost vyplývá z funkčního postavení. Fyzická ostraha je i přes 
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nízké počáteční náklady na zřízení ze všech bezpečnostních opatření nejdražší. Důvodem jsou 

náklady na platy a vybavení pro zaměstnance ostrahy. Provádění fyzické ostrahy v ČR je 

v současné době na ne zrovna utěšitelné úrovni, jelikož není ošetřeno žádnou příslušnou 

legislativou. To způsobuje, že pracovníci ostrahy mají pouze taková oprávnění, která 

vyplývají z trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a trestního řádu (Zákon 

č. 161/1961 Sb., o trestním řízení soudním). [1][10] 

4.3 Režimová ochrana 

Tento druh ochrany lze definovat jako soubor administrativních, organizačních 

opatření a postupů, pomocí kterých lze zajistit správné fungování systému FO. V praxi to 

znamená, že pomocí režimové ochrany dochází k vytváření a zavádění režimových opatření, 

které obsahují souhrn bezpečnostních postupů a pravidel známých také jako bezpečnostní 

směrnice. Režimová opatření se v praxi dělí na: 

 Vnější režimová opatření – zahrnují obzvláště vstupní s výstupní podmínky pro 

kontrolu pohybu osob a vozidel. Stanovují rovněž konkrétní postupy a opatření jak 

kontrolu provádět. 

 Vnitřní režimová opatření – opatření se týkají vymezením objektů nebo jeho částí, do 

kterých je umožněn vstup pouze oprávněným osobám. Dále ošetřují způsob vedení  

a uchování evidence vnášených a vynášených věcí a postup při jejich uskladnění  

a ochraně před nezákonnými činnostmi, režim manipulace s klíči, identifikačními 

kartami nebo jinými prostředky využívaných k ovládání zámkových mechanismů. 

Režimová opatření se týkají činnosti vlastních zaměstnanců, pohybu osob, oběhu 

dokumentace a informací uvnitř podniku a výstupu informací, dokumentů a dat vně 

organizace. I z tohoto důvodu by režimová opatření měla být přirozenou součástí jejich 

struktury, protože účinnost zabezpečovacích systému závisí na tom, jak jsou tato opatření 

využívána. [10] 
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5 Statistika kriminální činnosti v dané lokalitě 

Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) patří mezi kraje s nejvyšší kriminalitou v ČR. 

V této kapitole bude proveden rozbor statistických údajů Policie České republiky (dále jen 

PČR) v rozmezí let 2008 až 2013 se zaměřením na krádeže vloupáním. Následně bude 

provedeno srovnání páchání těchto skutků s ostatními kraji v ČR. Důvodem zaměření 

statistiky na MSK je umístění zájmového objektu firmy v tomto kraji. V podkapitolách budou 

rovněž uvedeny kriminogenní faktory, které mohou ovlivnit páchání trestné činnosti v dané 

lokalitě a místa odkud jsou nejčastěji provedena vloupání do objektů. 

5.1 Statistika kriminální činnosti v MSK 

Pro přehlednost bude v následujícím grafu nejprve vyobrazena skladba trestných činů 

MSK spáchaných v rozmezí let 2008 až 2013. 

 

Graf 1: Skladba kriminality v MSK v rozmezí let 2008 – 2013 [33, autor] 

Největší podíl kriminality v tomto časovém období tvoří krádeže prosté, které 

představují 42% z celkového zjištěného počtu trestných činů. Na druhém místě skončily 

s 19% krádeže vloupáním, které jsou z pohledu mé práce nejvýznamnější, a proto se jimi 

budu dále zabývat. 

Nejčastějšími pachateli krádeží spáchaných vloupáním v MSK jsou dle statistik PČR 

zejména recidivisté, mladiství do 17 let a děti do 14 let. Za relativně časté lze označit také 

páchání vybraného protiprávního jednání pod vlivem alkoholu či drog. 
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Graf 2: Počet případů krádeží vloupáním za období 2008-2013 v MSK [30, autor] 

Z  grafu 2 je patrná rostoucí tendence případů krádeží vloupání vyjma roku 2012, kdy 

byl jejich počet s předchozím rokem nižší. Ve srovnání s rokem 2008 bylo v roce 2013 

spácháno až o 31 % skutků více. Z celkového počtu spáchaných skutků bylo objasněno 

zhruba 20 %, což je v rámci celé ČR průměr.  

 

Graf 3: Počet případů krádeží vloupáním za období 2008-2013 ve vybraných krajích [33, autor] 

Graf 3 prezentuje 5 krajů v ČR s nejvyšším počtem provedených krádeží vloupáním. 

MSK se v počtu těchto krádeží v daném období řadí v rámci celé ČR na třetí místo.  
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Graf 4: Vývoj počtu krádeží vloupáním v letech 2008-2013 ve vybraných krajích [33, autor] 

Tento graf ukazuje vývoj počtu krádeží vloupáním ve vybraných krajích. Ve většině 

krajů došlo mezi lety 2008 až 2013 ke zvýšení počtu spáchaných krádeží. Výjimkou  

z 5 sledovaných krajů je pouze kraj Středočeský, kde došlo k poklesu o 8%. Jihomoravský 

kraj zaznamenal nejnižší růst, a to o 16%. Naopak nejvyšší růst počtu krádeží vloupání 

zaznamenal právě MSK o již zmíněných 31%, což je rovněž nejvyšší nárůst v rámci celé ČR. 

Za zmínku stojí rovněž fakt, že v roce 2012 došlo ve většině krajů k poklesu a v roce 2013 

opět k nárůstu počtu krádeží vloupáním. 

5.2 Predikce krádeží vloupáním 

Predikci lze definovat jako odhad budoucích hodnot skutečného průběhu. Jedná se 

tedy o určitou předpověď či prognózu o tom co se může či nemůže v budoucnu vyskytnout, 

která je provedena na základě opory o vědecké hypotézy nebo teorie. Základem následující 

predikce, která je zobrazena na grafu 5, jsou statistická data krádeží vloupáním převzata od 

PČR. 
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Graf 5: Predikce vývoje krádeží vloupáním [zdroj autor] 

Provedený odhad ukazuje potenciální růst krádeží vloupání, z čehož vyplývá zvýšená 

potřeba chránit svůj majetek v MSK před tímto druhem trestné činnosti. 

5.3 Kriminogenní faktory 

Tyto faktory ovlivňují nebo mohou ovlivnit páchání trestné činnosti. Kriminogenní 

faktory MSK se poslední dobou stabilizovaly a zůstávají neměnné. Mezi typické faktory měst 

s vyšším počtem obyvatel v rámci vybraného kraje patří [41]: 

 Panelové zástavby na sídlištích s vysokou hustotou obyvatel, z čehož vyplývá 

anonymita pachatelů, jejichž předměty zájmů tvořeny byty, sklepy apod. jsou snadno 

dostupné. 

 Rozlehlé prostory nákupních středisek a přilehlých parkovišť, které dávají prostor 

k páchání drobnější majetkové trestné činnosti. 

 V neposlední řadě také lhostejnost občanů, kteří trestné činnosti pouze přihlížejí. 

 Geografická poloha regionu, který se nachází v blízkosti s Polskem a Slovenskem  

a díky schengenskému prostoru umožňuje pohyb rizikových osob z těchto států. 

Mezi ostatní společenské, sociální a ekonomické kriminogenní faktory patří [41]: 

 Sociální struktura obyvatel (nezaměstnanost, nízké příjmy, zadluženost apod.) 

 Rozvoj průmyslových zón; 

 Snižování početních stavů policistů; 

 Nezodpovědné jednání potenciálních obětí kriminality apod. 
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Pro účely diplomové práce rovněž uvedu statistické údaje o nejčastějších místech 

vniknutí do budovy, které v roce 2001 zpracovala německá policie. Tato studie byla v letech 

2006 a 2011 aktualizována a tím poskytuje relevantní informace, které mohou být nápomocny 

pro návrh zabezpečení objektu. Výsledky studie jsou uvedeny v následujícím grafu.  

 

Graf 6: Místa vniknutí do objektů [29, autor] 

Z výše uvedených statistických údajů a provedené predikce jednoznačně pro vybraný 

objekt do budoucna vyplývá zhoršující se bezpečnostní situace. Proto není vhodné ochranu 

majetku podceňovat, jelikož náklady na pořízení účinného zabezpečení mnohdy představují 

nižší cenu než škoda způsobená pachatelem.  
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6 Základní informace o vybraném objektu 

Tato kapitola poskytne základní informace o objektu společnosti. V následujících 

podkapitolách bude uveden profil společnosti, předmět zájmu a popis areálu firmy a jejího 

okolí, zahrnující uspořádání a stavebně technické řešení objektu. V závěrečné části kapitoly 

bude provedena identifikace a ohodnocení aktiv společnosti. 

6.1 Profil společnosti 

Společnost působí na českém trhu od roku 2004. Orientuje se na produkci dřevěných 

eurooken a dveří, interiérových a exteriérových dveří. Tyto produkty jsou distribuovány na 

tuzemský i zahraniční trh. Firma je od roku 2008 držitelem evropského certifikátu ES o shodě 

výrobku se směrnicí Rady 89/106/EHS. V současnosti je ve firmě zaměstnáno 10 

zaměstnanců ve výrobní části, z nichž dva jsou určení jako vedoucí pracovníci. Dále pak 

zaměstnanec určen pro administrativu (účetní) a jednání se zákazníkem (obchodní zástupce). 

Firmu vede majitel společnosti, který dohlíží na její chod. 

6.2 Produkty a služby 

Jak bylo uvedeno výše, společnost je zaměřena na výrobu dřevěných eurooken, 

interiérových a exteriérových dveří. Produkty jsou vyráběné a kompletované na strojích 

různých značek, které jsou certifikované a technologicky ověřené.  

Společnost vyrábí euro-okna ve 3 profilech lišících se jejich šířkou a to profily EURO 

SOFTLINE 68, 78 a 92. Exteriérové euro-dveře v profilech Euro 68 a 78. Na výrobu 

eurooken i dveří se používá lepený euro hranol ze smrkového nebo borovicového dřeva. 

Interiérové dveře firma vyrábí pouze z masivu. Jako doplňkové produkty a služby nabízí 

instalaci parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu a především montáž výrobků. 

6.3 Popis areálu společnosti a jejího okolí 

 Zájmová společnost se nachází v MSK. Umístění a název společnosti nebude 

z důvodu přání majitele dále blíže specifikován. Areál společnosti je umístěn na pozemku  

o celkové rozloze 2380 m
2
, na který navazují ze západní a východní strany 2 silnice III. Třídy, 

sloužící k dojezdu k firmě. Obě silnice jsou osvětleny veřejným osvětlením a navazují na 

frekventovanou silnici I. třídy. Okolí je z jižní a východní části tvořeno rodinnou zástavbou  

a ze severní a západní stany nevyužívanou zatravněnou plochou. Vjezd pro zásobování je 
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umístěn ze západní strany areálu a vjezd pro zákazníky, personál a ostatní osoby se nachází na 

východní straně areálu. 

Objekt společnosti byl zpočátku tvořen rodinným domem, ke kterému byla přistavěna 

výrobní hala. S rostoucí poptávkou vznikla potřeba nových výrobních a skladových prostor,  

a proto byl v roce 2007 areál společnosti celkově přestavěn a rozšířen. Hlavní změnou bylo, 

že původně obývaný rodinný dům se změnil na administrativní část společnosti pro styk se 

zákazníkem a poskytování služeb. V současnosti je možné rozdělit objekt na administrativní,  

výrobní, skladovou část a technické zázemí, jak názorně ukazuje obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Schéma areálu společnosti [zdroj autor] 

Administrativní část 

 Byla postavena v roce 1995. Je situována jakou dvoupodlažní objekt o rozměrech 

betonové základní desky 12 x 12 m. Obvodové zdivo je tvořeno z cihel Porotherm o tloušťce 

40 cm, které jsou zatepleny 100 mm minerální vlny. Dřevěný krov vazníkové konstrukce je 

pokryt krytinou z pozinkovaného plechu. 

Původní prostory rodinného domu jsou nyní v přízemí tvořeny místností určenou pro 

příjem zakázek, odpočinkovou místností, garáží pro firemní vozidlo a přívěs na přepravu 
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výrobků a místností s ústřednou elektrické požární signalizace (dále jen EPS). Přímou 

součástí přízemí administrativní části je technické zázemí. Nachází se zde kotel a bojler, který 

slouží k vytápění objektu a ohřevu vody. Ve 2.NP se nachází společenská místnost,  

kancelář pro majitele, společná kancelář pro obchodního zástupce a účetní, kuchyňka  

a sociální zařízení. 

Výrobní část a lakovna 

Je konstruována jako přízemní, bez podsklepení. Základ konstrukce stavby  

je tvořen betonovou základovou deskou o rozměrech 34 x 12 m, na tu navazuje obvodové 

nosné zdivo z cihel Porotherm o tloušťce 36 cm. Zastřešení výrobní části je realizováno 

plochou střechou, jejíž sklon činí 2% v ploše. Střecha je tvořena betonovou stropní nosnou 

konstrukcí. 

V těchto prostorech se nachází stroje a zařízení pro výrobu euro oken a dveří. Zhruba 

ve 2/3 objektu je tato část rozdělena nosným cihlovým zdivem o tloušťce 24 cm, které je 

nutné pro oddělení lakovny od zbylé části. Výrobní část dále obsahuje prostory šaten  

a sociálních zařízení pro zaměstnance. 

Montážní část 

Je konstruována jako přístavba výrobní části a lakovny. Na betonovou základovou 

desku o rozměrech 18 x 11 m navazuje obvodové zdivo výrobní části z cihel Porotherm  

o tloušťce 36 cm. Zastřešení je realizováno jako u výrobní části. Nacházejí se zde zařízení pro 

montáž a kompletaci oken a prostor pro hotové výrobky. 

Skladovací část 

Stejně jako montážní část je sklad konstruován jako přístavba výrobní části. Na 

betonovou základovou desku o rozměrech 24 x 8 m navazuje zdivo a zastřešení obdobně jako 

u montážní části. Jedná se o přízemní objekt určen pro skladování výrobního materiálu  

a jednotlivých komponent strojů a zařízení. 

6.4 Aktiva společnosti 

Za aktivum lze považovat vše co má pro společnost určitou hodnotu, a proto by mělo 

být chráněno. Nejprve je potřeba zjistit o jaká aktiva se jedná. K tomu slouží provedení 

identifikace. Poté je nutné provést ohodnocení všech identifikovaných aktiv vyjádřením jejich 
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finanční hodnoty. Identifikace a hodnocení aktiv je důležitá k nastavení výše částky, kterou 

můžeme vynaložit na jejich ochranu. K tomu je vhodné využit princip ALARA, dle kterého je 

výše nákladů na snížení rizika 10% až 15% z hodnoty aktiv. Aktiva budou kromě rozdělení na 

hmotný a nehmotný majetek obsahovat také dělení dle části objektu, ve které se nacházejí. 

Dělení bude shodné se schématem areálu (obrázek 5). Identifikace a ohodnocení aktiv je 

provedeno v následující tabulce. 

Tabulka 2: Identifikace a ohodnocení aktiv společnosti [zdroj autor] 

Aktiva společnosti 

Majetek 
Části 

objektu 
Název aktiva Hodnota v Kč 

N
eh

m
o

tn
ý
 

A 

 Software 

 Licence k softwarům 
90 000  

40 000 / rok 

 How – know,  

 Dobré jméno 
- 

H
m

o
tn

ý
 m

a
je

te
k

 

A 

 Výpočetní technika 

 Kancelářský nábytek a vybavení 

 Firemní automobil, přívěsný vozík 

120 000  

230 000  

450 000  

B 

Zařízení lakovny 

 Stříkací stěna 

 Máčecí vany 

 Závěsná dráha 

500 000  

B 

Stroje výrobní části 

 CNC obráběcí centrum, soustruh 

 Odsávací zařízení, kompresor 

 Hydraulický rámový lis 

 Ostatní přístroje a nářadí 

3 800 000  

C 

Montážní část 

 Kovací stůl 

 Montážní a zasklívací stěna 

 Hotové výrobky 

500 000  

D 

Skladovací část 

 Europrofil – smrk, borovice 

 Nástroje a sady pro stroje 

1 000 000  

E   Kotel 120 000  

A, B, C, D   Objekty areálu 7 500 000  

Výsledná hodnota aktiv 14 350 000 Kč 
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7 Současný stav ochrany společnosti 

Aby bylo možno navrhnout efektivní zabezpečení objektu, je nutné se nejdříve zaměřit 

na stávající řešení ochrany společnosti. Následující text obsáhne informace o současném stavu 

zabezpečení prostřednictvím jednotlivých prvků fyzické ochrany. 

7.1 Ochrana mechanickými zábrannými systémy 

Perimetr areálu je po celém svém obvodu tvořen plotovými panely společnosti HUPL 

s.r.o. o šířce 2500 mm a výšce 1900 m. Průměr ocelových drátů je 5 mm a velikost ok je 200 

x 50 mm. Instalované plotové panely jsou na 4 místech podélně prolisovány, což zvyšuje 

jejich pevnost i stabilitu a jsou zakončeny hroty znesnadňující jejich překonání. Panely jsou 

pomocí PVC příchytek připevněny na čtyřhranné ocelové sloupky, které jsou umístěny na 

betonové podezdívce o výšce cca 100 mm. Podezdívka je zapuštěna zhruba 300 mm do země. 

K vjezdu do areálu slouží 2 ocelové dvoukřídlé brány o celkových rozměrech 3200  

x 1900 mm s výplní tvořenou ocelovými příčkami, z nichž jedna brána je ovládaná elektricky  

a druhá manuální je uzamykatelná ve dvou místech. Brány postrádají ochranu proti přelezení. 

Osvětlení venkovních prostor zajišťují 3 reflektory s infrapasivními (dále jen PIR) detektory. 

Dva jsou umístěny u vstupů administrativní a výrobní části a jeden na části montážní. Jejich 

funkce je nejen preventivní, ale rovněž slouží personálu. 

Plášť objektu je tvořen nosným zdivem, střechou a vstupními a otvorovými výplněmi. 

Zdivo a střecha, která postrádá otvorové výplně, poskytují dostatečnou ochranu proti průniku, 

a proto jsou nejzranitelnějšími místy vstupní a otvorové výplně, které tvoří:  

 Okna – v celém objektu společnosti jsou instalovány dřevěná euro-okna. 

V administrativní části objektu jsou okna o tloušťce profilu 92 mm. Zasklení je 

realizováno izolačním trojsklem, které ale není bezpečnostní. Okna jsou vybavena 

kováním se zvýšenou odolností proti otevření vypáčením. V přízemní části jsou okna 

v objektu osazena bezpečnostními klikami s blokovacím tlačítkem. V ostatních 

částech objektu (výrobní, montážní, skladová část) se nacházejí neotevíratelná okna 

s dřevěným rámem.  Zasklení je realizováno izolačním dvojsklem, které rovněž není 

bezpečnostní. Jejich účelem je prosvětlení prostor. K dennímu větrání slouží stěnové 

ventilátory o průměru 400 mm umístěné ve výšce zhruba 3,5 m. Jsou opatřeny 

výfukovým nástavcem s vnitřní mřížkou. 
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 Dveře – v rámci administrativní části objektu jsou instalovány dřevěné euro-dveře 

s profilem tloušťky 78 mm, které obsahují skleněnou výplň. Vstup do montážní  

a výrobní části je realizován hliníkovými dveřmi, které rovněž slouží jako nouzové. 

Konstrukce těchto dveří je v souladu s normou ČSN EN 179. Všechny dveře jsou 

vybaveny bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou FAB v 4 BT dle normy 

ČSN EN 1627. 

 Vrata – vedoucí do prostor skladu a montážní haly jsou provedena jako dvoukřídlá 

s ocelovým rámem a pláštěm vyplněná izolační pěnou. Otevření pravého křídla je 

podmíněno otevřením levého a jeho následným odjištěním. Vrata jsou rovněž osazena 

bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB v 4 BT, ale postrádají bezp. kování.  Sekční 

garážová vrata v administrativní části objektu jsou složena z panelů zhotovených  

z pozinkovaných plechů vyplněných izolační pěnou. Vrata se otevírají svisle, zajíždějí 

pod strop garáže a obsahují mechanickou ochranu proti vypáčení. Otevírání je 

realizováno pomocí dálkového ovladače. Žádné vrata nemají otvorové výplně. 

V rámci prostorové ochrany budou zahrnuty dveře v administrativní části, které jsou 

vyrobeny z dubového dřeva. Dveře přízemí a kanceláří v 2.NP, jsou vybaveny bezpečnostním 

kováním (klika – klika) a cylindrickou vložkou FAB v 4 BT. Ve zbylých prostorách, jako 

sociální zařízení a šatny, jsou klasické lepenkové dveře. Propojení výrobní, montážní  

a skladovací části je realizováno pomocí posuvných vrat bez uzamykání. 

Předmětová ochrana je ve výrobní, montážní a skladové části realizována pomocí 

ocelových skříní o tloušťce stěn 1,5 mm sloužící k uschování některého ručního elektrického 

nářadí a ostatních součástí strojů. Skříně jsou uzamykány pomocí visacích zámků. Další 

skříně jsou umístěny v šatnách pro úschovu osobních věcí zaměstnanců. Ochrana dokumentů 

a cenností je realizována pomocí trezoru, umístěném v kanceláři majitele. Trezor splňuje BT 1 

dle normy ČSN EN 1143 - 1. 

7.2 Ochrana poplachovými systémy 

V Objektu není instalován PZTS ani CCTV. Na přání majitele společnosti zde byl 

v roce 2010 instalován systém EPS, který tvoří bodové hlásiče vyzařování plamene, tlačítkové 

hlásiče a další prvky nutné pro správnou funkci systému. EPS je instalován v celém objektu 

vyjma administrativní části, kde jsou hlásiče umístěny pouze v prostorech technického zázemí 

a garáže. 
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7.3 Režimová ochrana 

Ve firmě je zaveden jednosměnný pracovní provoz od 8:00 do 16:30 v pracovní dny. 

V tuto dobu jsou v areálu včetně majitele přítomni všichni zaměstnanci, kromě těch, kteří byli 

určeni pro montáž produktů u zákazníka. Opustit areál mohou zaměstnanci pouze v rámci 30 

minutové přestávky, mimo ni musí uvědomit svého nadřízeného. Mimo pracovní dobu je 

objekt uzavřen a oprávnění ke vstupu má pouze majitel společnosti.  V celém objektu je zákaz 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

Součástí areálu firmy je parkoviště určené pro personál, zákazníky a dodavatele. 

Odvoz výrobku nebo příjem materiálu od dodavatele je možný pouze za přítomnosti majitele 

nebo obchodního zástupce, eventuálně po předchozí domluvě s těmito osobami. Brána, 

umožňující vjezd do areálu je vybavena elektrickým pohonem a z důvodu umožnění přístupu 

zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a hostů je v rámci pracovní doby firmy otevřena. 

Manuální brána pro vjezd ke skladovým prostorům je otevřena pouze v rámci naskladnění. 

Dálkovým ovladačem garážových vrat disponují pouze majitel a obchodní zástupce. 

Ovladačem vstupní brány disponují rovněž účetní a vedoucí pracovníci. Pohyb osob v objektu 

je povolen pouze zaměstnancům firmy, kteří mají v pracovní smlouvě stanovené místo 

výkonu práce. Zákazníci a ostatní osoby mohou vstupovat pouze do prostor administrativní 

části vyhrazených pro příjem objednávek. Při příchodu se tyto osoby musí ohlásit zvonkem  

u vstupních dveří.  

Ve společnosti funguje klíčový režim. Je zde využíván systém generálního klíče, který 

umožňuje určit přístupová práva jednotlivých osob pro konkrétní dveře. Oprávnění vstupu  

do všech částí objektu má pouze majitel.  Obchodní zástupce má oprávnění ke vstupu do 

výrobní, montážní a skladové části, dále do vybraných prostor administrativní části. Účetní 

pouze do některých prostor administrativní části. Vedoucí pracovníci mají oprávnění ke 

vstupu do výrobní části, tím umožňují vstup ostatním zaměstnancům. Za tímto účelem jsou 

tito zaměstnanci na pracovišti o 15 minut dříve. Klíče od uzamykatelných skříní na nářadí 

vlastní rovněž vedoucí pracovníci. Ostatní zaměstnanci poté vlastní klíče od šaten. Povinností 

je zamykání veškerých vstupních a otvorových výplní v případě nepřítomnosti žádného ze 

zaměstnanců. Ztrátu, zneužití nebo zcizení klíčů musí zaměstnanci bez zbytečného odkladu 

hlásit majiteli společnosti. Vzhledem k velikosti objektu, omezenému přístupu veřejnosti  

a finanční náročnosti této služby, není fyzická ostraha využívána.  
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8 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Tato kapitola je věnována analýze a hodnocení bezpečnostních rizik, kterou lze 

objektivně posoudit současný stav, účinnost a efektivnost ochrany objektu. Dále pomocí 

analýzy rizik můžeme zjistit slabá místa ve stávajícím zabezpečení. Na základě výsledků 

z provedené analýzy se poté navrhují nové varianty zabezpečení objektu. Při provádění 

analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik je nutné dodržovat předem stanovené postupy, 

které zajistí kvalifikované rozhodování. [9] 

Obecně se jedná o vymezení hranice analýzy, identifikace a popis aktiv, které chceme 

chránit. Dále následuje identifikace rizik, jejíž účelem je vytvoření seznamu rizik s ohledem 

na procesní a strukturální přístup. Následně provádíme hodnocení těchto rizik s vědomím, že 

procesní rizika jsou nebezpečnější než rizika strukturální. Po provedené analýze jsou vybrána 

nejzávažnější bezpečnostní rizika ohrožující aktiva společnosti. Tato rizika je poté nutné 

minimalizovat na přijatelnou úroveň prostřednictvím nápravných opatření, které v tomto 

případě představují vhodný návrh nového zabezpečení, přičemž náklady na nové zabezpečení 

nesmí přesáhnout 10% ojediněle až 15% hodnoty aktiv. [6] 

Procedury analýzy a hodnocení rizik tvoří podklady pro rozhodovací proces. Proto je 

potřeba před výběrem dané metodiky nejprve vyhodnotit, zdali jsou splněny její předpoklady 

a získaná data jsou dostatečně relevantní pro použití ve zvolené metodice. K analýze  

a hodnocení rizik existuje celá řada kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž lze říci, že 

použití kvantitativních bodových metod poskytne nepochybně přesnější výsledky než pouhé 

slovní hodnocení. [6] 

Pro analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik současného stavu ochrany objektu jsem 

se s přihlédnutím k dostupným informacím a znalostem rozhodl aplikovat následující metody: 

 Aplikací Ishikawova diagramu, který stanovuje jednotlivé příčiny vedoucí k určenému 

následku, bude provedena identifikace a grafické modelování rizik. 

 Dále bude vybrána metoda FMEA analyzující možností selhání a jejich dopady 

prostřednictvím výpočtu míry rizika na základě tří parametrů. K vyhodnocení analýzy 

bude využit Paretův diagram a Lorenzova křivka.  

 Verifikace výsledků předchozí metody bude provedena metodou souvztažnosti.  
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8.1 Ishikawův diagram 

Pro identifikaci rizik a jejich grafickému znázornění bude aplikován Ishikawův 

diagram. Tento nástroj, též nazývaný diagram příčin a následků nebo diagram rybí kosti, je 

jednoduchá analytická metoda pro zachycení a grafické modelování všech možných příčin, 

které vedou nebo by mohly vést ke stanovenému následku. Princip diagramu vychází 

z jednoduché příčinné souvislosti - každý následek má svou příčinu nebo jejich kombinaci. 

Aplikace Ishikawova diagramu je zobrazena v příloze 1. Na obrázku 6 jsou zobrazeny 

primární příčiny vedoucí k narušení bezpečnosti areálu společnosti. 

 

Obrázek 6: Ishikawův diagram - rizika ohrožující bezpečnost areálu [zdroj autor] 

8.2 FMEA 

Pro výpočet míry rizika bude aplikována metoda FMEA z angl. Failure Mode and 

Effects Analysis, čemuž odpovídá český výraz Analýza selhání a jejich dopadů. Jedná se  

o universální analytickou metodu využívanou ve všech oblastech, zejména pak v oblasti 

závažných rizik, která slouží ke kontrole jednotlivých prvků systému a k následné identifikaci 

jednotlivých poruch. Při aplikaci metody v této diplomové práci jsem vycházel 

z následujícího vzorce (1). [3] 

                 (1) 
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Kde:  R – míra rizika N – závažnost následků 

 P – pravděpodobnost vzniku rizika H – odhalitelnost rizika 

Míra rizika je dána součinem tří indexů P, N, H. Jednotlivým indexům jsou přiřazeny 

parametry. Dle normy techniky analýzy bezporuchovosti systémů -  ČSN EN 60812 je 

každému indexu přiřazeno až 10 parametrů. Pro účely této práce bude dostačující hodnocení 

pomocí 5 parametrů, které jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4. [3] 

Tabulka 3: Parametry pro výpočet míry rizika [9] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Větší delikt, větší škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Střední delikt, vyšší škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Těžký delikt, vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda 

Tabulka 4: Parametry pro výpočet míry rizika a výsledná míra rizika [9] 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná míra rizika 

1 V momentě spáchání 0-3 Bezvýznamné riziko 

2 Během pár minut 4-10 Akceptovatelné riziko 

3 Do jednoho dne 11-50 Mírné riziko 

4 Obtížně odhalitelní riziko (den a více) 51-100 Vysoké riziko 

5 Neodhalitelné riziko 101-125 Nepřijatelné riziko 

Výsledná míra rizika se poté pohybuje v rozmezí 0 až 125. Rizika identifikována 

pomocí Ishikawova diagramu budou dále posuzována samostatně z procesního  

a strukturálního pohledu pomocí aplikace metody FMEA. Na závěr bude provedeno 

vyhodnocení výsledné míry rizik za pomoci Paretova principu 80/20. Princip spočívá v tom, 

že se nejprve vypočítá kumulativní četnost, která se vyjádří procentuálně. Rizika jsou 

následně seřazena od nejvyšších hodnot po nejnižší, vnesena do grafu a vyjádřena 

Lorenzovou křivkou. Všechna identifikována rizika, jejichž kumulativní četnost je menší 

nebo rovna 80 %, jsou stanovena jako nepřijatelná a je nutno k nim přijmout nápravná 

opatření pro jejich minimalizaci. Ostatní rizika s hodnotou nad 80 % se považují za přijatelná 

a nápravná opatření nejsou vyžadována. [9] 
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8.2.1 Rizika z hlediska procesního 

Za rizika z hlediska procesního lze považovat ta, jejichž příčinou je selhání lidského 

faktoru. Proto lze procesní rizika považovat za závažnější v porovnání s riziky strukturálními. 

Hodnocení procesních rizik je následně provedeno v tabulce 5. Celá analýza FMEA pro 

procesní rizika je uvedena v příloze 2. Výsledná míra rizik, získána výpočtem dle vzorce (1), 

je graficky znázorněna za použití Paretova diagramu a Lorenzovy křivky na grafu 7. 

Tabulka 5: Procesní rizika [zdroj autor] 

 Identifikována rizika - procesní P N H R % 

1 Úmyslné poškození strojů, zařízení  4 5 3 60 13,2 

2 Neoprávněné vynášení majetku 3 2 4 24 5,3 

3 Krádež majetku 4 4 3 48 10,5 

4 Vandalismus 3 2 2 18 3,9 

5 Spolupráce s pachatelem 3 4 3 36 7,9 

6 Neuzamčení objektu 3 4 3 36 7,9 

7 Neuzavření oken 2 4 2 16 3,5 

8 Neoprávněná manipulace s klíči 3 4 4 48 10,5 

9 Ztráta klíčů 1 4 3 12 2,6 

10 Legální pohyb osob - typování 3 3 3 27 5,9 

11 Únik citlivých informací 3 3 4 36 7,9 

12 Nedbalost zaměstnanců 3 3 3 27 5,9 

13 Porušení interních předpisů 3 3 4 36 7,9 

14 Požár 2 5 2 20 4,4 

15 Zanedbaná revize EPS 1 4 3 12 2,6 

 

Graf 7: Paretova analýza - procesní hledisko [zdroj autor] 
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Pomocí Paretova principu byla míra tolerance identifikovaných procesních rizik 

stanovena na hodnotě 27. Rizika s hodnotou R ≥ 27 jsou riziky nepřijatelnými a v tabulce  

5 jsou vyznačeny červeně. Z grafu 7 lze vyčíst, že rizika s hodnotou R vyšší než riziko č. 12 

jsou nepřijatelná a jejich rizikovost je potřeba snížit pod úroveň hodnoty R 27 prostřednictvím 

nápravných opatření. 

8.2.2 Rizika z hlediska strukturálního 

Strukturální rizika souvisejí s nesprávnou funkčností zabezpečovacích systémů nebo 

jejich absencí. Postup hodnocení strukturálních rizik bude obdobný jako v předchozím 

případě a je zobrazen tabulkou 6. Kompletní analýza FMEA pro strukturální rizika je součástí 

přílohy 3. Výsledná míra rizik je graficky znázorněna za použití Paretova diagramu  

a Lorenzovy křivky na grafu 8. 

Tabulka 6: Strukturální rizika [zdroj autor] 

 Identifikována rizika - strukturální P N H R % 

1 Překonání oplocení - přelezení 4 2 4 32 6,9 

2 Podhrabání, prostříhání oplocení 3 2 2 12 2,6 

3 Překonání vstupních bran - přelezení 5 2 4 40 8,6 

4 Překonání vstupních bran - násilím 3 3 2 18 3,9 

5 Vloupání dveřmi 3 4 3 36 7,7 

6 Vloupání vraty 4 5 3 60 12,2 

7 Vloupání okny 4 4 2 32 10,3 

8 Vniknutí střechou, zdivem 2 4 2 16 3,4 

9 Překonání dveří uvnitř objektu 4 3 3 36 7,7 

10 Překonání úschovných skříní 4 4 3 48 10,3 

11 Překonání trezoru 3 3 3 27 5,8 

12 Neoprávněný vstup osob 4 3 4 48 10,3 

13 Selhání EPS 2 5 1 10 2,1 

14 Vniknutí vyústěním ventilace 2 3 3 18 3,9 

15 Nevyhovující MZS 2 3 3 18 3,9 
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Graf 8: Paretova analýza  - strukturální hledisko [zdroj autor] 

Míra tolernace byla stanovena pomocí Paretova principu 80/20 na hodnotě 27. To 
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riziko č. 11. Pro tato rizika je vhodné navrhnout nápravná opatření ke snížení jejich 

rizikovosti pod úroveň hodnoty R 27.  

8.2.3 Závěr analýzy FMEA 

Na závěr bude v tabulce 7 uveden výčet procesních a strukturálních rizik, která byla 

metodou FMEA s využitím Paretova principu a Lorenzovy křivky vyhodnocena jako 

nepřijatelná. Těmto rizikům bude dále věnovaná pozornost prostřednictvím metody 
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8.3 Metoda souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je metoda vyhledávající rizika systému a v této diplomové 

práci je využita k ověření výsledků získaných předchozí analýzou. Metoda slouží k hledání 

vazeb mezi zdroji a objekty rizik. Její aplikace je vhodná pro posouzení celkové rizikové 

situace zájmového objektu. Postup řešení analýzy tvoří několik kroků, z nichž první je 

vyhledání zdrojů potencionálního rizika. Pro účely této metody jsou současně využita 

procesní a strukturální rizika z předchozí analýzy, dříve uvedena v kapitole 8. 2. 3. Navíc zde 

budou pro verifikaci zařazena 2 rizika, která byla Paretovou analýzou vyhodnocena jako 

přijatelná. Jednotlivá rizika jsou pro přehlednost uvedena v tabulce 8. [9] 

Tabulka 8: Identifikovaná rizika [zdroj autor] 

1 Překonání oplocení – přelezení 11 Požár 

2 Překonání vstupní brány – přelezení 12 Úmyslné poškození strojů, zařízení 

3 Vloupání dveřmi 13 Krádež majetku 

4 Vloupání vraty 14 Spolupráce s pachatelem 

5 Vloupání okny 15 Neuzamčení objektu 

6 Překonání dveří uvnitř objektu 16 Neoprávněná manipulace s klíči 

7 Překonání úschovných skříní 17 Legální pohyb osob - typování 

8 Překonání trezoru 18 Únik citlivých informací 

9 Neoprávněný vstup osob 19 Nedbalost zaměstnanců 

10 Selhání EPS 20 Porušení interních předpisů 

Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání jejich vzájemných vazeb. 

Hodnocení se provádí v matici rizik, kde jsou na ose X i Y vynesena stejná rizika. Při jejich 

vzájemném ovlivnění se přiřadí do matice hodnota 1, v opačném případě hodnota 0. 

Hodnocení rizik a vyhledání jejich vzájemné vazby je uvedeno v tabulce 9 na následující 

straně. [9] 
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Tabulka 9: Ohodnocení jednotlivých rizik [zdroj autor] 

Rb 
Ra 

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

1   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 1 1   1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 

4 1 1 1   1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 

5 1 1 0 0   0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 

6 0 0 1 1 1   0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

7 0 0 1 1 1 0   0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

8 0 0 1 1 1 1 0   1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

9 1 1 1 1 1 1 0 0   0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0   1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1   0 1 1 1 0 1 0 0 13 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1   1 1 1 1 1 0 0 15 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 2 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   0 0 0 1 3 

17 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0   1 0 1 10 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0   1 0 5 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   2 

ΣKbr 8 8 8 8 9 5 3 3 12 0 1 9 8 14 8 9 5 4 5 3   

Hodnoty jednotlivých řádků a sloupců se sečtou a dle vzorců (2) a (3) se vypočítají 

koeficienty ΣKar a ΣKbr, které procentně vyjadřují počet návazných rizik Rb, které mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Vypočtené hodnoty uvedených koeficientů rizik jsou uvedeny v tabulce 

10. 

       [          ]         (2) 

       [          ]         (3) 
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Tabulka 10: Koeficienty jednotlivých rizik [zdroj autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar [%] 5,3 5,3 57,9 57,9 36,8 47,4 47,4 47,4 57,9 5,3 

Kbr [%] 42,1 42,1 42,1 42,1 47,4 26,3 15,8 15,8 63,2 0 

Riziko 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar [%] 47,4 68,4 78,9 5,3 10,5 15,8 52,6 26,3 0 10,5 

Kbr [%] 5,3 47,4 42,1 73,7 42,1 47,4 26,3 21,1 26,3 15,8 

Karmin = 0 Karmax = 78,9 

Kbrmin = 0 Kbrmax = 73,7 

Hodnoty koeficientů Kar a Kbr, které jsou výchozí pro zanesení bodů do grafu, uvádí 

tabulka 10. Z tabulky jsou dále určeny minimální a maximální hodnoty výše uvedených 

koeficientů potřebných pro výpočet os O1 a O2, které graf rozdělí do 4 kvadrantů. Výpočet os 

je proveden za užití vzorců (4) a (5). Spolehlivost systému byla stanovena na s = 80 %.  

            [         –               ]     [ ]  (4) 

            [         –               ]     [ ]  (5) 

 Po dosazení do vzorců (4) a (5) byly vypočteny polohy os O1 = 37 % a O2 = 41 % 

a zaneseny do grafu 9. Osy rozdělují graf do 4 oblastí, které poté vyjadřují závažnost 

stanovených rizik. Závažnost rizik v jednotlivých oblastech uvádí tabulka 11. 

  

Graf 9: Výsledné zobrazení rizik metodou souvztažnosti [zdroj autor] 
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Tabulka 11: Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech [9] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativně bezpečná rizika  

8.3.1 Závěr metody souvztažnosti 

Metodou souvztažnosti došlo k verifikaci výsledků předchozí analýzy metodou 

FMEA. Analyzováním vzájemných vazeb mezi riziky došlo ke stanovení nepřijatelných rizik, 

která se v grafickém zobrazení matice rizik objevila v I. a II. oblasti, což je řadí mezi 

primárně a sekundárně nebezpečná rizika. Jejich výčet je zobrazen tabulkou 12. 

Tabulka 12: Výčet rizik odhalených metodou souvztažnosti [zdroj autor] 

Primárně a sekundárně nebezpečná rizika Sekundárně nebezpečná rizika 

 Neoprávněný vstup osob 

 Úmyslné poškození strojů, zařízení 

 Krádež majetku 

 Překonání pláště budovy (Okna, dveře, 

vrata) 

 Spolupráce s pachatelem 

 Neoprávněná manipulace s klíči 

 Neuzamčení dveří 

 Překonání perimetru (oplocení, brána) 

 

8.4 Vyhodnocení výsledků provedených analýz 

Aplikací Ishikawova diagramu byla identifikována rizika narušující bezpečnost areálu 

firmy. Následně byla tato rizika hodnocena na základě výpočtu míry rizika z procesního  

a strukturálního hlediska pomocí metody FMEA. Na závěr došlo k verifikaci těchto výsledků 

metodou souvztažnosti. Z množiny nalezených a hodnocených rizik se jako nejzávažnější jeví 

neoprávněný vstup osob, překonání oken, dveří nebo vrat pláště, krádež majetku a úmyslné 

poškození strojů a zařízení. Mezi další nepřijatelná rizika se řadí překonání perimetru, 

neoprávněná manipulace s klíči, neuzamčení dveří a spolupráce s pachatelem. Přestože rizika 

jako legální pohyb osob po pozemku a překonání dveří uvnitř objektu byla vyhodnocena jako 

přijatelná, bude jim v další kapitole věnována pozornost. Nepřijatelná rizika souvisí s absencí 

zabezpečovacího systému detekujícího narušení integrity objektu a se slabinami 

v zabezpečení objektu pomocí MZS. Z výsledků provedených analýz vyplývá, že současný 

stav zabezpečení objektu je nedostatečný. Navíc se tyto výsledky opírají o výpočtové metody, 

nikoliv pouze o subjektivní úsudek. U rizik vyhodnocených jako nepřijatelná budou pro jejich 

minimalizaci v další části diplomové práce navržena nápravná opatření.  
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9 Inovativní návrhy zabezpečení objektu 

Analýzou rizik byla zjištěna celá řada významných rizik, vyplývajících z nedostatků 

současného stavu ochrany objektu firmy. Na tyto nedostatky je nutné reagovat 

prostřednictvím inovativních návrhů zabezpečení objektu, což bude předmětem této kapitoly. 

Důležitým faktorem při návrhu zabezpečení je celkový počet variant. Pro splnění podmínky 

komparace jsou podmínkou alespoň dva návrhy, což ale může být pro objektivní posouzení 

nedostatečné. Naopak při vysokém počtu variant již nedochází k výraznějším kvalitativním 

změnám. S přihlédnutím k těmto důvodům budou v rámci této práce vypracovány tři varianty 

návrhů řešení, které budou na závěr kapitoly podrobeny hodnocení pomocí vícekriteriální 

metody. Váhy jednotlivých kritérií budou stanoveny za pomocí Saatyho metody.  Důvodem 

hodnocení je výběr nejvhodnějšího návrhu pro minimalizaci zjištěných rizik.  

Mezi základní kritéria pro návrh zabezpečení objektu patří především úroveň ochrany 

objektu, spolehlivost a výše finančních nákladů.  V praxi lze vycházet z principu ALARA, dle 

kterého je nutné snižovat riziko na takovou úroveň, kdy se výdaje na jeho snížení stávají 

neúměrnými ve srovnání s omezením rizika. Mimo splnění těchto kritérií je žádoucí, aby 

následující návrhy rovněž naplnily představy a potřeby koncového uživatele, kterým je 

v tomto případě majitel firmy. Jeho požadavky jsou následující: 

 Na základě principu ALARA a dodržení 10 % z hodnoty aktiv by výdaje na 

zabezpečení neměly přesáhnout 1 435 000 Kč. Tato suma je ale pro majitele 

nepřijatelná a stanovil finanční limit na 150 000 Kč. 

 Majitel si nepřeje, aby v souvislosti s inovací stávající ochrany objektu bylo nutné 

zaměstnávat další zaměstnance. Dále dává přednost zřízení zabezpečovacího systému, 

který má být v administrativní budově proveden bezdrátově. 

 Majitel si rovněž nepřeje návrh instalací vrcholových zábran oplocení a mříží na okna 

z důvodu zachování estetického vzhledu objektu. 

 Přiměřenou dobu realizace a omezení chodu firmy. 

Zmíněné požadavky budou při zohledněny nejen při návrhu, ale i při stanovení kritérií 

pro výběr nejvhodnější varianty. S přihlédnutím k výše uvedeným kritériím a požadavkům, 

ale především k výsledkům provedených analýz, budou návrhy zaměřeny na technickou 

ochranu využívající prvky PZTS a MZS. Tím bude zajištěno zpomalení a detekování 

neoprávněného vniknutí pachatele do objektu. Účelem fyzické ostrahy je následně pachatele 
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zadržet. V souladu s požadavky majitele nebude ostraha navrhována a bude nahrazena 

komunikační technologií informující určené osoby o narušení objektu. Správné fungování  

a koordinaci celého systému fyzické ochrany bude zajišťovat režimová ochrana. 

Před návrhem nového systému zabezpečení prostřednictvím PZTS je nutné stanovit 

zařazení objektu dle stupně zabezpečení, které určuje norma ČSN EN 50131 – 1 ed. 2. Výčet 

všech stupňů zabezpečení byl již uveden v kapitole 4.1.2 v tabulce 1. Dle druhu objektu, 

předpokládaným znalostem pachatele a charakteru rizik, které objekt ohrožují, bude zájmový 

objekt zařazen do stupně 2 – nízké až střední riziko. Tento stupeň zabezpečení udává střežit 

minimálně obvodové dveře, okna, ostatní otvory a místnosti. 

 Jelikož obsahem každé varianty zabezpečení bude rovněž návrh PZTS, považuji za 

vhodné uvést, jakým způsobem bude u všech variant fungovat. Systém PZTS bude rozdělen 

do podsystémů s oprávněnosti ke vstupu do jednotlivých prostor objektu stejně, jak je tomu  

u klíčového režimu. Ovládání bude realizováno pomocí bezdotykových čteček fungujících na 

principu identifikace pomocí radiové frekvence (dále jen RFID). Čtečky budou rovněž 

vybaveny klávesnicí pro možnost využití číselného kódu a RFID současně. Rozdělení 

podsystémů a oprávněnosti přístupu přehledně zobrazuje následující tabulka.  

Tabulka 13: Oprávnění ke vstupu dle jednotlivých podsystémů [zdroj autor] 

Prostory objektu 

Oprávnění ke vstupu 

Majitel 
Obchodní 

zástupce 
Účetní 

Vedoucí 

zaměstnanci 

A+E 

Administrativní 

část (celek) 
  ×  ×  ×  

Kancelář majitele   ×  ×  ×  

Kancelář 

zástupce a účetní 
      ×  

Garáž, technické 

zázemí, ústředna 
    ×  ×  

Ostatní prostory       ×  

B, C, 

D 
Výrobní prostory     ×    

 Podsystém 1 2 3 4 

Při příchodu do objektu osoba vlastnící RFID přívěšek vypne detektory prostor jemu 

oprávněných. V případě odchodu poslední osoby z administrativní části dojde k aktivaci 

detektorů ostatních prostor (chodby a místnost pro příjem zakázek). Při odchodu z výrobní 

části dojde k aktivaci pouze výrobních prostor (B, C, D). Další podrobnosti ovládání systému 

budou již uvedeny v rámci jednotlivých návrhů.  
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9.1 Návrh zabezpečení objektu varianta „A“ 

První varianta zabezpečení objektu „A“ bude zaměřena především na přijatelnou cenu, 

minimální dobu realizace a omezení chodu společnosti. Proto bude v rámci této varianty 

navržena instalace PZTS v plně bezdrátovém provedení se zaměřením na prostorovou 

ochranu. Návrh bude dále vhodně doplněn o prvky MZS  pláště objektu a opaření režimové 

ochrany.  Prostory výrobní, skladové a montážní části budou pro zjednodušení dále nazývány 

výrobní prostory. 

9.1.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Prvky MZS budou navrženy v místech pláště, kde byly identifikovány slabiny 

současného stavu zabezpečení. Důraz bude kladen hlavně na zvýšení odolnosti otvorových, 

ale i vstupních výplní. 

 Pro vrata skladové a montážní části bude navržena výměna stávajícího kování za 

bezpečnostní kování FAB S408 (klika – madlo), které je certifikováno v BT 3. 

 Pro ochranu otvorových výplní budou upřednostněny bezpečnostní fólie před 

detektory rozbití skla, a to především z důvodu složité montáže ve výrobních 

prostorách a též kvůli zpomalení pachatele při překonávání oken. Budou vybrány fólie 

výrobce Hanita Coatings typu SECUR GRIP 12 MIL atestované ve třídě P2A podle 

ČSN EN 356. Fólie budou instalovány pouze ve výrobních prostorech. [23] 

 

Obrázek 7: Kování FAB S408, Bezpečnostní fólie SECUR GRIP [23][36] 

9.1.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Následující návrh bude realizován prostřednictvím bezdrátového systému Jablotron 

100. Veškeré uvažované prvky tohoto systému pracují v komunikačním pásmu 868 MHz  
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a dle normy ČSN EN 50 131 – 1 ed. 2 vyhovují stupni zabezpečení 2. V prostorech objektu se 

nenacházejí dlouhé chodby, proto bude u navrhovaných detektorů pohybu využita čočka 

s vějířovou charakteristikou. Navrhované prvky jsou uvedeny níže, jejich rozmístění je poté 

součástí přílohy 4. 

 Základním prvkem systému bude ústředna JA – 106 KR, která přijímá a vyhodnocuje 

výstupní signál od detektorů. Ústředna je určena k ochraně rodinných domů, kanceláří 

a menších firem. Má standardně vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor a rádiový 

modul. Komunikátor umožňuje hlasovou, SMS a GPRS komunikaci s koncovými 

uživateli a středisky dohledových poplachových a přijímacích center (dále jen DPPC) 

a ovládání systému na dálku. Ústředna bude umístěna v přízemí administrativní části 

spolu s ústřednou EPS. 

 Napájecí napětí: 230 V / 50 HZ 

 Max. počet zón: 120 

 Rozměry (V x Š x H): 300 x 600 x 110 mm. [21] 

 

Obrázek 8: Ústředna JA - 106KR [21] 

 Ovládání systému bude realizováno pomocí dvou bezdrátových přístupových modulů. 

V administrativní části bude umístěn modul s displejem, klávesnicí a čtečkou RFID  

JA – 154 E. Ve výrobní části bude umístěn přístupový modul JA – 153 E, který není 

vybaven displejem, jinak sdílí stejné funkce. Moduly budou umístěny na zdi hned za 

vstupními dveřmi. 

 Napájení/životnost (154E): 4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V / 1-2 roky 

 Napájení/životnost(153 E): 2 x alkalická baterie AA 1,5 V / 2 roky 

 Komunikační dosah: do 200 metrů [21] 
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Obrázek 9: Přístupové moduly JA – 154E a JA – 153E [26] 

Plášťová ochrana 

 Detekce otevření dveří a vrat bude realizována pomocí bezdrátového magnetického 

detektoru JA – 181 M, který rovněž monitoruje neoprávněné otevření krytu nebo 

utržení ze zdi. 

 Napájení/životnost: baterie typ LS(T)14500 AA 3,6 V / cca 3 roky 

 Rozměry: 110 x 31 x 26 mm [21] 

 K ochraně skleněných výplní v přízemí administrativní části bude sloužit 

kombinovaný PIR detektor pohybu a rozbití skla JA-180 PB. Každý detektor 

komunikuje s ústřednou jako samostatné zařízení a v zabezpečovacím systému 

detektor obsazuje dvě pozice. 

 Napájení/životnost: baterie typ LS(T)14500 3,6 V / cca 3 roky 

 Úhel detekce /detekční záběr PIR: 120 ° / 12 m (vějíř) 

 Detekční vzdálenost rozbíjení skla: 9 m [21] 

 

Obrázek 10: Mag. detektor JA – 181M a kombinovaný detektor JA – 180 PB [26] 
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Prostorová ochrana 

 Pro detekci neoprávněného pohybu v ostatních vnitřních prostorech budou použity 

bezdrátové PIR detektory pohybu JA – 150P. Detektor má nastavitelný stupeň 

odolnosti k falešným poplachům ve dvou úrovních. Detektor nebude použit 

v technickém zázemí z důvodu tepelného sálání kotle. 

 Napájení/životnost : 2 x alkalická baterie AA 1,5 V / cca 2 roky 

 Montážní výška: 2,4 m 

 Úhel detekce/délka záběru: 110°/12 m [21] 

 

Obrázek 11: Detektor pohybu JA – 150P [26] 

Ostatní prvky systému 

 Optická a akustická signalizace poplachu bude realizována prostřednictvím bezdrátové 

venkovní sirény JA – 180 A. Siréna bude umístěna na administrativní budově nad 

hlavním vchodem ve výšce 5 metrů. 

 Napájení/životnost: lithiová baterie BAT-80 Jablotron 6V / cca 3 roky 

 Siréna: piezoelektrická, 112 dB/m [21] 

 

Obrázek 12: Venkovní siréna JA – 180A [26] 
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 Zálohovací akumulátor SA214-18 pro zajištění napájení při výpadku nebo snížení 

síťového napájení. Jedná se o bezúdržbový, uzavřený akumulátor, který bude umístěn 

v boxu s ústřednou. 

 Jmenovité napětí: 12 V 

 Kapacita: 18 Ah [39] 

 Jelikož se jedná o bezdrátový systém, bude zde využit pouze kabel CYKY – J 3 x 1,5, 

který bude zajišťovat napájení ústředny z elektrické sítě. Bude připojen v rozvaděči na 

samostatný jistič. [25] 

 K vytvoření více podsystému bude nutné přístupové moduly dovybavit dalšími 

ovládacími segmenty JA – 192 E. Pro ovládání sytému PZTS budou oprávněným 

uživatelům přiděleny bezdotykové RFID přívěšky JA – 191 J. [21] 

  

Obrázek 13: Ovládací segment JA – 192E a RFID přívěšek JA – 191J [21] 

9.1.3 Režimová ochrana 

Základní fungování a rozdělení systému PZTS do jednotlivých podsystémů a způsob 

jeho ovládání byl uveden na začátku kapitoly a v tabulce 13. Zde budou uvedeny další 

podrobnosti nutné pro správné fungování a využívaní systému PZTS. 

 Oprávnění zaměstnanci budou na začátku pracovní doby vstupovat hlavními vchody 

administrativní a výrobní části, kde deaktivují jim oprávněné prostory. Opačný postup bude 

prováděn na konci pracovní doby. Majitel bude mít navíc možnost ovládat systém dálkově 

pomocí mobilního telefonu. Pro vyšší ochranu bude použití RFID čipu podmíněno zadáním 

číselného kódu na klávesnici. Doba odchodového a příchodového zpoždění bude nastavena na 

45 s. Po oživení systému by měl být tento interval v praxi ověřen a případná doba zpoždění 

vhodně přizpůsobena reálným podmínkám. Zaměstnanci oprávněni k ovládání systému budou 

mít přístup časově omezen v rámci pracovní doby. Pokud se uživatel, který má časově 

blokován přístup do některého z podsystémů pokusí mimo tuto dobu podsystém odstřežit, 



 

45 

 

zapíše se do historie autorizace tohoto uživatele. Po 10 pokusech odstřežení dojde k vyhlášení 

poplachu překročením počtu kódů. To samé platí, pokud by se zaměstnanec pokusil o přístup 

do podsystému, ke kterému nemá oprávnění. Informace o vyhlášení poplachu v objektu budou 

reportovány na příslušné DPPC a na mobilní telefon majitele společnosti prostřednictvím 

GSM/GRPS modulu. Po obdržení poplachového signálu vyšle operátor DPPC výjezdovou 

skupinu a informuje majitele společnosti, který bude oprávněn tento výjezd odvolat. 

Výjezdová skupina bude povinna zjistit příčinu poplachu a v případě přistižení neoprávněné 

osoby v objektu uvědomit PČR. Dojezdový čas bude stanoven na 10 minut. 

Nově navržený systém rovněž vyžaduje seznámení zaměstnanců s principem 

fungování a správnou obsluhou systému formou školení. Pro správné fungování systému 

PZTS je důležitá jeho pravidelná kontrola a revize ve stanovených termínech. Další opatření 

režimové ochrany nebudou v rámci této varianty měněny. 

9.1.4 Cenová kalkulace varianty „A“ 

Seznam použitých prvku a jejich celková cenová kalkulace je uvedena v následující 

tabulce. Je potřeba podotknout, že ceny jsou orientační dle aktuálních ceníků. V cenové 

kalkulaci varianty není zahrnuto připojení PZTS na DPPC. 

Tabulka 14: Cenová kalkulace varianty „A“ [zdroj autor] 

Název položky Typ 
Množství 

ks / m / m
2
 

Cena / 

jednotka 

Celkem Kč 

vč. DPH 

MZS 

Bezpečnostní kování FAB S408 3 3940 11 820 

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 12 MIL 20,5 1020 20 910 

PZTS 

Ústředna JA – 106 KR 1 11 944 11 944 

Klávesnice JA – 154E 1 2 640 2 640 

Klávesnice JA – 153E 1 2 395 2 395 

Mag. Kontakt dveřní JA – 181M 12 1 150 13 800 

PIR + GBS detektor JA-180PB 2 2 110 4 220 

PIR detektor JA-150P 13 1 580 20 540 

Venkovní siréna JA-180A 1 3 130 3 130 

Zálohovací akumulátor SA214-18 1 1 139 1 139 

RFID přívěšky JA-191J 5 65 325 

Ovládací segmenty JA-192E 2 99 198 

Montáž a materiál Odhadovaná cena montáže a dalšího materiálu 20 000 

Celková cena vč. DPH  113 061Kč 
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9.2 Návrh zabezpečení objektu varianta „B“ 

 Druhá varianta zabezpečení bude v porovnání s předchozí variantou zaměřena 

především na vyšší úroveň ochrany a spolehlivost.  Systém PZTS bude proveden v tzv. 

hybridní verzi, což znamená současné využití drátových i bezdrátových prvků. Drátové prvky 

budou z důvodu vyšší spolehlivosti a nižších nároků na údržbu umístěny ve výrobní, skladové  

a montážní časti. Tyto 3 části budou pro zjednodušení dále nazývány výrobní prostory. 

Administrativní část bude v souladu s požadavky majitele navržena v bezdrátovém provedení. 

Rozmístění prvků PZTS varianty „B“ bude vycházet z předchozího variantního návrhu, ale 

bude jej rozšiřovat o vybrané plášťové detektory a MZS perimetru a pláště. 

9.2.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Prvky MZS zde budou navrženy v místech perimetru a pláště, kde byly identifikovány 

slabiny současného stavu zabezpečení. Důraz bude kladen na zvýšení odolnosti vstupních  

a otvorových výplní, za účelem ztížení vstupu pachatele. 

Perimetrická ochrana 

 Analýzou byla zjištěna možnost přelezení oplocení a vstupních bran. V Souladu 

s požadavky majitele nebudou na pletivo instalovány vrcholové zábrany. Brány ale 

budou vybaveny kovanými hroty, o průměru základny 12 mm, šířce 44 mm a výšce 

100 mm. Ty pachateli stíží přelezení a přitom zachovají estetický vzhled.  

 

Obrázek 14: Kovaný hrot [38] 

Plášťová a prostorová ochrana 

 Obdobně jako v předchozím návrhu budou u vrat skladové a montážní části vyměněny 

stávající kování za bezpečnostní kování FAB S408 (klika – madlo).  
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 Rovněž v rámci této varianty budou upřednostněny bezpečnostní fólie před detektory 

tříštění skla. Fólie ale budou instalovány v celém objektu. Pro výrobní prostory bude 

pro vyšší úroveň ochrany strojů a zařízení navržena instalace fólie výrobce Hanita 

Coatings typu SECUR GRIP 15 MIL atestované ve třídě P4A. Fólie téhož výrobce 

typu SECUR GRIP 12 MIL atestované ve třídě P2A budou použity na všechna 

přízemní okna a dveře administrativní části a na okno v 2. NP, konkrétně okno 

v kuchyňce, ke kterému je umožněn přístup ze střechy výrobní části. [23] 

9.2.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Následující návrh bude realizován kombinací drátových a bezdrátových prvků 

systému Jablotron 100. Drátové prvky (vyjma mag. Detektoru MET) komunikují s ústřednou 

po sběrnici, a proto je lze rovněž nazývat jako prvky sběrnicové. Uvažované bezdrátové prvky 

tohoto systému pracují v komunikačním pásmu 868 MHz. Jednotlivé typy kabeláže 

propojující prvky a zajišťující napájení ústředny budou uvedeny níže. Prvky dle normy ČSN 

EN 50 131 - 1 ed. 2 vyhovují stupni zabezpečení 2. Rozmístění navrhovaných prvků PZTS 

varianty „B“ je součástí přílohy 5. 

 Ústředna Ja – 106 KR bude stejně jako u předchozí varianty tvořit základ celého 

systému. Ústředna bude opět umístěna v přízemí administrativní části. 

 Ovládání systému bude realizováno pomocí dvou přístupových modulů. 

V administrativní části bude umístěn bezdrátový modul s displejem, klávesnicí  

a čtečkou RFID JA – 154E. Ve výrobní části bude umístěn sběrnicový přístupový 

modul JA – 113 E, který má stejné funkce, ale není vybaven displejem. Moduly budou 

umístěny na zdi hned za vstupními dveřmi. [22] 

 

Obrázek 15: Přístupový modul JA – 113E [26]  
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Plášťová ochrana administrativní části 

 Dveře určeny pro vstup do administrativní části budou vybaveny bezdrátovým 

magnetickým detektorem otevření JA – 181 M, který byl již využit v předchozím 

návrhu „A“.  

 Napájení/životnost: baterie typ LS(T)14500 AA 3,6 V / cca 3 roky 

 Rozměry: 110 x 31 x 26 mm [21] 

 Pro detekci otevření oken budou použity bezdrátové magnetické detektory otevření  

JA – 151 M, které vynikají malým rozměrem. Detektory budou použity v přízemních 

oknech a na okně v 2. NP v kuchyňce, ke kterému je umožněn přístup ze střechy 

výrobní části. 

 Napájení/životnost: baterie, typ CR2032 3.0V/ cca 2 roky 

 Rozměry: 55 x 26 x 16 mm [21] 

Plášťová ochrana výrobních prostor 

 Detekce otevření dveří a vrat výrobních prostor bude realizována pomocí drátového 

magnetického detektoru MET – 300 T. Magnetický kontakt se čtyřmi vodiči je určen 

pro povrchovou montáž. Drátové vývody jsou umístěny v pancéřové chráničce. 

 Rozměry: 51x20x10mm 

 Pracovní vzdálenost: max. 40 mm [40] 

 

Obrázek 16: Magnetický detektor otevření MET – 300T [40] 
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Prostorová ochrana administrativní části 

 Pro detekci neoprávněného pohybu v prostorách administrativní části budou použity 

bezdrátové PIR detektory pohybu JA – 150P.  

 Napájení/životnost: 2 x alkalická baterie AA 1,5 V / cca 2 roky 

 Montážní výška: 2,4 m 

 Úhel detekce/délka záběru: 110°/12 m [21] 

 Otevření dveří místnosti s ústřednou PZTS, kanceláře majitele, společné kanceláře 

obchodního zástupce a účetní bude detekováno prostřednictvím bezdrátových 

magnetických detektorů otevření JA – 181 M. 

Prostorová ochrana výrobních prostor 

 V montážní části budou z důvodu umístění skleněných tabulí a tím zvýšené 

pravděpodobnosti planých poplachů použity sběrnicové kombinované PIR  

+ mikrovlnné (dále jen MW) detektory JA – 120 PW, které teprve po potvrzení 

signálu MW detektoru vyšlou zprávu o poplachu ústředně. 

 Napájení: 12 V 

 Úhel detekce /detekční záběr PIR: 110 ° / 12 m (vějíř) 

 Detekční pokrytí MW: 0,5 až 20 m [22] 

 Ve zbylých výrobních prostorách, budou využity sběrnicové detektory pohybu PIR JA 

– 110 P. Tento detektor má stejně jako bezdrátový typ (JA – 150) stupeň odolnosti  

k falešným poplachům nastavitelný ve dvou úrovních. 

 Napájení: 12 V 

 Úhel detekce / detekční záběr: 110° / 12 m [22] 

 

Obrázek 17: Detektory pohybu JA – 110P a JA – 120PW [26] 
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Ostatní prvky systému 

 Optická a akustická signalizace poplachu bude realizována obdobně jako 

v předchozím návrhu, a to prostřednictvím bezdrátové venkovní sirény JA – 180 A. 

Siréna bude umístěna nad hlavním vchodem administrativní části ve výšce 5 metrů. 

 Napájení/životnost: baterie BAT-80 Jablotron 6V / cca 3 roky 

 Siréna: piezoelektrická, 112 dB/m [21] 

 Pro zajištění napájení při výpadku nebo snížení síťového napájení bude sloužit 

zálohovací akumulátor SA214-18. Umístěn bude v boxu spolu s ústřednou. 

 Jmenovité napětí: 12 V 

 Kapacita: 18 Ah [39] 

 K vytvoření více podsystému budou přístupové moduly dovybaveny dalšími 

ovládacími segmenty JA – 192 E. Pro ovládání sytému PZTS budou oprávněným 

uživatelům přiděleny bezdotykové RFID přívěšky JA – 191 J. 

 Sběrnicový modul JA – 111 H, který slouží k připojení jakéhokoliv drátového 

detektoru k systému Jablotron 100, v tomto případě k připojení detektorů MET-300T. 

Moduly budou připojeny na sběrnici v montáží krabici JA – 190PL. 

 Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15V) 

 Rozměry: 22 x 27 x 14 mm [22] 

 

Obrázek 18: Sběrnicový modul JA – 111H [22] 

 Napájení ústředny z el. sítě bude realizováno kabelem CYKY – J 3 x 1,5, který bude 

připojen v rozvaděči na samostatný jistič. Sdělovací stíněné kabely SYKFY 2 x 2 x 0,5 

mm budou sloužit k připojení magnetických detektorů k modulům 111H. K propojení 

sběrnicových prvků bude využit kabel VD 08 - 8 x 0,5. Jelikož se v objektu 

nenacházejí podhledy, bude kabeláž vedena v plastových lištách upevněných na zeď. 

[25] 
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9.2.3 Režimová ochrana 

Jak již bylo uvedeno, tak elektricky ovládaná brána, umožňující vjezd do areálu, je  

z důvodu umožnění přístupu zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a hostů v rámci pracovní 

doby otevřena. To umožňuje pohyb osob kolem objektu bez vědomí personálu. Proto je 

vhodné současný režim vstupu a vjezdu osob upravit. Brána se nově bude automaticky 

uzavírat do 1 minuty po otevření. Příchozí osoby se budou před vstupem do areálu povinny 

identifikovat.  

V současné době není brána vybavena žádným zařízením, které by umožňovalo 

identifikaci a ohlášení osob. Proto je vhodné vjezd do areálu vybavit bezdrátovým 

videotelefonem Optex PV-0265, který umožní z kanceláře ovládat otevírání brány. Celý set 

disponuje vnitřním ovládacím modulem, bezdrátovým vysílačem, který lze připojit na 

ovládání vstupní brány a venkovní jednotkou vybavenou kamerou a mikrofonem, kterou se 

mohou osoby identifikovat. Vnitřní modul bude umístěn ve společné kanceláři obchodního 

zástupce a účetní, kteří po ohlášení vstupující osoby otevřou bránu a v případě potřeby 

uvědomí majitele společnosti. [27] 

Ovládací modul Venkovní jednotka Vysílač 

 Napájení: 12V  Napájení: pomocí vysílače  Napájení: baterie 4 x 1,5V 

 Kom. pásmo: 2,4 GHz  Pozorovací úhel: 70
o
  Kom. pásmo: 2,4 GHz 

 Rozměry: 215x147x27 mm  Rozměry: 156x82x32 mm  Rozměry: 225x185x54 mm 

 

Obrázek 19: Optex PV - 0265, zleva monitor, venkovní kamera, vysílač [27] 

Další organizační opatření v rámci režimové ochrany zahrnující způsob ovládání 

systému PZTS, oprávněnost k přístupu, přenos informací o poplachu a další, budou shodná 

s těmi v kapitole 9.1.3.  
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9.2.4 Cenová kalkulace varianty „B“ 

 Použité prvky a cenová kalkulace varianty je zobracena tabulkou 15. Ceny jsou 

orientační dle aktuálních ceníků. Do cenové kalkulace varianty není započítáno připojení 

PZTS k DPPC. 

Tabulka 15: Cenová kalkulace varianty „B“ [zdroj autor] 

Název položky Typ 
Množství 

ks / m / m
2
 

Cena / 

jednotka 

Celkem Kč 

vč. DPH 

MZS 

Kovaná špice na bránu 40.011 52 14 728 

Bezpečnostní kování FAB S408 3 3 940 11 820 

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 12 MIL 5,8 1 020 5 916 

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 15 MIL 20,5 1 200 24 600 

PZTS 

Ústředna JA – 106 KR 1 11 944 11 944 

Klávesnice JA – 154E 1 2 640 2 640 

Klávesnice JA – 113E 1 1 684 1 660 

Mag. kontakt dveřní JA – 181M 7 1 150 8 050 

Mag. kontakt okenní JA-151M 5 990 4 950 

Drát. mg. kontakt dveřní MET-300T 5 275 1 375 

PIR detektor (bezdrát) JA-150P 7 1 580 11 060 

PIR detektor (drát) JA-110P 6 685 4 110 

PIR + MW detektor JA – 120PW 2 2 150 4 300 

Venkovní siréna JA-180A 1 3 130 3 130 

Zálohovací akumulátor SA214-18 1 1 139 1 139 

Sběrnicový modul JA-111H + krabice 5 360 1 800 

Instalační kabeláž VD 8-08x0,5 150 12 1 800 

RFID přívěšky JA-191J 5 65 325 

Ovládací segmenty JA-192E 2 99 198 

Montáž a materiál Odhadovaná cena montáže a dalšího materiálu 30 000 

Ostatní 

Bezdrátový videotelefon Optex PV-0265 1 6 671 6 671 

Celková cena vč. DPH  138 216 
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9.3 Návrh zabezpečení objektu varianta „C“ 

Třetí varianta bude shodná s předchozí variantou „B“, s tím rozdílem, že u systému 

PZTS budou použity prvky jiného výrobce. To znamená, že tato varianta bude spíše než 3. 

způsob zabezpečení pojata jako porovnání stejného způsobu zabezpečení s prvky jiné firmy  

a s ohledem na ekonomické zhodnocení. Při výběru jiného výrobce byl zohledněn fakt, zdali 

má výrobce zastoupení v ČR prostřednictvím montážních firem, které jsou schopny 

zabezpečit montáž, servis a údržbu systému. Tyto požadavky splňuje kanadský výrobce 

zabezpečovací techniky Paradox, a proto bude návrh proveden prostřednictvím jeho výrobků. 

9.3.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Bude stejný jako v předchozí variantě „B“. To znamená, že jednotlivé prvky MZS 

budou navrženy v místech perimetru a pláště, kde byly identifikovány slabiny současného 

stavu zabezpečení. 

9.3.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Následující návrh bude realizován kombinací drátových, sběrnicových a bezdrátových 

prvků výrobce Paradox. Jak již bylo uvedeno výše, tak rozmístění jednotlivých prvků PZTS 

bude řešeno stejným způsobem jako u varianty „B“ a bude součástí přílohy 6. Bezdrátové 

prvky tohoto systému pracují v komunikačním pásmu 868 MHz. Navrhované prvky vyhovují 

dle normy ČSN EN 50 131 – 1 ed. 2 minimálně stupni zabezpečení 2. 

 Ústředna Digiplex EVO 192 bude přijímat a vyhodnocovat výstupní signály od 

ostatních prvků a tím tvořit základ systému. Tato zabezpečovací ústředna nabízí 192 

zón a umožňuje vytvořit 8 podsystémů. Ústředna nemá GSM/GPRS komunikátor  

ani rádiový modul pro komunikaci s bezdrátovými prvky. Proto jimi bude doplněna. 

 Střídavé napájení: 16 V, 20 / 40 VA, 50 - 60 Hz 

 Počet zón: 8 maximálně 192 [24] 

 

Obrázek 20: Ústředna Digiplex EVO 192 [26] 
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 Ovládání a přístup ke všem funkcím systému bude umožněno prostřednictvím 

klávesnice K 641R. Klávesnice obsahuje displej se 32 znaky a integrovanou čtečku 

RFID. Klávesnice budou umístěny obdobně jako v předchozích variantách. Jedná se   

o sběrnicové moduly, proto bude i v administrativní části realizováno propojení 

s ústřednou pomocí kabelu. 

 Napájení: 9 – 16 V 

 Rozměry: 122 x 145 x 34 mm [24] 

 

Obrázek 21: Klávesnice K641 R [26] 

Plášťová ochrana administrativní části 

 Okna a dveře pláště budou vybavena bezdrátovým magnetickým kontaktem DCT10 

detekující jejich otevření. Detektory budou umístěny v přízemí administrativní části  

a v 2.NP na okně kuchyňky, ke kterému je přistup ze střechy. 

 Napájení/životnost: 3 x baterie typu AAA / cca 3 roky 

 Rozměry: 124 x 43 x 33 mm [31] 

 

Obrázek 22: Magnetický detektor DCT10 [26] 
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Plášťová ochrana výrobních prostor 

 Otevření dveří a vrat výrobních prostor bude detekováno pomocí drátového 

magnetického detektoru MET – 300 T. Magnetický kontakt je určen pro povrchovou 

montáž. Drátové vývody detektorů jsou umístěny v pancéřové chráničce. 

 Rozměry: 51x20x10mm 

 Pracovní vzdálenost: max. 40 mm [40] 

Prostorová ochrana administrativní části 

 Detekci neoprávněného pohybu v těchto prostorách budou zajištovat bezdrátové PIR 

detektory pohybu PMD2P s imunitou proti zvířatům do 18 kg. Detektor je vybaven 

softwarem pro šetření baterií a disponuje přepínačem pro volbu vysoké nebo nízké 

citlivosti. 

 Napájení/životnost: 3 x AAA alkalické baterie / cca 2roky 

 Úhel detekce / detekční záběr: 90° / 11 m (15 m střed paprsku) 

 Montážní výška: 2,1 až 2,7 m [31] 

 Na dveře místnosti s ústřednou PZTS, kanceláře majitele, společné kanceláře zástupce 

a účetní budou instalovány bezdrátové magnetické detektory otevření DCT10. 

 

Obrázek 23: Detektor pohybu PMD2P [26] 

Prostorová ochrana výrobních prostor 

 Montážní část bude z důvodu zvýšené pravděpodobnosti planých poplachů vlivem 

skleněných okenních tabulí vybavena drátovými kombinovanými PIR + MW 

detektory pohybu 525DM Vision. Pokud část PIR detektoru detekuje poplachovou 

událost, musí ji mikrovlnná část detektoru potvrdit, až poté dojde k vyhlášení 

poplachu. 
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 Napájení: 9 - 16 V 

 Úhel detekce /detekční záběr PIR: 90 ° / 14 m (vějíř) 

 Detekční pokrytí MW: 6 až 38m (nastavení trimrem) [26] 

 V ostatních výrobních prostorách budou použity sběrnicové PIR detektory pohybu 

DM50.  Jedná se o pohybový detektor s dvojitým snímacím prvkem, který je vybaven 

patentovanými technologiemi digitálního zpracování a automatického počítání 

impulsů. 

 Napájení: 9 - 16 V 

 Úhel detekce /detekční záběr PIR: 110 ° / 12 m (standardní čočka) [24] 

 

Obrázek 24: Kombinovaný detektor 525DM Vision a detektor DM50 [26] 

Ostatní prvky systému 

 Komunikaci bezdrátových prvků se systémem bude zajišťovat bezdrátová nadstavba 

RTX 3, která je kompatibilní se všemi ústřednami Paradox. 

 Napájení: 11 – 16 V 

 Max. počet bezdrát. detektorů: 32 [31] 

 Sběrnicový komunikační modul PCS250 poskytne ústředně EVO192 bezdrátovou 

komunikaci, přenos systémových událostí prostřednictvím GPRS nebo GSM sítě na 

určené koncové zařízení. Modul i bezdrátová nadstavba budou umístěny vedle 

ústředny. 

 Napájení: 12 V 

 Max. počet tel. čísel: 16 [24] 

 Poplach bude opticky a akusticky signalizován pomocí bezdrátové venkovní sirény 

SR150-868. Siréna bude umístěna obdobně jako v předchozích návrzích. 
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 Napájení/životnost: 3x alkalická baterie D / cca 3 roky 

 Siréna: piezoeletrická, 100 dB/m [26] 

 

Obrázek 25: Bezdrátová nadstavba RTX3, komunikátor PCS250, siréna SR150 [26] 

 Elektroinstalační box AWO 200 pro ústřednu EVO192 s integrovaným 

transformátorem 40 VA a ochranou proti sabotáži. 

  Rozměry: 320 x 395 x 90 mm [34] 

 Zálohovací akumulátor SA214-18 pro zajištění napájení systému při výpadku nebo 

snížení síťového napájení. Akumulátor bude umístěn v boxu s ústřednou. 

 Jmenovité napětí: 12 V 

 Kapacita: 18 Ah [39] 

 Ovládání systému bude oprávněným uživatelům umožněno prostřednictvím RFID 

klíčenky C704. 

 Ústředna bude napájena z el. sítě pomocí kabelu CYKY – J 3 x 1,5. Připojení 

drátových detektorů (525DM a MET-300T) bude realizováno kabely SYKFY 2 x 2  

x 0,5 mm. K připojení sběrnicových prvků (K 641R, RTX-3, PCS250 a DM50) na 

sběrnici bude využit stíněný kabel VD 04 - 4 x 0,5 mm. Kabeláž bude vedena 

v plastových lištách. [25] 

9.3.3 Režimová ochrana 

Způsob ovládání systému PZTS, oprávněnost k přístupu, přenos informací o poplachu 

a další, bude realizován způsobem uvedeným v kapitole 9.1.3. Režim vstupu (vjezdu) osob do 

areálu přes elektricky ovládanou bránu bude shodný s variantou „B“ uvedený v kapitole 9.2.3. 
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9.3.4 Cenová kalkulace varianty „C“ 

Použité prvky a cenová kalkulace varianty je přehledně zobracena v následující 

tabulce. Ceny jsou orientační dle aktuálních ceníků. V rámci cenové kalkulace varianty není 

započítáno připojení PZTS k DPPC. 

Tabulka 16: Cenová kalkulace varianty „C“ [zdroj autor] 

Název položky Typ 
Množství 

ks / m / m
2
 

Cena / 

jednotka 

Celkem Kč 

vč. DPH 

MZS 

Kovaná špice na bránu 40.011 52 14 728 

Bezpečnostní kování FAB S408 3 3 940 11 820 

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 12 MIL 5,8 1 020 5 916 

Bezpečnostní fólie SECUR GRIP 15 MIL 20,5 1 200 24 600 

PZTS 

Ústředna EVO192 1 3 590 3 590 

Bezdrátová nadstavba RTX3-868 1 2 620 2 620 

GSM komunikátor PCS250 1 7 140 7 140 

Klávesnice K641R LCD 2 4 430 8 860 

Mag. kontakt okna, dveře DCT10 - 868 12 1 301 15 612 

Drát. mg. kontakt dveřní MET-300T 5 295 1 375 

PIR detektor (bezdrát.) PMD2P 7 1 720 12 040 

PIR detektor (drát) DM50 6 880 5 280 

PIR + MW detektor 525DM VISION 2 1 180 2 360 

Venkovní siréna SR150-433/868 1 3 630 3 630 

Zálohovací akumulátor SA214-18 1 1 139 1 139 

Instalační box ústředny AWO 200 1 872 872 

Instalační kabeláž VD 04 - 4 x 0,5 90 7,5 675 

Instalační kabeláž SYKFY 240 7,5 1 800 

RFID přívěšky C704 5 145 725 

Montáž a materiál Odhadovaná cena montáže a dalšího materiálu 30 000 

Ostatní 

Bezdrátový videotelefon Optex PV-0265 1 6671 6671 

Celková cena vč. DPH  147 453  
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9.4 Výběr nejvhodnějšího návrhu  

Předmětem této kapitoly bude výběr nejvhodnějšího návrhu zabezpečení objektu  

s využitím vícekriteriálního rozhodování. Za tímto účelem bude sestavena rozhodovací 

matice. Její podstatou je přiřazení bodové hodnoty jednotlivým variantám na stupnici od 1 do 

10, kde 1 danému kritériu nevyhovuje a hodnota 10 vyhovuje danému kritériu naopak nejvíce. 

Jednotlivá kritéria budou stanovena s přihlédnutím na požadavky majitele, které byly uvedeny 

na začátku kapitoly 9. Váhy jednotlivých kritérií budou stanoveny s využitím metody 

kvantitativního párového srovnávání neboli Saatyho metody. Bodové hodnoty variant budou 

dále vynásobeny váhami. Součty jednotlivých variant budou mezi sebou srovnány a návrh 

s nejvyšším počtem bodů bude doporučen majiteli společnosti. 

Zvolená kritéria: 

k1 Úroveň ochrany k5 Servis 

k2 Pořizovací náklady k6 Záruka 

k3 Spolehlivost systému k7 Doba nutná k realizaci 

k4 Živostnost k8 Provozní náklady 

Metoda kvantitativního párového srovnávání patří mezi nejčastěji používané metody 

pro volbu vah. Na rozdíl od jiných metod párového srovnávání se kromě směru preference 

kritérií určuje rovněž velikost této preference. Srovnávají se vždy páry kritérií a hodnocení se 

zapisuje do tzv. Saatyho matice S = Si,j. Přesný postup jednotlivých kroků Saatyho metody je 

uveden v příloze 7. Níže je uvedena výsledná matice a váhy jednotlivých kritérií. [35]  

Tabulka 17: Saatyho matice a výsledné váhy kritérií [zdroj autor] 

Kritérium Si,j k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 
Geometrický 

průměr 

Váhy 

kritérií 

Úroveň ochrany k1 1 4 5 5 6 7 8 6 4,60 0,383 

Pořizovací náklady k2 1/4 1 3 3 5 6 4 5 2,46 0,205 

Spolehlivost k3 1/5 1/3 1 1/2 4 5 6 6 1,49 0,124 

Životnost k4 1/5 1/3 2 1 3 4 5 5 1,59 0,132 

Servis k5 1/6 1/5 1/4 1/3 1 2 3 3 0,69 0,057 

Záruka k6 1/7 1/6 1/5 1/4 1/2 1 3 4 0,54 0,045 

Doba nutná k realizaci k7 1/8 1/4 1/6 1/5 1/3 1/3 1 1/3 0,28 0,023 

Provozní náklady k8 1/6 1/5 1/6 1/5 1/3 1/4 3 1 0,36 0,030 

 Suma 12,00568 1 
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Výsledek Saatyho metody zobrazen v tabulce 17 potvrdil úvahu z úvodu kapitoly, že 

nejdůležitějšími kritérii při návrhu variant zabezpečení jsou především úroveň ochrany 

objektu, pořizovací náklady, spolehlivost a také životnost navrhovaného systému. Naopak 

mezi méně významná kritéria patří například doba nutná k realizaci nebo provozní náklady. 

Posouzení navrhovaných variant dle vah kritérií zobrazuje následující tabulka 18. 

Tabulka 18: Posouzení variant dle vah kritérií [zdroj autor] 

Kritérium Váha 
Hodnocení variant Jednotlivé výsledky 

A B C A B C 

k1 0,383 6 9 9 2,298 3,447 3,447 

k2 0,205 9 7 6 1,845 1,435 1,23 

k3 0,124 6 8 8 0,744 0,992 0,992 

k4 0,132 6 8 8 0,792 1,056 1,056 

k5 0,057 9 9 8 0,513 0,513 0,456 

k6 0,045 9 9 7 0,405 0,405 0,315 

k7 0,023 9 7 6 0,207 0,161 0,138 

k8 0,030 6 7 7 0,18 0,21 0,21 

Součet jednotlivých výsledků 6,984 8,219 7,844 

Konečné pořadí 3. 1. 2. 

Z výsledků rozhodovací matice se jeví za nejvhodnější inovativní návrh technického 

zabezpečení objektu realizace varianty „B“. S přihlédnutím ke stanoveným kritériím lze 

variantu „C“ považovat za rovnocennou. V její neprospěch rozhodly především vyšší 

pořizovací náklady, dané vyšší cenou některých komponentů (např. klávesnice, ústředna 

včetně GSM komunikátoru a bezdrátové nadstavby). V potaz musíme vzít taktéž širší servisní 

síť a délku poskytované záruky u výrobce Jablotron, který poskytuje záruku 7 let v porovnání 

se 4 letou zárukou výrobce Paradox. Varianta „A“ se jeví jako nejméně vhodná z důvodu 

nejnižší úrovně ochrany objektu a nižší spolehlivosti a životnosti systému, danou jejím 

celkovým bezdrátovým provedením. V její prospěch ale hovoří nejnižší pořizovací náklady  

a krátká doba realizace. Je ale potřeba podotknou, že u žádné z navrhovaných variant nedošlo 

k překročení finančního limitu (150 000 Kč) stanoveného majitelem. Na základě posouzení 

následujících faktorů navrhuji pro zájmový objekt realizovat návrh technického zabezpečení 

varianty „B“. 
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10 Závěr 

 V souvislosti s ochranou majetku, kterou považuji i vzhledem k zaměření mého oboru 

za důležitou, jsem se ve své práci věnoval inovativním návrhům technického zabezpečení 

firmy. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu ochrany objektu, 

vytvořit inovativní návrhy zabezpečení prostředky technické ochrany objektu firmy a jejich 

ekonomické variace. Ke splnění stanoveného cíle této diplomové práce byl nutný 

systematický postup a rozdělení práce do několika částí, které následně vytvořily ucelený 

dokument, jehož obsah je v souladu se zadáním. 

Úvodní část práce je věnována právním předpisům souvisejících s ochranou osob 

a majetku. Dále pak technickým normám, které stanovují rozdělení a požadavky 

poplachových a mechanických zábranných systémů. Poté následuje seznámení s jednotlivými 

částmi fyzické ochrany, které by měly přiblížit danou problematiku. Úvodní část práce 

uzavírá statistika zaměřená na krádeže vloupáním do objektu. 

Další část práce je zaměřena na zájmový objekt firmy, která zahrnuje základní 

informace o společnosti, mezi které patří profil společnost a poskytované služby, dále pak 

popis objektu a jeho okolí, zahrnující uspořádání a stavebně technické řešení objektu.  

V neposlední řadě jsou zde uvedena aktiva společnosti, která je nutné chránit, a informace  

o současném stavu zabezpečení z pohledu technické a režimové ochrany. Veškeré uvedené 

skutečnosti poté sloužily jako vstupní informace pro následnou analýzu. 

Navazující část práce je věnována kapitole analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik, 

kde byly na současný stav ochrany objektu aplikovány tři analytické metody s cílem odhalit 

jeho slabá, riziková místa a následně současný stav zabezpečení posoudit. Identifikace rizik 

byla provedena aplikací Ishikawova diagramu příčin a následků. Tato rizika byla dále 

hodnocena z hlediska strukturálního a procesního metodou selhání a jejich dopadů – FMEA 

s využitím Paretova principu. Výsledky metody FMEA byly následně ověřeny metodou 

souvztažnosti. Výsledky provedených analýz poskytly přehled nežádoucích rizik, která bylo 

nutné minimalizovat na přijatelnou úroveň. 

To bylo předmětem následující části práce, v rámci které byly za tímto účelem 

vypracovány tři inovativní návrhy zabezpečení objektu. Před vypracováním jednotlivých 

variant byly též zohledněny obecně platné podmínky na návrh zabezpečení a požadavky 

majitele společnosti. Ten mimo jiné stanovil finanční limit inovativního zabezpečení. Tyto 
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skutečnosti poté posloužily jako podklad pro stanovení vhodných kritérií, kterými byl 

v závěru kapitoly vybrán nejvhodnější návrh zabezpečení. Návrhy samotné byly zaměřeny na 

technickou ochranu, využívající prvky MZS a PZTS. Variantní návrh zabezpečení „A“ byl 

zaměřen na přijatelnou cenu, minimální dobu realizace a omezení chodu společnosti. Z toho 

důvodu byly navrhovány prvky MZS a PZTS v omezené míře a v bezdrátovém provedení. 

Druhá varianta zabezpečení „B“ byla zaměřena na vyšší úroveň ochrany a spolehlivost. Prvky 

MZS byly dále rozšířeny v místech pláště a perimetru objektu a systém PZTS byl navržen 

v kombinaci drátových a bezdrátových prvků. Třetí varianta „C“ byla pojata jako porovnání 

stejného způsobu zabezpečení s variantou „B“, ale s prvky PZTS jiného výrobce a s ohledem 

na ekonomické zhodnocení. Závěr kapitoly byl věnován výběru nejvhodnějšího návrhu 

zabezpečení objektu prostřednictvím vícekriteriálního rozhodování. Váhy zvolených kritérií 

byly stanoveny s využitím Saatyho metody. Za nejvhodnější inovativní návrh zabezpečení 

objektu byla majiteli doporučena realizace návrhu zabezpečení varianty „B“. 

Dle mého názoru byl cíl diplomové práce splněn, jelikož byly na základě výsledků 

analytických metod vytvořeny inovativní návrhy zabezpečení prostředky technické ochrany 

objektu firmy a jejich ekonomické varianty. 

Přínos práce spatřuji v tom, že implementací kterékoliv z navržených inovativních 

variant zabezpečení dojde ke zvýšení současné úrovně a efektivity ochrany objektu a tím  

i ochraně majetku společnosti. Rovněž v možnosti porovnání systému PZTS dvou výrobců 

zabezpečovací techniky. Proto si myslím, že tato diplomová práce může být pro potřeby firmy 

použita jako vzor pro inovaci stávajícího zabezpečení. 
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