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Anotace 

 JANČA, M.: Zabezpečení společnosti ARGOS PZS, s.r.o. prostředky technické 

ochrany. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2014. 71 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou stávajícího zabezpečení aktiv společnosti 

ARGOS PZS, s.r.o., identifikací možných rizik pomocí vybraných analytických metod 

a návrhem inovativního řešení pro snížení rizik na přijatelnou úroveň. Úvodní část diplomové 

práce se věnuje aktuální právní úpravě bezpečnosti osob a majetku v České republice, 

objasnění nejfrekventovanějších pojmů, rozdělení a struktuře fyzické ochrany. V další části 

diplomové práce je řešena problematika stávajícího zabezpečovacího systému. Na základě 

identifikace rizik jsou zpracovány tři inovativní návrhy zabezpečení včetně ekonomického 

srovnání a výběru nejvhodnější varianty. 

 

 Klíčová slova: analýza rizik, riziko, ochrana, bezpečnost. 

 

Summary 

 JANČA, M.: Security ARGOS PZS, s.r.o. means of technical protection. Diploma 

thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2014. 71 pages. 

 

The diploma thesis deals with problems of existing security of company assets 

ARGOS PZS, s.r.o., identification of possible risks by selected analytical methods and the 

proposal of innovative solutions to reduce of risks to acceptable level. The introductory part 

of diploma thesis deals with the current legal regulations of person and property protection in 

the Czech Republic, the most frequent clarification of terms, partition and structure of 

physical protection. The next part of diploma thesis approaches the problems of existing 

security system. Based on the risk identification are processed three innovative proposals of 

security including economic comparison and selecting of the best solution. 

 

 Keywords: risk analysis, risk, protection, security. 
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1 Úvod 

Ochrana lidského jedince, zdraví a vlastnictví majetku hmotného či nehmotného 

charakteru je v zásadě chápána jako základní lidská potřeba. Podle amerického psychologa 

a zakladatele humanistického proudu v psychologii Abrahama Harolda Maslowa je potřeba 

bezpečí zařazena v hierarchii lidských potřeb (Maslowova pyramida lidských potřeb) na 

druhém místě hned za fyziologickými potřebami člověka. Bezpečí (ang. security) můžeme 

charakterizovat jako stav lidského systému, při kterém jsou rizika plynoucí z hrozeb 

minimalizována na přijatelnou úroveň. V případě komplexního pojetí bezpečnosti (ang. 

safety) pohlížíme na bezpečnost jako na soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského 

systému. V současné demokratické společnosti není možné zajistit bezpečnost pouze ze strany 

státu, ale také subjektu samotného. Bezpečnost je tak chápána jako služba za úplatu 

poskytována firmou zajišťující ochranu na bázi komerční bezpečnosti.  

Fyzická ochrana objektu dnes představuje komplexní formu zajištění bezpečnosti. 

Základní prvkem fyzické ochrany je ochrana klasická, která je tvořena zejména 

mechanickými zábrannými systémy, jejichž hlavním úkolem je zpomalení pachatele. Na 

klasickou ochranu navazuje ochrana technická, jež pomocí technických prostředků ochrany 

detekuje pachatele a předává signál na kompetentní místo, odkud je řešen represivní zákrok 

proti pachateli. Pro správnou funkčnost navrženého bezpečnostního systému je zapotřebí 

implementovat systém do bezpečnostní politiky organizace formou organizačně-

administrativních opatření (režimová ochrana). Velice aktivní a efektivní, ale zároveň 

ekonomicky nejnákladnější prvek ochrany je fyzická ostraha. Právě fyzická ostraha je 

nejčastěji řešena na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem komerční bezpečnostní 

služby a organizací střeženého objektu. Aplikací výše uvedených prvků ochrany můžeme 

vytvořit komplexní a vyvážený bezpečností systém. Část rizik můžeme také zahrnout také do 

pojištění a zbylá rizika, která po aplikaci bezpečnostního systému i nadále přetrvávají, se 

označují jako tzv. zbytková rizika.  

Cílem diplomové práce je bezpečnostní posouzení současného systému zabezpečení 

společnosti ARGOS PZS, s.r.o., analýza hodnocení rizik a návrh inovativního řešení 

bezpečnostního systému aplikací zejména technických prostředků fyzické ochrany.  
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2 Rešerše 

Problematika fyzické ochrany osob a majetku je velice obsáhlá, proto také literatury 

a odborných publikací týkajících se daného oboru je celá řada. Vzhledem ke standardizaci 

českých norem s normami evropskými může docházet ke změnám ve značení či názvosloví. 

Je tedy důležité pracovat s publikacemi mladšího vydání, kde je pravděpodobné, že již budou 

obsahovat aktuální terminologii. Při používání starších publikací je potřeba vždy ověřit, zda 

jsou uvedené informace stále platné. Níže uvádím publikace, ze kterých jsem nejvíce čerpal 

v rámci této diplomové práce. 

 

LUKÁŠ, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. I. díl, Teorie 

a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1.vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 

978-80-87500-05-7. 

 Publikace se velmi obsáhle věnuje rozdělením detektorů narušení střeženého prostoru 

a jejich fyzikální podstatě. Druhá část se zabývá inovacemi v oblasti poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, inteligentních kamerových systémů, přístupových 

systémů a dohledových a poplachových přijímacích center. Ve třetí části autoři popisují 

projektování zabezpečovacích systémů včetně bezpečnostního posouzení objektu a analýzy 

rizik. V ostatních částech publikace je věnována pozornost soukromým bezpečnostním 

službám, právní úpravě a profesní obraně v komerční bezpečnosti. 

   

LUKÁŠ, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management II. II. díl, Teorie 

a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1.vyd. Zlín: VeRBuM, 2012, 387 s. ISBN 

978-80-87500-19-4. 

 Publikace navazuje na předchozí díl a soustřeďuje pozornost kamerovým systémům, 

řízení rizik a jednotlivým analýzám rizik zaměřeným na průmyslové objekty. Autoři 

publikace se dále věnují profesní obraně pracovníků komerční bezpečnosti pomocí obranných 

a ochranných prostředků, informačním systémům bezpečnostní praxe, konkurenčnímu 

zpravodajství a bezpečnostní politice státu.  

 

ŠČUREK, R., ŠVEC, P.: Ochrana letiště před protiprávními činy. 1. vyd. SPBI Ostrava, 

2009, 135 s. ISBN 978-80-7385-071-5. 

 Autoři se v této publikaci věnují fyzické ochraně civilních letišť před protiprávními 

činy. V úvodu je řešena právní úprava civilního letectví včetně úprav v souvislosti se 
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zapojením České republiky do Schengenského prostoru. V další části publikace se autoři 

zabývají ohrožením letištních terminálů a riziky plynoucí s kumulací osob v prostorech letiště. 

V publikaci jsou také rozebrány jednotlivé technické prostředky a detektory ochrany objektu 

letiště, které lze aplikovat i na komerční objekty. Ve druhé části publikace autoři popisují 

vybrané analýzy rizik a návrhy optimalizace bezpečnostního systému letiště. 

 

RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kolektiv: Biometrie a identita člověka ve forenzních 

a komerčních aplikacích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 664 s. ISBN 978-80-

247-2365-5. 

 Publikace se zabývá identifikací člověka pomocí biometrických údajů. Důkladně 

čtenáři objasňuje způsoby identifikace pomocí biometrických údajů člověka, jejich praktické 

využití v bezpečnostní praxi a také představuje biometrické technologie pro forenzní 

a komerční aplikace.  

 

LOVEČEK, T., NAGY, P.: Bezpečnostné systémy. Kamerové bezpečnostné systémy. Žilina. 

2008. 272 s. ISBN 978-80-8070-893-1. 

 Publikace představuje čtenáři legislativní pohled na kamerové systémy, vznik, přenos 

a zpracování obrazu, záznam a uchování obrazu (videa) na záznamová zařízení a zobrazovací 

jednotky kamerových systémů. V závěru publikace se autoři věnují aplikacím kamerových 

systémů v bezpečnostní praxi. 
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3 Základní právní předpisy a technické normy pro zajištění 

fyzické ochrany 

 Fyzickou ochranou se rozumí komplexní zajištění bezpečnosti v daném provozu či 

objektu. Nejčastěji je realizována pomocí technických prostředků zabezpečení, režimových 

opatření a také prostředky fyzické ostrahy. Je však velmi důležité, aby navržený systém 

zabezpečení byl podložen právními předpisy a technickými normami související s danou 

problematikou. 

 

3.1 Přehled základních právních předpisů 

V právním řádu České republiky je celá řada předpisů týkajících se bezpečnosti osob 

a majetku. Uvádím zde stručný přehled základních právních předpisů s uvedením konkrétních 

paragrafů, které jsou dle mého názoru nejdůležitější. 

 

3.1.1 Ústava České republiky 

 Ústava České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, se 

skládá z VIII hlav a Preambule (úvodní prohlášení) a nabyla účinnosti dnem vzniku 

samostatné České republiky (1.1.1993). Již v Preambuli je uvedeno, že Česká republika je 

státem občanů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Proto jsme tedy republikou různých 

národností, ale jediného státního občanství. Občanem České republiky se člověk stává až po 

udělení státního občanství. V článku 1 je Česká republika chápána jako svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Zároveň 

dodržuje závazky vyplývající pro ni z mezinárodního práva. Článek 2 ustanovuje lid jako 

zdroj veškeré státní moci. Státní moc je vykonávána prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Každý občan může činit dle vlastního uvážení vše, co není 

zákonem zakázáno, avšak nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

Ústava České republiky je normou s největší právní silou a veškeré právní předpisy nesmí být 

v rozporu s ní. [27] 

 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

 Spolu s Ústavou České republiky je součástí ústavního pořádku také Listina 

základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.  
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Listina základních práv a svobod uznává neporušitelnost přirozených práv člověka, práv 

občana a svrchovanost zákona. Podle článku 1 jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti 

i právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. Základní práva a svobody jsou zaručeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení (článek 3).  

Články 5 – 16 definují základní lidská práva a svobody: 

 Právo na život – ochrana životů osob v chráněném objektu (i dosud nenarozených), 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 

 Osobní svoboda je zaručena – zbavení svobody není možné jiným způsobem 

a důvodem, než upravuje zákon, 

 Právo vlastnit majetek, 

 Nedotknutelnost obydlí – bez souhlasu osob bydlících v objektu nelze do objektu 

vstoupit, 

 Svoboda pohybu a pobytu, 

 Svodoba myšlení, svědomí a náboženského vyznání. 

Omezení základních práv a svobod je možné pouze na základě zákonného předpisu. [28] 

 

3.1.3 Trestní zákoník 

  Trestní právo je často rozdělováno na trestní právo hmotné a trestní právo procesní. 

Hmotné trestní právo upravuje v České republice zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších změn a doplnění. Trestní zákoník vymezuje základní pojmy trestního práva, 

mezi které patří trestný čin, vznik a zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce a další.   

Pro činnosti bezpečnostních pracovníků jsou také velmi důležité okolnosti vylučující 

protiprávnost: 

 Krajní nouze (§ 28) – Čin jinak trestý, kterým někdo odvrací nebezpeči přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

Nejedná se o krajní nouzi, pokud bylo možno hrozící nebezpečí odvrátit za daných 

okolností jinak anebo způsobený následek je stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil. 

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

trvající útok na zájem chráněný zákonem, není trestným činem.  
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Nejedná se o nutnou obranu, pokud byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

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

osoby, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, pokud osoba udělující svolení může o svých 

zájmech bez omezení oprávněně rozhodovat. 

 Přípustné riziko (§31) – Trestný čin nespáchá, kdo v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce vykonává v souladu s dosaženým stavem poznání 

a informacemi v době svého rozhodování společensky prospěšnou činnost, kterou 

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

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

Nejedná se o přípustné riziko, pokud taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka 

a nebyl k ní dán souhlas v souladu s jným právním předpisem. 

 Oprávněné použití zbraně (§32) – Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovaných jiným právním předpisem. [29] 

 

3.1.4 Trestní řád 

 Trestní právo procesní v České republice upravuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, ve znění pozdějších změn a doplnění. Trestní řád upravuje postupy orgánů 

činných v trestním řízení (soudy, policejní orgány apod.). Postupy jsou voleny tak, aby trestné 

činy byly řádně zjištěny, prošetřeny a pachatelé dle zákona spravedlivě potrestáni. Trestní 

řízení má jednak preventivní charakter (předcházení a zamezování trestné činnosti) a jednak 

charakter výchovný (výchova občanů k dodržování zákonů a pravidel občanského soužití, 

čestné plnění povinností ke státu a společnosti). Z hlediska ochrany osob a majetku má 

zásadní význam § 76 trestního řádu – zadržení osoby podezřelé. 

 Dle tohoto paragrafu smí omezit osobní svobodu osoby páchající trestnou činnost 

(nebo bezprostředně poté) kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění totožnosti, zamezení útoku 

nebo zajištění důkazů. Zajištěná osoba musí být neprodleně předána policejnímu orgánu, 

v případě příslušníka ozbrojených sil je možné předání nejbližšímu útvaru ozbrojených sil 

nebo správci posádky. Pokud zadrženou osobu nelze ihned předat dotčenému orgánu, je 

potřeba omezení osobní svobody oznámit výše uvedenému orgánu bez zbytečných odkladů. 

[30] 
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3.1.5 Občanský zákoník 

 Oblast soukromého práva upravoval v České republice po dobu posledních 50 let 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník doznal během své doby platnosti 

řady změn a doplnění. Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 

Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, který ruší dřívější občanský zákoník.    

 Novým občanským zákoníkem se řídí soukromá práva a povinnosti osobní 

a majetkové povahy. Osobnost člověka je chráněna včetně všech jeho přirozených práv 

(§ 81). Změnou oproti dřívějšímu občanskému zákoníku je pohlížení na živá zvířata. Na živé 

zvíře již není pohlíženo jako na věc, ale je chápáno jako smysly nadaný živý tvor (§ 494). 

Vlastnická práva jsou upravena ve třetí a čtvrté části nového občasného zákoníku. 

Vlastnictvím se rozumí vše (všechny věci hmotné i nehmotné), co někomu patří (§ 1011). 

Vlastník má právo libovolně nakládat se svým vlastnictvím v mezích právního řádu. 

Vlastníku se zakazuje závažně rušit práva jiných osob a vykonávat činnost, jejímž hlavním 

účelem je poškození či obtěžování jiné osoby (§ 1012). Vlastník může žalovat osobu, jež 

neprávem zadržuje jeho věc, aby věc vydala (§ 1040). Může se také domáhat ochrany proti 

každému, kdo neprávem zasahuje do jeho vlastnického práva nebo vlastnická práva ruší jinak, 

než zadržováním jeho věci (§ 1042). [32] 

 

3.1.6 Zákoník práce 

 Oblast pracovního práva v České republice upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějším změn a doplnění. Zákoník práce pojednává o pracovněprávních 

vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ukládá práva a povinnosti oběma stranám. 

Obecnou povinností zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen BOZP) v souvislosti s výskytem rizik spojených s výkonem práce (§ 101). Zaměstnavatel 

je dále povinen předcházet možným rizikům, zjišťovat příčiny a zdroje rizik, zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci vhodnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Zaměstnanec je mimo jiné povinen nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové 

látky na pracovišti, pokud nesouvisí požívání alkoholických nápojů s výkonem pracovních 

úkolů. Zaměstnanec je také povinen nevstupovat pod vlivem těchto látek na pracoviště 

i mimo svou pracovní dobu. Zaměstnavatel má právo ověřit, zda zaměstnanec není pod 

vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zaměstnanec má povinnost se 

zjištění podrobit na základě výzvy písemně oprávněného vedoucího pracovníka (§ 106). [31] 
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3.1.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

 Ochranu osobních údajů a neoprávněné zásahy do soukromí osob upravuje zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Jako 

ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je zřízen Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Zákon pojednává mimo jiné o povinnostech osob při zabezpečení osobních 

údajů (§ 13): 

 Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby zamezili 

neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení a ztrátě 

osobních údajů, neoprávněnému přenosu, zpracování a jiného zneužití osobních údajů. 

 Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 

opatření k zajištění ochrany osobních údajů. [33] 

 

3.2 Vybrané technické normy 

 Technické normy představují významnou oblast při realizaci technické ochrany 

v chráněném objektu. Normy definují základní pojmy, funkční požadavky a specifikují 

realizaci jednotlivých komponentů a systémů. V České republice se zabývá normami Český 

normalizační institut. Vybrané technické normy jsou rozděleny podle oblasti použití. [14] 

 

3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace. Norma definuje zkoušení výrobků s ohledem na 

způsoby a metody násilného překonání (průlomová odolnost) a určuje nástroje, které 

jsou při pokusech o překonání použity. Touto normou došlo ke zpřísnění dosavadních 

bezpečnostních tříd s ohledem na dnešní vybavení pachatelů a k novému značení 

bezpečnostních tříd (nově resistant class – RC). [19] 

 ČSN EN 1630 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o vloupání. [19] 

 

3.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky. Norma specifikuje poplachové 
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zabezpečovací a tísňové systémy a přiřazuje jim stupeň zabezpečení dle míry rizika 

(stupeň 1 až 4). Použitelnost komponentů v různém prostředí charakterizují třídy 

prostředí (třída I až IV). [3] 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje. Norma specifikuje požadavky, funkční kritéria, 

zkušební postupy a stupně zabezpečení napájecích zdrojů. [4] 

 

3.2.3 Kamerové systémy 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. Norma se vztahuje na 

systémy průmyslové televize (uzavřený přenos televizního signálu – Closed Circuit 

TeleVision, dále jen CCTV), které se využívají pro monitorování soukromých 

i veřejných prostor. [5] 

 

3.2.4 Systémy kontroly vstupu 

 ČSN EN 50133-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. Norma definuje 

názvosloví a funkční požadavky na systémy a komponenty, klasifikuje stupně 

zabezpečení pomocí stanovení tříd identifikace a tříd přístupu. [14] 

 

4 Definice a pojmy 

 V bezpečnostní praxi se používá celá řada pojmů, definic a vysvětlení. V rámci 

standardizace ČSN norem s evropskými normami a předpisy dochází také ke změnám ve 

znění a významu již některých zavedených pojmů. Proto zde uvádím výčet základních definic 

a pojmů pro současnou bezpečnostní praxi. 

   

Analýza rizik – proces, ve kterém se podrobně identifikují hrozby, určuje se jejich velikost, 

zkoumá se jejich vliv na bezpečnost posuzovaného subjektu. Cílem vyhodnocení rizik je 

stanovení hodnoty pro pravděpodobnost, že se riziko projeví a následek, který vznikne, pokud 

se ohrožení projeví. [14] 
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Aktivum – jakákoliv entita, jež má hodnotu pro zabezpečovaný subjekt. Aktiva lze rozdělit 

na hmotná (nemovitosti, cenné papíry, šperky, elektronika apod.) a nehmotné (informace, 

„know-how“ firem či výrobních procesů, nebo také morálka pracovníků). Aktivem může být 

také sám subjekt. [14]  

ALARA - snižování rizika až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Tedy ekonomické výdaje na 

optimalizaci systému by neměly přesáhnout hranici 10 % z hodnoty aktiv, ve výjimečných 

případech 15 %. [15] 

Bezpečnostní politika – dokument deklarující odpovědnost managementu za řešení 

bezpečnostní situace v organizaci, definuje chráněné zájmy a stanovuje systémové zásady 

jejich ochrany, stanovuje organizační struktury a opatření pro bezpečnost. [14]  

Bezpečnostní expertiza – zkoumá způsob, rozsah a úroveň zabezpečení jednotlivých objektů 

ochrany v organizaci. Cílem je určit a navrhnout použití přiměřených bezpečnostních 

prostředků a opatření k účinnému a adekvátnímu řešení bezpečnostního problému organizace 

a to s ohledem na její organizační, personální a ekonomické možnosti. [7]  

Fyzická ochrana – komplexní ochrana, jež je tvořena lidským činitelem, souborem 

technických, organizačních a režimových opatření, které zabraňují neoprávněnému nakládání 

s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného 

majetku) nebo směřují k zajištění bezpečnosti osob. [7] 

Fyzická ostraha – služba prováděná vlastními silami, strážnými, zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních služeb, případně policií nebo armádou. Jedná se o ochranu nákladnou, ale 

velice aktivní a efektivní. [7] 

Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. [33] 

Režimová ochrana – administrativně organizační opatření směřující k zajištění 

bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. [7] 

Riziko – kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení, stupeň, nebo také míra ohrožení, 

pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho výsledek. [14]   

Technická ochrana – technickou ochranu zajišťují technické prostředky, jejichž použitím se 

zabraňuje, ztěžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu. Součástí technické ochrany jsou 
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mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy 

kontroly vstupu a kamerové systémy. [7] 

 

5 Statistika krádeží vloupáním v Moravskoslezském kraji 

v letech 2009 – 2013 

 Ve sledovaném období v letech 2009 – 2013 evidují policejní statistiky celkem 40 743 

krádeží vloupáním do objektů ležících v Moravskoslezském kraji s celkovou způsobenou 

škodou 1 257 783 tis. Kč. Podle policejních statistik bylo objasněno cca 20,1 % případů 

krádeží vloupáním s výší zajištěného majetku cca 11 885 tis. Kč, tj. pouze 0,95 %.  

Vývoj počtu krádeží vloupáním v jednotlivých letech v rámci Moravskoslezského 

kraje a okresu Nový Jičín je zpřehledněn v tabulce 1. 

 

Rok 
Počet zjištěných 

krádeží 
Objasněno případů 

Způsobené 

škody v tis. Kč 

Zajištěno v tis. 

Kč 

 MSK NJ MSK NJ MSK MSK 

2013 9 147 935 2 076 278 255 750 2 405 

2012 8 248 720 1 496 175 253 356 2 323 

2011 8 774 750 1 600 206 292 396 2 122 

2010 7 578 707 1 580 179 234 475 3 593 

2009 6 996 648 1 439 198 221 806 1 442 

        Tabulka 1: Statistika krádeží vloupáním v Moravskoslezském kraji v letech 2009 – 2013 [18] 

  

V rámci Moravskoslezského kraje zaujímá okres Nový Jičín druhé místo v počtu 

objasněných případů. Ve sledovaném období bylo objasněno cca 27,6 % z celkového počtu 

3 760 krádeží vloupáním. Porovnání počtu krádeží vloupáním v jednotlivých letech je 

zobrazen v grafu 1. 
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     Graf 1: Porovnání počtu krádeží vloupáním - Nový Jičín [autor] 

 

6 Prvky fyzické ochrany objektů 

 V současné době stále více sílí tlak vlastníků, majitelů či provozovatelů nejrůznějších 

objektů a budov na ochranu osob, majetku a informací, jejichž neoprávněné zneužití, zcizení 

či poškození může způsobit vážnou újmu chráněných zájmů. Základní strukturu fyzické 

ochrany tvoří technická ochrana, jež obsahuje mechanické zábranné systémy (často slouží ke 

zpomalení pachatele) a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (detekce pachatele 

a předání informace o narušení střeženého objektu kompetentní osobě). Pro zvýšení 

bezpečnosti se také využívá fyzická ostraha (střežení prostoru vyškolenými bezpečnostními 

pracovníky). Fyzickou ochranu je potřeba také implementovat do režimových a organizačních 

opatření (režimová ochrana). Režimová ochrana řeší hlavně vstup, pohyb a výstup osob, 

vozidel a materiálu po celou dobu přítomnosti ve střeženém objektu. Část rizik, která nelze 

eliminovat prvky fyzické ochrany, zejména škody způsobené narušením objektu lze odstranit 

např. formou pojištění. Je zcela zřejmé, že ani po aplikaci všech prvků fyzické ochrany není 

možné obsáhnout 100 % možných rizik. Jako zbytková rizika se označují rizika, která jsou 

přijatelná pro bezpečnostní management a nepředstavují pro střežený objekt významnou 

hrozbu. Ve většině případů je odstranění zbytkových rizik spojeno s velmi nákladnou 

investicí, jež nepřinese očekávané zvýšení bezpečnostní úrovně střeženého objektu. Struktura 

prvků fyzické ochrany je znázorněna na obrázku 1. 
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Aplikací jednotlivých prvků fyzické ochrany samostatně většinou nemusíme 

dosáhnout optimální bezpečnostní úrovně. Cílem fyzické ochrany je vytvoření komplexního 

systému zabezpečení s využitím všech prvků fyzické ochrany. Pouze sloučením a provázáním 

jednotlivých prvků fyzické ochrany dokážeme vytvořit efektivní zabezpečovací systém 

objektu. Schéma optimální bezpečnosti je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Schéma optimální bezpečnosti [autor] 

OPTIMÁLNÍ 
BEZPEČNOST 

Mechanický 
zábranný 
systém 

Fyzická  
ostraha 

Režimová 
ochrana 

Poplachový 
zabezpečovací 

a tísňový 
systém 

Obrázek 1: Struktura prvků fyzické ochrany [7] 



 

14 

 

 V dalších podkapitolách bude věnována pozornost jednotlivých prvkům fyzické 

ochrany objektů. 

  

 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy se řadí mezi nejstarší formy ochrany osob a majetku. 

Každý mechanický zábranný systém je překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem 

zabezpečovací techniky je posunout tento čas do pásma bezpečnosti, tzn. do doby, kdy 

ohrožený zábranný systém je již pod další ochranou. Doba zdolání mechanického zábranného 

systému je ovlivněna kvalitou systému, znalostí konstrukce systému, technikou a kvalitou 

použitých nástrojů a možností použití elektrických zdrojů. Rozdělení prvků mechanických 

zábranných systémů znázorňuje obrázek 3. [21] 

 

 

  Obrázek 3: Rozdělení prvků mechanických zábranných systémů [autor] 

 

6.1.1 Stupeň pasivní (průlomové) odolnosti 

 Základním prvkem v oblasti mechanických zábranných systémů je jejich bezpečnostní 

úroveň (míra odolnosti proti vloupání). Příslušnou bezpečnostní úroveň můžeme vyjádřit 

stupněm pasivní (průlomové) odolnosti. Vlastní stupeň pasivní odolnosti vyjadřuje vztah 

maximálního prodloužení časového intervalu Δt (čas potřebný k překonání bezpečnostního 

zařízení). 

                                    (1) 

Obvodová 
ochrana 

• ploty 

• podhrabové 
překážky 

• vrcholové zábrany 

• vstupy, vjezdy        
a jiné vstupní 
jednotky 

 

Plášťová  
ochrana 

• stavební prvky 
budov (zdi, stropy, 
podlahy, střechy) 

• otvorové výplně 
(bezpečnostní 
okna, dveře, mříže, 
rolety, žaluzie, fólie 
a skla) 

Předmětová 
ochrana 

• komorové trezory 

• komerční 
úschovné objekty 
(skříňové trezory, 
ohnovzdorné 
skříně, účelové 
trezory,  ocelové   
a kartotéžní skříně, 
příruční pokladny) 
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Δt … čas potřebný k překonání bezpečnostního zařízení – odporový čas [min], 

   … čas zahájení práce na překonání zábrany [min], 

   … čas ukončení překonané zábrany [min]. [21] 

 

6.1.2 Stanovení minimální doby průlomové odolnosti 

 Doba průlomové odolnosti mechanických zábranných systémů je charakterizována 

jako minimální čas potřebný pro překonání otvorové výplně nebo úschovného objektu. 

Minimální doba průlomové odolnosti je dána vztahem (2) a je přiřazena podle bezpečnostní 

třídy a předpokládaného způsobu napadení. [11] 

 

  [
(     )

  
  ]           (2) 

 

   … doba minimální průlomové odolnosti [min], 

   … hodnota průlomové odolnosti v RU (dle charakteru částečného nebo úplného 

průlomu), 

   … základní ohodnocení použitého nářadí, 

   … koeficient průlomové odolnosti. 

 

Výsledné hodnoty jsou pouze zkušební, pro stanovení optimální doby průlomové 

odolnosti je nutné výslednou hodnotu T vynásobit koeficientem 2 – 3, v závislosti na 

zkušenosti, znalosti a zručnosti zloděje. Minimální čas průlomové odolnosti dle 

bezpečnostních tříd RC je zpřehledněn v tabulce č. 2. [11] 
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Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 

Předpokládaný způsob napadení Odporový 

čas [min] 

RC 1 
Nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého 

jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, 

narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá 

žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanického 

zábranného systému, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk. 

Neměřen 

RC 2 A 

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím 

jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti 

o úrovni mechanického zábranného systému, má málo času 

a snaží se nezpůsobit hluk. 

3 

RC 3 B 

Zloděj se pokouší překonat mechanický zábranný systém při 

použití páčidla délky 710 mm a dalšího šroubováku, ručního 

nářadí, jako je malé kladívko, důlčík a mechanická ruční 

vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto 

nářadím je schopen těchto znalostí využít. Při použití páčidla 

délky 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí. 

5 

RC 4 C 

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, 

dláta, sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další 

nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, 

případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení atd. Problém 

hluku zloděj neřeší. 

10 

RC 5 D 
Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické 

nářadí, např. úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm, 

přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 

15 

RC 6 E 
Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické 

nářadí, např. úhlovou brusku do průměru kotouče 230 mm, 

přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 

20 

Tabulka 2: Zařazení MZS do bezpečnostních tříd [11] 

 

 Výrobky splňující bezpečnostní třídy RC 1 a RC 2 jsou určeny pro méně rizikové 

objekty, kdy zloději používají raději fyzické násilí než jednoduché nářadí. Otvorové výplně 

bezpečnostní třídy RC 3 se užívají pro zabezpečení vstupních otvorů bytů – stupeň 

zabezpečení odolávající příležitostnému zloději. Výrobky v bezpečnostní třídě RC 4 se 

v praxi užívají pro zabezpečení rizikových objektů, kde se předpokládá útok zkušeného 

zloděje s určitými znalostmi a potřebným vybavením. Otvorové výplně bezpečnostní třídy RC 

5 a RC 6 se na trhu prakticky nevyskytuji a v České republice nejsou vůbec vyráběny. 

Konstrukce a parametry těchto výrobků se blíží trezorové technice včetně odpovídající ceny. 

[11] 
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6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) slouží k detekci 

a signalizaci nebezpečí v chráněném objektu. Především předávají informaci o narušení 

střeženého prostoru (např. vloupáním) pověřenému pracovníkovi nebo pultu centralizované 

ochrany (dále jen PCO) soukromé bezpečnostní agentury. Moderní PZTS detekují také jiná 

nebezpečí (nebezpečí požáru, únik plynu, zaplavení vodou, tísňová hlášení při přepadení nebo 

zdravotních potížích apod.). Požadavky na PZTS stanovují soubory norem ČSN EN 50131.  

  Prudký rozvoj PZTS v posledních třiceti letech zaznamenal velké změny hlavně 

v průmyslové a komerční bezpečnosti, zejména v technickém zabezpečení objektů. Dnes je od 

kvalitního bezpečnostního systému vyžadována vysoká provozní spolehlivost a nízká spotřeba 

elektrické energie. V případě výpadku dodávky elektrické energie jsou kladeny požadavky na 

co nejdelší dodávku elektrické energie ze záložního zdroje (olověný akumulátor). Moderní 

detektory mohou obsahovat v jednom bezpečnostním prvku více senzorů nebo kombinovat 

různé systémy (duální detektory). Příkladem duálního detektoru může být PIR detektor 

pracující v infračervené oblasti a kamera, jež zpracovává a přenáší obraz ve viditelném 

spektru.  

 Mezi nejvíce rozvíjející se technické prvky zabezpečení objektu jak po stránce 

technologické tak ekonomické, patří bezesporu systémy průmyslové televize (CCTV). 

Naopak nejkonzervativnější změny zaznamenaly systémy elektrické požární signalizace (dále 

jen EPS), jejichž změny a inovace podléhají finančně nákladnému a zdlouhavému testování 

a certifikaci, což rychlost rozvoje výrazně snižuje. Pomyslnou střední cestu v rozvoji 

zaujímají elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). [14] 

 

6.2.1 Prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Každý PZTS se skládá z několika prvků, jež vytvářejí komplexní zabezpečovací 

řetězec. Mezi základní prvky patří čidlo (detektor), které bezprostředně reaguje na fyzikální 

jevy charakteristické pro narušení střeženého prostoru nebo nežádoucí manipulaci se 

střeženým předmětem. Zachycené skutečnosti přeměňuje na elektrický signál a odesílá 

ústředně. Ústředna přijímá a zpracovává informace od jednotlivých detektorů, dle 

požadovaného nastavení odesílá informaci přes přenosové prostředky k signalizačnímu 

zařízení. Signál může také předat na vzdálené místo, nejčastěji na PCO nebo mobilní telefon. 

Přenosové prostředky zajišťují předání výstupní informace z ústředny do místa signalizace, 

umožňují také přenos informací opačným směrem. Doplňkovým zařízením může být např. 
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Čidlo 
(detektor) 

Ústředna 
Přenosové 
prostředky 

Signalizační 
zařízení 

Doplňková 
zařízení 

ovládací klávesnice, která slouží pro nastavení a ovládání celého systému. Blokové schéma 

zabezpečovacího řetězce je znázorněno na obrázku 4. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Stupeň zabezpečení a třídy prostředí 

 Podle provedení je přiřazen každému komponentu PZTS stupeň zabezpečení a třída 

prostředí. Dle ČSN EN 50131-1 jsou definovány čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy 

prostředí. Stupeň zabezpečení celého systému odpovídá komponentu s nejnižším stupněm 

zabezpečení. Jednotlivé stupně zabezpečení jsou popsány v tabulce 3. [3] 

 

Stupeň 

zabezpečení 
Míra rizika Charakteristika narušitele 

1 Nízké 
Narušitel má malou znalost PZTS a omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 Nízké až střední 
Narušitel má omezené znalosti PZTS, používá běžně dostupné nářadí 

a přenosné přístroje (multimetr) 

3 Střední až vysoké 
Narušitel je obeznámen s PZTS a používá rozsáhlý sortiment nástrojů 

a přenosných elektronických zařízení 

4 Vysoké 

Narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí, disponuje kompletním sortimentem zařízení včetně 

prostředků pro náhradu rozhodujících komponentů PZTS 

Tabulka 3: Stupeň zabezpečení PZTS [3] 

  

Jelikož jsou jednotlivé komponenty používány v různých prostředích, stanovují se také 

třídy prostředí. Jednotlivé třídy prostředí jsou zpřehledněny v tabulce 4. [3] 

 

 

 

 

  Obrázek 4: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [25] 
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Třída 

prostředí 
Označení prostředí Charakteristika prostředí 

I Vnitřní 
Obvykle vnitřní prostory se stálou teplotou; rozsah teplot: +5 °C až 

+40 °C 

II Vnitřní - všeobecné 
Vnitřní prostory bez stálé teploty (např. chodby), rozsah teplot:  

-10 °C až +40 °C 

III 

Venkovní – chráněné 

nebo extrémní 

vnitřní podmínky 

Prostředí vně budov, bez plného vystavení povětrnostním vlivům; 

rozsah teplot: -25 °C až +50 °C 

IV 
Venkovní - 

všeobecné 

Prostředí vně budov, plné vystavení povětrnostním vlivům; rozsah 

teplot: -25 °C až +60 °C 

Tabulka 4: Třídy prostředí PZTS [3] 

 

6.2.3 Rozdělení detektorů poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

 Detektory PZTS jsou rozdělovány podle mnoha kritérií. Podle toho, zda ke svému 

provozu vyžadují energii, můžeme čidla rozdělit na čidla napájená a nenapájená. Napájené 

čidla vyžadují ke svému provozu napájecí zdroj lokální charakteru (baterie) nebo dálkového 

charakteru (dálkové metalické vedení z ústředny PZTS. Napájené čidla obsahují elektrické 

obvody, které zajišťují vyhodnocení sledovaných fyzikálních projevů činnosti narušitele. 

Nenapájené čidla nevyžadují ke své činnosti napájecí zdroj. Jedná se o konstrukčně 

jednoduché systémy, jejichž principem je přerušení nebo sepnutí vodiče. Detektory můžeme 

také rozdělit podle dosahu, prostorového zaměření, nebo použitého fyzikálního signálu 

a principu. Přehledné rozdělení je znázorněno na obrázku 5. [14]    
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  Obrázek 5: Rozdělení prvků PZTS [14] 

 

• Aktivní - vysílání elektromagnetických nebo ultrazvukových vln do  
      střeženého prostoru (VKV čidla) 

• Pasivní - reagují na fyzikální změny ve svém okolí (změna teploty, změna    
      polohy) 

• Prostorová - reagují na jevy související s narušením střeženého prostoru 

• Směrová - reagují jen v definovaném směru 

• Bariérová - reagují na narušení bariéry 

• Polohová - raegují na změnu polohy chráněného předmětu 

• Aktivní - vysílání elektromagnetických nebo ultrazvukových vln do  
      střeženého prostoru (VKV čidla) 

• Pasivní - reagují na fyzikální změny ve svém okolí (změna teploty, změna    
      polohy) 

• Prostorová - reagují na jevy související s narušením střeženého prostoru 

• Směrová - reagují jen v definovaném směru 

• Bariérová - reagují na narušení bariéry 

• Polohová - raegují na změnu polohy chráněného předmětu 

Čidla napájená 

• Destrukční - při vyhlášení poplachu dojde k destrukci čidla 

• Nedestrukční - aktivací dochází ke vratným změnám (magnetický kontakt,  
   mikrospínač) 

• Destrukční - při vyhlášení poplachu dojde k destrukci čidla 

• Nedestrukční - aktivací dochází ke vratným změnám (magnetický kontakt,  
   mikrospínač) 

Čidla nenapájená 

• s krátkým dosahem do 15 m 

• se středním dosahem do 50 m 

• s dlouhým dosahem nad 50 m 

• s krátkým dosahem do 15 m 

• se středním dosahem do 50 m 

• s dlouhým dosahem nad 50 m 

Čidla podle dosahu 

• Perimetrická ochrana - narušení obvodu pozemku (mikrofonní dráty,  
     otřesová čidla apod.) 

• Plášťová ochrana - narušení vstupních jednotek pláště objektu (dveře,  
          okna, obvodové zdivo, podlahy stropy) 

• Prostorová ochrana - narušení prostoru, detekce pohybu (PIR čidla apod.) 

• Předmětová ochrana - bezprostřední přítomnost narušitele u chráněného  
   předmětu, manipulace s předmětem 

• Perimetrická ochrana - narušení obvodu pozemku (mikrofonní dráty,  
     otřesová čidla apod.) 

• Plášťová ochrana - narušení vstupních jednotek pláště objektu (dveře,  
          okna, obvodové zdivo, podlahy stropy) 

• Prostorová ochrana - narušení prostoru, detekce pohybu (PIR čidla apod.) 

• Předmětová ochrana - bezprostřední přítomnost narušitele u chráněného  
   předmětu, manipulace s předmětem 

Podle prostorového zaměření 

• Elektromechanické - využívají nechanických změn způsobených   
             narušitelem 

• Elektromagnetické - využívají elektromagnetické vlny (Dopplerův jev) 

• Elektroakustické - využívají mechanické změny pohybu narušitele pomocí  
         akustických vln 

• Elektromechanické - využívají nechanických změn způsobených   
             narušitelem 

• Elektromagnetické - využívají elektromagnetické vlny (Dopplerův jev) 

• Elektroakustické - využívají mechanické změny pohybu narušitele pomocí  
         akustických vln 

Podle fyzikálního principu 
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6.2.4 Pult centralizované ochrany 

 S rozvojem podnikání, nárůstu počtu provozoven a objemu soukromého majetku 

dochází stále více ke střežení nestátních objektů. Zároveň se zkvalitňují služby poskytované 

soukromými bezpečnostními agenturami, které stále častěji připojují chráněné objekty na 

pulty centralizované ochrany. Pultem centralizované ochrany se rozumí dispečerské 

pracoviště, kde jsou přenášeny veškeré informace z PZTS střeženého objektu. V případě 

poplachu vysílá operátor PCO zásahovou skupinu a kontaktuje pověřenou osobu určenou 

majitelem objektu. Při potvrzení poplachu je snahou zásahové skupiny zadržet narušitele 

objektu a minimalizovat škody způsobené pachatelem. Operátor PCO následně přivolá Policii 

České republiky. Zásahová skupina střeží objekt do příjezdu policie a pověřené osoby, 

případně majitele objektu. Princip funkce PCO je znázorněn na obrázku 6. [14]   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Systémy průmyslové televize 

 Systémy průmyslové televize (dále jen CCTV) zaujímají velmi důležité postavení při 

realizaci technického zabezpečení objektu. Často navazují na ostatní PZTS, zejména při 

narušení střeženého prostoru mohou monitorovat počínání narušitele pomocí obrazových 

materiálů a zvukových nahrávek. Díky zobrazení aktuální situace ve střeženém prostoru jsou 

Střežený objekt 

Pult centralizované 

ochrany 

1 

GSM přenos 

 

SMS přenos 

Rádiový přenos 

 

Přenos pevnou tel. linkou 

   Majitel   Policie   Hasiči   Ambulance 

       158       150          155 

Zásahová skupina 

 Zásahová skupina 

2 

3 4 

5 

1) Signál o napadení objektu 

2) Operátor vysílá zásahovou skupinu 

3) Provedení zákroku na místě 

4) Zpětná informace operátorovi o stavu 

5) Informování klienta popřípadě složky IZS 

Obrázek 6: Princip funkce PCO [14] 
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CCTV systémy základním prostředkem pracovníků fyzické ostrahy. CCTV systému jsou 

primárně určeny k identifikaci, rekognoskaci a detekci osob nebo skupiny osob. Současné 

inteligentní CCTV systémy umožňují mnohem širší využití zejména v oblasti komerční 

bezpečnosti. Jedná se například o detekci nezvyklého chování osob (nesprávný směr pohybu, 

rychlá chůze, výtržnictví, opuštění zavazadel apod.), biometrickou verifikaci osob, sledování 

teploty osob, identifikace evidenčních čísel vozidel, sledování a vyhodnocení dopravních 

nehod, detekci požáru, sledování výrobních procesů a skladovacích prostorů, monitorování 

cenin u pokladen apod. [14] 

 Z praktického hlediska využití kamerových systémů lze říci, že cca 50 % CCTV 

systémů jsou využívána jen jako preventivní opatření, druhá polovina zahrnuje aktivní 

monitoring, zpětné vyhodnocení záznamů a kontrolu vlastní práce zaměstnanců. Rozdělení 

využití CCTV systému je znázorněno na grafu 2. [13] 

 

 

Graf 2: Rozdělení využití CCTV systému ve firmě 

 

 Samotný návrh kamerového systému vyžaduje hluboké znalosti a bohaté praktické 

zkušenosti zpracovatele. Vysoká cena není vždy rozhodující a nemusí zaručit požadovanou 

spolehlivost a kompatibilitu s ostatními prvky PZTS.  

Mezi základní části kamerového systému patří: 

 Kamera – snímá obraz střeženého prostoru a přeměňuje odraženou světelnou energii 

od sledovaných předmětů na elektrický signál 

 Zařízení pro přenos a řízení videosignálu – přenos signálu z kamer do 

zobrazovacího zařízení (multiplexory, děliče obrazu, kabeláž, switch, router apod.) 

50% 

20% 

20% 

10% 
Preventivní opatření

Aktivní monitoring

Zpětné vyhodnocení
záznamů

Kontrola vlastní práce
zaměstnanců
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 Záznamové a zobrazovací zařízení – zaznamenává obraz snímaný kamerou 

(videorekordér) a zobrazuje např. na monitoru nebo obrazovce 

 Příslušenství kamer – mezi příslušenství se řadí např. konzoly, kryty nebo reflektory. 

[14] 

 

6.3.1 Právní aspekty provozování kamerových systémů 

 Pokud jsou z kamerového sledování pořizovány a archivovány záznamy k identifikaci 

fyzických osob, jedná se o zpracování osobních údajů a provozovatelé se musí řídit zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějším změn a doplnění. Archivované 

údaje jsou osobními údaji pouze za předpokladu, že na základě záznamů lze přímo či nepřímo 

identifikovat konkrétní fyzickou osobu. [7] 

 Dle tohoto zákona je povinností provozovatele, aby vhodně informoval monitorovaný 

subjekt údajů upozorněním, že tento objekt či prostor je monitorován kamerovým systémem. 

   

6.4 Systémy kontroly vstupu 

 Systémy kontroly vstupu lze obecně charakterizovat jako souhrn opatření vedoucí 

k řízení a evidenci přístupu osob do střeženého objektu nebo prostor na základě jednoznačně 

přidělených přístupových práv (přístupové systémy). Přístupová práva jsou přiřazena 

každému uživateli podle personální politiky, stupně oprávnění, časového harmonogramu 

apod. Po jednoznačné identifikaci uživatele a ověření přístupových práv je uživateli povolen 

či zamítnut přístup do požadovaného prostoru.  

 Z hlediska principu je nutné rozlišovat pojmy přístupové systémy a docházkové 

systémy. Cílem docházkového systému je především monitorování času a důvodu průchodu 

jednotlivými místy (pracovní doba zaměstnanců, povinné bezpečnostní přestávky apod.). 

Přístupové a docházkové systémy jsou často integrovány v rámci jednoho celku, avšak liší se 

počtem rozmístěných bodů v objektu. Zatímco docházkový bod je zpravidla jeden u hlavního 

vstupu do objektu, přístupových bodů je rozmístěno v objektu více. [14] 

6.4.1 Způsoby identifikace osob dle přístupu  

 Na identifikaci osob lze pohlížet z mnoha nejrůznějších pohledů, aplikovat nejrůznější 

metody a algoritmy. Pro základní identifikaci osob v rámci přístupových a docházkových 

systémů jsou rozlišovány tři následující přístupy. 
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 Vlastnictví – uměle získané nebo přiřazené identifikační charakteristiky 

(identifikační čísla a kódy, identifikační karty a čipy, biočipy apod.), 

 Znalosti – identifikace osob podle charakteristických a individuálních znalostí, 

u kterých předpokládáme, že tyto znalosti mají pouze rozpoznávané osoby 

(statická či dynamická hesla, rodné čísla, PIN apod.),  

 Biometrické charakteristiky – identifikovaná osoba je sama nositelem 

měřitelných biometrických charakteristik získaných přirozenou a časově 

neměnnou formou již od narození (otisk prstů, struktura DNA, oční duhovka, oční 

sítnice apod.). [20] 

 

  Obecně lze říci, že to, co máme (vlastnictví), nám může být odcizeno nebo 

napodobeno a to, co známe (znalosti), nám může být odpozorováno, uhodnuto, odvozeno 

nebo jinak získáno. Oba způsoby přístupu mohou být zneužity další osobou. Pro minimalizaci 

rizika zneužití se v praxi využívá buď kombinace vlastnictví a znalostí (např. zadání PIN 

kódu při použití platební karty), nebo identifikace pomocí biometrických charakteristik. Ve 

speciálních případech lze aplikovat kombinaci všech tří způsobů identifikace osob. Základní 

způsoby identifikace jsou znázorněny na obrázku 7. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometrické 
charakteristiky 

 Znalosti     Vlastnictví 

Otisk prstu Geometrie ruky Oční duhovka DNA Hlas Podpis 

ID 
PIN 

Rodné číslo 
Heslo … 

Obrázek 7: Základní způsoby identifikace [20] 
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6.5 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) je soubor bezpečnostních zařízení 

sloužících ke včasné detekci ohniska vznikajícího požáru samočinně pomocí elektronických 

hlásičů požáru (automatické spuštění požárního poplachu vyvolané charakteristickou změnou 

fyzikálních jevů doprovázejících vznik požáru) nebo prostřednictvím člověka (často fyzické 

ostrahy nebo pracovníka, který se nachází v ohroženém objektu) pomocí tlačítkových spínačů. 

Hlavním účelem EPS je signalizovat místo požáru, varovat osoby nacházející se uvnitř 

objektu, v případě potřeby provést prvotní represivní zákrok (aktivace stabilních hasicích 

zařízení), zajistit únikové cesty z místa požáru a informovat o vzniklé situaci hasičský 

záchranný sbor. Blokové schéma funkce systému EPS je zobrazeno na obrázku 8.  

 Mezi základní prvky EPS řadíme: 

 Hlásiče požáru – technické zařízení detekující vznik požáru na základě změny 

fyzikálních charakteristik ve střeženém prostoru.  

 Ústředna – technické zařízení, které zpracovává informace od hlásičů požáru, 

vyhodnocuje je dle nastaveného algoritmu a předává informace v podobě 

vyhlášení požárního poplachu, signalizace poruchy, přenosu signálu na PCO 

nebo hasičský záchranný sbor, aktivace hasicího zařízení apod.) 

 Doplňující zařízení 

Zařízení pro dálkový přenos požárního poplachu (ZDP) – např. na PCO nebo 

hasičský záchranný sbor.  

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) – jednoduché ovládací zařízení, které 

slouží jednotkám hasičského záchranného sboru k ovládání EPS. 

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) – speciální trezor na vnější zdi 

objektu, kde je uložen klíč od vstupních dveří do objektu. Klíčový trezor se 

skládá ze dvou částí. Vnější část odemyká EPS při vyhlášení poplachu, klíč od 

vnitřní části trezoru, kde je uložen klíč od objektu, mají k dispozici hasiči. 

Hlásiče požáru lze rozdělit podle různých hledisek, např. podle fyzikálního principu 

(teplotní, kouřový apod.) nebo podle způsobu aktivace na samočinné nebo tlačítkové.  

 

Z hlediska zapojení a funkce se rozlišují hlásiče: 

 s kolektivní adresací – ústředna EPS nedokáže rozlišit konkrétní hlásič, ze kterého 

signál přichází; v případě požáru je vyhlášen poplach na celé lince hlásičů, 
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 s individuální adresací – ústředna EPS dokáže přesně určit konkrétní hlásič, který 

vyhlásil poplach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je označována jako soubor organizačně administrativních opatření, 

jež zajišťují požadované podmínky a funkci zabezpečovacího systému v kombinaci 

s provozem chráněného objektu. Režimová ochrana tak představuje procesní naplnění 

bezpečnostní politiky organizace, instituce nebo firmy. Cílem režimové ochrany je vytvoření 

určitých zásad a pravidel, které budou implementována do každodenního života v objektu, 

nebudou omezovat pohyb osob v objektu a zajistí požadovanou bezpečnostní úroveň. 

Režimová ochrana se vztahuje na pohyb zaměstnanců a dalších osob v prostorách organizace, 

zajištění provozu bezpečnostních prvků, provádění bezpečnostních kontrol při vnášení nebo 

vynášení materiálu apod. [14] 

Režimová ochrana se často dělí dle zaměření na vnější režimovou ochranu a vnitřní 

režimovou ochranu. 

Ústředna EPS 
AUTOMATICKÉ 

HLÁSIČE 

NEAUTOMATICKÉ 

HLÁSIČE 

ALARMOVÁNÍ INFORMOVÁNÍ ŘÍZENÍ 

SIRÉNY MAJÁKY 

OPPO 

VĚTRÁNÍ HAŠENÍ 

ZDP KTPO DVEŘE 

KLAPKY 

HASIČI 

PŘENOSOVÁ CESTA 

Obrázek 8: Blokové schéma funkce EZS [14] 
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6.6.1 Vnější režimová ochrana 

 Vnější režimová ochrana se nejčastěji vztahuje na vstupní a výstupní podmínky 

chráněného objektu. Jedná se o prostory vstupu (vjezdu) osob, vozidel a materiálu do objektu 

a prostory výstupu (výjezdu) osob, vozidel a materiálu z objektu. Řadí se zde hlavně osobní 

a nákladové brány, vstupy pro lanovou dráhu, napojení na velkoformátovou kanalizaci, 

propustní, ventilační, kabelové a teplovodní šachty, otvory pro přísun paliv, výtahové šachty 

pro odvoz popele a odpadků apod.  Obvykle je stanoven režim kontrolních opatření 

s předpokládaným výkonem fyzické ostrahy. [25] 

 

6.6.2 Vnitřní režimová ochrana 

 Vnitřní režimová ochrana se vztahuje především na dodržování bezpečnostních 

směrnic organizace. Mezi základní bezpečnostní směrnice patří: 

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti a okruhy, 

 režim pohybu materiálu vytvářející podmínky, které zamezují úniku zbytných či 

neevidovaných materiálů nebo výrobků, 

 skladový režim, který určuje způsob příjmu a výdeje materiálu od překročení hranice 

objektu až po jeho opuštění apod. [25] 

 

6.6.3 Dokumentace režimové ochrany 

 V rámci bezpečnostní politiky organizace jsou zaváděny dokumenty, ve kterých jsou 

implementovány prvky režimové ochrany. Mezi základní dokumentaci režimové ochrany se 

řadí následující dokumenty: 

 Statut organizace – vyjadřuje účel a cíl činnosti organizace, 

 Organizační řád – charakterizuje organizační strukturu organizace, vazby 

jednotlivých částí i vlastní provozní činnost, 

 Pracovní řád – stanovuje konkrétní náplň práce jednotlivých kategorií pracovníků, 

jejich práva a povinnosti, případně pracovní postupy,  

 Spisový řád – popisuje zásady oběhu dokumentů, určuje postupy při jejich 

posuzování, schvalování, předávání, kopírování, ukládání, ztrátě. Součástí je také 

manipulace s razítky, kopírovacími papíry, médii pro ukládání dat apod., 

 Skartační řád – stanovuje postupy při vytřiďování písemností, nikoliv jejich fyzickou 

likvidaci (způsoby třídění, důležitost a způsoby vyřazení písemností), 
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 Pravidla užívání technických prostředků – určuje pravidla pro užívání telefonů, 

faxů, kryptografických prostředků, kopírovacích zařízení apod. [7] 

 

 Dalšími dokumenty režimové ochrany mohou být např. Bezpečnostní projekt ochrany 

objektu (umístění zabezpečených oblastí v objektu), Technická dokumentace objektové 

bezpečnosti (technické údaje, pokyny a pravidla pro používání technických prostředků), 

Provozní řád (režim pohybu osob a dopravních prostředků v objektu, manipulace s klíči, 

pravidla výkonu fyzické ostrahy apod.), Krizová plán ochrany objektu (pokyny pro ochranu 

majetku, zdraví a životů lidí v případě vzniku mimořádné situace). [7] 

 

6.7 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je završením systému fyzické ochrany osob a majetku. Navazuje na 

ostatní prvky fyzické ochrany a představuje velmi atraktivní, efektivní, ale finančně 

nejnákladnější způsob ochrany. V porovnání s ostatními prvky klasické a technické ochrany 

má nižší pořizovací náklady (výstroj a výzbroj pracovníků fyzické ostrahy) avšak vysoké 

režijní náklady (platy zaměstnanců, nájem komerční soukromé bezpečnostní služby apod.). 

Fyzická ostraha je realizována komerční soukromou bezpečnostní službou, vlastní ochrannou 

službou organizací a podniků nebo státní ochrannou službou (Policie České republiky, služba 

ochrany ústavních činitelů apod.). 

 Objekty významného charakteru jsou střeženy fyzickou ostrahou nepřetržitě, ostatní 

objekty dle požadavků zřizovatele fyzické ostrahy. Na stanovištích se stálým výkonem 

fyzické ostrahy jsou tyto činnosti vykonávány nejméně dvěma pracovníky. Přístupová trasa 

k nejvzdálenější střežené oblasti by neměla překročit hranici 500 m. [7] 

 

6.7.1 Hlavní úkoly pracovníků fyzické ostrahy 

 Mezi hlavní úkoly pracovníků fyzické ostrahy patří: 

 Kontrolní propustková činnost – evidence oprávněného vstupu a vjezdu do 

objektu, zabránění neoprávněného vstupu a vjezdu do objektu apod., 

 Kontrolní činnost – zamezení krádeže, ztrátě, poškození, zničení či zneužití 

majetku apod., 

 Střežení objektů a prostor formou strážní služby – zabránění vstupu osob, 

vjezdu vozidel a nekontrolovatelnému vnášení či vynášení, nebo přivážení či 
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vyvážení materiálu do střeženého nebo ze střeženého objektu na místech mimo 

kontrolní propustkovou službu apod., 

 Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu 

o narušení objektu – realizace stávající ostrahou nebo zálohou, případně 

specializovanou činností výjezdové skupiny. 

 Vyrozumění míst poskytujících pomoc – vyrozumění havarijních služeb, 

hasičských útvarů, lékařské záchranné služby, policie, majitelů objektu apod. 

[7] 

  

6.7.2 Rozdělení fyzické ostrahy 

 Činnosti pracovníků fyzické ostrahy lze rozdělit podle několika hledisek. Základní 

členění fyzické ostrahy: 

 z hlediska časového, 

 z hlediska rozsahu výkonu, 

 z hlediska způsobu zajištění, 

 z hlediska výzbroje a výstroje, 

 z hlediska vystupování na veřejnosti. [7] 

 

Jednotlivá hlediska jsou konkretizována na obrázku 9.  
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  Obrázek 9: Rozdělení fyzické ostrahy podle jednotlivých hledisek [7] 

 

 

 

 

 

• Vázaná ostraha na pracovní dobu - výkon fyzické ostrahy v provozní 
době zákazníka 

• Nepřetržitá ostraha - výkon fyzické ostrahy 24 hodin denně 

• Vázaná na dobu mimo provozní dobu zákazníka - výkon fyzické ostrahy 
mimo provozní dobu zákazníka 

• Nárazová - výkon fyzické ostrahy podle potřeb zákazníka 

• Vázaná ostraha na pracovní dobu - výkon fyzické ostrahy v provozní 
době zákazníka 

• Nepřetržitá ostraha - výkon fyzické ostrahy 24 hodin denně 

• Vázaná na dobu mimo provozní dobu zákazníka - výkon fyzické ostrahy 
mimo provozní dobu zákazníka 

• Nárazová - výkon fyzické ostrahy podle potřeb zákazníka 

Hledisko časové 

• Propustková (stacionární) ostraha - služba informátorů a vrátných 

• Obvodová ostraha - služba vykonávaná na pevných nebo pochůzkových 
stanovištích po obvodu objektu 

• Celoplošná (dohledová) ostraha - výkon služby pochůzkově po celém 
objektu 

• Doprovodná ostraha při dopravě (vozidly) - výkon služby formou 
doprovodu při kamionové, železniční, letecké a lodní přepravě, přeprava 
peněžních hotovostí a cenin apod. 

• Dozorová (přehledová) ostraha - dozorčí a operátorská služba u PZTS a 
CCTV systémů 

• Zásahová ostraha (výjezdová skupina) - výkon služby zásahových a 
výjezdových skupin na základě signálu o narušení objektu 

• Ostraha patrolováním ve vozidle - služba prováděná hlídkou ve vozidle 

• Aktivní víceúčelová ostraha - výkon fyzické ostrahy směřované k zajištění 
víceúčelové bezpečnosti 

• Propustková (stacionární) ostraha - služba informátorů a vrátných 

• Obvodová ostraha - služba vykonávaná na pevných nebo pochůzkových 
stanovištích po obvodu objektu 

• Celoplošná (dohledová) ostraha - výkon služby pochůzkově po celém 
objektu 

• Doprovodná ostraha při dopravě (vozidly) - výkon služby formou 
doprovodu při kamionové, železniční, letecké a lodní přepravě, přeprava 
peněžních hotovostí a cenin apod. 

• Dozorová (přehledová) ostraha - dozorčí a operátorská služba u PZTS a 
CCTV systémů 

• Zásahová ostraha (výjezdová skupina) - výkon služby zásahových a 
výjezdových skupin na základě signálu o narušení objektu 

• Ostraha patrolováním ve vozidle - služba prováděná hlídkou ve vozidle 

• Aktivní víceúčelová ostraha - výkon fyzické ostrahy směřované k zajištění 
víceúčelové bezpečnosti 

Hledisko rozsahu výkonu 

• Z vlastních řad pracovníků organizace - vlastní pracovníci organizace 

• Smluvní (nájemná či komerční) ostraha - zajištění fyzické ostrahy 
specializovanou firmou (např. soukromou bezpečnostní agenturou) na 
základě smluvního vztahu s dotčenou organizací 

• Kombinovaná ostraha - kombinace obou způsobů zajištění fyzické ostrahy 

• Z vlastních řad pracovníků organizace - vlastní pracovníci organizace 

• Smluvní (nájemná či komerční) ostraha - zajištění fyzické ostrahy 
specializovanou firmou (např. soukromou bezpečnostní agenturou) na 
základě smluvního vztahu s dotčenou organizací 

• Kombinovaná ostraha - kombinace obou způsobů zajištění fyzické ostrahy 

Hledisko způsobu zajištění 

• Ozbrojená ostraha - prostředky osobní obrany, distanční tyče, elektrické 
šokové prostředky apod., případně střelné zbraně. 

• Neozbrojená ostraha - výkon služby zpravidla na dispečerských a 
operátorských stanovištích 

• Ozbrojená ostraha - prostředky osobní obrany, distanční tyče, elektrické 
šokové prostředky apod., případně střelné zbraně. 

• Neozbrojená ostraha - výkon služby zpravidla na dispečerských a 
operátorských stanovištích 

Hledisko výzbroje a výstroje 

• Veřejná (označená) ostraha - většina případů fyzické ostrahy, používá se 
stejnokroj příslušné hlídací služby, součásti stejnokroje je název organizace 
a identifikace pracovníka ostrahy. 

• Skrytá ostraha - výjimečný způsob ostrahy, slouží k odhalení zlodějů při 
krádeži (obchodní domy, nárazové akce apod.). 

• Veřejná (označená) ostraha - většina případů fyzické ostrahy, používá se 
stejnokroj příslušné hlídací služby, součásti stejnokroje je název organizace 
a identifikace pracovníka ostrahy. 

• Skrytá ostraha - výjimečný způsob ostrahy, slouží k odhalení zlodějů při 
krádeži (obchodní domy, nárazové akce apod.). 

Hledisko vystupování na veřejnosti 
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7 Bezpečnostní posouzení a charakteristika objektu společnosti 

ARGOS PZS, s.r.o. 

V této kapitole budu věnovat svou pozornost obecnému popisu chráněného objektu, 

popisu lokality a okolních budov a zhodnocení stávajícího systému zabezpečení s ohledem na 

aktiva společnosti. 

 

7.1 Představení společnosti 

Společnost ARGOS PZS, s.r.o. byla založena v roce 2000 jako ryze česká společnost 

poskytující fyzickým i právnickým osobám služby v oblasti finančního poradenství. Od roku 

2005 se společnost soustřeďuje také na likvidace pojistných událostí. Ve společnosti pracuje 

celkem 17 zaměstnanců, kteří jsou v objektu každý pracovní den. Do objektu také 

nepravidelně dojíždí 5 obchodních zástupců, většinou v rámci porad nebo setkání s klientem. 

[1] 

 

7.2 Popis chráněného objektu a okolní zástavby 

Od roku 2012 sídlí společnost v pronajatých kancelářských prostorech rekonstruované 

historické budovy v centrální části města Nový Jičín na rohu ulic Slovanská a Husova (viz 

letecký snímek na obrázku 10) s hustou zástavbou městských domů. Celá budova se skládá 

z jednoho podzemního podlaží (sklepy, technické místnosti a podzemní garáže pro dva 

automobily), dvou nadzemních podlaží a podkroví. Předmětem této diplomové práce bude 

zajištění bezpečnosti hlavně 1. nadzemního podlaží, kde je společnost ARGOS PZS, s.r.o. 

v pronájmu, dále pak parkoviště pro nájemníky domu a okolní prostranství včetně 

přístupových a příjezdových cest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Letecký snímek společnosti ARGOS PZS, s.r.o. [16] 
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K hlavnímu vjezdu na parkoviště před domem vede jediná příjezdová jednosměrná 

komunikace (ulice Slovanská). Na parkovišti pro nájemníky domu je vyhrazeno celkem 16 

parkovacích míst pro osobní automobily, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ARGOS PZS, s.r.o. 

Podzemní garáže jsou určeny pro majitele domu, jejichž kanceláře se nacházejí v podkroví 

domu. Příjezd k podzemním garážím je možný pouze z ulice Husova. Hlavní vstup pro 

zaměstnance společnosti a ostatní nájemníky domu se nachází vedle hlavní příjezdové brány 

(ulice Slovanská). Na ulici Slovanská jsou také vyhrazena parkovací místa pro zaměstnance 

a návštěvy (celkem 6 podélných parkovacích míst). Hlavní přístupové a parkovací plochy jsou 

zobrazeny na obrázku 11. 

 

 

      Obrázek 11: Hlavní přístupové a parkovací plochy [autor] 

 

Mezi okolní budovy sousedící s perimetrem chráněného objektu je potřeba uvést 

zejména Beskydské divadlo Nový Jičín (větší koncentrace osob), Okresní státní zastupitelství 

Nový Jičín, bytový dům a Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – KP Nový Jičín. Na 

ulici Slovanská se také nachází Okresní soud Nový Jičín a Základní škola Tyršova. 

Rozmístění okolních budov je patrné na obrázku 12. 
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 Obrázek 12: Katastrální mapa - rozmístění okolních budov [2] 

 

7.3 Stávající systém zabezpečení 

Stávající systém zabezpečení objektu je řešen pouze na základní úrovni pomocí 

klasických mechanických zábran (ploty, brány, zdi) a částečně vybudovaným PZTS, jenž 

střeží pouze část prostor a spíše slouží k přístupu do střežených prostor. Venkovní severní zeď 

je opatřena sirénou.  

Při hodnocení stávajícího systému zabezpečení je vhodné postupovat dle jednotlivých 

částí. 

 

Perimetrická ochrana 

  Ochrana perimetru objektu je řešena různorodě, tak jak to dovoluje okolní terén 

a zástavba. Perimetr z východní strany (vstupní a příjezdový prostor k objektu z ulice 

Slovanská) je chráněn nově vybudovaným plotovým systémem (zděné sloupky a kovové 

plotové dílce) s automatickou samonosnou bránou v šíři 3m a automatickou vstupní brankou 

v šíři 1m. Vstupní branka je ovládána čipem, příjezdová brána pomocí dálkového ovladače. 

Zbylá část východního a celá část jižního perimetru je tvořena pláštěm budovy. Z důvodu 

členitého terénu je vybodována ze západní a severní strany opěrná zeď o výšce cca 3 m. 

Zároveň zde zůstal původní drátěný plot o výšce cca 150 cm, který však neplní žádnou 
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bezpečnostní funkci a vzhledem k jeho chátrajícímu stavu neplní ani estetickou funkci, spíše 

naopak. Zbylou část severního perimetru tvoří plášť přilehlého bytového domu. Stěna 

bytového domu tvořící perimetr s chráněným objektem není opatřena okny a dveřmi. Za 

opěrnou zeď byla navozena hlína do úrovně příjezdové komunikace a následně bylo 

vybudováno parkoviště.  

 

Plášťová ochrana 

 Plášťová ochrana chráněného objektu je tvořena pevným stavebním zdivem 

z pálených cihel. Riziková místa v plášti budovy (okna, dveře, střešní okna světlíky) nejsou 

opatřena žádným zabezpečovacím systémem. Výjimku tvoří pouze vstupní dveře 

a automaticky otevíraná vrata podzemních garáží (dálkový ovladač). Vstupní dveře jsou 

ovládány automaticky po přiložení čipu k dotykové klávesnici, kde se nacházejí také zvonky 

s označením nájemníků.  

 

Prostorová ochrana 

  Jednotlivá podlaží jsou oddělena od společně přístupného schodiště skleněnými 

dveřmi, k jejichž ovládání slouží taktéž čip přikládaný k dotykové klávesnici. Ovládací čip 

mají pouze zaměstnanci pracující v chráněném podlaží. Pronajímané první nadzemní podlaží 

společností ARGOS PZS, s.r.o. je dále členěno na kanceláře, archiv, recepci, kuchyňku 

a sociální zařízení. Vstupní dveře do jednotlivých místností jsou opatřeny jednoduchým 

zámkovým mechanismem s cylindrickou vložkou značky FAB (ASSA ABLOY Czech & 

Slovakia s. r. o.).  

 

Předmětová ochrana 

 V rámci předmětové ochrany je potřeba zmínit základní příruční pokladnu se 

mechanickým zámkem nacházející na sekretariátu společnosti. V kanceláři jednatele 

společnosti je umístěn malý skříňový trezor pro důležité dokumenty, menší obnosy peněz 

a drobné cenné předměty.  

 

Režimová ochrana 

 Režimová ochrana objektu představuje hlavně řízení vstupu osob a vjezdu vozidel na 

parkoviště před budovou. Parkoviště a prostor před chráněným objektem je volně přístupný 

v pracovní dny od 6:00 do 20:00. O víkendu a státních svátcích jsou tyto prostory nepřístupné. 
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Vstupní branka i vjezdová brána jsou v pracovní dny od 20:00 do 6:00, o víkendech a státních 

svátcích uzavřeny a samozřejmě uzamčeny. 

Přístup do budovy mají pouze zaměstnanci pracující v objektu a nájemníci 

prostřednictvím vlastního čipu, který ovládá vstupní bránu, hlavní vchod a vstupní dveře do 

příslušného podlaží.  Návštěvy či jiné osoby jsou vpuštěny do budovy pouze s povolením 

zaměstnance či nájemníka. 

Pracovní doba se různí u jednotlivých nájemníků. Společnost ARGOS PZS, s.r.o. má 

upravenu pracovní dobu na pracovní dny od 7:30 do 16:00. 

V rámci společnosti ARGOS PZS, s.r.o. je také řešen pohyb dokumentů. Veškeré 

dokumenty (pojistné smlouvy, zprávy likvidovaných pojistných událostí apod.) jsou 

archivovány. Do archivu dokumenty zakládá asistentka jednatele společnosti, jež má společně 

s jednateli společnosti přístup do archivu.  

 

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je řešena minimálně. Do určité formy fyzické ostrahy můžeme 

zahrnout správce budovy, který zajišťuje otevření a uzavření vstupní branky a vjezdové 

brány. 

 

7.4 Hodnocení aktiv společnosti 

Aktiva společnosti můžeme obecně rozdělit na aktiva hmotná a nehmotná. Mezi hmotná 

aktiva patří jak movitý majetek (automobily, elektronika, počítače, stroje, výrobky apod.), tak 

nemovitý majetek (budovy, pozemky apod.). Do nehmotných aktiv můžeme zařadit 

technologické postupy, „know-how“, licence, patenty, software apod.).  

Vyčíslení hodnoty aktiv společnosti je velmi důležité, zejména pro bezpečnostní 

posouzení a následné vybudování zabezpečovacího systému, který bude aktiva chránit. Je 

zcela zbytečné a neefektivní, aby náklady na realizaci zabezpečovacího systému přesahovaly 

hodnotu chráněných aktiv. 

Při návrhu zabezpečovacího systému je ideální řídit se zásadou ALARA, kdy náklady 

na realizaci zabezpečovacího systému nesmí přesáhnout 10 %, ve výjimečných případech 15 

% z hodnoty aktiv. Při překročení této hranice se náklady na snížení rizika stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. 

Přehled aktiv společnosti je zobrazen v tabulce 5. 
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Aktiva Název Počet ks 
Cena za ks 

[Kč] 

Cena za aktivum 

[Kč] 

hmotná 

Služební automobil Ford S-Max 1 350 000 350 000 

Služební automobil Ford Mondeo 2 310 000 620 000 

Služební automobil Ford Focus 7 210 000 1 470 000 

PC Fujitsu 17 8 000 136 000 

Monitor k PC Fujitsu 34 2 000 68 000 

Notebook Fujitsu 7 10 000 70 000 

Tiskárna přenosná Canon 7 2 000 14 000 

Tiskárna kancelářská multifunkční Canon 3 18 000 54 000 

Skener Canon 1 2 000 2 000 

Vybavení kanceláří (skříně, stoly, židle) 1 95 000 95 000 

Vybavení kuchyňky 1 28 000 28 000 

nehmotná Software 17 2 500 42 500 

Celková hodnota aktiva 2 949 500 Kč 

Tabulka 5: Hodnocení aktiv společnosti ARGOS PZS, s.r.o. 

 

8 Analýza a hodnocení rizik společnosti ARGOS PZS, s.r.o. 

K identifikaci možných rizik je potřeba provést vhodné analýzy pro daný objekt. 

Existuje celá řada možných analytických metod, jak identifikovat rizika. Pro účely této 

diplomové práce jsem vybral celkem tři metody, které budou blíže představeny 

v následujících podkapitolách. 

 

8.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Pro grafické znázornění identifikovaných rizik jsem vybral Ishikawův diagram 

(diagram rybí kosti), jenž se používá pro složitější systémy v oblasti bezpečnosti. V této 

metodě jsou přehledně znázorněny příčiny a následky možných rizik pro daný systém. 
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Obrázek 13: Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 

 

8.2 Analýza příčin a následků poruch – FMEA 

Na základě identifikace možných rizik pomocí Ishikawova diagramu budu ověřovat 

jednotlivá rizika a jejich vlivy na bezpečnost systému pomocí analýzy příčin a následků 

poruch (anglicky Failure Mode and Effect Analysis). Při analýze pohlížím na rizika jak 

z procesního, tak ze strukturálního hlediska.   

Pro hodnocení rizik metodou FMEA je důležitá tzv. míra rizika R, která je dána 

součinem třech parametrů. Výpočet míry rizika je znázorněn následujícím vztahem.  

 

                                (3) 
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  … Pravděpodobnost vzniku rizika 

 … Závažnost následků 

 … Odhalitelnost rizika 

 … Výsledná míra rizika 

 

Jednotlivé parametry včetně přiřazených kritérií jsou zpřehledněny v tabulce č. 4. 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, 

vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Tabulka 6: Parametry pro vyhodnocení metody FMEA 

 

 Na základě indexů přiřazených k jednotlivým rizikům dle tabulky č. 4 byla vypočítána 

míra rizika. Rizika jsou seřazena podle míry rizika (0-125> do tabulek, kde je také sledována 

procentuální četnost rizika a kumulativní četnost rizika. V rámci vyhodnocení byla také 

zvolena míra spolehlivosti celého systému. Pro účely této analýzy jsem zvolil míru 

spolehlivosti 80 % podle Paretova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl 

sestaven diagram a Lorenzova křivka.  

 

8.2.1 Hodnocení rizik ze strukturálního hlediska 

K hodnocení strukturálních rizik jsem vybral celkem 15 rizik, která jsem identifikoval 

pomocí Ishikawova diagramu. Strukturální rizika jsou již seřazena podle závažnosti (míry 

rizika) do tabulky 7 a přehledně znázorněna pomocí Paretova principu v grafu 3.   
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Číslo 

rizika 
Identifikace rizika N P H R 

Četnost 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

9 neoprávněný vstup osob 4 4 4 64 10.79 % 10.79 % 

15 poškození majetku společnosti 4 4 4 64 10.79 % 21.59 % 

1 překonání oplocení 4 4 3 48 8.09 % 29.68 % 

2 přelezení zdi 3 4 4 48 8.09 % 37.77 % 

5 překonání oken 4 4 3 48 8.09 % 45.87 % 

6 překonání dveří 4 4 3 48 8.09 % 53.96 % 

10 překonání trezoru 4 4 3 48 8.09 % 62.06 % 

11 krádež 4 4 3 48 8.09 % 70.15 % 

8 požár 5 4 2 40 6.75 % 76.90 % 

4 poškození zámkového mechanismu brány 3 4 3 36 6.07 % 82.97 % 

3 proražení brány vozidlem 4 3 2 24 4.05 % 87.02 % 

7 vniknutí přes střechu 4 2 3 24 4.05 % 91.06 % 

14 porucha technického zařízení 3 2 4 24 4.05 % 95.11 % 

12 loupežné přepadení 5 4 1 20 3.37 % 98.48 % 

13 výpadek elektrické energie 3 3 1 9 1.52 % 100.00 % 

 Celkem 593   

Tabulka 7: Identifikace strukturálních rizik – metoda FMEA 

 

 

Graf 3: Znázornění strukturálních rizik pomocí Paretovy analýzy [autor] 

  

 Aplikací metody FMEA jsem identifikoval celkem 9 strukturálních rizik, která 

představují největší hrozbu pro společnost ARGOS PZS, s.r.o.  
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Strukturální rizika představující největší hrozbu:

 neoprávněný vstup osob 

 poškození majetku společnosti 

 překonání oplocení 

 přelezení zdi 

 překonání oken 

 překonání dveří 

 překonání trezoru 

 krádež 

 požár

 

8.2.2 Hodnocení rizika z procesního hlediska 

K hodnocení procesních rizik jsem vybral také 15 rizik identifikovaných pomocí 

Ishikawova diagramu. Procesní rizika jsou také seřazena podle závažnosti (míry rizika) do 

tabulky 8 a přehledně znázorněna pomocí Paretova principu v grafu 4.   

 

Číslo 

rizika 
Identifikace rizika N P H R 

Četnost 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

6 vynášení informací a majetku 5 4 4 80 13.20% 13.20% 

2 spolupráce s pachatelem 4 4 4 64 10.56% 23.76% 

10 porušení interních předpisů 4 4 4 64 10.56% 34.32% 

7 nezajištění oken 5 4 3 60 9.90% 44.22% 

5 vnesení nebezpečného předmětu 5 3 3 45 7.43% 51.65% 

13 nezajištění dveří 5 3 3 45 7.43% 59.08% 

11 odhození nedopalku 5 4 2 40 6.60% 65.68% 

1 neuvedení v činnost PZTS 3 3 4 36 5.94% 71.62% 

14 selhání kontroly vstupu 4 3 3 36 5.94% 77.56% 

8 nezkušenost fyzické ostrahy 4 4 2 32 5.28% 82.84% 

9 nedbalost fyzické ostrahy 4 3 2 24 3.96% 86.80% 

12 úmyslné poškození technického zařízení 4 2 3 24 3.96% 90.76% 

15 vyzrazení ovládání PZTS 5 2 2 20 3.30% 94.06% 

3 ztráta klíčů 3 3 2 18 2.97% 97.03% 

4 ztráta čipů 3 3 2 18 2.97% 100.00% 

 Celkem 606  

Tabulka 8: Identifikace procesních rizik – metoda FMEA 
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Graf 4: Znázornění procesních rizik pomocí Paretovy analýzy [autor] 

 

Aplikací metody FMEA jsem identifikoval celkem 9 procesních rizik, která 

představují největší hrozbu pro společnost ARGOS PZS, s.r.o. 

 

Procesní rizika představující největší hrozbu: 

 vynášení informací a majetku 

 spolupráce s pachatelem  

 porušení interních předpisů 

 nezajištění oken 

 vnesení nebezpečného předmětu 

 nezajištění dveří 

 odhození nedopalku  

 neuvedení v činnost PZTS 

 selhání kontroly vstupu

8.3 Analýza souvztažnosti 

Pro verifikaci identifikovaných rizik metodou FMEA jsem zvolil další analytickou 

metodu – analýzu souvztažnosti. Tato metoda je vhodná pro posuzování celých objektů 

a zkoumá vazby mezi jednotlivými riziky. Nástrojem pro přehledné znázornění jednotlivých 

vazeb je matice rizik (tabulka 9), ve které je posuzováno každé riziko se všemi ostatními 

a podle vzájemné vazby přiřazujeme hodnotu 0 (neexistuje vazba) nebo 1 (posuzované riziko 
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může vyvolat jiné riziko).

 

 

Tabulka 9: Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 

 

 Dalším krokem analýzy souvztažnosti je výpočet koeficientů Kar a Kpr. Koeficient Kar 

představuje procentuální vyjádření počtu vyvolaných rizik, která mohou být vyvolána rizikem 

Ra. Koeficient Kpr pak představuje procentuální vyjádření počtu vyvolaných rizik.  

 Výpočet koeficientů je dán vztahem (4) a (5). Hodnoty koeficientů jsou zobrazeny 

v tabulce 10. 

 

    [∑   (   )⁄ ]                                                    (4) 

    [∑   (   )⁄ ]                         (5) 

 

  … celkový počet hodnocených rizik 
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Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Kar [%] x 76 94 18 12 41 41 71 71 59 71 12 35 24 71 29 12 29 12 

Kpr [%] y 41 53 47 29 41 41 18 47 47 41 88 59 47 29 41 12 41 53 

 Tabulka 10: Hodnoty koeficientů Kar a Kpr 

 

 Z procentuálního vyjádření koeficientů jednotlivých rizik je nutné vybrat minimální 

a maximální hodnotu Kar a Kpr.  

Kar min = 12   Kpr min = 12 

Kar max = 94   Kpr max = 88 

 

 Minimální a maximální hodnoty koeficientů Kar a Kpr slouží k výpočtu os grafu 

souvztažnosti. Osy rozdělí graf do čtyř kvadrantů podle závažnosti rizika. Před výpočtem os 

je nutné zvolit si míru spolehlivosti (s) systému. Můžeme zde také aplikovat Paretovův 

princip 80/20, ale pro tuto analýzu rizik jsem zvolil vyšší míru spolehlivosti 85%.  

Výpočet osy O1je (rovnoběžka s osou y) je znázorněn vztahem (6). 

 

           [(               )    ⁄ ]                  (6) 

       [(     )    ⁄ ]          

 

  … spolehlivost systému (0-100 %) 

 

Výpočet osy O2 je (rovnoběžka s osou x) je dán vztahem (7). 

 

           [(               )    ⁄ ]                  (7) 

       [(     )    ⁄ ]          

 

 … spolehlivost systému (0-100 %) 

 

Pro grafické znázornění rizik v jednotlivých kvadrantech využijeme předchozí dílčí 

výpočty os a koeficientů a naneseme je společně do grafu souvztažnosti (graf 5). 
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Graf 5: Identifikace a hodnocení rizik analýzou souvztažnosti [autor] 

 

Z grafu je patrné, že osy rozdělily identifikované rizika do čtyř kvadrantů podle 

závažnosti ohrožení hodnoceného systému. Tabulka 11 zobrazuje popis jednotlivých 

kvadrantů z hlediska závažnosti a přiřazuje ke každému kvadrantu konkrétní rizika ohrožující 

hodnocený systém. 

 

Hodnocení rizik analýzou souvztažnosti 

Primárně a sekundárně nebezpečná rizika Sekundárně nebezpečná rizika 

I 

Neoprávněný vstup osob 

Poškození majetku společnosti 

Překonání oken 

Překonání dveří 

Krádež 

Požár 

Vynášení informací a majetku 

II 

Překonání oplocení 

Spolupráce s pachatelem 

Porušení interních předpisů 

Nezajištění oken 

Nezajištění dveří 

Neuvedení v činnost PZTS 

Selhání kontroly vstupu 

Žádná primárně nebezpečná rizika Relativní bezpečnost 

III 
Překonání trezoru 

Vnesení nebezpečného předmětu IV 
Přelezení zdi 

Odhození nedopalku 

     Tabulka 11: Hodnocení rizik analýzou souvztažnosti 
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Postupnost aplikací třech různých analytických metod identifikace a hodnocení rizik 

jsem vyhodnotil nejslabší místa systému bezpečnosti společnosti ARGOS PZS, s.r.o. 

a následně vypracuji tři inovativní návrhy možného zabezpečení společnosti. 

 

9 Inovativní návrhy zabezpečovacího systému 

Na základě provedených analýz rizik v předchozí kapitole zpracuji možné inovativní 

návrhy pro zabezpečení objektu. Postupně v této kapitole vypracuji tři varianty zabezpečení. 

Pomocí metody multikriteriálního srovnání vyberu jednu variantu, kterou podrobněji 

představím v další kapitole. 

 

9.1 Varianta A - základní 

Varianta A je základní možností, jak realizovat ochranu aktiv společnosti pomocí 

bezdrátových prvků PZTS a mechanických prvků MZS. Prvky PZTS jsou vybrány od 

společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. jako základní zabezpečovací systém pro malé 

a střední objekty (kanceláře, dílny, sklady apod.). 

Jelikož společnost AGROS PZS, s.r.o. je nájemcem podnikatelských prostorů, ve 

všech variantách bude převážná část poplachových systémů řešena bezdrátově. Bezdrátové 

řešení je ideální pro montáž a nevyžaduje zásah do stavební konstrukce. 

 Ochranu perimetru navrhuji pro variantu A ponechat ve stávající formě a spíše se 

zaměřím na prostorovou a plášťovou ochranu. 

 

9.1.1 Mechanický zábranný systém 

 Jelikož se společnost nachází v prvním nadzemním podlaží, doporučuji aplikovat na 

všechna okna bezpečnostní fólii SCX od společnosti NEXT spol. s r.o. 

Parametry bezpečnostní fólie SCX 

 čirá bezpečnostní fólie s atestem P2A, 

 tloušťka 0,35 mm, 

 slouží především jako ochrana před vniknutím do objektu a jako ochrana před 

poraněním o rozbité sklo. [17] 
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9.1.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PZTS bude hlavně řešit detekci pohybu narušitele v objektu, detekci otevření / zavření 

oken a dveří a přístupy do společnosti a archivu. PZTS sestává z následujících komponentů. 

Předání signálu o narušení objektu bude odesláno jednateli společnosti. 

 

Ústředna JA-106KR 

Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. 

Ústředna JA-106K nabízí: 

 až 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón, 

 až 300 uživatelských kódů, 

 až 15 sekcí, 

 až 32 programovatelných výstupů, 

 20 vzájemně nezávislých kalendářů. [9] 

 

Přístupový modul JA-154E 

JA-154E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s LCD displejem, 

klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, pokud je 

potřeba, může být vybaven až 20 segmenty JA-192E. [9] 

 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-152E 

JA-152E je obousměrný bezdrátový přístupový modul s RFID čtečkou pro ovládání 

zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být 

vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E. 

Tento přístupový modul je zvolen pro přístup do archivu. [9] 

 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-150P 

JA-150P je detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů. Detekuje pohyb osob 

v prostoru. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. [9] 

 

Neviditelný bezdrátový detektor otevření JA-182M 

Detektor JA-182M je určen k detekci otevření okna nebo dveří. „Neviditelný“ 

magnetický detektor se instaluje do plastových okenních nebo dveřních rámů a je proto zcela 

skrytý. [9] 
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Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty JA-150ST  

Kombinovaný optický detektor kouře a zvýšené teploty JA-150ST detekuje požár 

v obytných nebo komerčních budovách. Umožňuje detekci kouře a zvýšené teploty, kouře 

nebo zvýšené teploty, jen kouře nebo jen zvýšené teploty. [9] 

 

Bezdrátová venkovní siréna JA-180A 

Slouží k signalizaci poplachu ve venkovním prostředí. Siréna je vybavena sabotážními 

senzory, komunikuje bezdrátovým protokolem Jablotron a je napájena lithiovou baterií. 

Nevyžaduje žádné další napájení. [9] 

 

Doplňující zařízení 

 Bezdrátové zvonkové tlačítko JA-189J, 

 Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J, 

 Zálohovací zdroj AWZ-300, 

 Bezúdržbový akumulátor SA214-18. [9]  

 

9.1.3 Finanční rozpočet varianty A 

Finanční rozpočet realizace varianty A je znázorněn v tabulce č. 12.  

Název 
Počet ks / 

m
2
 

Cena za ks 

[Kč] 

Cena za aktivum 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie SCX 25 920 23 000 

Ústředna JA-106KR 1 11 954 11 954 

Přístupový modul JA-154E 1 2 643 2 643 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-152E 3 1 740 5 220 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-150P 15 1 304 19 560 

Bezdrátový detektor otevření JA-182M 27 1 095 29 565 

Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a 

teploty JA-150ST 
3 1 210 3 630 

Bezdrátová venkovní siréna JA-180A 1 3 130 3 130 

Bezdrátové zvonkové tlačítko JA-189J 2 588 1 176 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 22 64 1 408 

Zálohovací zdroj AWZ-300 1 1 543 1 543 

Baterie 97 --- 3 178 

Bezúdržbový akumulátor SA214-18 1 1 126 1 126 

Montáž MZS 1 Zahrnuto v ceně 

Montáž PZTS 1 10 000 10 000 

Celkem  117 133 Kč 

         Tabulka 12: Finanční rozpočet - varianta A 
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9.2 Varianta B – rozšířená 

V porovnání s variantou A je varianta B doplněna o přístupové systémy využívající 

biometrické údaje (otisk) prstu pracovníků. Ve variantě B jsou tyto přístupové biometrické 

systémy aplikovány do důležitých prostor (vstupní dveře, archiv, serverovna). Vstupy 

ostatních kanceláří jsou osazeny RFID přístupovým modulem. Režimovou ochranou jsou 

upraveny přístupy zaměstnanců do jednotlivých kanceláří a místností. Základní PIR detektory 

pohybu osob jsou nahrazeny duálními detektory pohybu osob a rozbití skla. 

 

9.2.1 Rozšíření PZTS 

Navržený elektronický systém varianty A je rozšířen o následující komponenty. 

 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-180PB 

JA-180PB je kombinací detektoru pohybu JA-180P PIR a detektoru rozbití skla 

v jednom zařízení. Každý detektor komunikuje s ústřednou jako samostatné zařízení. [9] 

 

Ovládací segment přístupových modulů JA-192E 

 Ovládací segmenty přehledným způsobem zobrazují, zda je daný sektor zajištěn (svítí 

červená kontrolka ovládacího segmentu) nebo odjištěn (svítí zelená kontrolka ovládacího 

segmentu). K přístupovému modulu lze přiřadit až 20 ovládacích segmentů JA-192E. 

Napájení ovládacího segmentu je řešeno z přístupového modulu. [9] 

 

Docházkový systém Alveno DSi 502 

 Biometrická docházková čtečka DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku 

prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové 

čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 

0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je 

integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo 

kombinací čipu a otisku prstu. V kombinaci s externím čidlem umožňuje obousměrné 

otevírání dveří. [8] 
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Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

Čidlo má také zabudovanou čtečku čipů (125 kHz). Externí čidlo komunikuje přes 

rozhraní RS 485, které umožnuje rychlý přenos dat až do vzdálenosti 800 m. Krytí IP65 

nabízí delší životnost čidla ve venkovním prostředí. [8] 

 

Přístupový terminál PSi 50  

Přístupový terminál PSi 50 je moderní přístupový terminál pro snadnou identifikaci 

zaměstnance pomocí čipu či otisku prstu. Přístupový terminál PSi 50 zabezpečí vybrané 

místnosti, oddělení nebo budovy a přístup umožní pouze autorizovaným zaměstnancům. [8] 

 

9.2.2 Režimová ochrana 

V případě aplikace přístupových systémů je potřeba i v rámci režimové ochrany 

stanovit konkrétní přístupy všech zaměstnanců do požadovaných prostor. Přístupy do 

jednotlivých místností: 

 Jednatelé – přístup do všech prostor 

 Asistentka jednatele – přístup do všech prostor 

 Oddělení call centra – přístup povolen do prostor č. 4, 8-15 (viz půdorys dotčených 

prostor v příloze č. 1), 

 Oddělení likvidace – přístup povolen do prostor č. 1, 2, 4, 8-15 (viz půdorys 

dotčených prostor v příloze č. 1).  

 

Aktivace zabezpečovacího systému 

 Chráněný prostor je rozdělen do 9 samostatných sektorů (kancelář jednatele 1, 

kancelář jednatele 2, likvidace, archiv, serverovna, chodba, kancelář asistentky jednatele 

společnosti, kancelář call centra, zasedací místnosti). Jednotlivé sektory mají vlastní ovládací 

segment v přístupovém modulu. Pracovník, který opouští daný sektor jako poslední, aktivuje 

na přístupovém modulu režim zajištění pro daný sektor (rozsvítí se červená kontrolka na 

ovládacím segmentu). 

 Pracovník, který opouští pracoviště jako poslední, prověří, zda ovládací segmenty 

ostatních sektorů jsou již v režimu zajištění (ovládací segmenty svítí červeně). V opačném 

případě prověří příčinu nezajištěného sektoru (např. v daném sektoru se ještě nachází 

spolupracovník, nebo daný sektor je nezajištěn z důvodu opomnění odcházejícího 

pracovníka). Následně aktivuje zbylé sektory do režimu střežení a opouští pracoviště.  
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Deaktivace zabezpečovacího systému 

 Deaktivace zabezpečovacího systému (odjištění) probíhá obdobně jako aktivace 

zabezpečovacího systému (zajištění). Pracovník, který přichází na pracoviště jako první, 

odjistí na přístupovém modulu požadovaný sektor (na ovládacím segmentu se rozsvítí zelená 

kontrolka).   

 

9.2.3 Finanční rozpočet varianty B 

Finanční rozpočet realizace varianty B je znázorněn v tabulce č. 13.  

Název 
Počet ks / 

m
2
 

Cena za ks 

[Kč] 

Cena za aktivum 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie SCX 25 920 23 000 

Ústředna JA-106KR 1 11 954 11 954 

Přístupový modul JA-154E 1 2 643 2 643 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-152E 6 1 740 10 440 

Ovládací segment přístupových modulů JA-

192E 
9 98 882 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití 

skla JA-180PB 
15 2 288 34 320 

Bezdrátový detektor otevření JA-182M 27 1 095 29 565 

Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a 

teploty JA-150ST 
3 1 210 3 630 

Bezdrátová venkovní siréna JA-180A 1 3 130 3 130 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 6 64 384 

Bezdrátové zvonkové tlačítko JA-189J 2 588 1 176 

Zálohovací zdroj AWZ-300 1 1 543 1 543 

Baterie 108 --- 3 785 

Bezúdržbový akumulátor SA214-18 1 1 126 1 126 

Docházkový systém Alveno DSi 502 1 26 990 26 990 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy 1 4 500 4 500 

Přístupový terminál PSi 50  2 7 990 15 980 

Montáž MZS 1 Zahrnuto v ceně 

Montáž PZTS 1 15 000 15 000 

Celkem  190 048 Kč 

         Tabulka 13: Finanční rozpočet - varianta B 

 

9.3 Varianta C - doporučená  

Varianta C je navržena jako doporučující dle mých teoretických vlastností a poznatků. 

Kombinuje obě navržené varianty a doplňuje je o kamerový systém monitorující hlavní vstup, 

parkoviště se služebními vozidly a prostory přístupu k archivu a serverovně. 

Díky absenci fyzické ostrahy v objektu doporučuji také připojení na PCO s dohledem 

24 hodin denně. Předání signálu o narušení objektu bude odesláno jak jednateli společnosti, 
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tak na PCO. Díky dojezdové vzdálenosti cca 1,5km zasahujících složek smluvní společnosti 

zajišťující PCO je toto řešení takřka ideální.    

 

9.3.1 Kamerový systém 

 Pro monitorování vnitřních prostor (monitorování přístupu k archivu a serverovně, 

monitorování hlavního vstupu) a vzhledem k tomu, že varianta A i B zahrnuje komponenty 

společnosti JABLOTRON ALARMS a.s., je vhodné použít interní kamery EYE-02 3G LTA 

GSM. 

 

Vnitřní kamera EYE-02 3G LTA GSM 

EYE-02 je bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově 

prostřednictvím GSM sítě 3G. Součástí dodávky je i časově neomezený přístup k vybraným 

JabloTool aplikacím.  

EYE-02 v sobě kombinuje následující detektory, které umožňují uživateli detekovat 

přítomnost narušitele: 

 PIR pohybový detektor, 

 Zvukový detektor, 

 Detektor rozbití skla,  

 Náklonový a vibrační detektor,  

 Detektor pohybu v obraze. [9] 

 

9.3.2 Pult centralizované ochrany 

Napojení na pult centralizované ochrany přináší nepřetržitý dohled 24 hodin na 

střežený objekt a v případě narušení je vyslána výjezdová skupina, aby prověřila příčiny 

vyhlášení poplachu. Nejbližší společnost provozující PCO se nachází pouze 1,5 km od 

střeženého objektu a proto je vhodné zahrnout tuto společnost do bezpečnostního systému 

chráněného objektu.  

Za paušální částku 850 Kč / měsíc je tak zajištěn nepřetržitý dohled chráněného 

objektu. 
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9.3.3 Režimová ochrana 

 Vzhledem k aplikaci kamerového systému v prostorách volně přístupných nejen 

zaměstnanci společnosti, ale také navštívenými klienty a zákazníky, je nutné zajistit na 

viditelném místě vhodnou informační tabuli o monitorování daného prostoru. 

 

9.3.4 Finanční rozpočet varianty C 

Finanční rozpočet realizace varianty C je znázorněn v tabulce 14.  

Název 
Počet ks / 

m
2
 

Cena za ks 

[Kč] 

Cena za aktivum 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie SCX 25 920 23 000 

Ústředna JA-106KR 1 11 954 11 954 

Přístupový modul JA-154E 1 2 643 2 643 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-152E 6 1 740 10 440 

Ovládací segment přístupových modulů JA-

192E 
9 98 882 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití 

skla JA-180PB 
15 2 288 34 320 

Bezdrátový detektor otevření JA-182M 27 1 095 29 565 

Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a 

teploty JA-150ST 
3 1 210 3 630 

Bezdrátová venkovní siréna JA-180A 1 3 130 3 130 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 6 64 384 

Bezdrátové zvonkové tlačítko JA-189J 2 588 1 176 

Zálohovací zdroj AWZ-300 1 1 543 1 543 

Baterie 108 --- 3 785 

Bezúdržbový akumulátor SA214-18 1 1 126 1 126 

Docházkový systém Alveno DSi 502 1 26 990 26 990 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy 1 4 500 4 500 

Přístupový terminál PSi 50  2 7 990 15 980 

Vnitřní kamera EYE-02 3G LTA GSM 2 12 796 25 592 

EYE-02/02-3G Baterie 2 284 568 

Náhradní napájecí zdroj (adaptér) pro 

kameru EYE-02 
2 290 580 

Napojení na PCO 1 850 Kč / měsíc 

Montáž MZS 1 Zahrnuto v ceně 

Montáž PZTS 1 18 000 18 000 

Celkem 
219 788 Kč + měsíční 

paušál PCO (850 Kč) 

          Tabulka 14: Finanční rozpočet - varianta C 

 

9.4 Vyhodnocení navržených variant 

Hodnocení navržených variant provedu pomocí metody multikriteriálního 

rozhodování. Základem rozhodovací matice je 9 kritérií, kterým budu přiřazovat hodnotu 

od 1 do 5. Hodnota 1znamená nejnižší známku, hodnota 5 známku nejvyšší. Následně je 
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porovnávána sumarizace hodnot kritérií u navržených variant. Hodnoty jednotlivých kritérií 

jsou zpřehledněny v tabulce 15. 

 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

Provozní náklady 5 4 4 

Pořizovací náklady 5 4 3 

Servis 4 4 4 

Náročnost montáže 3 4 4 

Spolehlivost 3 5 5 

Záruka 4 4 5 

Životnost 4 4 5 

Náročnost údržby 3 4 4 

Náklady na montáž 3 4 5 

Celkem 34 37 39 

Pořadí 3. 2. 1. 

        Tabulka 15: Hodnoty kritérií rozhodovací matice 

  

Dalším krokem hodnocení navržených variant je přiřazení váhy jednotlivých kritérií. 

Váha kritérií nabývá hodnot od 1 do 5 (1 = nejméně důležitá, 5 = nejdůležitější). Přiřazenou 

hodnotou jsou vynásobeny hodnoty z předchozí tabulky a opět je provedena sumarizace 

hodnot dle jednotlivých kritérií a variant (tabulka 16). 

 

Kritérium 
Váha 

kritéria 
Varianta A Varianta B Varianta C 

Provozní náklady 4 20 16 16 

Pořizovací náklady 5 25 20 15 

Servis 3 12 12 12 

Náročnost montáže 3 9 12 12 

Spolehlivost 5 15 25 25 

Záruka 4 16 16 20 

Životnost 4 16 16 20 

Náročnost údržby 3 9 12 12 

Náklady na montáž 4 12 16 20 

Celkem  134 145 152 

Pořadí  3. 2. 1. 

          Tabulka 16: Sumarizace hodnot jednotlivých kritérií a variant 

 

Výsledkem multikriteriální rozhodovací matice navržených variant je na základě 

provedených součtů varianta C – doporučená autorem. V další kapitole bude výsledná 

varianta C detailněji popsána a představena.  
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10 Podrobný návrh inovativního zabezpečovacího systému 

Za nejvhodnější inovativní řešení bezpečnosti společnosti ARGOS PZS, s.r.o. lze dle 

výsledků multikriteriální matice považovat variantu C. Aplikací varianty C snížíme 

identifikovaná rizika na přijatelnou úroveň a zároveň bude splněna také zásada ALARA 

(náklady spojené s realizací zabezpečovacího systému nepřekročí hranici 10 % z chráněných 

aktiv. 

 

10.1 Mechanický zábranný systém 

Mechanický zábranný systém slouží hlavně ke zpomalení pachatele, kdy je 

detekováno narušení a je potřeba pachatele zdržet do příjezdu represivní zásahové skupiny. 

Jelikož se chráněný prostor nachází v prvním nadzemním podlaží (cca 2 m od úrovně 

okolního terénu), ideálním řešením by bylo zabudování mříží kolem oken. Avšak 

z estetického hlediska by mříže na rekonstruované renesanční budově nebyly zcela vhodné. 

Výměna skel za bezpečnostní skla je často velmi nákladná, proto jsem se v návrhu 

mechanických zabezpečovacích prvků rozhodl pro aplikaci bezpečnostních fólií, které 

zabraňují rozbití okenních a dveřních skel a chrání před pořezáním od úlomků skla. 

 

Bezpečnostní fólie SCX 

Bezpečnostní fólie SCX snižuje riziko vykradení i náhodného rozbití skla, zamezuje 

prohození předmětů (kameny, zápalné lahve, výbušniny apod.) do chráněného prostoru. Sklo 

s bezpečnostní fólií zůstává neprostupné i po rozbití skla (viz obrázek 14). [17] 

 

 

Obrázek 14: Bezpečnostní fólie SCX [17] 

Parametry bezpečnostní fólie SCX: 

 Zadržuje až 98 % UV záření a chrání interiér,  

 Atest bezpečnostní třídy P2A (DIN EN 356 E), 

 Tloušťka fólie – 350 µm. [17] 
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10.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PZTS systémy slouží k detekci narušitele a předání informace formou přenosu signálu 

konkrétní osobě nebo na specializované vzdálené centrum, odkud je zajištěn represivní zásah 

(nejčastěji pult centralizované ochrany).  

Jelikož společnost ARGOS PZS, s.r.o. podniká v pronajatých prostorech, je ze strany 

majitele objektu dán souhlas s výstavbou zabezpečovacího systému jen pod podmínkou 

realizace pokud možno bezdrátovou formou. V návrhu inovativního řešení jsou proto voleny 

bezdrátové nebo hybridní prvky PZTS. 

Jako základní ochranu vnitřních prostor jsem zvolil zabezpečovací systém od 

společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. doplněnou o dvě bezdrátové GSM kamery. Varianta 

C také počítá s vybudování plně elektronického docházkového systému s biometrickou 

ověřovací charakteristikou (otisk prstu). V úzké návaznosti na řešení pohybu a archivaci 

dokumentů také doporučuji aplikovat elektronický přístupový systém do prostor 

s autorizovaným vstupem vybraných pracovníků. Docházkový i přístupový systém jsem zvolil 

i díky referencí od kolegů z mého současného zaměstnání od společnosti IReSoft, s.r.o. 

Aplikace docházkových a přístupových systémů je také potřeba zakomponovat do 

bezpečnostní politiky organizace v rámci režimové ochrany. 

Fyzická ostraha je v této variantě řešena prostřednictví externí firmy s minimální 

dojezdovou vzdáleností (cca 1,5km). Tato společnost provozuje nepřetržitý pult 

centralizované ochrany a její vyškolené zásahové jednotky jsou připraveny provést prvotní 

zjištění v místě narušení objektu a případně realizovat represivní zákrok s vyčkáním na 

příjezd policie nebo jednatele společnosti. 

 

10.2.1 Výstavba zabezpečovacího systému společnosti JABLOTRON ALARMS a.s.   

Navržený zabezpečovací systém sestává z následujících komponentů. 

 

Ústředna JA-106KR 

Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. Ústředna je již 

osazena modulem JA-110R. Rádiový sběrnicový modul JA-110R slouží k připojení 

bezdrátových zařízení k zabezpečovacímu systému. Ústředna má vestavěný GSM/GPRS/LAN 

komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli 

nebo středisky PCO. Je vybaven 1 GB paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku 

hlasových zpráv, ukládání snímků apod. Napájení ústředny je realizováno ze sítě 230 V / 50 
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Hz. Náhradním napájecím zdrojem je pak zálohovací akumulátor 12 V; 7 až 18 Ah. Ústředna 

je vyobrazena na obrázku 15). [9] 

  

 

Obrázek 15: Ústředna JA-106KR [9] 

 

Přístupový modul JA-154E, ovládací segment JA-192E a bezdrátový přístupový modul 

RFID JA-152E 

 Uvedené přístupové moduly slouží k ovládání jednotlivých zabezpečovacích prvků. 

Modul JA-154E (obrázek 16) je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul 

s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání celého zabezpečovacího systému. 

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Způsob napájení 

je řešen alkalickými bateriemi AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh (4 ks). Přístupový modul může 

být doplněn až o 20 ovládacích segmentů přístupového modulu (JA-192E). Tyto ovládací 

segmenty mohou rozdělit střežený prostor na menší celky, které mohou být samostatně 

chráněny bez ohledu na ostatní celky. V navržené variantě bude chráněný prostor rozdělen do 

9 samostatných celků. Modul JA-152E (obrázek 17) je obousměrný bezdrátový přístupový 

modul s RFID čtečkou. V navržené variantě slouží pro přístupy do kanceláří, do kterých mají 

přístupová práva pouze vybraní pracovníci nebo skupiny pracovníků. Napájení je také řešeno 

alkalickými bateriemi AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh (2ks). K ověření daného pracovníka 

slouží bezdotykový RFID přívěšek JA-191J (obrázek 18). [9] 
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Obrázek 16: Přístupový modul JA-

154E [9] 

 

Obrázek 17: Bezdrátový přístupový 

modul RFID JA-152E [9] 

 

 
Obrázek 18: RFID přívěšek JA-191J 

[9] 

 

Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-180PB 

 Bezdrátový detektor JA-180PB je kombinací detektoru pohybu (PIR detektor) 

a detektoru rozbití skla v jednom zařízení. Každý detektor komunikuje s ústřednou jako 

samostatné zařízení. Duální detektor rozbití skla reaguje na tlakovou vlnu s následnou 

analýzou zvuku rozbíjeného skla, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti falešným 

poplachům. Charakteristiky detektoru pohybu lze optimalizovat pomocí výměnných čoček 

pro hlídání dlouhých chodeb (JS-7904 chodbová), pro zamezení spuštění poplachu pohybem 

domácího zvířete (JS-7910 zvířecí) nebo hlídání vertikální záclonou (JS-7902 záclonová). 

Detektor pohybu a detektor rozbití skla mají každý vlastní napájení. Doporučená výška 

instalace duálního detektoru je cca 2,5 m nad úrovní podlahy. Detekční pokrytí PIR detektoru 

se základní čočkou uvádí výrobce 120 °/ 12 m. Detekční vzdálenost detektoru rozbití skla je 

9 m (minimální velikost skla – 60 x 60 cm). Napájení detektoru pohybu je řešeno lithiovou 

baterií typu LS(T)14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah). Detektor rozbití skla je napájen lithiovou 

baterií typu LS(T)14250 (3,6 V ½ AA / 1,2 Ah). Duální detektor JA-180PB je zobrazen na 

obrázku 19. [9] 

 

Bezdrátový detektor otevření JA-182M 

 Detektor JA-182M je určen k detekci otevření okna (nebo dveří). „Neviditelný“ 

magnetický detektor se instaluje do plastových okenních nebo dveřních rámů a je proto zcela 

skrytý. Některé typy kovových rámů jsou již přímo pro instalaci tohoto detektoru připraveny. 

V případě přímé viditelnosti uvádí výrobce komunikační dosah cca 200 m. Detektor se 

napájen dvěma lithiovými bateriemi typu CR2354 (3,0 V / 1 Ah), zdroj typu C. Detektor JA-

182M je zobrazen na obrázku 20. [9] 
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Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty JA-150ST 

 Kombinovaný optický detektor kouře a zvýšené teploty JA-150ST (obrázek 21) 

detekuje požár v obytných nebo komerčních budovách. Detektor využívá optický rozptyl 

světla. 

Možnosti detekci:  

 kouře a zvýšené teploty, 

 kouře nebo zvýšené teploty,  

 jen kouře nebo jen zvýšené teploty. 

 

Detektor má funkci paměti poplachu (LED kontrolka zůstává svítit i po skončení 

poplachového stavu). Detektor je napájen třemi alkalickými bateriemi AA 1,5 V, 2,4 Ah. [9] 

 

 
Obrázek 19: Detektor pohybu  

a rozbití skla JA-180PB [9] 

 

Obrázek 20: Magnetický detektor  

JA-182M [9] 

 

 
Obrázek 21: Detektor kouře a teploty 

JA-150ST [9]

 

Bezdrátová venkovní siréna JA-180A 

 Pro signalizaci narušení střeženého objektu jsem vybral venkovní sirénu JA-180A. 

Siréna je vybavena sabotážními senzory, komunikuje bezdrátovým protokolem Jablotron a je 

napájena lithiovou baterií BAT-80 Jablotron 6V, 11 Ah. Komunikační dosah uváděný 

výrobcem je cca 300 m přímé viditelnosti. V případě poplachu siréna houká maximálně 

3 minuty a bliká maximálně 30 minut po poplachu. Bezdrátová siréna JA-180A je zobrazena 

na obrázku 22. [9] 

 

Bezdrátové zvonkové tlačítko JA-189J 

 Zvonkové tlačítko JA-189J se používá hlavně jako dveřní zvonek. Lze ho však také 

naučit do ústředny jako tísňové tlačítko. Uváděný komunikační dosah bezdrátového tlačítka 

při přímé viditelnosti je cca 50 m. Tlačítko je napájeno alkalickou baterií typu L1016 (6,0 V / 

0,05 Ah). Tlačítko je zobrazeno na obrázku 23. [9] 
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Zálohovací zdroj AWZ-300 a bezúdržbový akumulátor SA214-18 

 Zálohovací zdroj a bezúdržbový akumulátor jsou určeny pro zajištění chodu 

zabezpečovacího systému i v případě výpadku elektrické energie. Zálohovací zdroj 

i akumulátor jsou zobrazeny na obrázku 24. [9] 

 

 

Obrázek 22: Venkovní siréna  

JA-180A [9] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Zvonkové tlačítko  

JA-189J [9] 

 
Obrázek 24: Záložní zdroj AWZ-300 

 a akumulátor SA214-18 [9] 

 

 

10.2.2 Kamerový systém 

Prostory pro vstup do archivu a serverovny a prostory hlavního vstupu jsou 

monitorovány kamerovým systémem. Pro vnitřní použití jsem zvolil bezdrátové kamery od 

společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. 

   

Vnitřní kamera EYE-02 3G LTA GSM 

EYE-02 je bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově 

prostřednictvím GSM sítě 3G. Tato bezdrátová kamera v sobě kombinuje následující 

detektory, které umožňují uživateli detekovat přítomnost narušitele: 

 PIR pohybový detektor - detekuje pohyb pomocí změny teploty vlivem 

přítomnosti člověka v místnosti, 

 Zvukový detektor - Mikrofon detekuje, zda hluk nepřekročil nastavenou mez 

 Detektor rozbití skla - rozeznává specifický zvuk rozbití okenního skla, 

 Náklonový a vibrační detektor - Rozezná jakoukoliv neoprávněnou změnu polohy 

nebo natočení kamery, 

 Detektor pohybu v obraze - kamera detekuje změny scény pravidelným 

pořizováním snímků a jejich porovnáváním. [9] 
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Vhledem k detekčnímu dosahu je vnitřní kamera EYE-02 vhodná do místností 

o rozměru 10 x 10 m. Kamera přenáší informace o narušení na vybrané GSM telefonní číslo, 

případně na PCO. Pomocí JabloTool aplikací lze např. sledovat aktuální záběry nebo získat 

okamžitý přístup k záznamům. Napájení je řešeno napájecím adaptérem (100 až 240 V AC, 

50 až 60Hz, 6 V / 2 A DC), případně záložní baterií (Li-Ion, 1300 mAh). Podrobný popis 

kamery je zobrazen na obrázku 25. [9] 

 

 

Obrázek 25: Popis bezdrátové kamery EYE-02 3G LTA GSM [9] 

 

10.2.3 Systémy kontroly a řízení vstupu 

Varianta C řeší také docházkový a přístupový systém. Pro tyto účely jsem navrhl 

docházkový a přístupový systém od společnosti IReSoft, s.r.o. Moderní docházkové systémy 

využívají pro identifikaci a ověření zaměstnanců biometrické prvky (otisk prstu). Často 

mohou být kombinovány s identifikací pomocí čipu. Například zaměstnanec vlastní čip, 

kterým se před vstupem na pracoviště identifikuje z databáze zaměstnanců a následně je 

vyžádán, aby provedl verifikaci otiskem prstu na biometrické čtečce. Pro realizaci 
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docházkového systému jsem vybral docházkový systém Alveno DSi 502 v kombinaci 

s externím čidlem na otisk prstu / čipu pro oboustranné otevírání dveří. V rámci řízení 

a kontroly vstupu do archivu a serverovny doporučuji tyto vstupy osadit přístupovými 

terminály PSi 50. Identifikace osob je opět řešena biometricky (otiskem prstu).  

 

Docházkový systém Alveno DSi 502 

 Biometrická docházková čtečka DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku 

prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové 

čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 

0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je 

integrovaná také čtečka čipů. [8] 

Způsoby identifikace: 

 Otisk prstu / přiložení čipu 

 Otisk prstu + přiložení čipu 

 Otisk prstu nebo přiložení čipu 

Jednotlivými tlačítky lze přecházet mezi režimy Příchod, Odchod a čtyřmi režimy 

přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní). Docházkový systém se zobrazen na obrázku 

26.   

 

Externí čidlo na otisky prstů/čipy  

Externí čidlo zachytí a přenese obraz vzorku otisku prstu do docházkové čtečky DSi 

502, se kterou je propojen. Docházková čtečka otisk identifikuje a umožní či neumožní 

otevření dveří přes elektronický dveřní zámek. Čidlo má také zabudovanou čtečku čipů (125 

kHz). Při přiložení otisku prstu se čtecí snímač rozsvítí zeleně a ohlásí se zvukové znamení. 

Externí čidlo je zobrazeno na obrázku 27. [8] 

 

Přístupový terminál PSi 50  

Přístupový terminál PSi 50 (obrázek 28) se používá místo klíčů a to všude tam, kde je 

potřeba zabezpečit vstup pouze pro autorizované osoby. Zaměstnanec přiloží k přístupovému 

terminálu svůj prst a přístupový terminál jej během okamžiku rozpozná. Následně mu 

přístupový terminál umožní nebo zamítne přístup – přesně podle přednastavených oprávnění. 

Přístupovými terminály budou osazeny vstupní dveře do archivu a serverovny. [8] 
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Obrázek 26: Docházkový systém 

Alveno DSi 502 [8] 

 

 

Obrázek 27: Externí čidlo na otisky 

prstů/čipy [8] 

 

 

 

 

 

 

10.3 Režimová ochrana 

Aby navržené inovativní řešení bezpečnosti společnosti ARGOS PZS, s.r.o. fungovalo 

správně, je potřeba celý systém implementovat do bezpečnostní politiky organizace formou 

režimové ochrany. V rámci střeženého prostoru je důležité upravit režim vstupu osob, klientů 

a návštěv a také režim přístupu zaměstnanců do konkrétních místností. Pracovní doba 

zaměstnanců je stanovena od 7:30 do16:00 (Po-Pá).  

 

Režim návštěva / klient 

Vstupující osoby se vždy ohlašují zvonkovým tlačítkem, které je vyvedeno na 

recepci. Pracovnice recepce prověří účel návštěvy a uvolní dveřní zámek hlavních vstupních 

dveří chráněného prostoru. Po celou dobu klienta (návštěvy) na pracovišti nese odpovědnost 

za něj kompetentní pracovník. Ten také doprovodí klienta (návštěvu) při odchodu k vstupním 

dveřím.   

 

Režim pohybu zaměstnanců 

 Vzhledem k pracovnímu zařazení zaměstnanců jsou také vyhrazena přístupová práva 

do jednotlivých sektorů střeženého prostoru. V následující tabulce 17 jsou upravena 

přístupová práva dle pracovního zařazení. 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Přístupový terminál 

PSi 50 [8] 
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Pracovní zařazení Přístupová práva 

Jednatel Neomezený přístup do všech sektorů 

Asistentka jednatele Neomezený přístup do všech sektorů 

Pracovník „oddělení call centrum“ Přístup povolen na prostory č. 4, 8-15 

Pracovník „oddělení likvidace“ Přístup povolen na prostory č. 1, 2, 4, 8-15 

    Tabulka 17: Přístupová práva dle pracovního zařazení 

 

Režim parkování vozidel klientů 

 Pro účely parkování vozidel návštěvníků a klientů společnosti ARGOS PZS, s.r.o. jsou 

vyhrazeny celkem 3 podélné parkovací místa na příjezdové ulici Slovanská. 

 

Režim parkování vozidel zaměstnanců  

 Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích ploch na parkovišti před budovou nejsou 

pro zaměstnance společnosti ARGOS PZS, s.r.o. vyhrazena parkovací místa. Parkovat lze 

v přilehlých ulicích Slovanská a Husova mimo vyhrazená parkovací místa. 

 

Režim parkování služebních vozidel 

 Pro zaměstnance společnosti ARGOS PZS, s.r.o. využívající služební vozidla jsou 

vyhrazena parkovací místa na parkovišti před budovou. Takto vyhrazených míst je celkem 6. 

Parkování na vyhrazených parkovacích místech ostatních nájemníků je zakázáno. 

 

 

10.4 Fyzická ostraha (pult centralizované ochrany) 

Fyzická ostraha v rámci celého objektu není řešena. V rámci inovativního řešení 

bezpečnosti společnosti ARGOS PZS, s.r.o. doporučuji napojení na PCO. Společnost 

poskytující PCO nepřetržitě 24 hodin denně je vzdálena od chráněného objektu cca 1,5 km. 

Dojezdový čas zásahového týmu odhaduji na cca 2 minuty. V případě poplachu bude 

zásahový tým na místě pravděpodobně nejdříve. Operátor PCO může na základě zjištěných 

informací ihned předat informaci policejnímu orgánu. Zásahový tým ověří situaci na místě, 

případně provede zadržení pachatele a vyčká do příjezdu policie. Dojezdový čas Policie ČR – 

územní odbor Nový Jičín odhaduji na cca 5 – 10 minut (dle hustoty provozu). Vzhledem 

k blízké vzdálenosti odhaduji dojezdový čas Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje – územní odbor Nový Jičín do 5 minut. 
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11 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo bezpečnostní posouzení současného 

zabezpečovacího systému společnosti ARGOS PZS, s.r.o., aplikace vybraných analytických 

metod k identifikaci možných rizik plynoucí k ohrožení chráněných zájmů společnosti 

a následné zpracování vhodných inovativních řešení možného způsobu zabezpečení pro 

snížení rizik na přijatelnou úroveň.  

Úvodní část diplomové práce je věnována důležitým právním předpisům a vybraným 

technických normám. V případě realizace zabezpečovacího systému je potřeba postupovat 

v souladu s těmito základními prameny. Vzhledem k přechylování evropských norem do 

soustavy norem ČSN dochází také ke změnám v terminologii a označování. Proto zde uvádím 

také výčet nejfrekventovanějších termínů včetně jejich současného výkladu.  

Ze zveřejněných statistických dat jsem vypracoval přehlednou statistiku krádeží 

vloupáním v Moravskoslezském kraji za posledních 5 let (2009 – 2013). Okresu Nový Jičín, 

kde se společnost nachází, náleží druhé místo v objasňování těchto případů (úspěšnost se blíží 

ke 28 %).  

Pro seznámení s možnostmi zabezpečení uvádím v další kapitole strukturu a rozdělení 

fyzické ochrany včetně příkladů a vhodnosti použití. Aby byl vytvořen komplexní systém 

zabezpečení je potřeba chápat fyzickou ochranu jako celek, který se skládá z prostředků 

mechanických zábranných systémů, elektronických zabezpečovacích systémů (dnes 

uváděných jako poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), prvků režimové ochrany 

a prvků fyzické ostrahy. Je patrné, že účinný systém ochrany lze vybudovat pouze kombinací 

výše uvedených prvků fyzické ochrany. Aplikací komplexního systému zabezpečení nelze 

odstranit všechna rizika, cílem fyzické ochrany je optimalizace rizik na přijatelnou úroveň pro 

bezpečnostní management organizace.   

Stávající systém zabezpečení byl realizován majiteli objektu, jejichž prostory si 

společnost ARGOS PZS, s.r.o. pronajímá. Po dohodě s vlastníky budovy byla umožněna 

výstavba inovativního zabezpečovacího systému tak, aby co nejméně zasahoval do stavebních 

konstrukcí domu.  

Aplikací vhodných analytických metod jsem identifikoval nejzávažnější rizika, která 

ohrožují chráněná aktiva. Následně jsem vypracoval tři inovativní návrhy zabezpečovacího 

systému včetně ekonomického srovnání. Pomocí metody multikriteriálního rozhodování jsem 

vybral nejvhodnější variantu, kterou jsem podrobně představil. Náklady na realizaci vybrané 

varianty zabezpečení se pohybují v částce cca 220.000 Kč. Náklady jsou vzhledem k aktivům 
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společnosti (bezmála 3 mi. Kč) zcela přiměřené a zásada ALARA (náklady na realizaci 

zabezpečovacího systému by neměly překročit 10 – 15 % z hodnoty chráněných aktiv) je 

splněna. Další navyšování nákladů by již nepřineslo významné snížení rizika. 

Diplomová práce poukázala na nedostatky současného zabezpečovacího systému 

a může představovat vhodný nástroj pro optimalizaci bezpečnosti v objektech podobného typu 

a významu.  
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