
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzická ochrana firmy DEMONTSTAV, s.r.o. 

v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Alena Novakovská 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Veselý 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 30. listopadu 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. dubna 2011 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení  

 

 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.“  

 

 

 

V Ostravě dne 15. dubna 2011    …………………………..   

              Alena Novakovská 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Václavovi Veselému za 

ochotu, připomínky a cenné rady při zpracování dané problematiky a za vstřícnost vedení 

firmy DEMONTSTAV s.r.o. 

 Rovněţ bych chtěla poděkovat všem ostatním, kteří mi věnovali čas a úsilí v průběhu 

zpracování mé bakalářské práce. 



ANOTACE 

 

 NOVAKOVSKÁ, Alena. Fyzická ochrana firmy DEMONTSTAV, s.r.o. v Ostravě. 

Bakalářská práce: Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, Katedra bezpečnostního managementu, 2011, 55 stran, 5 příloh.  

 Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav Veselý. 

 

 Bakalářská práce se především zabývá technickým zabezpečením firmy 

DEMONTSTAV s.r.o. V teoretické části je práce zaměřena na právní úpravu v oblasti 

ochrany objektu, integrovaný bezpečnostní systém a základní druhy fyzické ochrany 

k zabezpečení objektu.  

 Dále následuje popis objektu a jeho současný stav mechanického zabezpečení. Na 

základě výsledku analýzy je doporučena především aplikace prvků elektronického 

zabezpečovacího systému. 
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ANNOTATION 

  

 NOVAKOVSKÁ, Alena. Physical Protection of the Company DEMONTSTAV, Ltd. 

in Ostrava. Bachelor thesis: Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Safety Management, 2011, 55 parties, 5 attachments.

 Contributor advisor of the bachelor thesis Ing. Václav Veselý. 

 

 This thesis mainly deals with technical security at DEMONTSTAV Company Ltd. In 

the theoretical part of the work we focus on legislation, an integrated security system and the 

basic forms of physical security and protection of the building. 

 It is followed by a description of the object and its current state of mechanical 

security. Based on the results of the analysis, following application of elements of the 

electronic security system is especially recommended. 
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ÚVOD 

 Ţijeme v době, kdy je jakékoliv napadení, ať jiţ teroristické nebo kriminální, velice 

reálné. Rozmáhání kriminality a násilí ve společnosti vzniká od upadající morálky občanů, 

přes migraci osob aţ po výchovu dětí a další aspekty.  

 Při migraci dochází k přesídlování osob různých etnik na území jiných států. 

Migrací lidí rovněţ nezřídka dochází mezi původním obyvatelstvem k rasistickým 

pohnutkám na přistěhovalce, vzniká zde nevraţivost mezi různými etniky a přibývá 

násilností mezi nimi. Rovněţ nezájem rodičů o své děti a nesprávná výchova vedou často 

 k pouliční kriminalitě. [24] 

  

 Podstatný nárůst kriminality po společenských změnách obrací zájem občanů, firem 

i institucí na zabezpečení svého majetku. Ochrana objektu zahrnuje řadu funkcí, jako 

například protipoţární ochranu proti úniku vody a plynu, ochranu proti přerušení dodávky 

elektrické energie a také ochranu proti vloupání a krádeţím. 

 Díky aktivitě dovozních firem a tehdejších invencí domácích konstruktérů 

a výrobců, je na trhu dostatečný sortiment zabezpečovacích prostředků. Konkrétní typ 

a jeho konfiguraci si zákazník vybírá sám. A to nejlépe po doporučení odborné firmy, která 

provede montáţ, případně i servis.  

 

 V dnešní době ochrana osob a majetku nic neztrácí na svém významu. Naopak její 

význam roste a společnost se snaţí zákonnými prostředky posílit ochranu osob a majetku. 

Na jedné straně se zpřísňuje legislativa, na druhé straně se neustále zdokonalují technické 

prostředky ochrany osob a majetku. [24] 

 

 Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou 

objektu firmy DEMONTSTAV, s.r.o. v Ostravě a na základě studiem získaných 

teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout inovativní způsob fyzické ochrany 

této firmy. Jelikoţ v daném objektu není přítomna fyzická ostraha, je tato bakalářská práce 

především zaměřená na prvky mechanického a elektrického zabezpečovacího systému. 

Při návrhu a tvorbě zabezpečení vycházím z toho, co je předmětem chráněných aktiv a jak 

je vhodné tyto předměty ochraňovat, aby ekonomické náklady na zabezpečení nepřesáhly 

hodnotu střeţeného majetku. 
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1 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY OBJEKTU 

 Jedná se o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisí 

s bezpečností a zabezpečením objektů. 

1.1 Právní předpisy 

 Mezi základní právní předpisy související s ochranou objektů řadíme především 

ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní řád, 

Trestní zákon, Zákon o poţární ochraně. 

 

Ústava České republiky 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. byl přijat Českou národní radou dne 16.12 1992 

a účinnosti nabyl dne 1.1 1993. Je rigidní a má obecnou formu. Vedle Listiny základních 

práv a svobod jde o nejvýše postavený zákon, pomineme-li mezinárodní smlouvy. Jedná se 

o soubor právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické 

principy České republiky (ČR) jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. Společně s Listinou základních práv a svobod tvoří hlavní sloţku 

ústavního pořádku ČR. Upravuje základní záleţitosti, které se týkají občana ČR a státu. 

Stanovuje postup státní moci, jenţ vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a 

soudní. [1,23] 

 

 Ústava České republiky obsahuje Preambuli, osm hlav a 113 článků, jednotlivé 

hlavy: 

I. Základní ustanovení 

II. Moc zákonodárná 

III. Moc výkonná 

IV. Moc soudní 

V. Nejvyšší kontrolní úřad 

VI. Česká národní banka 

VII. Územní samospráva 

VIII. Přechodná a závěrečná opatření 
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Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Veřejnosti je 

známa jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve 

znění pozdějších předpisů. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou 

hodnotou. V listině základních práv a svobod je zakotven princip, ţe omezení základních 

práv a svobod je moţné pouze na základě zákona. Při ochraně objektu můţe dojít 

k omezení základních práv a svobod občanů, a proto takovéto omezení musí být podloţeno 

zákonem.  

 

 Listina základních práv a svobod garantuje: 

 právo na ţivot, v rámci řešené problematiky se vztahuje k ochraně ţivota osob 

nacházejících se v chráněném objektu nebo podniku či v souvislosti se 

zajišťováním ochrany jiných bezpečnostních zájmů podniku, nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí a osobní svobodu; 

 právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu 

jména, jakoţ i ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí neoprávněným 

shromaţďováním, zveřejňováním nebo zneuţíváním údajů o své osobě; 

 právo vlastnit majetek - vlastní-li někdo majetek, pak ostatní mají povinnost tato 

majetková práva respektovat; 

 nedotknutelnost obydlí, není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 

v něm bydlí; 

 právo zaručení listovního tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, 

s výjimkou, které stanoví zákon, a zaručení tajemství podávané telefonem, 

telegrafem a podobným způsobem; 

 právo na informace, které má kaţdý občan a přeneseně i organizace. Opatřování 

informací se děje buď přímo oprávněnou osobou, nebo prostřednictvím osoby, 

která jej zastupuje (např. soukromá bezpečnostní agentura). [2] 

 

Občanský zákoník  

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

upravuje oblast soukromého hmotného práva.  
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Mezi podstatná ustanovení patří tato:  

 pokud hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, můţe ohroţená osoba tento 

zásah přiměřeným způsobem odvrátit (§ 6),  

 fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, dále pak ţivota a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11),  

 vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, pouţívat jeho 

plody a uţitky a nakládat s ním (§ 123),  

 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do jeho 

vlastnických práv (§ 126),  

 kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku (§415),  

 komu hrozí škoda je povinen ji odvrátit přiměřeným způsobem, vzhledem 

k okolnostem ohroţení (§ 417),  

 kdo způsobil škodu, při odvrácení přímo hrozícího nebezpečí, které sám nevyvolal, za 

ni není odpovědný, pokud ovšem nešlo toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, 

anebo jestliţe je způsobený následek zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, 

který hrozil. Rovněţ neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu 

nebo trvajícímu útoku (§ 418),  

 kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti 

se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu nezavinil (§ 420) [3] 

 

Trestní řád  

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

a ustanovení upravuje také některé paragrafy, které jsou důleţité pro ochranu objektu.  

§ 76, odstavec 2, Zadrţení osoby podezřelé:  

 ,,Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění totoţnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [4] 
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Trestní zákon 

 Trestní zákon (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Popisuje některé okolnosti 

vylučující protiprávnost, pro činnost bezpečnostních pracovníků jsou důleţité zejména: 

 

(§28) Krajní nouze: 

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo 

moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 

(§ 29) Nutná obrana: 

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. K jednání v nutné obraně je oprávněn jednat 

kdokoliv, musí jít však o útok, nebo hrozbu útoku ze strany člověka a útok musí přímo 

hrozit nebo trvat. 

 

(§ 30) Svolení poškozeného: 

 Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato 

osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. Svolení musí být 

dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, 

určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel 

beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, ţe by tento souhlas byl udělen vzhledem 

k okolnostem případu a svým poměrům. S výjimkou případů svolení k lékařským 

zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy 

a praxe, nelze za svolení povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení. 

 

(§ 31) Přípustné riziko: 

 Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, 

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

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 
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ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot 

nebo zdraví člověka, aniţ by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem 

souhlas, nebo výsledek, k němuţ směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo 

provádění této činnosti zřejmě odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému 

zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.  

 

(§ 32) Oprávněné použití zbraně:  

 Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [5,23] 

 

Zákon o požární ochraně 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, účelem 

zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před 

poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 

a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku 

poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností jednotek poţární ochrany. 

 Právnické a podnikající fyzické osoby musí dodrţovat a plnit povinnosti na úseku 

poţární ochrany ve všech prostorách, které slouţí k provozování své činnosti. Zákon je 

členěn do tří kategorií, z nichţ kaţdá má jiné podmínky, které je nutné pro plnění 

povinností na úseku poţární ochrany dodrţovat. [6] 

1.2 Vybrané technické normy ochrany objektu  

 Normy představují poţadavky, pokyny a kritéria na vlastnosti materiálů, výrobků 

a postupů. Řeší rozdělení a poţadavky na prostředky zabezpečovacích systémů, přičemţ 

jejich dodrţování není závazné. 

 

 Dále uvádím výběr technických norem, které se vztahují k zabezpečení objektů 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanoví systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 

Systémové poţadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající 

společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích 

zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví 

však konkrétní poţadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů. [7,27] 

 

ČSN EN 50131-2-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

 Tato evropská norma uvádí poţadavky na pasivní infračervené detektory pouţívané 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 

čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Tato norma je pouze shrnutím poţadavků a 

zkoušek detektorů. [8,27] 

 

ČSN EN 50131-3 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny 

 Norma stanovuje poţadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování 

funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách vyuţívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová 

propojení. [9,27] 

 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

 Tato evropská norma uvádí poţadavky na zkoušky a funkční poţadavky na 

výstraţná zařízení, pouţívaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí. [10,27] 

 

ČSN EN 50131-5-3- Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - 

Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

 Tato evropská norma se týká elektrických zabezpečovacích systémů pouţívajícího 

radiové spojení a umístěných ve střeţených prostorech. Norma definuje terminologii 
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pouţívanou v oblasti elektrických zabezpečovacích systémů pouţívajících radiové spojení, 

jakoţ i poţadavky relevantní u tohoto zařízení. Postupy měření a zkoušení. Omezení 

účinku rušivých vlivů. Monitorování radiových přenosových cest. Detekce rušení. [11,27] 

 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

 Tato evropská norma uvádí poţadavky na napájecí zdroje pouţívané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma 

zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se 

instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. [12,27] 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Norma obsahuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící 

a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze a údrţbě systému technického 

vybavení. Norma zahrnuje poţadavky na návrh sytému, instalaci, předaní, provoz a údrţbu 

systémů kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích. [13,27] 

 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

 Tato norma platí pro navrhování únikových cest ze stavebních objektů a stanoví 

normové hodnoty obsazení objektů osobami pro řešení poţární bezpečnosti staveb. [14,27] 

 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 

 Norma popisuje poţadavky na poţární bezpečnost shromaţďovacích prostor. 

Popisuje kritéria evakuace osob z prostor s vysokou hustotou osob a směřuje k eliminaci 

vlivů, které mohou vyvolat nebo zvyšovat paniku při poţáru. [15,27] 

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

Požadavky a klasifikace 

 Tato norma stanovuje poţadavky a způsoby zkoušení vchodových a vnitřních dveří 

uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [16,27] 
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2 INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

 Ve dvacátém století je i přes rozsáhlý technický rozvoj v dnešní době informatiky 

řešen Integrovaný bezpečnostní systém (IBS) na shodném principu jako před staletími. 

Kamenné hradby, vodní příkopy a padací mosty kolem hradů a zámků jsou nahrazeny 

pevnými stavebními betonovými a ocelovými konstrukcemi a různými druhy oplocení. 

 Elektrický zabezpečovací systém (EZS) v kombinaci s kamerovými videosystémy 

je instalován místo stráţních věţí a hlídek. Dále pak rozkazy velitele hradní stráţe 

nahradily organizační a reţimová opatření pro daný objekt, kontrolu pečetí nahradily 

systémy kontroly vstupu identifikačními kartami nebo biometrickými identifikátory. 

 Jakýkoliv ucelený bezpečnostní systém je sloţen z řady technických prvků, které 

jsou mezi sebou navzájem propojeny. Povaţuji tedy za potřebné se o nich stručně zmínit. 

           [25] 

2.1 Struktura integrovaného bezpečnostního systému 

 Prvky struktury IBS systému tvoří: 

 

 Mechanické zábranné systémy 

 Při napadení (narušení) objektu vytváří pevnou zábranu (překáţku) proti vniknutí 

pachatele do chráněného objektu. 

 

 Signalizační a monitorovací systémy 

 Registrují a předávají informace, zda došlo k napadení chráněného objektu. 

V pozitivním případě zjišťují bliţší specifikaci místa, případně způsob napadení objektu 

a předání této informace do řídícího centra. 

 

 Systémy organizačních opatření a ostrahy 

 Přebírá informace, ţe došlo k napadení objektu pachatelem. Systém vyhodnotí 

vzniklý nestabilní stav a následně přijímá odpovídajících opatření k uvedení celého IBS do 

rovnováţného (definovaného) stavu před napadením objektu. [26] 
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2.2 Zabezpečovací systém 

 V současné době jsou značné zkušenosti s vyuţíváním zabezpečovacích prostředků 

v potírání trestné činnosti. Dochází k procesu zevšeobecňování těchto zkušeností 

a ujasňování některých otázek koncepčního, taktického, ale i technického charakteru, které 

je nutné vědecky zdůvodnit a vyřešit. Výsledky těchto teoretických zkoumání by pak měly 

přispět k zefektivnění ochrany majetku a kladně se projevit v bezpečnostní praxi. K tomu 

všemu je však nutné vytvořit určitý model, na němţ budou vědecká zkoumání prováděna 

a ověřována. 

 Především je nutné vymezit základní smysl poskytování ochrany určitému 

chráněnému zájmu. V nejobecnější rovině je poskytování ochrany souborem organizačních 

a technických opatření, která zajistí poţadovanou bezpečnost. Soubor těchto opatření je 

nazýván zabezpečovacím systémem. [26] 

 

 Rozlišujeme dvě roviny pohledu na zabezpečovací systém, které se navzájem 

ovlivňují: 

 

1. Operační hledisko 

2. Technické hledisko 

 

1. Operační hledisko 

 

 Operační hledisko je v zabezpečovacím systému pro různé subjekty odlišné. Jeho 

cílová funkce, tzn. „co má zabezpečovací systém umět“, je věcí názoru a nemusí být 

u všech subjektů, které se na vybudování zabezpečovacího systému podílejí, stejná. Kaţdý 

ze zúčastněných subjektů můţe preferovat jiný způsob a rozsah ochrany. Tato skutečnost 

souvisí jak s otázkou míry propustnosti zabezpečovacího systému a eventuálním 

problémem zmírňování škod v případě překonání systému, tak s otázkou ekonomické, 

společenské a technické efektivnosti zabezpečovacího systému. [26] 

 

 Existují dva hlavní obecné znaky charakterizující zabezpečovací systém: 

 

 existence určitých ohroţených hodnot vystavených nebezpečí za předem známých 

podmínek 
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 existence tzv. vnějších omezení (zúčastněné subjekty jsou v této aktivitě omezeny 

svými dostupnými moţnostmi) 

  

 Za zabezpečovací systémy, jejichţ cílovou funkcí je chránit majetek před 

krádeţemi a vloupáním, povaţujeme kombinaci prostředků klasické, technické, reţimové 

a fyzické ochrany, které jsou více popsány v následující kapitole. 

 

 Systémově lze proces poskytování ochrany libovolnému chráněnému zájmu 

znázornit blokovým diagramem (obrázek 1), který zahrnuje interakci všech základních 

elementů důleţitých pro teoretický rozbor daného problému, tj. chráněného zájmu, oblasti 

nebezpečí, oblasti vnějších vlivů a zabezpečovacího systému. [26] 

 

Obrázek 1 - Diagram procesu poskytování ochrany (zajištění bezpečnosti) 

„chráněnému zájmu“ před „oblastí nebezpečí“ [26] 

 

 Chráněný zájem - jde zpravidla o předmět (objekt), osobu či osoby, na jejichţ 

ochraně má společnost zájem. 

 Oblast nebezpečí - zahrnuje veškerá rizika hrozící chráněnému zájmu, ať uţ jde 

o rizika kriminální nebo jiná (např. poţáry, havárie, přírodní pohromy atd.). 

 Vnější vlivy - jsou další jevy, které ostatní oblasti ovlivňují, ale neobsahují 

„charakteristické rysy nebezpečí“, jako třeba počasí, osvětlení, pohyb osob, sociální vazby, 

flóra a fauna atd. 

 Zabezpečovací systém - vytvořený kombinací všech čtyř základních druhů fyzické 

ochrany objektu (klasická, reţimová, fyzická a technická) musí vţdy stát v cestě mezi těmi 

nebezpečími, proti kterým je zaměřen, a příslušnými chráněnými zájmy. [18] 

 

Chráněný 

zájem 

 

zájem 

 

Zabezpečovací 

systém 

Oblast 

nebezpečí 

Vnější vlivy 
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2. Technické hledisko 

 

 Technické hledisko posuzování zabezpečovacích systémů se stejně jako hledisko 

operační zabývá rozvojem jejich cílové funkce. Zásadní rozdíl mezi oběma hledisky 

spočívá v tom, ţe technické prostředky slouţí především k získání informací o stavu 

chráněného objektu. Charakteristické rysy nebezpečí v okolí chráněného zájmu jsou 

zdrojem informací, které je nutno transformovat na elektrické signály. Tuto funkci zajišťují 

v zabezpečovacích systémech čidla (detektory). 

 Při zkoumání zabezpečovacích systémů z operačního hlediska hovoříme 

v bezpečnostní terminologii o různých kategoriích nebezpečí (např. narušení prostoru, 

krádeţ, sabotáţ, poţár, fyzické napadení). Pro technické prostředky však jsou informace 

tohoto druhu nesrozumitelné, protoţe pracují s fyzikálními jevy a jejich charakteristikami. 

Proto je nutné převést tyto bezpečnostní pojmy na zmiňované podněty s charakteristickými 

rysy nebezpečí, které lze pak technickými prostředky detekovat. 

 Operační prvky zabezpečovacího systému nemají pro technický zabezpečovací 

subsystém ţádný význam, pokud nejsou reprezentovány fyzikálními signály. Kaţdé 

nebezpečí souvisí vţdy s jediným souborem fyzikálních signálů, které ale nemohou 

jednoznačně definovat konkrétní nebezpečí. Kaţdý lidský narušitel můţe odpovídajícím 

způsobem aktivovat technický zabezpečovací subsystém, avšak kaţdá aktivace nemusí 

reprezentovat lidského narušitele. Právě tato skutečnost vytváří teoretický základ pro vznik 

objektivní kategorie, která zákonitě provází kaţdý proces ochrany, tzv. plané poplachy. 

 

 Z výše uvedených úvah vyplývá vztah mezi technickým a operačním přístupem 

z hlediska teoretického rozboru funkcí zabezpečovacího systému jako jednoho z prvků 

systémového modelu procesu ochrany. Především však je nutné chápat technické řešení 

zabezpečovacího systému jako jeden z funkčních prvků operačního popisu. [26] 

 

 Závěrem je moţné konstatovat, ţe při projektování zabezpečovacích systémů je 

nutné obě hlediska stejnou měrou respektovat a vhodně proporcionálně uplatnit.  
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3 ZÁKLADNÍ DRUHY FYZICKÉ OCHRANY 

K ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

 Řešení problémů ochrany musí být vţdy prováděno komplexně. Účinnost celého 

zabezpečovacího systému je totoţná s úrovní a účinností nejslabšího článku systému. 

 Zabezpečovací systém je vytvářen kombinací čtyř základních druhů fyzické 

ochrany: 

 

1. Klasická ochrana  

2. Režimová ochrana  

3. Fyzická ostraha  

4. Technická ochrana  

3.1 Klasická ochrana 

 Zahrnuje veškeré mechanické zábranné prostředky, ztěţující vniknutí do 

chráněného prostoru nebo manipulaci s chráněnými předměty. Je základem kaţdého 

systému ochrany. V lepší či horší podobě se s ní setkáváme u kaţdého objektu, byť jeho 

ochrana nebyla zatím vůbec řešena. Patří sem především zdi, střechy, okna, dveře, zámky, 

trezory, mříţe, vitríny, nerozbitná skla atd. Mnoho objektů má klasickou ochranu na slušné 

úrovni zděděnou po předcích. Ale kaţdý prostředek klasické ochrany je nutno posuzovat 

z hlediska času, po který vydrţí odolávat kvalifikovanému napadení. (Přelézt zeď, vypáčit 

zámek, rozbít dveře apod. je otázkou odhodlání a zručnosti pachatele, jeho vybavení 

a času, který má k dispozici.)  

 Proto je v ochraně zaveden pojem zpoţďovacího faktoru, který vyjadřuje, jak 

dlouho je ochranný prostředek schopen odolávat napadení dostupnými metodami 

a nástroji. Z téhoţ důvodu se musí prostředky klasické ochrany vţdy kombinovat 

s ostatními druhy tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. [26] 

3.2 Režimová ochrana 

 Je souhrnem organizačně administrativních opatření. Tzn., ţe jde o ochranu, která 

sama nevyţaduje téměř ţádné výdaje. I její role je však důleţitá, protoţe je sjednocujícím 
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a řídícím prvkem celého systému ochrany. Teprve kvalitně zpracované reţimové směrnice 

a jejich důsledné dodrţování mohou zajistit účinnou funkcí ostatních druhů ochrany, 

včetně vzájemné součinnosti. 

 Směrnice musí jednoznačně stanovit osobní zodpovědnost nebo prostředky, jejich 

dodrţování a vyuţívání. Součástí reţimu jsou i veškeré pokyny pro návštěvníky, 

zaměstnance i pro stráţní sluţbu. Reţimová opatření musí zahrnovat řádné vyuţívání 

ostatních druhů ochrany a upravovat ostatní činnost personálu tak, aby byl objekt ochráněn 

co nejlépe. [19] 

3.3 Fyzická ostraha 

 Ochrana prováděná ţivou silou (vrátní, hlídači, stráţní, bezpečnostní sluţby, 

policie). Na její úrovni závisí účinnost všech ostatních druhů ochrany. Všechny druhy 

ochrany jsou uţitečné v závislosti od míry účinnosti reakce lidí. Bohuţel personální situace 

ve fyzické ostraze objektů není nejlepší. Nedostatky v ní je potom nutné eliminovat 

vhodným reţimovým a technickým opatřením. Fyzická ostraha je ze všech nejnákladnější, 

proto je vhodné promyšleně kombinovat dostupné prostředky ochrany tak, abychom 

dosáhli co největší bezpečnosti chráněných hodnot. [19] 

 

 Tabulka porovnání fyzické stráže s technickým zabezpečením 

 

Tabulka 1 - Porovnání fyzické stráže s technickým zabezpečením [19] 

Čidlo Strážce 

Je citlivější neţ lidské smysly, ale reaguje 

jen na jev určitého druhu. 

Stráţce má 5 smyslů, kterými situaci 

vyhodnocuje. 

Častěji vyvolá planý poplach. 
V rozboru situace je menší 

pravděpodobnost mýlky. 

Neustále se zvyšuje jeho technická 

úroveň. 
U stráţce se nezvětšuje úroveň smyslů. 

Je spolehlivé, jeho citlivost se s časem 

nezmenšuje. 

Pozornost stráţce klesá v důsledku únavy, 

nudy. 

Je velice obtíţné, nebo nemoţné zabránit 

mu fyzicky ve vyhlášení poplachu. 

Lze mu fyzicky zabránit ve vyhlášení 

poplachu. 

Příjezd zásahové jednotky na signál čidla 

vyţaduje určitý čas. 

V případě poplachu můţe podniknout 

protiopatření. 

Má vysokou vstupní investici. Dlouhodobé periodické financování. 
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Fyzická ostraha zahrnuje:  

 

 Ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a zbraní.  

 Ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných.  

 Ochranu a ostrahu osob.  

 Zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím poplachového přijímacího 

centra.  

 Zajištění pořadatelské sluţby na místech veřejných shromáţdění a akcí. [24] 

 

Hlavní úkoly ostrahy: 

a) Kontrolní a propustková služba - slouţí k zabránění vstupu a výstupu neţádoucích 

osob a vozidel, vynášení materiálu.  

b) Střežení objektů a prostor strážní službou - jedná se o pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště.  

c) Kontrolní činnost - pouţívá se v zabránění rozkrádání a ničení majetku, při 

protipoţární a jiné ochraně majetku.  

d) Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru - jedná se o opatření, která 

jsou realizována aţ po dohodě s vedením podniku. 

e) Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu 

o narušení ochrany objektu - průnik pachatele, poţár, povodeň, výbuch.  

f) Vyrozumění míst poskytující pomoc, tj. sloţky havarijních sluţeb, hasičských útvarů, 

lékařské záchranné sluţby, policie a majitel.  

g) Zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka. [17] 

 

Formy fyzické ostrahy 

 Z hlediska ochrany a ostrahy majetku a osob (objektů, prostorů a osob v nich se 

nacházejících) lze definovat následující formy fyzické ostrahy: 

 

 Strážní služba - je vykonávána z pevných nebo pochůzkových stráţnic. Jejím 

úkolem je pozorování objektu a jeho okolí včetně přilehlých komunikací 

a zabránění nedovolené činnosti na těchto objektech. 

 Bezpečnostní dohled - sleduje se pohyb a činnost osob, dodrţování stanoveného 

vnitřního reţimu, zabezpečení stanovených objektů. Provádí se buď přímo, nebo 
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prostřednictvím elektronických systémů, zejména jako video sledování pomocí 

kamerových systémů. 

 Bezpečnostní ochranný doprovod - jedná se např. o ochranný doprovod osob, 

peněţních hotovostí a cenností. Můţe být realizován pěším způsobem, ve vozidle 

nebo kombinovaně. 

 Bezpečnostní průzkum - zpravidla slouţí k seznámení se s prostředím, ve kterém 

mají být zpravidla realizovány některé z dalších forem fyzické ostrahy. Jde 

o momentální zjišťování a upřesňování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti 

majetku a osob v určitém čase a prostoru. 

 Kontrolní propustková služba - zabraňuje reţimu vstupu a vjezdu do objektu a jeho 

opouštění. Zejména tedy zabraňuje neoprávněnému vnášení nebo vynášení 

(naváţení či vyváţení) předmětů, materiálu, zboţí apod. 

 Bezpečnostní výjezd - zásah - jedná se o formu fyzické ostrahy uskutečňovanou 

v návaznosti na zabezpečení majetku a osob (objektů a prostorů) elektronickými 

zabezpečovacími systémy.[17] 

3.4 Technická ochrana 

 Tato ochrana představuje relativně nový druh zabezpečení objektů. Hlavní funkce 

spočívá v tom, ţe rychle reaguje na změny, které jsou vyvolané pachatelem a na základě 

těchto změn indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí v činnost síly (zásahová 

jednotka), které jsou schopné pachateli v další činnosti zabránit a dopadnout jej ještě před 

dokonáním protispolečenského jednání. [26] 

 

 Za prostředky technické ochrany jsou označovány zejména: 

 elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 

 elektrické požární signalizace (EPS) 

 kamerové a monitorovací systémy 

 

 V rámci zabezpečení objektu technická ochrana účinně doplňuje bezpečnostní 

systém a má dva hlavní úkoly: 

 

1. Podporovat klasickou ochranu, to znamená zajišťovat a předávat informace 

o jejím napadení a umoţňovat tak fyzické ostraze včasný zásah. 
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2. Zvyšovat efektivnost fyzické ostrahy - sniţuje počet zaměstnanců fyzické ostrahy a 

zvyšuje jejich efektivnost. [26] 

 

 Technickou ochranu lze pro začlenění do zabezpečovacího systému dělit do čtyř 

různých hledisek: 

 

 prostorového zaměření  

 způsobu předání poplachového signálu 

 kategorie rizikovosti chráněného objektu 

 stupně zabezpečení chráněného objektu  

 

Hledisko prostorového zaměření 

a) Obvodová ochrana - signalizuje narušení obvodu objektu. Má za úkol pachatele 

odradit či zpomalit jeho postup a předat informaci o narušení ochrany k provedení 

dalších opatření. Obvodem objektu rozumíme jeho katastrální hranice, realizované 

obvykle přírodními nebo umělými bariérami (vodní toky, ploty, zdi atp.) Pro 

obvodovou ochranu se většinou vyuţívají infračervené a mikrovlnné detektory, 

bariéry, kabelové systémy a systémy na detekci překonání plotu. 

 

b) Plášťová ochrana - signalizuje narušení pláště objektu. V tomto případě se vţdy 

zabýváme individuálním stavebním objektem, ať uţ je to celá budova nebo 

vyčleněný komplex místností a prostor ve větším objektu. V praxi se pro plášťovou 

ochranu vyuţívají mechanické a magnetické kontakty, pasivní a aktivní detektory 

rozbití skla, poplachové folie, rozpěrné tyče atd. 

 

c) Prostorová ochrana - signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném 

prostoru. Čidla detekují aţ pohyb v prostoru bezprostředně obklopujícím chráněné 

hodnoty a předměty. Pouţívají se pasivní a aktivní infračervené detektory (PIR, 

AIR), mikrovlnné detektory (MW), ultrazvukové detektory (US) a jejich vzájemné 

kombinace. Tyto čidla souhrnně nazýváme detektory pohybu. 

 

d) Předmětová ochrana - signalizuje napadení nebo neoprávněnou manipulaci 

s chráněným předmětem. Typická je ochrana trezorů nebo sbírkových předmětů. 
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Prostředky předmětové ochrany jsou kapacitní, závěsová, polohová a seismická 

čidla. 

 

e) Klíčová ochrana - signalizuje narušení klíčových míst objektu, tzn. míst 

předpokládaného pohybu pachatele v zájmovém prostoru (chodby, schodiště, haly 

apod.). 

 Kombinacemi těchto typů ochrany se vytváří tzv. vícestupňová ochrana. [26] 

 

Hledisko způsobu předání poplachového signálu 

a) EZS s lokální signalizací - při potírání trestné činnosti plní preventivní 

a informační funkci. Při poplachu je spuštěna akustická nebo optická signalizace 

přímo v chráněném prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

 

b) EZS s autonomní signalizací - výstup poplachové signalizace je u stálé sluţby, 

která je nedílnou součástí objektu a provádí vyhodnocení signálu i zákrok, případně 

přivolává pomoc. Signalizace je dále řešena akustickým a optickým výstupem. 

 

c) EZS s dálkovou signalizací - výstup je vyveden u stálé sluţby, která je 

s uţivatelem objektu smluvně vázána na vyhodnocení signálu a provedení zákroku. 

Typickým příkladem je poplachové přijímací centrum (PPC - dříve nazýváno: pult 

centrální ochrany PCO). Je převáţně vyuţíváno k ochraně objektů, v nichţ není 

zavedená v mimo pracovní dobu fyzická ostraha. [26] 

 

 Způsob předávání poplachového signálu: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Schéma způsobu předání poplachového signálu [26] 

 

 

 

EZS s lokální signalizací 

EZS s autonomní signalizací 

Náhodný občan 

Pověřená osoba 

EZS s dálkovou signalizací 

Policie ČR 

Soukromá bezpečnostní služba 
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Hledisko kategorie rizikovosti chráněného objektu  

Z hlediska stupně rizika není moţné pouţít jakékoli zabezpečovací zařízení pro 

všechny objekty. Jednoduchá zařízení EZS jsou určena pro tzv. nízká rizika, sloţitější pro 

střední rizika a profesionální pro vysoká rizika. 

 

 Systémy EZS rozdělují do čtyř kategorií podle velikosti možného rizika:  

 

 kategorie 1 - nejvyšší riziko  

 kategorie 2 - vysoké riziko  

 kategorie 3 - průměrné riziko  

 kategorie 4 - nízké riziko  

 

Hledisko stupně zabezpečení chráněného objektu 

 Míra rizika je většinou stanovena podle předpokládané znalosti útočníka a jeho 

vybavení. Kaţdý zabezpečovací systém a jeho komponenty musí být klasifikované pro 

pouţití v určitém prostředí a musí být zařazené do určitého stupně zabezpečení. 

 

a) Nízké riziko (stupeň zabezpečení 1) 

 Předpokládá se, ţe útočník má malou znalost EZS a ţe má k dispozici omezený 

sortiment snadno dostupných nástrojů. Zde můţeme zařadit zejména vily, byty, malé 

obchody, chaty atd. 

 

b) Nízké až střední (stupeň zabezpečení 2) 

  Útočník má určité znalosti o EZS a má k dispozici základní sortiment nástrojů 

a přenosných přístrojů (např. víceúčelový měřič multimetr). Tento stupeň zabezpečení 

se můţe pouţít pro malé pošty, obchody, administrativní budovy. 

 

c) Střední až vysoké (stupeň zabezpečení 3) 

 Předpokládá se, ţe útočník je obeznámen s elektrickým zabezpečovacím systémem 

a má úplný sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení. Do tohoto stupně 

zabezpečení se zařazují např. hrady a zámky, galerie, muzea, peněţní ústavy, 

klenotnictví, obchody se zbraněmi. 
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d) Vysoké riziko (stupeň zabezpečení 4) 

 Útočník má moţnost zpracovat podrobný plán vniknutí a má kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících prvků v EZS. Do stupně 

zabezpečení čtyři patří vybrané státní instituce, atomové elektrárny, státní pokladny, 

sklady výbušnin. [26] 

3.4.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 Elektrický zabezpečovací systém se skládá z několika prvků, pomocí kterých je 

schopen opticky nebo akusticky signalizovat v určeném místě přítomnost, vstup nebo 

pokus o vstup pachatele do chráněného objektu. 

 Jednotlivé komponenty tohoto systému plní své specifické funkce a vytvářejí 

tzv. zabezpečovací řetězec (obrázek 3), který se dá vyjádřit takto: 

 

 

Obrázek 3 - Schéma zabezpečovacího řetězce EZS [18] 

 

 Čidla (detektory) jsou zařízení, která reagují na fyzikální změny (jevy), které 

souvisejí s narušením střeţeného objektu či prostoru nebo na neţádoucí manipulaci se 

střeţeným předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového 

signálu nebo zprávy.  

 Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu 

a poţadovaným způsobem je realizuje. Umoţňuje také ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému. Dále zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. 

 Přenos signálu z ústředny do místa signalizace zajišťuje přenosový prostředek. Tyto 

přenosové prostředky také zajišťují cestu opačným směrem, a to v případě povelů. 

 Signalizační zařízení umoţňuje převádět přijaté signály do poţadované formy.

 Doplňková zařízení slouţí k usnadnění ovládání systémů a umoţňují realizovat 

specifické poţadavky.  

Čidlo 

(Detektor) 

Přenosové 

prostředky 

Doplňková 

zařízení 

 

Signalizační 

zařízení 
Ústředna 
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 Všechna spojení elektrického zabezpečovacího systému jsou průběţně nebo 

občasně kontrolována. Tím je v podstatě znemoţněno vyřazení zabezpečovacího systému 

z provozu. Průběţná kontrola správné funkce EZS je jedním ze základních faktorů, které 

ovlivňují zranitelnost systému jako celku. [26] 

 

Postavení EZS v systému ochrany objektu 

 EZS je často ztotoţňována s ochranou nebo zabezpečením objektu. Objekty však 

chrání mechanické zábrany, případně stráţní sluţba. EZS pouze signalizuje napadení nebo 

pokus o napadení střeţeného objektu. Tento signál se ovšem musí dostat k osobám, které 

na něj reagují: sousedé, kolem jdoucí osoby, hlídky civilních bezpečnostních sluţeb, 

policie. EZS má i psychologický význam: viditelně instalované prvky EZS, stejně jako 

nápadné prvky mechanické ochrany, mají na řadu pachatelů silný odstrašující účinek. 

 Při rozhodování o způsobu zabezpečení svého majetku, je nutné brát v úvahu, co 

chceme chránit, v jakých prostorách a přitom nezapomínat na ochranu nejcennějšího - 

zdraví a ţivotů lidí. Také tady musíme hledat místo pro EZS. [19] 

3.4.2 Elektrická požární signalizace  

 Zařízení elektrické poţární signalizaci představuje soubor hlásičů poţáru, ústředen 

EPS a doplňujících zařízení EPS. Tento soubor vytváří systém, kterým je opticky nebo 

akusticky signalizováno ohnisko poţáru nebo jiţ vzniklý poţár.  

 

Takový systém dále může: 

 rozšiřovat informace o poţárně nebezpečné situaci na určená místa,  

 ovládat zařízení, která brání poţáru nebo usnadňují či případně provádějí 

protipoţární zásah 

 zaznamenávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS. 

 

 V prostoru jsou umístěny hlásiče, které jsou spojeny s ústřednou pomocí hlásící 

linky. Pomocí ní jsou z ústředny napájeny a v opačném směru posílají do ústředny 

informace o poţáru. Provozuschopnost hlásící linky je trvale kontrolována ústřednou 

a porucha je signalizována obsluze. [17] 
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Systém EPS se dělí na: 

1. Systémy s kolektivní adresací:  

- ústředna nedokáţe rozlišit, který z hlásičů signalizuje poţár, pozná jen, na které 

hlásící lince vznikl poţár. U systému s kolektivní adresací není technicky moţné 

pouţívat senzory s přenosem naměřené hodnoty. 

 

2. Systém s individuální adresací:  

- ústředna dokáţe rozlišit přímo jednotlivé hlásiče. Zde je moţné dle potřeby připojit na 

ústřednu i některé linky s kolektivní adresací. 

 

 Zařízení EPS tedy stručně slouţí k včasné signalizaci vzniklého ohniska poţáru. 

Výrazně urychluje (samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele) předání této 

informace osobám určeným k zajištění konkrétního zásahu, eventuálně uvádí do chodu 

zařízení, která brání šíření poţáru nebo provádějí protipoţární zásah. Jako při kaţdém 

bezprostředně hrozícím riziku nebo havárii je rychlost předání informace o této hrozbě 

významným faktorem úspěšnosti zásahu. [21] 

3.4.3 Kamerové a monitorovací systémy 

 Systémy průmyslové televize (PTV nebo CCTV = Closed Circuit Television) jsou 

vysoce účinným prvkem zabezpečení objektů. Výrazným způsobem znásobují moţnosti 

fyzické ostrahy objektu tím, ţe jsou schopny monitorovat současně mnoţství střeţených 

prostor, umoţňují obsluze doslova vidět, co se ve střeţeném prostoru děje, a v případě 

jakéhokoli narušení je trvale dokumentovat. Kamerové systémy jsou pouţívány při 

ochraně velkých průmyslových a dopravních komplexů, ve velkoprodejnách, v bankách, 

na benzinových čerpadlech, ale i v různých institucích nebo menších firmách. V objektech 

ministerstva obrany nebo vnitra jsou pouţívány dlouhou dobu. Pouţívání v rodinných 

domcích a bytech občanů není dosud příliš rozšířeno, ale s všeobecným poklesem cen této 

techniky i v této oblasti nasazování PTV postupně více rozšíří. 

 Kamerové systémy se pouţívají buď autonomně, nebo jako doplňková zařízení pro 

akustickou a vizuální kontrolu objektů. [17] 
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 Celý kamerový systém je složen z několika částí: 

 část, která zajišťuje snímání obrazu, 

 část, která zajišťuje přenos obrazu (signálu), 

 část, která přenesený signál zobrazuje, 

 část ovládací, 

 příslušenství. 

  

 Snímání obrazu zajišťují černobílé nebo barevné kamery. Kamery mohou být 

klasické, s prvky CCD nebo digitální. Poţadované vlastnosti kamer jsou rozdílné podle 

okolností, za kterých mají svou základní funkci plnit. Mezi rozhodující vlastnosti kamer 

patří jejich rozlišovací schopnost a citlivost.  

 Přenos obrazu (signálu) od kamery do zařízení určeného k zobrazování obrazu lze 

uskutečnit buď přenosem po drátu, nebo bezdrátovým přenosem. U přenosu po drátu lze 

videosignál v analogové formě přenášet koaxiálními kabely, symetrickými dvoj dráty nebo 

optickými kabely. Bezdrátový přenos, který je při větší vzdálenosti vyšší neţ 500 metrů 

cenově výhodnější neţ systém přenosu po drátu, má také své nevýhody a omezení (např. 

signál šířený prostorem je vystaven mnoha, často předem neodhadnutelným vlivům). 

 Přenesený videosignál je zobrazován a zpracován na monitorovacích zařízeních. 

V současné době se jedná buď o monitory, nebo obrazovky počítačů. Významným 

doplňkem monitorovacích zařízení jsou různé přepínací jednotky nebo kvadrátory, které 

umoţňují sledovat na jediném nebo několika monitorech obraz přenášený z většího počtu 

kamer. Tato doplňková zařízení výrazně zvyšují účinnost kamerových systémů v systému 

zabezpečení. [17] 
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4 FIRMA DEMONTSTAV S.R.O. 

 V následující kapitole stručně představím firmu (společnost) 

DEMONTSTAV s.r.o., která sídlí v Ostravě - Muglinově, ulice Ciorova 563/21 

(obrázek 4) společně s firmou ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o. Společnost se 

specializuje v oboru stavebních, demoličních a zemních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Logo společnosti DEMONTSTAV s.r.o.[28 ]a její sídlo [zdroj: vlastní ] 

 

 Stavební společnost DEMONTSTAV s.r.o. působí ve stavebním průmyslu jiţ 16 let 

a to včetně dvanácti let, kdy fungovala pod obchodním názvem firmy Čajan Rudolf, 

společnost se zabývá především prováděním demoličních, bouracích prací a veškerých 

stavebních prací nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.  

 Společnost disponuje stabilizovaným týmem zkušených techniků a vysoce 

řemeslně zručných zaměstnanců, kteří jsou neustále proškolováni v nových stavebních 

technologiích. Při realizaci zakázek důsledně dodrţuje zásady managementu bezpečnosti 

práce nejen jejich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Svým dlouhodobým 

působením ve stavebním průmyslu a získanými zkušenostmi je schopná se prosadit ve stále 

náročném konkurenčním prostředí. O spokojenosti jejich zákazníků vypovídá fakt, ţe je 

opakovaně poptávána ke zpracování nabídek pro výběrová řízení, ve kterých je často 

úspěšná. 

 Stavební společnost DEMONTSTAV s.r.o. zaručuje profesionalitu, spolehlivost, 

vstřícnost, odborně a kvalitně provedenou práci v nejkratším moţném termínu, za předem 

smluvených podmínek ke spokojenosti jejím zákazníků.  
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Společnost provádí následující práce: 

 Výkopové a zemní práce: strojní a ruční výkopové práce pro pokládku 

inţenýrských sítí, elektrických, teplovodních, vodovodních a plynovodních 

rozvodů; kompletní příprava území pro zaloţení staveb; sanace území a svahů. 

 Terénní úpravy povrchů: strojní a ruční svahování, planýrování, kácení dřevin; 

modelace terénu jako přípravu pro sadové úpravy, provádění hrubých a jemných 

terénních úprav při dokončování staveb, sadové úpravy včetně údrţby zeleně. 

 Demolice a bourací práce: demolice především betonových, ţelezobetonových 

a zděných staveb různé konstrukce a charakteru v jakémkoli rozsahu včetně 

veškerých zemních prací. Demontáţ ocelových konstrukcí; práce ve výškách; 

recyklace stavebních odpadů. Dále bourání podlah a příček, obvodového zdiva, 

nosných prvků a průvlaků, stropních podhledů, střech, oklepání omítek, demontáţ 

strojů a zařízení, vybourávání oken, ruční přesun hmot a jiné dle individuálních 

poţadavků zákazníků.  

 Stavební práce: realizace veškerých průmyslových staveb včetně vybavení, 

přístavby, nástavby a stavební úpravy objektů, výstavba rodinných a bytových 

domů od projektu přes realizaci, aţ po jejich údrţbu. Výstavba inţenýrských sítí, 

vyřízení veškerých povolení se správci, montáţ, provedení přípojek. 

 Zhotovení zpevněných ploch: výstavba komunikací, chodníků, příjezdových cest, 

parkovacích míst, hřišť, odtěţení stávajících konstrukčních vrstev a provedení 

nových konstrukčních vrstev, usazení obrubníků (silničních, zahradních, 

betonových ţlabů - odvodnění), pokládka dlaţby (zámkové, ţulové a kamenné), 

řezání, spárování. [28] 

 

 Ke všem nabízeným stavebním pracím společnost zajišťuje odvoz a uloţení 

přebytečného materiálu na skládku, provedení veškerých zkoušek předepsaných 

a poţadovaných zákazníkem, zpracování kompletní dodavatelské dokumentace, projekční 

a poradenskou činnost. 

 

 Nedílnou součástí společnosti spojenou s realizací a zkvalitněním prováděných 

zakázek je použití širokého vozového parku, který zejména tvoří: 

 osobní automobily: Škoda Octavia; Škoda Roomster; VW Transportér; VW Caddy. 

 nákladní automobily: MAN kontejner LE8.180, MAN kontejner LC8.145; 

kontejnérová Avie A31; Tatra 815; MAN 6x6; MAN 8x6 TEA35440;  
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MAN 8x4 TEA35.410;  VW Transportér – Valník. 

 zemní stroje: – CAT 318; CAT 315B; CAT 345C; Recyklační drtič materiálů; 

Locust 752; JCB 3CX traktorbagr + hydraulické kladivo; JCB 4CX traktorbagr; 

hydraulické kladivo CAT 130; Tatra UDS-114, JCB JS 175W, JCB 8030; 

Buldozéry; Čelní nakládač; Komatsu Pc20; Liebeherr 934; Liebeherr 544 

 

 Společnost DEMONTSTAV s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s následujícími 

obchodními partnery: např. Eiffage Construction Česká republika s.r.o., Hanácké stavby, 

spol. s.r.o., HOMOLA a.s., IMOS Brno, a.s., Inter IKEA Centre Česká Republika, s.r.o., 

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., MP Krásno, a.s., SILNICE MORAVA s.r.o., Statutární 

město Ostrava, RT TORAX s.r.o., VOKD, a.s.. [28] 

4.1 Popis objektu společnosti 

 Jedná se o zcela nově zrekonstruovaný, dvoupodlaţní a částečně podsklepený 

zděný dům s dostačující kapacitou kancelářských a skladových prostor. Celkový rozměr 

domu je 14,5 x 9,5 m. Jedná se tedy o zastavěných 137,75 m
2
. Je vyuţíván 

k administrativním účelům. Základy budovy tvoří betonový základ, zbytek obvodových 

a ostatních nosných stěn je tvořen Heluz cihlami. Střecha je sedlového, z jedné strany 

pultového tvaru a je pokryta střešní krytinou Cembrit. Budova má jen jeden hlavní vchod, 

který není oplocen. Před hlavním vchodem se zatím nachází pouze čtyř místné parkoviště. 

 V blízkosti objektu vede hlavní i boční silnice a chodník. Okolí objektu je 

osvětleno pouličním osvětlení. Objekt se nachází v celkem bezproblémové čtvrti, ale v 

minulosti byl údajně jednou vyloupen. V objektu, jak uţ jsem se výše zmínila, sídlí dvě 

stavební firmy, které prozatím v současné době zaměstnávají téměř 70 pracovníků různých 

profesí, ale v kancelářích pracují zatím jen 8 zaměstnanců. 

 

 

Obrázek 5 - Objekt společnosti DEMONTSTAV s.r.o. [zdroj: vlastní] 
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 Pozemek společnosti má téměř obdélníkový tvar a je oplocen pevnou bariérou se 

dvěma bránami. Na pozemku se momentálně staví pracovně-technická hala (obrázek 5), 

která bude slouţit především pro uskladnění drahých pracovních pomůcek, nářadí, strojů, 

některé z nich jsou prozatím skladovány ve sklepních prostorech společnosti. Také se v 

hale budou nacházet šatny a sociální zařízení pro zaměstnance obou firem. Celkový rozměr 

haly je 15 x 24m.  

 Majitel společnosti mne jiţ dále poţádal o případnou pomoc se zpracováním 

návrhu zabezpečení této pracovně-technické haly, který bude potřeba aţ po dostavění, tzn. 

podle plánu nejdříve na konci léta tohoto roku. 

 Po pravé i levé straně společnosti se nachází dva velké neoplocené pozemky 

(obrázek 6), které uţ nyní také patří společnosti. Na těchto pozemních se bude v budoucnu 

provádět výstavba parkoviště pro nákladní automobily, dopravní a zemní stroje, atd., které 

firma vlastní a stále více se koupí těchto automobilů a strojů rozšiřuje. 

 

 

Obrázek 6 - Letecký snímek objektu [30] 

4.2 Chráněné aktiva  

 Od majitele jsem obdrţela seznam aktiv, která se v objektu nacházejí. Uvnitř 

objektu není trezor, nevyskytují se zde ţádné šperky ani finanční hotovosti. Co se 

uměleckých děl týče, ty v objektu také nejsou.  

 Chráněná aktiva této společnosti jsou zejména drahé pracovní pomůcky, nářadí, 

počítače (celkem 10 počítačů), elektronika dále databáze obsahující informace o firmě, 

zaměstnancích, zákaznicích, pracovních zakázek a počítačové hardwary, softwary. 
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5 SOUČASNÝ STAV MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

 Z důvodu zcela nové rekonstrukce objektu je ve společnosti zatím zavedená pouze 

mechanická ochrana. Území areálu je oploceno pevnou bariérou tvořenou plotovými 

tvárnicemi (obrázek 7) a dvěma bránami. 

 

 

Obrázek 7 - Betonový plot z plotových tvárnic [zdroj: vlastní] 

 

 Pevný betonový plot zatím dosahuje výšky 2 m, ale údajně se má ještě zvyšovat o 

jednu řadu plotových tvárnic. Plotové tvarovky jsou pro svoji vysokou pevnost, 

mrazuvzdornost a trvanlivost vhodné zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné a okrasné 

zdi a v neposlední řadě také pro podezdívky a sokly budov. Pohledové části plotu mají 

přirozený vzhled, nevyţadují ţádnou povrchovou úpravu. 

 Po zvýšení plotu společnost pouţije plotové stříšky, které slouţí k zakrytí poslední 

řady plotu. Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem k plotovým tvarovkám. Pro odvod 

dešťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou. 

 

 Jedna brána je dvoukřídlá otočná (obrázek 8) s manuálním ovládáním a druhá je 

samonosná posuvná (obrázek 9) s automatickým pohonem na dálkové ovládání.  

 Dvoukřídlá otočná brána je vhodná v místech, kde se nedá z důvodu nedostatku 

prostoru pro odsunutí brány pouţít brána posuvná. Další výhodou křídlové brány je 

jednoduchá stavební připravenost a příznivá cena. Nevýhodou je blokování prostoru za 

průjezdem. 

 Samonosná posuvná brána je velice oblíbená díky své konstrukci, která umoţňuje 

bezúdrţbový provoz a nevyţaduje vyrovnaný terén. Pro samonosnou bránu je potřeba mít 

dostatek bočního prostoru pro posun brány. 
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 Pouze prostor a menší parkoviště před hlavním vchodem jsou volně přístupné. 

Hlavní vchod je opatřen bezpečnostními plastovými dveřmi, výlohou tvořenou 

bezpečnostním sklem s fólií a klasickým bezpečnostním zámkem.  

 

      

Obrázek 8 - Dvoukřídlá otočná brána s         Obrázek  9 - Samonosná  posuvná brána 

hlavním vchodem [zdroj: vlastní]           [zdroj: vlastní] 

  

 Kaţdé okno v prvním nadzemním podlaţí a také kaţdé okno ve sklepních 

prostorech je zabezpečeno klasickou pevnou, ocelovou mříţí (obrázek 10). Bezpečnostní 

mříţe zvyšují zabezpečení oken. Jedná se o nejstarší prostředek ochrany objektu. Podobně 

jako ostatní mechanické prostředky zabezpečení jeho funkce spočívá v mechanické 

odolnosti, která je přímo spjatá se způsobem a provedením, materiálem z níţ je mříţ 

vyrobena a jejím uchycením k danému objektu. 

 

 

Obrázek 10 - Zabezpečené okno mřížemi [zdroj: vlastní] 
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6 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA OBJEKTU 

 Cílem bezpečnostní analýzy objektu je posouzení účinnosti a efektivnosti 

součastných metod ochrany a vypracování podkladů pro zdokonalení návrhu 

zabezpečovacího systému. Vynaloţené prostředky na zdokonalení zabezpečovacího 

systému by měly být vyuţity co nejefektivněji. [26] 

 

 Pro provedení bezpečnostní analýzy jsem pouţila analytickou metodu FMEA - 

Failure Mode and effect Analysis - analýzu moţností a vzniku vad a jejich následků, 

kterou pouţiji k ohodnocení způsobů ohroţení, moţných následků a návrhu opatření 

v objektu. Tato analýza bude dále doplněna Paretovým diagramem, který slouţí 

k identifikaci nejzávaţnějších příčin. Platí zde tzv. Paretovo pravidlo, které říká, ţe 80% 

veškerých problémů způsobuje 20% nejdůleţitějších příčin. Cílem této analýzy je stanovit 

priority pro zabezpečení daného objektu. [20] 

6.1 Analýza metodou selhání a jejich dopadů (FMEA) 

 Tato analýza identifikace nebezpečí je zaloţena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků. Umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda FMEA slouţí ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché 

poruchy. [22] 

 

 Cílem této metody je: 

 vyhodnotit události, které pro chráněný objekt představují největší riziko 

 navrhnout pro tyto události vhodné opatření, které dané riziko minimalizují 

 

 Míru rizika touto metodou FMEA určím tak, ţe u kaţdé události oboduji její 

pravděpodobnost výskytu, význam a pravděpodobnost odhalení. Součinem těchto hodnot 

získám rizikové prioritní číslo (RPN) kaţdé události. Událost s nejvyšším RPN je 

povaţována za nejzávaţnější. 
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Výpočet rizikového prioritního čísla: 

  

RPN  = P * N * H 

 

RPN - rizikové prioritní číslo 

P - pravděpodobnost výskytu rizika 

N - závaţnost následků (význam) 

H - pravděpodobnost odhalení 

 

 Způsob hodnocení jednotlivých parametrů: 

 
Tabulka 2 - Hodnocení jednotlivých parametrů [20] 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 
P 

Závažnost následků 

(význam) 
N 

Pravděpodobnost 

odhalení 
H 

Nepravděpodobné 1 Sotva postřehnutelný 1 Vysoká 1 

Velmi malá 2 - 3 Bezvýznamný 2 - 3 Mírná 2 - 5 

Malá 4 - 6 Středně závaţný 4 - 6 Malá 6 - 8 

Mírná 7 - 8 Závaţný 7 - 8 Velmi malá 9 

Vysoká 9 - 10 Mimořádně závaţný 9 - 10 Nepravděpodobné 10 

 

 Základem je sestavení tabulky (tabulka 3) zahrnující seznam zkoumaných 

nebezpečí a číselné ohodnocení pomocí indexů pravděpodobnosti vzniku rizika, závaţnosti 

následků, pravděpodobnosti odhalení. 
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Tabulka 3 - Analýza rizika vzniku škody metodou FMEA [zdroj vlastní] 

 

 

Tabulka 4 - Sestupně seřazené rizika včetně vypočtených relativních a kumulativních četností [%] 

 

 Na obrázku č. 11 je znázorněn Paretův diagram, který je tvořen Lorenzovou 

křivkou. Sestavení následujícího Paretova diagramu vychází z vypočtených hodnot a 

událostí z tabulky č. 4. Na vodorovné ose jsou ve sloupcích vyneseny události v pořadí od 

nejvýznamnější, tedy od události s nejvyšším RPN. Na pravé svislé ose je vyneseno 

Poř. 

číslo 
RPN 

Kumulativní 

četnost 

Relativní četnost 

[%] 

Kumulativní četnost 

[%] 

4. 294 294 38,6 38,6 

3. 150 444 19,7 58,3 

2. 120 564 15,7 74,0 

1. 108 672 14,2 88,2 

5. 90 762 11,8 100% 
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kumulativní RPN v procentech a na levé svislé ose jsou vyneseny RPN jednotlivých 

událostí.  

 Události, jejichţ součet kumulativních hodnot RPN leţí pod 80% hranicí, 

představují dle Paretova principu nejzávaţnější riziko. 

 

Obrázek 11 - Paretův diagram [zdroj vlastní] 

Paretův diagram
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 Jako nejzávaţnější události schopné způsobit narušení bezpečnosti chráněného 

objektu společnosti byly na základě analýzy následků a Paretova diagramu vyhodnoceny 

následující události: 

  

 překonání prostorové ochrany 

 překonání plášťové ochrany 

 překonání perimetrické ochrany 

 vznik poţáru 

 

 Informace a výsledky z provedené analýzy budou zohledněny při návrhu 

následujícího zabezpečení společnosti. A to nejlépe tak, aby došlo ke zdokonalení 
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stávajícího zabezpečení a tím také ke sníţení tzv. minimalizaci rizik, které mohou narušit 

bezpečnost objektu společnosti. 

7 NÁVRH ZABEZPEČENÍ  

 Podle provedené analýzy FMEA jsem zjistila jisté nedostatky v zabezpečení dané 

společnosti a proto v následující kapitole jsou navrhnuty způsoby nejvhodnějšího zabezpečení 

objektu společnosti proti nedovolenému vniknutí a jednání cizích osob.  

 

  Objekt společnosti tedy navrhuji zabezpečit především elektrickým 

zabezpečovacím systémem tvořený čidly pro prostorovou, plášťovou a perimetrickou 

ochranu a poţárními hlásiči. Tato čidla budou napojena na ústřednu s klávesnicí a sirénou. 

EZS bude dále napojen na poplachové přijímací centrum (PPC) některé zvolené 

bezpečnostní agentury. 

 

Stupně zabezpečení  

 Norma ČSN EN 50131-1 ed. 2 člení EZS do 4 stupňů zabezpečení. Stupně 

zabezpečení uvádí tabulka č. 5. Míra rizika je stanovena předpokládanou znalostí 

a vybaveností pachatele.  

 

Tabulka 5 - Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

 

Stupeň 
Název stupně 

zabezpečení 
Příklady prostorů Typ útočníka 

1 Nízké riziko 

Obytné objekty s méně 

cennými aktivy (garáţe, 

chaty, byty, rodinné domy) 

Malá znalost poplachového 

zabezpečovacího a tísňového 

systému (I&HAS), snadno 

dostupné nástroje 

2 

Nízké 

až 

střední riziko 

Kancelářské prostory, obytné 

objekty, komerční prostory 

Omezené znalosti 

I&HAS, běţné nářadí a 

přenosné přístroje (např. 

multimetr) 

3 

Střední 

až 

vysoké riziko 

Banky, objekty se zbraněmi, 

ceninami či narkotiky 

Obeznámen s I&HAS, 

rozsáhlý sortiment 

nástrojů a přenosných 

elektronických zařízení 

4 Vysoké riziko 

Tajné archivy, muniční 

sklady, objekty národního a 

vyššího zájmu 

Podrobný plán vniknutí, 

kompletní sortiment 

zařízení, prostředky pro 

náhradu prvků EZS 
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7.1 Zařazení objektu společnosti do stupně zabezpečení 

 Po konzultaci s majitelem, jsem se rozhodla, ţe se budeme pohybovat ve stupni 

zabezpečení č. 2 - nízké aţ střední riziko, kde se předpokládá, ţe narušitelé jsou 

obeznámeni se systémem EZS a pouţijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. 

Na přání majitele se návrh systému zabezpečení bude skládat z bezdrátového 

elektronického zabezpečení. Nechtěl totiţ nově zrekonstruovanou budovu společnosti ničit 

kabeláţí. Majitel také zdůraznil, ţe finanční prostředky nejsou problémem při výběru 

vhodných prvků EZS. 

 

 Pro lepší orientaci a zachování předešlého rozdělení čtyř základních druhů fyzické 

ochrany, dále rozdělím následující návrh zabezpečení objektu do jednotlivých podoblastí. 

7.2 Klasická ochrana 

 Klasická ochrana je zaloţena na základech stávající mechanické ochrany. 

Mechanické zabezpečení hlavních vchodových dveří, výlohy tvořenou bezpečnostním 

sklem s fólií a zámkem mají dostatečné bezpečnostní parametry pro ochranu objektu ve 

druhém stupni zabezpečení. Území areálu společnosti je oploceno pevnou bariérou 

tvořenou plotovými tvárnicemi (obrázek 7) a dvěma ocelovými bránami (obrázek 8, 9). 

Dále kaţdé okno je zabezpečeno klasickou pevnou, ocelovou mříţí (obrázek 10). 

Podrobněji je klasická ochrana objektu popsána v kapitole 5, kde je popsán současný stav 

mechanického zabezpečení společnosti. 

 Při shrnutí současného mechanického zabezpečení společnosti konstatuji, ţe 

z hlediska klasické ochrany je objekt chráněn dostatečně. 

7.3 Režimová ochrana 

 Vstup do objektu je moţný prostřednictvím hlavním vchodových dveří, které jsou 

situovány z volně přístupného parkoviště a pro jejich otevření je potřeba bezpečnostního 

klíče a po nainstalování prvků EZS, které navrhuji níţe v kapitole 7.5 technické ochrany, 

bude také nutné znát čtyřmístný bezpečnostní kód. Tento kód obdrţí pouze určitá skupina 

zaměstnanců, která bude mít oprávnění odemykat a uzamykat budovu. Tuto skupinu 

zaměstnanců určí zaměstnavatel společnosti. Kaţdý určený zaměstnanec obdrţí svůj 
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osobní bezpečnostní kód, kterým bude oprávněn při odemykání společnosti deaktivovat 

systém EZS a při uzamykání ho aktivovat. V případě vzniku problému ve společnosti bude 

tímto snadno zjistitelné, kdo přišel do objektu jako první a kdo odešel jako poslední. Při 

otevření hlavních vstupních dveří se začne odpočítávat doba, po kterou je nutno zadat 

správný kód k deaktivaci systému EZS. Nedojde-li k zadání správného kódu, EZS detekuje 

pokus o neoprávněné vniknutí a vyšle poplachový signál na předem určené místo, které si 

také určí sám zaměstnavatel. Ve společnosti není dána pevná pracovní doba, proto 

zaměstnanec, který přijde, jako první deaktivuje čidla bezpečnostním kódem. Hlavní dveře 

se musí pokaţdé zavřít. Ten, kdo bude odcházet poslední, budovu zakóduje. Návštěvy 

budou po ohlášení vpuštěny prostřednictvím zvonku, popřípadě vyzvednuty přítomnými 

zaměstnanci.  

 Dále společnost disponuje a zpracovává důleţité údaje, informace, data např. svých 

partnerů, zaměstnanců a pracovních zakázek. K těmto dokumentům má nyní přístup pouze 

zaměstnavatel společnosti a odpovědní zaměstnanci. Zpracování těchto důleţitých dat je 

většinou v elektronické podobě. Proto tedy navrhuji, aby kaţdý zaměstnanec měl pro 

přihlášení do těchto systémů své osobní přihlašovací jméno a heslo. Tím by mělo být snadno 

zjistitelné kdo a v jakou dobu prováděl danou činnost. Zaměstnanci budou mít podle svého 

postavení ve společnosti k těmto informacím omezená práva. 

7.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha objektu společnosti není a ani nebude zajišťována osobou např. ve 

funkci vrátného nebo stráţného. Proto tedy navrhuji, aby EZS byla napojena na PPC, které 

je převáţně vyuţíváno k ochraně objektů, v nichţ není fyzická ostraha zavedena. 

 Toto centrum je zpravidla počítač umístěný buď u ostrahy objektu, nebo 

v bezpečnostní agentuře. Tímto kanálem ústředna předává informace o poplachu a 

příslušný personál můţe okamţitě a přesně reagovat. Kromě poplachových informací lze 

přenášet i další informace jako například o stavu EZS a o stavu jednotlivých čidel. Počítač 

PPC je v tomto případě vybaven softwarem, který umoţňuje přijaté zprávy archivovat a 

přehledně zobrazovat. 
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  PPC - nastínění způsobu předání informace o poplachu, reakce příslušné 

bezpečnostní agentury a času dojezdu zvolené ostrahy: 

 0 minut, 00 sekund - Pachatel vniká do objektu. Zabezpečovací systém vysílá 

poplach (houká siréna), zpráva o poplachu je bezdrátově přenesena na PPC. 

 0 minut, 01 sekund - Operátor přijímá zprávu o poplachu. Přezkoumá zákrskovou 

kartu objektu, kde jsou jednoznačné a podrobné pokyny a instrukce pro kaţdý 

jednotlivý objekt. Operátor vysílá nejbliţší zásahovou skupinu na kontrolu objektu. 

 0 minut, 40 sekund - Zásahová skupina odjíţdí na kontrolu objektu. Od vyhlášení 

poplachu k vyslání zásahové skupiny uběhne zpravidla méně neţ jedna minuta. 

 4 minuty, 00 sekund - Zásahová skupina míří k objektu. Zná optimální trasu 

i vzhled objektu. Operátor můţe sledovat pohyb zásahové skupiny navigačním 

systémem GPS a pomoci s hledáním vhodné trasy pro příjezd. 

 9 minut, 20 sekund - Zásahová skupina míří k objektu. Dojezdové trasy se řídí 

poţadavky České asociace pojišťoven. Průměrný dojezdový čas zásahových skupin 

je v jednotkách minut. 

 9 minut, 40 sekund - Zásahové skupiny provádějí kontrolu objektu. Za pouţití 

svěřených klíčů vstoupí do objektu nebo provedou obvodovou kontrolu. V průběhu 

zásahu jsou pracovníci stále v kontaktu s operátorem. 

 10 minut, 55 sekund - Zabezpečovací systémy i komunikátory pro přesnost dat 

poskytují veškeré informace z objektu. Operátor tak můţe zásahové skupině 

v reálném čase sdělit informaci o tom, kde v objektu se pachatel nachází. Zásah je 

rychlý a efektivní. 

 11 minut, 05 sekund - Cizí osoby v napadeném objektu jsou ve spolupráci 

s operátorem a majitelem identifikovány. Osoby bez oprávnění k pohybu ve 

střeţeném objektu jsou zadrţeny. 

 12 minut, 30 sekund - Operátor kontaktuje Policii ČR, zásahová skupina zadrţuje 

pachatele, dokud ho policie nepřevezme. Zároveň jsou majiteli objektu sděleny 

všechny dostupné informace. Zásahová skupina setrvá do příjezdu majitele nebo 

odjíţdí zpět na stanoviště. [29] 

 

 Jednotlivé časy zásahové skupiny jsou pouze orientační, záleţí např. na rychlosti 

zvolené bezpečnostní agentury. Cena je u kaţdé bezpečnostní agentury odlišná, záleţí, 

jakou agenturu si majitel společnosti vybere a také záleţí, jakou si vybere ze tří základních 

sluţeb PPC. 
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Popis parametrů a specifikace základních služeb PPC: 

 HLÍDÁNÍ: v případě přijetí poplachové zprávy ze zabezpečovacího systému na 

PPC je operačním pracovníkem telefonicky kontaktován zákazník na předem 

zadaných telefonních číslech. Zákazník sám určí, má-li být k objektu vyslána 

zásahová jednotka pro provedení kontroly. Nastavení v rámci této sluţby umoţňuje 

vyslání zásahové jednotky v případě, ţe kontakt mezi operátorem PPC 

a zákazníkem není úspěšný. Tato sluţba neumoţňuje vyuţívat zásahovou jednotkou 

klíče pro provedení kontroly objektu. 

 STREŽENÍ: výjezd zásahové jednotky je při přijetí poplachové zprávy na PPC 

prováděn automaticky. Nastavení sluţby STŘEŽENÍ umoţňuje před vysláním 

výjezdu informovat o poplachu kontaktní osobu zákazníka, v jejíţ kompetenci je 

rozhodnutí o provedení výjezdu. Zásahová jednotka muţe být vybavena klíči od 

střeţeného objektu. U sluţby STŘEŽENÍ jsou zahrnuty veškeré provedené výjezdy 

k objektům se zjevným násilným vniknutím či oprávněným poplachům vyvolaných 

tísňovými tlačítky. 

 STREŽENÍ PLUS: sluţba se shodnými podmínkami jako sluţba STREŽENÍ. 

U této sluţby jsou navíc zahrnuty i veškeré výjezdy zásahové jednotky na 

poplachové zprávy, u kterých po kontrole objektu nebyla zjištěna příčina jejich 

vzniku. [29] 

7.5 Technická ochrana 

 Prostředky technické ochrany jsou označovány jako elektrická zabezpečovací 

signalizace. Jak uţ jsem se výše zmínila, tak objekt společnosti navrhuji zabezpečit 

elektrickým zabezpečovacím systémem tvořený především čidly pro prostorovou, 

plášťovou a perimetrickou ochranu a poţárními hlásiči. 

 

 Elektronické zabezpečovací systémy jsou finančně mnohem dostupnější, neţ si řada 

lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běţnými elektrickými spotřebiči, které jsou 

v kaţdé domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, ţe jiná bude hodnota EZS určeného pro 

zabezpečení např. panelákového bytu ve třetím patře a jiná pro zabezpečení luxusní vily. 

 Pro elektronické zabezpečení jsem pouţila výrobky OASIS z internetového 

katalogu české firmy JABLOTRON ALARMS a.s.  
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 Oasis je moderní bezdrátový zabezpečovací systém určený k ochraně domů. Hodí 

se jak pro obytné prostory, tak i obchody, kanceláře, sklady dílny apod. Můţe hlásit 

vloupání, poţár, zatopení vodou, nebezpečí mrazu, nebezpečí přehřátí, zdravotní obtíţe, 

přepadení a případně další rizika. K Oasisu je v celé České republice nabízeno střeţení 

PPC. Díky tomu při poplachu přijede zásahová jednotka. Oasis je koncipován jako 

bezdrátový systém a díky tomu je jeho instalace snadná. Připojit lze také klasické prvky 

kabelem. Drátové a bezdrátové periferie lze libovolně kombinovat, takţe je moţná jak 

zcela bezdrátová, tak drátová anebo kombinovaná sestava. 

 Představuje stavebnici, ze které lze systém „ušít“ doslova na míru. Vychází 

koncepčně ze staršího systému. Pouţívá však modernější bezdrátový protokol (prvky mají 

delší komunikační dosah a nepotřebují viditelné antény), jeho baterie mají delší ţivotnost a 

celkově má modernější design. [29] 

 

Použité prvky EZS: 

  

1. Ústředna        1ks 

2. Klávesnice        1ks 

3. Siréna         1ks 

4. Venkovní detektory pohybu      4ks 

5. Pasivní infračervené detektory pohybu    11ks 

6. Kombinované detektory pohybu osob a rozbití skla   6ks 

7. Detektory rozbití skla       1ks 

8. Magnetické detektory       21ks 

9. Poţární detektory       8ks 

 

 Při výběru jednotlivých prvků EZS jsem se v první řadě zaměřila na jejich 

technické parametry a různé výhody, které nabízí. Níţe jsem u kaţdého prvku EZS 

zdůvodnila jeho výběr a popis umístění v objektu společnosti. 

7.5.1 Ústředna 

 Ústředna EZS je jádrem celého systému elektrické zabezpečovací signalizace. 

V systému EZS zpravidla plní následující funkce: 

 přijímá a vyhodnocuje signály z čidel, 

 ovládá signalizační zařízení (např. sirénu), 
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 umoţňuje nastavení a řízení systému, 

 zajišťuje diagnostiku systému, 

 zajišťuje napájení připojených zařízení. 

 

 Na ústřednu se kromě čidel připojují ovládací klávesnice, které uţivatelům dovolují 

řídit a nastavovat reţim ústředny a dále i signalizační prvky, které indikují vyhlášení 

poplachu. Zpravidla se jedná o sirény nebo světelné majáky. 

 Dalším důleţitým komunikačním kanálem ústředny EZS je kanál tzv. poplachové 

přijímací centrum (PPC). Spojení mezi ústřednou EZS a PPC bývá velmi variabilní (např. 

pomocí RS 232, modem po telefonní lince, SMS zprávou v síti GSM apod.). [21] 

 

 Ústředna systému OASIS JA-83K 

 Ústřednu jsem zvolila od výrobce Jablotron s typovým označením JA-83K. 

Ústředna bude osazena rádiovým modulem JA-82R, který slouţí pro bezdrátový přenos. 

Dalším modulem, kterým bude ústředna osazena, je GSM komunikátor JA-80Y pomocí 

něho ústředna podává poplachové zprávy uţivateli a komunikuje na PPC v pásmu GSM. 

Dále umoţňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace 

GSMLink. Ústředna splňuje stupeň zabezpečení 2 a má prostor pro 12 V aţ 18Ah 

akumulátor. 

      

Obrázek 12 - Ústředna OASIS JA-83K [29] 

 

 U ústředny se bude nacházet přenosové zařízení - tzv. komunikátor, který přes PPC 

vyšle signály o stavu celého systému. Periodicky v jednominutových intervalech bude 

vysílán poţadavek na kontrolu celého systému a při bezproblémovém stavu bude tato 

informace pomocí rádiového přenosu vyslána na středisko bezpečnostní agentury, kterou si 
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společnost sama zvolí. Systém se uvádí do stavu střeţení pomocí klávesnice. Při jakémkoli 

problému ihned vyráţí na místo zásahové vozidlo zvolené bezpečnostní agentury..  

 

Zdůvodnění: 

 Výhodou u této ústředny JA-83K je, ţe má aţ 50 adres pro bezdrátové periferie a na 

základní desce 10 drátových vstupů. V ústředně je prostor pro 18 Ah akumulátor. Nastavit 

lze aţ 50 ovládacích kódu a karet. Tuto ústřednu jsem umístila v komoře. Jedná se o místo 

bez oken, které má nejtěţší přístup a ústředna je centrum EZS, proto tato volba. 

7.5.2 Klávesnice 

 Bezdrátová klávesnice JA-80F  

 

 Jako bezdrátovou klávesnici jsem se rozhodla opět pouţít výrobek firmy Jablotron 

s typovým označením JA-80F, která ovládá a programuje systém bezdrátově, obsahuje 

čtečku přístupových karet a má vstup pro senzor otevření dveří. Srozumitelné informace 

o stavu systému udává textově. Texty klávesnice lze editovat. 

 JA-80F je komponentem systému Oasis 80 firmy Jablotron. Je určen k ovládání 

a programování systému. Obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet a umoţňuje 

připojit detektor otevření dveří. Klávesnice komunikuje bezdrátově protokolem Oasis a je 

napájena bateriemi - 2x lithiová baterie typu AA (3V). Splňuje stupeň zabezpečení 2.  

 

 

Obrázek 13 - Bezdrátová klávesnice JA-80F [29] 
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Zdůvodnění: 

 Klávesnici lze pouţít v obytném prostoru. Je malých rozměrů a tak neruší vzhled 

společnosti. Umístila jsem ji v blízkosti vstupních dveří pro snadnou obsluţnost, při 

aktivaci ústředny při odchodu a pro deaktivaci při příchodu. 

7.5.3 Siréna 

 Vnější bezdrátová siréna JA-80A 

 
 Sirénu jsem zvolila zcela bezdrátovou v robustním krytu. Slouţí zároveň jako 

vnější detektor sabotáţe. Lithiová baterie vydrţí 3 aţ 5 let (dle četnosti provozu). 

 

 

Obrázek 14 - Vnější bezdrátová siréna JA-80A [29] 

 

Zdůvodnění: 

 Sirénu JA-80A jsem umístila nad vstupními dveřmi. Případný poplach by měl být 

zaregistrován sousedy a např. náhodným kolem jdoucím. 

 

7.5.4 Detektory pohybu 

 Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-89P  

 

 Jako venkovní detektor pohybu byl zvolen bezdrátový PIR detektor JA-89P, který 

je určen k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem. Jedná se o dvou zónový 

venkovní detektor, doplněný vysílačem, kompatibilním se systémy JA-80 OASiS.  

 Napájení detektoru i vysílače je z lithiové baterie. Z pohledu ústředny Jablotron se 

jedná o klasický detektor se všemi vlastnostmi, který tento systém pouţívá. Snímač 

provádí pravidelně auto test a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. 

 

http://www.maruli.cz/14054/vyrobci-zabezpecovaci-techniky/?c=11703
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Obrázek 15 - Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-89P [29] 

 

Zdůvodnění:  

 Velkou výhodou je právě skutečnost, ţe napájení je společné a signál o nízkém 

napětí baterií je standardně přenášen na ústřednu EZS. Detektor je vybaven dvěma 

TAMPER kontakty (přední a zadní), které okamţitě hlásí otevření detektoru nebo případné 

utrţení od podloţky. Umístění těchto detektorů můţete shlédnout v příloze č. 2. 

 Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-80P 

 Jako PIR detektor pohybu navrhuji detektor s typovým označením JA-80P, jeho 

senzor totiţ kryje aţ 112m² podlahové plochy (lze pouţít s čočkou, která eliminuje drobná 

zvířata). Má vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Lze přiřadit (naučit) do ústředny. 

Detektor JA-80P slouţí k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho detekční 

charakteristiku lze měnit pouţitím alternativní čočky. Odolnost k falešným poplachům je 

volitelná ve dvou stupních. Detektor komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS a je 

napájen z baterie.  

 

Obrázek 16 - Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-80P [29] 
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Zdůvodnění: 

 Digitální analýzou je dosaţena vysoká odolnost k falešným poplachům. Délka 

záběru se základní čočkou je 12m. V přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 můţete shlédnout umístění 

těchto detektorů pohybu. 

 Bezdrátový kombinovaný PIR detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB 

 Jako kombinovaný PIR detektor jsem zvolila detektor s typovým označením  

JA-80PB. Tento detektor v sobě sdruţuje PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla 

(rozezná rozbití okna do vzdálenosti 9m). Digitální analýzou je dosaţena vysoká odolnost 

k falešným poplachům. Má také vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Detektor 

obsazuje v ústředně 2 adresy (samostatně se rozlišuje pohyb nebo rozbití skla). Lze přiřadit 

(naučit) do ústředny. 

 JA-80PB obsahuje dva nezávislé detektory (učí se na 2 adresy v ústředně). 

K detekci pohybu osob vyuţívá PIR senzor. Rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť 

chráněného prostoru, detekuje ze změn tlaku vzduchu a charakteristických zvuků rozbíjení 

skla. Detektor je určen do interiéru, komunikuje bezdrátovým protokolem Oasis a je 

napájen z baterií.  

 

 

Obrázek 17 - Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla JA-80PB [29] 

 

Zdůvodnění: 

 Kombinovaný detektor PIR s čidlem rozbití skla (DTS) je vhodný pro zjednodušení 

systému, aby nemusely být v místnosti dvě čidla. Tím se sníţí i finanční náklady na 

pořízení čidel. Umístění těchto detektorů můţete shlédnout v přílohách č. 4 a č. 5. 
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7.5.5 Detektor rozbití skla 

 Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B  

 

 Zvolila jsem bezdrátový detektor rozbití skla s typovým označením JA-85B, který 

dokáţe detektor rozeznat rozbití okna do vzdálenosti 9 m. Lze téţ instalovat do auta. Lze 

opět přiřadit (naučit) do ústředny. Výrobek je komponentem systému Oasis 80 firmy 

Jablotron. Slouţí k detekci rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť chráněného 

prostoru. Je určen k instalaci do interiéru budov nebo vozidel. Detektor komunikuje 

bezdrátovým protokolem Oasis a je rovněţ napájen z baterie. 

 

 

Obrázek 18 - Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85PB [29] 

 

Zdůvodnění:  

 Reaguje na změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem rozbíjení 

skla. Duální analýzou je dosaţena vysoká odolnost k falešným poplachům. V příloze 

č. 5 můţete shlédnout umístění tohoto detektoru rozbití skla v objektu společnosti. 

7.5.6 Magnetický detektor 

 Neviditelný bezdrátový magnetický detektor otevření – magnetický JA-82M 

 Jako bezdrátový magnetický detektor otevření byl pouţit tento "neviditelný" 

magnetický senzor otevření, který se instaluje do rámu (lze snadno vestavět do většiny 

vyráběných oken). Napájí jej 2 knoflíkové lithiové baterie CR2354. Lze přiřadit do 

ústředny. Detektor je určen k detekci otevření oken a dveří. Detektor komunikuje 

bezdrátově protokolem Oasis a je napájen z baterií. 
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Obrázek 19 - Bezdrátový magnetický detektor otevření JA-82M [29] 

 

Zdůvodnění:  

 Magnetický detektor JA-82M se montuje do plastových či dřevěných rámů a lze jej 

pouţít s většinou typů kování. Pro snímání otevření oken a dveří jsou velmi vhodné. 

Umístění těchto magnetických detektorů otevření můţete shlédnout v přílohách č. 3, č. 4 

a č. 5. 

7.5.7 Požární detektor 

 Bezdrátový požární detektor JA-80S 

  

 Jako bezdrátový poţární detektor jsem se rozhodla pouţít výrobek, který je opět 

komponentem systému Oasis firmy Jablotron. Slouţí k detekci poţárního nebezpečí 

v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není určen k instalaci do průmyslového 

prostředí. Detektor komunikuje bezdrátovým protokolem Oasis, je napájen z baterie a má 

zabudovanou varovnou sirénku.  

 

 Detektor je tvořen kombinací dvou detektorů - optického detektoru kouře 

a teplotního detektoru. Zpracování signálu z obou detektorů je digitální, coţ slouţí 

k lepšímu rozlišení reálných a falešných poplachů. Optický detektor kouře pracuje na 

principu rozptýleného světla a je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých 

dýmech, méně citlivý je na malé částice v čistě hořících poţárech. 

 Produkty poţáru snímané detektorem kouře a teplot JA-80S jsou přenášeny do 

detektoru prouděním. Tyto detektory musí být proto namontovány na stropě tak, aby 

produkty z oblaku kouře směrovaly do detektoru. Jsou proto vhodné pro pouţití ve většině 

objektů, ale jsou nevhodné do venkovního prostředí. Pouţití JA-80S není vhodné tam, kde 
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se kouř můţe před detekcí rozptýlit na velkou plochu, zvlášť pod vysokými stropy a kouř 

pak nedosáhne k detektoru.  

 

 

Obrázek 20 - Bezdrátový požární detektor JA-80S [29] 

 

Zdůvodnění: 

 Tento detektor v sobě kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má 

zabudovanou sirénu pro lokální varování a testovací tlačítko. Lze přiřadit (naučit) do 

ústředny. Umístění poţárního detektoru můţete shlédnout v přílohách č. 4 a č. 5. 



2011 48 

8 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 Náklady na pořízení a provoz zabezpečovacího systému musí být úměrné hodnotě 

chráněného majetku. V mnoha případech je vysoká cena příčinou zanedbání 

bezpečnostních rizik.  

 

 Ekonomické zhodnocení návrhu je tedy jedním z nejdůleţitějších hledisek pro 

moţnou praktickou aplikaci navrţeného zabezpečovacího systému. 

 

 Následující tabulka č. 6 uvádí souhrn cen jednotlivých zabezpečovacích prvků: 

 

Tabulka 6 - Ceník jednotlivých zabezpečovacích prvků [29] 

Zabezpečovací prvek 
Počet 

kusů 

Cena s DPH 

za 1 kus * 

Cena s DPH 

celkem 

Ústředna systému OASIS  JA-83K 1 2.482,-Kč 2.482,-Kč 

- modul rádiové komunikace ústředny JA-82R 1 3.024,-Kč 3.024,-Kč 

- komunikátor GSM JA-80Y 1 7.060,-Kč 7.060,-Kč 

Bezdrátová klávesnice JA-80F 1 2.816,-Kč 2.816,-Kč 

Vnější bezdrátová siréna JA-80A 1 2.951,-Kč 2.951,-Kč 

Bezdrátový venkovní detektor pohybu JA-89P 4 6.533,-Kč 26.132,-Kč 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-80P 11 1.568,-Kč 17.248,-Kč 

Bezdrátový kombinovaný PIR detektor pohybu 

osob a rozbití skla JA-80PB 
6 2.392,-Kč 14.352,-Kč 

Bezdrátový detektor rozbití skla JA-85B  1 1.178,-Kč 1.178,-Kč 

Neviditelný bezdrátový magnetický detektor 

otevření - magnetický JA-82M 
21 1.095,-Kč 22.995,-Kč 

Bezdrátový poţární detektor JA-80S 8 1.376,-Kč 11.008,-Kč 

Celková částka včetně DPH činí: 111.246,-Kč 

 

* Ceny jednotlivých zabezpečovacích prvků jsou pouze orientační (mohou se lišit např. podle 

prodejce). 
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9 VÝHODY BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU JABLOTRON 

OASIS 

 Standard, který umoţňuje připojit širokou škálu prvků zabezpečení a automatizace 

 Profesionální zabezpečovací systém i pro vysoká rizika  

 Výdrţ baterií aţ tři roky, vybití baterie systém hlásí (uţivateli ale také servisnímu 

technikovi) 

 Úspora na kabeláţi  

 Snadná rychlá montáţ  

 Bezdrátové prvky komunikují protokolem v pásmu 868MHz na vzdálenost 

několika stovek metrů. Antény jednotlivých prvků jsou skryty uvnitř a systém 

provádí nepřetrţitou kontrolu připravenosti bezdrátových prvků (kaţdých 9 minut)

                   [29] 

 V současné době je velice oblíbený bezdrátový zabezpečovací systém, který má 

proti klasickému drátovému zabezpečovacímu systému řadu výhod. Tou hlavní výhodou 

je, ţe není třeba instalovat ţádné kabelové rozvody, coţ je velmi výhodné v objektech, 

které jsou jiţ hotové a „zabydlené“, odpadá tedy sekání do zdí nebo lištování. Montáţ je 

bezprašná a velmi rychlá, ve většině případů během jednoho dne. Výhodou je také velká 

variabilita systému, je moţno přidávat další prvky nebo je přemisťovat dle potřeby bez 

nutnosti přetahovat kabely.  

 Systém můţe být ovládán z klávesnice pomocí 4 místného kódu, nebo dálkovým 

ovladačem v podobě klíčenky (příp. SMS zprávami) a přes internet. V případě poplachu je 

moţno tuto informaci přenášet na telefonní čísla v podobě hlasové zprávy (příp. SMS 

zpráv). Moţností je téţ připojení na PPC některé hlídací agentury nebo policie. Nutností 

není mít zavedenou pevnou telefonní linku, GSM komunikátor pracuje na principu 

mobilních telefonů. 

 Jedinou nevýhodou je nutnost občasné obměny baterií. Bezdrátové zabezpečení 

Vás však na nutnost výměny baterií včas upozorní.  
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ZÁVĚR 

 Komplexní ochrana objektu je sloţitý proces, který se neustále mění a který se stále 

rozvíjí. Bezpečnost je v dnešní době prioritní a nesmí se cokoliv zanedbat. Chráníme-li 

majetek nebo ţivoty druhých, dělejme to tak, jako bychom chránili majetek a ţivot svůj. 

 

 Během zpracování této bakalářské práce jsem se podrobně seznámila s aktuálním 

stavem zabezpečení dané společnosti a jeho nedostatky. Mým cílem bylo popsat 

a analyzovat pomocí teoretických znalostí a praktických poznatků aktuální stav 

zabezpečení objektu společnosti DEMONTSTAV s.r.o. a dále pak v tomto směru 

navrhnout zlepšení tohoto zabezpečení. 

 

 V úvodní části jsem se zabývala právní úpravou v oblasti ochrany objektu, kde jsem 

z teoretického hlediska popsala právní předpisy a technické normy, upravující ochranu 

majetku a osob v České republice a základní technické normy, které obecně i konkrétně 

souvisí s ochranou osob a majetku společnosti.  

 Aby čtenáři měli moţnost sblíţit se s problematikou zabezpečení objektu, tak 

v následující části práce jsem popsala integrovaný bezpečnostní systém a základní druhy 

fyzické ochrany k zabezpečení objektu. 

 V závěrečné části mé práce jsem se nejprve zaměřila na popis objektu a jeho 

současné zabezpečení. Dále jsem provedla analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik 

pomocí analýzy FMEA a Paretovy analýzy, na jejímţ základě jsem se snaţila navrhnout 

inovativní způsob fyzické ochrany této společnosti. K návrhu zabezpečení jsem následně 

provedla jeho ekonomické zhodnocení a popsala výhody navrhnutého zabezpečovacího 

systému. 

 Součástí práce jsou podrobné nákresy půdorysů, na kterých jsou zakresleny 

jednotlivé prvky zabezpečení. Nákresy jsem vytvořila v programu Archicad.  

 

 Společnost DEMONTSTAV s.r.o. zpracováním této bakalářské práce získala 

pohled na současný stav zabezpečení svého sídla a zpracovaný návrh inovativního řešení 

zabezpečení objektu společnosti včetně jeho ekonomického zhodnocení. Nyní záleţí jen na 

vedení společnosti, zda vyuţije některé části mých návrhů a zrealizuje je.  

 Podle mého úsudku by realizace tohoto zpracovaného návrhu vedla rozhodně ke 

zkvalitnění současného zabezpečení majetku společnosti. 
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