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Anotace

Staškiv, M.:  Analýza kritických míst zabezpečení výrobních prostor objektu Portas -  

Limberg  s.r.o., diplomová  práce,  VŠB  -  Technická  univerzita  Ostrava,  2011.  63  stran,  

4 přílohy.

Diplomová  práce  se  zabývá  analýzou  kritických  míst  technického  zabezpečení 

výrobních prostor objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a návrhem optimálního řešení 

problému.  Úvodní  část  obsahuje  výčet  nejdůležitějších  právních  předpisů  a  technických 

norem souvisejících  s ochranou  objektu.  Dále  následuje  obecný  popis  jednotlivých  druhů 

bezpečnostních systémů a charakteristika posuzovaného objektu včetně stávajícího způsobu 

zabezpečení. V následující kapitole jsou prostřednictvím bezpečnostní analýzy identifikována 

jednotlivá  rizika  spojená  s ochranou  výše  uvedeného  objektu  a  na  základě  teoretických 

znalostí a praktických poznatků jsou v závěrečné části práce navržena opatření a doporučení 

vedoucí k minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik. 

Klíčová  slova:  analýza,  kritická  místa,  mechanické  zábranné  systémy,  elektrické 

zabezpečovací systémy, úprava stávajícího zabezpečení.

Annotation

Staškiv, M.:Analysis of Critical Points in Securing Production Spaces on the Premises  

of  Portas -  Limberg,  Ltd.,  diploma work,  VŠB - Technical  University of Ostrava,  2011.  

63 pages, 4 attachments.

This  final  year  thesis  deals  with  analysis  of  critical  points  in  technical  securing 

production spaces on the premises of Portas - Limberg, Ltd. and project of optimal solution. 

Preamble  of  this  work  begins  with  specification  of  the  most  important  law  recipes  and 

technical  norms  incidental  to  object  protection.  Follows  single  security  systems  kinds 

common description and charakteristic weighted object with current security system. In the 

following chapter are single hazards identified through security analysis connected with above 

mentioned object protection and on basis of theoretical  knowledges and practical  findings 

precaution are designed in the final part leading to ascertained hazards minimalizationion. 

Key  words:  analysis,  critical  points,  mechanical  preventive  instruments,  electrical 

security systems, correction current security.
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1 Úvod

Otázky  bezpečnosti  jsou  v současné  době  jedním  z aktuálních  problémů  lidské 

společnosti. Problém rostoucí kriminality a vandalismu se dnes týká nejen běžných občanů, 

ale také soukromých firem, podniků a státních institucí. Tyto problémy vznikají především 

proto, že dochází k prohlubování rozdílů mezi občany a to zejména v oblasti sociální, morální 

a ideologické. Proto vzniká potřeba hledat východiska, směry, opatření a nástroje, kterými je 

možné v současné době zajistit bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku. 

S postupným  vývojem  civilizace  docházelo  i  k rozvoji  v oblasti  zabezpečovacích 

systémů. Dřívější způsoby ochrany osob a jejich majetku se nám dnes zdají být primitivní, ale 

ve  své  době  byly  velmi  účinné.  Nejvýznamnější  pokrok  v této  oblasti  nastal  v průběhu  

2. světové války a po jejím skončení. V druhé polovině sedmdesátých let se na trhu objevil 

dodnes  běžně  využívaný  prvek -  pasivní  infračervené  čidlo.  Budoucnost  zabezpečovacích 

systémů  velmi  úzce  souvisí  s biometrickými  systémy,  které  jsou  v současnosti  využívány 

především v přístupových aplikacích. S vývojem výpočetní techniky se však možnosti jejich 

využití rozšiřují a dovolují jejich začlenění i do poplachových systémů.

Renovace dřevěného zařízení a vybavení domácností má v mateřské společnosti Portas 

Deutschland GmbH & Co.  KG. více  než 30-ti  letou tradici.  Proto jsem si  jako téma své 

diplomové práce vybral analýzu rizik a možnosti rozšíření technického zabezpečení nového 

výrobního objektu stávajícího odborného závodu, se sídlem ve Frýdku-Místku, včetně návrhu 

optimálního řešení technického zabezpečení tohoto objektu.

Cílem  této  diplomové  práce  je  využít  metod  analýzy  bezpečnostních  rizik  

k identifikaci kritických míst technického zabezpečení objektu společnosti Portas - Limberg 

s.r.o.,  se sídlem ve Frýdku-Místku a provést  návrh vhodných způsobů technické  ochrany, 

které by měly přispět ke zlepšení současného stavu a zvýšení bezpečnosti objektu. Současný 

stav technického zabezpečení posuzovaného objektu totiž neposkytuje dostatečnou ochranu 

před pácháním trestné činnosti. První případ pokusu o vloupání a krádež z loňského podzimu, 

kdy byl objekt sotva měsíc v provozu, je toho jasným důkazem. 

Práce je rozdělena do následujících kapitol: teoreticko-právní část; obecná část, která 

obsahuje základní informace o objektu, současný způsob zabezpečení a obecný popis systémů 

využitelných  k ochraně  osob  a  majetku;  odborná  část,  která  obsahuje  analýzu  stávajícího 

stavu a návrhy vhodných způsobů rozšíření technické ochrany; poslední kapitolu tvoří závěr, 

který vše stručně shrnuje.  Přílohy pak tvoří  orientační  schémata,  ve kterých je zakresleno 

navrhované rozmístění jednotlivých prvků elektrického zabezpečovacího systému.
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2 Právní úprava a technické normy

 Zákonů,  vyhlášek  a  norem,  které  se  nějakým  způsobem  dotýkají  problematiky 

bezpečnosti  je  v České  republice  několik  set.  Liší  se  oblastí  své  působnosti,  svými  cíli, 

aspekty bezpečnosti, které berou do úvahy a liší se také v tom, jak podrobně a zda vůbec se 

zabývají otázkami řešení bezpečnosti. Limitujícím faktorem rozvoje bezpečnosti je absence 

specializované  legislativní  normy,  která  by  komplexně  řešila  problematiku  ochrany osob, 

majetku,  hmotného i  nehmotného.  Proto k řešení problematiky ochrany osob a majetku je 

zapotřebí  využít  celé  řady  zákonů,  vyhlášek  a  norem,  které  se  nějakým  způsobem,  byť 

i okrajově  dotýkají  ochrany  osob  a  majetku.  Níže  je  uveden  výčet  těch  nejzákladnějších 

právních předpisů.

2.1 Základní právní předpisy

Ústava České republiky

Ústava  byla  přijata  Českou  národní  radou  dne  16.12.1992  a  vyhlášena  ve  Sbírce 

zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Ústava České 

republiky  je  nejvýše  postaveným  zákonem  vedle  Listiny  základních  práv  a  svobod.  Je 

souborem  právních  norem,  které  deklarují  základní  práva  občanů  a  definuje  základní 

demokratické principy České republiky. Skládá se z preambule, 8 hlav a 113 článků. Podle 

ustanovení  uvedených  v  preambuli  platí,  že  občané  České  republiky  mohou  chránit  svůj 

majetek, smějí však používat jen takové způsoby, které jsou upravené platnými zákonnými 

předpisy a mají právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. [23]

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Tato 

listina deklaruje základní lidská práva a svobody, mezi které patří např.:

– právo na život, zde je důležité zmínit zejména ochranu života osob nacházejících se 

v chráněném objektu nebo podniku (čl. 6),

– nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7),

– právo na osobní svobodu (čl. 8),

– právo na zachovaní lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti a na ochranu jména 

(čl. 10),

– právo vlastnit majetek (čl. 11),

– právo na nedotknutelnost obydlí (čl. 12),
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– právo na informace - každý občan i organizace má právo na informace (čl. 17). [24]

Obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn, řeší 

právní otázky spojené s obchodním tajemstvím. Ustanovení v § 17 citovaného zákona uvádí, 

že  „obchodní  tajemství  tvoří  veškeré  skutečnosti  obchodní,  výrobní  či  technické  povahy 

související  s  podnikem,  které  mají  skutečnou  nebo  alespoň  potenciální  materiální  či 

nemateriální  hodnotu,  nejsou  v příslušných obchodních  kruzích  běžně  dostupné,  mají  být 

podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“ 

Samotné utajení není ovšem tímto zákonem řešeno. Zákon tedy neuvádí podmínky pro utajení 

respektive pro zabezpečení obchodního tajemství. [25]

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č.  101/2000 Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  

a změn, zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. Je uplatňován 

v podstatě ve všech výrobních i nevýrobních organizacích. Zabývá se zpracováním osobních 

údajů v informačních systémech, a to jak v systémech automatizovaných, tak i v systémech 

nevyužívajících  výpočetní  techniku.  Řídit  se  jím  musí  státní  orgány,  orgány  územní 

samosprávy, orgány veřejné moci a také fyzické a právnické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje. V § 11 citovaného zákona je stanovena povinnost správce včas a řádně informovat 

subjekt údajů o tom, že o něm shromažďuje údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo bude 

údaje zpracovávat a pro jaký účel a komu mohou být zpřístupněny nebo určeny. [26]

Zákoník práce

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

upravuje pracovněprávní vztahy, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jsou zde uvedena práva 

a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Zaměstnavatel je dále povinen 

vyhledávat rizika,  zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,  

v případě neodstranitelných rizik je minimalizovat. [27]

Trestní zákon

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

tohoto  zákona  je  chránit  zájmy  společnosti,  ústavní  zřízení  České  republiky  a  práva  

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. K dosáhnutí tohoto účelu trestního zákona 
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se  využívají  podmíněné  tresty,  tresty,  uložení  a  výkon  trestů  a  ochranná  opatření.  

V bezpečnostní praxi jsou důležité tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, jsou to zejména:

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

zájmu  chráněnému  tímto  zákonem,  není  trestným  činem“.  Pokud  bylo  možné 

nebezpečí  za  daných  okolností  odvrátit  jinak  nebo  způsobený  následek  je  zřejmě 

stejně  závažný nebo dokonce závažnější  než ten,  který  hrozil,  nejedná  se  o  krajní 

nouzi.

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

trvající  útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným  činem“. Pokud byla 

obrana zcela nepřiměřená způsobu útoku, nejde o nutnou obranu. 

– Krádež  (§  205):  odstavec  jedna  uvádí,  co  je  považováno  za  krádež  a  následující 

odstavce pak popisují úměrnost trestu vzhledem k vzniknuté škodě. [28]

Zákon o přestupcích

Zákon č.  200/1990 Sb.,  zákon o přestupcích,  v znění  pozdějších předpisů a  změn. 

Podle tohoto zákona je přestupkem zaviněné jednání,  které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo v jiném zákoně, pokud nejde 

o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. [29]

2.2 Vyhláška

Vyhláška o objektové bezpečnosti

Vyhláška  č.  339/1999  Sb.,  vyhláška  o  objektové  bezpečnosti,  ve  znění  pozdějších 

předpisů a změn. Stanovuje způsob zabezpečení objektu, technické prostředky, použití těchto 

prostředků,  podmínky  nasazení  fyzické  ostrahy  a  režimová  opatření  pro  účely  objektové 

bezpečnosti. [30]

2.3 Vybrané technické normy
– ČSN EN 50130 Poplachové systémy – všeobecně. Tato norma popisuje poplachové 

systémy,  používané  skupiny výrobků a  komponenty  systémů určených pro  použití 

uvnitř a v okolí budov. V normě jsou také stanoveny třídy prostředí. [13]

– ČSN EN 50131-1 Poplachové  systémy – elektrické  zabezpečovací  systémy.  Část  1: 

Všeobecné požadavky: 1999. Změna Z1-Z7: 2008. Tato první část normy specifikuje 

požadavky  na  provedení  nainstalovaných  elektrických  zabezpečovacích  systémů  

a požadavky pro jejich  komponenty dle  příslušné klasifikace  prostředí  .  Norma je 
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určena  pro  pojišťovací  společnosti,  dodavatele  EZS,  Policii  ČR  a  uživatele  při 

stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. [13]

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

v  bezpečnostních  aplikacích.  Část  7:  Pokyny  pro  aplikaci.  Tato  norma  stanovuje 

doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, 

které  zahrnují  kamery  s  monitory a/nebo s  videorekordéry,  řídící  a  další  pomocná 

zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. [13]

– ČSN EN 50136 Poplachové systémy - poplachové přenosové systémy a zařízení. Tato 

norma zahrnuje všeobecné požadavky na signalizaci mezi poplachovým systémem  

a poplachovým přijímacím centrem. Jsou zde také stanoveny požadavky na provedení, 

spolehlivost a bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [13]

– ČSN  74  7731  Dveře  odolnější  proti  vloupání.  Tato  norma  popisuje  požadavky  

a  způsoby  zkoušení  vchodových  dveří  a  vnitřních  dveří,  které  uzavírají  prostory 

chráněné proti vloupání. [4]

– ČSN P ENV 1627 Okna, dveře,  uzávěry – odolnost proti  násilnému vniknutí.  Tato 

norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 

Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání,  otevírání  

a sklápění, posunování (vodorovné, svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. 

Tato  norma  se  nevztahuje  na  manipulaci  a  pokusy  o  násilné  vniknutí  ve  vztahu 

k elektronickým nebo elektromagnetickým zabezpečovacím zařízením. [4]

– ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty  – požadavky,  klasifikace a metody  

zkoušení  odolnosti  proti  vloupání.  Část  1:  Skříňové  trezory,  trezorové  dveře  

a komorové trezory. Tato norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních 

skříňových  trezorů,  vestavěných  trezorů,  trezorových  dveří  a  komorových  trezorů 

podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. [4]
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3 Vybrané prvky technické ochrany osob a majetku

Každý ucelený bezpečnostní systém je složen z  řady prvků, které jsou mezi  sebou 

vzájemně funkčně propojeny. Řešení skutečných problémů ochrany musí být prováděno vždy 

komplexně,  ačkoliv  jednotlivé  druhy ochrany jsou  velmi  specifické.  Pro  lepší  znázornění 

potřeby vzájemné provázanosti  druhů  ochrany je zaveden pojem integrovaný bezpečnostní 

systém, který má následující strukturu:

– technická  ochrana,  která  zahrnuje  mechanické  zábranné  systémy,  elektrické 

zabezpečovací systémy a ostatní technické prostředky ochrany,

– fyzická ostraha,

– režimová ochrana, která zahrnuje režimová, organizační a administrativní opatření.

Průnik jednotlivých prvků bezpečnostního systému určuje jeho optimální bezpečnost.

Schematické znázornění optimální bezpečnosti je zobrazeno na obrázku 1. Bezpečnostní

systém je jako celek účinný, pokud je jeho reakce dostatečně rychlá, aby pokryla časový

interval potřebný k překonání překážky. [20]

Obrázek 1 - Optimální bezpečnost [20]

3.1 Technická ochrana

3.1.1 Mechanické zábranné systémy

Mechanické  zábranné  systémy  (dále  jen  MZS)  jsou  základním  stavebním prvkem 

integrovaného  bezpečnostního  systému,  od  kterých  se  vždy  odvíjí  celý  koncept  systému 

bezpečnosti  a ochrany majetku.  Představují původní typ ochrany,  jenž spočívá v tom, že  
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k  zajištění  příslušného  objektu  je  zapotřebí  takové  mechanické  zařízení,  které  je  umožní 

spolehlivě  ochránit.  Lze  je  chápat  jako  vytváření  nejrůznějších  zábran,  které  znemožňují 

odcizení nebo zničení výrobků a předmětů  nebo slouží ke ztížení pachatelova úsilí.  Doba, 

kterou musí pachatel vynaložit na překonání MZS, bývá často delší, než je pro něho únosné, 

což  je  předpokladem  efektivního  fungování  MZS,  které  musí  vytvořit  pevnou  hranici 

definovanou  určitým  odporem  proti  destrukčnímu  narušení.  Z  hlediska  záměru  se  jedná 

zejména o zabránění:

– násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru,

– znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru,

– krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru,

– možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru.

MZS jsou základem každého zabezpečovacího  systému a  v různých podobách se  

s nimi lze setkat prakticky na každém objektu.  Často bývají chápány jako zcela postačující 

ochrana proti vloupání, ačkoli mechanické zábrany mohou být posuzovány pouze z hlediska 

času, po který vydrží odolávat pokusům o průnik. Obecně lze tedy konstatovat, že každý MZS 

je  překonatelný.  Z  tohoto  důvodu  se  v  ochraně  zavádí  pojem  zpožďovacího  faktoru  Δt 

vyjadřujícího, jak dlouho je prostředek klasické ochrany schopen odolávat kvalifikovanému 

napadení dostupnými metodami a prostředky. [20,22]

Rozdělení mechanických zábranných systémů

MZS lze podle okruhů ochranných zón, ve kterých jsou používány, rozdělit do třech 

následujících skupin:

Obvodová ochrana

Obvodová ochrana, někdy také nazývaná perimetrická ochrana, zajišťuje bezpečnost 

v  okolí  chráněného  objektu  prostřednictvím  mechanických  zábran  vyráběných  přímo  pro 

tento účel. Tyto zábrany jsou umístěny na volné ploše, většinou na parcele objektu, a mnohdy 

vytvářejí  nejen  fyzickou,  ale  i  právní  hranici  pozemku.  Mezi  hlavní  představitele  patří 

především bezpečnostní ploty nebo zdi někdy doplněné o podhrabové překážky a vrcholové 

zábrany  tvořené ostnatým  nebo  žiletkovým  drátem.  Mezi  další  prvky  těchto  ochranných 

zábran lze také zařadit vrata, branky a v některých případech i závory, průchody a turnikety. 

Tyto prvky bývají stabilně uložené, ale mohou se použít i přenosné zábrany – tzv. zátarasy.
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Plášťová ochrana

Plášťová  ochrana  zabraňuje  narušení  vstupních  jednotek  objektu,  zajišťuje  tedy 

bezpečnost celého pláště budovy nebo jeho  části. Mezi hlavní představitele patří především 

bezpečnostní dveře doplněné bezpečnostními zámky a dalšími bezpečnostními prvky a okna 

opatřená mřížemi nebo bezpečnostními skly či fóliemi.

Předmětová ochrana

Předmětová ochrana zajišťuje úschovné prostory, kde jsou uloženy cennosti, utajované

informace, sbírky nebo cenné papíry. Jedná se o prostředky, které mohou sloužit samostatně, 

ale  mohou být  zařazeny i  do předchozích  systémů  ochrany.  Tyto  prostředky musí  být  na 

nejvyšším stupni  bezpečnosti.  Mezi  hlavní  představitele  patří  především mobilní  i  stabilní 

trezory,  trezorové  skříně,  ohnivzdorné  skříně,  příruční  pokladny,  manipulační  schránky, 

přenosné kontejnery a kufry. [20]

Certifikace výrobku

Kvalitní  prvky  MZS,  zejména  zámky,  a  další  komponenty  dveří,  by  měly  být 

certifikovány nezávislými akreditovanými společnostmi.  Tím se ověří bezpečnostní úroveň 

daného prvku a  definuje  se  srozumitelnou  formou  pomocí  bezpečnostní  třídy.  Informaci  

o bezpečnostní třídě  spojuje s barvou a logem pyramida bezpečnosti  podle normy  ČSN P 

ENV 1627 a ČSN ENV 1630, způsobem jaký znázorňuje obrázek 2. [7]

Obrázek 2 - Pyramida bezpečnosti [7]

3.1.2 Elektrické zabezpečovací systémy

Elektrické  zabezpečovací  systémy  (dále  EZS)  představují  z  hlediska  požadavků  

i technických možností a v návaznosti na rychlost zákroku zásahové jednotky nejspolehlivější 

a nejhůře překonatelný způsob ochrany. Proto velmi efektivně  doplňují MZS. Jejich funkce 

spočívá ve velmi rychlé reakci na změny vyvolané narušitelem a na základě  daných změn, 
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detekovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí v činnost síly, které jsou schopné pachatelům 

v další činnosti zabránit a případně je dopadnout.

Podstatný význam EZS spočívá v tom, že na pachatele působí odstrašujícím účinkem, 

není  tedy  sám o  sobě  ochranou  v  pravém slova  smyslu.  Zjednodušeně  řečeno  se  jedná  

o  detekční  systém,  který  zajišťuje  informace  z  chráněného  prostoru  a  předává  je  dále  

k vyhodnocení.

EZS , který účinně doplňuje bezpečnostní systém, v něm má dva základní úkoly:

– podporuje MZS, což představuje zajišťování a předávání informací o jeho narušení  

s následným předáním těchto informací fyzické ostraze,

– zvyšuje efektivnost fyzické ostrahy, to při použití odpovídajících prostředků technické 

ochrany znamená využití menšího množství pracovníků ostrahy a tím se docílí úspory 

prostředků.

Prostředky EZS se vyskytují  v různých formách a kvalitě  provedení.  Jejich funkce 

nemohou  být  dostatečně  využívány  bez  odpovídajícího  technického  zázemí  a  dostatečné 

odbornosti  obsluhujícího  personálu.  Mnoho škod  také  vzniká  neodbornou  instalací  těchto 

prostředků. [21]

Základní prvky EZS

EZS jakožto soubor prvků schopných dálkově opticky a/nebo akusticky signalizovat 

na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených objektů nebo 

prostorů se skládá z několika základních prvků, které plní své specifické funkce a vytvářejí 

tzv. zabezpečovací řetězec. Blokové schéma zabezpečovacího řetězce znázorňuje obrázek 3 

a skládá se z těchto prvků:

– čidlo (detektor),

– ústředna,

– přenosové prostředky,

– signalizační zařízení,

– doplňková zařízení.
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Obrázek 3 - Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [5]

Čidlo

Zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny související s narušením hlídaného 

prostoru nebo objektu  či manipulaci se střeženým předmětem. Při zjištění narušení reaguje 

vysláním poplachového signálu nebo zprávy.

Ústředna

Zpracovává  a  přijímá  informace  z  čidel  podle  daného  programu  a  požadovaným 

způsobem  je  realizuje.  Dále  zajišťuje  napájení  jednotlivých  prvků  systému  a  umožňuje 

ovládání, inicializaci přenosu informací a indikaci stavu celého EZS.

Přenosové prostředky

Realizují přenos informací z ústředny do místa signalizace a naopak.

Signalizační zařízení

Převádí informace z ústředny na vhodný signál. Poplach nebo výstraha se vyhlašuje 

opticky nebo akusticky, většinou za pomocí zábleskových majáků nebo sirén.

Doplňková zařízení

Usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizaci některé ze speciálních funkcí.  

[10,21]

Rozdělení EZS podle prostorového zaměření

Kombinací  níže  uvedených  typů  ochrany  se  vytváří  tzv.  vícestupňová  ochrana.  

Z hlediska prostorového zaměření lze EZS rozdělit do pěti skupin ochrany:
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Obvodová ochrana

Obvodová ochrana signalizuje narušení perimetru objektu. Ve většině případů se jedná 

o venkovní technické prostředky speciálně vyráběné pro tento účel. Mezi hlavní představitele 

patří  především mikrofonické kabely,  venkovní infračervené závory a bariéry,  mikrovlnné 

bariéry a zemní tlakové hadice.

Plášťová ochrana

Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště  objektu resp. mechanické překážky, při 

níž je detekováno jakékoliv narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek. Mezi 

hlavní  představitele  patří  především  magnetické  kontakty,  mechanické  kontakty,  čidla  na 

ochranu prosklených ploch, drátová čidla, poplachové fólie, tapety a skla.

Prostorová ochrana

Prostorová ochrana signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru, 

kdy pachatel  již  narušil  vnitřní  prostory  chráněného  objektu.  Zabezpečovací  čidla  přitom 

detekují až pohyb v oblasti úzce obklopujícím chráněné hodnoty. Mezi hlavní představitele 

patří  především pasivní  infračervená  čidla,  aktivní  infračervená  čidla,  ultrazvuková  čidla, 

mikrovlnná čidla a kombinovaná duální čidla.

Předmětová ochrana

Předmětová  ochrana  signalizuje  bezprostřední  přítomnost  narušitele  u  chráněného 

předmětu  při  jeho  napadení  nebo  neoprávněné  manipulaci.  Jedná  se  o  typickou  ochranu 

trezorů nebo uměleckých předmětů. Mezi hlavní představitele patří především otřesová čidla, 

čidla na ochranu zavěšených předmětů, váhová čidla a kapacitní čidla.

Klíčová ochrana

Klíčová  ochrana  signalizuje  narušení  míst  pravděpodobného  pohybu  pachatele 

v daném  prostoru  –  chodby,  schodiště,  haly  apod.  –  tzn.  klíčová  místa.  Mezi  hlavní 

představitele  patří  především  veřejné  tísňové  hlásiče,  osobní  tísňové  hlásiče  nebo  skryté 

tísňové hlásiče. [10,21]
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Stupně zabezpečení EZS

Velice  důležitým  kritériem  pro  zatřídění  příslušného  prvku  EZS  jsou  tzv.  stupně 

zabezpečení, které stanovují kritéria na výbavu a funkci jednotlivých komponentů systému. 

Podrobnější údaje uvádí tabulka 1.

Tabulka 1 - Stupně zabezpečení EZS [5]

3.2 Fyzická ostraha
Fyzická  ostraha  je  završením  každého  bezpečnostního  systému.  Je  to  ochrana 

prováděna vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou nebo policisty. Je zřejmé, že se jedná 

o důležitý prvek, na kterém závisí výsledná účinnost všech ostatních druhů ochrany. Klasická, 

režimová a technická ochrana může být na velmi vysoké úrovni, ale určujícím faktorem je 

adekvátní reakce lidí.

Činnost pracovníků fyzické ostrahy není v České republice ošetřena žádným právním 

předpisem. Oprávnění, kterými mohou bezpečnostní pracovníci disponovat, se vztahují pouze 

k  trestnímu  zákonu  č.  40/2009  Sb.,ve  znění  pozdějších  předpisů  a  změn,  který  popisuje 

některé okolnosti vylučující protiprávnost. Konkrétně  se jedná zejména o §28 a §29 , kdy 

pracovníci  ostrahy  zasahují  v  rámci  krajní  nouze,  resp.  nutné  obrany.  Dalším  právním 

předpisem, podle kterého se může činnost ostrahy řídit, je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 76, odstavci 2 uvedeno, že osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté, smí 
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za určitých podmínek omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení 

útěku nebo k zajištění důkazů.

Hlavními  úkoly fyzické  ostrahy je  zabezpečit  ochranu majetku  a  osob,  bezpečnost 

střežených objektů a veřejný pořádek, čehož je dosahováno:

– kontrolní propustkovou službou – zabraňuje neoprávněnému vstupu a výstupu osob  

a dopravních prostředků včetně vynášení majetku,

– kontrolní  činností –  zabraňuje  rozkrádání,  ničení  majetku,  zajišťuje  protipožární  

a jinou ochranu proti mimořádným událostem,

– střežením  objektů  a  prostorů  strážní  službou –  na  pevných,  pohyblivých  

a pochůzkových stanovištích,

– realizací bezpečnostních opatření v objektu či prostoru,

– realizací  zásahu  při  mimořádných  událostech  či  na  základě  signálu  o  narušení  

objektu,

– vyrozuměním míst poskytujících pomoc,

– zajištěním dalších oprávněných zájmů.

Při plnění svých povinností musí pracovník fyzické ostrahy vystupovat zdvořile, ale 

důrazně  a  nekompromisně,  nestranně  a  neúplatně,  důvěryhodně  a  seriózně.  Zároveň  i  s 

komplexním přístupem k řešení náročných situací. Pracovník ostrahy nesmí být hrubý a jeho 

chování nesmí vést k vyprovokování jiné osoby, konfliktu musí vždy asertivně předcházet. 

Zabrání  se  tak  negativnímu  nahlížení  na  pracovníky  fyzické  ostrahy  a  potažmo  i  na 

organizaci, kterou zastupuje.

Fyzická ostraha přestavuje široké možnosti uplatnění. Lze ji využít nejen jako strážní 

službu,  ale  i  jako  bezpečnostní  dohled,  ochranný  doprovod,  průzkum  apod.  Efektivní  je 

nasazení služebního psa, který může ochránit svého psovoda a dodá mu odvahy, vzbuzuje 

respekt a zároveň při  dostatečném výcviku může vystopovat  pachatele.  Nevýhodu fyzické 

ostrahy  představují  poměrně  vysoké  náklady na  její  zřizování,  výbavu,  školení  a  cvičení 

pracovníků. Také je někdy obtížné zajistit dostatečnou profesionalitu strážců, protože existují 

zvlášť vypjaté situace, kdy může dojít k selhání lidského faktoru a pracovník fyzické ostrahy 

nedodrží stanovené zásady. [3]

3.3 Režimová ochrana
Režimová  ochrana  je  souborem  organizačně  administrativních  opatření  a  postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro bezporuchovou funkci zabezpečovacího 

systému a jeho sladění s provozem chráněného objektu. Zajišťuje správné fungování ostatních 
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druhů  ochrany a  snižuje  tak  zranitelnost  chráněných  zájmů.  Režimová  opatření  se  týkají 

především  činnosti  vlastních  zaměstnanců  uvnitř  organizace,  pohybu  a  chování  osob 

přicházejících zvenčí včetně oběhu dokladů a informací uvnitř organizace. V praxi se tedy 

jedná zejména o směrnice pro vstup, výstup, odchod a pohyb osob po objektu, pro manipulaci 

s  hodnotami  a  informacemi,  provoz a  využívání  zabezpečovacích  systémů,  výkon služby 

ostrahy  objektu,  klíčové  režimy  atd. Zásadním problémem režimových  opatření  je  jejich 

účinné prosazování a zavádění do praxe, což vyžaduje součinnost všech pracovníků objektu 

a plnou podporu vedení organizace.

Režimová  ochrana  by  měla  být  součástí  organizační  struktury  všech  podniků  

a organizací. Obecně lze totiž říci, že zabezpečovací systémy jsou jenom tak účinné, jak jsou 

využívána režimová opatření. Režimová opatření lze rozdělit na vnější a vnitřní. [9]

3.3.1 Základní dokumenty režimové ochrany

Neméně  důležitou  součástí  režimové  ochrany jsou dokumenty  a  interní  normy,  od 

kterých se odvíjí celý chod organizace. Mezi základní dokumenty patří:

– statut  organizace –  vyjadřuje  účel  a  cíl  činnosti  organizace,  důležitost  jejího 

postavení,

– organizační  řád organizace – konkretizuje  strukturu,  provozní  činnost a jednotlivé 

vazby,

– pracovní  řád –  uvádí  funkční  náplně  jednotlivých  pracovníků,  práva,  povinnosti  

a pracovní postupy,

– spisový  řád –  obsahuje  zásady  oběhu  dokumentů,  systém  jejich  schvalování  

a posuzování a další činnosti,

– skartační činnost – zde se jedná o způsoby vytřiďování spisů, skartační lhůty, způsob 

vytříďování agendy, určování jejich důležitosti a způsob likvidace.

Dokumenty  režimové  ochrany  jsou  důležité  zejména  při  řešení  bezpečnosti 

informačních systému, ale je třeba se o nich zmínit, protože tato oblast režimové ochrany je 

nedílnou součástí komplexního řešení systému ochrany organizace. [9]
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3.4 Návrh zabezpečovacího systému
V podstatě se jedná o návrh komplexního systému ochrany, který je prvním stádiem 

prevence rizik. Jeho úkolem je zajistit odpovídající ochranu určitého objektu nebo prostorů. 

Návrh  systému  zabezpečení  zahrnuje  také  organizování  výkonných  funkcí  odpovídající 

požadavkům na ochranu objektu. 

Aby byl zabezpečovací systém účinný, musí být jednotlivé prvky ochrany vyváženě 

propojeny. Tím se zvýší pravděpodobnost odhalení pachatele a zajistí se i větší bezpečnost 

zasahujících  pracovníků  ostrahy.  Jednotlivé  etapy  návrhu  zabezpečovacího  systému 

znázorňuje obrázek 4. [16]

BEZPEČNOSTNÍ 
ANALÝZA 
OBJEKTU

NÁVRH SYSTÉMU 
ZABEZPEČENÍ

ZPRACOVÁNÍ 
PROVÁDĚCÍHO 

PROJEKTU

Obrázek 4 - Blokové schéma návrhu zabezpečovacího systému [16]

3.4.1 Bezpečnostní analýza objektu

Pro  určení  technických  možností  ochrany  objektu,  musí  být  nejprve  provedena 

bezpečnostní analýza, která představuje klíčovou expertní činnost.  Je výchozím podkladem 

pro  tvorbu  koncepce  zabezpečení  objektu  a  její  výsledky  jsou  nezbytné  pro  zpracování 

bezpečnostního  projektu.  Tuto  analýzu  lze  charakterizovat  jako  metodu  poznání,  jejíž 

podstatou  je  postupné  rozdělení  celku  na  jednotlivé  části,  studium  těchto  částí  a  jejich 

vzájemných  vztahů.  Cílem  bezpečnostní  analýzy  je  posouzení  účinnosti  stávajících 

ochranných opatření a příprava podkladů pro výběr optimálního zabezpečovacího systému. 

Jednotlivé části bezpečnostní analýzy jsou znázorněny na obrázku 5 a dále blíže popsány.
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SEZNAM A POPIS 
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CHRÁNĚNÉHO 

OBJEKTU

POPIS OBJEKTU 
OCHRANY

VNĚJŠÍ VLIVY

Obrázek 5 - Blokové schéma bezpečnostní analýzy objektu [21]

– seznam a popis nebezpečí - zde se stanoví proti komu a před čím je třeba se chránit 

a zda bude objekt chráněn pouze zvenčí nebo i zevnitř,

– přehled zranitelných  míst -  v této  části  jsou definovány předpoklady pro stanovení 

zranitelných  míst,  díky  čemuž  lze  efektivněji  rozmístit  prostředky  určené 

k zabezpečení objektu,

– popis objektu ochrany -  jedná se o porovnání stavební dokumentace se skutečným 

stavem objektu, zhodnocením stavu klasické ochrany, dislokace objektu a míry rizika 

vloupání,

– vnější vlivy - jevy, stavy a události, které mohou negativně ovlivnit chráněný zájem 

nebo zabezpečovací systém,

– režimová studie - zde je řešen pohyb osob, zaměstnanců nebo návštěvníků po objektu 

v pracovní a mimopracovní době a to v součinnosti s režimem ovládání EZS. [21]

3.4.2 Zpracování prováděcího projektu

Závěrečnou fází návrhu je prováděcí projekt, jehož cílem je stanovit rozsah a vybrat 

komponenty  příslušného  stupně  zabezpečení.  Součástí  každého  prováděcího  projektu  je 

technická  zpráva,  která  by  měla  obsahovat  požadavky  pro  uživatele,  návod  na  montáž, 

celkovou  koncepci  zabezpečení  a  závěr.  Přílohy  technické  zprávy  obsahují  výkresy 

kabelových rozvodů, rozmístění jednotlivých komponentů a vlastní projekt EZS členěný po 

částech. [21]
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4 Základní informace o objektu a společnosti

V této kapitole se zaměřím na celkovou charakteristiku výrobního objektu společnosti 

Portas - Limberg s.r.o. V následujících částech budou uvedeny základní identifikační údaje 

společnosti,  popis  výrobního objektu i  jeho okolí,  charakter  chráněných aktiv  a  současný 

způsob  zabezpečení  objektu.  Tyto  informace  jsou  pro  názornost  doplněny  obrázky  

a fotografiemi.

4.1 Identifikace společnosti

Tabulka 2 uvádí základní identifikační údaje společnosti Portas - Limberg s.r.o.

Tabulka 2 - Identifikační údaje společnosti [18]

Název společnosti: Portas - Limberg s.r.o.
IČO: 94674855

Adresa společnosti:
Frýdek - Místek
Železniční 504
738 01

Obor podnikání: Renovace dveří, zárubní a schodišť

Kontaktní telefon: 558 631 590
608 918 056

Kontaktní e-mail: jan.limberg@portas-renovace.cz
Druh organizace: s.r.o.
Ředitel společnosti Jan Limberg

4.2 Popis objektu společnosti a jeho okolí
Stávající odborný závod mateřské společnosti Portas Deutschland GmbH & Co. KG. 

působí  ve Frýdku -  Místku již  14 let  a je  zaregistrován pod obchodním názvem Portas - 

Limberg s.r.o. Z důvodu postupného přibývání zakázek a rozšiřování výroby bylo zapotřebí 

pro  tento  odborný  závod  vybudovat  nový  výrobní  objekt.  Tento  objekt  byl  vybudován 

v letech 2009 - 2010 a nachází se na ploše o celkové rozloze cca 300 m2 na ulici Železniční ve 

Frýdku - Místku. Samotná výrobní budova zabírá plochu cca 150 m2 a skládá se z 5 místností: 

vzorkovny  tak  zvaná  nabídková  místnost,  která  slouží  jako  kancelář  pro  manažera 

společnosti; šatny; skladu technického materiálu a dvou dílen - přípravny a oplášťovny, které 

slouží k renovaci a výrobě dřevěných dveří. Vstoupit do této budovy je možné třemi vchody, 

hlavním  vchodem  z  ulice  přes  nabídkovou  místnost  nebo  dvěma  postranními  vchody 
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z parkoviště vedle této budovy. Kromě samotné výrobní budovy, která je využívána od října 

roku 2010, se v objektu podniku nachází také malé parkoviště a venkovní sklad zbytkového 

technického materiálu. Výrobní budova je zobrazena na obrázku 6.

Obrázek 6 - Výrobní budova společnosti Portas - Limberg s.r.o.

V celém podniku  pracuje  celkem pět  osob:  ředitel  a  majitel  společnosti,  manažer 

společnosti,  dva  dělníci  a  externí  uklízečka.  Výrobní  program  tvoří  především  renovace 

dřevěných dveří, zárubní, schodišť a kuchyní domácností. Pracovní doba je zde během týdne 

od 8:00h do 16:30h, během víkendů a svátků je výrobní objekt podniku uzavřen. 

Celý výrobní objekt podniku se nachází  cca 350 m od železniční  stanice Frýdek - 

Místek ve středně obývané oblasti. Nejedná se o oblast s častějším výskytem protiprávních 

činů. Směrem na sever se ve vzdálenosti cca 200 m od objektu společnosti nachází budovy 

patřící společnosti České dráhy a.s. a  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

a dále se zde také nachází výrobní podnik Diema s.r.o. Směrem na západ se vedle objektu 

společnosti nachází účelová komunikace a obytná kolonie. Směrem na jih sousedí výrobní 

objekt s dalším výrobním objektem patřícím firmě Autoskla Růžička s.r.o., za kterým se dále 

nachází  obytná  kolonie.  Směrem  na  východ  se  vedle  objektu  společnosti  nachází  hlavní 

příjezdová komunikace přicházející ze severozápadního směru a bytová jednotka určená pro 
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zaměstnance  společnosti  České  dráhy a.s.,  která  je  nyní  v  rekonstrukci.  Na obrázku 7 je 

zobrazen půdorys celého výrobního objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a jeho okolí.

Obrázek 7 - Půdorys objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a jeho okolí

4.3 Aktiva společnosti
Aktiva společnosti Portas - Limberg s.r.o. se dají rozdělit do následujících kategorií:

– osoby - v podniku pracuje celkem pět zaměstnanců,

– hmotný majetek - do této kategorie lze zařadit celý výrobní objekt společnosti, firemní 

vozidla,  výrobní  prostředky,  finanční  hotovost,  technický  materiál,  vybavení 

nabídkové místnosti, výpočetní techniku a finální výrobky,
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– nehmotný majetek - do této kategorie lze zařadit především informace o dodavatelích, 

zákaznících a zaměstnancích.

Za účelem rozšíření stávajícího způsobu zabezpečení se dále nebudu zabývat všemi 

aktivy společnosti,  ale zaměřím se pouze na některá z nich.  Před případným odcizením je 

nutné chránit především výrobní prostředky, tedy elektrické ruční nářadí a jeho příslušenství; 

finanční hotovost určenou pro nákup technického materiálu nebo na výplaty pro zaměstnance; 

technický materiál, tedy dřevo, plasty, dekorační skla a další speciální materiály a doplňky; 

výpočetní  techniku;  firemní  vozidla,  která  se  po  skončení  pracovní  doby  parkují  uvnitř 

objektu společnosti a informace o dodavatelích a zákaznících. Mezi další aktiva podniku patří 

především vybavení nabídkové místnosti,  tedy vzorky dveří s různými dekoračními prvky  

a  vzorkovnice  s  dekoračními  klikami  a  finální  výrobky.  Vybavení  nabídkové místnosti  je 

zobrazeno na obrázku 8. Vzhledem ke svému charakteru je tato aktiva nutné chránit spíše 

před poškozením nebo zničením než proti jejich odcizení. Celková hodnota výše uvedených 

aktiv společnosti byla stanovena na 1 200 000 Kč. 

Obrázek 8 - Vybavení nabídkové místnosti
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4.4 Současný způsob zabezpečení objektu
Objekt  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.  je  v současné  době  zabezpečen  pouze 

kombinací  prvků  technické  ochrany  mezi  které  patří  MZS  a  EZS.  Z hlediska  MZS  je 

perimetrická  ochrana  realizována  pomocí  plotu,  o  výšce  2  m,  z vlnitého  pozinkovaného 

plechu. Tento plot však chrání pouze dvě vnější stěny výrobní budovy, jak je patrno z obrázku 

7.  Základním prvkem plášťové  ochrany je  samotná  stavební  konstrukce,  která  je  tvořena 

běžným zdivem, tloušťky 40 cm. Rizikovým místem této ochrany jsou otvorové výplně, tedy 

z půli  prosklené  plastové  dveře  a  plastová  okna,  které  se  s výjimkou  jedné  vnější  stěny 

nachází  po celém obvodu výrobní budovy.  Tyto  otvorové výplně nejsou opatřeny žádnou 

mříží nebo bezpečnostní fólií, která by zvýšila jejich průlomovou odolnost a proto představují 

jedno z rizikových míst technického zabezpečení objektu. Na všech plastových dveřích jsou 

však  kromě  standardních  zámků  namontovány  ještě  přídavné  zámky  značky  Wins  Haus. 

K ochraně  finanční  hotovosti  a  dokumentů  je  určen  vestavěný  stěnový  trezor  s klíčovým 

zámkem,  který se nachází  v nabídkové místnosti,  a představuje tak z hlediska MZS prvek 

předmětové ochrany. Klíč od tohoto trezoru vlastní pouze ředitel a majitel společnosti.

Do  určité  míry  je  tento  objekt  zabezpečen  i  pomocí  EZS  tuzemského  výrobce 

Jablotron  alarms  a.s.  Současná  sestava  se  skládá  z hybridní  ústředny  JA-65K,  drátového 

modulu  JA-65H,  magnetických  detektorů  SA-211,  systémové  klávesnice  JA-60E  

a venkovní sirény OS-350, která je umístěna na bočním štítu budovy. Stávající systém však 

chrání  pouze  plášť  výrobní  budovy pomocí  magnetických  detektorů  detekujících  otevření 

oken nebo dveří.  Tato  konfigurace  EZS představuje  rizikové  místo  této  ochrany,  protože 

takovýto systém není schopen detekovat narušení perimetru objektu a ani nežádoucí pohyb 

osob uvnitř výrobní budovy společnosti. Navíc tento systém nemá vlastní záložní zdroj a není 

napojen na pult centralizované ochrany (dále PCO). Není tak zajištěna jeho provozuschopnost 

v případě výpadku napájení ze sítě a také není tento systém schopen dálkově signalizovat 

vstup  narušitele  do  výrobní  budovy,  což  představuje  další  rizikové  místo  této  ochrany. 

Upozornění na narušení je řešeno pouze pomocí místní optické a akustické signalizace.

Objekt není v mimopracovní době hlídán fyzickou ostrahou a není zde zavedena ani 

žádná režimová ochrana.  Pro případ vypuknutí  požáru se ve výrobních prostorech objektu 

nenacházejí žádné samočinné hlásiče požáru a hasební zásah je možno provést pomocí dvou 

přenosných práškových hasicích přístrojů, které se nacházejí ve skladu technického materiálu 

a v místnosti přípravny.
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Z výše  uvedených  skutečností  vyplývá,  že  mezi  riziková  místa  technického 

zabezpečení  výrobních prostor objektu společnosti  Portas -  Limberg s.r.o.  patří  především 

všechny otvorové výplně, protože neposkytují dostatečnou ochranu před násilným vniknutím 

do výrobní budovy a nedostatečná konfigurace stávajícího EZS, protože tento systém není 

schopen  detekovat  narušení  perimetru  objektu  a  nežádoucí  pohyb  osob  uvnitř  výrobní 

budovy, nemá vlastní záložní zdroj a navíc není schopen dálkově signalizovat vstup narušitele 

do výrobní budovy. 
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5 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik

Obecný  postup  analýzy  a  posuzování  bezpečnostních  rizik  je  zahájen  identifikací 

charakteristických  nebezpečí  a  ohrožení  při  použití  screningových  metod  k  identifikaci 

charakteristických prvků a jejich verifikace. Následuje výběr vhodné metody s ohledem na 

procesní přístup a určení hranice akceptovatelnosti  s ohledem na provázanost jednotlivých 

rizik.  Dále  posuzování  rizik  zahrnuje  charakteristické  důsledky  a  jejich  výpočet.  Poté 

stanovení  pravděpodobnosti  a  její  výpočet  včetně  zohlednění  sinergičnosti.  Následuje 

stanovení výsledné míry rizika kvalitativní a kvantitativní metodou s ohledem na priority  

a účel. Výsledky jsou pak porovnány z hlediska akceptovatelnosti. Následuje návrh opatření 

k minimalizaci  rizika na akceptovatelnou hranici.  Riziko je nutné snižovat  až na takovou 

úroveň,  kdy  se  výdaje  na  snížení  rizika  stávají  neúměrnými  ve  srovnání  s  příslušným 

omezením rizika - princip ALARA. 

Pro řešení analýzy bezpečnostních rizik v objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. 

jsem  zvolil postup spočívající v definování problému, analýze současného stavu a návrhu na 

jeho optimalizaci. První krokem je stanovení, co má být ve společnosti chráněno - výrobní 

prostředky,  finanční hotovost,  technický materiál,  výpočetní technika,  obchodní informace, 

firemní automobily a vybavení.  Dále před čím se chráníme -  vloupání,  krádež,  poškození 

vybavení  nebo požár,  a  jakým způsobem ochranu zajistit.  Je  nutno posoudit  jak velká je 

pravděpodobnost, že v konkrétním případě vzniknou tyto následky a jak velké a nákladné 

mohou být.

Bezpečnostní analýza tedy slouží k posouzení účinnosti a efektivnosti metod ochrany 

a k vypracování podkladů pro návrh, modernizaci nebo rozšíření zabezpečovacího systému. 

Na základě analýz směřujících ke zvýšení bezpečnosti objektu společnosti Portas - Limberg 

s.r.o. budou následně vypracovány varianty řešení. Hlediskem pro tvorbu těchto variant může 

být např. komfortnost zajištění bezpečnostních zájmů nebo poměr mezi technickou a fyzickou 

ochranou. Žádná z variant však nesmí připouštět nadměrná rizika. Na základě předložených 

variant se následně majitel společnosti rozhodne, kterou z alternativ bude realizovat.

Při posuzování rizik je nutné identifikovat řetězec „nebezpečí – ohrožení – poškození 

–  škoda“.  Následuje  stanovení  metod  analýzy  a  výpočet  výsledné  míry  rizika,  včetně 

verifikace  výsledků.  V závěrečné  fázi  následuje  posouzení  rizika  podle  stupnice,  výběr 

optimálního řešení, zavedení nových opatření a přijetí akceptovatelného rizika. [1,19]
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5.1 Výběr vhodné metody k analýze a hodnocení rizik
Pro  analýzu  a  hodnocení  rizik  je  v  současné  době  k  dispozici  řada  metodik  

a  softwarových  nástrojů.  Z  hlediska  žádoucího  cíle  hodnocení  rizik  je  zapotřebí  nejprve 

vyhodnotit,  zda jsou splněny předpoklady dané metodiky,  poté zhodnotit, zda údaje a data 

která jsou k dispozici mají vypovídací hodnotu z hlediska rizik, která sledujeme a zda jsou 

tato  data  použitelná  u  vybrané  metodiky.  Poté  je  možno  provést  výpočet.  Interpretaci 

výsledků výpočtu lze provést pouze v rozsahu, který je určen předpoklady metody. Jednotlivé 

metody analýzy rizik jsou pomocným nástrojem posuzovatele rizika, který vychází také ze 

svých praktických zkušeností, statistických údajů a úsudku.

K analýze  bezpečnostních rizik  objektu společnosti  Portas -  Limberg s.r.o.  jsem si 

nejprve vybral a aplikoval jednu z metod k identifikaci ohrožení, konkrétně metodu graficko 

analytického  modelování  rizik  -  tzv.  Ishikawův  diagram  příčin  a  následku,  někdy  také 

nazývaný  jako  metoda  „rybí  kosti“.  K vlastnímu  výpočtu  míry  rizika  jsem  si  vybral  

a aplikoval metodu „selhání a jejich dopadů“ - FMEA. Řešení je započato nejdříve postupem 

z  hlediska  procesu  a  následně  postupem  z  hlediska  struktury  -  tedy  perimetru,  plášťové 

ochrany, prostorové ochrany a předmětové ochrany. Výsledky této analýzy jsou vyhodnoceny 

„Paretovým principem 80/20“ a graficky znázorněny „Lorenzovou křivkou“. V závěrečné fázi 

jsem výsledky předchozí analýzy verifikoval pomocí metody „souvztažnosti“. [2,19]

5.2 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu
Pro řešení složitějších systémů v oblasti bezpečnosti, lze jako pomůcku využít diagram 

příčin a následku, tzv. Ishikawův diagram, nazývaný také „diagram rybí kosti“. Diagram se 

tedy používá pro zjištění příčin určitého problému. Byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou. 

Tato  technika  pomáhá  strukturovat  proces  nebo  identifikovat  možné  příčiny  problému. 

Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění zajišťuje přehled. Brání 

nezralým a částečným řešením, a ukazuje relativní důležitost a interakce mezi jednotlivými 

částmi  problému.  V  diagramu  jsou  formou  grafického  znázornění  analyzovány  zásadní 

faktory - příčiny,  které způsobují řešený problém - následek. Každý zásadní faktor se dále 

analyzuje a hledají se dílčí příčiny. [19]

Možnou aplikaci diagramu „rybí kosti“, na podmínky bezpečnosti výrobního objektu 

společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.  jsem  sestavil  na  obrázku  9.  S  ohledem  na  velikost  

a čitelnost diagramu je tento obrázek zobrazen na samostatné straně. 
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Obrázek 9 - Identifikace nebezpečí v objektu metodou Ishikawova diagramu
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5.3 Analýza selhání a jejich dopadů
Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání.  Metoda selhání  a jejich dopadů -  Failure  Mode and Effect  Analysis   - 

FMEA slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Prvním krokem 

při analýze metodou FMEA je určit potenciální problémy a jejich příčiny. Za tímto účelem 

jsem aplikoval  výstup  z Ishikawova diagramu.  Pro  výpočet  míry  rizika  se  vychází  z níže 

uvedeného vzorce (1). 

R = P x N x H (1)

R - míra rizika

P - pravděpodobnost vzniku rizika

N - závažnost následků

H - odhalitelnost rizika

Výpočtem byla vybrána stěžejní rizika a jejich indexové hodnocení. Posuzována byla 

pravděpodobnost vzniku rizika - P, která stanoví, pravděpodobnost vzniku dané události nebo 

rizika od nahodilého až po téměř jistou a vysoce pravděpodobnou hrozbu. Dále se posuzuje 

závažnost následků - N, která stanoví riziko závažnosti z hlediska finančního, materiálního, 

ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí. Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené 

škody až po nejvyšší škody či ohrožení života. Posuzována byla také odhalitelnost rizika - H, 

určující jak rychle a jak snadno lze dané riziko či událost zjistit a odhalit v jejím počátku. 

Stupnice začíná možností odhalení v době spáchání činu nebo se doba odhalení prodlužuje na 

několik  hodin,  dní  a/nebo  může  být  riziko  neodhalitelné.  Parametry  metody  FMEA jsou 

uvedeny  v  tabulce  3.  Počet  parametrů  může  být  stanoven  podle  konkrétního  řešeného 

problému a podmínek. [2,19]
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Tabulka 3 - Parametry metody FMEA [19]

Pomocí  hodnot  jednotlivých  parametrů  je  stanovena  výsledná  míra  rizika  -  R  

v intervalu (0,125>. Výčet jednotlivých rizik ze strukturálního hlediska obsahuje tabulka 4  

a  výčet  jednotlivých  rizik  z procesního  hlediska  obsahuje  tabulka  5.  Při  konečném 

vyhodnocování  míry rizika,  byla  vypočtena tzv.  míra  tolerance,  která určuje hranici  rizika 

vyhodnoceného  jako přijatelné  nebo nepřijatelné.  Výpočet  byl  proveden pomocí  Paretova 

principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven diagram a Lorenzova křivka. 

Výpočtem byly stanoveny všechny hodnoty míry rizika - R a jejich celková suma označena za 

100%. Jednotlivým rizikům pak bylo  podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální 

vyjádření,  tedy  kumulativní  četnost.  Procentuální  vyjádření  jednotlivých  nebezpečí  bylo 

sečteno od nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí, která 

spadají  do  stanoveného  limitu  80  %  byla  vyhodnocena  jako  rizika  nepřijatelná.  Pro 

nepřijatelná  rizika  budou  v další  části  této  práce  navržena  bezpečnostní  opatření.  Ostatní 

nebezpečí  jsou  vyhodnocena  jako  přijatelná  a  jejich  stávající  opatření  jako  dostačující. 

Výsledkem systematické analýzy je grafická podoba rizik, která podává přehled závažností 

jednotlivých rizik podle toho, zda překračují stanovenou míru tolerance či nikoliv. Grafický 

výstup  rizik  ze  strukturálního  hlediska  znázorňuje  obrázek  10  a  grafický  výstup  rizik 

z procesního hlediska znázorňuje obrázek 11.
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5.3.1 Výpočet a hodnocení strukturálních rizik

Tabulka 4 - Označení a výpočet strukturálních rizik

Číslo Událost P N H R Paretův princip 80/20 
(%)

1 Vniknutí do budovy přes okna 4 4 3 48 17,78
2 Vniknutí do budovy přes dveře 4 4 3 48 17,78
3 Vniknutí do budovy střešním pláštěm 3 4 3 36 13,33
4 Překonání oplocení nebo bran 3 3 4 36 13,33
5 Překonání EZS 4 3 3 36 13,33
6 Poškození objektu zvenčí 3 2 3 18 6,67
7 Překonání zámku trezoru 2 3 3 18 6,67
8 Požár 2 3 2 12 4,44
9 Výpadek el. proudu 2 2 3 12 4,44

10 Působení přírodních vlivů 1 3 2 6 2,22
∑     270 100,00

Míra  tolerance  rizika  byla  stanovena  metodou  Paretova  principu  80/20.  Výpočtem 

byla  zjištěna  hodnota  R≥18,  rizika  s touto  a  vyšší  hodnotou  byla  vyhodnocena  jako 

nepřijatelná a v další části této práce pro ně budou navržena nová bezpečnostní opatření. 

Paretova analýza - strukturální hledisko
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Obrázek 10 - Grafická podoba strukturálních rizik
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Z grafu vyplývá,  že pro dosažení požadované hranice 80 %, postačí  snížit  všechna 

rizika do kumulativní četnosti  82,22 %. Za nepřijatelná rizika lze tedy považovat všechna 

rizika o vyšší  hodnotě, než má riziko č. 6, včetně tohoto rizika.  Všechna tato nepřijatelná 

rizika jsou na obrázku 10 označena červeným trojúhelníkem. Velkou pozornost je tedy třeba 

věnovat především možnému vloupání do výrobní budovy přes okna, dveře nebo střešním 

pláštěm a také překonání oplocení, bran a EZS.

5.3.2 Výpočet a hodnocení procesních rizik

Tabulka 5 - Označení a výpočet procesních rizik

Číslo Událost P N H R Paretův princip 80/20 
(%)

1 Krádež technického materiálu / 
výrobních prostředků 4 4 3 48 18,75

2 Krádež výpočetní techniky / informací 4 3 3 36 14,06
3 Krádež firemních automobilů 3 3 3 27 10,55
4 Poškození vybavení / výrobků 3 3 3 27 10,55
5 Sabotáž, spolupráce s pachatelem 2 3 4 24 9,38
6 Nedostatečná údržba EZS 2 3 4 24 9,38
7 Ztráta nebo odcizení klíčů 2 4 3 24 9,38
8 Krádež finanční hotovosti z trezoru 2 3 3 18 7,03
9 Porušování bezpečnostních předpisů 2 2 4 16 6,25
10 Požár 2 3 2 12 4,69
∑     256 100,00

Míra  tolerance  rizika  byla  stanovena  metodou  Paretova  principu  80/20.  Výpočtem 

byla  zjištěna  hodnota  R≥24,  rizika  s touto  a  vyšší  hodnotou  byla  vyhodnocena  jako 

nepřijatelná a v další části této práce pro ně budou navržena nová bezpečnostní opatření. 
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Paretova analýza - procesní hledisko
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Obrázek 11 - Grafická podoba procesních rizik

Z grafu vyplývá,  že pro dosažení požadované hranice 80 %, postačí  snížit  všechna 

rizika do kumulativní četnosti  82,03 %. Za nepřijatelná rizika lze tedy považovat všechna 

rizika o vyšší  hodnotě, než má riziko č. 7, včetně tohoto rizika.  Všechna tato nepřijatelná 

rizika jsou na obrázku 11 označena červeným trojúhelníkem. Velkou pozornost je tedy třeba 

věnovat  především možné krádeži  technického materiálu,  výrobních prostředků,  výpočetní 

techniky,  informací  a  firemních  automobilů  a  také  poškození  vybavení  nebo  výrobků  

a nedostatečné údržbě EZS. 

5.4 Hodnocení rizik metodou souvztažnosti
Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy jsem zvolil další metodu hodnocení 

rizika  -  metodu  souvztažnosti.  Aplikace  této  metody  je  vhodná  pro  posuzování  celých 

objektů,  v  tomto  případě  objektu společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.  Tato  metoda  slouží  

k  hledání  vazeb  mezi  zdroji  rizik  a  objekty  rizik.  Prvním  krokem  je  vyhledání  zdrojů 

potenciálního  rizika.  Tento  krok  byl  již  proveden  předchozí  analýzou  za  využití  metody 

FMEA.  V dalším kroku následuje  ohodnocení  jednotlivých  rizik  a  vyhledávání  možných 

vzájemných  vazeb  mezi  sebou.  Pro  tento  účel  byla  sestavena  tabulka  6  s  dvaceti 

nejvýznamnějšími zdroji rizik.  Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika, 

které  se  v objektu  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.  vyskytují.  Pokud se  prvky -  rizika 

vzájemně ovlivňují,  zvolí  se  jednička,  v  opačném případě  nula.  Nakonec  jsou sečteny ve 
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všech  sloupcích  i  řádcích  hodnoty  zapsaných čísel  a  pomocí  vzorců  (2)  a  (3)  vypočteny 

koeficienty Kra a Krb, což jsou procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána  rizikem Ra.  Tyto  koeficienty  jsou  uvedeny  do  tabulky  7,  která  je  výchozí  pro 

grafické  zpracování.  Do výsledného grafu  jsou zapracovány body z  tabulky 7,  které  jsou 

následně rozděleny do čtyř  kvadrantů podle polohy os O1  a O2.  Tyto  osy jsou vypočteny 

pomocí  vzorců (4) a (5) na základě stanovení spolehlivosti  systému s = 80 %. Vzniklé 4 

kvadranty  reprezentují  závažnost  uvedených  rizik.  Oblasti  závažnosti  jednotlivých  rizik  

v matici jsou uvedeny v tabulce 8. [19]

Tabulka 6 - Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti

Rb Ra

č. Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
∑ 
K 
ra

1 Vniknutí do budovy
přes okna X 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10

2 Vniknutí do budovy
přes dveře 0 X 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11

3 Vniknutí do budovy
střešním pláštěm 0 0 X 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7

4 Překonání oplocení 
nebo bran 1 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9

5 Překonání EZS 1 1 0 0 X 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 11

6 Poškození
objektu z venku 1 1 1 1 0 X 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10

7 Překonání zámku 
trezoru 1 1 1 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8

8 Požár 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4

9 Výpadek el. proudu 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1
0 Porucha/selhání EZS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 X 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8

1
1

Působení přírodních 
vlivů 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

1
2

Krádež technického 
materiálu/výrobních 

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

1
3

Krádež výpočetní 
techniky/informací 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 0 1 0 0 10

1
4 Krádež automobilů 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 1 0 0 4

1
5

Poškození 
vybavení/výrobků 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 X 1 0 1 1 0 13

1
6

Sabotáž,spolupráce s 
pachatelem 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 X 0 1 1 0 11

1
7

Nedostatečná údržba 
EZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1

1
8

Ztráta nebo 
odcizení klíčů 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 X 1 0 9

1
9

Krádež finanční 
hotovosti z trezoru 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 7

2
0

Porušování 
bezpečnostních 

předpisů
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1
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∑ K rb 9 10 7 9 9 10 8 5 3 6 4 11 11 5 11 12 2 9 9 1  

Výpočet koeficientů rizika:

Kra = [(Σ Kra / (x-1)] * 100        (2)

Krb = [(Σ Krb / (x-1)] * 100        (3)

Tabulka 7 - Stanovení koeficientů rizika

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

K ra [%] x 53 58 37 47 58 53 42 21 11 42 21 58 53 21 68 58 5 47 37 5

K rb [%] y 47 53 37 47 47 53 42 26 16 32 21 58 58 26 58 63 11 47 47 5

Výpočet osy matice:

O1 = 100 - [(Kra max - Kra min) : 100] * s [%] (4)

O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s [%] (5)

Kra min = 5 nejnižší hodnota Kra,

Kra max = 68 nejvyšší hodnota Kra, 

Krb min = 5 nejnižší hodnota Krb, 

Krb max = 63 nejnižší hodnota Krb, 

s = 80 % spolehlivost systému.

Podle vzorců (4) a (5) byly vypočteny polohy os O1  = 50 % a O2  = 54 % a tyto osy 

byly  následně  zaneseny  do  výsledného  grafu.  Výstupem  celé  této  metody  je  matice 

bezpečnostních rizik  pro objekt  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.,  která  je zobrazená na 

obrázku 12. Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují závažnost jednotlivých rizik.
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Obrázek 12 - Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti

Tabulka 8 - Závažnost jednotlivých oblastí v matici rizik

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika

III. oblast žádná primárně nebezpečná rizika

IV. oblast oblast relativní bezpečnosti

Pomocí  této  metody  jsem  identifikoval  nejslabší  místa  vzájemných  vazeb 

hodnoceného systému, tedy oblast zvýšeného rizika - I. a II. oblast v matici rizik. Jedná se 

o rizika číslo: 12, 13, 15 a 16. Podle shora uvedené tabulky 6 se jedná o krádež technického 

materiálu nebo výrobních prostředků; krádež výpočetní techniky nebo informací; poškození 

vybavení  nebo výrobků;  sabotáž a  spolupráci  s  pachatelem.  Nepřijatelná  rizika  stanovená 

předchozí analýzou pomocí metody FMEA byla i pomocí metody souvztažnosti vyhodnocena 

jako  rizika  primárně  a  sekundárně  nebezpečná.  Metodou  souvztažnosti  tak  byla  rámcově 

ověřena správnost výsledků předchozí analýzy za využití metody FMEA.
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5.5 Vyhodnocení výsledků bezpečnostní analýzy
Analýzu rizik pro výrobní prostory objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. jsem 

provedl stanoveným způsobem, tedy z procesního a strukturálního - konstrukčního hlediska. 

Tato rizika byla nejprve identifikována a modelována pomocí metody „rybí kost“. Poté byla 

metodou  FMEA  stanovena  a  identifikována  nejzávažnější  rizika,  která  byla  následně 

verifikována metodou souvztažnosti. 

Jako nejvýznamnější rizika jsem určil vniknutí do objektu přes okna, dveře, střešním 

pláštěm a překonání oplocení nebo bran, s čímž souvisí překonání EZS, krádež technického 

materiálu  nebo  výrobních  prostředků,  krádež  výpočetní  techniky  nebo  informací,  krádež 

automobilů  a  poškození  vybavení  nebo výrobků.  Velkou pozornost  je  tedy třeba  věnovat 

řádnému zabezpečení  oken,  dveří  a střešního pláště,  protože  právě těmito  cestami  mohou 

pachatelé  do  objektu  celkem  snadno  vniknout.  Také  je  důležité  vzít  v úvahu  úpravu  

a rozšíření stávajícího EZS a možnou spolupráci zaměstnanců s pachatelem, což představuje 

těžko odhalitelné riziko. S ohledem na zjištěná rizika je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

zejména plášťové ochraně objektu a rozšíření stávajícího EZS v objektu společnosti Portas - 

Limberg s.r.o. V následující kapitole této práce se tedy budu věnovat návrhu opatření, která 

by měla minimalizovat výše identifikovaná rizika.
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6 Návrh optimalizace zabezpečovacího systému

Na základě  výsledků provedené bezpečnostní  analýzy k modelování  rizika  pomocí 

Ishikawova diagramu, hodnocení rizika pomocí metody FMEA a verifikace těchto výsledků 

pomocí  metody  souvztažnosti  jsem identifikoval  riziková  místa  a  nedostatky  technického 

zabezpečení výrobních prostor objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. Pro tyto riziková 

místa a nedostatky technického zabezpečení se pokusím v této kapitole navrhnout příslušné 

opatření, změny a doporučení, které by měly vést k minimalizaci bezpečnostních rizik v tomto 

podniku na optimální úroveň. Ředitel a majitel společnosti mě požádal, abych mu zpracoval 

návrh na úpravu současného způsobu zabezpečení v cenové relaci od 50 000 Kč do 55 000 

Kč,  protože  mu zatím jeho finanční  možnosti  nedovolují  investovat  do  zabezpečení  větší 

částku a současně mě požádal o zpracování tzv. optimální varianty. Tato optimální varianta je 

dle požadavků klienta zpracována takovým způsobem, aby její variabilita dovolila postupný 

přechod od základní varianty k této optimální variantě v průběhu jednoho až dvou let. 

6.1 Optimální varianta zabezpečení objektu
Tato  varianta  je  zpracována  jako  širokospektrální  a  komplexním  způsobem  řeší 

technické zabezpečení výrobních prostor objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o.

6.1.1 Technická ochrana

Technickou ochranou rozumíme především zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku 

pomocí MZS a EZS. Využití moderních technických systémů představuje možnost výrazného 

zlepšení stávající úrovně ochrany objektu za přijatelnou cenu.

Mechanické zábranné systémy

Prvním bodem směřujícím ke zvýšení bezpečnosti v objektu je ochrana perimetru. Jak 

již bylo zmíněno v kapitole 4, perimetr objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. je z jedné 

poloviny tvořen plotem z vlnitého pozinkovaného plechu o výšce 2m a z druhé poloviny je 

tvořen  samotným  pláštěm výrobní  budovy.  Stávající  plot,  o  celkové  délce  46  m,  je  pro 

případného  pachatele  snáze  překonatelný  a  neposkytuje  tak  dostatečnou  ochranu  před 

případným vniknutím do objektu společnosti. Z tohoto důvodu navrhuji zvýšit účinnost tohoto 

oplocení  instalací  vrcholové  zábrany  tvořené  třemi  řadami  pozinkovaného  ocelového 

ostnatého drátu MOTTO ZN, který je zobrazen na obrázku 13. Průměr jednoho drátu je 1,7 

mm a vzdálenost mezi čtyřmi ostny je vždy 100 mm. Aktuální cena tohoto ostnatého drátu je 

530 Kč za 100 m. Protože je venkovní sklad zbytkového technického materiálu zastřešený, 
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bude potřeba vytvořit  vrcholové zábrany pouze na 31 m zbývajícího  stávajícího oplocení. 

K výsledné ceně je pak nutno ještě připočítat náklady za držáky ostnatého drátu, které jsou 

potřebné  pro  dodatečnou  montáž  ostnatého  drátu  pod  úhlem  45°  na  stávající  oplocení. 

Montuje  se  na  sloupky přišroubováním na  bok sloupku.  Cena  těchto  držáků se pohybuje 

kolem 100 Kč za kus, podle použitého materiálu, povrchové úpravy, tvaru profilu apod. [17]

Obrázek 13 - Ocelový ostnatý drát MOTTO ZN [17]

V další části se zaměřím na plášťovou ochranu objektu společnosti, konkrétně úpravu 

nevyhovujících otvorových výplní, protože právě prosklené okna a dveře jsou nejčastějším 

místem napadení budov a zároveň nejsnazší překážkou pro vniknutí nežádoucích osob nebo 

předmětů  do objektu.  Jednoduchým způsobem,  kterým je možno zajistit  ochranu oken,  je 

opatřit tyto okna z vnější strany mříží. Jelikož se však  v tomto objektu nachází také kancelář, 

která  je  určena  pro  dojednávání  zakázek  a  nejedná  se  tedy  pouze  o  výrobní  objekt  je 

estetičtějším  řešením  instalace  bezpečnostních  fólií.  Tyto  bezpečnostní  fólie  zamezují 

prohození  cizích  předmětů,  snižují  riziko  vykradení  a  znesnadňují  vniknutí  případných 

pachatelů do objektu.  Hlavními výhodami bezpečnostních fólií  jsou vysoká odolnost proti 

napadení,  možnost  dodatečné  aplikace  na  skleněné  plochy a  jejich  nenápadnost.  UV filtr 

ochraňuje interiér před škodlivým UV zářením a zadrží okolo 99 % UV záření. Fólie jsou 

laminovány z několika vrstev vysokopevnostního polyesterového filmu a mají dvojitý tvrzený 

povrch proti poškrábání. Pro tento účel navrhuji použít bezpečnostní fólii SCX od firmy Next. 

Jedná se o čirou bezpečnostní fólii tloušťky 0,35 mm, atestovanou v bezpečnostní třídě P2A. 

V případě, že se pachatel pokusí sklo rozbít, fólie ho udrží pohromadě a sklo nadále zůstává 

nepropustnou překážkou. Tato bezpečnostní fólie SCX se instaluje na vnitřní stranu prosklené 

plochy a její cena se aktuálně pohybuje okolo 990 Kč za metr  čtvereční  včetně montáže. 
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Nevýhodou této fólie je, že se nedá aplikovat na skla s menší tloušťkou než 3 mm a různá 

umělá skla, jako např. polykarbonáty,  plexiskla a lexany. Následující obrázek 14 zobrazuje 

možnou aplikaci bezpečnostní fólie na prosklené ploše. [15]

Obrázek 14 - Aplikace bezpečnostní fólie [15]

Dalším  prvkem,  který  je  třeba  zajistit  proti  překonání  a  vniknutí  pachatele,  jsou 

vstupní  dveře.  Mezi  kritická  místa  dveřního prostoru obecně  patří  dveřní  křídlo,  zárubeň, 

závěsy a uzamykací mechanizmus. Přestože jsou stávající dveře vybaveny přídavnými zámky 

značky Wins Haus, nejsou zajištěny především proti vysazení ze závěsů, prokopnutí a rozbití 

skleněné výplně. Proti násilnému vysazení dveří ze závěsů lze použít mechanických zábran. 

Proti prokopnutí a rozbití skleněné výplně navrhuji zvýšit odolnost spodních plastových částí 

dveří  pomocí  oplechování  z vnitřní  strany,  a  horních  prosklených  výplní  dveří  pomocí 

bezpečnostní  fólie.  Stávající  dveře  dále  nemají  bezpečnostní  kování,  které  by  ochránilo 

zámkovou  vložku  proti  různým  způsobům  překonání.  Proto  bych  všechny  vstupní  dveře 

doporučil doplnit bezpečnostním kováním Bilder 2800, zobrazeném na obrázku 15, které je 

opatřeno krytkou proti odvrtání a je certifikováno ve 2. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627. 

Cena mechanických zábran proti násilnému vysazení dveří ze závěsů se pohybuje od 37 Kč 

do 180 Kč za kus. Na každé dveře je potřeba použít  celkem 3 kusy.  Oplechování  spodní 

plastové části dveří se dá udělat pomocí pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm, cena včetně 

montáže se aktuálně pohybuje kolem 2000 Kč do 2m2. Pro účel zvýšení průlomové odolnosti 

horních prosklených výplní dveří bych opět doporučil použít bezpečnostní fólii SCX od firmy 

Next,  jejíž  cena  se  pohybuje  okolo  990  Kč  za  metr  čtvereční  včetně  montáže.  Cena 

bezpečnostního kování Bilder 2800 se aktuálně pohybuje okolo 1500 Kč. [7]
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Obrázek 15 - Bezpečnostní kování BILDER 2800 [7]

K zabránění  přístupu  na  střechu  objektu  bych  doporučil  umístit  na  okraj  střechy 

alespoň zábrany z ostnatého drátu. Alternativou k zábraně z nevzhledného ostnatého drátu by 

mohlo být použití speciální konstrukce se svařovaným pletivem s jemnými očky - 15 x 15 

mm z ocelového drátu nahnuté nad volný prostor ve směru postupu pachatele. Aktuální cena 

této speciální svařované konstrukce se pohybuje kolem 1250 Kč za tři metry. [8]

Elektrický zabezpečovací systém

Úkolem tohoto systému je chránit majetek společnosti a proto musí být zajištěno, že 

bude spolehlivý. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, stávající systém od tradičního tuzemského 

výrobce Jablotron alarms a.s. chrání pouze plášť výrobního objektu pomocí magnetických 

detektorů  SA-211  detekujících  otevření  oken  nebo  dveří.  Základem  tohoto  systému  je 

hybridní ústředna JA-65K, která se nachází ve skladu technického materiálu.  Komunikace 

mezi  jednotlivými  prvky  je  zajištěna  pomocí  vodičů  a  modulu  JA-65H,  který  umožňuje 

připojení až osmi drátových smyček. Systémová klávesnice JA-60E pro ovládání systému se 

nachází v nabídkové místnosti a venkovní siréna OS-350 je umístěna na bočním štítu budovy. 

Jednotlivé  detektory  jsou  zapojeny ve  dvou smyčkách,  takže  při  poplachu je  na  ústředně 

identifikována  pouze odpovídající  smyčka.  Navíc stávající  systém není  připojen na PCO  

a  zcela  postrádá  prvky požární  ochrany.  Rozmístění  prvků  stávajícího  EZS je  zobrazeno 

v příloze č.1.

Hlavním cílem zlepšení stávajícího systému je rozšíření střežených prostor na ostatní 

místa v objektu společnosti. Nově je nutné mezi tato místa zahrnout venkovní prostory, tedy 
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vnitřní  perimetr  objektu a všech pět místností  ve výrobní budově společnosti,  tedy vnitřní 

prostory objektu. 

Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji do venkovních prostorů vedle výrobní budovy 

nainstalovat 2 ks PIR detektoru VX-402. Tento PIR detektor, který je určen do všeobecného 

venkovního  prostředí  vychází  z osvědčeného  dvouzónového  pohybového  detektoru  firmy 

OPTEX. Umožňuje nastavit detekční vzdálenost v ose optiky od 1,4 do 14 m a příčně při 90° 

úhlu záběr vyklopení  o 45° na obě strany.  Výrobce udává instalační  výšku 0,8 až 1,2 m. 

Aktuální cena tohoto detektoru je 4740 Kč. 

K ochraně vnitřních prostorů výrobní budovy navrhuji vybavit všech pět místností, ve 

kterých se nacházejí cenná aktiva společnosti, PIR detektorem. V současnosti je na výběr celá 

řada PIR detektorů  s různými  funkcemi  a  metodami  vyhodnocení  sledovaných parametrů. 

V tomto případě je dobrou volbou detektor JS-20 LARGO, který se aktuálně prodává za 534 

Kč. Tento snímač pohybu osob je určen k prostorové ochraně objektů.  Zpracovává signál 

metodou násobné analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti 

proti falešným poplachům. Je-li detektor montován do problematických prostorů lze detekční 

analýzu  navíc  zvýšit  nastavovací  propojkou.  Detektor  vyniká  vysokou  odolností  proti 

vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Je navržen jak pro montáž na rovnou 

plochu tak i pro montáž do rohu. Se základní čočkou má délku záběru 12 m a úhel detekce 

120°. Ve snímači lze základní čočku vyměnit za verzi pro dlouhé chodby, záclonovou čočku 

nebo čočku eliminující pohyb malých zvířat. Doporučená instalační výška tohoto detektoru je 

2,5 m. [11,14]

Protože se ve výrobní budově nenacházejí žádné samočinné hlásiče požáru navrhuji 

dále rozšířit  stávající  EZS o dva kusy detektoru kouře. V tomto případě je dobrou volbou 

optický detektor kouře SD-280, zobrazený na obrázku 16, který se aktuálně prodává za 780 

Kč.  Tento  detektor  je  určen  pro  instalaci  doplňkové  požární  signalizace  do  systému 

elektronického zabezpečení  budov. Napájený je 12 V ss ze systému EZS a kromě lokální 

signalizace nebezpečí požáru pomocí varovné sirény a červené signálky poskytuje i reléový 

výstup  pro  ústřednu  EZS.  Pracuje  na  principu  optické  detekce  zplodin  hoření,  doplněné 

teplotním čidlem schopným reagovat na nepřiměřené zvýšení teploty v místnosti. Vestavěný 

mikroprocesor následně provádí digitální analýzu těchto veličin, což výrazně zvyšuje odolnost 

vůči falešným poplachům. Navíc tento detektor splňuje požadavky požárního detektoru ve 

smyslu vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb. [11]

45



Obrázek 16 - Detektor kouře SD-280 [11]

Dalším navrhovaným opatřením je výměna stávající  venkovní nezálohované  sirény 

OS-350 za venkovní zálohovanou sirénu OS-360A, která se aktuálně prodává za 1530 Kč. 

Jedná  se  o  mikroprocesorem  řízenou  sirénu  s vestavěným  zálohovacím  automaticky 

dobíjeným NiCd akumulátorem. Kromě akustické signalizace je vybavena LED blikačem  

s pamětí poplachu. Plášť sirény je z pevnostního barevně stabilního plastu. Díky možnosti 

nastavení parametrů chování umožňuje siréna použití prakticky k libovolnému systému EZS. 

Volitelnou funkcí sirény je také hlasitá signalizace změny stavu zabezpečovacího systému 

odjištěno/zajištěno.  Tato siréna je vybavena piezoelektrickou sirénou vhodnou pro aplikaci 

především do prostor koridorového charakteru např. ulice. Elektronika sirény je spolehlivě 

chráněna proti korozi odolným lakem a konstrukce sabotážních kontaktů proti utržení sirény 

ze  zdi  i  sundání  vrchního  krytu  je  řešena  dlouhodobě  vysoce  spolehlivým  systémem 

jazýčkových relé. Tato siréna je zobrazena na následujícím obrázku 17. [11]

Obrázek 17 - Venkovní siréna OS-360A [11]
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K zajištění připojení stávajícího EZS na PCO navrhuji doplnit tento systém o telefonní 

komunikátor JA-65X, který se aktuálně prodává za 1500 Kč. Jedná se o kombinovaný hlasový 

a datový telefonní komunikátor kompatibilní se všemi ústřednami JA-6x. Zároveň slouží jako 

modem pro vzdálený přístup do ústředny z PC programem ComLink prostřednictvím pevné 

telefonní  linky.  Pro  připojení  systému  na  PCO je  díky  bohatému  výběru  komunikačních 

protokolů  schopen  komunikovat  prakticky  s  jakýmkoli  typem  PCO.  Jako  hlasový 

komunikátor  má  k  dispozici  2  hlasové  zprávy,  které  umí  selektivně  předávat  až  na  čtyři 

telefonní čísla.  Umožňuje prostřednictvím SMS serveru odesílat  pět  systémových SMS po 

pevné  telefonní  lince  -  poplach,  požár,  sabotáž,  tíseň  a  porucha.  Vestavěnou  přepěťovou 

ochranou se chrání koncová telefonní zařízení zařazená za tímto komunikátorem.

Pro zajištění provozuschopnosti EZS při výpadku dodávky elektrické energie navrhuji 

doplnit tento systém o záložní bezúdržbový akumulátor SA-214-7 s kapacitou 12V/7Ah, který 

se aktuálně prodává za 432 Kč. [11,12]

Posledním  navrhovaným  opatřením  je  instalace  atrapy  bezpečnostní  kamery.  Ze 

statistik vyplývá,  že tyto atrapy bezpečnostních kamer dobře plní svou preventivní úlohu  

a dokáží několikanásobně snížit  riziko napadení  nebo vykradení  objektu.  Z tohoto důvodu 

navrhuji  pro  odstrašení  případných  narušitelů  namontovat  na  štít  výrobní  budovy  atrapu 

bezpečnostní kamery Dummy, zobrazenou na obrázku 18, kterou lze aktuálně koupit za 490 

Kč. Tato kamera má velmi realistický vzhled, a protože je vybavena podsvícením a blikající 

LED diodou, nelze rozeznat, zda se jedná o atrapu nebo skutečnou plně funkční kameru. [6]

Obrázek 18 - Atrapa bezpečnostní kamery Dummy [6]
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K instalaci  atrapy  bezpečnostní  kamery  se  přikláním  především  proto,  že  vybudování 

kompletního systému CCTV by bylo pro společnost velmi nákladné a navíc není v objektu 

trvale přítomna fyzická ostraha, která by tento systém mohla využívat a obsluhovat. Z tohoto 

důvodu si myslím, že s atrapou bezpečnostní kamery lze vystačit i v případě dalšího rozšíření 

zabezpečovacího systému. 

Na současném trhu je k dispozici celá řada produktů v oblasti zabezpečovací techniky, 

bohužel s vyšším stupněm ochrany roste i výše nákladů na jejich pořízení a instalaci. Z tohoto 

důvodu  jsem  se  pokusil  navrhnout  takové  prostředky  technické  ochrany,  které  jsou  pro 

ochranu posuzovaného objektu dostačující a zároveň se jejich cena pohybuje v přijatelných 

mezích. Pro tuto optimální variantu zabezpečení výrobních prostor objektu Portas-Limberg 

s.r.o. je navrženo schéma s rozmístěním prvků EZS, které je zobrazeno v příloze č.2. 

6.1.2 Režimová ochrana

Pro bezproblémovou funkčnost celého zabezpečovacího systému je nutné dodržovat 

některé postupy a opatření. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, pracovní doba je zde během 

týdne od 8:00h do 16:30h, během víkendů a svátků je výrobní objekt podniku uzavřen. Jako 

první vstupují ráno v 7:30h do objektu ředitel a majitel společnosti a manažer. Jako poslední 

opouští  objekt  odpoledne  v 17:00h  manažer  společnosti.  Externí  uklízečka  přijíždí  každý 

všední  den  odpoledne  v 18:00h.  Proto  bych  jako  jedno  z prvních  opaření  vedoucích  ke 

zlepšení současného stavu doporučil vytvořit klíčový režim. V současné době vlastní klíče od 

objektu spolu s přístupovým kódem k EZS všech pět zaměstnanců podniku. Nově by klíče od 

objektu  spolu  s přístupovým  kódem  k deaktivaci  EZS  měli  mít  pouze  ředitel  a  majitel 

společnosti, manažer společnosti a externí uklízečka. Tito tři zaměstnanci by vždy měli dbát 

na to, aby při jejich odchodu z objektu byla řádně uzavřena všechna okna, uzamčeny všechny 

přístupové dveře a zapnutý EZS. V případě, že toto opatření nebude dodržováno, navrhuji, 

aby patřičný zaměstnanec nesl přímou odpovědnost za vzniklou škodu. 

K zajištění  fyzického  zásahu  v případě  vyhlášení  poplachu  navrhuji  připojit  EZS 

prostřednictvím  telefonního  komunikátoru  JA-65X  na  PCO.  Dále  navrhuji  k  zajištění 

přehledu o stavu EZS nastavit prostřednictvím SMS serveru společnosti Jablotron alarms a.s. 

zasílání systémových SMS zpráv na mobilní telefon ředitele a majitele společnosti. Pomocí 

těchto zpráv je možné obdržet na mobilní telefon informaci o poplachu, požáru, sabotáži nebo 

poruše EZS. 

Na základě normy ČSN EN 50131-1-Z1 a dohodě s ředitelem a majitelem společnosti 

bych  jako  další  opatření  směřující  k bezporuchové  činnosti  EZS  navrhoval  provádět 
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pravidelnou kontrolu tohoto systému. Pravidelné revize EZS provádí revizní technik 1 krát za 

rok, zpracovává revizní zprávu a zápis do knihy EZS. Doporučené termíny kontroly uvádí 

tabulka 9.

Tabulka 9 - Doporučené termíny kontroly EZS

Činnost Doporučený termín kontroly
Kontrola funkce čidel 1 x měsíčně
Kontrola vnější signalizace 1 x ročně
Kontrola ústředny 1 x za 6 měsíců
Kontrola zdrojů při signalizaci 
poplachu 1 x za 3 měsíce

Měření zemních a izolačních odporů 1 x ročně
Zkušební hodinový provoz na 
náhradní baterii 1 x ročně

Veškeré kontroly funkce činnosti může provádět sám ředitel a majitel společnosti nebo jím 

pověřená osoba. Údržbu a servis musí provádět dodavatel EZS na základě servisní smlouvy. 

Pravidelné revize musí být vždy prováděny pouze revizním technikem.

6.1.3 Orientační ceník

Celkové náklady na rozšíření stávajícího systému zabezpečení jsou pro tuto optimální 

variantu zabezpečení objektu dle následujícího rozpisu stanoveny na cca 69 500 Kč včetně 

DPH a uvedeny v následující tabulce 10.

Tabulka 10 - Ceník optimální varianty zabezpečení objektu

Pol. Název položky Množství Cena/ks/m Cena celkem
1 Pozinkovaný ostnatý drát - role 100m 1 ks 530 Kč 530 Kč
2 Držák ostnatého drátu 22 ks 100 Kč 2 200 Kč
3 Bezpečnostní fólie SCX + montáž 12 m2 1 190 Kč 14 280 Kč
4 Zábrana proti vysazení dveří 9 ks 40 Kč 360 Kč
5 Plech ke zpevnění výplně dveří 3 ks 2 000 Kč 6 000 Kč
6 Bezpečnostní kování Bilder 2800 3 ks 1 500 Kč 4 500 Kč
7 Konstrukce k zabránění výstupu na střechu 14 ks 1 250 Kč 17 500 Kč
8 Venkovní PIR detektor VX-402 2 ks 4 740 Kč 9 480 Kč
9 PIR detektor JS-20 LARGO 5 ks 534 Kč 2 670 Kč

10 Detektor kouře SD-280 2 ks 780 Kč 1 560 Kč
11 Venkovní siréna OS-360A 1 ks 1 530 Kč 1 530 Kč
12 Telefonní komunikátor JA-65X 1 ks 1 500 Kč 1 500 Kč
13 Záložní akumulátor SA-214-7 1 ks 432 Kč 432 Kč
14 Atrapa bezpečnostní kamery Dummy 1 ks 490 Kč 490 Kč
15 Kabel SYKFY-2 60 m 7 Kč 420 Kč
16 Vnější výstražná samolepka ALARM 2 ks 6 Kč 12 Kč
17 Montáž 1 5 000 Kč 5 000 Kč
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18 Programování ústředny EZS 1 1 000 Kč 1 000 Kč
∑ Cena celkem včetně DPH   69 464 Kč

6.2 Základní varianta zabezpečení objektu
Tato varianta vychází z optimální varianty zabezpečení objektu a je zpracována dle 

požadavků  ředitele  a  majitele  společnosti  v cenové  relaci  od  50 000  Kč  do  55 000  Kč. 

Z důvodu  finančního  omezení  tato  varianta  řeší  pouze  základní  způsob  technického 

zabezpečení  výrobních  prostor  objektu  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o  a  je  navržena 

takovým  způsobem,  aby  její  variabilita  umožnila  postupný  přechod  k optimální  variantě 

zabezpečení objektu v období jednoho až dvou let. 

6.2.1 Technická ochrana

V této variantě zabezpečení objektu se zaměřím pouze na nejkritičtější místa technické 

ochrany a k zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku budou vybrány pouze stěžejní prvky 

MZS a EZS. 

Mechanické zábranné systémy

Stejně  jako  v optimální  variantě  zabezpečení  objektu  je  i  zde  prvním  bodem 

směřujícím ke zvýšení bezpečnosti  v objektu ochrana perimetru.  Z tohoto důvodu navrhuji 

stejně  jako  v optimální  variantě  zvýšit  účinnost  stávajícího  oplocení  instalací  vrcholové 

zábrany  tvořené  třemi  řadami  pozinkovaného  ocelového  ostnatého  drátu  MOTTO  ZN. 

Aktuální cena tohoto ostnatého drátu je 530 Kč za 100 m. K výsledné ceně je pak nutno ještě 

připočítat náklady za držáky ostnatého drátu, které jsou potřebné pro montáž ostnatého drátu 

na stávající  oplocení. Cena těchto držáků se pohybuje kolem 100 Kč za kus, podle druhu 

použitého materiálu,  povrchové úpravy, tvaru profilu apod. Tento držák ostnatého drátu je 

zobrazen na obrázku 19 a pro vytvoření vrcholové zábrany jej bude potřeba celkem 22 kusů. 

Montáž  těchto  vrcholových  zábran  si  lze  udělat  svépomoci  nebo  si  ji  objednat  

u specializované firmy.[17]
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Obrázek 19 - Držák ostnatého drátu Standard [17]

Jednoduchým způsobem, kterým je možno zajistit  ochranu oken, je nainstalovat na 

tato  okna  z vnitřní  strany bezpečnostní  fólie.  Tyto  bezpečnostní  fólie  zamezují  prohození 

cizích  předmětů,  snižují  riziko  vykradení  a  znesnadňují  vniknutí  případných pachatelů  do 

objektu. Hlavními výhodami těchto bezpečnostních fólií jsou vysoká odolnost proti napadení, 

možnost  dodatečné  aplikace  na  skleněné  plochy  a  jejich  nenápadnost.  I  v této  variantě 

navrhuji  použít  bezpečnostní  fólii  SCX  od  firmy  Next.  Tato  bezpečnostní  fólie  SCX  se 

instaluje na vnitřní stranu prosklené plochy a její cena se aktuálně pohybuje okolo 990 Kč za 

metr čtvereční včetně montáže. Na rozdíl od optimální varianty však nebude tato bezpečnostní 

fólie  instalována  na  všech  oknech,  ale  bude  nainstalována  pouze  na  oknech,  která  jsou 

přístupná  přímo  z ulice,  protože  představují  nejslabší  místo  plášťové  ochrany.  Nedostatek 

tohoto prvku bude vykompenzován instalací  kombinovaného detektoru JS-25 COMBO do 

stávajícího EZS. Tento kombinovaný detektor umí kromě pohybu osob v místnosti detekovat 

i  rozbití  skleněných  výplní,  a  proto  jej  lze  využít  i  k ochraně  jinak  nezabezpečených 

skleněných ploch. [15]

Dalším  prvkem,  který  je  třeba  i  v této  základní  variantě  zajistit  proti  překonání  

a vniknutí pachatele, jsou vstupní dveře. Přestože jsou stávající dveře vybaveny přídavnými 

zámky značky Wins Haus, nejsou zajištěny především proti vysazení ze závěsů, prokopnutí 

a rozbití skleněné výplně. Proti násilnému vysazení dveří ze závěsů lze i v této variantě použít 

mechanických zábran, zobrazených na následujícím obrázku 20. 
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Obrázek 20 - Zábrany proti vysazení dveří ze závěsů [8]

Proti prokopnutí a rozbití skleněné výplně vstupních dveří navrhuji i v této variantě zvýšit 

odolnost  spodních  plastových  částí  pomocí  oplechování  z vnitřní  strany,  a  horních 

prosklených  výplní  pomocí  bezpečnostní  fólie.  Stávající  dveře  dále  nemají  bezpečnostní 

kování, které by ochránilo zámkovou vložku proti různým způsobům překonání. Proto bych 

i  v této  variantě  doporučil  doplnit  vybrané  dveře  bezpečnostním  kováním  Bilder  2800, 

zobrazeném na obrázku 21, které je opatřeno krytkou proti odvrtání a je certifikováno ve 2. 

bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627. Cena mechanických zábran proti násilnému vysazení 

dveří ze závěsů se pohybuje od 37 Kč do 180 Kč za kus. Na každé dveře je potřeba použít 

celkem 3 kusy. Oplechování spodní části dveří se dá udělat pomocí pozinkovaného plechu 

tloušťky 1,5 mm, cena se včetně montáže aktuálně pohybuje kolem 2000 Kč do 2m2. Pro účel 

zvýšení  průlomové  odolnosti  horních  prosklených  výplní  dveří  bych  opět  doporučil 

bezpečnostní fólii SCX od firmy Next, jejíž cena se pohybuje okolo 990 Kč za metr čtvereční 

včetně montáže. Cena bezpečnostního kování Bilder 2800 se aktuálně pohybuje okolo 1500 

Kč. Na rozdíl od optimální varianty však nebudou tyto bezpečnostní prvky instalovány na 

všech  vstupních  dveřích,  ale  budou nainstalovány pouze na vstupních  dveřích,  které  jsou 

přístupné přímo z ulice, protože představují další slabé místo plášťové ochrany. Nedostatek 

těchto  prvků  bude  i  v tomto  případě  částečně  vykompenzován  instalací  kombinovaného 

detektoru  JS-25  COMBO  do  stávajícího  EZS.  Tento  kombinovaný  detektor  umí  kromě 

pohybu  osob v místnosti  detekovat  i  rozbití  skleněných  výplní,  a  proto  jej  lze  využít  jak 

k ochraně jinak nezabezpečených skleněných ploch,  tak i k ochraně prosklených výplní na 

vstupních dveřích. [7]
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Obrázek 21 - Bezpečnostní kování BILDER 2800 [7]

K zabránění přístupu na střechu objektu bych i v této variantě zabezpečení doporučil 

umístit  na  okraj  střechy  alespoň  zábrany  z ostnatého  drátu.  Alternativou  k zábraně 

z nevzhledného  ostnatého  drátu  by  opět  mohlo  být  použití  speciální  konstrukce  se 

svařovaným pletivem s jemnými očky - 15 x 15 mm z ocelového drátu nahnuté nad volný 

prostor ve směru postupu pachatele.  Aktuální  cena této  speciální  svařované konstrukce se 

pohybuje kolem 1250 Kč za tři metry. [8]

Elektrický zabezpečovací systém

Úkolem tohoto systému je chránit majetek společnosti a proto musí být zajištěno, že 

bude spolehlivý.  Hlavním cílem zlepšení  stávajícího  systému je  i  v této  variantě  rozšíření 

střežených  prostor  na  ostatní  místa  v objektu  společnosti.  Nově  je  nutné  mezi  tato  místa 

zahrnout  venkovní  prostory,  tedy  vnitřní  perimetr  objektu  a  také  všech  pět  místností  ve 

výrobní budově společnosti, tedy vnitřní prostory objektu. 

Pro zvýšení ochrany perimetru navrhuji i v této variantě nainstalovat do venkovních 

prostorů vedle výrobní budovy 2 ks PIR detektoru VX-402, který je zobrazen na následujícím 

obrázku 22. Tento PIR detektor, který je určen do všeobecného venkovního prostředí vychází 

z osvědčeného  dvouzónového  pohybového  detektoru  firmy  OPTEX.  Umožňuje  nastavit 

detekční vzdálenost v ose optiky od 1,4 do 14 m a příčně při 90° úhlu záběr vyklopení o 45° 

na obě strany. Výrobce udává instalační výšku 0,8 až 1,2 m. Aktuální cena tohoto detektoru je 

4740 Kč. 
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Obrázek 22 - PIR detektor VX-402 [11]

Pro zvýšení ochrany pláště a současně k ochraně vnitřních prostorů výrobní budovy 

navrhuji, na rozdíl od optimální varianty zabezpečení objektu,  vybavit všechny místnosti, ve 

kterých  se  nacházejí  cenná  aktiva  společnosti,  kombinovaným  PIR  detektorem  Tento 

kombinovaný detektor  umí  kromě pohybu osob v místnosti  detekovat  i  rozbití  skleněných 

výplní,  a  proto  může  tento  prvek  zajistit  ochranu  jinak  nezabezpečených  skleněných 

otvorových výplní  a  prosklených částí  vstupních  dveří.  V případě  této  varianty je  dobrou 

volbou detektor JS-25 COMBO, zobrazený na obrázku 23, který se aktuálně prodává za 1072 

Kč. Tento detektor pro usnadnění montáže zabezpečovacího systému kombinuje snímač PIR 

k  prostorové  ochraně  se  snímačem rozbití  skla  pro  ochranu plášťovou.  Má 3  samostatné 

výstupy - rozbití skla, pohyb osoby a sabotáž snímače. PIR snímač pohybu zpracovává signál 

metodou násobné analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti 

proti  falešným  poplachům.  Detektor  rozbití  skla  užívá  duální  metodu,  při  které  jsou 

vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti, např. náraz do skleněné výplně, 

a následné zvuky řinčení skla. Toto řešení vyniká vysokou spolehlivostí  reakce při rozbití 

skleněné výplně a nízkou náchylností k nežádoucím reakcím. Citlivost detektoru lze snadno 

nastavit podle vzdálenosti a rozměrů chráněných oken. Navíc je snímač rozbití skla vybaven 

volitelnou paměťovou indikací. Se základní čočkou má snímač PIR délku záběru 12 m a úhel 

detekce 120°. Detekční vzdálenost snímače rozbití skla je 9 m. Je navržen jak pro montáž na 

rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. Ve snímači lze vyměnit základní čočku za verzi pro 

dlouhé chodby, nebo záclonovou čočku. Doporučená instalační výška je 2,5 m. [11,14]
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Obrázek 23 - Kombinovaný detektor JS-25 COMBO [11]

Dalším  navrhovaným  opatřením  je  i  v této  variantě  výměna  stávající  venkovní 

nezálohované sirény OS-350 za venkovní zálohovanou sirénu OS-360A, která se aktuálně 

prodává za 1530 Kč. 

K zajištění  připojení  stávajícího  EZS  na  PCO  navrhuji  i  v této  variantě  doplnit 

stávající systém o telefonní komunikátor JA-65X, který se aktuálně prodává za 1500 Kč. 

Pro zajištění provozuschopnosti EZS při výpadku dodávky elektrické energie navrhuji 

i  v této  variantě  doplnit  stávající  systém  o  záložní  bezúdržbový  akumulátor  SA-214-7 

s kapacitou 12V/7Ah, který se aktuálně prodává za 432 Kč. [11,12]

V této variantě jsem se pokusil navrhnout takové prostředky technické ochrany, které 

jsou pro základní  zabezpečení  posuzovaného objektu  dostačující  a  zároveň se  jejich  cena 

pohybuje  v přijatelných mezích.  Pro tuto základní  variantu zabezpečení  výrobních prostor 

objektu  Portas-Limberg  s.r.o.  je  navrženo  schéma  s  rozmístěním  prvků  EZS,  které  je 

zobrazeno v příloze č.3. 

6.2.2 Režimová ochrana

Pro bezproblémovou funkčnost celého zabezpečovacího systému je nutné i pro tuto 

variantu zabezpečení objektu navrhnout a dodržovat některé postupy a opatření. Proto bych 

jako  jedno  z prvních  opaření  vedoucích  ke  zlepšení  současného  stavu  doporučil  vytvořit 

klíčový režim. V současné době vlastní klíče od objektu spolu s přístupovým kódem k EZS 

všech  pět  zaměstnanců  podniku.  Nově  by  klíče  od  objektu  spolu  s přístupovým  kódem 

k deaktivaci EZS měli mít pouze ředitel a majitel společnosti, manažer společnosti a externí 

55



uklízečka. Tito tři zaměstnanci by vždy měli dbát na to, aby při jejich odchodu z objektu byla 

řádně uzavřena všechna okna, uzamčeny všechny přístupové dveře a zapnutý EZS. V případě, 

že  toto  opatření  nebude  dodržováno,  navrhuji,  aby  patřičný  zaměstnanec  nesl  přímou 

odpovědnost za vzniklou škodu. 

K zajištění  fyzického  zásahu  v případě  vyhlášení  poplachu  stejně  jako  v optimální 

variantě zabezpečení objektu navrhuji připojit EZS prostřednictvím telefonního komunikátoru 

JA-65X na PCO. Dále bych i pro tuto variantu zabezpečení navrhoval k zajištění přehledu 

o stavu EZS nastavit prostřednictvím SMS serveru společnosti Jablotron alarms a.s. zasílání 

systémových SMS zpráv na mobilní telefon ředitele a majitele společnosti.

Na základě normy ČSN EN 50131-1-Z1 a dohodě s ředitelem a majitelem společnosti 

pak  jako  další  opatření  směřující  k bezporuchové  činnosti  EZS  navrhuji  stejně  jako 

v optimální  variantě provádět pravidelnou kontrolu tohoto systému.  Pravidelné revize EZS 

provádí  revizní  technik  1  krát  za  rok,  zpracovává  revizní  zprávu a  zápis  do  knihy  EZS. 

Doporučené termíny kontroly uvádí tabulka 10 na straně 41.

6.2.3 Orientační ceník

Celkové náklady na rozšíření stávajícího systému zabezpečení jsou pro tuto základní 

variantu zabezpečení objektu dle následujícího rozpisu stanoveny na cca 51 700 Kč včetně 

DPH a uvedeny v následující tabulce 12.

Tabulka 11 - Ceník základní varianty zabezpečení objektu

Pol. Název položky Množství Cena/ks/m Cena celkem
1 Pozinkovaný ostnatý drát - role 100m 1 ks 530 Kč 530 Kč
2 Držák ostnatého drátu 22 ks 100 Kč 2 200 Kč
3 Bezpečnostní fólie SCX + montáž 3 m2 1 190 Kč 3 570 Kč
4 Zábrana proti vysazení dveří 3 ks 40 Kč 120 Kč
5 Plech ke zpevnění výplně dveří 1 ks 2 000 Kč 2 000 Kč
6 Bezpečnostní kování Bilder 2800 1 ks 1 500 Kč 1 500 Kč
7 Konstrukce k zabránění výstupu na střechu 14 ks 1 250 Kč 17 500 Kč
8 Venkovní PIR detektor VX-402 2 ks 4 740 Kč 9 480 Kč
9 PIR detektor JS-25 COMBO 5 ks 1 072 Kč 5 360 Kč

10 Venkovní siréna OS-360A 1 ks 1 530 Kč 1 530 Kč
11 Telefonní komunikátor JA-65X 1 ks 1 500 Kč 1 500 Kč
12 Záložní akumulátor SA-214-7 1 ks 432 Kč 432 Kč
13 Kabel SYKFY-2 55 m 7 Kč 385 Kč
14 Vnější výstražná samolepka ALARM 2 ks 6 Kč 12 Kč
15 Montáž 1x 4 500 Kč 4 500 Kč
16 Programování ústředny EZS 1x 1 000 Kč 1 000 Kč
∑ Cena celkem včetně DPH   51 619 Kč
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7 Závěr

Cílem  této  diplomové  práce  bylo  za  využití  metod  analýzy  a  hodnocení 

bezpečnostních rizik identifikovat kritická místa technického zabezpečení výrobních prostor 

objektu společnosti Portas - Limberg s.r.o. a navrhnout optimální řešení problému. Vytvoření 

dokonalého systému technické ochrany je nesplnitelný úkol, neboť se vždy dá nalézt způsob, 

kterým  lze  i  sebelepší  bezpečnostní  opatření  překonat.  Nicméně  snaha  o  minimalizaci 

bezpečnostních rizik je nezbytná i v tomto případě, protože od určitého okamžiku už přestává 

být úsilí vynaložené na překonání zabezpečení pro pachatele akceptovatelné. Proto je alespoň 

tohoto bodu nutné dosáhnout. Rozsah přijatých opatření musí odpovídat významu chráněných 

hodnot a ty v tomto případě nejsou zcela zanedbatelné. Rozšíření a zdokonalení stávajícího 

způsobu  zabezpečení  si  vždy  vyžádá  nemalé  finanční  náklady,  tyto  náklady  se  však  při 

vhodně  zvoleném  přístupu  brzy  vrátí  v podobě  uchráněných  hodnot  a  dobrého  jména 

společnosti.

Úvodní část je věnována vybraným právním předpisům a technickým normám, které 

řeší  bezpečnost  osob a  majetku  v České republice.  V následující  části  jsem se zaměřil  na 

obecný popis jednotlivých druhů ochrany.  Na tomto místě je důležité uvést, že funkčnost  

a  efektivitu  celého  zabezpečovacího  systému  lze  zajistit  jedině  vzájemnou  kombinací  

a propojením jednotlivých druhů ochrany.  V následující  části  jsem se zaměřil  na samotný 

objekt  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o.,  kde  jsem popsal  jeho  umístění,  okolí,  aktiva  

a současný způsob zabezpečení. 

Na  základě  zjištěných  informací  jsem  pro  posouzení  bezpečnostního  stavu  

a  vyhodnocení  bezpečnostních  rizik  zpracoval  analýzu  rizik.  Identifikaci  a  následné 

vyhodnocení  bezpečnostních  rizik  jsem  provedl  pomocí  Ishikawova  diagramu,  metody 

FMEA, Paretova principu a Lorenzovy křivky. Výsledky předcházející analýzy jsem následně 

verifikoval pomocí metody souvztažnosti. Z významných rizik lze uvést především vniknutí 

do objektu přes okna, dveře, střešním pláštěm, překonání oplocení nebo bran, překonání EZS, 

krádež technického materiálu  nebo výrobních prostředků,  krádež  výpočetní  techniky nebo 

informací, krádež automobilů a poškození vybavení nebo výrobků. 

S využitím výsledků z provedené analýzy bezpečnostních rizik, teoretických znalostí 

a praktických poznatků jsem v předposlední části této práce navrhnul opatření, která by měla 

vést  k minimalizaci  bezpečnostních  rizik  v objektu  společnosti  Portas  -  Limberg  s.r.o. 

Zejména se jedná o zabezpečení  oken,  dveří,  střešního pláště  a rozšíření  stávajícího EZS, 

který svou konfigurací nepředstavuje pro případného pachatele obtížně překonatelný systém. 
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Návrh opatření je proveden ve dvou variantách,  které jsou doplněny o obrázky vybraných 

technických  prostředků,  finanční  vyjádření  a  schémata  s navrhovaným  rozmístěním 

jednotlivých prvků EZS. 

Na  závěr  je  tedy  dobré  podotknout,  že  k ochraně  určitého  objektu  není  možné 

přistupovat vždy komplexním způsobem. Každý objekt má svá specifika a proto je potřeba 

vycházet z právních předpisů, technických norem ale také z konkrétních požadavků a přání 

samotného  klienta.  Při  navrhování  je  tedy  důležité  skloubením  vhodných  typů  ochrany 

vytvořit zabezpečovací systém s maximální účinností v závislosti na finančních možnostech 

klienta. 
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Seznam použitých zkratek

CCTV Uzavřený televizní okruh

EZS Elektrický zabezpečovací systém

FMEA Analýza selhání a jejich dopadů

MZS Mechanický zábranný systém

PCO Pult centralizované ochrany

PIR Pasivní infračervené záření
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