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Anotace 

KUČERA, L. Studie fyzické ochrany soukromého výrobního objektu. Diplomová práce. 

VŠB - TUO, 2014, 72 s. Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Konečný.  

Diplomová práce se zabývá problematikou fyzické ochrany soukromého výrobního 

objektu. Pro tyto účely byl vybrán výrobní objekt společnosti NKN-Plachty, s.r.o. 

Teoretická část je zaměřena na právní předpisy a technické normy, které s danou 

problematikou souvisí. Výše zmíněná část práce se také věnuje bezpečnostním systémům 

a jejich dělení. Rozebráno je rovněž projektování bezpečnostních systémů, konkrétně 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. V praktické části jsou uvedeny 

analytické metody sloužící k identifikaci rizikových faktorů. Z výstupů provedených 

analýz byla navržena inovativní bezpečnostní řešení, minimalizující bezpečností rizika 

ohrožující vybraný výrobní objekt. 

Klíčová slova: Fyzická ochrana, kamerový systém, perimetr, režimová ochrana, 

zabezpečení objektu.  

Annotation  

KUČERA, L. The study of physical protection of private production facility. Thesis. 

VSB – TUO, 2014, 72 s. Head of the thesis: Ing. Martin Konečný. 

This thesis deals with the physical protection of private production facility. For 

these purposes was selected production object of the company NKN-Plachty, s.r.o. The 

theoretical part focuses on legislation and technical standards that relate to the issue. The 

above part is also dedicated to security systems and their division. Dismantling is also 

designing security systems, namely security alarm and emergency systems. In the practical 

section describes the analytical methods used to identify risk factors. The outputs of the 

analyzes, was designed innovative security solutions to minimize security risks to selected 

production object. 

Keywords: physical protection, perimeter, monitoring systems, regime protection, 

building security. 
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1 Úvod  

Kriminální činnost dle statistických informací Policie České republiky 

(dále jen PČR), má v posledních letech mírně klesající charakteristiku. Obecně se dá však 

říci, že kriminalita ve velkých městech je stále vyšší. Mezi faktory přispívající k růstu 

kriminality zahrnujeme výskyt počtu obyvatelstva na daném území, vliv nezaměstnanosti, 

sociální aspekty potencionálních pachatelů, nebo věk pachatele. Z hlediska potlačování 

kriminality na úseku prevence a represe má nezastupitelnou roli PČR, na území obcí 

s rozšířenou působností Městská policie. Spolupráci těchto dvou institucí doplňují také 

soukromé bezpečnostní služby, které napomáhají ke snížení trestné činnosti páchané na 

soukromém majetku. Je však nutno podotknout, že jsou tyto služby založeny především na 

komerční bázi.  

Pokud uvažujeme o ochraně osob a majetku obecně, nelze se zcela spolehnout pouze 

na bezpečnostní složky, jakými jsou např. PČR. Je na místě, abychom k ochraně majetku či 

osob implementovali vhodný systém zabezpečení. Z hlediska vhodného návrhu 

bezpečnostních systémů, ať už se jedná o mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) a jiné, je nutné zohlednit 

funkčnost a kompatibilitu jednotlivých bezpečnostních systémů a jejich prvků. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout také na finanční hledisko, a to zejména z pohledu 

adekvátnosti vložených investic do instalovaného systému zabezpečení s ohledem na 

střežené hodnoty. 

K posouzení stavu zabezpečení vybraného výrobního objektu, je zásadní se 

nezaměřovat pouze na prvky perimetrické ochrany, ochrany pláště budovy nebo ochrany 

vnitřních prostor, včetně chráněných hodnot uvnitř objektů. Kromě zmíněných druhů 

ochran je zásadní i ochrana režimová. Na základě předložených statistických údajů 

vedených v námi vybraném objektu je patrné, že k nejčastějším prohřeškům vůči 

bezpečnosti patří zejména nedodržení režimových opatření zaměstnanci.  

Cílem diplomové práce je stanovení rizik ohrožujících bezpečnost střežených hodnot 

společnosti NKN-Plachty, s.r.o. (dále jen společnost). Na základě zjištěných rizik, provést 

navržení vhodných technických, režimových a jiných řešení vedoucích k minimalizaci 

páchání protiprávní činnosti vůči chráněnému majetku. Uvedeno bude také celkové 

finanční zhodnocení navrhovaných řešení. 
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2 Rešerše literatury  

Pro napsání diplomové práce, byla použitá následující rešerše literatury: 

KŘEČEK a kol: Příručka zabezpečovací techniky, 2. vyd. Blatná: Blatenská tiskárna, 

2006. 313s. ISBN 80-902938-2-4. 

V příručce jsou vysvětleny pojmy, které se zabývají prvky PZTS, elektrickou požární 

signalizací, uzavřeným televizním okruhem (dále jen CCTV) apod. Příručka je 

systematicky členěna na jednotlivé kategorie, ve kterých jsou uvedeny nejen základní 

pojmy související s PZTS, ale také autor uvádí návrh a montáž těchto systémů.  

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

2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009. 219 s. ISBN 978-80-7251-

313-0. 

Autor tohoto studijního materiálu poskytuje ucelené informace o PZTS. Studijní 

materiál je zcela přehledně rozdělen na části zabývající se prvky PZTS a dále jednotlivými 

elektronickými komponenty od obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. 

ROSENAU, MILTON. D. Successful Project Management: A Step-by-Step Approach 

with Practical Examples.  Wiley, 1998. 341 s. ISBN 0471293040, 9780471293040. 

Tato publikace se zabývá vytyčením a definováním základních řešitelských 

problémů týkajících se projektového řízení v manažerské praxi. Autor upozorňuje na 

důležitost strategického řízení v projektové praxi. Kniha je účelně rozdělena na projektové 

a systémové prvky týkající se vedení projektu, organizaci, plánování a typických 

problémům s řízením projektu, včetně předvídání těchto problémů.  

LOVEČEK, T., NAGY, P. Bezpečnostné systémy: kamerové bezpečnostné systémy. 1. 

vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. 283 s. ISBN 978-80-8070-893-1.  

V publikaci jsou komplexním způsobem definovány pojmy týkající se systému 

CCTV. Autoři rozebírají adaptaci lidského oka prostřednictvím využití snímaných objektů 

z kamerových systémů. Dále v publikaci jsou uvedeny termíny se zaměřením na kamerové 

systémy a jejich vlastnosti, zobrazovací jednotky, řízení a přenos videosignálu včetně 

aplikace monitorovacích systémů v praxi.  
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3 Právní úprava související s problematikou ochrany objektu 

V kapitole jsou uvedeny právní předpisy související s problematikou zabývající 

se fyzickou ochranou. Veškeré právní předpisy jsou ve znění pozdějších změn a doplnění. 

3.1 Ústava České republiky   

Jedná se o nejvyšší právní akt s nejvyšší právní silou. Ústavní zákon č. 1 ze dne 

16. prosince 1992. Ústava České republiky prohlašuje, že Český stát je svrchovaný, 

jednotný a demokratický, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a zároveň 

občana. Ústava je rozdělena do 8 hlav o 113 článcích. V hlavě první je uvedeno základní 

ustanovení (Preambule). Základní prohlášení se odvolává na tradice zemí Koruny české 

i státnosti československé. V základním ustanovení je také uvedeno odhodláni budovat, 

chránit a rozvíjet Českou republiku včetně jejího kulturního, hmotného i duchovního 

majetku. Tato ochrana je zajištěna prostřednictvím svobodně zvolených zákonných 

zástupců [36].  

3.2 Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod zákon č. 2 ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS), byla vyhlášena Českou národní radou 

jakožto součást ústavního pořádku. LZPS v hlavě první obecná ustanovení, upravuje 

základní práva a svobody, lidskou svobodu a rovnost v důstojnosti i právu. Tyto základní 

práva a svobody jsou nezcizitelné, nezadatelné, nezrušitelné a nepromlčitelné. LZPS 

začíná Preambulí úvodním prohlášením. LZPS je rozdělena do 6 hlav o 44 článcích [38]. 

3.3 Trestní zákoník 

Zákon č. 40. ze dne 8. ledna 2009 uceleným způsobem řeší problematiku trestní 

činnosti a odpovědnosti za spáchání trestných činů. Trestní zákoník je rozdělen na obecnou 

část, zvláštní část a část třetí přechodná a závěrečná ustanovení [40]. Důležité paragrafy: 

 § 13 trestný čin – jedná se o protiprávní čin, který je označován trestním zákonem 

jako trestný a vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. Trestné činy jsou rozděleny 

na přečiny a zločiny, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
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 § 14 přečiny a zločiny – jako přečiny jsou hodnoceny nedbalostní a trestné činy, 

které jsou stanoveny odnětím svobody s horní hranicí do 5 let. Zločiny jsou veškeré 

trestné činy, které nejsou uvedeny v trestním zákoně jako přečiny. Mezi zvlášť 

závažné zločiny jsou považovány ty, které jsou hodnoceny horní hranicí 10 let [40]. 

V bezpečnostní praxi jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost:  

 § 28 krajní nouze – čin jinak trestný, nejedná se o trestný čin, pokud někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozícího zájmu, které je chráněno v trestním zákoně, 

 § 29 nutná obrana – čin jinak trestný, nejedná se o trestný čin, pokud někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok, který je chráněn v trestním zákoně [40], 

 § 30 svolení poškozeného – trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

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

jsou činem dotčeny
1
. 

 § 31 přípustné riziko – trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, 

vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky 

prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, 

nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak
1
. 

 § 32 oprávnění použití zbraně – trestný čin nespáchá, kdo použije zbraň v mezích 

stanovených jiným právním předpisem
1
. 

3.4 Zákon ochraně osobních údajů 

Primární cíl zákona č. 101 ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů, souvisí 

s ochranou osobních údajů týkajících se fyzických osob. V zákoně jsou stanoveny práva 

a povinnosti při zpracování těchto údajů, uvedeny v hlavě II. § 5, který poukazuje na 

zacházení s těmito údaji [41]. 

3.5 Zákon o trestním řízení soudním  

Trestní zákon č. 141 ze dne 29. listopadu 1961 stanovuje postup orgánů činných 

v trestním řízení, za účelem zjištění trestné činnosti a pachatele této trestné činnosti, který 

je v důsledku protiprávního jednání potrestán.  

                                                 
1
 Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009 Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. 
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Trestní řízení vede k výchově občana, předcházení protiprávní činnosti, občanského 

soužití jakožto čestného jednání, plnění povinností vůči společnosti a také vůči státu [42]. 

V bezpečnostní praxi je důležitý § 76 odst. 2, který popisuje: 

 § 76 odst. 2. – zadržení osoby podezřelé – kdokoliv může omezit osobní svobodu 

osoby, která byla přistižena při trestném činu, pokud je to nutné k zjištění její 

totožnosti, zamezení útěku či k zajištění důkazů. Povinností zadržovatele je však 

neodkladně předat tuto osobu policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil 

nebo nejbližšímu útvaru ozbrojených sil [42]. 

3.6 Zákoník práce  

Tento zákoník č. 262 ze dne 21. dubna 2006 upravuje vztahy pracovně právní mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, při výkonu souvislé činnosti [43].  

3.7 Technické normy  

Jedná se o nezávazné technické předpisy. Mohou být použity jako systémové 

doporučující technické dokumenty, kterými se může řídit daná organizace. Tyto technické 

dokumenty mohou být rozšířeny na národní či mezinárodní úrovni [39].  

Výčet technických norem souvisejících s tématikou zabezpečení objektu, je uveden 

v následujících kapitolách (detailnější přehled je uveden v příloze):  

3.7.1 Poplachové tísňové a zabezpečovací systémy  

Kapitola určena normativním požadavkům, zabývající se prvky systému PZTS. 

 ČSN EN 50131 – 1 ed. 2 – všeobecné požadavky – předmětem normy je 

stanovení požadavků PZTS k určení typických, atypických propojovacích vedení, 

která jsou bezdrátová či pevně spojená. V normě jsou dále uvedeny požadavky 

provedení instalovaných PZTS a také charakteristiky požadavků pro komponenty 

PZTS [1]. 

 ČSN EN 50131 – 2 – 2 – detektory narušení - Pasivní infračervené detektory – 

v tomto normativním dokumentu jsou stanoveny požadavky pro pasivní 

infračervené detektory (dále jen PIR). Norma se týká PIR detektorů umístněných 

v rámci PZTS instalovaných v budovách [5]. 
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 ČSN EN 50131 – 3 – ústředny – norma stanovuje požadavky na konstrukci 

ústředen, požadavky na odolnost proti vlivu prostředí a funkčních požadavků [7]. 

3.7.2 CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Normy upravují instalaci a použití monitorovacího zařízení pro CCTV systémy. 

 ČSN EN 50132 – 1 – systémové požadavky – norma upravuje CCTV systémy, 

s kterými je možné sledování veřejných i soukromých prostor. V tomto 

dokumentu jsou uvedeny minimální, funkční a výkonové požadavky těchto 

systémů [7].  

 ČSN EN 50132 – 5 – přenos videosignálu – určení základních požadavků 

technických charakteristik stanovujících přenos signálu v CCTV systému [9]. 

3.7.3 Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích  

Normy řady ČSN EN 50133 upravují řízení kontroly vstupů.  

 ČSN EN 50133-1 – systémové požadavky – charakterizuje všeobecné podmínky 

funkčního systému vstupních kontrol v bezpečnostní praxi [10]. 

 ČSN EN 50133-2-1 – všeobecné požadavky na komponenty – účelem tohoto 

dokumentu je shrnutí všeobecných požadavků na komponenty systému řízení 

vstupů do jednoho souboru [11]. 

3.7.4 Mechanické systémy  

Prvky mechanické ochrany týkající se vstupních otvorů pláště objektů, 

(okna, dveře, uzávěry), jsou shrnuty v normách řady ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630. 

Jednotlivé normy se od sebe liší provedením funkční zkoušky, odolností proti vloupání: 

 ČSN EN 1627 – odolnost proti násilnému vniknutí [12], 

 ČSN EN 1628 – odolnost při statickém zatížení [13], 

 ČSN EN 1629 – odolnost při dynamickém zatížení [14], 

 ČSN EN 1630 – odolnost proti násilnému vniknutí a manuelním pokusům [15].  

Prvky mechanické ochrany pro úschovu objektů, jsou obsaženy v normě 

ČSN EN 1143-1, která upravuje funkční zkoušky trezorů, jejich třídění a klasifikaci 

odolnosti proti vloupání [16]. 
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4  Bezpečnostní systémy 

V kapitole jsou uvedeny technické systémy související s ochranou objektu. 

Cílem této kapitoly je ujasnění základních technických pojmů dané problematiky. 

 Klasická ochrana, 

 režimová ochrana, 

 technická ochrana 

 fyzická ostraha. 

4.1 Klasická ochrana 

Tato ochrana patří z historického hlediska k nejstarším. Do tohoto segmentu řadíme 

MZS. Tvoří základ ochrany osob a majetku ve smyslu ztížení vniknutí pachatele do 

střeženého prostoru. Tyto mechanické prvky slouží také k znesnadnění odcizení či 

poškození majetku ve střeženém prostoru. Mezi MZS, tedy základní klasickou ochranu 

řadíme (oplocení, zámky, dveřní kování, ochranu oken prostřednictvím mříží 

a bezpečnostních fólií, apod.). Rozhodujícím stanoviskem u těchto systému je doba 

mechanické odolnosti  t. Jedná se o dobu potřebnou pro zdolání překážky pachatele, 

uvedenou ve vzorci 1. Čas pro překonání překážky musí být co nejdelší [33]. 

 t = t2 – t1 v [s] (1) 

 t – potřebná doba pro zdolání překážky v (min.) 

t1 – doba pro zahájení útoku 

t2 – doba pro dokončení útoku [33]. 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jedná se o typy bariér, které jsou prostorově odňaty od chráněného objektu. Jedná se 

o ochranné systémy, které jsou instalovány mimo objekt chráněného zájmu. Tyto 

obvodové systémy vytvářejí pomyslnou hranici – právní hranici, která obklopuje chráněný 

objekt [33]. 

Mezi tyto bariéry řadíme oplocení, ohrazení a také vstupní propusti, brány, závory, 

které slouží k zamezení nebo redukci pohybu osob. Tyto bariéry mohou být doplněny 

monitorovacím nebo detekčním zařízením [33]. 
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Faktory ovlivňující výběr oplocení: 

Z hlediska výběru vhodného oplocení, patří mezi důležité faktory účel, pro který 

bude tento systém perimetrické ochrany aplikován.  

Z hlediska účelnosti rozdělujeme oplocení na klasické a bezpečnostní: 

 klasické oplocení – dosahuje výšky 1,5 až 2 m, vyrábí se ze zinkového drátu, 

který lze přestřihnout standardními štípacími nástroji (štípací či kombinační 

kleště apod.). Jako pletivo se používá čtvercové, cyklonové nebo svařované. 

Oplocení se využívá zejména k ochraně méně významných objektů např. zahrad, 

parků, apod., 

 bezpečnostní oplocení – liší se od klasického oplocení především tvarem, 

konstrukcí, tloušťkou a použitým materiálem (beton, ocel). Oplocení je 

instalováno do výšky 2,5 m. Mezi tyto ploty řadíme pletivo z vlnitého drátu, 

svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení, bariéry a oplocení ze 

žiletkového drátu, mřížové oplocení, palisádové oplocení, pevná bariéra. 

Z bezpečnostního oplocení dále vychází vysoce bezpečnostní oplocení, 

 vysoce bezpečnostní oplocení – oplocení se od výše uvedených liší zejména 

vysokou účinností ochrany. Tato ochrana je daná svou výplní, konstrukcí 

a zejména výškou, která dosahuje 5 m. Oplocení se využívá k ochraně rizikových 

míst, jakými jsou vojenská zařízení, věznice, důležité průmyslové objekty 

apod. [33]. 

Ochrana vstupů a vjezdů: 

K ochraně obvodové ochrany vjezdů a výjezdů patří také ochrana vstupu. Tato 

ochrana vytváří hranici proniknutí z volně přístupného prostoru do prostoru chráněného. 

K těmto systémům propustí řadíme vstupní brány, brány určené pro vjezd vozidel, závory, 

turnikety, bezpečnostní propusti. V průmyslových areálech se můžeme setkat zejména: 

 závory – nezabrání násilnému vniknutí do objektu, mají především kontrolní 

funkci. Provádějí se na principu jednoramenné páky, která může být jednou či 

vícekrát lomená. U automatických závor se především pro vjezd do 

průmyslových areálů podniků používají vstupní karty,  
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 turnikety – jedná se o mechanickou propust, která má za úkol rozmělnit počet 

příchozích osob. Turnikety dělíme na nízké, vlastní zábrana do výšky pasu 

(900 až 1200 mm) a vysoké o výšce otočného kříže (1200 až 1500 mm),  

 vstupní brány – jedná se o jednokřídlovou propust opatřenou zámkem, mohou 

být opatřeny vrcholovou zábranou, 

 vjezdové brány – v podstatě se jedná o jednokřídlové či dvoukřídlové brány 

určené pro vjezd vozidel do chráněného objektu. Konstrukce bývá bytelnější než 

u vstupní brány. Obsluha brány se zajišťuje prostřednictvím ruční, motorizované 

či automatizované manipulace [33].  

Vjezdové brány se dělí na brány otočné, posuvné a výsuvné. Posuvné brány 

jsou instalovány v případech, kde není umožněno s ohledem na daný prostor 

a použitou manipulaci zvolení jiného provedení, např. brány otočné. Posuvné 

brány jsou instalovány v zájmovém objektu, proto se budou následující stránky 

této práce věnovat tomuto konstrukčnímu provedení vjezdové brány [33].  

Posuvné brány dělíme: 

 posuvné samonosné – použití v případech, kdy nemůže být příjezdová 

komunikace přerušená kolejnicí, 

 posuvné po kolejnici – k posuvu se využívají kolečka, slouží pro velmi široké 

vjezdy. Na obrázku 1 je znázorněno schéma posuvné brány po kolejnici [33].  

 

Obrázek 1: Posuvná brána po kolejnici [2] 
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Posuvná brána se skládá z následujících komponent: 

 vrchní vedení – slouží k zabránění výkyvu brány do stran, 

 dorazy – slouží k zastavení brány v krajní poloze,  

 vozíky – důležitou část tvoří kolečka, jenž mohou být výkyvné i výškově 

nastavitelné, 

 pohony – hnací elektrické ústrojí určené k samostatnému posuvu brány. Rozlišují 

se podle hmotnosti brány, kterou mají pohánět. Lze u nich nastavit rychlost 

posuvu, 

 lišty – jsou řešeny hřebenovým provedením. Prostřednictvím ozubeného kola 

pohonu uvádí posuvnou bránu k pohybu, 

 spodní nájezd – jedná se o nájezdové kolečko umístněné na ocelovém profilu, 

jenž zajíždí do dojezdové kapsy, 

 dojezdová kapsa – do dojezdové kapsy zajíždí nájezdové kolečko. Umisťuje se 

na spodní část sloupku, 

 úchyty – slouží ke stabilizaci brány proti úhybům do stran [2]. 

4.1.2 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Úkolem plášťové ochrany je zamezení vniknutí pachatele do chráněného objektu 

prostřednictvím pláště objektu [33]. Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budov 

a otvorovými výplněmi: 

 stavební prvky budov – co se týče narušení části chráněného objektu, 

považujeme za důležitý faktor mechanickou odolnost proti fyzickému narušení 

plášťové ochrany. Odolnost je dána především použitým materiálem, pevností – 

samotná průlomová odolnost a také tloušťkou vlastního provedení. Mezi riziková 

místa patří podlahy, stěny, stropy a také střechy budov [33]. 

 otvorové výplně – jedná se o vstupní jednotky, které jsou vystaveny 

potencionálnímu riziku vniknutí pachatele do střeženého prostoru. Klasifikace 

otvorových výplní z hlediska odolnosti proti vloupání u dveří, oken, mříží, 

okenic a lehkých obvodových plášťů je uvedena v normě ČSN EN 1627. 

Pyramida bezpečnosti, podle ČSN EN 1627 je uvedena na obrázku 2 [12].  
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Obrázek 2: Pyramida bezpečnosti podle ČSN EN 1627 [1] 

Otvorové výplně dělíme následovně: 

 vstupní otvorové výplně, 

 okna a balkónové dveře, 

 mříže, rolety a žaluzie, 

 bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát [33]. 

4.1.3 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Tyto bezpečnostní systémy jsou stále velmi používány v domácnostech, ve firmách 

ale i v bankovnictví. Jedná se především o bezpečnostní úschovné objekty – trezory. 

Bezpečnostní úschovné objekty se dělí na komorové trezory a komerční úschovné objekty. 

Jejich bezpečnostní klasifikace se řídí Evropskou normou 1143 – 1. Norma uvádí 

jednotlivé bezpečnostní třídy. Bezpečnostní pyramida jednotlivých tříd je uvedena na 

obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Bezpečnostní pyramida trezorů [1] 
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Komorové trezory: 

Tyto trezory tvoří pevné stavební celky budov. Trezory mohou tvořit jednak celek 

stavebních budov a jsou instalovány současně při výstavbě objektu, nebo mohou být 

umístněny samostatně uvnitř objektu. Trezory by neměly tvořit plášť budov či hranici se 

sousedním stavebním objektem. Vhodné umístnění tohoto úschovného objektu je ve středu 

stavebního objektu. S ohledem uložení monolitu o velké hmotnosti, je vhodné umístnit 

trezor v nejnižším podlaží budov [33].  

Konstrukční řešení komorových trezorů je následující: 

 monolitické komorové trezory, 

 panelové komorové trezory, 

 kombinované komorové trezory [33]. 

Komerční úschovné objekty: 

Do této kategorie řadíme malé úschovné objekty – pokladničky, manipulační 

schránky, skříňové trezory [33]. 

4.2 Režimová ochrana 

Jedná se o systém administrativně-organizačních opatření a opatření věcné povahy, 

sloužící ke komplexní ochraně systému zabezpečení [30]. 

Režimová opatření dělíme: 

 vnější opatření – stanovují aspekty upravující vstup a výstup zabezpečovaného 

objektu. Z hlediska vstupu a výstupu posuzujeme nejen osoby, ale také vjezd 

a výjezd dopravních prostředků,  

 vnitřní opatření – upravují podmínky pohybu osob a vozidel uvnitř chráněného 

objektu [30].  

Tyto aspekty lze zahrnout v následujících odrážkách: 

 dodržení zvláštního režimu na vnitřní straně oplocení, vytvoření druhého 

ohrazení pro vypouštění psů, instalace osvětlení na vnitřní straně oplocení, 

 stanovení zónování pohybu osob a vozidel na určené oblasti, 

 pohyb, skladování, výdej a příjem materiálu,  
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 řízení zabezpečení z hlediska vstupních jednotek, manipulace s klíči, jejich 

uložení, evidence apod. [30]. 

4.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha zajišťuje bezpečnost osob a majetku, střežení objektů a veřejného 

pořádku. Tento prvek aktivní bezpečnosti působí především z hlediska prevence. V České 

republice se jedná zejména o soukromé bezpečnostní služby. Z pohledu finanční únosnosti 

se jedná o ochranu nejvíce nákladnou [30].  

Aspekty zahrnující fyzickou ostrahu: 

 ostraha a ochrana osob, 

 ochrana prostor veřejných i neveřejných, 

 přeprava finanční hotovosti, cenin a zbraní, 

 bezpečnostní dohled na veřejných akcích, 

 výjezd zásahových vozidel prostřednictvím pultu centralizované ochrany 

(dále jen PCO) [30]. 

Výčet prováděné činnosti fyzickou ostrahou: 

 kontrolní – propustková činnost osob a vozidel, 

 střežení a kontrola objektů, strážní službou, 

 provádění činnosti při mimořádných událostech – požár, výbuch atd., 

 provádění zajištění havarijních služeb apod. [30].  

4.4 Technická ochrana 

Jedná se o zařízení, detekující bezpečný prostor. Při změně bezpečného prostředí 

v daném prostoru, dochází k přenosu informací o narušení na patřičná místa. Tyto prvky, 

napomáhají ke zkvalitnění klasické ochrany a zvýšení produktivity ochrany fyzické.  

4.4.1 Poplachové tísňové a zabezpečovací systémy 

Jedná se o soubor detektorů – čidel, ústředen, přenosových prostředků, 

signalizačních a doplňkových zařízení, uvedeno na obrázku 4. Soubor těchto zařízení má 

za úkol akusticky či opticky signalizovat narušení střeženého prostoru [22], [34].  
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Výčet komponentů: 

Blokové schéma jednotlivých prvků PZTS je uveden na obrázku 4. Jednotlivé 

komponenty PZTS se skládají z jednotlivých částí: 

 detektor – nazýváme také čidlo, reaguje na jevy související s narušením 

chráněného prostoru nebo také manipulaci s chráněným předmětem. Výstupní 

signál z čidel je vyveden do ústředny,  

 ústředna – přijímá a vyhodnocuje výstupní signály z čidel a tísňových hlásičů, 

 přenosové prostředky – slouží k výstupu informace z ústředny na místa 

signalizace, případně k povelům opačným směrem, 

 signalizační zařízení – transformace předaných informací na výstupní signál, 

 doplňkové zařízení – slouží k ovládání systému, či provádění specifických 

operací [22], [34]. 

 Obrázek 4: Blokové schéma zapojení prvků PZTS [34] 

Rozdělení prvků PZTS: 

V následující kapitole jsou rozděleny detekční zařízení, detekující narušení 

chráněného prostoru. Uvedené rozdělení podle (Uhlář, 2009) a (Křeček, 2006). Detektory 

jakožto součást prvků PZTS dělíme na čidla napájená a nenapájená: 

Čidla napájená: 

Čidla napájená jsou velice rozšířená a to jak aktivní ale i pasivní varianta. Napájená 

čidla dělíme následovně: 

 čidla aktivní – pro zjištění stavu zabezpečení chráněného prostředí vysílají do 

okolí elektromagnetické nebo ultrazvukové vlnění. Čidla jsou poměrně snadno 

detekovatelná, 
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 čidla pasivní – nevysílají do chráněného prostoru elektromagnetické nebo 

ultrazvukové vlnění. Pracují pouze na principu snímání fyzikálních jevů z okolí. 

Výhodou pasivních čidel, jsou hůře detekovatelná oproti čidlům aktivním [34].  

Čidla nenapájená: 

Dělíme na čidla destruktivní a nedestruktivní povahy: 

 destrukční čidla – jedná se o jednorázová čidla, při vyhlášení poplachu dojde 

k úplnému zničení čidel. Zde řadíme poplachové fólie, skla a tapety, 

 nedestrukční čidla – po aktivaci čidel dochází k znovuobnovení čidla. Jedná se 

o mikrospínače, magnetický a vibrační kontakt [22]. 

Pozn.: Detailní rozdělení jednotlivých detekčních prvků – čidel, je uvedeno v příloze. 

4.4.2 Ústředny PZTS 

Podle normy ČSN EN 50131-1 ústředny jsou zařízení pro příjem, zpracování, 

ovládání, indikaci a inicializaci následného přenosu informací
2
. 

Základní funkce ústředen PZTS: 

 příjem a vyhodnocení signálu od detektorů, 

 ovládání signalizačních, poplachových a doplňkových prvků, 

 vyhodnocení informací a signalizace na určená místa, 

 diagnostika systému PZTS, 

 napájení prvků PZTS elektrickou energií,  

 uvedení celého systému PZTS do stavu střežení, nebo klidu [34]. 

Základní rozdělení ústředen: 

Ústředny PZTS obecně dělíme podle stupně vybavenosti, počtu smyček a způsobu 

připojování smyček [34]. 

Pozn.: Detailní rozdělení ústředen PZTS systému je uvedeno v příloze. 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2009. 
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4.5 Monitorovací systémy 

Podle normy ČSN EN 50132 – 1, Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky, slouží CCTV systémy 

k zachycení obrazu scény za účelem zpracování těchto obrazů a předání této informace 

operátorovi [8].  

 V průmyslových odvětvích lze použít systémy CCTV ke kontrolní propustkové 

službě osob a vozidel, bezpečnostního dohledu vnějšího perimetru a firemního areálu, 

kontrole vnitřních prostor budov a také ke kontrole zaměstnanců a to pouze podle zákona 

č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění [35]. 

4.5.1 Dílčí části kamerových systémů 

 kamery – základní prvek systému CCTV. Prostřednictvím těchto prvků dochází 

k snímání obrazu sledované scény a světelné energie, přeměněný na elektrický 

signál. Tento signál je určený k přenosu a k dalšímu zpracování. Kamery dělíme 

na analogové, digitální IP a Web kamery [24].  

 zobrazovací jednotky – monitory slouží k zobrazení událostí, které jsou snímány 

kamerami nebo zaznamenány na videorekordér. Monitory dělíme na klasické 

CRT, jež fungují na principu katodových trubic a dále na monitory LCD, které 

pracují na principu tekutých krystalů [24].  

 záznamová zařízení – označovaná jako videorekordéry, slouží k uložení obrazu 

snímaného kamerami. Tento snímaný obraz může být uložen k dalšímu použití. 

Videorekordéry dělíme na analogové a digitální, 

 zobrazení záznamu s více kamer – použití v  případech kdy v objektu máme 

instalováno více kamer, zejména s dispozičních a ekonomických důvodů je 

ztrátové umístnění většího počtu kamerových systému a záznamových zařízení, 

využíváme kamerové přepínače, děliče obrazu, multiplexory, 

 dálkové ovládání kamerových systémů – řídicí systémy sloužící k odhadnutí 

velikosti a vzdálenosti snímaného předmětu prostřednictvím dálkově řízených 

objektivů a instalaci kamer pomocí polohovací hlavice. K přenosu dojde 

prostřednictvím kabelového vedení, či prostřednictvím bezdrátové sítě [24]. 

     Pozn.: Detailní rozdělení dílčích částí systému CCTV je uveden v příloze.  
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5 Projekční činnost 

Projekt – pod tímto pojmem jsou stanoveny dočasné pracovní činnosti s  jasně 

definovaným cílem [27].  

K charakteristickým rysům zahrnující projekční činnosti patří: 

 trojrozměrný cíl – splnění požadavků na věcné provedení, rozpočtové náklady 

a časový plán, 

 jedinečnost – každý projekt je jedinečný, provádí se jednou, 

 zdroje – realizace prostřednictvím lidských a materiálních zdrojů, 

 organizace – sledují v každém okamžiku velký počet dosažitelných cílů [27]. 

5.1 Proces řízení projektu 

Jedná se o pět řídících manažerských činností. 

Jednotlivé kroky řízení projektu: 

 definování – cílů projektu, 

 plánování – splnění časového a rozpočtového plánu, 

 vedení – řízení lidských zdrojů, podřízených a dodavatelů, 

 sledování – kontrola sledu projektové činnosti, 

 ukončení – kontrola ukončení projekční činnosti, např. dokumentace [27]. 

5.2  Projektování bezpečnostních systémů 

Jedná se o soubor technických postupů řešících problematiku navržení, zpracování 

dokumentace a samotné instalace bezpečnostních systémů. Projektování členíme z hlediska 

právní úpravy na požadavky na projektanty, projekt a komponenty PZTS, uvedeno na 

obrázku 5 [36]. V rámci diplomové práce se věnujeme projektování poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. 
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Obrázek 5: Struktura požadavků k realizaci PZTS [36] 

5.3 Postup při zřizování PZTS 

Obrázek 6 znázorňuje základní etapy při zřizování prvků PZTS podle normy ČSN 

EN 50131-7 Poplachové zabezpečovací systémy: Část 7: pokyny pro aplikace. Postup při 

zřizování prvků PZTS se skládá z návrhu systému, přípravy realizace a montáže [36]. 

 

Obrázek 6: Schéma zřizování prvků PZTS [36]  
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Jednotlivé etapy zřizování systému PZTS: 

 návrh systému – jedná se o základní prvek při řešení projektování systému PZTS 

s cílem zpracování výstupního dokumentu, 

 příprava realizace – plánování montáže, zahrnuje soubor dílčích úkonů 

s vytvořením projektové dokumentace PZTS. Vycházíme z etapy předešlé, 

sloužící k přípravě na montáž PZTS, 

 montáž PZTS – etapa montáže začíná převzetím staveniště a je ukončená 

předáním systému PZTS do trvalého provozu včetně provedení funkčních 

zkoušek daného systému. Jednotlivé etapy zřizování systému PZTS mají své 

výstupy ve formě výstupních dokumentů [36].  

Výstupní dokumenty: 

 návrh skladby systému – systémový návrh, 

 plán montáže – projektová dokumentace, 

 dokumentace skutečného stavu – skutečné provedení stavu [36].  

5.3.1 Bezpečnostní posouzení 

Jedná se o analytický proces zjišťování rizikových faktorů, které je nutné zohlednit 

při zřizování prvků PZTS. Oblastmi bezpečnostního posouzení, při návrhu systému jsou 

zabezpečení hodnot, budov, vnějších a vnitřních vlivů uvedeno na obrázku 7.  

 

Obrázek 7: Schéma bezpečnostního posouzení [36] 
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Cíle bezpečnostního posouzení: 

 zjištění aspektů ovlivňujících vliv umístnění a stavu komponentů, 

 určení stupně zabezpečení [36]. 

Oblasti zájmů bezpečnostního posouzení:  

 analýza rizik – zhodnocení stavu zabezpečení budov a hodnot, s cílem stanovení 

stupně zabezpečení. Cílem analýzy je identifikace slabých míst v objektu 

s ohledem na vznik následné hrozby a tím související škody. Vznik rizika souvisí 

s výběrem objektu pachatele a dále je závislý na obydlenosti okolí, sociálních 

změnách apod., 

 zabezpečené hodnoty – posouzení hodnot jednotlivých aktiv s vyjádřením 

hodnoty střežených objektů, 

 budova – soubor hledisek, ve kterém proběhne instalace systému PZTS. Mezi 

ovlivňující faktory řadíme konstrukci objektu (střechy, podlahy, stěny), otvorové 

výplně (okna, dveře), klíčový režim, režimová opatření, statistika provedené 

trestné činnosti, lokalita umístnění budovy, stav stávajícího zabezpečení [36]. 

 ostatní vlivy vnější – jedná se o vyhodnocení stavu zabezpečení vně objektu 

s následným výběrem vhodných bezpečnostních prvků. Rozhodujícím faktorem 

je umístnění budov v okolní zástavbě s ohledem na sousední budovy. Řadíme zde 

také dopravní aspekty silnice, železnice, parkoviště a v neposlední řadě 

klimatické podmínky, [36]. 

 ostatní vlivy vnitřní – jedná se o vyhodnocení stavu zabezpečení uvnitř objektu 

s následným výběrem vhodných bezpečnostních prvků. Souvisí s narušením 

bezpečnostních komponentů umístněných uvnitř objektu. Jedná se o soubor 

především fyzikálních jevů působících především na detektory, řadíme zde např. 

světlo, vibrace, elektromagnetické vlnění, vliv tepelného toku z topných těles 

apod. Do této kategorie řadíme také ovlivnění funkce detektoru domácími či 

divokými zvířaty [36]. 



21 

 

6 Charakteristika společnosti 

V kapitole jsou uvedeny základní informace o společnosti, lokálního umístnění 

objektu, charakteristika jednotlivých budov, aktiva společnosti, statistka protiprávní 

činnosti a stávající stav zabezpečení. Studie fyzické ochrany soukromého výrobního 

objektu je zaměřena na společnost NKN-Plachty, s.r.o. 

6.1 Historie společnosti  

Historie společnosti sahá do roku 1990. Zabývá se výrobou a potiskem auto-plachet, 

komplexního zpracování technického textilu a také velkoplošným tiskem a vším co v sobě 

tento grafický a reklamní segment obnáší. Distribuce výrobků a poskytovaných služeb je 

exportována do více než 30 zemí světa, přičemž převládající trhy jsou na území Evropské 

unie. Sídlo společnosti a zároveň výrobní areál se nachází v obci Vlčnov v okrese Uherské 

Hradiště. V současné době je ve firmě zaměstnáno 90 zaměstnanců. Pohled na sídlo 

společnosti je znázorněn na obrázku 8, pohled do dvora areálu na obrázku 9 [21]. 

 

Obrázek 8: Pohled na administrativní budovu 

[foto-autor] 

 

Obrázek 9: Pohled do dvora areálu [foto-autor]  

6.2 Lokalita  

Sídlo společnosti a zároveň výrobní areál je umístněn na ulici Sportovní 126, 687 61 

Vlčnov (okr. Uherské Hradiště). Jako přístupová komunikace k areálu do společnosti 

slouží silnice druhé třídy č. 495. Tato silnice navazuje v okrese Uherské Hradiště na silnici 

první třídy č 50. Nejbližším městem poblíž areálu společnosti se nachází Uherský Brod, 

který je vzdálen 10 km.  
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6.3 Umístnění objektu v okolním prostředí  

Z hlediska umístnění je mnoho aspektů, které mohou ovlivnit vznik protiprávní 

činnosti, která se může v dané lokalitě vyskytovat. Jedná se zejména o četnost osob, či 

časové rozmezí (den a noc). Společnost je postavena na okraji obce u silnice č. 495 

směřující do obce Hluk. Frekvence osob a projíždějících vozidel je značná zejména 

v pracovních dnech, a to v dopoledních hodinách. Během víkendových dnů 

a v odpoledních hodinách je provoz značně snížen. Provoz a pohyb osob ve večerních 

a nočních hodinách je minimální. Areál společnosti v okolním prostředí znázorňuje 

obrázek 10. 

Na východní straně se nachází fotbalové hřiště TJ Vlčnov, z kterého je snadný 

přístup do areálu společnosti. Ze severní a západní strany je přístup do areálu možný přes 

pole. Z Jižní části je areál zpřístupněn silnicí č. 495. U této komunikace se nachází 

zástavba nemovitostí vzdálených od objektu 100 metrů.  

V případě vzniku mimořádné události, se v obci Vlčnov nenachází integrovaný 

záchranný systém s výjimkou Sboru dobrovolných hasičů. Profesionální hasičský 

záchranný sbor se nachází na území města Uherský Brod v dojezdovém čase cca do 20 

minut. Rovněž na území města se nachází Policie České republiky a zdravotnická 

záchranná služba. 

  

Obrázek 10: Umístnění areálu společnosti v okolní zástavbě [25] 

S 
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6.4 Charakteristika objektů – zónování  

Rozloha areálu společnosti činní 8250 m
2
. Celkové rozměry jsou (délka 110 m 

x šířka 75 m). Z jižní strany od hlavní komunikace II. třídy č. 483 je areál přístupný 

posuvnou bránou. V areálu firmy se nachází 7 budov, které byly postupně dostavovány od 

roku 1990 do nynější podoby. Pro účely této diplomové práce bude následně těchto 

7 budov rozděleno na samostatné zóny obrázek 11. Z hlediska definování 

zón/bezpečnostních zón, je jako veřejná zóna pro zákazníky přístupná pouze recepce. 

Ostatní zóny jsou zákazníkům zpřístupněny pouze se souhlasem majitelů nebo vedoucích. 

Do ostatních zón mají rovněž zákazníci přístup pouze se souhlasem majitelů nebo 

vedoucích. Zóny A až F jsou průchozí. 

6.4.1 Přízemí administrativní budovy zóna – A 

V přízemí administrativní budovy se nachází sídlo společnosti. Půdorysná plocha 

zóny A činní 13 x 13 m o ploše 169 m
2
. Zóna A je z  hlediska chráněných aktiv velmi 

důležitá. Ve vstupní části se nachází recepce (č. m. 1). V přízemí jsou situovány tři 

kanceláře. V kanceláři (č. m. 2) sídlí účetní. V této kanceláři se nachází kartotéka 

s osobními údaji zaměstnanců, dále účetní archívy o proběhlých finančních transakcích. 

Účetní mají k dispozici veškerou výpočetní techniku. Peněžní hotovost se, kterou účetní 

disponují je minimální. V případě nutnosti vyplácení mezd, či většího obnosu již při 

jakékoliv transakci je s touto skutečností srozuměno vedení společnosti.  

Kancelář mistra výroby se nachází v místnosti (č. m. 3). Mistr výroby má k dispozici 

kartotéku zaměstnanců, v níž je uvedena odpracovaná pracovní doba jednotlivých 

zaměstnanců, práce přes čas apod. Dále mistr výroby zaznamenává veškeré objednávky 

a požadavky přicházejících od zákazníků. V kanceláři mistra výroby se nachází běžné 

kancelářské vybavení 

V místnosti (č. m. 4) úřadují majitele společnosti. V kanceláři jsou veškeré podklady 

a dokumenty související s chodem společnosti. Dále je zde umístněn trezor, v něm se 

nachází zejména tajemství firmy (know-how) a hotovost, nutná ke každodenním zejména 

provozním transakcím. Kancelář je plně vybavena výpočetní technikou. Denní místnost 

(č. m 5) slouží k odpočinku zaměstnanců. Kanceláře jsou spojeny s chodbou (č. m 8), na 

kterou ústí sociální zařízení (č. m 6 a č. m 7). 
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Obrázek 11: Areál společnosti [autor] 

Tabulka 1: Legenda místností [autor] 

č. m. Administrativní budova – zóna A č. m. Administrativní budova zóna – H 

1 recepce 9 kancelář – grafické studio 

2 kancelář – účetní 10 sklad - barev 

3 kancelář – mistra výroby 11 vzduchotechnika 

4 kancelář – vedení 12 šatny - muži 

5 denní místnost 13 umývárny - muži 

6 WC – muži 14 WC – zaměstnanci – muži 

7 WC – ženy 15 WC – veřejnost 

8 denní místnost 16 chodba 
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6.4.2 První nadzemní podlaží administrativní budovy – zóna B 

V prvním nadzemním podlaží (dále jen 1.NP) administrativní budovy zóny B jsou 

umístněny místnosti týkající se zejména odpočinku zaměstnanců. Doba odpočinku 

zaměstnance je stanovena dle § 88 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka uvedeno 

v Zákoníku práce, Zákon č. 262/2006 Sb. [43]. 

Zóna B je zpřístupněna schodištěm (č. m. 17) vedoucím z přízemí zóny A. Na 

schodiště v 1.NP navazuje chodba (č. m. 18). V sektoru B se nachází denní místnost 

(č. m. 19). V místnosti (č. m. 20) je umístněno sociální a hygienické zařízení pro 

zaměstnané ženy. Ve vedlejší místnosti přístupné dveřmi jsou šatny žen (č. m. 21). 

V místnosti (č. m. 22) se nachází šatny mužů. V šatnách jsou osobní věci zaměstnanců, 

místnost je průchozí do sprch muži (č. m. 23). V tomto prostoru jsou umístněny sociální 

a hygienické zařízení. Půdorysné schéma zóny B bude uvedeno v příloze. 

6.4.3 Velká dílna – zóna C 

Zóna budovy C slouží jako výrobní hala o rozměrech 455 x 13 m o celkové ploše 

5915m
2
. V hale zaměstnanci kompletují plachty, svařují je a nasazují do plachet ocelová 

oka, pojízdné konzoly apod. Nachází se zde zejména ruční svářecí přístroje, univerzální 

svářecí automaty pro svařování páskou.  Univerzální horkovzdušné přístroje pro svařování 

a smršťování plastů. Počet svařovacích přístrojů je 25. V hale je také mnoho plachet 

připravených ke kompletaci, v řádu sta tisíců korun [21]. 

6.4.4 Dílna střižny – zóna D 

Jedná se o dílnu o rozměrech 19 x 13 m o celkové ploše 247 m
2
. V dílně jsou 

umístněny stroje pro výrobu vyztužovacích pásů. V dílně se nachází nepřenosné lisovací 

zařízení. Dílna je používána také jako sklad stříhací techniky, navíjecích cívek s nitěmi, 

měřidly, elektrického ručního nářadí a dalšího zejména drobného materiálu.  

6.4.5 Dílny svařovny plachet – zóna E 

Zóna E o rozměrech 26,1 x 19,25 m celkové rozlohy 502,5 m
2
. Tento sektor slouží 

zejména k měření a šití jednotlivých plachet. V hale jsou umístněny stacionární 

vysokofrekvenční svářecí stroje a šicí stroje [21]. 
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6.4.6 Dílna šití plachet – zóna F 

Rozměry dílny jsou totožné, jako u dílny v zóně E. Jedná se o poslední sektor, který 

je průchozí až od hlavního vstupu zóny A. Dílna slouží k řezání plachtoviny na určité 

tvary, šití a svařování plachet. K přesnému vyřezávání dílců z plachet slouží řezací plotr 

COMAGRAV DIGI o řezací ploše 3 x 5 m. V dílně se nachází šicí stroje. V prostoru dílny 

se nachází uskladněné plachty v řádu statisíců korun připravené k dalšímu zpracování, 

nebo již hotové k převzetí zákazníkem [21]. 

6.4.7 Dílna potisku – zóna G 

V dílně se nachází grafické zázemí, potisk. Dílna o rozměrech 35 x 13 m a celkové 

ploše 420 m
2
, ve které se implementují grafické požadavky zákazníků na plachty 

(nápisy, znaky apod.). Zde jsou umístněny 3 nepřenosné tiskárny pro velkoplošný tisk 

JETI 3.3 s maximální šířkou tisku 3.3 m. Pracuje se zde s ředidly a barvami. Dílna je 

vybavena odsávacím zařízení. Nachází se zde zejména ruční nářadí nutné k výkonu 

činnosti zejména natěračská technika, řezací a vyměřovací technika [21]. 

6.4.8 Administrativní budova potisku zóna – H  

Půdorysná plocha zóny H o rozměrech 11,5 x 13 m a celkové ploše 149,5 m
2
. Vstup 

do budovy je umožněn prostřednictvím hlavních dveří, nebo zóny G na oba vstupy 

navazuje chodba (č. m 16). 

V místnosti (č. m. 9) se nachází kancelář grafického studia. Kancelář je plně 

vybavena moderní hardwarovou a softwarovou technikou. Především se zde nachází 

(know-how) společnosti. Následuje místnost (č. m. 10) ve které je umístněn sklad barev 

a ředidel. V místnosti je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  

V místnosti (č. m 11) je umístněna vzduchotechnika pro odvod výparů, které vznikají 

při nanášení barev v zóně G. V místnosti (č. m 12) jsou umístněny šatny – muži. 

V místnosti se nachází šatní skříně a osobní věci zaměstnanců. Tato místnost je propojena 

s místností (č. m 13) sprchami a WC (č. m 14 a č. m 15). 

6.4.9 Zastřešená plocha – zóna I 

Střešní prostor o rozměrech 35 x 13 m, celkové plochy 455 m
2
. Tato nadstřelená hala 

slouží k úschově již hotových výrobků připravených k exportu. Zastřešení slouží také 

k montáži a opravám nákladních souprav.  
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6.4.10 Kompletovací hala – zóna J  

Hala o rozměrech 48 x 22 m o celkové rozloze 1056 m
2
. Hala je určena ke 

komplementaci a dokončovacím úpravám. V hale se nachází regály s uskladněným 

materiálem v řádu statisíců korun.  

6.4.11 Sklad – zóna K  

Ocelová nevytápěná skladová hala o rozměrech 35 x 22 m o celkové rozloze 

770 m
2
. Hala slouží ke skladování materiálu. V hale jsou uskladněny plachty v regálových 

stojanech, které jsou určeny k dalšímu zpracování. Dále se zde nachází velké množství 

komponent, které jsou určeny na tyto plachty. Odhadovaná cena uskladněného materiálu je 

v řádech miliónu korun. 

6.4.12 Venkovní prostor – zóna P 

Venkovní areál je přístupný přes hlavní bránu. Odhadovaná rozloha vnitřního 

areálu je 2500 m
2
. Provozní kapacita parkoviště v areálu firmy činní 30 parkovacích míst 

pro osobní vozidla a 10 parkovacích míst pro kamionové soupravy. Na parkovišti hrozí 

zejména nebezpečí vykradení zaparkovaných vozidel (firemních, zaměstnanců, 

zaparkovaných kamionových souprav).  

6.5 Aktiva společnosti 

Aktivem rozumíme majetek uspořádaný podle složení. Jedná se o dlouhodobý 

majetek, peněžní prostředky, zásoby a pohledávky. Naopak pasivem rozumíme majetek 

uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů jsme jej pořídili. Jedná se zejména 

o úvěry, zakázky a vlastní kapitál podnikatelů [31]. 

6.5.1 Určení chráněných aktiv 

Na základě stanovených chráněných aktiv a určení jejich finančního odhadu bude 

navrženo adekvátní zabezpečení areálu společnosti NKN Plachty, s.r.o. Celková hodnota 

aktiv, které je nutno střežit, jsou odhadovány na 72,3 mil. Kč. V tabulce 2 je uveden 

přehled jednotlivých aktiv dlouhodobého hmotného, nehmotného a majetku oběžného. 

Vedení společnosti není povinno zcela doložit finanční ohodnocení jednotlivých aktiv. 

Jednotlivé ceny se mohou měnit, zejména vzhledem k amortizaci. U oběžného majetku 

nelze zcela přesně odhadnout jeho cenu.   
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   Tabulka 2: Aktiva společnosti [21] 

Dlouhodobý hmotný majetek 
Odhadovaná cena v  

(mil. Kč) 

komplex budov  55 

nákladní automobil MAN  TGL 12.210 4x2 2,7 

Tiskárny pro velkplošný tisk 1,6 

dodávkový automobil Peugeot Boxer valník  2.5 HDI 0,9 

dodávkový automobil Ford Transit Maxi 2.2 TDCI 0,8 

osobní automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDI 0,5 

čelní vysokozdvižný vozík DFG 430s 500 DZ 0,4 

svářecí technika na PVC 0,8 

regálový zakladač ETV 110 0,5 

regály a stojany na plachtovinu 0,3 

soupravy ručního nářadí pro sváření plachet 0,2 

šicí stroje 0,4 

kancelářský nábytek 0,2 

PC-soupravy 0,3 

lisovací stroje 0,6 

soupravy řučního nářadí – klasické 0,1 

kancelářské tiskárny 0,1 

paletové vozíky 0,1 

Celková hodnota dlouhodobého majetku 65,5 mil. Kč 

Dlouhodbý nehmotný majetek Odhadovaná cena 

výrobní tajemství firmy -  grafika 1,0 

výrobní tajemství frimy – sváření auto-plachet 0,8 

Celková hodnota Dlouhodobého nehmotného majetku 1,8 mil. Kč 

Oběžný majetek Odhadovaná cena 

materiál ve formě plachtoviny 4,5 

materiál určený ke kompletaci plachet 0,5 

Celková hodnota Oběžného majetku 5,0 

Celková hodnota střežených aktiv 72,3 mil. Kč 

6.6 Statistika protiprávní činnosti ve společnosti 

Z hlediska předvídatelnosti protiprávní činnosti do budoucnosti, nám slouží 

statistický přehled. Níže uvedená statistika protiprávní činnosti graf 1, je evidována 

v rámci režimových opatření společnosti. Statistický evidovaná protiprávní činnost je 

vytažena z interních dokumentů firmy za období let 2008 až 2013. 

Ze statických údajů lez konstatovat, že největší podíl na protiprávní činnosti vedoucí 

ke škodě či ztrátě na majetku společnosti, jsou zavinění způsobená zaměstnanci. 
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graf 1: Statistický přehled protiprávní činnosti, ve společnosti NKN-Plachty s.r.o. [21]  

Charakteristika jednotlivých nežádoucích událostí: 

 nedovolená manipulace s plachtami – jedná se o nejčastější porušení 

režimových opatření. Zaměstnanci neoprávněně vyvážejí plachty z areálu 

společnosti. Do této kategorie patří také likvidace nekvalitně provedených 

výrobků, bez vědomí vedoucího z roku 2009. Tyto případy nebyly pouze 

zaznamenány v letech 2011 a 2012 

 možnost vniknutí do objektu, vlivem nepozornosti zaměstnanců – jedná 

se o případy ztráty RFID čipů od objektu, opomenutí uzavření okenních křídel a také 

opomenutí uzavření hlavní brány vedoucím zaměstnancem, 

 nedovolené obohacení zaměstnance - zaměstnanec po dobu 6 měsíců během noční 

směny pracoval na plachtách, které následně vyvážel z firmy a inkasoval za ně zisk. 

Zaměstnavateli vznikla škoda v řádu statisíců korun, takový to případ se stal v roce 

2008. V roce 2010 vyráběli zaměstnanci tiskový materiál, pro svou potřebu. 

Do této kategorie spadá také odčerpání pohonných hmot s firemních vozidel, 

 zjištění přítomnosti alkoholu u zaměstnanců – během preventivního měření 

vedoucích, došlo k indikaci alkoholu v krvi zaměstnanců, 

 krádeže předmětů – v roce 2011 došlo ke krádeži PC soupravy v kanceláři 

účetní. Pachatel pronikl okenní výplní. Odhadovaná škoda 20.000 Kč. 

Zaměstnanec odcizil v roce 2012 ruční nářadí. K osobní krádeži došlo 

zákazníkem v roce 2013, který odcizil mistru výroby z kanceláře osobní věci.  
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6.7 Charakteristika stávajícího stavu fyzické ochrany vybraného objektu 

Tato kapitola je zaměřena na popis stavu součastného zabezpečení výrobního 

objektu. 

6.7.1 Stav obvodové ochrany 

Jižní část areálu tvoří plot z ocelových profilů obrázek 12 opatřený podezdívkou. 

Výška tohoto plotu je 1,3 m. Délka oplocení jižní strany činí 75 m. Vjezd do areálu 

společnosti je umožněn pomocí posuvné brány, obrázek 13 o rozměrech 1,3 x 10 m 

ovládané elektromotorem. Tuto bránu je možné ovládat dálkově pomocí dálkového 

ovladače, klávesnice mobilního telefonu, tento způsob používají pouze majitelé a vedoucí 

zaměstnanci. Ostatní zaměstnanci používají čip, který přiloží ke snímači. Snímač čipu je 

nainstalován na sloupku plotu. 

 
Obrázek 12: Plot z ocelových profilů [foto-autor] 

 
Obrázek 13: Posuvná brána [foto-autor] 

Východní strana perimetru je zabezpečená oplocením o délce 110 m, výšce 2 m 

s roztečí jednotlivých sloupků 2,5 m, jehož výplň tvoří čtvercové pletivo v plastové bužírce 

s pozinkovaným drátem obrázek 14.  

 
Obrázek 14: Oplocení z východní strany [foto-autor] 

 
Obrázek 15: Pohled na zadní bránu [foto-autor] 
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Samostatná výška je dostačující, nicméně lze konstatovat, že je zcela nevyhovující 

podhrabová ochrana a to z důvodu indispozice této ochrany.  

Délka perimetru severní strany činí 75 m. Z pohledu vniknutí pachatele do areálu je 

velmi kritický vjezd do areálu prostřednictvím zadní dvoukřídlé brány obrázek 15. Zadní 

brána nesplňuje žádné normativní požadavky na bezpečnost. Celková délka brány 

i s přivařenou konstrukcí činí 5 m. Tato vstupní propust je zcela ve špatném technickém 

stavu bez možnosti uzamčení. Na obrázku 16 je znázorněna betonová zeď. Zeď o výšce 

1 m, délce 16 m a o šířce s horní betonovou čepicí 0,4 m. Lze konstatovat, že výška 

betonové zdi je zcela nedostačující. 

 Na západní straně je nainstalován plot o délce 12 m obrázek 17. Výška plotu činí 

1,3 m. Délka roztečí mezi jednotlivými sloupky je 2,5 m. Jako výplň plotu je použito 

čtvercové pletivo z pozinkovaného drátu v PVC bužírce. Podhrabová překážka plotu je ve 

formě obrubníku, který ukončuje zámkovou dlažbu v areálu. Nicméně rovněž lze také 

konstatovat, že výška plotu je nedostatečná. Plot lze snadno přestříhat.  

 
Obrázek 16: Betonové oplocení ze severní 

strany [foto-autor] 

 

Obrázek 17: Oplocení ze západní strany 

[foto-autor] 

6.7.2 Stav plášťové ochrany 

K opláštění budov byly použity tvárnice Porotherm o tloušťce 440 mm. K opláštění 

skladové haly zóny K, byl použit tvarovaný plech VIKAM o šířce 15 cm. Útroby pláště 

skladu mezi jednotlivými plechy, jsou vyplněny izolačním materiálem. 

K nejrizikovějším faktorům pláště budovy, bezpochyby patří otvorové výplně. 

Z hlediska chráněných aktiv patří k ohroženým objektům zejména administrativní budova. 

Veškeré okenní výplně v objektu, jsou tvořena plastovým rámem s instalovaným 

dvojsklem.  Žádné z oken není vybaveno bezpečnostní fólií ani magnetickým kontaktem. 

Pouze okna ze severní strany objektu v počtu 5 ks. na obrázku 20 jsou vybavena mřížemi.   
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Okna ústící do všech kanceláří v areálu jsou instalována cca ve výšce 1,2 m. Vstupní 

vchodové propusti do objektu jsou 4. Na obrázku 18 je znázorněn vstup do administrativní 

budovy A. Vstupní vchodové dveře jsou celoprosklené z pevně instalovaným dveřním 

madlem s bezpečnostní vložkou FAB ve 4. třídě odolnosti podle ČSN EN 1627. U dveří je 

nainstalován snímač čipové karty pro vstup zaměstnanců.  

 

Obrázek 18: Hlavní vchod [foto-autor] 

 

Obrázek 19: Sekční garážová vrata  

[foto-autor] 

Vjezd do dílen a hal zabezpečují sekční garážová vrata obrázek 19. Na obrázku 21 je 

zobrazen průduch vzduchotechniky, vnitřní část není žádným způsobem chráněná. Hrozí 

především vhození neznámého předmětu do útrob tohoto systému. 

 
Obrázek 20: Pohled na mříže [foto-autor] 

 

 
Obrázek 21: Pohled na vzduchotechniku 

a luxferové tvárnice [foto-autor] 

6.7.3 Stav prostorové ochrany 

V areálu společnosti je nainstalován systém CCTV. V areálu je použito 13 

interiérových kamer, rozmístněných zejména na jednotlivých halách a dále 1 externí 

otočná kamera umístněná na plášti budov se zornou plochou, která je zaměřena především 

na vjezd do areálu, zakresleno na obrázku 11.  

Osvětlení vnějšího areálu obrázek 11 je řešeno prostřednictvím 2 halogenových 

světel umístněných na plášti budov nasměrovaných do areálu společnosti, přičemž není 

osvětlena celá plocha areálu. Dále se v objektu nachází osvětlení se senzorem na stmívání.  
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6.7.4 Stav předmětové ochrany 

Ochrana předmětů ve společnosti je zabezpečena pouze v kanceláři majitelů 

společnosti. V kanceláři (č. m 4) je umístněn trezor s ukotvením do zdi řady ST 17 od 

společnosti Jinova v bezpečnostní třídě II. podle ČSN EN 1143-1. 

6.7.5 Stav režimové ochrany 

Z důvodu prostoru a tím související z nesnadnění manipulace vjezdu a výjezdu 

zejména kamionových souprav v areálu společnosti není vhodné umístnění vrátnice. 

Nicméně v přízemí administrativní budovy je umístněna recepce, sloužící jako přijímací 

středisko pro zákazníky. Dále zaměstnanci využívají ke vstupu do objektu čipové karty.  

 V areálu platí zákaz používání alkoholických a jiných psychotropních či omamných 

látek. Zákaz kouření platí zejména v kancelářích a v halách, kde zaměstnanci přicházejí do 

styku s hořlavými látkami. Dále zde platí přísný zákaz vynášení materiálu a majetku 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel má pod sebou vedoucí zaměstnance, kteří mají dovoleno se 

náhodně zeptat ostatních zaměstnanců, jestli něco nevynáší z objektu, popřípadě mohou 

tito zaměstnanci provést kontrolu na požádání. Dále tito vedoucí zaměstnanci, mohou 

náhodně kontrolovat ostatní zaměstnance, zdali nepožili alkoholické nápoje. Zaměstnanci 

jsou také povinni před skončením pracovní doby uklidit své pracoviště a uzavřít okna na 

halách. Celkový stav vstupních propustí před skončením pracovní doby, kontroluje 

vedoucí zaměstnanec.  

Práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců jsou vyvěšena v přízemí 

administrativní budovy sektoru A. Tyto práva a povinnosti platí pro všechny zaměstnance, 

kteří s tímto režimem byli podrobně seznámeni při nástupu do zaměstnání. 

Zaměstnanci byli také seznámení s pracovní dobou, která je stanovena od pondělí do 

pátku od 7:00 do 15:30 hod.. Zaměstnanci mají právo na přestávku na oběd a to od 11:30 

do 12:00 hod. Uvedená pracovní doba se může změnit z důvodu zvýšeného počtu zakázek.  

V současné době vedení společnosti nemá smluvně najatou bezpečnostní ostrahu 

objektu, také nevyužívá k ostraze zaměstnance společnosti. Z hlediska vjezdu vozidel 

zákazníků, zejména nákladních souprav, jsou tito zákazníci ohlášení buď na recepci, nebo 

vedoucímu zaměstnanci. Kontrolní propustková činnost spočívající nad dohledem vývozu 

oprávněného materiálu náleží vedoucím zaměstnancům. 
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7 Analýza bezpečnostních rizik 

Analýza bezpečnostních rizik slouží ke stanovení nežádoucích aspektů – rizik, které 

mohou ovlivňovat chráněné prostředí. V technickém pojetí mohou být potencionální rizika, 

např. požár nebo výbuch. V systému zabezpečení budov je potřeba zaměřit se na rizika 

související s překonáním perimetrické, plášťové, prostorové, předmětové ochrany a selhání 

ochrany režimové.  

Cílem a podstatou analýzy rizik je identifikace rizika, stanovení kritérií rizik a jejich 

dopad na určené cílové skupiny. Na základě provedeného analytického šetření je vhodné 

navržení ochranných prostředků či postupů, vedoucích k snížení identifikovaného rizika.   

Pro účely diplomové práce byly vybrány následující metody zpracování: 

 Ishikawův diagram, 

 Analýza stromu poruch – FTA, 

 Analýza selhání a jejich dopadů – FMEA, 

 Analýza Souvztažnosti, 

 Metoda CARVER. 

7.1 Ishikawův diagram 

Grafický model Ishikawova diagramu zvaný také jako diagram příčin a následků, 

posuzuje příčiny daného problému vedoucího ke stanovení následku – cíle. Výhodou 

tohoto modelu je jasné definování daného problému, ke kterému lze jednoduše navazovat 

příčinné souvislosti. Princip tohoto grafického modelu spočívá ve stanovení cíle „takzvaná 

hlava problému“. V našem případě se jedná o ohrožení areálu společnosti. Od hlavy 

problému se grafický znázorní páteř, ke které se přiřadí primární příčiny. Na tyto příčiny 

mohou být implementovány příčiny dílčí [29]. 

Ishikawův diagram byl použit k identifikaci možných rizikových faktorů, které 

mohou mít negativní vliv na chod společnosti. K verifikaci této metody bude dále použito 

modelování rizik pomocí Fault Tree Analysis (dále jen FTA), česky známá jako Analýza 

stromu poruch. 

Pozn.: Ishikawův diagram je uveden v příloze.  
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7.2 Analýza stromu poruch 

Z hlediska objektivního stanovení identifikovaných rizik, byla kromě Ishikawova 

diagramu použita také FTA.  

Tato analýza bývá využívána zejména v bezpečnosti průmyslu, v odvětvích pro 

posuzování spolehlivosti technologií apod. Cílem tohoto analytického šetření je 

identifikování nebezpečí na základě kombinace lidských chyb a poruch zařízení. Tato 

kombinace poté vede k vyústění k vrcholové události. Pro zpřehlednění celkové situace 

identifikovaných nebezpečí slouží grafické znázornění [29]. 

V rámci této diplomové práce bylo aplikováno modelování rizik, na základě 

systematického překonání jednotlivých ochran, uvedeno na obrázcích 22 až 25. Obrázek 

26 uvádí selhání režimové ochrany. Níže uvedená schémata plní pouze informativní 

charakter o možných jevech, které se mohou v areálu společnosti odehrát. 

K detailnějšímu posouzení možných rizik, bude využita především Analýza selhání a jejich 

dopadů a také metoda CARVER. 

 

Obrázek 22: FTA - Překonání obvodové ochrany [autor] 
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Obrázek 23: FTA – Překonání plášťové ochrany [autor] 

  

 

Obrázek 24: FTA – Překonání prostorové ochrany [autor] 
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Obrázek 25: Překonání předmětové ochrany [autor] 

 

Obrázek 26: FTA - Selhání režimové ochrany [autor] 
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7.3 Analýza selhání a jejich dopadů 

Cílem Metody selhání a jejich dopadů Failure Mode and effect Analysis 

(dále jen FMEA) je identifikování příčin a následků na základě systematicky 

a strukturovaně řízených procesů selhání. Metoda slouží k verifikaci prvků systému 

a následné identifikaci elementárních poruch [29]. 

 Z hlediska stanovení rizikových událostí bylo přistoupeno k výsledným údajům 

nejen uvedeným ze statistického zjištění, ale také ze stanovených metod Ishikawova 

diagramu a Analýzy stromu poruch.  

K samotné realizaci metodiky je nutné stanovit míru rizika. Riziko je stanoveno na 

základě predikce rizikových událostí. K tomu, abychom stanovili výslednou míru rizika, je 

nutné postupovat podle indexových parametrů uvedených v tabulce 3. Po stanovení hodnot 

parametrů, bude použit vzorec k výpočtu výsledné míry rizika (2).  

Tabulka 3: Indexové parametry – FMEA [29] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

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 

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

následky, vysoká škoda 

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

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 



39 

 

Výčet jednotlivých parametrů s použitím vzorce: 

Vzorec: 

R = P x N x H (2) 

Indexové faktory: 

 R = výsledná míra rizika – stanovuje výslednou hodnotu rizika a jeho začlenění 

na stupnici důležitosti od bezvýznamného až po nepřijatelné riziko, 

 P = pravděpodobnost vzniku rizika – stanovuje, s jakou pravděpodobností 

nastane nežádoucí jev, 

 N = závažnost následků – stanovuje samotný dopad nežádoucí události, 

 H = odhalitelnou rizika – určuje, za jaký časový úsek se prokáže, že 

k nežádoucímu jevu došlo [29]. 

7.3.1 Zhodnocení rizik 

Na základě stanoveného vzorce (2) docílíme k výslednému riziku. Podle stupnice 

hodnot výsledné míry rizika budou rizika sestupně seřazeny od rizik nepřijatelných až po 

rizika, která mohou být pro nás přijatelná. Pro zpřehlednění celkového výčtu rizikových 

událostí, budou rizikové faktory rozděleny z hlediska procesního v tabulce 4 a z hlediska 

strukturálního uvedeno v tabulce 5. Podle chronologického uskupení rizik je přistoupeno 

k provedení matematického úkonu pomocí Paretova principu pravidlem [80/20] [29].  

Následně bude použito grafického vyjádření rizikových faktorů vyznačených 

Lorenzovou křivkou, doplněnou procentuálním vyjádřením kumulativní četnosti podle 

Paretova principu [80/20]. Tento princip stanovuje rizika s hodnotou do 80 % jako 

nepřijatelná (jsou označeny červeně) a u zbývajících 20 % jako rizika přijatelná. 

Rizikovým událostem, které konvergují k hranici nižší než 80 %, je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost [29].  
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Tabulka 4: Procesní stanovení rizik [autor] 

č. Rizikové události P N H R 

Paretův 

princip 

80/20 

[%] 

Kumulativní 

Četnost 

[%] 

1 
Opomenutí uzavření otvorových 

výplní mimo pracovní dobu 
5 5 4 100 13,68 13,68 

2 
Odcizení materiálu a vybavení - 

pachatelem 
5 3 5 75 10,26 23,94 

3 Minimální kontrola vstupu cizích 

osob 
4 4 4 64 8,76 32,70 

4 Odcizení interní dokumentace firmy 3 5 4 60 8,21 40,90 

5 Ztráta klíčů a čipů od objektu 4 5 3 60 8,21 49,11 

6 

Práce zaměstnanců na vlastních 

zakázkách, bez vědomí 

zaměstnavatele 

3 5 4 60 8,21 57,32 

7 Spáchání finančního podvodu účetní 3 5 4 60 8,21 65,53 

8 
Nedodržení režimových opatření 

zaměstnanci 
5 2 5 50 6,84 72,37 

9 
Chybné nastavení PIR detektorů 

uvnitř objektu 
3 5 3 45 6,16 78,52 

10 Narušení pláště trezoru pachatelem 3 5 3 45 6,16 84,68 

11 
Nedbalostní zapříčinění požáru uvnitř 

budovy zaměstnancem 
4 5 2 40 5,47 90,15 

12 Selhání kamerového systému 3 4 3 36 4,92 95,08 

13 Nefunkčnost nočního osvětlení 3 3 4 36 4,92 100,00 

Σ  731 100,00  

 

graf 2: Identifikace rizik podle procesního hlediska [autor]  
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K hraničním rizikům pod 80 % řadíme chybné nastavení PIR detektoru uvnitř 

objektu graf 2 s kumulativní četností 78,52 %, jedná se o mírné riziko. Ke klíčovým 

faktorům ohrožujícím bezpečnost chráněných aktiv patří opomenutí uzavření otvorových 

výplní mimo pracovní dobu s kumulativní četností 13,68 %, výsledná míra rizika na úrovni 

100 nežádoucí riziko. Z hlediska bezpečného chodu uvnitř firmy je důležitá kontrola 

vstupu cizích osob. Riziko udává kumulativní četnost 32,7 %. Co se týče bezpečného 

chodu uvnitř areálu společnosti, neměli bychom zapomenout např. ani na porušení 

režimových opatření zaměstnanci, riziko 8 s kumulativní četností 72,37 %. 

Tabulka 5: Strukturální stanovení rizik [autor] 

č. Rizikové události P N H R 

Paretův 

princip 

[80/20] 

 

Kumulativní 

Četnost 

[%] 

1 
Narušení bezpečnostní zón uvnitř 

budov, bez použití prvků PZTS 
5 5 4 100 22,12 22,12 

2 
Překonání okenní výplně do 

objektu  
5 4 3 60 13,27 35,39 

3 Překonání dveřního křídla do 

objektu 
4 4 3 48 10,62 46,01 

4 Přelezení oplocení do areálu 5 3 3 45 9,96 55,97 

5 Mechanické překonání oplocení  4 3 3 36 7,96 63,93 

6 
Úmyslné zapříčinění požáru uvnitř 

budovy 
3 5 2 30 6,64 70,57 

7 
Překonání pláště budovy přes 

vzduchotechniku 
3 3 3 27 5,97 76,54 

8 Výtržnictví 3 3 3 27 5,97 82,52 

9 
Vhození neznámého předmětu do 

vzduchotechniky 
3 2 3 18 3,98 86,50 

10 Překonání hlavní brány do areálu 3 3 2 18 3,98 90,48 

11 
Sabotáž kamerového systému 

CCTV 
2 4 2 16 3,54 94,02 

12 Špatný technický stav oplocení 5 3 1 15 3,32 97,34 

13 Překonání opláštění skladu K 1 4 3 12 2,65 100,00 

Σ  452 100,00  



42 

 

graf 3:  Identifikace rizik podle strukturálního hlediska [autor] 

Podle grafického vyhodnocení na základě  grafu 3 znázorněného Lorenzovou 

křivkou, je stanovena míra rizika na hodnotě 7 kumulativní četnosti 76,54 % u překonání 

pláště budovy přes vzduchotechniku, jedná se o mírné riziko. K primárně kritickým 

faktorům ohrožení aktiv společnosti řadíme narušení chráněné zóny bez použití prvků 

PZTS o kumulativní četnosti 22,12 %. Toto riziko je nežádoucí, míra rizika na úrovni 100. 

V tomto případě se jedná o významné narušení prostoru bez možnosti aktivace 

zabezpečovacích prvků. K dalším potvrditelným faktorům vyplívajících dle statistických 

zjištění řadíme překonání okenních výplní s kumulativní četností 35,39 %, riziko 

nežádoucí s mírou rizika na úrovni 60. 

7.4 Analýza souvztažnosti 

Tato analytická metoda slouží k vyhledávání rizik systému. Metoda je vhodná pro 

posuzování nejlépe celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité služby celého 

podniku. Slouží k vyhledávání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik [29]. 

K proveditelnosti samotné metody je určující sběr dat rizikových faktorů. 

V závislosti aplikovatelnosti rizikových faktorů, budeme vycházet z rizikových událostí 

stanovených s předchozí metody FMEA s použitím Paretova principu [80/20]. Rizika 

s procentuálním vyjádřením kumulativní četností nižší než 80 % byly následně šetřeny 

Analýzou Souvztažnosti [29].  
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Tabulka 6: Identifikace rizik [autor] 

Rb Ra 

č Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
∑ 

K ar 

1 

Narušení bezpečnostní 

zón uvnitř budov, bez 

použití prvků PZTS 

X 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 

2 
Překonání okenní výplně 

do objektu 
0 X 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 

3 
Překonání dveřního 

křídla do objektu 
0 0 X 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

4 
Přelezení oplocení do 

areálu 
0 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 
Mechanické poškození 

oplocení  
0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

6 
Úmyslné zapříčinění 

požáru uvnitř budovy 
1 0 1 0 0 X 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 

7 
Překonání pláště budovy 

přes vzduchotechniku 
0 1 0 0 0 0 X 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

8 

Opomenutí uzavření 

otvorových výplní mimo 

pracovní dobu 

0 1 1 0 0 1 0 X 1 0 1 0 1 0 1 0 7 

9 Odcizení materiálu 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 0 1 1 13 

10 
Minimální kontrola 

vstupu cizích osob 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 0 0 1 0 3 

11 
Odcizení interní 

dokumentace firmy 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 X 1 0 0 1 1 10 

12 
Ztráta klíčů a čipů od 

objektu 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 X 0 0 0 0 3 

13 

Práce zaměstnanců na 

vlastních zakázkách, bez 

vědomí zaměstnavatele 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 1 0 2 

14 
Spáchání finančního 

podvodu účetní 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1 

15 
Nedodržení režimových 

opatření zaměstnanci 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 X 0 7 

16 
Chybné nastavení PIR 

detektorů uvnitř objektu 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 X 5 

 ∑ K rb 3 5 5 1 1 9 3 8 9 12 8 6 4 1 9 5  

Jednotlivé rizikové faktory jsou následně stanoveny do tabulky 6. Na osách X a Y 

jsou stanoveny rizikové prvky.  

Pokud dojde k vzájemnému ovlivnění těchto prvků, zapíšeme 1, v opačném případě 

0. Po bodovém ohodnocení dojde k sečtení řádků i sloupců. Výsledné hodnoty nám slouží 

ke stanovení výpočtu koeficientů [29].  
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7.4.1 Výpočet koeficientů  

Koeficienty Kar a Krb uvedeny ve vzorcích (3) a (4)  stanovují procentuální 

vyjádření, kdy rizika Rb mohou být zapříčiněny rizika Ra. Dosažené výsledky 

vypočítaných koeficientů jsou uvedeny v tabulce 7 [29].  

Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100  (3) 

Krb = [(ΣKrb/(x-1)] · 100  (4) 

     Tabulka 7: Vyjádření vypočítaných koeficientů 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kar x 73 47 53 7 7 33 47 47 87 20 67 20 13 7 47 33 

Kpr  y 20 33 33 7 7 60 20 53 60 80 53 40 27 7 60 33 

Výsledné hodnoty koeficientů: 

V následujících odrážkách jsou uvedeny maximální a minimální hodnoty koeficientů 

Kar a Krb. Tyto hodnoty budou následně použity k výpočtu os matice. 

 maximální hodnota Kar = 87,  maximální hodnota Kpr = 80,  

 minimální hodnota Kar = 7,  minimální hodnota Kpr = 7. 

7.4.2 Výpočet os matice 

Posledním krokem pro dosažení aplikovatelnosti výsledků je stanovení výpočtu os 

matice vzorce 5 a 6. Výpočet bude proveden se spolehlivostí systému S = 80 %. Podle 

výpočtu těchto os bude graf rozdělen do 4 kvadrantů, znázorňující závažnost jednotlivých 

rizik [29]. 

O1= 100 – [(Kar max – Kar min)/ 100] · 80 (5) 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min)/ 100] · 80  (6) 

Doplnění hodnot do vzorce: 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min)/ 100] · 80 = 100 – [(87– 7)/ 100] · 80 = 36 % 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min)/ 100] · 80 = 100 – [(80 – 7)/ 100] · 80 = 42 % 

Výsledná hodnota polohy osy O1 byla stanovena na 36 % a osy O2 na 42 %. 
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7.4.3  Stanovení výsledných kvadrantů 

Z vypočítaných os O1 = 36 % a O2 = 42 % byly stanoveny 4 kvadranty, které jsou 

uvedeny v graf 4. Popis jednotlivých stupňů kvadrantu je uveden v tabulce 8. 

 
graf 4: Matice rizik [autor] 

V tabulce 8 jsou definovány jednotlivá rizika, podle čtyř kvadrantů. 

     Tabulka 8: Kritičnost jednotlivých kvadrantů [29] 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečné riziko 

II. kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost 

Analýzou souvztažnosti byly identifikovány nejvýznamnější rizikové faktory. 

Konkrétně jde o riziko č. 8 opomenutí uzavření otvorových výplní mimo pracovní dobu, 

č. 9 odcizení materiálu, č. 11 odcizení interní dokumentace a č. 15 nedodržení režimových 

opatření zaměstnanci. Uvedený výčet rizikových faktorů je odlišný z hlediska výsledků 

uvedených v analýze FMEA. Prakticky jsou v prvním kvadrantu vyjádřena pouze rizika 

procesní.  
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7.5 Metoda CARVER 

Základem této metody je stanovení cíle, toho co je pro nás velmi důležité. Tato 

metoda byla vyvinuta armádou Spojených států amerických ve válce ve Vietnamu [19].  

Analytická metoda, se na rozdíl od jiných metod liší zejména pohledem na řešený 

problém. Pokud se u běžných metod zaměříme na řešený objekt z pohledu obránce, tak 

u CARVER, je tomu přesně naopak. Metoda zkoumá úhel cíleného objektu z pohledu 

útočníka. Pokud vezmeme v úvahu, že areál společnosti naruší pachatel, můžeme se 

pomocí této metody vcítit do povahy útočníka a to z hlediska definice narušení cíle a jeho 

proveditelnosti. Vycházíme ze směrů, které jsou pro nás důležité a k této identifikaci jsou 

stanoveny hodnotící kritéria CARVER [32]. Každé písmeno stanovuje hodnotící kritérium, 

podle kterého hodnotíme jednotlivé faktory z hlediska:  

 CRITICALITY – kritičnost,  

 ACCESSIBILITY – přístupnost,  

 RECUPERABILITY – obnovitelnost,  

 VULNERABILITY – zranitelnost, 

  EFFECT ON THE OVARALL MISSION – vliv na celkovou misi, 

(v případě studie fyzické ochrany soukromého výrobního objektu budeme uvádět 

údaj) – celkový vliv na výrobní objekt, 

  RECOGNIZABILITY – rozpoznatelnost [19]. 

Postup při provedení metody: 

 nejprve si stanovíme definovaný cíl, v našem případě rizikové faktory, které 

mohou ohrozit výrobní objekt, 

 podle stanovených kritérii vyplívajících z názvu metody CARVER stanovíme 

k danému problému patřičné faktory ovlivňující (kritičnost, přístupnost, 

obnovitelnost, zranitelnost, celkový vliv na výrobní objekt a rozpoznatelnost), 

 ke každému kritériu CARVER přiřadíme ohodnocení. Bodové ohodnocení je 

možné zvolit podle stupnice 1 až 5 nebo 1 až 10. Hodnoty 5 a 10 vyjadřují 

maximální ohodnocení tabulka 9, 

 posledním krokem je sestavení matice tabulka 10, k identifikaci nejdůležitějších 

cílů. Ke každému cíli jsou přiřazeny bodové hodnoty podle stanovené stupnice, 

s následným provedením sumarizace [18]. 
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7.5.1 Hodnotící kritéria CARVER  

Tyto kritéria jsou primárním faktorem vedoucí ke stanovení metody CARVER. 

 kritičnost – stanovuje posouzení ohrožení daného cíle. Hodnocení z hlediska 

kritičnosti je závislé na následujících faktorech: 

 čas – za jakou časovou jednotku dojde k vniknutí pachatele do střeženého 

prostoru, 

 kvalita – jaká část výroby, či vykonávaných služeb bude poškozena, 

 náhrada – důsledek vzniku mimořádné situace na chod společnosti, 

 relativita – z hlediska vystavení nebezpečí detekovaných cílů se zaměřením 

na chráněná aktiva o stanovené hodnotě a jejich uložení [18].  

 přístupnost – stanovuje dostupnost k indikovanému cíli. Z hlediska napadení 

výrobního areálu se jedná o přístupové trasy do objektu, důraz na překonání 

perimetru. Dále je kladen vliv přístupu prostřednictvím otvorových výplní. 

Přístupnost do objektu v důsledku nedodržení režimových opatření, nulové 

kontroly osob apod. V neposlední řadě vliv přístupu v denních a nočních 

hodinách, včetně frekvence a výskytu osob v blízkosti objektu [19]. 

 obnovitelnost – rozhodujícím prvkem je časová jednotka, za kterou dojde 

k obnovitelnosti, opravě vzniklých následků napadení daného cíle. Obnovitelnost 

daného cíle se odvíjí od dosažitelnosti zdrojů a náhradních dílů [18].  

 zranitelnost – dosažení vytyčeného cíle na základě zranitelnosti chráněného 

objektu. Objekt je zranitelný především pokud jej pachatel dobře zná a pokud 

pachatel má vhodné nástroje a především znalosti [18]. 

 celkový vliv na výrobní objekt – stanovuje celkový dopad na stanovený cíl, který 

může ovlivnit chod společnosti. Formy dopadů mohou být ekonomické, 

psychologické, sociální a další [18]. 

 rozpoznatelnost – jedná se o parametr, kterým je možné rozpoznat cíl, získání 

informací o určeném cíli. Zde řadíme složitost a velikost cíle, technické znalosti 

a školení útočníků [18].  
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   Tabulka 9: Hodnocení metody CARVER [autor] 

Kritičnost – C 

stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoká Výrobní tajemství, technická dokumentace 9 – 10 

vysoká Skladovaný materiál 7 – 8 

průměrná strojní zařízení, elektronické vybavení, nářadí 5 – 6 

nízká společné vnitřní prostory  3 – 4 

velmi nízká venkovní prostor parkoviště 1 – 2 

Přístupnost - A 

Stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoká vstup přes hlavní bránu 9 – 10 

vysoká překonání perimetru 7 – 8 

průměrná překonání pláště budovy 5 – 6 

nízká narušení kancelářských prostor 3 – 4 

velmi nízká narušení předmětové ochrany v kancelářích   1 – 2 

Obnovitelnost - R 

stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoká do 1 roku 9 – 10 

vysoká do 1 měsíce 7 – 8 

průměrná do 1týdne 5 – 6 

nízká do 24 hodin 3 – 4 

velmi nízká do 8 hodin 1 – 2 

Zranitelnost - V 

stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoká kritický dopad – bez využití technických a vědomostních 

aspektů pachatele 
9 – 10 

vysoká vysoký dopad – s nízkým využitím technických 

a vědomostních aspektů pachatele 
7 – 8 

průměrná střední dopad – standardní využití technických 

a vědomostních aspektů pachatele 
5 – 6 

nízká mírný dopad – se zvýšeným využitím technických 

a vědomostních aspektů pachatele 
3 – 4 

velmi nízká bez dopadu -  s vysokým stupněm využitím technických 

a vědomostních aspektů pachatele 
1 – 2 

Výsledný efekt - E 

stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoký kritický dopad na společnost NKN-Plachty s.r.o. 9 – 10 

vysoký ohrozí společnost 7 – 8 

průměrný ohrozí celou výrobu 5 – 6 

nízký ohrozí část výroby 3 – 4 

velmi nízký bez následků neohrozí 1 – 2 

Rozpoznatelnost - R 

stupeň faktory hodnocení 

velmi vysoká okamžitá zjistitelnost bezpečnostních charakteristik 9 – 10 

vysoká snadná zjistitelnost bezpečnostních charakteristik 7 – 8 

průměrná standardní zjistitelnost bezpečnostních charakteristik 5 – 6 

nízká snížená zjistitelnost bezpečnostních charakteristik 3 – 4 

velmi nízká velmi snížená zjistitelnost bezpečnostních charakteristik 1 – 2 
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     Tabulka 10: Matice CARVER [autor] 

č. chráněný objekt zóna C A R V E R ∑ 

1 kancelář vedení A 10 2 7 8 9 7 43 

2 kancelář grafika H 9 3 8 8 8 7 43 

3 kancelář účetní A 8 2 7 8 7 8 40 

4 sklad K 7 6 7 7 7 6 40 

5 dílna potisku G 7 6 5 7 6 8 39 

6 kancelář mistra výroby A 7 3 5 7 7 8 37 

7 dílna střižny D 6 3 5 6 6 7 33 

8 dílna svařovny plachet E 6 3 5 6 6 7 33 

9 dílna šití plachet F 6 3 5 6 6 7 33 

10 velká dílna C 6 3 5 6 5 7 32 

11 kompletovací hala J 6 3 5 6 4 6 30 

12 recepce A 4 8 4 4 4 5 29 

13 sklad barev H 6 3 5 5 3 5 27 

14 šatny zaměstnanců H 5 3 4 5 3 5 25 

15 šatny zaměstnanců B 5 3 2 6 3 5 24 

16 denní místnost A 5                     3 3 2 3 2 18 

17 zastřešená plocha I 2 8 2 1 1 2 16 

18 venkovní prostor P 1 9 1 1 1 3 16 

19 společné prostory H 4 5 2 1 1 2 15 

20 společné prostory A 3 4 2 1 1 2 13 

7.5.2 Vyhodnocení metody CARVER  

Na základě stanovení hodnotících kritérií CARVER v tabulce 9 byla provedena 

matice CARVER tabulka 10. Určujícím faktorem této matice je stanovení chráněných 

objektů, které byly následně bodově ohodnoceny. Bodové ohodnocení bylo stanoveno na 

základě charakteristiky objektu a také dle znalostí chráněných aktiv tvůrce diplomové 

práce. Závěrečným krokem provedení matice je její sumarizace, pomocí které byly zjištěny 

důležité objekty (cíle) z pohledu útočníka.  

K posouzení těchto objektů bude následně užito Paretovy analýzy za pomocí pravidla 

[80/20] jenž je vyjádřeno Lorenzovou křivkou, doplněnou o procentuální vyjádření 

kumulativní četnosti. 

 Ze získaného grafického znázornění graf 5 lze dedukovat, že mezi závažné rizikové 

faktory, které jsou pro potenciálního útočníka atraktivní, patří zejména kanceláře vedení 

a grafika. Dále následují cíle, jakými jsou především prostory dílen a skladů, ale také 

i kanceláře mistra výroby, účetní nebo např. recepce.   
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Rizikové faktory 14 až 20 považujeme za přijatelné. Aplikace této analýzy bude 

následně zohledněna při samotném sestavení návrhů řešení.  

 

graf 5: Užití Paretova digramu aplikovaného na chráněný objekt [autor] 

7.5.3 Vyhodnocení provedených analýz 

Pro hodnocení rizikových faktorů ve společnosti byly použity metody FMEA 

a k verifikaci této metody sloužící Analýza souvztažnosti. Třetí a zároveň poslední 

metodou určující ohrožené cíle a to zejména z pohledu útočníka je metoda CARVER. 

Vyhodnocení FMEA 

U této metody byly rizikové události členěny z hlediska procesního a strukturálního 

dělení. K celkovému zhodnocení této metody přispělo grafické vyjádření prostřednictvím 

Paretova pravidla [80/20], který byl následně doplněn o Lorenzovu křivku. Mezi nežádoucí 

rizika náležící do procesního šetření řadíme opomenutí uzavření otvorových výplní mimo 

pracovní dobu, či odcizení materiálu. Z hlediska strukturálního zde patří narušení 

bezpečnostních zón bez použití prvků PZTS. Blíže specifikováno v tabulce 11.  

Analýza souvztažnosti 

Prostřednictvím této metody bylo přistoupeno k verifikaci výsledků provedené 

analýzy FMEA.   
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Výsledky se však liší a to zejména v prvním kvadrantu, kdy hovoříme o Primárně 

a sekundárně nebezpečných rizicích. Z tohoto pohledu nebylo vyjádřeno žádné strukturální 

riziko.  Přičemž z pohledu procesního patří mezi rizikové faktory v I. kvadrantu hned 

čtveřici zjištěných rizik. Celkový přehled výsledků provedených analýz FMEA a Analýzy 

souvztažnosti je uveden v tabulce 11. Z pohledu kritičnosti jednotlivých rizikových 

faktorů, jsou v tabulce uvedeny zejména kvadranty I. až III. 

Tabulka 11: Výsledky provedených analýz [autor] 

FMEA 

 Procesní riziko  Strukturální riziko 

 

opomenutí uzavření otvorových výplní mimo 

pracovní dobu 

Narušení bezpečnostní zón uvnitř budov, bez 

použití prvků PZTS 

odcizení materiálu a vybavení - pachatelem Překonání okenní výplně do objektu  

minimální kontrola vstupu cizích osob Překonání dveřního křídla do objektu 

odcizení interní dokumentace firmy Přelezení oplocení do areálu 

ztráta klíčů a čipů od objektu Mechanické překonání oplocení  

práce zaměstnanců na vlastních zakázkách, bez 

vědomí zaměstnavatele 
Úmyslné zapříčinění požáru uvnitř budovy 

spáchání finančního podvodu účetní 
Překonání pláště budovy přes 

vzduchotechniku 

nedodržení režimových opatření zaměstnanci  

chybné nastavení PIR detektorů uvnitř objektu  

Verifikace metody FMEA Analýzou souvztažnosti 

I. kvadrant I. kvadrant 

opomenutí uzavření otvorových výplní mimo 

pracovní dobu 
-  

odcizení materiálu a vybavení – pachatelem -  

odcizení interní dokumentace firmy -  

nedodržení režimových opatření zaměstnanci -  

II. kvadrant II. kvadrant 

minimální kontrola vstupu cizích osob úmyslné zapříčinění požáru uvnitř budovy 

III. kvadrant III. kvadrant 

ztráta klíčů a čipů od objektu přelezení oplocení do areálu 

práce zaměstnanců na vlastních zakázkách, bez 

vědomí zaměstnavatele 
mechanické poškození oplocení 

spáchání finančního podvodu účetní  

chybné nastavení PIR detektorů uvnitř objektu  

Vyhodnocení metody CARVER 

Na základě stanovení Paretova principu pravidlem [80/20] doplněného o Lorenzovu 

křivku bylo přistoupeno k vyhodnocení kritických míst z pohledu útočníka. Mezi tyto 

vytypované objekty řadíme hlavně kanceláře vedení, grafika, ale také jednotlivé dílny.  
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8 Návrh bezpečnostního systému 

Na základě statistických zjištění detekce stávajícího zabezpečení za přispění 

analytického šetření budou navrženy adekvátní návrhy bezpečnostního posouzení v areálu 

společnosti. Z hlediska významu stupně zabezpečení objektu je nutné stanovit, o jaký 

objekt se jedná, podle normy ČSN EN 50131 – 1. Námi vybraný objekt spadá do druhého 

stupně zabezpečení dle tabulky 12. 

Tabulka 12: Stupně zabezpečení objektu [5] 

stupně narušení předpokládaný typ narušitele 

stupeň 1: nízké riziko 
Odhaduje se, že narušitel má malou úroveň znalosti 

o poplachových zabezpečovacích systémech (dále jen PZS) 

s omezeným sortimentem dostupných nástrojů. 

stupeň 2: nízké až střední Odhaduje se, že narušitel má určité znalosti o PZS s použitím 

základních nástrojů a přístrojů přenosných.  

stupeň 3: střední až vysoké 
Odhaduje se, že narušitel je seznámen s funkcí PZS, má úplný 

sortiment nástrojů, včetně přenosných el. zařízení. 

stupeň 4: vysoké riziko  
Odhaduje se, že narušitel zpracuje nebo má podrobný plán 

vniknutí s kompletním sortimentem zařízení, včetně prostředků 

pro záměnu rozhodujících prvků PZS. 

Z hlediska výběru variant, bylo postupováno dle aktiv společnosti principem 

ALARA. Tento princip stanovuje, že náklady na zabezpečení objektu nesmí překročit 

10 % až 15 % z celkových aktiv společnosti. V případě zabezpečení společnosti NKN-

Plachty s.r.o. se přibližně jedná o částku ve výši 7.200.000 Kč. 

8.1 První varianta zabezpečení 

Tato varianta je stanovena především na aplikaci bezpečnostních opatření z pohledu 

MZS. Jako součást zvýšení aktivní ochrany objektu se navrhuje také posílení fyzické 

ochrany prostřednictvím fyzické ostrahy. Variantní návrh č. 1 byl vybrán jako jeden 

z možných způsobů k zesílení stávajícího zabezpečení, především z důvodu 

psychologického účinku MZS odrazujícího případného pachatele. Podstatná je také 

možnost výběru mezi značně odlišnými variantami zabezpečení z hlediska provedení. 

Jednotlivé použité materiální prvky byly vybrány na základě kvality a dostupnosti.  
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8.1.1 Obvodová ochrana 

Základ perimetrické ochrany tvoří aplikace průmyslového bezpečnostního oplocení 

AXIS v kombinaci s žiletkovým drátem. Toto provedení bude tvořit ohraničení obvodu 

areálu. Konkrétně bude použit typ AXIS DR o výšce 2,2 m doplněný o dvojitý bavolet 

v počtu dvou drátů s umístněním žiletkového drátu TIGRE Galva o průměru válce 

450 mm. Vhodná rozteč umístnění sloupku plotu činní 2,5 m. Podhrabová ochrana je 

řešena formou betonové desky Axis o výšce 400 mm v celkové délce 174 m. Do této délky 

nejsou započteny vzdálenosti vstupních bran a dále systém podhrabových zábran na 

severní straně areálu, který je tvořen betonovou zdí o výšce 1 m. Na tuto zeď bude také 

instalováno průmyslové oplocení Axis DR s žiletkovým drátem tak, aby byla zachována 

stejná výška oplocení po celém obvodu objektu [17].  

 Nutná je také rovněž výměna vstupních propustí ve formě posuvné brány Axis Max 

po kolejnici, která má nedostatečnou výšku a dále dvoukřídlé brány na severní straně 

objektu. Jako náhrada stávající posuvné brány byla zvolena posuvná brána s pojezdem po 

kolejnici s šířkou průjezdu 12 m a výškou 2,2 m. K posuvné bráně budou instalovány 

2 automatické vjezdové závory NICE SIGNO 6, o délce 6 m zabraňující nekontrolovatelný 

vjezd a výjezd vozidel do areálu podniku. Náhradou stávající dvoukřídlé brány na severní 

straně objektu bude brána řady ESCAPE s šířkou průjezdu 5 m a výškou 2 m. Zvolená 

brána bude opět dvoukřídlého provedení. Veškeré komponenty použité k realizaci 

perimetrické ochrany, jsou zprostředkovány firmou DIRICKS Bohemia.  

8.1.2 Plášťová ochrana  

Pro riziková místa vstupních otvorů, zejména prosklených ploch budou aplikovány 

bezpečnostní fólie o síle 300 µm v počtu 10 ks od společnosti Oken-servis a to na okenní 

výplně kanceláří. Bezpečnostní fólie bude také umístněna na vchodové dveře 

administrativní budovy. Kromě bezpečnostních fólií dojde k umístnění bezpečnostních 

mříží na východní straně objektu v počtu 10 ks a dále na západní straně objektu dílen zóny 

F a G v počtu 13 ks. Instalace mříží na prosklené vstupní propusti bude provedena 

v místech, kde jsou okenní výplně umístněny nízko nad úrovní terénu, a kde objednavatel 

nevyžaduje estetickou formu zabezpečení prosklených ploch. Pro ochranu 

vzduchotechniky bude použita rovněž bezpečnostní mříž.  
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8.1.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je realizována zachováním stávajícího systému monitoringu 

prostřednictvím CCTV. Současný stav bude v této variantě zabezpečení zachován bez 

jakýchkoliv změn.  

8.1.4 Předmětová ochrana 

Tato ochrana bude posílena bezpečnostními úschovných skříněmi umístněných 

v kanceláři účetní pro případ uložení hotovosti a kanceláři grafika k uložení externích 

datových zařízení. Konkrétně se jedná o dva totožné trezory typu NS-5 v bezpečnostní 

třídě III. podle ČSN EN 1143 – 1. Tento typ trezoru je určen k úschově hotovosti a jiných 

cenných věcí. Stávající bezpečnostní skříň vedení společnosti zůstane zachována ve všech 

navrhovaných variantách. 

8.1.5 Fyzická ostraha 

Zabezpečení ostrahy objektu formou strážného, který bude mít stanoviště na recepci. 

Mezi kompetence strážného patří evidence pohybu vozidel a návštěv prostřednictvím 

elektronického softwaru. Strážný s využitím systému CCTV bude dohlížet na vjezd 

a výjezd vozidel, tento pohyb může ovlivnit ovládáním vjezdové závory. V odpoledních 

a nočních směnách bude provádět pochůzkovou a kontrolní činnost, týkající se uzamčení 

vstupů, oken atd. Pracovní doba strážní služby bude o všedních dnech osmihodinová 

(od 14:00 do 22:00) a o víkendech 12-ti hodinová (ranní směna od 6:00 do 18:00, noční 

směna od 18:00 do 6:00).  

8.1.6 Režimová ochrana 

Proti vstupu neoprávněných osob do nepřístupných zón v objektech a také ke 

kontrolní propustkové činnosti zaměstnanců se navrhuje umístnění tříramenného turniketu 

řady CT-2.4 KIT v administrativní budově zóny A. 
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8.2 Druhá varianta zabezpečení   

Varianta druhá ošetřuje nevyhovující stav současného zabezpečení obvodové 

ochrany a navrhuje opatření, jenž částečně zvýší mechanickou odolnost stávajících zábran. 

Hlavním aspektem navržené varianty je použití prvků PZTS. Použité prvky PZTS byly 

vybrány od společnosti Jablotron Alarms a.s., a to zejména z hlediska dostupnosti produktů 

na Českém trhu. Fyzická ostraha v objektu není zastoupena prostřednictvím stálého 

fyzického střežení strážní službou, nýbrž dálkovým dohled zprostředkovaným pomocí 

PCO. Tato varianta byla navržena z hlediska úspory investic, které souvisí s provozem 

fyzické ostrahy.  

8.2.1 Obvodová ochrana 

Stávající oplocení kolem areálu bude zachováno. Systém podhrabových zábran na 

severní straně areálu je tvořen betonovou zdí o výšce 1 m, na tuto zeď bude instalováno 

oplocení tvořené pletivem Extruder. Jedná se o 4 hranné pletivo se zapleteným napínacím 

drátem o výšce 2 m a celkové délce 16 m. Nutná je výměna vstupní dvoukřídlé brány na 

severní straně objektu. Jako náhradou stávající brány byla vybrána brána řady ESCAPE 

s šířkou průjezdu 5 m a výškou 2 m, rovněž dvoukřídlého provedení.  

Obvod perimetru bude primárně střežen elektronickými systémy, konkrétně použitím 

bezdrátové optické závory JA – 180 IR v počtu 24 ks. Jednotlivé optické závory budou 

instalovány vždy v  počtu dvou kusů nad sebou, a to z důvodu eliminace prostupu 

pachatele do chráněného objektu, přičemž dojde k vytvoření bezpečnostní optické bariéry. 

Pro kontrolu vstupních propustí vjezdové dvoukřídlé brány a brány posuvné je navrhováno 

použití přejezdového magnetického detektoru SA – 220 v počtu 2 ks.  

8.2.2 Plášťová ochrana 

K ochraně pláště budov, konkrétně okenních výplní, jsou použity sběrnicové 

magnetické detektory JA-111M v počtu 33 ks. Pro zabezpečení vstupních propustí ve 

formě dveřního křídla je navrhováno použití rovněž magnetického dveřního detektoru. 

JA – 111 M, a to v počtu 4 kusů. Dále k ochraně kancelářský prostor budou použity dveřní 

magnetické kontakty SA – 200 – A, v počtu 4 ks. Magnetické detektory SA – 220, jsou 

využity také k zabezpečení čtveřice sekčních garážových vrat a dvou křídlových 

plechových vrat ústících do chráněných prostor.  
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V součtu tedy bude použito 6 kusů přejezdových magnetických detektorů SA – 220. 

K ochraně vyústění systému vzduchotechniky bude použitá bezpečnostní mříž.  

8.2.3 Prostorová ochrana 

Řídícím prvkem celého systému PZTS bude ústředna JA – 106 KR, od 

renomovaného výrobce zabezpečovacích systémů Jablotron Alarms a.s.  

Ochranu vnitřních prostor, jakožto centrálního úseku zabezpečení zajistí sběrnicová 

ústředna JA – 106 KR se zabudovaným modulem JA-110 R pro připojení bezdrátových 

zařízení. Tento typ ústředny je vhodný k instalaci do objektů firem o větším počtu sekcí. 

Ústředna je schopná přijímat, ale také vysílat informace s kompletovací haly 

zóny J a skladu K, které nejsou součástí napojení jednodílného komplexu budov zóny A až 

H. Ústředna bude zabezpečovat funkci vnitřních, ale také vnějších detekčních prvků 

rozmístněných v areálu společnosti [20]. 

Ochrana vnitřních prostor je zabezpečená prostřednictvím duálního kombinovaného 

sběrnicového PIR a MW detektoru pohybu JA – 120 PW, který detekuje pohyb na základě 

PIR a mikrovlnné detekce. Výhodou těchto detektorů je snížení počtu planých poplachů. 

Tento detektor bude instalován v počtu 28 ks. 

K ovládání a programování prvků PZTS střežící vnitřní prostory, bude použit 

sběrnicový přístupový modul JA – 114 E s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou. Tento 

modul bude situován v přízemí administrativní budovy zóny A za vchodovými dveřmi. Pro 

ovládání a kódování prvků PZTS střežící vnější prostory je navržena venkovní bezdrátová 

klávesnice JA – 123 E s RFID čtečkou, která bude umístěna na sloupku oplocení, který se 

nachází u hlavní brány. V případě vyhlášení poplachu bude výstupní signál vyveden na 

vnější sirénu typu JA-111A, umístěnou na plášti administrativní budovy zóny A.  

K osvětlení vnějšího prostoru areálu společnosti je navrhován systém venkovního 

osvětlení SMD LED reflektoru 50 W o světelném toku 4.700 lm, použitém v počtu 4 ks 

[28]. 

 Ochrana vyústění vzduchotechniky bude opatřena bezpečnostní mříží.  
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8.2.4 Předmětová ochrana 

Ochrana vnitřních předmětů v kanceláři grafického oddělení a účetní, bude stejně 

jakou u první varianty zabezpečení posílena o dva stejné typy trezorů NS 7 v bezpečnostní 

třídě II. podle ČSN EN 1143 – 1.  

8.2.5 Fyzická ostraha 

Ostraha objektu nebude realizována formou stálé strážní služby, nýbrž dálkovým 

dohledem z PCO. Zásah výjezdové skupiny bude uskutečněn na základě vyhodnocení 

poplachu (narušení) systémem PZTS. 

8.2.6 Režimová ochrana 

Současný stav režimové ochrany zůstane zachován.  

8.3 Třetí varianta zabezpečení 

Tato varianta řešící otázku zvýšení úrovně zabezpečení použitím kombinace MZS 

PZTS a CCTV. V případě MZS dojde k nezbytné nápravě jejího nevyhovujícího stavu. 

V rámci plášťové a prostorové ochrany aplikujeme systém PZTS. V tomto návrhu není, 

využita stála fyzická ostraha. Dohled nad objektem bude vykonáván na PCO dálkovou 

formou komunikující prostřednictvím sítě GSM.  

Třetí variantní návrh řešení byl vybrán zejména využitím ostrahy areálu, bez aktivní 

přítomnosti fyzické ostrahy. Při výběru jednotlivých komponent bylo přihlédnuto, zejména 

k adekvátnosti použití jednotlivých navržených prvků z pohledu MZS, PZTS 

a v neposlední řadě, také k systému CCTV. 

8.3.1 Obvodová ochrana 

Perimetrická ochrana bude posílena vybudováním zcela nového průmyslového 

oplocení typu AXIS C o výšce 2,2 m nahrazující původní oplocení. Východní a západní 

část oplocení doplní také podhrabová ochrana. K tomuto oplocení budou instalovány také 

vjezdové brány. Konkrétně posuvná brána po kolejnici o výšce 2,2 m a průjezdní šířce 

10 m typu AXIS Max a dále dvoukřídlá brána typu Escape o výšce 2 m a šířce průjezdu 

5 m.  
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8.3.2 Plášťová ochrana 

V případě prosklených vchodových dveří do administrativní budovy, se použije 

k ochraně tohoto vstupu do objektu bezpečnostní fólie tloušťky o síle 300 µm. Ostatní 

dveřní propusti jsou vyrobeny z plného materiálu a jejich ochrana bude řešena 

prostřednictvím dveřních magnetických kontaktů, typu SA-200-A v souhrnném počtu 4 ks. 

Magnetickými kontakty výše zmíněného typu budou chráněny také dveře ústící do 

vybraných kanceláří v počtu 4 ks. Ochrana prosklených ploch ve všech kancelářích 

zajišťují sběrnicové magnetické detektory JA-111M, detekující neoprávněné otevření 

okenního křídla v počtu 8 ks. Garážová vrata ústící do objektu jednotlivých dílen, budou 

osazeny přejezdovým magnetickým kontaktem SA – 220 v počtu 6 ks.  

8.3.3 Prostorová ochrana 

V rámci střežení venkovních prostorů areálu, bude kamerový systém rozšířen o čtyři 

kamery typu EYE – 02 vybavené bezpečnostním krytem. Kamerové systémy jsou 

navrženy tak, aby monitorovali především vstupy do budov, dění na parkovišti a dění 

v prostoru mezi jednotlivými halami. Zvláštní pozornost je věnována vchodům do 

administrativních budov zóny A, a zóny H. Střežení vnitřních prostor bude zachováno 

stávajícím počtem kamer. 

K řízení a kontrole detekčních, signalizačních popřípadě jiných zařízení ve vnitřním 

prostoru dojde k instalaci sběrnicové ústředny JA – 106 K. Ústředna bude instalována 

v denní místnosti (č. m. 5) v přízemí administrativní budovy. Komunikace ústředny JA-

106 K s koncovým uživatelem PCO, nebo pověřené osoby prostřednictvím SMS zpráv, 

bude realizována vestavěným komunikátorem GSM/GPRS/LAN. Tato ústředna nebude 

vybavena modulem JA – 110 R pro připojení bezdrátových zařízení. Jednotlivé 

komponenty systému PZTS, budou propojeny prostřednictvím kabeláže. Ústředna bude 

vyhodnocovat stavy o narušení objektu prostřednictvím detektorů zahrnujících v sobě jak 

detekci pohybu, tak detekci rozbití skla. Konkrétně se jedná o sběrnicový detektor, 

typ   JA-120PB, jenž bude v návrhu zastoupen počtem 24 ks. Sběrnicovým detektorem 

pohybu PIR JA – 110 P v počtu 4 ks bude vybaven sklad K [20]. 

Signalizace o stavu narušení objektu bude vyvedena prostřednictvím venkovní 

sběrnicové poplachové sirény JA – 111 A, umístněné na plášti administrativní 

budovy zóny A.   
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K ovládání a programování systému zabezpečení PZTS, bude použit pro vnitřní 

prostor sběrnicový modul JA – 113 E, umístněn u vstupu administrativní budovy zóny A.  

Ke zlepšení viditelnostních podmínek v nočních hodinách bude v areálu posílen 

systém venkovního osvětlení SMD LED reflektoru 50 W o světelném toku 4.700 lm, 

použitém v počtu 4 ks. Ochrana vyústění vzduchotechniky bude opatřena bezpečnostní 

mříží.  

8.3.4 Předmětová ochrana 

K úschově hotovosti a uložení citlivých dokumentů v kanceláři účetní je navrhováno 

užití bytového trezoru řady NS 4 v bezpečnostní třídě II. V kanceláři grafika bude 

k uložení dokumentů a externích harddisků sloužit rovněž bezpečnostní úschovný objekt 

typu NS 4 v bezpečnostní třídě II.  

8.3.5 Fyzická ostraha 

Tato forma zabezpečení bude nahrazena vzdáleným dohledem prostřednictvím 

systému CCTV za podpory systému PZTS, který v případě detekce narušení vyšle zprávu 

na PCO. Prostřednictvím GSM přenosu bude docházet k obrazovému výstupu operátorům 

o dění v areálu podniku, jenž mohou sledovat také majitelé společnosti prostřednictvím 

mobilních telefonů, tabletů, apod. 

8.3.6 Režimová ochrana 

Ke kontrolní propustkové činnosti osob je navrhováno, stejně jako u první varianty 

zabezpečení, použití tříramenného turniketu řady CT-2.4 KIT. Dále je doporučeno, aby 

recepční mněla kompetence ke kontrole zaměstnanců (namátková kontrola), kteří 

vycházejí z objektu. Tyto kompetence doposud měli pouze vedoucí zaměstnanci.  
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8.4 Finanční kalkulace navrhovaných variant 

Finanční hledisko hraje při výběru varianty, jenž má být aplikována prioritní roli. 

Nicméně, lze také konstatovat tu skutečnost, že pokud budeme šetřit na jednotlivých 

komponentech po materiální či, kvalitativní stránce, ne vždy docílíme tíženého efektu. 

Tabulka 13: Návrh finančního zhodnocení první varianty zabezpečení [autor] 

druh typ 
množství 

ks/m
 

cena ks 

(s DPH)  

Cena celkem  

s (DPH) 
 

Obvodová ochrana 

panel oplocení  Axis DR 79 3.317 262.043 

sloupky Axis 80 1.508 120.640 

podhrabová deska  Axis 79 1.325 104.675 

posuvná brána po kolejnici Axis Max 1 99.490 99.490 

dvoukřídlá brána Espace Espace plus 1 45.895 45.895 

bavolet oboustranný Axis 62 1.093 67.766 

žiletkový drát Tigre Galva 26 1.097 28.522 

držák vzpěry na betonovou desku žárový ZN 152 177 26.904 

automatická vjezdová závora 
NICE 

SIGNO 6 
2 32.398 64.796 

Celkové pořizovací náklady obvodové ochrany  802.281 

Plášťová ochrana 

okenní bezpečnostní fólie 300 µm 28 
 

660 18.480 

bezpečnostní mříže typ - C 24 2.050 49.200 

Celkové náklady plášťové ochrany 67.680 

Předmětová ochrana 

Nábytkový trezor III. bezp. třída NS 5 2 55.333 110.666 

Mechanický kombinační zámek NS 5 2 5.082 10.164 

Celkové náklady předmětové ochrany 120.830 

Režimová ochrana 

Tříramenný turniket CT-2.4 KIT 1 44.900 44.900 

Celkové náklady předmětové ochrany 44.900 

Celková hodnota vynaložených nákladů navrhovaných prvků 1.035.691 

Pozn.: Uvedené ceny jsou přibližné, včetně DPH. Ceny bezpečnostních fólií, jsou 

uvedeny v m
2
. 

Jedná se o finančně náročnou variantu, a to zejména z pohledu provozních nákladů 

souvisejících s provozem fyzické ostrahy. Při takovém to návrhu řešení, lze náklady 

související zejména se mzdou ostrahy objektu neadekvátně identifikovat, z tohoto důvodu 

ceny fyzické ostrahy nejsou kalkulovány. Celková hodnota navrhovaných prvků varianty 

č. 1 činí 1.035.691 Kč s DPH, uvedeno v tabulce č. 13. 
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Tabulka 14: Návrh finančního zhodnocení druhé varianty zabezpečení [autor]  

druh typ 
množství 

ks/m
 

cena ks 

(s DPH)  

Cena celkem  

s (DPH) 
 

Obvodová ochrana 

Pletivo Extruder  16  98 1.568 

sloupky ᴓ 48 mm Univers  7 330 2.310 

vzpěry ke sloupkům Univers 2 741 1.482 

hlava vzpěry Univers 2 172 344 

objímka pro vzpěry nerez 2 46 92 

dvoukřídlá brána Espace Espace plus 1 45.895 45.895 

optická závora IR – bezdrátová JA – 180 IR  24 15.488 371.712 

magnetický detektor - přejezdový   SA – 220 2 484 968 

Celkové pořizovací náklady obvodové ochrany  424.371 

Plášťová ochrana 

magnetický detektor JA – 111 M  37
 

367 13.579 

přejezdový magnetický detektor SA – 220  6 484 2.904 

dveřní magnetický kontakt SA – 200 – A  4  87 348 

bezpečnostní mříž typ – A  1 1.080 1.080 

Celkové pořizovací náklady plášťové ochrany 17.911 

Prostorová ochrana 

sběrnicová ústředna  JA – 106 KR  1 11.944 11.944 

duální prostorový detektor JA – 120 PW  28 1.993 55.804 

 ovládací modul – vnitřní JA – 114 E 1 2.094 2.094 

bezdrátová klávesnice - vnější JA – 123 E 1 2.005 2.005 

LED reflektor 50 W 50 W 9 1.395 12.555 

Celkové náklady prostorové ochrany 84.402 

Předmětová ochrana 

nábytkový trezor II. bezp. třída NS 7 2 45.520 91.040 

elektronický kombinační zámek NS4 2 8.833 17.666 

Celkové náklady předmětové ochrany 108.706 

Celková hodnota vynaložených nákladů navrhovaných prvků 635.390 

Pozn.: Uvedené ceny jsou přibližné, včetně DPH. Ceny za pletivo, jsou uvedeny 

v metrech. 

Finanční kalkulace provedená v druhé variantě zabezpečení tabulka 14, se zaměřuje 

především na použití prvků PZTS a nutných oprav perimetru, jejíž hodnota činní 

635.390 Kč s DPH. Jedná se o variantu, která je z finančního pohledu nejvýhodnější. 
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Tabulka 15: Návrh finančního zhodnocení třetí varianty zabezpečení [autor]  

druh typ 
množství 

ks/m
 

cena ks 

(s DPH)  

Cena celkem  

s (DPH) 
 

Obvodová ochrana 

panel oplocení  Axis C 79 1.931 152.549 

sloupky Axis 80 1.508 120.640 

podhrabová deska  Axis 79 1.325 104.675 

posuvná brána po kolejnici Axis Max 1 99.490 99.490 

dvoukřídlá brána Espace Espace plus 1 45.895 45.895 

Celkové pořizovací náklady obvodové ochrany  523.249 

Plášťová ochrana 

okenní bezpečnostní fólie 300 µm 2 
 

660 1.320 

bezpečnostní mříž typ - A 1 1.080 1.080 

dveřní magnetický kontakt SA – 200 A 8 87 696 

magnetický detektor JA – 111 M 8 367 2.936 

přejezdový magnetický detektor SA – 220 A 7 484 2.904 

Celkové pořizovací náklady plášťové ochrany 8.936 

Prostorová ochrana 

sběrnicová ústředna JA – 106 K  1 1.476 1.476 

detektor pohybu osob a rozbití 

skla 

JA-120PB 
4 

1.250 5.000 

detektor pohybu PIR JA-110P 4 571 2.284 

signalizace – venkovní   JA – 111 A 1 1.716 1.716 

ovládací modul – vnitřní JA – 113 E 1 1.684 1.684 

bezpečnostní kamera EYE – 02  9 8.591 77.319 

ochranný plastový kryt KAC-EYE 9 1.208 10.872 

LED reflektor 50 W 50 W 4 1.395 5.580 

Celkové náklady plášťové ochrany 105.931 

Předmětová ochrana 

nábytkový trezor II. bezp. třída NS 4 2 22.361 44.722 

elektronický kombinační zámek NS4 2 8.833 17.666 

Celkové náklady předmětové ochrany 62.388 

Režimová ochrana 

Tříramenný turniket CT-2.4 KIT 1 44.900 44.900 

Celkové náklady předmětové ochrany 44.900 

Celková hodnota vynaložených nákladů navrhovaných prvků 745.404 

Pozn.: Uvedené ceny jsou přibližné, včetně DPH. Cena bezpečnostní fólie je uvedena 

v m
2
. Cenu kabeláže a elektromateriálu, potřebného k propojení jednotlivých komponent 

v systému JA -106 K je stanovena na základě montážní firmy z tohoto důvodu se neuvádí.   

Návrh varianty třetí oproti variantě druhé je dražší o 110.014 Kč. Nicméně lze 

konstatovat, že třetí navržená varianta je celkově vyvážená nejen z hlediska použitých 

navrhovaných řešení, ale také z hlediska finančního posouzení. Celková cena související 

s tímto návrhem činí 745.404 Kč s DPH, uvedeno v tabulce 15.  
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8.5 Kriteriální posouzení navrhovaných variant 

K výběru vhodného návrhu řešení bylo přistoupeno ke kriteriálnímu posouzení 

rozhodovací matice. V tabulce 16 jsou stanovena použitá kritéria (K1 až K6), která jsou 

důležitá k porovnání jednotlivých navrhovaných variant. K jednotlivým kriteriím 

stanovených variant bude přiděleno váhové ohodnocení na stupnici od (1 – nevyhovující 

do 10 vyhovující). Tyto váhy stanovují, zdali je daný návrh vyhovující, či nikoliv [23].  

    Tabulka 16: Porovnání variant podle stanovených kritérií [autor] 

Použitá kritéria varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

K1 – obtížnost provedení 5 8 6 

K2 – pořizovací náklady 2 8 7 

K3 – provozní náklady 3 8 8 

K4 – odhalitelnost narušení  4 7 9 

K5 – efektivita zabezpečení 6 7 9 

K6 – spolehlivost systému 8 6 7 

suma 28 44 46 

stupnice 3 2 1 

S tabulky vyplývá, že nejvhodnější zvolená varianta návrhu řešení, je č. 3. 

Dále předložené návrhy posuzujeme podle přidělení vah, kdy jednotlivá kritéria 

budou také ohodnocená váhou na stupnici od 1 do 10 [23]. 

Tabulka 17: Porovnání variant podle vah kritérií [autor] 

Použitá kritéria 
váhová 

hodnota 
varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

K1 – obtížnost provedení  6 30 48 36 

K2 – pořizovací náklady 5 10 40 35 

K3 – provozní náklady 6 18 48 48 

K4 – odhalitelnost narušení 6 24 42 54 

K5 – efektivita zabezpečení 9 54 63 81 

K6 – spolehlivost systému  7 56 42 49 

suma 192 283 303 

stupnice 3 2 1 

Na základě sumarizace váhových hodnot tabulky 17 vyplývá, že nejvyšší bodové 

ohodnocení náleží rovněž variantě č. 3. Na základě této skutečnosti, bude tato varianta 

použitá k dalšímu rozpracování a dále lze říci, že se tedy jedná o variantu nejpřijatelnější.  

  



64 

 

8.6 Rozpracování navrhované varianty 

Pro zabezpečení společnosti NKN-Plachty s. r. o. byla vybrána třetí varianta 

zabezpečení, obrázek 27. Při výběru varianty byla zohledněna stávající charakteristika 

zabezpečení. Kromě této charakteristiky je přihlíženo také k porovnání jednotlivých vah, 

na základě stanovení kritérií prostřednictvím rozhodovací matice. Vedení společnosti bylo 

s touto variantou srozuměno a uváděný návrh považují za realizovatelný.  

 

Obrázek 27: Schéma navrhované varianty [autor] 
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8.6.1  Obvodová ochrana  

K náhradě stávajícího systému perimetrické ochrany, který není zcela vyhovující, 

a to zejména svojí nízkou výškou, dojde prostřednictvím montáže průmyslového oplocení 

typu Axis C. Veškeré komponenty obvodové ochrany, jsou dodávány společností Diricks 

Bohemia s.r.o. 

Průmyslové oplocení Axis C: 

Tento systém oplocení zaručuje vysokou míru bezpečnosti proti povětrnostním či, 

jiným mechanickým vlivům. Oplocení je využíváno především v průmyslových, 

či výrobních celcích, přičemž se nabízí také možnost použití tohoto oplocení k zabezpečení 

rodinných zástaveb či jiných chráněných zón [17].  

 

Obrázek 28: Ukázka oplocení typu Axis C [17] 

Systém oplocení typu Axis se vyrábí ve formě panelů, které jsou svařené z drátů 

silných až 8 mm. Pro zabezpečení firemního areálu byl vybrán svařovaný panel oplocení 

o výšce 2,2 m a o šířce jednotlivých panelů s osovou vzdáleností sloupků do 2,5 m. Výplet 

panelů je tvořen oky o velikosti 200 x 55 mm s průměrem drátu 5 mm. Celková rozloha 

nutná k oplocení pozemku činí 198 m. Počet umístněných bezpečnostních panelů je 

odhadován na 79 ks. Pod tímto panelovým oplocením jsou vertikálně uložené betonové 

desky o délce 2, 5 m s výškou 400 mm [17]. 

Posuvná brána Axis Max: 

Jedná se o posuvnou bránu po kolejnici obrázek 29, která tvoří hlavní vjezd do areálu 

společnosti. Délka této brány činí 10 m a výška 2 m. Vnitřní výplň brány je tvořena 

navařenými jekly. Tato brána se od té původní liší zejména výškou, elektrický pohon 

zůstane zachován. Fyzický přístup k ovládání brány zůstává stejný prostřednictvím 

majitelů společnosti či vedoucích pracovníků a to dle stávajících režimových opatření.  
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Dvoukřídlá brána Escape: 

Stávající vjezdová dvoukřídlá brána bude nahrazena typem Escape uvedeno na 

obrázku 30. Výška této brány činní 2 m a délka 5 m. Vnitřní výplň vstupní jednotky je 

tvořena navařenými jekly. Panty brány jsou nastavitelné, tudíž lze bránu otvírat 

oboustranně až do úhlu 120°. V základu je dvoukřídlá brána vybavena zámkovou vložkou 

v 1. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627 a dveřní klikou [17]. 

 

Obrázek 29: Pohled na posuvnou bránu po 

kolejnici [17] 

 

Obrázek 30: Dvoukřídlá brána Espace plus [17] 

8.6.2 Plášťová ochrana 

Současný stav zámkových vložek v objektu bude zachován. Veškeré zámkové 

vložky vstupních dveří do objektů splňují bezpečnostní požadavek IV. třídy bezpečnosti 

velmi vysoká ochrana podle normy ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, 

mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace. Ochrana oken a dveří 

bude zabezpečená prostřednictvím: 

Magnetické kontakty SA – 200 – A: 

Ochrana jednotlivých vchodových dveří do objektu bude posílena o dveřní 

magnetické kontakty typu SA – 200 – A v počtu 4 ks. K ochraně vstupů do kanceláří bude 

použito také 4 dveřních magnetických kontaktů SA – 200 – A. Jedná se o rozpínací 

kontakty o rozměrech 49 x 14 x 13 mm s pracovní vzdáleností kontaktů 16 mm. Instalace 

se provádí na dveřní rám, ve vnitřní části chráněného prostoru nejlépe prostřednictvím 

šroubů [20]. 

Přejezdové magnetické detektory SA – 220: 

Pro ochranu sekčních garážových vrat a vrat plechových v souhrnném počtu 7 ks, 

bude použito přejezdového magnetického kontaktu s přívodem v pancéřovém krku.  
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Rozměry tohoto kontaktu jsou 106 x 38 x 10 mm. Tento magnetický detektor je 

odolný vůči mechanickému namáhání. 

 

Obrázek 31: Přejezdový 

magnetický detektor SA -220 [20] 

 

Obrázek 32: Sběrnicový 

magnetický detektor JA - 111 M [20] 

Sběrnicový magnetický detektor JA – 111 M: 

K celkovému zvýšení bezpečnosti v kancelářích společnosti, jsou navrhovány také 

sběrnicové magnetické detektory JA – 111 M v počtu 8 ks. Komunikace detektoru 

a ústředny probíhá prostřednictvím sběrnice. Detektor je vybaven sabotážní ochranou 

krytu, aktivující se při jeho otevření. Detektory, jsou napájeny se sběrnice ústředny 

12 V (9 až 15 V). Stupeň úrovně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131 – 1 ed. 2 [20].  

Bezpečnostní fólie a mříže: 

Pro vstupní vchodové dveře do administrativní budovy zóny A, bude užito 

bezpečnostní ochranné fólie v počtu 1 ks. od společnosti Oken – servis. Jedná se o čirou 

bezpečnostní fólii o síle 300 µm. Mezi výhody řadíme znesnadnění přístupu pachatele do 

chráněné zóny a dále zvýšenou odolnost prosklené plochy vůči povětrnostním podmínkám. 

Bezpečnostní mříží bude vybaveno vyústění vzduchotechniky. K tomuto účelu bude 

sloužit klasická mříž se čtvercovou výplní, o rozměrech ok 20 x 20 cm [26].  

8.6.3 Prostorová ochrana 

K ochraně vnitřních prostor bude použita sběrnicová ústředna, jakožto řídicí systém 

vyhodnocující signály s detekčních systémů. Ochrana prostřednictvím CCTV systému ve 

vnitřních prostorech bude zachována. K ochraně vnějších prostor přibudou monitorovací 

systémy. K preventivním opatřením vnějších prostor přibude také osvětlení ve formě LED 

svítidel.  



68 

 

Sběrnicová ústředna JA – 106 K: 

Centrálním prvkem celého systému PZTS je sběrnicová ústředna JA – 106 K obrázek 

33. Hlavní funkcí ústředny bude příjem, zpracování, ovládání, indikace a iniciace 

následného přenosu informace od detekčních prvků rozmístněných v areálu společnosti. 

Tento typ ústředny je vhodný zejména pro velké obytné zóny a podniky o větším počtu 

sekcí, lze připojit 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón. Ústředna je umístněna v denní 

místnosti (č. m. 5) v přízemí administrativní budovy ve výšce 1,5 m nad úrovní 

podlahy [20]. 

 

Obrázek 33: Sběrnicová ústředna JA - 106 K [20] 

Ústředna komunikující s ostatními prvky prostřednictvím sběrnice. Komunikace 

pověřené osoby prostřednictvím SMS zpráv nebo koncovým příjemcem PCO je 

realizována vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem.  Komunikace prostřednictvím 

bezdrátového spojení je možná s použitím modulu JA-110 R, pro připojení bezdrátových 

zařízení. Tento modul však nebude použit. Veškeré komponenty systému PZTS budou 

propojeny kabeláží a to v jednotlivých zónách A až H jednodílného komplexu. Budovy 

skladu K a haly J, jenž stojí samostatně, jsou propojeny s komplexem budov A až 

H prostřednictvím venkovního vedení, které je umístněno v dostatečné výšce nad úrovní 

terénu ve dvouplášťové instalační trubce, která chrání kabeláž především před 

nepříznivými povětrnostními vlivy. Montáž veškerých prvků PZTS musí být provedena 

v souladu s návodem uvedeným výrobce a to osobou, která je odborně způsobilá k výkonu 

a montáži v elektrotechnice. Klasifikace ústředny v II. stupni dle ČSN EN50131-1, ČSN 

EN 50131-3, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3 [20].  

Sběrnicové detektory JA-120PB a JA-110P: 

Detektor je určen k prostorové ochraně detekce pohybu osob ve vnitřních prostorech 

prostřednictvím snímače PIR senzoru a zároveň slouží k detekci tříštění skla, 

prostřednictvím detektoru GBS [20]. 
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Detekční pokrytí PIR senzoru je v délce 12 m a úhlu 110°. Detekční vzdálenost 

rozbíjení skla činí 9 m. Detektory jsou rozmístněny ve všech kancelářích, v chodbách 

administrativní budovy a dále na halách [20].  

Pouze ve skladu J, kde se nenachází žádná okna je umístněn detektor JA-110P, 

sloužící k ochraně vnitřních prostor s PIR senzorem, jehož detekční pokrytí je totožné 

s detektorem JA-120PB. Doporučená instalace detektorů, podle výrobce činí 2,5 m nad 

úrovní podlahy. Detektory jsou klasifikovány, ve II. stupni dle ČSN EN 50131-1 a ČSN 

EN 50131-2-2 [20]. 

Sběrnicový modul JA – 113 E: 

K ovládání a programování celého systému PZTS, slouží přístupový sběrnicový 

modul, obrázek 34. Obsahuje čtečku RFID karet. Tento ovládací modul je umístněn 

v zádveří u vstupních dveří administrativní budovy zóny A ve výšce 1,6 m nad úrovní 

podlahy. Napájení a komunikace s ústřednou probíhá pomocí sběrnice. Ovládací modul je 

klasifikován v 2. stupni dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3[20].  

Signalizace poplachu JA – 111 A: 

Sběrnicová venkovní siréna JA – 111 A, uvedena na obrázku 35 signalizuje lokálně 

poplach, prostřednictvím akustického a optického výstupu. Pro vzdálený přenos 

poplachového signálu slouží vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor v ústředně JA – 

106 K, který umožní přenos poplachu na PCO nebo jakékoliv mobilní číslo. Siréna je 

napájená a komunikuje se sběrnicí ústředny. Umístnění sirény je provedeno na plášti 

administrativní budovy zóny A. Siréna je klasifikována v 2. stupni dle ČSN EN 50131-1 

a ČSN EN 50131-4 [20]. 

 

Obrázek 34: Sběrnicový modul JA - 113 E [20] 

 

Obrázek 35: Signalizace poplachu JA - 111 A [20] 
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Monitorovací zařízení EYE – 02 GSM: 

Střežení vnitřních prostor bude zachováno stávajícím počtem kamer. K monitoringu 

vnějšího areálu jsou navrženy bezpečnostní kamery EYE – 02 GSM, obrázek 36. 

Monitorovací zařízení budou namontovány na plášti jednotlivých budov tak, aby jejich 

zorné pole zabralo především vstupy do budov a vjezdů do areálu. Napájení bude 

provedeno prostřednictvím rozvodů elektroinstalace, vyvedených přes plášť budovy. Zorný 

úhel kamery činní 95°. Provozní teploty těchto systémů jsou stanoveny od -20 °C do 

+60°C. Jako příslušenství ke kameře je nutné přikoupení ochranného krytu KAC-EYE, tak 

aby mohla být kamera umístněna ve venkovním prostředí, obrázek 37 [20].  

 
Obrázek 36: Bezpečnostní kamera 

EYE 02 GSM [20] 

 
Obrázek 37: Ochranný plastový kryt 

KAC-EYE [20] 

Tyto kamery v sobě kombinují celou řadu detektorů vhodných pro zjištění narušení 

pachatele obsluhou např. PIR pohybový detektor, detektor rozbití skla, zvukový detektor, 

náklonový a vibrační detektor, detektor pohybu v obraze. Kamerové systémy 

prostřednictvím GSM sítě komunikují s koncovým uživatelem, který má autorizovaný 

přístup k výstupní informaci o snímaném obrazu. Prostřednictvím mobilního telefonu ve 

formě SMS či MMS zprávy, nebo také e-mailu či hlasového volání jsou vyvedeny 

záznamy o poplaších. Mezi vhodná řešení patří také propojení s PCO. Kopie videí 

a obrázků jsou uloženy na paměťové kartě či webovém serveru [20]. 

Venkovní LED reflektor: 

Zejména z preventivních důvodů dojde k instalaci venkovních LED reflektorů, 

obrázek 38. Jedná se o SMD LED reflektor o výkonu 50 W. Jeho světelný tok činní 

4.700 lm. Úhel osvětlení 120°. Toto osvětlení je zvoleno především díky vysoké úspoře 

energie a to až o 70 %. Reflektory budou instalovány na pláště jednotlivých budov. 

Napájení prostřednictvím elektroinstalace vyvedené přes plášť budovy [28]. 
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8.6.4 Předmětová ochrana 

Pro účely předmětové ochrany jsou navrženy bezpečnostní úschovné skříně, 

zabezpečující ochranu nejen cenností, ale také i jiných důležitých dokumentů 

či záznamových zařízení (např. externích harddisků apod.). 

Trezor NS 4: 

Pro tento účel byl vybrán trezor NS 4 obrázek 39 od společnosti Jinova s.r.o. 

Z finančního hlediska lze konstatovat, že je cenově přijatelný. Co se týče bezpečnostní 

úrovně, podle normy ČSN EN 1143 – 1 splňuje II. bezpečnostní třídu a je určen pro střední 

podniky. Obvod vnějšího pláště je tvořen ocelovým plechem o tloušťce 3 mm a v nitřním 

plechem o tloušťce 1, 5 mm. Výplň tvoří minerální vlna. Hmotnost tohoto trezoru činní 

174 kg. Standardně je dodáván s motýlkovým zámkem. Pro účely třetí varianty 

zabezpečení byl přikoupen zámek elektronický. Možnost připevnění k zemi, 

prostřednictvím předvrtaných otvorů [4]. 

8.6.5 Režimová ochrana  

Současná režimová politika ve společnosti je nastavená správně. K dosavadnímu 

systému režimové ochrany je dále navrhováno použití turniketu. Dále je doporučeno, aby 

recepční měla kompetence ke kontrole zaměstnanců (namátková kontrola), kteří vycházejí 

z objektu. Tyto kompetence doposud měli pouze vedoucí zaměstnanci.  

Turniket CT-2.4 KIT. 

Tříramenný turniket řady CT-2.4 obrázek 40 od společnosti CYBERTRONIC 

Unlimited. Turniket je vyroben z pevné oceli s galvanickou povrchovou úpravou. Tento 

systém je plně elektronický s možností obousměrného průchodu. Průměrná rychlost 

průchodu činní 45 průchodů za minutu. Ovládání turniketu lze uzpůsobit biometrickým 

údajům procházejících osob či standardně RFID kartou, čárovým kódem apod. [3].  

 

Obrázek 38: Led reflektor [28] 

 

Obrázek 39: Trezor NS 4 [4] 

 

Obrázek 40: Turniket [3] 
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9 Závěr 

Diplomová práce, se ve své struktuře zabývá bezpečnostním posouzením 

soukromého výrobního objektu společnosti NKN-Plachty, s. r. o. Jedná se o společnost, 

která se specializuje na výrobu auto-plachet.  

Cílem diplomové práce je vyhodnocení současného stavu fyzické ochrany ve 

výrobním objektu, především za použití analytického šetření. Následujícím krokem bylo 

provedení návrhů řešení, které mají za úkol eliminovat vznik trestné činnosti v areálu. 

Úvodní část se zabývá právními předpisy a normami, týkajících se řešené 

problematiky. Samotná teoretická část zahrnuje pojmy související se strukturou 

bezpečnostních systémů, jakými jsou např. MZS, PZTS, CCTV a jiné, které definují 

základní problematiku řešené oblasti. V této teoretické části jsou také probrány prvky 

týkající se projektování bezpečnostních systémů, konkrétně systému PZTS.  

Dále následuje charakteristika chráněného objektu, jeho lokalizace, stanovení 

jednotlivých aktiv společnosti, statistika protiprávní činnosti v objektu, provedení zónování 

a zhodnocení současného stavu zabezpečení.  

Praktická část je věnována analytickému šetření, které odhaluje možný vznik 

rizikových jevů. Nejprve bylo přistoupeno k identifikaci rizik a následné modelaci 

prostřednictvím Ishikawova diagramu a Analýzy stromu poruch. Následně byla provedena 

metoda selhání a jejich dopadů FMEA, s jejímž zjištěním došlo k identifikaci relevantních 

rizik. K verifikaci této metody přispěla Analýza souvztažnosti. Poslední stanovenou 

metodou byla použita metoda CARVER, pomocí které byly stanoveny nejohroženější 

místa v objektu. Jedná se o místa narušení, jež jsou z pohledu útočníka atraktivní.  

Na základě provedených analýz, byly stanoveny tři návrhy variant řešení 

s ekonomickým posouzením. K výběru nejvhodnější varianty přispělo kriteriální posouzení 

s přispěním rozhodovací matice. Prostřednictvím této metody byla vybrána třetí varianta 

zabezpečení, která byla následně rozpracována. Tento návrh v sobě kombinuje prvky MZS 

ze systémy PZTS a CCTV. 

Na základě výše provedených postupů při tvorbě této práce, lze tedy konstatovat, že 

cíl diplomové práce byl splněn.  
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