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ANOTACE 

KOVAŘÍKOVÁ, Markéta. Ekonomické vyhodnocení elektronického zabezpečení objektu 

při použití metalického a bezdrátového způsobu provedení. Diplomová práce. Ostrava: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, 58 stran.  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostního systému v objektu 

Bohumínská strojní kovovýroba s.r.o. V práci jsou navrženy dva způsoby zabezpečení, 

jedno řešení je realizováno pomocí bezdrátových komponentů, druhé je vytvořeno pomocí 

metalického způsobu s využitím klasické komunikace pomocí sběrnice. Před samotným 

návrhem bylo provedeno celkové zhodnocení objektu a současného zabezpečení. Dále byla 

provedena analýzy rizik, pomocí nichž bylo zjištěno, které části objektu nejsou dostatečně 

zajištěny. Obě tyto varianty jsou detailně rozpracovány včetně výběru vhodných 

komponentů a schématu zapojení. Na závěr je u každé varianty provedeno ekonomické 

zhodnocení realizace a výše nákladů na provoz systému. 

 

Klíčová slova: elektrický zabezpečovací systém, analýza, ekonomické zhodnocení 

 

ANNOTATION 

KOVAŘÍKOVÁ, Markéta. Economic evaluation of electronic spurty systems using metelic 

and wireless execution. Diploma thesis, Ostrava, VSB – Technical university of Ostrava, 

2014, 58 pages. 

The Master thesis concerns with design of the security system in area Bohumínská 

strojní kovovýroba s.r.o. The thesis proposed two methods of security, one solution is 

implemented using of wireless components, the second is created using metelic manner 

using classical communication via cable. Before the proposal was an overall evaluation of 

the property and the current security systém. Was performed analysis of risk, by witch was 

found some part of the building are not adequately secured. Both of these options are 

elaborated in detail including the selection of suitable components and thein involement in 

the scheme. In the ends of this work is of the each variant the economical evaluation of the 

implementation and systems operation. 
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1 Úvod 

V současné době je neustále důležité zabývat se otázkami ochrany života, zdraví, 

ať už sebe nebo své rodiny, tak i majetku, který vlastníme. Svět a lidé se stále vyvíjí, 

ale součástí všeho tohoto vývoje je i posun v rámci novějších technologií, cennějšího 

majetku, množství informací, atd., v rámci tohoto vznikají i větší rozdíly mezi skupinami 

obyvatel. Člověk je stále vyvinutějším a silnějším tvorem, ale působí na něho veškeré 

vnější prostředí, ať už se jedná o ty pozitivní věci, tak i negativní jako jsou stres, 

nezaměstnanost, závislosti, aj. Všechna tato negativa měla, mají a vždy mít budou vliv 

na stále zvyšující úroveň míry kriminality. Někteří lidé a firmy se s touto skutečností 

pokouší bojovat pomocí zabezpečování svého majetku. Možností zabezpečení je v dnešní 

době nepřeberné množství, proto vzniklo zadání této diplomové práce a tím i získání 

částečného finančního přehledu. 

Cílem práce je ekonomicky vyhodnotit návrh dvou variant zabezpečení, jedna 

ve formě drátové a druhá v realizaci pomocí bezdrátových prvků. K tomuto posouzení 

bude sloužit objekt společnosti Bohumínská strojní kovovýroba s.r.o., která se zabývá 

především výrobou skladovacích regálů a dalších kovových výrobků.  

Protože v oblasti zabezpečení neexistuje jeden zákon, je úvod  této práce věnován 

právním předpisům a technickým normám, týkajících se otázek bezpečnosti.  

Další část obsahuje stručný popis historie a činností podniku, oblastí okolí místa, 

kde se společnost nachází s detailním popisem výrobního areálu. Součásti těchto kapitol 

je i výčet aktiv této firmy a nastínění historických útoků, které jsou časté nejen v tomto 

objektu. V neposlední řadě je zde i vylíčeno současné zabezpečení, které objekt chrání.  

V dalších krocích je provedena identifikace možných rizik na základě informací 

z předešlých kapitol, pomocí Ishikawova diagramu. Tato rizika jsou hodnocena a ověřena 

pomocí dalších analytických metod, analýzami FMEA a souvztažnosti.  

Následující pasáž se zabývá návrhem konkrétního zabezpečení. Začátek slouží pro 

návrh opatření v rámci fyzické ostrahy a režimové ochrany a v dalších úsecích je uvedeno 

technické zabezpečení. To je rozděleno na část s návrhem bezdrátové a drátové varianty. 

Každý tento oddíl je doplněn o popis obsahujících komponentů, jejich technických 

parametrů, zaznačením rozmístěním do schématu a ekonomické vyhodnocení 

jak z pohledů realizace tak i 10-ti letého provozu.  
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2 Rešerše 

Rešerše je výčet literatury, která pomocí svých informací byla nápomocna 

při zpracovávání mé diplomové práce. Všechny publikace mají úzkou spojitost s danou 

problematikou a poznatky z nich byly využity jak pro teoretickou tak praktickou část. Mezi 

nejdůležitější zdroje patří publikace týkající se zabezpečovacích systémů a právní předpisy 

spojené s ochranou objektů.  

 

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

Policejní akademie ČR, Praha, 2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6.  

Tato publikace se zaměřuje zejména na informace ohledně mechanických 

zábranných systémů a prvků ochrany perimetru, pláště a předmětu. Tato kniha se týká 

především zabezpečení otvorových výplní a bezpečnostními cylindrickými vložkami, které 

slouží k zvýšení bezpečnosti u dveří. V neposlední řadě je zde řešena problematika 

transportu peněz a cenností. Informace z této knihy budou využity zejména při tvorbě 

teoretického celku diplomové práce a bude nápomocna při zhodnocení stávajícího 

zabezpečení a tvorbě inovativního návrhu. [33] 

 

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

II., Policejní akademie ČR, Praha, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0.  

V této knize jsou shrnuty informace o rozdělení a popisu jednotlivých druhů 

ochrany objektů a komplexně zpracovává problematiku elektronických zabezpečovacích 

systémů. Zabývá se popisem jednotlivých komponentů, jejich funkčností a také praktickým 

využitím. Pozornost věnuje také doplňkům a přídavným zařízením, které slouží 

k vylepšení těchto systémů. Znalosti po prostudování této publikace budou využity 

zejména pro vhodný výběr navrhujícího zabezpečení a shrnutí informací. [34] 

 

ČSN EN 50131 – 1: Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov, část 1, všeobecné požadavky. 

Tato norma se specifikuje na elektrické zabezpečovací systémy, popisuje jejich 

sestavování a určuje základní minimální požadavky, které projektanti musí vždy při návrhu 

brát v úvahu, ať už se jedná o povahu objektu, hodnotu majetku či míru rizika nebo jiný 

faktor, ovlivňující výběr stupně zabezpečení. Tato norma rozděluje a popisuje čtyři stupně 
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zabezpečení. Oblast, kterou norma neupravuje je rozsah nebo míra detekce a požadavky 

na konkrétní systém. [46] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb.: Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá ochranou zájmů společnosti a definuje pojmy jako trestný 

čin, jeho příprava a stanovuje tresty za tyto protiprávní činy. V trestním zákoně je také 

věnovaná pozornost okolnostem vylučujícím protiprávnost, kterými jsou krajní nouze, 

nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. [38] 
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3 Právní rámec 

Mezi zákony, které souvisejí s ochranou osob a majetku, lze zařadit Ústavu České 

republiky, Listinu základních práv a svobod, Trestní zákoník, Trestní řád, Zákoník práce, 

Občanský zákoník, Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

Zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o prevenci závažných havárií.  

 

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

a změn  

Ústava České republiky je nejvýše postaveným právním předpisem v České 

republice (dále jen ČR). Je to soubor právních norem s nejvyšší právní silou, které 

stanovují základní práva občanů a určují demokratické principy ČR jako svrchovaného, 

jednotného a výkonného demokratického státu. [35] 

 

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

předpisů a změn  

Je deklarací základních lidských práv a svobod. Je součástí Ústavy České republiky 

a byla vyhlášena jako ústavní zákon České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních 

práv a svobod ve sbírce zákonů. Omezení základních práv a svobod člověka je možné 

pouze na základě zákona. [36] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn  

Nahrazuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. Tento zákon se zabývá ochranou zájmů 

společnosti, ústavním zřízením ČR, právy a oprávněnými zájmy fyzických a právnických 

osob. Prostředky, které slouží k dosažení účelu trestního zákona, jsou pohrůžka tresty, 

ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Trestní zákon se také zabývá okolnostmi, 

které vylučují protiprávnost. Jedná se například o: [38] 

 

Krajní nouze (§28): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, 

jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 
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následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 

ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“
1
  

 

Nutná obrana (§29): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 
1
 

 

Svolení poškozeného (§30): „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou 

činem dotčeny. Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající 

čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně.“ 
1
 

 

Přípustné riziko (§31): „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. Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost 

ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní a v souladu s jiným právním 

předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, 

anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.“ 
1
 

 

Oprávněné použití zbraně (§32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně 

v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ 
1
 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn  

Trestní řád je označení pro zákoník, který uceleným způsobem upravuje normy 

trestního řízení. Jedná se o zákoník trestního práva procesního. Definuje zejména postupy 

a činnosti orgánů činných v trestním řízení, zjišťování trestných činů, jejich pachatelů 

a jejich zasloužené potrestání. Zákon také upravuje práva a povinnosti osoby, proti které 

                                                 

1
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn [38] 
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je řízení vedeno, a dalších osob, které se trestního řízení zúčastní. Řízení má přitom 

působit k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v rámci 

dodržování zákonů a pravidel. Pro ochranu objektů je zejména důležité:[41] 

 

Zadržení osoby podezřelé (§76): „Osobní svobodou osoby, která byla přistižena 

při trestném činu, nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné 

k zajištění totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu ihned předat policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil, může též osobu předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 

předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit.“ 
2
 

 

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

Zákoník práce se zabývá pracovně právními vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Formuluje povinnosti a práva zaměstnanců a také povinnosti 

zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí vhodnou organizací bezpečnosti. Je povinen vyhledávat možná rizika, jejich 

příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění nebo k minimalizování.[42] 

 

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

Občanský zákoník je předpis upravující v ČR oblasti soukromého práva hmotného. 

Občanský zákoník se dělí na část obecnou, která obsahuje nejobecnější ustanovení a dále 

definování subjektů, práva fyzických a právnických osob, a na část zvláštní, která se dále 

dělí na výklad o věcných právech a právech závazkových. Důležitost pro ochranu objektů 

shledávám např.: v §6, §11, které ustanovují, že vlastník má právo přiměřeným způsobem 

odvrátit zásah, který mu hrozí, že má právo na ochranu osobnosti, života, zdraví, občanské 

cti a také soukromí, v §420, který stanovuje, že osoba, která způsobila škodu porušením 

právní povinnosti, si osoba zodpovídá sama atd. [37] 

 

 

                                                 

2
 Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn [41] 
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Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů a změn  

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti je předpis 

stanovující zásady pro definování informací jako utajovaných, podmínky pro přístup 

k těmto informacím, nakládání s nimi a další požadavky pro jejich ochranu. Utajovanou 

informací se rozumí informace v jakékoliv podobě, na jakémkoliv nosiči, označená 

v souladu s tímto zákonem, a jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR 

nebo to může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných 

informací.[43] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, 

ve znění pozdějších předpisů a změn  

Zákon o ochraně osobních údajů je předpis upravující nakládání s osobními údaji, 

jejich ochranu, zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji nebo jejich zneužití. 

Stanovuje práva a povinnosti při zpracování údajů a nakládání s nimi a sankce, 

které vzniknou za porušení povinností související se zajištěním ochrany osobních údajů. 

Definuje pojem osobní údaj a také povinnosti správce, které jsou uvedeny v §5, §13, §14, 

které stanovují, že osobní údaje lze uchovávat pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich 

zpracování, že správce a zpracovatel jsou povinni vzít v úvahu taková opatření, 

aby nedošlo k neoprávněnému zacházení s osobními údaji, jakožto změna, zničení, ztráta 

apod. a také, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele nebo i jiné osoby mohou 

zpracovávat údaje, ale jen za podmínek a rozsahu, které jsou stanoveny správcem nebo 

zpracovatelem. [36] 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

a změn  

Zákon o prevenci závažných havárií se věnuje preventivním opatřením objektů 

nebo zařízení, ve kterých by mohlo dojít k havárii z důvodu výroby, zpracovávání, 

používání, přepravování nebo skladování nebezpečných chemických látek nebo 

chemických přípravků v těchto objektech nebo minimalizování následků vzniklých havárií. 

Tento zákon se v §14 zabývá fyzickou ochranou objektu nebo zařízení. V tomto paragrafu 

je uvedeno, že provozovatel je povinen zpracovat plán fyzické ochrany, ve kterém musí 
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být řešeny opatření a provozovatel je povinen tyto bezpečnostní opatření přijmout, 

jedná se o:  

 Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku 

na objekty nebo zařízení  

 Režimová opatření  

 Fyzická ostraha  

 Technická ochrana  [39] 

 

V ČR neexistuje samostatný zákon, který by se zabýval ochranou osob a majetku. 

Z toho důvodu zde musí být popsán výčet výše uvedených zákonů, které s ochranou osob 

a majetku úzce souvisí, upravují nebo zmiňují.  

4 Vybrané technické normy  

V této části jsou uvedeny základní technické normy, které se vztahují k fyzické 

ochraně objektů. Součástí těchto norem jsou kritéria a požadavky na vlastnosti materiálu, 

výrobky a postupy, dodržování těchto norem však není závazné.  

 

Mechanické zábranné systémy  

 

ČSN P EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace. Tato norma rozděluje objekty do bezpečnostních tříd podle 

minimální doby průlomové odolnosti a určuje požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. [54] 

 

ČSN P EN 1628 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. Tato 

norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. [55] 

 

ČSN P EN 1629 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. Norma 

určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. [56] 
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ČSN P EN 1630 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. Tato 

norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o násilné vniknutí. [57] 

 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Tato norma 

určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti všech dveří proti nárazu měkkým 

a těžkým tělesem. [51] 

 

ČSN 747731 Dveře odolnější proti vloupání. Tato norma stanovuje požadavky 

na zkoušení jednokřídlých dveří. [44] 

 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušené odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory. Tato norma stanovuje základy pro zkoušení a klasifikaci trezorů. [45] 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma stanovuje systémové požadavky 

na detektory otevření, používané jako části PZTS. [46] 

 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 6: Napájecí zdroje. Tato norma se zabývá napájecími zdroji PZTS, 

které jsou instalované v budovách. [47] 

 

Systémy průmyslové televize  

 

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma definuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer, které jsou použity u sledovacích 

systémů pro bezpečnostní aplikaci. [48] 
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ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Obsahem této normy jsou 

doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, výběr, postupy pro instalaci, 

plánování, testování, obsluhu a údržbu systému technického vybavení. [49] 

5 Objekt firmy 

V této kapitole jsou stručně uvedeny informace, týkající se objektu společnosti 

Bohumínská strojní kovovýroba s.r.o., který je předmětem této diplomové práce. Bude zde 

zmíněna historie firmy, oblast, kterou se zabývá, popis areálu a okolí objektu, současného 

zabezpečení a také aktiva společnosti. 

5.1 Historie, charakteristika a činnost 

Společnost Bohumínská strojní kovovýroba s.r.o. (dále jen BSK s.r.o.) vznikla 

a byla zapsána do obchodního rejstříku firem 12. prosince roku 2013. Společnost vznikla 

reorganizací firmy, jejíž původní název byl BSK Metal, spol. s.r.o. Tato společnost 

působila na našem výrobním trhu od 4. října roku 1991. Společnost BSK s.r.o. plynule 

navázala na více než 20-ti letou historii výroby regálové techniky pro vybavení obchodů, 

obchodních center, hypermarketů a supermarketů. Dále se začala specializovat 

na komplexní služby v oblasti zpracování hutních materiálů a kovovýroby. Zejména 

na zpracování plechů, uzavřených profilů – trubek a drátů. Firma nabízí zákazníkům 

širokou škálu služeb, mezi které patří např. i pomoc při samotném návrhu produktu, jeho 

modernizace a optimalizace, zakázková kovovýroba, výroba reklamních a prezentačních 

prvků, atd.  V rámci objektu společnosti se provádí i práškové lakování, CNC zpracování 

plechů a profilů a také povrchová úprava kovů.[4] 

5.2 Okolí objektu 

Areál firmy BSK s.r.o. se nachází v západní oblasti města Bohumín a jeho okolí 

tvoří zejména obytná zóna. V bezprostřední blízkosti jsou rodinné i panelové domy 

a supermarket. Areál je ze severní a východní strany obklopen dvěmi silnicemi, přičemž 

vchod je situován z vedlejší ulice. Jihovýchodní stranu rýsují vzrostlé stromy, 

které navazují na ornou půdu. Na jižní hranici objektu se nachází parkoviště o rozloze 
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cca 400 m
2
. Nedaleko areálu je nádraží a ve vzdálenosti přibližně 1 km se nachází potok 

Bajcůvka, který protéká celou částí Pudlov a Starým Bohumínem. Letecký snímek okolí 

je znázorněn na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1: Okolí areálu společnosti BSK s.r.o. [19] 

5.3 Popis objektu 

Sídlo výrobního areálu BSK s.r.o. se nachází v Bohumíně v městské části Pudlov. 

Umístění objektu je znázorněno na obrázku č. 2. Jedná se o výrobní závod průmyslového 

charakteru, který se rozkládá na pozemku o ploše 5 800 m
2
. Hranice pozemku areálu 

je vymezena pevným oplocením. V komplexu se vyskytuje jen minimum nezastavěných 

nebo nezpevněných ploch. V areálu objektu jsou administrativní budovy, výrobní haly, 

sklady, komunikace a zpevněné plochy, které budou konkrétněji popsány níže. Do areálu 

jsou vedeny 2 vstupy, z nichž jeden je nepoužívaný. Pro účely vstupu je určen pouze druhý 

vstup, který je realizován vrátnicí. Plán areálu je zobrazen na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 2: Areál objektu [19] 
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Obrázek 3: Plán areálu Vlastní 

5.3.1 Vrátnice 

Oblast vstupu do areálu je tvořena bránou, která je neustále otevřená, vrátnicí, 

příjezdovou komunikací, zpevněnou plochou. Tato plocha slouží pro parkování vozidel 
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návštěv a top managementu společnosti. Vrátnice je místo, kde sídlí strážní služba, je zde 

zavedena elektřina a voda, nachází se zde i hygienické zázemí včetně WC pro zaměstnance 

strážní služby. Prostor vrátnice, je tvořen plechovým přístavkem o rozměrech cca 10 x 3 

metrů. Vrátnice je na obrázku č. 4. Aktuálně zde není vyvedena telefonní přípojka, 

ani přípojka pro internetovou síť. Příjezdová komunikace je osazena jednoramennou 

závorou, která je zobrazena na obrázku č. 5. Závora slouží k řízení vjezdu a výjezdu 

vozidel. Její ovládání je realizováno prostřednictvím elektromechanického pohonu, který 

je ovládán z prostoru vrátnice. Osoby do areálu mohou vstupovat po chodníku přilehlém 

k příjezdové komunikaci. Tento vstup není nijak omezen mechanickým zábranným 

systémem v podobě branky či turniketu. 

 

 

Obrázek 4: Vrátnice Vlastní 

 

Obrázek 5: Vjezd do objektu Vlastní 
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5.3.2 Skladovací plochy – vnější 

Vnější skladovací prostory jsou rozmístěny po zpevněných plochách a jsou 

využívány zejména pro uskladnění primárního materiálu výroby, jako jsou plechy, ocelové 

profily a nádoby roztoků pro lakování. Veškerý takto skladovaný materiál je uložen 

na místech, která jsou volně přístupná z důvodů manipulace prostřednictvím 

vysokozdvižných vozíků. Všechny tyto venkovní plochy jsou zastřešeny plechovými 

přístavky. Těchto skladů se v areálu nachází celkem 5, jeden z nich je na obrázku č. 6, 

ostatní jsou vyobrazeny na plánu areálu. 

Mimo vyhrazené zóny pro uložení uvedených materiálů, jsou zde ještě z dob 

minulých umístěny zbytky výroby, popřípadě se zde vyskytují nadměrné kusy, které leží 

volně na zpevněných plochách. 

 

Obrázek 6: Vnější skladovací plocha Vlastní 

5.3.3 Skladovací plochy - vnitřní 

Vnitřní skladovací plochy slouží pro rozpracovanou výrobu a jsou přístupné pouze 

osobám, které mají povolení vstupu a pohybu v jednotlivých objektech. Vzhledem ke své 

povaze bývá materiál uložený v těchto zónách evidován a jeho umístění odpovídá určité 

fázi výroby. Takových skladů se v objektu nachází celkem 5 a vždy jsou součástí ostatních 

budov. 

5.3.4 Administrativní budovy 

Administrativní budova slouží jako zázemí pro vedení společnosti, obchodní 

oddělení, účtárnu a spisový sklad veškeré dokumentace náležící k uvedeným úsekům. 
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Stará administrativní budova stojí samostatně a z malé části tvoří hranici areálu, 

je dvoupatrová, z klasického, režného, neomítaného zdiva, jako i nová administrativní 

budova. Střešní konstrukce je klasického sedlového typu. Přístup do budovy je umožněn 

pouze jedním vchodem z prostorů areálu. Půdorysné rozměry budovy jsou cca 16 x 15 

metrů. V budově se nachází 6 kanceláří a zároveň místnost obchodního oddělení. Z této 

stavby se aktuálně budou kanceláře stěhovat do nové administrativní budovy, která v této 

době prochází rekonstrukcí, budou zde vystavěny nové příčky pro vytvoření jednotlivých 

místností kanceláří. V nové administrativní budově se již nachází přízemní sklad 

a technické oddělení, které slouží jako zázemí technických pracovníků projekce 

a konstrukce. Pracoviště jsou vybavena výpočetní technikou a spisovnou, jež slouží 

k uložení všech dokumentů, jak k zakázkám z minulých let, tak i k těm současným. Dále 

eviduje informace o zákaznících a zaměstnancích. Tato dvoupatrová budova s rozměry 

cca 30 x 18 metrů tvoří hranice pozemku. Vstup je zajištěn jedním vchodem z části 

objektu, druhý vchod je z ulice, ten se ale nevyužívá.  

5.3.5 Sklad drobných dílů 

Sklad drobných dílů obsahuje výrobní komponenty, které jsou využívány v procesu 

výroby. Jedná se převážně o různé typy ložisek, soustružnických nožů, kování, atd. 

Nachází se zde rovněž materiál pro svařování a náhradní díly sloužící k servisním 

činnostem na jednotlivých výrobních strojích. Veškerý drobný materiál je především 

pro svou cenovou povahu pečlivě veden v režimu evidence výdeje a podléhá pravidelné 

inventarizaci. Do tohoto prostoru má přístup pouze omezený počet osob s hmotnou 

odpovědností za veškerý zde uskladněný materiál. 

5.3.6 Výrobní haly 

Výrobní haly a dílny obsahují obráběcí stroje určené pro kovoobrábění, například 

pily, brusky a soustruhy. Nachází se zde i svařovací roboty a další strojní vybavení. Jsou 

zde také umístěny pevné stoly a jeřábové dráhy a v neposlední řadě také prostory 

pro manipulaci s nadměrnými obrobky. Výrobních hal a dílen je v objektu 12 a jejich 

rozmístění je z hlediska účelu výroby různé.  
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5.3.7 Laser CNC 

V tomto objektu je situován stroj pro pálení plechů, který prostřednictvím 

automatizační stanice provádí řezání kovových plechů. Stroj je napojen na počítač, 

který nastavuje a řídí proces obrábění. Tato hala je součástí budovy o rozměrech cca 40 x 

30 metrů. Spolu s ní se v budově nachází drátkárna, brusírna, svařovna atd. Přístup k laseru 

je zajištěn třemi vstupy. 

5.3.8 Lakovna 

Tato hala je největší prostor v celém areálu a disponuje automatizovanou výrobu, 

jež slouží k finalizaci kovových výrobků. Zde se na výrobky nanáší speciální směs a takto 

zpracované produkty se prostřednictvím jeřábové dráhy s řízeným posuvem přesouvají 

do pece, kde dochází k tvrzení vzniklého laku a tím i dokončení výroby. Prostor 

je rozdělen na jednotlivé zóny, dle režimu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V prostoru pece je dosahováno teplot řádu stovek stupňů Celsia a je zde potřeba dbát 

zvýšené opatrnosti. Budova je montovaná z ocelových plechů, má plochou střechu 

a půdorysné rozměry cca 40 x 25 metrů. Přístup do lakovny je umožněn přes bezprostředně 

sousedící prostor CNC laseru.  

5.4 Historie napadení 

V minulosti byla bezpečnost areálu ohrožena především prostřednictvím škod 

na majetku nakoupeného materiálu uloženého na skladových lokacích. Byly evidovány 

případy, kdy se do areálu v nočních hodinách dostaly překonáním oplocení cizí osoby 

a kradly kovový materiál, s cílem odevzdat jej do místních sběrných dvorů. Tato napadení 

byla vždy spojena s poškozením oplocení a mechanického zabezpečení v podobě 

žiletkových drátů. Ploty už nedisponují touto vrcholovou ochranou, z důvodů častých 

odcizení. Dále byly evidovány případy neoprávněného pohybu osob z řad vlastních 

zaměstnanců mimo stanovenou pracovní dobu, kteří zde v prostorách dílen vykonávali 

činnost, jež nesouvisela se zakázkovou náplní vlastní společnosti. Poslední dobou jsou 

zaznamenány pokusy o vylomení dveřních kování a vysazení dveří, zabezpečujících vstup 

do dílen. Tyto incidenty byly vždy prováděny v nočních hodinách.  
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5.5 Aktiva firmy 

Za aktivum firmy se považuje veškerý hmotný i nehmotný majetek, který 

má určitou hodnotu. V plném slova smyslu by se za aktivum daly považovat i budovy, 

ploty a veškeré věci v areálu, v tomto případě bude ovšem vyčíslena pouze hodnota 

hmotného a nehmotného majetku ve formě vybavení budov. [29] 

Všechna tato aktiva i s cenovým odhadem jsou uvedena v tabulce č. 1. 

Nejdůležitějším majetkem pro společnost jsou stroje a zařízení objektu, např.: brusky, 

CNC stroje, frézy, nářadí, materiál, zhotovené výrobky, atd. Bez strojů a nářadí by firma 

měla problém pokračovat ve výrobě, stejně tak bez dostatečného množství materiálu. 

Tudíž by ztrátou, poškozením, zničením či odcizením majetku firma utrpěla jak na hodnotě 

vybavení, tak i na podílu peněz z výroby. 

Tabulka 1: Aktiva společnosti Vlastní 

P. č. 
Aktivum Hodnota 

1 Materiál 4 800 000 Kč 

2 Výrobky 3 250 000 Kč 

3 Nářadí     300 000 Kč 

4 Stroje a zařízení    10 750 000 Kč 

5 Dopravní prostředky      420 000 Kč 

6 Kancelářské vybavení      170 000 Kč 

7 Kancelářská technika      230 000 Kč 

8 Ostatní elektronika     110 000 Kč 

9 Know – how firmy, ostatní informace      1 000 000 Kč 

Celkem    21 030 000 Kč 

 

Výčet a hodnota aktiv je uvedena v této práci, jelikož při návrzích inovativního 

zabezpečení bude využito pravidla ALARA. Toto pravidlo říká, že riziko je nutno snižovat 

až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika. [31] 

Z tohoto principu vyplývá, že náklady na realizaci nového zabezpečení by se měly 

pohybovat okolo 10% z celkového majetku společnosti, což je v tomto případě okolo 

2 103 000 Kč.  
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5.6 Popis současného zabezpečení 

Tato kapitola se zabývá popisem aktuálního stavu zabezpečení areálu objektu BSK 

s.r.o. Pro přehlednost bude řešená problematika rozdělena do následujících skupin: 

 Technická ochrana 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

5.6.1 Technická ochrana 

V současné době je ochrana majetku a osob zajišťována ve většině případů 

nedostačujícím technickým zabezpečením.  

Perimetr objektu je chráněn kombinací betonového a plechového oplocení. První 

druh je skládaný plný betonový plot o výšce 180 cm. Šířka betonové zídky je 5 cm. Není 

zajištěn žádnou podhrabovou překážkou ani vrcholovou zábranou. Plot zcela přiléhá 

k zemi. Druhý druh oplocení se skládá z ocelového vlnitého plechu o tloušťce 5 mm. 

Plechy jsou ukotveny k zabetonovaným sloupkům. Výška plechového oplocení je taktéž 

180 cm a po celé své délce je zcela přilehlé k zemi. Ani u tohoto typu perimetrické 

překážky není řešeno vrcholového a podhrabového zabezpečení.  

Dalším typem technického zajištění perimetru a tím i vstupu do areálu objektu 

je brána. Jedná se o jednoramennou závoru, jež je ovládaná z prostoru vrátnice 

zaměstnancem strážní služby.  

Haly jsou zabezpečeny pouze klasickými zámky s cylindrickou vložkou, kterými 

jsou osazeny jednotlivé vstupní dveře. Dveře nebývají permanentně uzamčeny, klíče 

od různých objektů jsou v majetku různých zaměstnanců a není vedena žádná evidence 

vydávání nebo výroby nových klíčů. 

Dalším prostředkem jsou mříže, sloužící k zabezpečení okenních otvorů z vnější 

části areálu objektu, jimiž jsou zajištěna přízemní okna administrativní budovy, tvořící 

hranice areálu. Jedná se o pevně, kolmo do zdi kotvené ocelové mříže o tloušťce 4 mm.  

V areálu zcela chybí jakékoliv elektrické bezpečnostní zařízení (např. kamerové 

systémy nebo poplachový zabezpečovací a tísňový systém, aj.). Tyto systémy by mohly 

být nápomocny při střežení vnitřních i vnějších prostor. 
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5.6.2 Režimová ochrana 

V areálu je volný režim, který podléhá pouze evidenci osob a vozidel. Tento 

je v současnosti prováděn prostřednictvím strážní služby, která se dotazuje vstupujících 

osob na cíl jejich návštěvy, popřípadě umožňuje vstup pracovníkům, jež zde pracují.  

Jak už bylo řečeno výše, klíče od budov v areálu vlastní různí zaměstnanci, z toho 

vyplývá, že klíčový režim je prakticky nulový.  

5.6.3 Fyzická ostraha 

V objektu sídlí strážní služba, jejíž pracovníci jsou v pracovně právním vztahu 

k vlastní společnosti BSK s.r.o. Tito pracovníci jsou nepřímo podřízeni řediteli a přímo 

zaměstnankyni oddělení personalistiky. Momentálně se na tyto pozice ve většině případů 

dosazují bývalí zaměstnanci nebo lidé, mající blízkou osobní vazbu k někomu 

ze společnosti. Jejich pracovištěm je objekt vrátnice. Mezi jejich povinnosti patří: 

 Evidence vstupu (bez řádného ověření identity) 

 Evidence vjezdu na základě registračních značek vozidel 

 Pochůzková činnost (bez plánu obchůzek) 

Zaměstnanci pracují v nepřetržitém režimu, který zajišťují 4 osoby, střídající 

se co 6 hodin. V případě dovolených nebo pracovní neschopnosti je zastupitelnost řešena 

prostřednictvím přesčasů nebo zástupu z řad pracovníků vlastní výroby. Služba 

je provozována bez využití psa služebního plemene. 

5.7 Důvod zabezpečení 

Důvodem pro změnu stávajícího systému zabezpečení byla nespokojenost vedení 

společnosti s aktuálním stavem. Na základě vyčíslení explicitních škod v řádu několika 

desítek tisíc a následně zvážení jejich implicitního dopadu došlo k rozhodnutí zajistit vyšší 

úroveň bezpečnosti a navýšení vlastní prevence oblasti: 

 Vstup osob a vjezd vozidel 

 Parkování vozidel 

 Vývoz materiálu 

 Zabezpečení perimetru 
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 Přístup osob do objektu 

 Ochrana informací 

 Způsob zajištění strážní služby 

Na základě výše uvedených informací bylo rozhodnuto o změně způsobu zajištění 

bezpečnosti v areálu společnosti BSK s.r.o. prostřednictvím externí bezpečnostní agentury.  

6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Tato část práce je věnována identifikaci a zhodnocení rizik, vznikajících v areálu 

a mohou tak nepříznivě ovlivnit bezpečnost nebo také samotný chod firmy. Výsledky 

provedených analýz budou dále sloužit při rozhodovacím procesu a návrhu inovativního 

zabezpečení k zajištění požadované bezpečnosti areálu. V dnešní době je možno použít 

celou řadu metodik, v diplomové práci bude rozpracován Ishikawův diagram 

pro identifikaci aktiv. Na základě těchto zjištěných rizik bude provedena analýza příčin 

a následků poruch. Výsledkem analýzy bude zhodnocení těchto rizik, která budou následně 

ověřena analýzou souvztažnosti. 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, nazýván taktéž „diagram příčin a následků“ slouží pro nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Princip analýzy vychází ze základního 

zákona: „Každý následek má svou příčinu nebo kombinaci příčin“. Pro snazší identifikaci 

a tím i nalezení řešení problému, znázorňujeme příčiny do diagramu, připomínající rybí 

kost. Struktura diagramu je znázorněna na obrázku č. 7. Pro účely diplomové práce byl 

zvolen důsledek ohrožení bezpečnosti objektu. Vlastní aplikace diagramu rybí kosti 

je na obrázku č. 8. [27] 

 

Obrázek 7: Ishikawův diagram [26] 



21 

 

 

Obrázek 8: Aplikace Ishikawova diagramu Vlastní 
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6.2 Analýza příčin a jejich následků 

Analýza příčin a jejich následků, neboli analytická metoda FMEA (z anglického 

názvu Failure Mode and Effect Analysis) slouží pro kontrolu prvků v jednotlivých 

systémech. Díky ní lze odhalit jednoduché příčiny selhání a jejich následky. Jedná 

se o kvantitativní metodu, která bývá velmi často využívána pro identifikaci možného 

nebezpečí u průmyslových zařízení. Je ji ale možno implementovat i na možná rizika 

v bezpečnostní praxi.[31] 

 V základní fázi jsou možná potencionální rizika uvedena do tabulky a každé z nich 

je ohodnoceno pomocí parametrů, jež slouží k výpočtu míry rizika. K tomuto výpočtu 

slouží vzorec uvedený v následující rovnici č. 1. 

R = P x N x H   (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnou rizika 

 

K výpočtu míry rizika je použito třech parametrů, vycházejících z předem 

stanoveného intervalu. Pro hodnocení nebezpečí v tomto případě je použito hodnot 

uvedených v následujících tabulkách č. 2, 3, 4 a 5. 

 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika [31] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nepravděpodobná 

2 Velmi malá 

3 Mírná 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 
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Tabulka 3: Závažnost následků [31] 

N Závažnost následků 

1 Malá 

2 Větší 

3 Vyšší 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 

 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika[31] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Předvídatelné 

2 Snadno odhalitelné 

3 Odhalitelné 

4 Těžce odhalitelné 

5 Neodhalitelné 

 

Tabulka 5: Výsledná míra rizika[31] 

R Výsledná míra rizika 

0 – 3 Bezvýznamná 

4 - 10 Akceptovatelná 

11 – 50 Mírná 

51 – 100 Vysoká 

100 - 125 Nepřijatelná 

 

Pro aplikaci metody FMEA jsou rizika rozdělena na strukturální a procesní. Rizika 

strukturální se týkají konstrukcí, v tomto případě tedy perimetrické, plášťové a prostorové 

ochrany. Za procesní rizika můžeme považovat taková, která souvisí s lidským faktorem. 

Pro tento případ tedy fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. Seznam strukturálních rizik 

je uveden v tabulce č. 6, v následující tabulce č. 7 je vyhodnocení hodnoty parametru R. 
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Pro výčet rizik procesních je vytvořena tabulka č. 8 a následné výpočty R jsou shrnuty 

v tabulce č. 9. 

Pro následné vyhodnocení bude využito grafického výstupu ve formě Paretova 

diagramu s Lorentzovou křivkou. Jedná o obrázky č. 9 a 10. V těchto diagramech jsou 

uvedena všechna rizika spolu s vypočítanými hodnotami. Pro rozdělení přijatelných 

a nepřijatelných rizik a následného odstranění či snížení dopadu nebezpečí slouží Paretův 

princip 80/20. Princip vytyčuje podmínku odstranění nebo redukce alespoň 80% všech 

hrozeb k dosažení dostatečného zabezpečení. Pro stanovení Paretova principu se využívají 

hodnoty relativní kumulativní a kumulativní četnosti R.[31] 

Tabulka 6: Analýza FMEA - strukturální rizika Vlastní 

Subsystém označení Strukturální riziko P N H R  

Perimetrická 

ochrana 

A Podhrabání oplocení 2 2 2 8  

B Přelezení oplocení 5 5 4  100 

C Vniknutí přes bránu 2 2 3  12 

D 
Nedostatečnost perimetrické 

ochr. 
4 4 4  64 

E Vytvoření otvoru v oplocení 1 4 2  8 

Plášťová 

ochrana 

F Překonání dveří 4 4 3  48 

G Překonání oken 3 4 3  36 

H Vytvoření otvoru ve zdivu 1 5 2  10 

I Vniknutí přes střechu 1 2 3  6 

J Nedostatečnost plášťové ochr. 2 2 2  8 

Prostorová 

ochrana 

K Požár 3 2 2  12 

L Poškození vodou 1 2 2  4 

M 
Neodborná manipulace s 

vybavením 
3 2 3  18 

N Poškození zařízení 3 3 2  18 

 

Tabulka 7: Vyhodnocení parametru R Vlastní 

Označení Strukturální rizika R Fi Ni 

B Přelezení oplocení 100 100 28,41 

D 

Nedostatečnost perimetrické 

ochr. 64 164 46,59 

F Překonání dveří 48 212 60,23 

G Překonání oken 36 248 70,45 

M 

Neodborná manipulace s 

vybavením 18 266 75,57 
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N Poškození zařízení 18 284 80,68 

C Vniknutí přes bránu 12 296 84,09 

K Požár 12 308 87,50 

H Vytvoření otvoru ve zdivu 10 318 90,34 

A Podhrabání oplocení 8 326 92,61 

E Vytvoření otvoru v oplocení 8 334 94,89 

J 

Nedostatečnost plášťové 

ochr. 8 342 97,16 

I Vniknutí přes střechu 6 348 98,86 

L Poškození vodou 4 352 100,00 

 

 

Obrázek 9: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - strukturální rizika Vlastní 

 

Tabulka 8: Analýza FMEA - procesní rizika Vlastní 

Subsystém Označení Procesní riziko P N H R  

Režimová 

ochrana 

O Neuzamčení budovy 4 1 2 8 

P Neuzamčení areálu 3 1 2 6 

Q Zneužití informací 1 3 3 9 

R Špatná obsluha 3 2 1 6 

S Porušení vnitřních předpisů 4 3 4 48 

Fyzická T Nedbalé vykonávání FO 5 4 5 100 
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ostraha U Výběr zaměstnanců 4 4 4 64 

V Selhání zaměstnance 4 5 3 60 

W Nízký počet členů FO 3 2 2 12 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení parametru R Vlastní 

Označení Procesní rizika R Fi Ni 

T Nedbalé vykonávání FO 100 100 31,95 

U Výběr zaměstnanců 64 164 52,40 

V Selhání zaměstnance 60 224 71,57 

S Porušení vnitřních předpisů 48 272 86,90 

W Nízký počet členů FO 12 284 90,73 

Q Zneužití informací 9 293 93,61 

O Neuzamčení budovy 8 301 96,17 

P Neuzamčení areálu 6 307 98,08 

R Špatná obsluha 6 313 100 

 

 

Obrázek 10: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - procesní rizika Vlastní 

Na základě Paretova diagramu byla vyhodnocena závažná rizika jak strukturální tak 

procesní. Největší hrozbu (80% z celkových uvedených rizik) představují rizika 
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s označením B, D, F, G, M, U, V a X. Z toho vyplývá, že je nutné se z konstrukčního 

hlediska zaměřit zejména na nedostatečnost perimetrické ochrany, příležitost snadného 

přelezení plotu, zabránění překonání dveří a oken a neodborné manipulaci se zařízením. 

Z hlediska procesního by bylo vhodné zefektivnit fyzickou ostrahu, jelikož nedbalost 

vykonávání fyzické ostrahy, selhání nebo špatný výběr zaměstnanců, je vyhodnoceno jako 

významné riziko. 

6.3 Analýza souvztažnosti 

Jako poslední analýza, pro hodnocení rizik byla zvolena metoda souvztažnosti. 

Je to systematická metoda, posuzující celé objekty. Cílem analýzy je zjištění možné 

souvislosti mezi zdroji rizik, vedoucí k následnému domino efektu. To znamená, 

že následek jednoho rizika může vést ke vzniku rizika dalšího a tím i navýšení vzniklých 

škod. V první řadě jsou identifikována rizika (v tomto případě budou použita rizika jako 

v analýze FMEA), která jsou následně sepsána do matice souvztažnosti, což je tabulka 

č. 10. V této matici jsou všechna rizika sepsána do řádků pod označením Ra a do sloupce 

pod označením Rb. V dalším kroku se hodnotí, zda se rizika ve skupinách mohou 

ovlivňovat. V případě, že na sebe rizika mají nějaký vliv, zapíšeme do matice 1, v případě 

opačném 0. Následně se 1 v řádcích sečtou a vypočtou se koeficienty Kar a Kbr. [32] 

 

Koeficienty Kar a Kbr jsou vypočítány pomocí vzorců č. 2 a č. 3. Výsledky jsou 

zaznamenány v tabulce č. 11. 

 

        
   

   
          (2) 

        
   

   
          (3) 

 

Kar - koeficient procentuálního množství rizik Ra s vazbou s rizikem Rb 

Kbr - koeficient procentuálního množství rizik Rb s vazbou s rizikem Ra 

x – celkový počet hodnocených rizik 
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Tabulka 10: Aplikace metody souvztažnosti Vlastní 

 

 

Tabulka 11: Koeficienty rizika Vlastní 

Rizika A B C D E F G H I J K L M 

kar 32 27 36 45 45 14 14 18 5 32 18 9 18 

Kbr 23 41 32 50 9 41 36 45 36 23 36 36 14 

 

N O P Q R S T U V W 

9 27 32 27 18 27 63 27 27 32 

77 9 9 5 5 54 14 0 9 0 

 

Tyto koeficienty stanovují procentuální vyjádření počtu návazných rizik. Tyto 

hodnoty jsou postupně nanášeny do grafu, který je následně rozdělen do čtyř kvadrantů 
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pomocí os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí vzorců č. 4 a 5, kde spolehlivost 

je stanovena na 80%. Každý kvadrant stanovuje závažnost uvedených rizik. Závažnost 

rizik je uveden v tabulce č. 12. 

 

         
             

   
         (4) 

         
             

   
         (5) 

 

O1 – poloha svislé osy v grafu 

KarMAX – maximální hodnota koeficientu Kar 

KarMIN – minimální hodnota koeficientu Kar 

O2 – poloha vodorovné osy v grafu 

KbrMAX – maximální hodnota koeficientu Kbr 

KbrMIN – minimální hodnota koeficientu Kbr 

 

Tabulka 12: Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech [32] 

Kvadrant Závažnost rizika 

I. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativní bezpečnost 

 

Na základě všech výsledků je sestrojena matice rizik, která je uvedena na obrázku 

č. 11. Polohy os jsou 53,6 pro osu x a 38,4 pro osu y. 
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Obrázek 11: Matice rizik Vlastní 

Rizika, která můžeme považovat za zvýšená, jsou ta, která se nachází v I. a II. 

kvadrantu. Do první oblasti nám nezasahuje žádné riziko a do oblasti druhé se řadí rizika 

s označením B, D, F, H, N, S. Na základě tohoto vyhodnocení je nutné se zaměřit 

na nedostatečnost perimetrické ochrany, přelezení plotu a možnosti proniknutí přes 

plášťovou ochranu, kde tvoří slabinu tohoto systému dveře a zdivo. Jako nejzávažnější 

riziko můžeme považovat poškození zařízení a porušení vnitřních předpisů. Tato rizika 

mohou dále způsobovat další škody. 

6.4 Vyhodnocení analytických metod 

Na základě analýzy Ishikava byla vyhodnocena rizika, která byla dále využita 

v analýze FMEA a souvztažnosti. V analýze FMEA byla rizika rozdělena z pohledu 

strukturálního a procesního. Díky těmto analýzám byly nalezeny mezery v systému a tím 

i získaná nepřijatelná rizika, pro úplnou funkčnost je nutné jejich odstranění nebo alespoň 

minimalizování. Výsledky analýz souvztažnosti i FMEA se téměř shodují. V následující 

kapitole bude naznačen možný způsob, jak docílit chtěného minimalizování rizik. 
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7 Návrh nového způsobu zabezpečení 

Dříve než se začnu věnovat konkrétním návrhům variant zabezpečení z hlediska 

bezdrátového a metalického, je potřeba se zaměřit i na problém z hlediska procesního. 

V tomto případě by se mělo jedna zejména o formu fyzické ostrahy a režimové ochrany 

v tomto objektu. Z toho důvodu bude navržen následující režim. 

7.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha už nebude prováděna prostřednictvím bývalých zaměstnanců 

a příslušníků rodin, ale pomocí bezpečnostní agentury. Bude i nadále prováděna 

prostřednictvím 24 hod. služby a výchozím stanovištěm bude objekt vrátnice. Pracovníci, 

kteří budou k tomuto objektu přiděleni, budou proškoleni pro výkon ostrahy v areálu 

na základě „Metodiky strážní služby – Areál BSK“, která bude vypracována 

bezpečnostním manažerem agentury a bude následně odsouhlašena vedením společnosti 

BSK s.r.o. 

Všichni pracovníci fyzické ostrahy, budou splňovat náležitosti dané legislativou 

na trestní bezúhonnost a budou mít platné zkoušky profesní způsobilosti pro výkon 

„Strážní služby“. 

V objektu bude vybudováno zázemí pro umístění psa služebního plemene, 

se kterým budou prováděny pochůzky v nočních hodinách.  

Bezpečnostní agentura bude vázaná převzít odpovědnost za řešení zastupitelnosti, 

bude pravidelně provádět kontrolní činnost výkonu svých pracovníků a doloží platnou 

smlouvu, vztahující se k pojištění za škody způsobené její činností do výše 30 milionů 

korun českých. 

7.2 Režimová opatření 

V areálu budou nastavená pravidla zaměřena na prevenci níže uvedených oblastí. 

Tato pravidla budou upravovat režim chování všech osob pohybujících se v areálu, budou 

upravovat způsob, jakým se provádí kontrolní a propustková činnost a také vývozu 

materiálu. 
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7.2.1 Autorizace vstupu 

Pracovníci strážní služby budou provádět kontrolu oprávnění vstupu do areálu BSK 

s.r.o. a všech osob, které se zde pohybují. 

Areál mohou navštívit pouze osoby s platným povolením vstupu, jež bude 

vystavovat personální oddělení BSK s.r.o. Toto oddělení bude mít rovněž povinnost 

odejmout toto povolení pracovníkům, kterým byl ukončen pracovní poměr, popřípadě 

nahlásit tuto skutečnost neprodleně pracovníkům strážní služby.  

Osoby neschopny prokázat své oprávnění vstupu platným dokladem, budou 

považovány za návštěvy. Návštěvy budou evidovány v knize návštěv a do areálu budou 

vpuštěny na základě schválení zodpovědné osoby ze strany pracovníka BSK s.r.o. a budou 

se moci v areálu pohybovat pouze v doprovodu této oprávněné osoby. 

Osoba nedodržující výše uvedená opatření, bude zadržena a odvedena na vrátnici, 

kde setrvá až do dořešení takto vzniklé situace, formou konzultace s bezpečnostním 

manažerem, popřípadě dispečinkem bezpečnostní agentury. 

Porušení tohoto opatření bude nahlášeno vedení společnosti, ta může rozhodnout 

o trvalém odmítnutí vstupu takové osobě. 

7.2.2 Kontrola vývozu materiálu 

Do areálu budou vpuštěna pouze vozidla, převážející materiál určený ke složení 

v objektu nebo materiál, který bude zaevidován při vjezdu pracovníky strážní služby. 

Při výjezdu budou všechna vozidla podrobena fyzické kontrole, při níž bude odepřen 

výjezd vozidlům odvážející materiál bez platného vývozního dokladu, popř. bez dokladu 

na němž byl při vjezdu vyvážený materiál zaevidován. 

7.2.3 Parkování vozidel 

V areálu bude povoleno parkování pouze na vyhrazených místech, kontrolu tohoto 

opatření bude provádět pracovník strážní služby. Vozidlům porušující toto opatření může 

být po vyjádření vedení odejmuto povolení vjezdu. 

7.2.4 Pochůzková činnost 

Pochůzky budou prováděny pracovníky strážní služby v předem definovaných 

trasách, budou se obměňovat v různých časových schématech, aby nebylo snadné jejich 
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systém odpozorovat. Během pochůzek bude pracovník načítat čipy prostřednictvím SOK. 

Na pochůzce v nočních hodinách bude pracovník strážní služby využívat psa služebního 

plemene a bude rovněž prováděna kontrola uzamčení jednotlivých objektů. Vzniklé závady 

budou hlášeny v denním hlášení a předány vedení společnosti BSK s.r.o. 

7.3 Technická ochrana 

Vzhledem k zadání diplomové práce a ekonomickému porovnání bude technická 

ochrana ve formě PZTS navržena ve dvou variantách. První varianta je postavena 

na bezdrátové technologii s využitím rádiových vln. Druhá varianta je koncipována 

na provedení metalickém, pomocí drátových detektorů, drátových ovládacích prvků 

a vlastní ústředny. Obě tyto verze by měly vést ke snížení rizik, která vyplývají 

z předešlých kapitol. Pro návrh tohoto systému PZTS byl zvolen JABLOTRON 100, 

od výrobce Jablotron, který je dodáván v obou variantách. Mimo ekonomické zhodnocení 

bude každá varianta posuzována z hlediska svých vlastností a všechny tyto skutečnosti 

budou uvedeny v následujících samostatných kapitolách. 

8 Návrh bezdrátové varianty 

Tato kapitola se bude věnovat návrhu bezdrátového elektrického zabezpečení 

prostřednictvím PZTS a systému obchůzkové kontroly. PZTS bude instalováno 

pro zajištění ochrany jednotlivých objektů nacházejících se v areálu BSK s.r.o. Tento 

systém bude rozdělen do několika samostatně ovládaných sekcí a bude tak sloužit nejen 

k vlastnímu zastřežení budov, ale bude z něj možno získávat informace o tom, kdo a kdy 

systém obsluhoval. Všechny použité komponenty budou zaneseny do schematického 

plánu, což je obrázek č. 22. 

8.1 PZTS 

Systém bude tvořen soustavou detektorů, ovládacích klávesnic, sirény a vlastní 

ústředny. Ústředna bude pomocí GSM komunikátoru napojena na pult centralizované 

ochrany (dále jen PCO), kde budou jednotlivé signály analyzovány. Dojde-li k poplachu 

způsobenému neoprávněným pohybem osob, k sabotáži detektoru nebo technické poruše, 

bude na tuto skutečnost reagovat bezpečnostní agentura dle svých nastavených pravidel. 
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Hlavní ovládací panel bude umístěn v prostoru vrátnice, na něm bude zřetelně 

signalizováno narušení zastřežených zón. V případě poplachu bude ve spolupráci 

s pracovníkem fyzické ostrahy v areálu BSK zajištěno provedení kontroly popř. zásahu 

v doprovodu týmu členů zásahové skupiny bezpečnostní agentury. To vše dle následně 

nastavených pravidel. Konkrétní prvky jsou uvedeny níže a zakresleny do schématického 

plánu. Rozmístění prvků je v závislosti na vlastnostech místnosti, v prostorách, 

kde se vyskytují větší stroje je umístěno detektorů více, protože by zde mohlo vzniknout 

tzv. slepé místo. V některých místnostech čidla umístěna nebudou, není zde možný volný 

přístup a v prostorách nejsou okna. V ostatních prostorách bude umístěno vždy jen jedno 

čidlo. 

 

Ústředna  

Pro napojení všech komponentů v objektu musí být nainstalována ústředna. Jako 

vhodný typ byla zvolena ústředna s označením JA – 106KR s GSM/GPRS/LAN 

komunikátorem a radiovým modulem. Obrázek č. 12 je tato ústředna. Ústředna může 

sloužit až pro 120 bezdrátových zón a 300 uživatelských kódů. Je možná nastavit až na 4 

PCO.  

 

Obrázek 12: Ústředna JA 106 KR [6] 

Technické parametry:  

 Max. počet periferií  1 - 20 

 Prostředí   vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) 

 Zálohovací akumulátor 12V; 18Ah (7 až 35Ah) 

 Napájení ústředny  230 V / 50 Hz, max. 0,2 A, třída ochrany II 
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 Paměť událostí  cca 1 milion posledních událostí včetně data a času 

 Napájecí zdroj  typ A  

 Maximální doba na  

dobití akumulátoru  72 h 

 LAN komunikátor  Ethernet rozhraní 

 GSM komunikátor   QUAD-BAND850/900/1800/1900MHz 

 Pracovní frekvence  868 MHz ISM pásmo  

 

Radiový modul 

Pro možnou komunikaci prvků s ústřednou je nutno využít rádiového modulu, 

který je kompatibilní se zvolenou ústřednou, jde o sběrnicový modul pro připojení 

bezdrátových komponentů s označením JA – 110 R. Tento komponent je na obrázku č. 13. 

Modul bude namontován přímo do ústředny a obsazuje jednu pozici v zabezpečovacím 

systému. 

Technické parametry: 

 Napájení  ze sběrnice ústředny 12 V (9…15 V) 

 Rozměry  150 x 40 x 23 mm 

 Prostředí  II. vnitřní všeobecné 

 Proudová spotřeba  25 mA 

 Rádiová komunikace 868,1 MHz 

 Pracovní teploty -10 až +40°C 

Obrázek 13: Radiový modul JA - 110 R [9] 

Bezdrátový detektor pohybu 

Jablotron JA-150P je detektor pohybu PIR, jež bude umístěn uvnitř budov 

pro ochranu prostoru. Detekuje pohyb osob a je na obrázku č. 14. Charakteristiky detekce 

lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Stupeň odolnosti k falešným poplachům 

je nastavitelný ve dvou úrovních. Detektor je napájen dvěma alkalickými bateriemi, 

v zabezpečovacím systému Jablotron obsazuje jednu pozici. 

Technické parametry: 

 Komunikační pásmo 868,1 MHz 
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 Rozměry  95 x 60 x 55 mm 

 Komunikační dosah cca 300 m 

 Prostředí  II. vnitřní všeobecné 

 Životnost baterie cca 2 roky  

 Instalační výška 2,5 m nad úrovní podlahy 

 Úhel detekce   110° 

 Délka záběru  12 m (se základní čočkou) 

 Napájecí adaptér 2 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 

V 2400mAh 

 Pracovní teploty -10 až +40°C 

Obrázek 14: PIR detektor JA - 150 P [14] 

Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW 

Pro zajištění bezpečnosti objektu lakovny musí být použity jiné detektory, kvůli 

vyšším teplotám. Z tohoto důvodu budou použity bezdrátové kombinované detektory PIR 

s MW. Označení detektoru je JA – 180W a je znázorněn na obrázku č. 15. Díky spojení 

pohybové a mikrovlnné detekce je senzor vysoce odolný proti falešnému poplachu. 

V případě, že dojde k narušení střeženého prostoru a čidlo PIR zjistí pohyb, aktivuje 

se mikrovlnný detektor, aby tento pohyb potvrdil. Teprve po vyslání potvrzujícího signálu 

vyšle senzor zprávu o poplachu ústředně. 

Technické parametry: 

 Napájení  Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA / 2,4Ah) 

 Komunikační pásmo 868.1 MHz 

 Životnost baterie cca 2 roky 

 Instalační výška 2,5 m nad úrovní podlahy 

 Úhel detekce   120° 

 Délka záběru  12 m (se základní čočkou) 

 Detekční pokrytí  0,5 až 20m 

 Pracovní frekvence MW 9.35 GHz 

Obrázek 15: Kombinovaný detektor JA - 180W [18] 
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Siréna 

V objektu bude instalována bezdrátová venkovní siréna s označením JA – 180 A. 

Bude sloužit k signalizaci poplachu v objektu. Je vybavena sabotážními senzory, 

komunikuje bezdrátovým protokolem Jablotron a je napájena lithiovou baterií. Nevyžaduje 

žádné další napájení. Obrázek sirény je č. 16. 

Technické parametry: 

 Napájení  lithiová baterie BAT-80 Jablotron 6V, 11 Ah 

 Komunikační pásmo 868,1 MHz 

 Rozměry  230 x 158 x 75 mm, 850 g 

 Stupeň krytí  dle ČSN EN 60529 IP34D 

 Komunikační dosah cca 300 m  

 Životnost baterie cca 3 roky 

 Prostředí  -25 až +60°C 

 Siréna   piezo elektrická, 112 dB/m 

Obrázek 16: Venkovní siréna JA - 180 A [17] 

Ovládací modul 

Pro ovládání ústředny bude v prostorách vrátnice a administrativní budovy 

instalována klávesnice. Konkrétně se jedná o bezdrátový přístupový modul s LCD 

displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému, jehož označení je JA – 154 E. 

Tento modul  je obousměrně komunikující, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 

segmenty JA - 192 E. Umožňuje ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů. 

Modul je napájen alkalickými bateriemi. Obrázek modulu se třemi segmenty JA – 192 E 

je na obrázku č. 17. 

Technické parametry: 

 Napájení  4× alkalická baterie AA 1,5 V 

 Rozměry  102 × 151 × 33 mm 

 Pracovní frekvence obousměrný protokol Jablotron 868 MHz 

 Komunikační dosah do 200 m 

 Životnost baterie přibližně 1 rok 

 Provozní teplota -10 až 40°C 

Obrázek 17: Ovládací moduj JA - 154 E [15] 
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8.2 CCTV 

Do prostorů areálu bude instalován kamerový systém, v kombinaci s venkovními 

detektory pohybu zajistí možnost hlídání vnějšího perimetru, především v nočních 

hodinách a ve dnech, kdy zde není výrobní proces. Tento systém bude napojen na centrální 

monitorovací systém (dále CMS), jež zajistí vzdálený dohled dispečinku bezpečnostní 

agentury. Dispečink bude schopen reagovat na videoalarmy, způsobené pohybem osob 

v monitorovacím prostoru v době jeho zastřežení a současně bude pořízen záznam, který 

je v případě potřeby využitelný k rozklíčování jednotlivých událostí. Mimo vnější plochy 

v okolí oplocení areálu, bude monitorována oblast vrátnice. V rámci rádiové varianty bude 

využito bezdrátových kamer v kombinaci s bezdrátovým DVR. Komponenty budou 

popsány níže. 

 

Kamery 

Pro realizaci sledování chráněného prostoru budou využity v této variantě 

bezdrátové kamery EXCLUSIVE RV, jež jsou schopny libovolně kombinovat s kamerami 

stejné řady. Vybrané zařízení je na obrázku č. 18. Kamery jsou schopny snímání 

až do vzdálenosti 100 metrů na volném prostranství a dosvitu 10 metrů v naprosté tmě. 

Kamery budou v objektu 3. 

Technické parametry: 

 Přenosová frekvence 2.408,625 MHz - 2.470,5 MHz 

 Senzor kamery VGA 1/4 SOC 

 Rozlišení videa 640x480@30 FPS 

 Minimální osvětlení 0 Luxů 

 Vybavení  neviditelné IR přisvícení 

 Napájení  230 V 

 Spotřeba  135 mA (bez IR), 245 mA (s IR) 

 Rozměry   65x87x175mm 

 

Obrázek 18: Bezdrátová kamera EXCLUSIVE RV [2] 
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Záznamové zařízení 

K uložení záznamu a možnému sledování a přenosu obrazu na CMS v tomto 

případě bude sloužit bezdrátové DVR EXCLUSIVE RV. Toto zařízení umožňuje příjem 

až ze 4 bezdrátových kamer. DVR bude umístěno v prostorách vrátnice.  

Technické parametry: 

 Formát videa  NTSC / PAL 

 Rozlišení  video 320x240px; foto 640x480px 

 Napětí   5 V 

 Spotřeba  900 mA 

 Jazyk menu  angličtina 

 Váha   160 gramů 

 Rozměry  101 x 105 x 26mm 

Obrázek 19: DVR EXCLUSIVE RV [3] 

8.3 Systém obchůzkové kontroly 

Pro přehled a kontrolu pracovníků strážní služby a provádění jejich obchůzek bude 

v areálu instalován systém obchůzkové kontroly. Tento systém se skládá ze čtecího 

zařízení a z RFID pasivních čtecích bodů. Systém bude konkrétněji popsán níže. 

 

ActiveTrack GPS 

Pro kontrolu provádění obchůzkové činnosti bude v objektu umístěno mobilní 

zařízení pro evidenci systému obchůzkové činnosti (dále jen SOK). Toto zařízení bude 

součástí vybavení pracovníka bezpečnostní agentury, provádějícího pochůzkovou činnost. 

Prostřednictvím načítání čipů rozmístěných v areálu, bude prováděna evidence obchůzek. 

Zařízení bude mimo funkci načtení bodů obchůzky plnit i funkci tísňového tlačítka. 

Prostřednictvím GSM bude probíhat on-line komunikace s PCO. V případě neplnění plánu 

obchůzek, aktivace tísňového tlačítka, popřípadě pádu pracovníka bude tato informace 

vyhodnocena prostřednictvím aplikace PCO a na vzniklou situaci bude reagovat dispečink. 

Pro zajištění SOK bude sloužit systém ActiveTrack GPS, který je na obrázku č. 20. 
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Obrázek 20: Zařízení ActiveTrack GPS [1] 

Technické parametry: 

 Frekvence   125 kHz 

 Čtecí vzdálenost 3 – 4 cm 

 GPS kanály   50 - kanálový  

 Přesnost pozice <2,5 m 

 Napájení   5V/1A 

 Napájecí konektor Standard s Micro USB B konektor 

 Baterie   Li - Polymer , 2400 mAh 

 Funkčnost  24 hodin (s plně nabitou baterií) 

 Typ krytu   IP67 

 Rozměry   121x60x30 mm 

 Hmotnost   150 g (GPS zařízení), 30 g (baterie) 

 Provozní teplota -20 ° C až +60 ° C 

 Počet alarmů  1000 (v paměti), 2000 (v systému) 

 

Čtecí body 

Pro vyznačení obchůzkové trasy a určení bodů, plnící funkci identifikačního tagu, 

budou sloužit bezdrátové pasivní RFID identifikační karty s označením PC – 01. Jedná 

se o plastovou kartu, která bude k částem objektu přilepena epoxidovým lepidlem. Vzor 

karty je uveden na obrázku č. 21. 

Technické parametry: 

 Rozměry  85,6x54x0,8 mm 

 Barva   bílá 
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 Protokol  Manchaster 

 Frekvence  125 kHz 

 Materiál  ABS plast v PVC folii 

Obrázek 21: Přístupová karta PC – 01 [22] 

8.4 Ekonomické zhodnocení rádiového provedení 

Celkový cenový rozpočet návrhu bezdrátové varianty je uveden v tabulce č. 13. 

Tabulka 13: Rozpočet bezdrátové varianty Vlastní 

Položka Označení Počet Cena/kus s DPH Celková cena 

Ústředna JA – 106 KR 1 11 944 Kč 11 944 Kč 

Radiový modul JA – 110 R 1  2 183 Kč  2 183 Kč 

Klávesnice JA – 154 E 2  2 643 Kč  5 286 Kč 

PIR čidlo JA – 150 E 26  1 576 Kč 40 976 Kč 

PIR + MW JA – 180 W 2  2 199 Kč  4 398 Kč 

Siréna JA – 180 A 1  3 130 Kč  3 130 Kč 

Kamery EXCLUSIVE RV 3  3 290 Kč  9 870 Kč 

DVR EXCLUSIVE RV 1  4 995 Kč 4 995 Kč 

Obchůz. systém ActiveTrack 1  6 750 Kč 6 750 Kč 

Obchůz. body PC – 01 8        51 Kč    408 Kč 

Montáž  1  5 000 Kč 5 000 Kč 

Celkem      94 940 Kč 
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Obrázek 22: Schématický plán radiového zabezpečení Vlastní 
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8.5 Náklady na provoz 

V této části bude řešena problematika nákladů na provoz. V tomto případě se bude 

jednat o výměnu baterií v periodickém opakování a spotřebu elektrické energie u ústředny 

a kamer. Jelikož jsou při koupi prvky dodávány i s napájením, nebudou baterie potřebné 

při montáži zahrnuty do výpočtu. Všechny typy napájení, potřebné pro bezpečnostní prvky, 

distribuuje také společnost JABLOTRON, jejíž komponenty jsou navrženy. Doba provozu 

a tím i doba pro výpočet nákladů bude stanovena na 10 let. Všechny údaje budou 

zaznamenány do tabulky č. 14. 

 

Tabulka 14: náklady na provoz Vlastní 

Prvek 
Napájení 

(Ks) 
Ks 

Životnost 

(roky) 

Ks 

(Odběr) 

za 10 let 

Cena 1 

napájení 

(Kč/ks, 

kWh) 

Cena celkem 

Ústředna Ze sítě 1  
4 029,60 

kWh 

4,60 

Kč/kWh 
18 537 Kč 

Radiový 

modul 
Z ústředny 1  

  26,28 

kWh 

4,60 

Kč/kWh 
      121 Kč 

PIR čidlo 

Alkalické 

baterie typu 

AA(2) 

26 2 260 
18 

Kč/ks 
    4 680 Kč 

PIR + 

MW 

Lithiová baterie 

typu LS(1) 
2 2 10 

93 

Kč/ks 
       930 Kč 

Siréna 
Lithiová baterie 

BAT – 80(1) 
1 3 3 

478 

Kč/ks 
    1 434 Kč 

Kamery Ze sítě 3  
4 936,26 

kWh 

4,60 

Kč/kWh 
  22 707 Kč 

DVR Ze sítě 1  
3 942 

kWh 

4,60 

Kč/kWh 
  18 134 Kč 

Ovl. 

modul 

Alkalické 

baterie typu 

AA(4) 

2 1 80 
18 

Kč/ks 
     1 440 Kč 

SOK Ze sítě(1) 1 2 dny 
54,75 

kWh 

4,60 

Kč/kWh 
        252 Kč 

Celkem   68 235 Kč 
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8.6 Hodnocení praktických vlastností 

V této části práce budou zhodnoceny výhody a nevýhody bezdrátového provedení 

zabezpečení. 

8.6.1 Výhody systému 

Bezdrátová varianta umožňuje možnost instalace bez nutnosti instalace vytváření 

kabelových tras, což je hlavní argument pro ty, co nechtějí přistoupit k řezání drážek 

do zdiva a s tím spojenými nepříjemnosti jako jsou prach, porušení jednotlivých barevných 

nátěrů stěn a riziko poškození stávajících rozvodů.  

Další výhodou je možnost dálkově střežit místa, kde není možné vést kabelovou 

trasu a kde není možno napájet ústřednu, která potřebuje 230V rozvod elektrické sítě. 

Typickým příkladem může být zahradní domek, sklad umístěný za pozemkem, přes 

který není možno vést kabeláž. 

8.6.2 Nevýhody systému 

Systém je nutno udržovat pravidelným servisem co do výměny baterií 

v bezdrátových detektorech, jejich životnost je přímo úměrná tomu, jaká je frekvence 

detekce osob v jejich blízkosti. Jinou životnost budou mít baterie v uzavřeném skladu, 

kde se nikdo nepohybuje a čidlo vysílá jen svůj periodický signál testující jeho funkčnost 

a stav baterie a jinou životnost bude mít baterie v detektoru, umístěný ve vstupním 

vestibulu nebo např. v kanceláři. Dalším parametrem silně ovlivňujícím výdrž baterie 

je teplota prostředí. 

Mezi další nevýhody bezdrátových detektorů je způsob jejich chování při detekci 

resp. zasílání informací o aktivaci detektoru. Za účelem prodloužení životnosti 

lze detektory nastavit na interval 1 min. Většinou se však používá právě z důvodů 

životnosti, interval 5 min. V praxi to znamená, že detektor při aktivaci odvysílá stav 

detekce a poté se na dobu 1 min nebo 5 min odmlčí. Po uplynutí intervalu se situace 

opakuje. Pracovníci PCO tak ve sledu událostí vidí alarmový stav, ale další informaci 

obdrží až po uplynutí uvedeného intervalu. 

V závislosti na síle, vlhkosti a armování zdiva, klesá rádius komunikace vlastních 

bezdrátových prvků, obzvláště v prostředí, kde dochází k rušení díky jiným zdrojům 

magnetického pole, mohou být tyto prvky značně nestabilní. 
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9 Návrh metalického zabezpečení  

Tato kapitola bude obsahovat návrh zabezpečení objektu BSK s.r.o. ve formě 

metalického bezdrátového elektrického zabezpečení. Tento druh zabezpečení bude 

fungovat pomocí PZTS, kamerových systémů a systému obchůzkové kontroly. PZTS bude 

použito tak jako ve výše uvedené kapitole převážně ve vnitřních prostorách objektu 

pro zajištění jejich ochrany. CCTV bude použito pro zabezpečení venkovních prostor 

a ochraně perimetru. A jako v předešlém návrhu i zde bude kontrolní činnost strážní služby 

zajištěna pomocí SOK. I součástí této varianty bude schématický plán, v něm budou 

všechny komponenty zaznačeny. Toto schéma je součástí obrázku č. 33. 

9.1 PZTS 

PZTS v této variantě zabezpečení v objektu se bude skládat z ústředny, ovládacího 

zařízení, sirény, PIR a mikrovlnných čidel. S rozdílem, že se nebude jednat o bezdrátové 

prvky, ale všechny tyto prvky budou propojeny pomocí sběrnice. V několika následujících 

odstavcích budou tyto prvky popsány konkrétněji a zaznačeny budou do schematického 

plánu. 

 

Ústředna 

Typ ústředny bude použitý stejný jako u bezdrátové varianty s označením JA – 106 

KR. Jedná se o ústřednu s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem a radiovým 

modulem, což znamená, že je vhodná jak pro drátový tak bezdrátový systém. 

 

Ovládací zařízení 

Jako prvek pro ovládání ústředny bude sloužit sběrnicový přístupový modul s LCD 

displejem, ovládacími klávesami a RFID čtečkou. Tento komponent, na obrázku č. 23 má 

označení JA – 114 E. Klávesnice je v základním stavu vybavena 1 až 20-ti ovládacími 

segmenty. Komunikuje s ústřednou pomocí sběrnice a také z ní je napájena. Toto ovládací 

zařízení bude instalováno v prostorách vrátnice a také nové administrativní budovy.  

Technické parametry: 

 Napájení  ze sběrnice ústředny (9…15 V) 

 Pracovní teploty -10 až +40 °C 
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 Frekvence  125 kHz 

 Proudová spotřeba  15 mA 

 

 

 

Obrázek 23: Ovládací zařízení JA - 114 E [12] 

Siréna 

Pro akustickou signalizaci poplachu bude v areálu použita instalace sběrnicová 

venkovní siréna JA – 111 A Base. Jedná se o venkovní základnu s elektronikou, která musí 

být doplněna plastovým krytem JA – 1X1A – C – WH. Tyto části se prodávají odděleně, 

což bude zhodnoceno v ekonomickém posouzení. Siréna je napájena a komunikuje 

se sběrnicí ústředny. Komponenty jsou na obrázku č. 24. 

 

Obrázek 24: Venkovní siréna JA - 111 A s krytem JA - 1X1A - C – WH [7], [11] 

Technické parametry: 

 Napájení  ze sběrnice ústředny 12 V (9…15 V) 

 Proudová spotřeba  5 mA 

 Záložní akumulátor NiCd pack 4,8 V/1800 mAh (životnost cca 3 roky) 

 Siréna    piezo elektrická110 dB / m  

 Rozměry  200 x 300 x 70 mm 

 Pracovní teploty -25 °C až +60 °C 

 Stupeň krytí  IP41 
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PIR čidla 

Zabezpečení interiérů bude zajištěno infrapasivní detekcí pohybu v místnosti 

pomocí použití sběrnicového PIR detektoru JA – 110 P. Tato čidla budou použita 

i pro zabezpečení perimetru v zadní části objektu. Čidlo je na obrázku č. 25 a jejich 

umístění je zaznamenáno ve schematickém plánu metalického zabezpečení. Tento detektor 

je napohled stejný jako JA – 150 P, ale na rozdíl od bezdrátového je napájen ze sběrnice. 

Technické parametry: 

 Napájení  ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V) 

 Rozměry  95 x 60 x 55 mm 

 Instalační výška 2,5 m nad úrovní podlahy 

 Úhel detekce  110° 

 Délka záběru  12 m (se základní čočkou) 

 Proudová spotřeba  5 mA 

 

Obrázek 25: Sběrnicový PIR detektor JA - 110 P [8] 

Mikrovlnná čidla 

Pro zajištění bezpečnosti v prostorách lakovací haly bude použit sběrnicový duální 

PIR a MW detektor pohybu JA – 120 PW, jež je na obrázku č. 26. Díky kombinaci PIR 

a MW je tento detektor velice odolný proti falešným poplachům a při detekci je aktivován 

MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR.  

Technické parametry: 

 Napájení   ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V) 

 Rozměry   95 x 60 x 55 mm 

 Instalační výška  2,5 m nad úrovní podlahy 

 Proudová spotřeba   5 mA 

 Úhel detekce    110° (se základní čočkou) 

 Detekční pokrytí   12 m (se základní čočkou) 

 

 

Obrázek 26: Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu JA - 120 PW [13] 
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Izolátor 

Izolátor je určen pro oddělení a ochranu nechráněných částí vedení sběrnice, 

což jsou části, vycházející ven z objektu. Je napájen z ústředny. V případě, že dojde 

ke zkratu, bude oddělena část před a za izolátorem. Izolátor je neadresovatelný, 

což znamená, že v systému neobsazuje žádnou pozici. U tohoto typu zabezpečení bude 

použit modul izolátoru sběrnice JA – 110T, který je na obrázku č. 27. 

Technické parametry: 

 Napájení  ze sběrnice ústředny 12 V (9…15 V) 

 Pracovní teploty -10 až + 40 °C 

 Proudová spotřeba 5 mA 

 Přípustné zatížení  

vnější větve sběrnice max 250 mA 

 

 

Obrázek 27: Modul izolátoru sběrnice JA - 110T [10] 

Sběrnice 

Pro instalaci drátové varianty bude použit instalační kabel pro systém JA 100 

s označením CC – 02. Kabel slouží pro propojení, komunikaci s ústřednou a zároveň jsou 

všechny detektory z této sběrnice napájeny. Barvy drátů uvnitř kabelů jsou shodné 

s barvami svorek prvků systému JA 100. Kabel je dodáván v krabici s otočnou cívkou 

v délce 300m,obrázek č. 28. Pro ochranu kabeláže ve venkovním prostředí bude použitý 

chránič ve formě husího krku.  

Technické parametry: 

 Splňuje  označení černou barvou po jednom metru 

 Balení   300m 

 2 × 2 × 24 AWG max. odpor ss vodiče při 20 °C 97 Ω /km 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Instalační kabel CC – 02 [5] 
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9.2 CCTV 

Do prostorů areálu bude instalován kamerový systém, v kombinaci s venkovními 

detektory pohybu zajistí možnost hlídání vnějšího perimetru, především v nočních 

hodinách a ve dnech, kdy zde není výrobní proces. Tento systém bude napojen na centrální 

monitorovací systém (dále CMS), jež zajistí vzdálený dohled dispečinku bezpečnostní 

agentury. Dispečink bude schopen reagovat na videoalarmy, způsobené pohybem osob 

v monitorovacím prostoru v době jeho zastřežení a současně bude pořízen záznam, 

který je v případě potřeby využitelný k rozklíčování jednotlivých událostí. Mimo vnější 

plochy v okolí oplocení areálu, bude monitorována oblast vrátnice. 

 

Kamery 

Pro střežení oblasti vstupu a západní strany areálu i oplocení budou v objektu 

umístěny Full HD IP kamery značky AVTECH AVM 552. Jsou to 2 megapixelové kamery 

s IR doplněné o funkci WDR, což znamená, že kamera je schopna vyrovnávat velké jasové 

rozdíly v obraze. Tyto kamery mají možnost dosvitu až 50 m. Obrázek kamery je č. 29. 

Technické parametry:  

 Krytí   Venkovní IP66 

 Rozlišení  1920 x 1080  

 Intenzita osvětlení Den: 0.1 Lux 

Noc: 0 Lux s IR 

 Typ   IR diody 850 nm 

 Objektiv  Megapixelový varifokální DC 2.8 - 12 mm  

 Uložiště externí Slot pro paměťovou kartu micro SDHC Class 10  

(max. kapacita 32 GB) 

 Vnitřní paměť  Integrovaná 20 MB (na 2-3 události)  

 Funkce  WDR, Focus assist 

 Připojení  Ethernet, RJ-45 

 Napájení  PoE 802.3af / DC 12 V 

 Spotřeba  6 W / 8 W s IR 

 Rozměry / Váha  86 x 152 mm, 780 g 

Obrázek 29: Full HD IP kamera AVTECH AVM 552 [25] 
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Záznamové zařízení 

K uložení záznamu z kamer bude v objektu sloužit záznamové zařízení značky 

NUUO NVRmini2 NE 2040 na obrázku č. 30. Toto zařízení bude umístěno v prostorách 

vrátnice a umožňuje uložení až 2 TB dat. Kvůli možnosti využití maximálních vlastností 

kamer je nutné, aby zařízení podporovalo dané kamery. Toto zařízení je kompatibilní 

s více než 900 typy kamer, k nimž patří i kamery použity v tomto návrhu. 

Technické parametry: 

 Počet kamer  max. 4 

 Počet HDD  2x SATA II 

 Maximální kapacita 1 až 4 TB 

 I/O rozhraní  2x USB 2.0 

 Teplota (pracovní) 0 - 40° C 

 Vlhkost (pracovní) 10 - 85 % 

 Nahrávací rychlost 120 fps / 1.3 Mpix 

 Max. datový tok 40 Mbps 

 Chytré vyhledávání pohyb, chybějící+cizí objekt, rozostření+zakrytí 

 Hmotnost  2.12 kg 

 Rozměry  140 x 109.8 x 219 mm 

 Napájení / odběr 100 - 240 V / 40 W 

 

 

 

 

Obrázek 30: Záznamové zařízení NUUO NVRmini2 NE 2040 [21] 

Centrální napájecí zdroj 

Kamery musí být napájeny pomocí centrálního napájecího zdroje z důvodu, 

že na plášti budovy, kde sledovací zařízení bude umístěno, není možnost napájení rovnou 

ze sítě. Napájení bude v prostorách, kde se nachází ústředna a bude se jednat o zařízení 

s označením TP – LINK TL – SF 1008P. Zdroj je na obrázku č. 31. 

Technické parametry: 

 Portů   8x 10/100 
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 PoE   4 porty, celkově max. 53W 

 Spravovatelný  ne 

 Provedení  stolní 

 Hlučnost  0 dB 

 Spotřeba  58 W 

Obrázek 31: Napájecí zdroj TP - LINK TL - SF1008P [20] 

Kabely 

K propojení záznamového zařízení, centrálního napájecího zdroje a kamer bude 

sloužit venkovní UTP kabel LYNX Cat5e s dvojitým PE pláštěm, tento komponent 

je na obrázku č. 32. Tento kabel bude stejně jako sběrnice ve venkovním prostředí opatřen 

chráničem husího krku, jehož cena bude započtena v nákladech na montáž. 

Technické parametry: 

 Materiál vodiče  měď 24 AWG 

 Materiál pláště LDPE, tloušťka 0,5 mm 

 Průměr kabelu  6mm 

 Barva   černá 

 Certifikace  ETL/3P dle ANSI/TIA/EIA-568-B.2  

 Provozní teplota -20°C až 70°C 

 Balení    cívka 305m 

 

 

 

Obrázek 32: UTP kabel LYNX Cat5e [24] 

9.3 Systém obchůzkové kontroly 

Pro kontrolu obchůzek strážných bude i v tomto případě disponovat objekt SOK. 

Jelikož by bylo velmi složité a z finančních důvodů nevhodné instalovat do areálu drátový 

systém obchůzkové kontroly, bude i v tomto případě použit systém obchůzkové kontroly 

pomocí přístroje ActiveTrack a bezdrátových bodových RFID karet. Tento systém byl 

popsán v předešlé variantě zabezpečení, z tohoto důvodu bude pouze zahrnut do celkového 

ekonomického zhodnocení.  
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9.4 Ekonomické zhodnocení  

V této kapitole bude výčet všech komponentů použitých při návrhu metalické 

varianty elektrického zabezpečení a také přehled nákladů na jejich koupi a instalaci. 

Přehled je shrnut v následující tabulce č. 15. Tabulka obsahuje informace o názvu prvku, 

jeho označení, počtu, ve kterém se nachází v objektu, cenu za jeden prvek a celkovou cenu 

za komponenty stejného typu 

Tabulka 15: Ekonomické zhodnocení metalické variantyVlastní 

Položka Označení Počet Cena/kus s DPH Celková cena 

Ústředna JA – 106 KR 1 11 944 Kč 11 944 Kč 

Sběrnice CC - 02 800 m 
        1 555 Kč 

/300 m 
  4 147 Kč 

Klávesnice JA – 114 E 2   2 093 Kč   4 186 Kč 

PIR čidlo JA – 110 P 26      572 Kč 14 872 Kč 

PIR + MW JA – 120 PW 2   1 923 Kč   3 846 Kč 

Siréna JA – 111 A 1   1 715 Kč   1 715 Kč 

Kryt sirény 
JA–1X1A–C-

WH 
1      401 Kč       401 Kč 

Izolátor JA – 110 T 5     392 Kč    1 960 Kč 

Obchůzkový systém ActiveTrack 1  6 750 Kč    6 750 Kč 

Obchůzkové body PC – 01 8       51 Kč       408 Kč 

Kamery 
AVTECH 

AVM552 
3  9 317 Kč 27 951 Kč 

Záznamové zařízení 
NVRmini2 NE 

2040 
1 10 889 Kč 10 889 Kč 

Napájecí zdroj 
TP-LINK-TL-

SF1008P 
1   1 290 Kč   1 290 Kč 

Kabel UTP LYNX Cat5e 300 m 
  2 587 Kč 

/305 m 
  2 587 Kč 

Montáž  1  16 000 Kč   16 000 Kč 

Celkem     108 946 Kč 
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Obrázek 33: Situační plán metalického zabezpečení Vlastní
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9.5 Náklady na provoz 

I v této variantě bude zohledněn přehled nákladů na provoz metalické varianty 

elektrického zabezpečení. Shrnutí bude probíhat opět na dobu 10 let s rozdílem, že v tomto 

návrhu nebude zahrnuta výměna baterií, tudíž se hodnocení bude týkat především nákladů 

na provoz elektrické energie spotřebované užíváním systému. Tyto náklady jsou shrnuty 

v následující tabulce č. 16. 

Tabulka 16: Náklady na provoz [23] 

Prvek Ks Příkon (W) 
Spotřeba energie 

za 10 let (kWh) 

Cena 

(1kWh) 
Cena celkem 

Ústředna 1 46 4 029,60 4,60 18 536,16 Kč 

Klávesnice 2 0,18       31,54 4,60        145,06 Kč 

PIR čidlo 26 0,06     136,76 4,60       629,10 Kč 

MW + PIR 2 0,06       10,52 4,60         48,36 Kč 

Siréna 1 0,06         5,26 4,60         24,18 Kč 

Izolátor 5 0,06         26,3 4,60       120,98 Kč 
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Záznamové 

zařízení 
1 40 3 504, 00 4,60 16 118,40 Kč 

Napájecí 

zdroj 
1 58 5 080,80 4,60 23 371,68 Kč 

ActiveTrack 1 5       54,75 4,60      251,85 Kč 

Celkem 59 245,77 Kč 

9.6 Hodnocení praktických vlastností 

V této kapitole bude provedeno hodnocení z hlediska výhod a nevýhod metalického 

návrhu zabezpečení. 

9.6.1 Výhody systému 

U tohoto typu provedení zabezpečení odpadá proti bezdrátovému systému nutnost 

servisu baterií v detektoru. 

Informace o stavu narušení jednotlivých zón přicházejí na rozdíl od bezdrátové 

varianty na PCO nepřetržitě a nedochází tak k časovým prodlevám. 

Všechny ovládací prvky jsou neustále aktivní a podsvícené. Na rozdíl od rádiového 

systému nepřepínají do tzv. spícího režimu, ve kterém zhasíná jejich ovládací panel 

a zobrazovací displej. 

9.6.2 Nevýhody systému 

Instalace systému vyžaduje vytvoření kabelových tras, což sebou nese stavební 

úpravy s nutností řezání drážek ve zdivu, popř. vrtání krycích elektroinstalačních lišt. 

Tyto systému musí být vždy instalovány pomocí kabeláže, neumožňující jejich 

flexibilitu v rozmístění detektorů tak jako tomu je u bezdrátové varianty. 

Instalace drátových systémů je též o něco složitější než u rádiových typů, čímž 

se i zvyšují finanční náklady na montáž.  

10 Porovnání navržených variant 

Pro srovnání návrhů inovativního zabezpečení drátové a rádiové varianty bude 

použito kriteriálního posouzení, konkrétně metodou rozhodovací matice, v níž budou 
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zohledněny jak funkčnost systému, ekonomické vyhodnocení, tak i vlastnosti těchto 

systémů, atd. Tato metoda spočívá ve stanovení a hodnocení určených kritérií, která jsou 

zvolena následovně: 

 

K1 – Spolehlivost 

K2 – Náklady na realizaci 

K3 – Náklady na provoz 

K4 – Náročnost realizace 

K5 – Míra ochrany 

K6 – Možnost rozšíření 

 

V první části budou kritéria bodově ohodnocena na základě stupnice 1 – 10 

(kde 1 – vyhovuje nejméně a 10 – vyhovuje nejvíce). Bodové ohodnocení je uvedeno 

v tabulce č. 17. Následně jsou zvoleným kritériím přiřazené váhy od 1 – 10 (kde 1 – 

nejnižší důležitost, 10 – nejvyšší důležitost). V posledním kroku jsou váhy kritérií 

násobeny hodnotami, které byly přiřazeny jednotlivým návrhům. Toto zhodnocení 

je uvedeno v tabulce č. 18. Jako vhodnější varianta je zvolena varianta s vyšším počtem 

součtu hodnot. [30] 

Tabulka 17: Porovnání nároků podle kritérií 

Kritérium Metalická varianta 
Bezdrátová 

varianta 

K1 9 6 

K2 8 9 

K3 6 8 

K4 4 6 

K5 9 6 

K6 8 8 

Součet 44 43 

Pořadí 1. 2. 
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Tabulka 18: Porovnání důležitosti kritérií 

Kritérium Váha Metalická varianta Bezdrátová varianta 

K1 10 90 60 

K2 5 40 45 

K3 4 24 32 

K4 3 12 18 

K5 7 63 42 

K6 4 32 32 

Součet 261 229 

Pořadí 1. 2. 

 

Z hodnocení vyplývá, že jako vhodnější varianta se jeví návrh metalického 

zabezpečení. Tato varianta i přes své vyšší náklady na realizaci, provoz a možnost 

složitější montáže je pro společnost výhodnější z pohledu širšího rozmezí použitých prvků 

a funkčnosti systému. 
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11 Závěr 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo ekonomicky porovnat dva návrhy 

elektrického zabezpečení. Tohoto cíle bylo dosaženo v závěru práce, kde došlo k vytvoření 

návrhu drátové a bezdrátové varianty.  

První věcí, která napomohla při tvorbě práce, byla analýza Ishikawa, pomocí 

níž došlo k zmapování situace a tím i identifikování rizik. Následně byla všechna tato 

rizika zhodnocena pomocí analýzy FMEA a souvztažnosti. Celkové provedení analýz 

a zhodnocení výsledků obsahuje kapitola 6. Na základě vyhodnocení je v kapitole 7 

realizován návrh inovativního zabezpečení. 

Prvotní část je věnována fyzické ostraze a režimové ochraně. Tyto druhy ochrany 

byly v objektu již nějakým způsobem konány, ale na základě výsledků jsem zhodnotila, 

že jejich provádění není úplně dostačující. Proto je v úvodu výčet opatření, která by 

se měla z důvodu funkčnosti zajistit. 

Další část tvoří návrh rádiové varianty. Tento návrh je realizován pomocí 

bezdrátových komponentů firmy Jablotron, bezdrátových kamer a systémem obchůzkové 

kontroly. Výběr komponentů byl přizpůsoben podmínkám objektu, kde by měly být 

umístěny. Ekonomické zhodnocení této varianty bylo rozděleno do dvou celků, jeden tvoří 

náklady na montáž, činící 94 940 Kč, druhá je tvořena shrnutím nákladů na servis, čímž 

je myšlena především výměna baterií v hodnotě 68 235 Kč.  

Pasáž obsahující metalický návrh, je tvořena stejně jako v radiové variantě prvky 

společnosti Jablotron, systémem obchůzkové kontroly a kamerami. Ekonomické 

zhodnocení vyšlo o něco vyšší než u předešlé varianty, v hodnotách 108 946 Kč 

na realizaci a 59 245,77 Kč je cena za odběr elektřiny všech komponentů po dobu 10 let.  

Každá varianta byla ve svém závěru zhodnocena z hlediska praktických vlastností, 

tudíž zde byl uveden výčet jejich výhod a nevýhod. Na konec práce bylo provedeno 

posouzení variant pomocí kriteriálního ohodnocení. Na základě tohoto zhodnocení jsem 

dospěla názoru, že i přes své nižší finanční náklady, jak v rámci pořizování a montáže, 

tak i nákladů na provozování, je v tomto případě vhodnější použít v tomto případě objektu 

drátové komponenty. Jsou sice dražší, ale v oblasti bezpečnosti, splňují možnost větší 

rozmanitosti použitých prvků, mají menší nároky na servisování a jsou z části o něco málo 

spolehlivější než rádiové prvky.  
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