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Anotace 

 RYBKA TOMÁŠ:  Modernizace komplexního systému fyzické ochrany objektu 

potravinářské firmy.  Diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2012, s.75. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová. 

 

Klíčová slova: modernizace, fyzická ochrana, bezpečnost. 

 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení stávajícího způsobu zabezpečení a následná 

modernizace. Pro zjištění stávajícího stavu zabezpečení a navrţení optimální varianty jsem 

pouţil Ishikawova diagramu, metodu FMEA a metodu souvztaţnosti. Podle výsledných 

analýz jsem navrhl dokonalejší a modernější způsob zabezpečení objektu.    

 

 

ANNOTATION 

RYBKA TOMÁŠ: Modernizing total system physical wardships object food firm. Diploma 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering , 2012, 

s. 75. Thesis supervisor: Ing. Věra Holubová.  

 

Key words: modernisation, physical protection, security. 

 

The goal of this thesis was the evaluation of the current method of security and subsequent 

modernisation. To assign the current state of protection and propose the ideal option, the 

Ishikawa chart, the FMEA method and the method of correlation were used.  After resulting 

analyses I suggested more perfect and modern way to secure the object. 
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1 Úvod 

 

 Doba, v které se nyní nacházíme, se zmítá stále rostoucí kriminalitou. Můţe to být 

způsobeno jak špatnými sociálními podmínkami, ale také propadnutí gamblerství, 

alkoholismu, drogám. Ne jen tyto aspekty jsou těmi hlavními, řadí se zde i stále se 

prohlubující světová krize, kterou se nedaří doposud zastavit. Další aspekt je spojen se 

vstupem do Evropské unie, kdy se mezi státy zrušily hraniční přechody a usnadnil se tak 

pohyb různých osob mezi státy Evropské unie. 

  Kriminalita nás ovšem doprovází jiţ od začátku lidstva, jen v jiných podobách neţ ji 

známe dnes. Uţ kdysi si lidé snaţili svůj majetek zabezpečit a ochránit před lidmi, kterým 

nepatří. Pouţívali z počátku velmi jednoduché a primitivní systémy, které se stále 

zdokonalovaly a stále se zdokonalují. Dnes jiţ máme na trhu velice důmyslné a propracované 

zabezpečovací systémy, pomocí nichţ máme svůj majetek chráněn, nebo aspoň z části. Tyto 

systémy mohou pachatele v lepším případě odradit, nebo aspoň zpomalit.  

 Je tedy nutné své věci chránit a zdokonalovat zabezpečení pro nás cenných věcí, ať je 

to zdraví, lidský ţivot, nebo ostatní věci jak hmotné, tak nehmotné. Zabezpečení si můţe 

navrhnout samozřejmě kaţdý individuelně, buď pomocí podomácky vyrobených 

zabezpečovacích zařízení, nebo standardními elektronickými systémy popřípadě i fyzickou 

ochranou. 

  Musíme však podotknout, i kdyţ neradi, ţe odvrácená strana zákona je vţdy o krok 

napřed jak před Policií České Republiky, tak i před samotnými výrobky od firem 

s nejdokonalejším technickým a systémovým řešením. To je způsobeno především 

vynalézavostí a drzostí pachatele, která nezná hranic. 

 Hlavním cílem diplomové práce je modernizace komplexního systému fyzické 

ochrany objektu potravinářské firmy Nowaco Opava s.r.o. zejména s důrazem, jednak na 

zabezpečení objektu proti vniknutí neoprávněné osoby do areálu firmy, jednak k zamezení 

úniku a přístupu k nebezpečné látce, kterou je čpavek.   

 První část této práce se bude zabývat zákony a normami vztahující se k dané 

problematice dále pak významnými pojmy, které se vztahují k dané problematice. Popisem, 

charakteristikou firmy, jejím okolím. Po podrobném popisu firmy se zaměřím na stávající 

zabezpečení a pomocí Ishikawova diagramu, metody FMEA s Lorentzovou křivkou a 

následně pro kontrolu jsem pouţil metodu Souvztaţnosti. Po provedených analýzách jsem 

vypracoval tři varianty a následně rozepsal vítěznou variantu. 
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2 Rešerše 

 
 
  Ščurek, R.: Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. VŠB-TU       

Ostrava: Ostrava 2008, 58 str.. Toto skriptum se zaměřuje na identifikace osob pomocí 

biometrických znaků člověka. 

 

 

 Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU  

Ostrava: Ostrava 2009, 115 str.. Toto skriptum je zaměřeno na řešení problematiky na 

letištích. Popisuje různé druhy metod a analýz rizik, které nám pomohou při řešení 

protiprávních činů na letištích. 

 

 Ščurek, R., Holubová, V.: Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 111 str.. Toto skriptum je zaměřeno na 

problematiku při transportu cenin a většího mnoţství peněz. Podrobně popisuje postup 

eskorty při transportu na dopravní komunikaci a postupy v případě ohroţení zásilky. 

Vypracovává pomocí metod nejlepší postup a školení zaměstnanců ostrahy. 

 

 Uhlář, J.: Technická ochrana objektů I. díl. Mechanické zábranné systémy II. Praha 

2004, 180 str. ISBN 80-7251-172-6. Toto skriptum popisuje řešení problematiky v oblasti 

ochrany objektů. Uvádí moţné způsoby zabezpečení pomocí mechanických zabraných 

systémů. 

 

 Uhlář, J.: Technická ochrana objektů II. díl. Elektrické zabezpečovací systémy. Praha 

2001, 205 str. ISBN 80-7251-076-2. Toto skriptum popisuje řešení problematiky v oblasti 

ochrany objektů. V textu se uvádí jak praktické, tak i teoretické poznatky pro elektrické 

zabezpečovací systémy. Přesně definuje způsoby zapojení a návrhy elektrického 

zabezpečovacího systému. 

 

 Lukáš, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín 2011, 

316 str. ISBN 978-80-87500-05-7. Popisuje komplexní soubor možných zabezpečení. 

Řeší využití detektorů narušení, elektronické bezpečnostní systémy, projektování 
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zabezpečovacích systémů. Zabývá se také právními aspekty, které jsou nutné ke 

správnému zvolení návrhu zabezpečení. 

 

 Čandík, M.: Objektová bezpečnost II. Univerzita Tomáše Bati Zlín, Zlín, 2004, 100 

str. ISBN 80-7318-217-3. Popisuje základní informace o technických moţnostech 

zabezpečení objektů. Hlavním zaměření je na elektronické zabezpečovací systémy, elektrické 

poţární systémy, pulty centrální ochrany, přístupové systémy a systémy průmyslové televize.  
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3 Právní úprava, technické normy 

 Pomocí těchto dvou hlavních aspektů, máme aspoň z části danou osnovu pro to, jak 

nejlépe postupovat při řešení problematiky v oblasti bezpečnosti. K tomu nám slouţí desítky 

zákonů a vyhlášek, které jsou mezi sebou provázány a je tedy nutná jejich dokonalá znalost 

pro správné vyhotovení projektu. Do dnešní doby nebyl stanoven ţádný zákon či vyhláška, 

která by přesně definovala jak postupovat při navrhování ochrany osob a majetku jak 

hmotného, tak nehmotného.  

3.1 Hlavní právní předpisy 

Ústava České republiky 

  Mezi hlavní dokumenty, které v České republice stojí nejvýše, patří Ústava České 

republiky. Tato listina byla přijata v roce 1992 dne 16. prosince a následně vyhlášena ve 

sbírce zákona jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších 

předpisů. V platnost vstoupila dne 1. ledna 1993. V Ústavě České republiky jsou definovány 

základní práva občanů a demokratické principy v České republice. Má celkem 8 hlav, které 

obsahují 113 článků. [32] 

 

Listina základních práv a svobod 

 Jako další velmi důleţitý dokument, podle kterého se řídíme je Listina základních práv 

a svobod. Je to součást Ústavy České republiky a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon 

č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů. Ustanovuje 

základní práva a svobody občanům České republiky. [34] 

 

Občanský zákoník 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů. Upravuje občanskoprávní vztahy a přispívá k naplňování 

občanských práv a svobod. Především se zaměřením na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti 

vlastnictví. Dále upravuje majetkový vztah fyzických, právnických osob mezi státem. Je zde 

uveden také vztah na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné 

zákony. [37] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů. Zákon o ochraně osobních údajů je základním právním 
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předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Smyslem tohoto zákona je zaručení práva na ochranu občana před neoprávněným 

zásahem do jeho soukromého, a také osobního ţivota. Je zakázáno zveřejňovat, nebo jiným 

způsobem zneuţívat osobní údaje bez vědomí osoby, ke které se údaje vztahují. [33] 

 

Trestní zákoník 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů. Trestní zákoník je rozčleněn na část obecnou a zvláštní část. V obecné 

části se stanovuje působnost trestního zákoníku, obsah ustanovení, které jsou společné pro 

všechny trestné činy. Vymezuje se zde trestní odpovědnost a její zánik, dále to jsou okolnosti 

vylučující protiprávnost, ukládání trestů a ochranných opatření. Zvláštní část obsahuje katalog 

trestných činů. Podle charakteru se rozdělují na chráněné zájmy a společenské zájmy. [38] 

 

Trestní řád 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád ve znění 

pozdějších předpisů. Pomocí Trestního řádu se vymezuje postup a činnosti orgánů činných 

v trestním řízení při zajišťování trestných činů, pachatelů a následné potrestání pachatelů. 

Zákonem jsou také stanoveny práva a povinnosti osoby, proti které je řízení vedeno. [39] 

 

Zákon o přestupcích 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Popisuje přestupek jako zaviněné jednání, které ohroţuje nebo porušuje zájem 

společnosti. Zabývá se přestupkovým řízením a stanovuje podmínky odpovědnosti za 

spáchané přestupky a následné sankce. [35] 

 

Zákoník práce 

 Ve sbírce zákonů ho nalezneme jako zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Zákon stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Určuje 

zaměstnavatelům vytvářet pro zaměstnance podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí. V zákoně je dále stanovena podmínka pro zaměstnavatele 

vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Musí provádět opatření k jejich odstranění, 

v případě neodstranitelných rizik je minimalizovat. [36] 
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3.2 Hlavní zákonné vyhlášky 

Vyhláška o fyzické bezpečnosti 

 Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. a vyhlášky č. 454/2011 Sb.. Zpracovává Národní 

Bezpečnostní úřad. [30] 

 

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti 

 Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti. Definuje předem stanovené 

vzory pro vypracování. Dále stanovuje seznam písemností a náleţitosti nutné k ověřování a 

splnění podmínek pro vydání osvědčení o způsobilosti podnikatele. Zpracovává Národní 

Bezpečnostní úřad. [29] 

 

Vyhláška o objektové bezpečnosti 

 Vyhláška č. 339/1999 Sb., vyhláška o objektové bezpečnosti. Stanovuje moţnosti 

zabezpečení objektu technickými prostředky, pouţívání technických prostředků, kdy je nutné 

sjednat fyzickou ostrahu a reţimové opatření pro zabezpečení objektu. [28] 

  

3.3 Hlavní technické normy 

Norma ČSN EN 50 130 Poplachové systémy obecně 

 Tato norma skupiny výrobků elektromagnetické kompatibility se pouţívá, pokud jde o 

poţadavky na odolnost, pro komponenty dále uvedených poplachových systémů, určených 

pro pouţití uvnitř a v okolí budov, v prostředích obytných, obchodních, lehkého průmyslu. 

[10] 

 

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

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

 Tato evropská norma nám uvádí poţadavky na zkoušky a funkční poţadavky na 

výstraţná zařízení, které se pouţívají k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémech. Tyto systémy se instalují v budovách a vnějším prostředí. [11] 

 

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

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Tato část normy určuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů 

uzavřených televizních okruhů. Tyto okruhy zahrnují jak kamery s monitory nebo 
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s videorekordéry. Dále popisuje hlavní řídicí a pomocná zařízení nutná pro pouţití v 

bezpečnostních aplikacích. [12] 

 

Norma ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích  

Tato část normy popisuje poţadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro pouţití v 

různých bezpečnostních aplikacích. Dále popisuje všeobecné kritéria na komponenty, které se 

vyskytují v různém prostředí. Norma se nezabývá ovládacími prvky pro přístup a na senzory. 

[13] 

 

Norma ČSN EN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

 Tato norma platí pro projektovou dokumentaci návrhu poţární bezpečnosti nových 

stavebních nevýrobních objektů. A také na projektování změn staveb stávajících nevýrobních 

objektů, nebo prostorů. [14] 

 

Norma ČSN EN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

 Tato norma platí pro projektovou dokumentaci návrhu poţární bezpečnosti nových 

stavebních objektů. Norma se také vztahuje na části a prostory, které jsou určených pro 

výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů a prostorů. [15] 

 

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

Požadavky a klasifikace 

 V této normě jsou určeny poţadavky na odolnost proti násilnému vniknutí přes okna, 

dveře a jiné uzávěry. Vztahuje se pouze na nenásilné otevírání jako například na otáčení, 

sklápění, skládání, posouvání a navinování. Nevztahuje se na manipulaci s elektronickými 

nebo magnetickými zabezpečovacími systémy. [16] 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

 Tato norma přesně definuje, jaké jsou základní poţadavky a způsoby zkoušení 

jednokřídlých vnějších dveře a dveří vnitřních, které uzavírají prostory chráněné proti 

vloupání. [9] 
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4 Zabezpečení objektů  

 Mezi základní způsoby komplexního provedení zabezpečení před vniknutím do 

objektu a narušení chráněných prostorů se provádí kombinací: 

 Klasické ochrany 

 Technické ochrany 

 Fyzické ostrahy 

 Reţimová ochrana 

  

Pro dokonalé zabezpečení objektů je důleţité, aby všechny systémy, které jsou dnes 

k dispozici, mezi sebou byly navzájem propojeny a navzájem se nerušily. Do těchto systému 

patří klasická ochrana, fyzická ostraha, technická ochrana a také reţimová ochrana (Obr. 1). 

Všechny tyto prvky se sjednotily pojmem integrovaný bezpečnostní systém. V navrhování 

zabezpečování konkrétních objektů je důleţité postupovat komplexně od vnějšího perimetru 

k vnitřnímu perimetru, nebo naopak. Hlavní odpovědnost za zabezpečení organizace má 

vlastník objektu. Tato osoba si určí podle analýz a výsledků druh a způsob zabezpečení. [25] 

 

 

Obr. 1 Schéma optimální úrovně bezpečnosti 
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4.1 Klasická ochrana 

 Klasická ochrana je základním pilířem kaţdého bezpečnostního systému. Jejím 

hlavním úkolem je především ztíţit pachateli moţnost vniknutí do střeţeného prostoru. 

Bohuţel tato ochrana samostatně nedokáţe zcela pachateli zabránit v protiprávním jednání, 

ale především ho můţe odradit. Mezi tyto zábranné systémy patří například ploty, mříţe, 

trezory, bezpečnostní zámky, bezpečnostní dveře. 

 

Klasická ochrana se dále můţe rozdělit na chráněné prostorové zóny: 

 Obvodová ochrana – Zabývá se bezpečností kolem hranice objektu. 

 Plášťová ochrana – Zabývá se narušení pláště objektu neţádoucími vlivy. 

 Předmětová ochrana – Zabývá se ochranou důleţitých movitých i nemovitých 

 předmětů, nebo jejich neoprávněným pohybem. [25] 

4.2 Fyzická ostraha  

 Fyzická ostraha je tvořena systémem technických a organizačních opatření 

zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (neoprávněné uţívání, poškození, 

zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění 

bezpečnosti osob. Tato činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti. 

Ostrahu můţe provádět například soukromá bezpečnostní agentura, vlastní bezpečnostní 

sluţba organizace, nebo Policie České republiky. Tento druh ochrany patří mezi nákladnější, 

ale je velmi účinný a proto se často vyuţívá. Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou: 

 Kontrolní propustková činnost – Hlavní činností je kontrola pří vstupu a výstupu 

 neţádoucích osob a vozidel, vynášení materiálu. 

 Střeţení objektů a prostor formou stráţní sluţby – Dělí se podle místa působení a to 

 buď na pevná, pohyblivá nebo pochůzková stanoviště. 

 Kontrolní činnost – Základem je zabránění moţnosti rozkrádání a ničení majetku, při 

 protipoţární a jiné ochraně majetku. 

 Realizace kontrolních opatření v objektu, nebo prostoru. 

 Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení objektu 

 – Průnik pachatele do prostorů, poţár, povodeň, výbuch. 

 Zadrţení pachatele.  

 [3] [31] 
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4.3 Technická ochrana 

 Technická ochrana patří mezi nejmladší druh zabezpečení, který se stále vyvíjí 

s postupným vývojem nových technologií. Patří mezi nejspolehlivější druhy ochrany objektu 

díky svým technickým vlastnostem, mezi které patří automatické, nepřetrţité monitorování 

daného objektu a rychlostí vyhodnocení zdroje rizika. Samostatná technická ochrana nemá tak 

účinný důsledek jak si myslíme, a proto je vţdy prováděna nejčastěji v kombinaci s fyzickou 

ostrahou. [26] 

4.3.1 Elektronické bezpečnostní prvky 

 Do této skupiny řadíme všechny zařízení, které pro svou práci potřebují zdroj 

elektrické energie. [26] 

 

Poplachové zabezpečovací systémy 

 Je to soubor komponentů, které jsou schopné dálkově, opticky nebo akusticky 

signalizovat pokus o vstup, nebo vstup narušitele v chráněném prostoru na konkrétním  místě 

či konkrétní osobě.  

 Systém se skládá ze základních prvků, kde kaţdý prvek má svou přesnou specifikaci. 

Řadíme zde čidlo, ústředna, přenosový prostředek, signalizační zařízení a doplňková zařízení. 

[26] [4] 

 

Poplachové tísňové systémy 

 Hlavním úkolem tohoto zařízení je včasná detekce poţáru při jeho vzniku a následné 

přivolání pomoci na místo s poţárem, která je schopna poţár uhasit. Jako další činností je 

aktivace prvků, které pomáhají hasit poţár a zabraňují dalšímu rozšíření poţáru do ostatních 

prostor. 

 Základním cílem pouţívání poplachové tísňové systémy je: 

 Rychlé a spolehlivé detekování místa s poţárem 

 Vyhlášení poplachu 

 Aktivování a řízení evakuačního systému 

 Zrealizování automatické komunikace s hasičským záchranným sborem 

[26] [7] 
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Uzavřené televizní okruhy 

 Tento způsob ochrany se stále více pouţívá díky zefektivňování celkového 

zabezpečení společně s elektronickým zabezpečovacím systémem. Můţeme se buď zaměřit 

pouze na monitorování střeţeného prostoru, nebo na velmi rozsáhlé prostory. Obraz se 

přenáší v reálném čase, coţ dnes umoţňuje internetové připojení. Jako zobrazovací medium 

se pouţívá především PC, nebo samostatné monitory. Záznam z kamerového systému se 

můţe zaznamenávat na různá přenosová media jako např. na pásku či digitální datové 

medium. Záznam se pouţívá k následnému vyhodnocení poplachových signálů, ke zpětnému 

dohledávání dříve zaznamenaných informací. Instalace se doporučuje do velmi členitých, 

nebo patrových prostorů, kde je nutná kontrola pohybu osob. [26] [6] 

 

Přístupové a docházkové systémy 

 Přístupové systémy umoţňují omezení vstupu neoprávněných osob do vyhrazených 

prostor. Další vyuţití těchto systému je monitorování pohybu osob v zabezpečených 

prostorech. Mohou se vyuţívat samostatně, ale také ve spojení s komplexním bezpečnostním 

systémem. [18] [4] 

 Docházkové systémy slouţí především k urychlení a zkvalitnění evidence docházky 

zaměstnanců a kontroly přítomnost na pracovišti.  

Mezi prvky tvořící systém kontrol patří: 

 Identifikační prvek          

 Snímací prvek            

 Řídící jednotka         

 Centrální jednotka        

 Blokovací zařízení      

 Jednotka zápisu    

 

 K identifikaci se nejčastěji pouţívá identifikační karta, přístupový kód, biometrická 

informace. Všechny tyto systémy se mohou také kombinovat různě mezi sebou pro 

zdokonalení zabezpečení. Podle zvoleného typu identifikačního zařízení se volí snímací 

zařízení, které je buď kontaktní či bezkontaktní. Ovládací zařízení musí být jednoduché a 

musí odolávat vnějším vlivům, které na něj působí. Jako blokovací zařízení, které povolují 

vstup, se vyuţívají např. turnikety, motorické závory a elektronicky ovládané dveře. [18] 

 



12 

 

Biometrické identifikační systémy  

 Tento způsob zabezpečení je zaloţen na jedinečných tělesných znacích osob, které 

jsou nutné k identifikaci. Výhodou je především, ţe není nutné nosit sebou tokeny, nebo si 

pamatovat číselné kombinace ke vstupu. Další výhodou je velice rychlé a přesné rozpoznání 

osoby, vysoký stupeň spolehlivosti systému, efektivnost. Biometrická identifikace se dělí na 

dvě skupiny, do které patří fyziologické charakteristiky a behaviorální charakteristiky. 

Mezi fyziologické charakteristiky patří: 

 Otisk prstu - Zkoumají se papilární linie a můţe se provádět dotykově, nebo 

bezdotykově. 

 Oční duhovka -  Zkoumá se obraz duhovky. 

 Oční sítnice - Zkoumá se struktura ţil na očním pozadí. 

 Geometrie ruky - Zkoumá se velikost dlaně a prstů. 

 Rozpoznání obličeje - Zkoumá se vzdálenost specifických částí obličeje (oči, uší, ústa, 

nos…) 

 Rozpoznání pachu - Zkoumá se jeho chemické sloţení. 

 Struktura ţil na zápěstí - Zkoumá strukturu ţil jedince. 

    

Mezi behaviorální charakteristiky patří: 

 Ověřování hlasu - Zkoumá se takzvaný otisk hlasu, coţ je jeho tón a zbarvení. 

 Dynamika podpisu - Zkoumá rozdílný tlak a rychlost pří provádění podpisu. 

 Dynamika stisku klávesnice na klávesnici - Zkoumá se rytmus a počet úderů do 

klávesnice od počítače. 

[23] [4] 

4.4 Režimová ochrana  

 Tuto ochranu tvoří soubor organizačně administrativních opatření a postupů, které 

směřují k zajištění bezporuchového průběhu celého zabezpečovacího systému a následné 

sladění s ostatními prvky ostrahy. Reţimová ochrana se dělí na vnitřní a vnější. [22] 
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4.4.1 Vnější režimová ochrana 

 Hlavní náplň vnější ochrany je kontrola při vstupu a výstupu do chráněného objektu. 

Určuje přesné postupy, ve kterých jsou stanoveny pohyby osob vozidel, jejich cesta po areálu 

objektu. Dále stanovuje kde, kdy, jak a s čím se smí, popřípadě nesmí do objektu vstupovat, 

vjíţdět. [22] 

4.4.2 Vnitřní režimová ochrana 

 Zaměřuje se především na dodrţování směrnic, do kterých jsou zařazeny: 

 Omezit pohyb osob a vozidel na určitém úseku. 

 Kontrola pohybu materiálu. 

 Kontrola výdeje a příjmu skladových materiálu. 

 Zajištění reţimu manipulace s klíči, identifikace osob pomocí identifikačních zařízení. 

 [22] 
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5 Pojmy 

 

5.1 Bezpečnostní projekt  

 Bezpečnostní projekt uvádí způsob jak správně realizovat bezpečnostní opatření. 

Definuje bezpečnostní prvky a způsob jejich aplikace jednotlivých opatření. Mezi tyto 

opatření řadíme personální, administrativní, fyzické, počítačové a komunikační. Je předem 

stanovený postup pro zavedení jednotlivých bezpečnostních prvků podle určených priorit       

a ekonomických moţností zákazníka. 

 Při tvorbě bezpečnostního projektu se vychází z poţadavků, ţe daný projekt se musí 

shodovat s bezpečnostní politikou. Je tedy důleţité, aby byla správná spolupráce se 

zákazníkem, který nejvíce rozhoduje o následné kvalitě bezpečnostního dokumentu. 

 Pro zpracování kvalitního projektu je důleţité se seznámit s prostředím organizace, 

navrhnout bezpečnostní prvky podle poţadavků bezpečnostní politiky, přesně zdokumentovat 

popis řešení a nastavení bezpečnostních prvku, provést kontrolu a následně předat dílo 

zákazníkovi. 

 Následná realizace spočívá v implementaci navrţeného a schváleného bezpečnostního 

projektu. Podle potřeb můţe být projekt dále rozpracováván na menší dílčí projekty, 

vztahující se především na technické bezpečnostní opatření. [24] 

  

5.2 Bezpečnostní politika  

 Je souhrn organizačně řídících opatření, norem a pravidel. Jejich hlavním úkolem je 

vyhodnotit informace o aktivech a následující důleţité fakta. Hlavním úkolem je zjistit 

ohroţení organizace, stanovení rizik, návrhy na ochranu organizace pomocí technických, 

technologických, organizačních a personálních opatření.  

 Bezpečnostní politika se zaměřuje na tři základní otázky pro určení bezpečnosti. Mezi 

tyto otázky patří:  

 Jaký je rozsah organizace v bezpečnosti a kvůli kterým důvodům. 

 Jaké jsou cíle v oblasti bezpečnosti pro dosaţení cíle. 

 Jak se budou následně řídit podnikové činnosti a jaká opatření se provedou k dosaţení 

cílů. [22] 
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5.3 Analýza rizik  

 Je to důleţitý prvek systémového řešení bezpečnosti. Analýza rizik se provádí aţ po 

vytvoření bezpečnostní politiky, kde navazuje na její výsledky. Aktualizace je nutné provádět 

vţdy při změně ohroţení, nebo výměně zabezpečovacího systému.  

 Představuje určitý postup, který napomáhá odhalit bezpečnostní rizika působící na 

organizaci. Přispívá především ke zkvalitnění navrhovaného bezpečnostního opatření. V první 

fázi se provádí selekce bezpečnostních rizik. Tyto rizika představují identifikaci aktiv             

a následnou hrozbu. Jako další krok se provádí hodnocení zranitelnosti aktiv vůči těmto 

hrozbám a jejich moţnost výskytu. Vyhodnocuje se také potenciální dopad těchto rizik  

moţných scénářů. 

 Do analýzy hodnocení rizik se zahrnuje identifikace aktiv, identifikace hrozeb, 

ohodnocení aktiv, určení pravděpodobnosti uplatnění hrozby, určení zranitelnosti kaţdého 

aktiva hrozbou a výpočet hodnoty rizika pro kaţdou dvojici aktiva a hrozby. 

 Výsledek hodnocení rizik napomáhají při vedení organizace určovat priority a stanovit 

tak kroky, které napomáhají k sníţení, nebo odstranění bezpečnostních rizik. [24] 

5.4 Riziko 

Riziko nemůţeme nikdy odstranit úplně. Vţdy zůstává jeho část, která nebyla odhalena a tato 

část se nazývá zbytkové riziko. [2] 

 

5.5 Alara 

 Je nutné sniţovat riziko aţ na takovou úroveň, kdy se výdaje vynaloţené na sníţení 

rizika stávají neúměrné ve srovnání s daným omezením rizika. Tedy vybereme analýzou        

a statistickými údaji z minulých let zjištěná rizika, u kterých se vejde jejich minimalizace do 

10 – 15 % chráněných aktiv. [21] 

5.6 Aktiva 

 Za aktiva se povaţuje vše, co má nějakou hodnotu pro majitele. Rozdělují se na 

hmotná aktiva, kde patří stavby, dopravní prostředky, produkty, cennosti a nehmotná aktiva, 

kde patří informace, sluţby, činnosti. [1]  
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5.7 Soukromá bezpečnostní agentura 

 Zabývá se ochranou jak hmotného majetku, či nehmotného dále ochranou osob, 

informaci, střeţením objektů, zabezpečením při transportu cenin a peněz, detektivní činností. 

Rozsah sluţeb je závislý na poţadavcích zákazníka. Tyto poţadavky však musí splňovat 

zákonem stanovené předpisy. [22]  
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6 Profil společnosti Nowaco 

 V České republice se vyskytuje několik firem, které se zabývají distribucí chlazených, 

mraţených a hotových jídel. Hlavním distributorem v této oblasti pro Českou republiku je 

firma Nowaco Opava s.r.o.. 

6.1 Historie a současnost firmy 

 Firma jako taková byla zaloţena v roce 1972 v Dánsku. V dalších letech firma velice 

expandovala a v roce 1975 byla otevřena první zahraniční pobočka s logme Nowaco (Obr. 2), 

která se vyskytovala v San Franciscu. Tato nová pobočka se zabývala pouze exportem 

zemědělských produktů ze Spojených států Amerických, například do zemí jako Singapur, 

Hong Kong, Malajsie, a také na Střední východ.  

 

 

Obr. 2 Logo firmy 

 

 V  roce 1976 se firma rozrostla o další část, která se jmenovala Nowamet a zabývala se 

výhradně trhem pro Skandinávii a to zejména pro norský a švédský trh. Od roku 1988 se 

firma Nowaco vyskytuje také v Evropě a to v Hamburgu.  

 Po dvou letech v roce 1990 se Nowaco objevuje i na českém trhu se svou vlastní 

pobočkou, která sídlila v Praze pod obchodním názvem Nowaco Czech Republic s.r.o.. Další 

rozšíření proběhlo v roce 1992 a to směrem na východ, tedy na Slovesko, Bulharsko, 

Maďarsko, Litvu a do Ruska. Tímto velkým rozšířením svých poboček se dostala firma 

Nowaco na vrchol v oblasti exportu, importu, výroby a distribuce mraţených, chlazených 

potravin a zemědělských plodin.  

 V současné době také v České republice zaujímá vedoucí roli v tomto oboru. Hlavní 

výrobním centrem pro Českou republiku a Slovensko je pobočka Nowaco Opava s.r.o. Tato 

továrna vyprodukuje za den aţ dvě tuny výrobků, ať se jiţ jedná o hotová jídla, krokety, 

mraţenou zeleninu aţ po oblíbené zmrzliny a nanuky značky Prima (Obr. 3). Další výrobní 

pobočka Nowamet se vyskytuje v Kralupech nad Vltavou, která se zabývá především 

zpracováním čerstvého masa a ryb. Celý komplex Nowaco v České republice dokáţe pojmout 

aţ 25.000 palet skladovaných v chladu. Nyní pracuje pro společnost Nowaco zhruba 1.500 

zaměstnanců. [17] [19]  
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Obr. 3 Logo zmrzlin 

 

6.2  Nowaco Opava s.r.o. 

 Tato pobočka je zaměřena na výrobu mraţených, chlazených jídel a také zmrzlin         

a nanuků. Mrazírny se zde vyskytovaly jiţ od roku 1953 jako Mrazírny s.p.. Do dnešní 

podoby se společnost dlouho propracovávala a inovovala své zařízení. V roce 1991 se změnil 

její název na Slezské mrazírny a.s., dále s postupem času vznikla společnost Mrazírny-Oceán 

a.s.  v roce 1995. Od roku 2000 zde sídlí firma Nowaco Opava s.r.o. (Obr. 4). V objektu 

pracuje celkem 350 osob. Provoz má nepřetrţitě tři směny.  [5] [19]  

 

 
 

Obr. 4 Sídlo firmy Nowaco Opava s.r.o 
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6.3 Identifikační údaje společnosti 

 Identifikační údaje společnosti uvádím pro lepší přehlednost a srozumitelnost v       

Tab. č. 1. 

 
    Tab č. 1 Základní informace 

 

Název společnosti Nowaco Opava s.r.o. 

 

 

 

Sídlo společnosti 

Ulice: Těšínská 1006/1 

Místo: Opava 

PSČ: 746 01 

Okres: Opava 

 

Obor podnikání Potravinářský průmysl 

 

IČO 25867334 

 

Právní forma Společnost s r. o. 

 

Telefon 553 760 711 

 

Fax 553 760 763 

 

Email nowaco@nowacovyroba.cz 

 

Web www.nowaco.cz 

 

Ředitel pobočky Jan Vilímec 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:nowaco@nowacovyroba.cz
http://www.nowaco.cz/
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6.4 Aktiva společnosti 

 Celkový roční obrat firmy činí zhruba 180 miliónů CZK. Hlavními aktivy přímo 

v areálu jsou: 

 Stroje pro výrobu 

 Sluţební vozy 

 Softwarové vybavení s osobními údaji 

Mezi nejdůleţitější know - hove  patří technické plány a receptury. [5]  

6.5  Popis okolí firmy  

 V nejbliţším okolí firmy je vysoký výskyt obyvatel a to z toho důvodu, ţe sídlí blízko 

centra města. Vyskytuje se zde Slezské gymnásium, Mendelovo gimnásium, zimní stadión, 

řadová zástavba rodinných domů a další menší firmy sousedící Nowaco Opava s.r.o. (Obr. 5). 

Dalším aspektem výskytu osob je hlavní tah silnice 1. třídy č.11, která je hlavní příjezdová 

silnice směrem od Ostravy do centra města Opavy. Samotná firma sousedí na severní straně 

s firmou H+R Ostroj s.r.o. a na východní straně s areálem firem pod názvem Centrum sluţeb. 

Letecký pohled na podrobný areál firmy je uveden v příloze č.1. 

 [19]  
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Obr. 5 Popis okolí 

 

6.6 Popis areálu firmy 

 V této práci se budu zabývat zabezpečením administrativní budovy, strojovny 

s amoniakem a návrhem celého areálu firmy (Obr. 6 ). Celková plocha, na které se firma 

vyskytuje je  13 415 m
2
. Administrativní budova (Obr. 7) zaujímá plochu o rozloze 202 m

2
   a 

má celkem přízemí a 3 patra. Strojovna s amoniakem má rozlohu 363m
2
 a jedno nadzemní 

podlaţí. [5]  

 Administrativní budova byla zvolena pro zabezpečení z důvodu ochrany informací a 

cenin. Předmětem ochrany jsou receptury výrobků  - recepty pro výrobu nanuků a hotových 

jídel, dokumentace firmy, softwarové vybavení a ochrana osobních údajů. Dalším předmětem 

ochrany je ochrana finanční hotovosti, která se nachází v trezoru.  
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Obr. 6 Areál firmy  

 

 Strojovna byla zvolena z bezpečnostních důvodů, aby se omezil vstup do prostorů 

strojovny a monitoring okolí strojovny. Nebezpečí sabotáţe, nebo úmyslného poškození 

strojního systému s amoniakem. 

 

 

Obr. 7 Hlavní vjezd pro vozidla, administrativní budova 

 

 Do areálu firmy je moţný vstup ze dvou stran. Hlavní vstup (Obr. 8) se vyskytuje u 

administrativní budovy. Přes tento vstup vcházejí zaměstnanci do areálu firmy, a také je určen 

pro vjezd a výjezd z areálu pro automobily. Druhy vstup (Obr. 9) se vyskytuje z ulice 
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Těšínská u strojovny s amoniakem. Tento vstup slouţí k doplňování zásob amoniaku a 

k lepšímu přístupu v případě vzniku nebezpečné situace pro jednotky integrovaného 

záchranného sboru. 

 

 
 

Obr. 8 Hlavní vstup pro zaměstnance 

 

 

             
 

Obr. 9 Vstup z ulice Těšínská 
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7 Stávající zabezpečení   

7.1 Fyzická ochrana objektu společnosti 

 Celý komplex firmy má tvořeny hranice svého pozemku především pomocí svých 

budov, nebo sousedícími budovami jiných firem. Z cesty ulice Těšínská je areál obklopen 

budovou skladu, strojovny, pekárny a druhého skladku. U hlavního vchod pro zaměstnance je 

nainstalována kamera pro monitoring vstupu a také kamera u vstupu strojovny, ale pouze ze 

strany z ulice Těšínská. Vstup do strojovny z areálu není monitorován.  

 Z východní strany od areálu Centra sluţeb je hranice firmy také řešená pomocí zdi o 

výšce tři metry a tloušťky dvacet centimetrů a budovami které jsou spojeny s touto zdí. Do 

objektu je volný přístup, není zde ţádný systém kontrol osob při vjezdu a výjezdu z objektu. 

Samostatné objekty podnikatelů u hranice s firmou Nowaco Opava s.r.o. mají základní 

zabezpečení, převáţně pouze mechanickými zabranými systémy. 

 Ze severní strany kde sousedí s firmou H + R Ostroj s.r.o. je část hranice zhruba deset 

metrů tvořena pozinkovaným vlnitým plechem o výšce dva metry, který následně navazuje na 

budovu firmy H + R Ostroj s.r.o.. Tento plot sousedí se strojovnou s amoniakem. 

 Kontrolní činnost u hlavního vstupu je prováděna pomocí soukromé bezpečnostní 

firmy. Stráţný se stará o vpouštění zaměstnanců do areálu a kontrolu při vjezdu a výjezdu 

vozidel do objektu. Další povinností ostrahy je zapisování hostů do knihy návštěv a jejich 

doprovod na místo určení. U hlavního vchodu je dále nainstalována kamera, která je 

propojena s vrátnicí, tedy soukromou bezpečnostní sluţbou. [5]   

7.1.1 Fyzická ochrana administrativní budovy   

 Administrativní budova (Obr. 10), se skládá z jednoho podzemního podlaţí, přízemí a 

tří nadzemních podlaţí. Do vyšších pater je moţné vyjet buď výtahem, nebo vyjít po 

schodech. V podzemním patře, jsou především technické místnosti a archív. V přízemí se 

vyskytuje bývalá prodejna sportovních potřeb. Tento prostor je prozatím nevyuţíván. 

Z vnitřní strany od dvora jsou dvě kanceláře a výtah do vyšších pater. Okna kanceláří 

v přízemí jsou vybavena mříţemi. V přízemí má kancelář bezpečnostní technik a personální 

oddělení. 
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Obr. 10  Administrativní budova 

 

 V prvním nadzemním podlaţí má sovou kancelář ředitel firmy a zástupce ředitele. 

Kancelář ředitele je situována okny na ulici těšínskou a zástupce firmy má kancelář přímo      

u schodiště, s okny situovanými do dvora areálu. Ředitel má ve své kanceláři zabudovaný 

trezor do obvodové zdi, ve kterém má uloţeny smlouvy a potřebnou dokumentaci. V prvním 

patře se také vyskytuje zasedací místnost pro porady s okny situovanými také do dvora areálu.  

 V druhém nadzemním podlaţí má kancelář technický manager, informační technik a je 

zde také ekonomické oddělení. Technický manager a informační technik mají své kanceláře 

situovány s výhledem do dvora areálu, ekonomické oddělení je situované na ulici Těšínská. 

Ekonomické oddělení má kvůli většímu obnosu peněz v hotovosti také zabudovaný trezor do 

obvodového zdiva. 

 Třetí nadzemní podlaţí slouţí jak společnosti Nowaco Opava s.r.o. tak externí firmě, 

která si zde pronajímá jednu kancelář. Ve zbytku patra jsou kanceláře pracovníku Nowaco 

Opava s.r.o. 

 Kaţdé patro je vybaveno malou kuchyňkou a sociálním zařízením. Ke vstupu do 

budovy se musí projít přes vrátnici, kterou střeţí zaměstnanci soukromé bezpečnostní firmy. 

Touto budovou procházejí všichni zaměstnanci a vstup do administrativní budovy jiţ není 

oddělen ţádnými dveřmi. Zaměstnanci pouţívají ke vstupu čip, který přikládají na čtečku. 

 Administrativní budova je vybavena poplašným zabezpečovacím a tísňovým 

systémem pouze v přízemí. Jsou zde nainstalována klasická PIR čidla, které se spouštějí po 

opuštění posledního pracovníka z administrativní budovy. Čidla jsou propojena na ústřednu 

k vrátnici, kde je pracovník bezpečnostní sluţby a dále je vysílán signál také na velín 



26 

 

soukromé bezpečností firmy. Spouští je zaměstnanec ostrahy a doba není pevně stanovena, 

protoţe pracovníci z administrativní budovy mají pruţnou pracovní dobu. Nejpozději se však 

spouští v 18:30 hod, kdy odchází úklidová sluţba. Všechny dveře jsou vybaveny bezpečnostní 

cylindrickou vloţkou značky FAB a funguje zde klíčový reţim. [5]   

7.1.2 Fyzická ochrana strojovny 

 Budova strojovny (Obr. 11) se skládá z přízemní a dvou nadzemních podlaţí. 

Strojovna se vyskytuje na druhé straně areálu od administrativní budovy a je k ní zaveden 

samostatný vjezd z ulice Těšínská. Do prostorů budovy se lze dostat přes vchod buď z areálu 

firmy, nebo vstupem z Těšínské ulice. V přízemním patře se nacházejí dvě expanzní nádoby a 

jeden mezichladič s amoniakem.  

 Do prvního nadzemního podlaţí se dostaneme po schodech a zde se vyskytují 

šroubové kompresory, které dopravují amoniak po areálu a velín celé strojovny. Velín 

strojovny je vybaven ovládacím systémem pro kompresory a počítačem s naprogramovaným 

systémem dopravy amoniaku. Druhé nadzemní podlaţí jiţ dnes slouţí jako sklad náhradních 

dílů a prostředků nutných k provozu. Ve strojovně pracuje stále jeden pracovník, který se 

stará o správný chod provozu s amoniakem. Ostatní pracovníci zde mají omezen přístup krom 

techniků a nadřízených pracovníků. 

 

 
 

Obr. 11  Strojovna 
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Obr. 12 Vstupní dveře do strojovny z areálu firmy 

 

Vstupní dveře do strojovny z areálu firmy (Obr. 12), jsou vyrobeny z plechu a opatřeny 

cylindrickou vloţkou značky FAB a vybaveny samozavíračem značky Brano. Vstup pro 

techniky je proveden pomocí domácího telefonu a magnetického spínače u dveří. Pracovník 

strojovny si vyţádá klíč u ostrahy na vrátnici a nadřízení pracovníci mají svůj klíč.  

 Druhý vstup (Obr. 13) z ulice Těšínská je především vyuţíván při doplňování 

amoniaku do zásobníků a při dopravě náhradních součástí nutných k provozu strojovny. 

Vstupní dveře jsou z ţelezného rámu, který je vyplněn drátosklem a vybaveny cylindrickou 

bezpečnostní vloţkou značky FAB. Brána k zadnímu vchodu (Obr. 14)  je vyrobena z plechu 

o výšce dva metry a dále doplněna o tři řady ostnatého drátu. Brána je opatřena visacím 

zámkem. Klíč k tomuto zámku je na velínu strojovny. [5]  
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Obr. 13 Vstup do strojovny z ulice Těšínská                Obr. 14 Brána k zadnímu vchodu z ulice Tešínská 
 

7.1.3 Zhodnocení současného stavu zabezpečení  

 Za velmi dobré povaţuji, ţe většinu hranice tvoří samostatné budovy a jen malou část 

tvoří buď zděná zeď, nebo klasický plot. Jako další kladná stránka je pouze jediný vjezd pro 

dodavatele a vývoz produktů a není třeba více stráţných na vstupních a výstupních 

kontrolách. 

 Osobně bych zdokonalil zabezpečení administrativní budovy o prvky PZTS a oddělil 

vstup dveřmi od recepce, kudy procházejí všichni zaměstnanci. Jako další bych vytkl moţnost 

vstupu do strojovny s amoniakem, kde chybí kamerový systém ve spodní části okolo 

expanzních nádob a mezichladičů. Bylo by vhodné také zabezpečit nevyuţívanou bývalou 

prodejnu sportovních potřeb, která je propojena s administrativní budovou. U okenních výplní 

(Obr. 15) z ulice Těšínská, které jsou ve výšce pouhých metr dvacet, bych nainstaloval mříţe, 

popřípadě instaloval bezpečnostní folie, pokud to kvalita skla a tloušťka skla dovolí.   
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Obr. 15 Okenní výplně 
 

 Jako další bych vytkl malé, spíše ţádné zabezpečení budovy výrobny zeleniny (Obr. 

16), kde výška budovy činí pouhých čtyři a půl metru s plochou střechou, která navazuje 

pomocí ţebříků na administrativní budovu. Pouze ve vzdálenosti  metr a půl od této budovy 

se vyskytují na kaţdé straně sloupy s pouličním osvětlením, po kterých je moţnost se 

případně dostat přímo na střechu budovy. Přes tuto nízkou střechu je pak moţné proniknout 

přímo do areálu firmy. 

 

 

Obr. 16 Budova výrobny zeleniny 
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8 Statistiky trestných činů 

 Pro řešení diplomové práce, která se zabývá ochranou majetku proti krádeţi a jiným 

trestným činům je důleţité si uvědomit četnosti spáchání trestných činů. K tomuto slouţí 

statistiky od Policie České republiky (Obr 17). Z těchto statistik vyplývá, ţe nejvíce krádeţí a 

vloupání se vyskytuje v Hlavním městě Praha a následně po Ústeckém kraji, Středočeském 

kraji, Libereckém kraji se vyskytuje na pátém místě Moravskoslezský kraj, kde se vyskytuje 

firma Nowaco Opava s.r.o.. [20]  

 

 

 
           

Obr. 17 Statistiky trestných činů v ČR 
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 Pro důkladnější prostudování problematiky je důleţitá i statistika trestných činů přímo 

z města Opava, kde firma sídlí (Obr 18). Bohuţel, ze statistik vychází stoupající tendence, a 

proto je nutné svůj majetek chránit a zdokonalovat zabezpečení. [8]  

 

 
 

Obr. 18 Statistiky trestných činů v Opavě 
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9 Analýzy a hodnocení kritických prostor zabezpečení  

 Analýza a hodnocení rizik je proces, který nám pomáhá při řízení a tvoření podkladů 

nutných k rozhodovacímu procesu. Pro tyto potřeby je dnes mnoho metod a softwarových 

nástrojů, které nám tuto práci usnadňují. Prvním krokem pro vyhodnocení cíle je vyhodnotit 

předpoklady pouţitých metod a následně zhodnotit jestli se výsledné hodnoty a hodnoty, které 

máme k dispozici, se v určitých bodech shodují a lze je pouţít pro danou metodu. Dané 

metody analýzy rizik, které pouţijeme při řešení problematiky, jsou pouze pomocné nástroje 

pro zpracovatele analýzy. Zpracovatel vychází ze svých zkušeností, úsudků a statistických 

údajů. 

 Pro správnou volbu dané analýzy je důleţité si dopředu určit moţné scénáře a rizika, 

které se zjistily během provozu a je nutné se na ně zaměřit. Pro tuto práci jsem si zvolil 

následující metody v souvislosti s předchozím zjištěním problémů. Mezi vybrané metody 

jsem zvolil: 

 Ishikawův diagram (diagram rybí kosti) 

 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

 Metodu souvztaţnosti 

 

 Jako první metodu pro řešení dané problematiky volím Ishikawův diagram. Pomocí 

této metody budu identifikovat rizika, které mohou nastat. Po vyhotovení Ishikawowa 

diagramu pouţiji výsledek k následující metodě FMEA. Pro lepší zhodnocení výsledků 

z těchto dvou metod pouţijeme ještě metodu souvztaţnosti a její výsledky pouţiji pro 

zdokonalení, nebo návrh nového lepšího zabezpečení. [21]  

9.1 Modelování rizik Ishikawovým diagramem 

 Je to diagram příčin a následků, kde jeho cílem je nalezení nejpravděpodobnějších 

příčin námi řešeného problému (Obr. 19). Jako první tento diagram zavedl Kaoru Ishikawa. 

Princip tohoto diagramu vychází ze základního zákona, který zní „kaţdý následek (problém) 

má svou příčinu, nebo kombinaci příčin“. Při vytváření diagramu se většinou vyuţívá 

brainstorming, který nám pomůţe specifikovat všechny moţné, i málo pravděpodobné příčiny 

problému při řešení problematiky. [21]  
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Obr. 19 Ishikawův diagram 
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9.2 Hodnocení rizik pomocí metody FMEA 

 Metoda FMEA jinak také nazývaná jako analýza selhání a jejich dopadů je zaloţena 

na rozboru způsobů selhání a následnými důsledky, které umoţňuje hledání dopadů a příčin 

na základě systematicky a strukturovaně daných selhání zařízení. Cílem při provedení analýzy 

je odhalení takových rizik, které mají váţný dopad na bezpečnost a provozování celého 

systému firmy. Tato metoda se vyuţívá v širokém poli působnosti na různé druhy řešení 

problémů. Základním krokem je určení potenciálních problémů a jejich příčin. K tomuto 

účelu jsou definované otázky, které posléze podle závaţnosti zaznamenáváme do 

připraveného dokumentačního listu. Závaţnost otázek hodnotíme pomocí čísel od jedné do 

pěti. Do těchto základních otázek patří:  

 Jaký je projev selhání? 

 Jaké jsou moţné příčiny selhání? 

 Jak můţe být porucha objevena? 

 Jaké jsou následky poruch? 

 Je tento stav přijatelný, co je popřípadě nutné udělat? 

 

Pro výslednou hodnotu míry rizika pouţijeme vzorec č. 1 

 

R=P * N * H (1) 

 

Kde: R - míra rizika 

 P - pravděpodobnost vzniku rizika 

 N - závaţnost následků 

 H - odhalitelnost rizika 

 

 Pravděpodobnost vzniku rizika (P), stanovuje pravděpodobnost vzniku určité události, 

nebo rizika v rozmezí od nahodilého aţ po vysoce pravděpodobnou hrozbu. 

 Závaţnost následků (N), stanovuje riziko závaţnosti z finančního hlediska, 

materiálního, nebo ztrátou ţivota a jeho ohroţení, či poškození ţivotního prostředí. 

 Odhalitelnost rizika (H), stanovuje jak rychle a jak snadné je odhalit dané riziko. 

Určuje se také, zda jde riziko odhalit jiţ v jeho počátku. Pro stanovení se určuje stupnice, ve 

které je moţné odhalit čin jiţ na počátku, nebo se odhalení prodlouţí na hodiny, dny, měsíce. 

Můţe se také stát, ţe dané riziko nebude nikdy odhaleno. 

 Pro přesné určení hodnot nám slouţí tabulka č. 2 s hodnotami a jejich závaţnostmi. 
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Tab. č. 2 Hodnoty metody FMEA  
 

 
 

 

 Výsledky analýzy FMEA se provádí pomocí Paretova principu osmdesát ku dvaceti, 

který je zaloţen na výpočtu kumulativní četnosti. Ta se provádí součtem procentuálního 

vyjádření míry rizika od nejvyšších hodnot, aţ k celkovému součtu sta procent. Všechna 

rizika, která mají kumulativní četnost menší nebo rovnu osmdesáti procent, jsou následně 

povaţována za nepřijatelná a musí se vypracovat postup na jejich odstranění. Pro lepší 

znázornění výsledku se pouţívá grafické znázornění hodnot pomocí Paretova diagramu, ke 

kterému patří také Lorenzova křivka. [21]  

 Pro jednodušší orientaci je metoda FMEA dále dělena na dvě části a to na strukturální 

rizika a procesní rizika. Tyto rizika vyplývají z pouţitého Ishikawova diagramu. 

 Strukturální hlediska jsou popsána v tabulce č. 3, kde je také spočítána hodnota RPN. 

V mém případě po zhotovení výpočtu jsem stanovil jako míru tolerance na RPN ≥ 27. 

Všechna uvedená rizika, které mají, nebo přesahují tuto hodnotu, jsou z mého hlediska 

nepřijatelná. Rizik, kterých se to týká, jsou zvýrazněna v tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3 Strukturální rizika 

 

 
 

 

 

 Grafické znázornění dané metody, je (Obr. 20) v tomto grafu jsou vyznačeny všechny 

hodnoty, které jsem spočítal v tabulce č. 3. Pro vyznačení procesních hodnot se pouţívá 

Paretův diagram, ke kterému je doplněna také Lorenzova křivka. Tuto křivku jsem vytvořil 

pomocí kumulativních četností z mnou stanovených rizik. 
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Obr. 20 Paretův diagram a Lorenzova křivka – strukturální hledisko 
 

 

 Po vyhotovení grafu my vyšly jako nepřijatelné hodnoty, které spadají k hranici 80%, 

ţe ze strukturálních rizik jsou nepřijatelné: 

 

 č.2 – Vniknutí do budovy skrz dveře 

 č.3 – Vniknutí do budovy přes střechu 

 č.1 – Vniknutí do budovy skrz okno 

 č.4 – Zdolání oplocení  

 č.8 – Poţár, výbuch 

 č.10 – Oklamání vrátného 
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 Procesní hlediska jsou popsána v tabulce č. 4, kde je také spočítána hodnota RPN. 

V mém případě po zhotovení výpočtu jsem stanovil jako míru tolerance na RPN ≥ 27. 

Všechna uvedená rizika, které mají, nebo přesahují tuto hodnotu, jsou z mého hlediska 

nepřijatelná. Rizik, kterých se to týká, jsou zvýrazněna v tabulce č. 4. 

 

 

Tab. č. 4 Procesní rizika 

 

 
 

 

 Grafické znázornění dané metody (Obr. 21), v tomto grafu jsou vyznačeny všechny 

hodnoty, které jsem spočítal v tabulce č. 4. Pro vyznačení strukturálních hodnot se pouţívá 

Paretův diagram, ke kterému je doplněna také Lorenzova křivka. Tuto křivku jsem vytvořil 

pomocí kumulativních četností z mnou stanovených rizik. 
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Obr. 21 Paretův diagram a Lorenzova křivka – procesní hledisko 
 

 

 Po vyhotovení grafu my vyšly jako nepřijatelné hodnoty, které spadají k hranici 80%, 

ţe ze strukturálních rizik jsou nepřijatelné: 

 

 č.2 – Podcenění situace ostrahou 

 č.4 – Ztráta vstupního čipu, klíče 

 č.5 – Odcizení plánů, dokumentace 

 č.9 – Špatná údrţba PZTS, EPS 

 č.1 – Špatné školení ostrahy 

 č.8 – Nedodrţení vnitřních předpisů 

9.3 Hodnocení rizik pomocí metody Souvztažnosti  

 Pro ověření správnosti výsledků předchozích analýz se vyuţívá tato metoda. Aplikace 

se hodí především pro celé objekt posuzované firmy. Metoda souvztaţnosti se hodí k nalezení 

vazeb mezi zdroji rizika a objekty rizik.  

 Jako první krok pro řešení této metody je vyhledání zdrojů moţných rizik. Rizika 

můţeme pouţít z jiţ pouţité metody FMEA, nebo je znova definovat. Další krok souvisí 

s hodnocením vybraných rizik a vyhledáním moţných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro 
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tento účel je vytvořena tabulka č. 5, kde se na ose X a ose Y vyznačí shodná rizika systému 

zabezpečení.  

 Jestliţe se prvky rizika navzájem ovlivňují, volíme jedničku, pokud tomu tak není, 

volíme nulu. Po doplnění čísel do tabulky, se hodnoty sečtou ve vodorovné ose i svislé ose. 

Po součtu hodnot vypočítáme koeficienty Kra a Krb, které jsou dány vzorci (), tyto hodnoty 

jsou procentuální vyjádření počtů rizik Rb a mohou být vyvolána rizikem Ra. Výsledné 

koeficienty jsou základem pro grafické znázornění a také jsou zapsány do tabulky. Pro 

vytvoření grafu jsou brány body z druhé tabulky a rozdělují se na čtyři kvadranty podle os O1 

a O2 (vzorec). Vzniklé kvadranty ukazují závaţnost uvedených rizik. Osy se počítají ze vzorců 

()() na stanovené spolehlivosti systému kde s = 80%. [21]  
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 Daná rizika, které jsem pouţil pro metodu souvztaţnosti, jsou v tabulce č. 6. Z tabulky 

dále pouţiji výsledky, které vyplynou z úvahy, jestli daná rizika mají mezi sebou vztah. 

Výsledné hodnoty zanesu do grafu.  
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Tab. č. 5 Rizika pro metodu souvztaţnosti 

 

 
 

 

Tab. č. 6 Koeficienty rizik pro metodu souvztaţnosti 

 

 
 

 

 Graf se vytvoří rozdělením do čtyř oddílů, které ohraničují osa O1  a osa O2. 

Souřadnice pro osy se spočetly ze vzorců () a ze spolehlivostí systému kde S = 80%. Hodnoty 

vypočtené pro osy mi vyšly O1 = 58 a O2 = 49. Kaţdý z těchto oddílů v grafu označují 

závaţnost rizik, které jsem zvolil pro vyhodnocení metody. Tyto rizika jsou uvedeny 

v tabulce č. 7. Výsledek metody je zakreslen do (Obr. 22) 
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Tab. č  7  Závaţnost rizik v oblastech  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 22 Výsledná matice metody souvztaţnosti 
 

 

 Díky této metodě jsem si na závěr ověřil výsledné hodnoty z předchozí metody FMEA 

a v určitých procesních a strukturálních hlediscích se shodují. Tyto výsledné hlediska se 

vyskytují v oblasti s číslem jedna a dvě a jsou povaţovány za nejkritičtější. Mezi výsledné 

prvky tedy patří: 

 č.16 – Úmyslné poškození systému (oblast č.I) 

 č.17 – Porucha PZTS, EPS  (oblast č.I) 

 č.19 – Neoprávněný pohyb osob (oblast č.I) 

 č.2 – Podcenění situace ostrahou  (oblast č.II) 

 č.3 – Spolupráce ostrahy s pachatelem (oblast č.II) 

 č.5 – Odcizení plánů a dokumentace  (oblast č.II) 
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 č.7 – Zcizení Pc z kanceláří   (oblast č.II)  

 č.10 – Pachatel je zaměstnanec  (oblast č.II) 

 č.15 – Překonání trezoru   (oblast č.II) 

9.4 Vyhodnocení zvolených metod 

 Pomocí výše uvedených metod jsem určil moţná rizika, které mohou firmu Nowaco 

Opava s.r.o. ohrozit. První metodou pouţitou pro zjištění těchto rizik jsem zvolil Ishikawův 

diagram následně jsem na základě diagramu provedl metodu FMEA, kterou jsem si nakonec 

ověřil metodou souvztaţnosti.  

 Z těchto metod mi následně vyšly jako nejpravděpodobnější strukturální rizika při 

překonávání perimetru vniknutí do budovy skrz dveře, okna a střechu. Pro procesní rizika 

vyšly nejhůře rizika podcenění situace ostrahou, ztráta vstupního čipu, klíčů, úmyslné 

poškození systému, porucha PZTS a EPS, neoprávněný pohyb osob po areálu. 

 Je tedy nutné se v následující kapitole se zaměřit na celkové zlepšení systému PZTS a 

EPS a dále na zvolení správného způsobu identifikace zaměstnanců, osob při vstupu do areálu 

firmy. Neopomenutelné je dokonalá funkčnost bezpečnostní sluţby. 
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10 Návrh modernizace zabezpečovacího systému 

 Z pouţitých metod a z pravidla ALARA, které mi poskytly podklady k dalšímu 

rozboru, nyní navrhnu modernizaci, nebo zcela nový způsob zabezpečení objektu firmy. 

Z pravidla ALARA mi vyšlo, ţe maximální částka na zabezpečení objektu můţe činit téměř 

sedmdesát pět miliónů korun. Tato částka však pro návrh optimálního zabezpečení je příliš 

vysoká a takovéto zabezpečení v této cenové relaci není třeba provádět.  

 Je totiţ málo pravděpodobné, ţe by bylo moţné odcizení velkých strojů pro výrobu 

bez povšimnutí. Hlavními objekty, které se mohou stát objektem odcizení, jsou nerezové 

součásti vyskytující se v areálu, nebo krádeţ výrobků. Pro administrativní budovu je reálná 

krádeţ hotovosti, dokumentace, plánů a softwarového zařízení. Dalším aspektem můţe být 

také úmyslné poškození systému chlazení s amoniakem ve strojovně, kde při úniku dojde 

k vysokému počtu zraněných, nebo usmrcených osob. 

 Dle poţadavků firmy byla stanovena výše částky na modernizaci a zlepšení stávajícího 

zabezpečení na maximálně tři sta tisíc korun českých. Zadavatel si přeje vyhotovení tří 

variant, podle kterých se následně rozhodne.  

10.1 Varianta zabezpečení areálu č. 1 

 Technické parametry všech zařízení, které jsem pouţil v této variantě jsou uvedeny 

v příloze č.2.  

10.1.1 Návrh mechanických zábranných systémů  

Prosklené plochy 

 Na prosklené plochy mířící na ulici Těšínská se opatří bezpečnostní folií (Obr. 23). 

Patří sem tedy bývalá prodejna sportovních potřeb, hlavní vstup pro zaměstnance a okenní 

výplně skladu.  

 
 

Obr. 23 Pouţití bezpečnostní folie 
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Nízká výše budov, oplocení 

 V místech s niţší střechou navrhuji pouţití zábran z ostnatého drátu (Obr. 24) po celé 

délce střechy. A také v místech, kde hranici netvoří budovy, ale pouze oplocení, nebo zděná 

zeď.   

 
 

Obr. 24 Ostnatý drát 

 

Vstupní dveře strojovny 

 Vstup do strojovny s amoniakem ze strany z ulice Těšínská, navrhuji opatřit novými 

plastovými dveřmi s oplechováním ve spodní části (Obr. 25).  

 

 

Obr. 25 Bezpečnostní dveře 
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Administrativní budova 

 V administrativní budově osadit všechny dveře od kanceláří pojistkami proti vysazení. 

TKZ - Zábrana proti vysazení dveří (Obr. 26).  

 

 
Obr. 26 Pojistka proti vysazení dveří 

 

10.1.2 Návrh poplašným zabezpečovacím a tísňovým systémem 

Bezpečnostní kamerový systém 

 U vchodů do areálu doporučuji obnovu kamerového systému. Volím barevnou 

venkovní kameru (Obr. 27) typu SONYCCD VS27- S 

 

 
 

Obr. 27 Venkovní kamera 
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 Do vnitřních prostorů administrativní budovy a strojovny s amoniakem doporučuji 

pouţít také barevnou kameru typu Color camera Dome IR (Obr. 28). 

 

 

 

 
 

Obr. 28 Vnitřní kamera 

 

 Všechny kamerové záznamy jsou ukládány na hybridní digitální záznamník (Obr. 29) 

a jsou přenášeny na obrazovku do recepce, kde se vyskytuje ostraha a také je moţné sledovat 

záznam přímo ze sídla bezpečnostní sluţby. Pro sledování je také moţnost vyuţití pc 

s operačním systémem Windows XP. 

 

 
 

Obr. 29 Záznamové zařízení 
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Pohybová čidla 

 Do prostorů chodeb do kanceláří volím pohybové čidla (Obr. 30) typu SENSOR 10 

360°/6m IR stropní. Na kaţdém patře budou instalovány tři tato čidla. Do strojovny 

s amoniakem čidla instalovány nejsou z důvodů nepřetrţitého provozu a pohybu zaměstnanců 

v budově. 

 

 
 

Obr. 30 Pohybové čidlo 

 

 

Přístupový systém 

 Pro vstup zaměstnanců navrhuji bezkontaktní zařízení (Obr. 31), které ovládá 

elektromagnetický zámek u vstupních dveří do recepce a lze kartu také pouţívat v závodní 

jídelně jako platební kartu.  

 

 

 
 

Obr. 31 Přístupový systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Ústředna PZTS + klávesnice 

 Ke zvoleným čidlům je potřeba také instalovat novou ústřednu, s klávesnicí. Volím 

výrobek značky Jablatron tip JA-65K Ústředna (Obr. 32). Na ústřednu lze připojit aţ šestnáct 

detektorů. 

 
Obr. 32 Ústředna PZTS + klávesnice 

 

Vstupní komunikátor 

 U obou vstupů do strojovny a u hlavního vchodu do administrativní budovy bude 

instalován domácí telefon (Obr. 33) opatřený kamerou. 

 

 
 

Obr. 33 Domácí komunikátor 
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Detektor amoniaku 

 Do prostorů strojovny navrhuji instalaci snímače obsahu amoniaku ve vzduchu     

(Obr. 34), který bude kontrolovat maximální dovolené hodnoty. Do přízemí a prvního 

nadzemního podlaţí navrhuji instalovat dvě čidla na kaţdé patro.  

 

 
 

Obr. 34 Detektor amoniaku 

 

10.1.3  Soukromá bezpečnostní služba 

 Tuto sluţbu jiţ firma má zajištěnou externí bezpečnostní firmou. Sluţbu zajišťuje 

jedna osoba, která byla odborně proškolena a poučena. Není tedy nutné s touto poloţkou 

počítat v celkovém finančním vyhodnocení.    
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10.1.4 Finanční vyhodnocení  

 
Tab. č. 8 Finanční vyhodnocení varianta č. 1 

 

Produkt Ks/m2 Cena s DPH  

Bezpečnostní folie (m2) 58 30 740,- 

Ostnatý drát  Ø1,8mm (100m) 1 470,- 

Plastové dveře s oplechováním 1 15 000,- 

Pojistky proti vysazení dveří 23 1725,- 

Venkovní kamera 4 17 540,- 

Vnitřní kamera 4 6 192,- 

Digitální záznamník pro kamery 1 11 390,- 

Příslušenství ke kamerám 
 

6 500,- 

Pohybové čidlo 9 2 142,- 

Ústředna s příslušenstvím 1 2 448,- 

Bezkontaktní vstupní systém 1 2 500,- 

Domácí telefon 3 3 048,- 

Čidla na amoniak  4 29 796,- 

Montáž systému, servis, školení   28 500,- 

 Celková suma v Kč (s DPH)   157 991,- 

   

 
 

10.2 Varianta zabezpečení areálu č.2 

 Technické parametry všech zařízení, které jsem pouţil v této variantě jsou uvedeny 

v příloze č.3.  

10.2.1 Návrh mechanických zábranných systémů  

Prosklené plochy 

 Na skleněné výplně z ulice Těšínská doporučuji instalaci bezpečnostních mříţí (Obr. 

35), kromě bývalé prodejny, která je celá prosklená a hlavního vstupu pro zaměstnance. U 

prodejny bych navrhoval jako u minulé varianty pouţití bezpečnostních folií. 

 



52 

 

 
 

Obr. 35 Bezpečnostní mříţe 

 

Administrativní budova 

 Dveře od kanceláří navrhuji opatřit pojistkou dveřních závěsů obr () proti vysazení 

dveří. Instalace je velmi jednoduchá a není třeba ţádného zásahu do dveří, nebo zárubní dveří.  

 

 
 

Obr. 36 Pojistka dveřních závěsů 

 

 

 

Vstupní dveře strojovny 

 Dveře strojovny z ulice Těšínská zůstanou zachovány a doplněny o bezpečnostní 

mříţe (Obr. 37). 
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Obr. 37 Bezpečnostní mříţ 

10.2.2 Návrh poplašným zabezpečovacím a tísňovým systémem 

Nízká výše budovy, oplocení 

 Pro zabezpečení nízké střechy z ulice Těšínská navrhuji pouţití 2-paprskové IR závory 

(Obr. 38). Tuto závoru navrhuji také ze strany od firmy H + R Ostroj s.r.o.. 

 

 

 
 

Obr. 38 IR závora 

 

 

Bezpečnostní kamerový systém 

 U hlavního vjezdu do areálu navrhuji instalaci bezpečnostní kamery s moţností zoom 

(Obr. 39) pro moţné přiblíţení na SPZ vozidel. Tip SONY SSC-CB565R. U výjezdu, 

hlavního vchodu pro zaměstnance a vchodu do strojovny z ulice Těšínská navrhuji také tuto 

kameru pro lepší monitoring prostoru. 
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Obr. 39 Venkovní kamera 

 

 Do vnitřních prostorů administrativní budovy navrhuji umístit kamery z předchozí 

varianty, jen rozšířit jejich počet o tři, které se nainstalují navíc na schodiště v kaţdém podlaţí 

administrativní budovy.  

 

Přístupový systém 

 Pro identifikaci osob u vstupu do areálu navrhuji instalaci bezkontaktního vstupního 

systému. Místo dveří opatřených elektromagnetickým zámkem bude instalován turniket (Obr. 

40). 

 

 
Obr. 40 Přístupový turniket 
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Administrativní budova  

 Do administrativní budovy bude instalován na okenní výplně v prvním nadzemním 

podlaţí z ulice Těšínská magnetický kontakt (Obr. 41). 

 

 

 
 

Obr. 41 Magnetický kontakt 

 

 

 Do všech místností administrativní budovy budou nainstalována pohybová PIR čidla 

tip JS-20 PIR detektor (Obr. 42). 

 

 
 

Obr. 42 PIR čidlo 

 

 

 K vstupu pro zaměstnance navrhuji instalaci venkovní sirény OS-365A (Obr. 43). 

Siréna bude signalizovat poplach jak akusticky, tak opticky. 
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Obr. 43 Venkovní siréna 

 

 

 Ústředna pro bezpečnostní prvky bude pouţita z předchozí varianty. Z první varianty 

také pouţiji záznamové zařízení pro kamerový systém. 

 

Detekce amoniaku 

 Druhou variantou čidel na amoniak je tip DEGA 04-2-DC-A - Detektor amoniaku 

(Obr. 44). Tento detektor bude instalován do přízemního podlaţí a prvního nadzemního 

podlaţí. 

 

 
 

Obr. 44 Detektor amoniaku 

 

10.2.3 Soukromá bezpečnostní služba 

 Jako v předchozí variantě č.1 bude bezpečnostní sluţba zanechána.  
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10.2.4 Finanční vyhodnocení 

Tab. č. 9 Finanční vyhodnocení varianta č. 2 

 

Produkt Ks/m2 Cena s DPH 

Bezpečnostní mříže (m2) 30 33 000,- 

Bezpečnostní folie (m2) 18 9 540,- 

Pojistka dveřních závěsů 23 10 212,- 

2-paprskové IR závory 2 8 592,- 

Kamera SONY SSC-CB565R 4 33 552,- 

Kamera Color camera Dome IR 7 10 836,- 

Digitální záznamové zařízení 1 11 390 

Příslušenství ke kamerám 
 

8 950,- 

Přístupový turniket 2 137 800,- 

Magnetický kontakt 6 450,- 

PIR čidlo 13 6 591,- 

Venkovní siréna 1 1 584,- 

Ústředna s příslušenstvím 1 2 448,- 

Čidla na amoniak 6 69 300,- 

Montáž systému, servis, školení 
 

32 650,- 

Celková suma v Kč (s DPH) 
 

377 040,- 

 

 

10.3 Varianta zabezpečení areálu č.3 

 Technické parametry všech zařízení, které jsem pouţil v této variantě jsou uvedeny 

v příloze č.4.  

10.3.1 Návrh mechanických zábranných systémů  

Prosklené plochy 

 Na okenní výplně od skladu směřující na ulici Těšínská, navrhuji výměnu oken 

s bezpečnostním sklem s kovovou mříţkou (Obr. 45).  

 U dveří do strojovny z ulice Těšínská bude provedena výměna skel za novou 

skleněnou výplň s drátěnou vloţkou, které budou navíc opatřeny mříţí. 
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Obr. 45 Bezpečnostní sklo s mříţkou 

 

Oplocení 

 Na zvýšení bezpečnosti plotu v prostoru strojovny sousedící s firmou H + R Ostroj 

s.r.o. navrhuji instalaci ţiletkového plotu (Obr.46). A také vyměnit stávající ostnatý drát na 

bráně u strojovny za ţiletkový.  

 

 
 

Obr. 46 Ţiletkový drát 

 

Administrativní budova 

 Zabezpečení dveří v administrativní budově proti vysazení z dveřních závěsů bude 

zajištěno pomocí zábran proti vysazení (Obr. 47). 
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Obr. 47 Zábrana proti vysazení dveří 

 

 

 Pro větší bezpečnost kancelářských prostor navrhuji instalaci plastových prosklených 

dveří, které oddělují průchod zaměstnanců procházející skrz vrátnici do areálu firmy. Tyto 

dveře budou ovládány stejným přístupovým systémem uvedeným níţe, s omezeným 

přístupem. 

10.3.2 Návrh poplašným zabezpečovacím a tísňovým systémem 

Nízká výše budov 

 Na střechu budovy přípravny zeleniny bude instalována IR závora tipu Selco SBM 

(Obr. 48). Tato závora bude instalována na střechu přípravny zeleniny. 

 

 

 
 

Obr. 48 IR závora 
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Bezpečnostní kamerový systém 

 Ke vstupnímu vchodu pro zaměstnance navrhuji otočnou kameru (Obr. 49) , která 

bude monitorovat také prostor před bývalou prodejnou sportovních potřeb. Tip HD-PTZ50M 

s ovládacím 3D panelem (Obr. 50). 

 

 
 

       Obr. 49 Otočná kamera   Obr. 50 Ovládací panel 

 

 

 U vjezdu do areálu pro vozidla bude pouţita kamera z varianty č.2, a také u vstupu 

strojovny z ulice Těšínská. 

 

Administrativní budova 

 Pro vnitřní prostory administrativní budovy a strojovny navrhuji instalovat kameru tip 

EN-DP25-82 (Obr. 51). 

 

 
 

Obr. 51 Vnitřní kamera 
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Přístupový systém 

 Pro vstup do areálu firmy přes vrátnici bude instalován bezkontaktní systém 

JABLOPCB SD - RP-02SD (Obr. 52), který nahradí stávající jiţ zastaralý a opotřebovaný 

systém. Tento bezkontaktní systém bude také instalován u vstupu do strojovny z prostorů 

areálu firmy. Karty lze také vyuţívat jako platební kartu v závodní jídelně. 

 

 
 

Obr. 52 Bezkontaktní přístupový systém 
 

Pohybová čidla 

 Do prostorů vrátnice, chodby a schodiště bude instalován detektor JS-20 LARGO – 

PIR. Do kanceláří bude instalován také detektor JS-25 COMBO PIR s vestavěným čidlem na 

tříštění skla (Obr. 53). 

 

        
 

Obr. 53 Pohybové čidla 

 

 

 Pro optickou a také zvukovou signalizaci bude u vchodu pro zaměstnance instalována 

venkovní siréna tip OS 360A (Obr. 54). 
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Obr. 54 Venkovní siréna 
 

 

 Ústředna pro bezpečnostní prvky bude pouţita z předchozí varianty. Z první varianty 

také pouţiji záznamové zařízení pro kamerový systém. 

 

Detektor amoniaku 

 Pro detekci amoniaku v prostorách strojovny bude instalován snímač GTE NH3 100 

(1000)-4, 4-20mA (Obr. 55). 

 

 
 

Obr. 55 Detektor amoniaku 
 

10.3.3 Soukromá bezpečnostní služba 

  Zde se opět odkazuji na vyřešení bezpečnostní sluţby jako v případě varianty č.1. 
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10.3.4 Finanční vyhodnoceni 

Tab. č. 10 Finanční vyhodnocení varianta č. 3 

 

Produkt Ks/m2 Cena s DPH 

Bezpečnostní sklo (m2) 30 105 000,-  

Bezpečnostní mříže (m2) 3 3 300,- 

Žiletkový drát 15 3 355,- 

Zábrany proti vysazení dveří 23 1 035,- 

Plastové dvoukřídlé dveře 1 9 375,- 

IR závora 1 6 600,- 

Otočná kamera HD-PTZ50M  1 11 988,- 

Ovládací 3D panel 1 5 976,- 

Kamera SONY SSC-CB565R 3 25 164,- 

Kamera EN-DP25-82 4 4 560,- 

Digitální záznamové zařízení 1 11 390,- 

Příslušenství ke kamerám   8 950,- 

Bezkontaktní systém 2 5 978,- 

Klasické PIR čidlo 5 2 515,- 

PIR čidlo s tříštičem skla 12 12 084,- 

Venkovní siréna 1 1 530,- 

Ústředna s příslušenstvím 1 2 448,- 

Detektor amoniaku  4 80 680,- 

Montáž systému, servis, školení   43 450,- 

Celková suma v Kč (s DPH)   345 388,- 

 

11 Zvolení optimální varianty zabezpečení 

 Abych mohl zvolit optimální variantu, pouţiji k tomu stanovování daným kritériem. 

Tyto kritéria budu porovnávat mezi sebou u jednotlivých mnou navrţených variant 

zabezpečení. 

 

11.1 Vybrané kritéria 

 Pro výběr nejvhodnější varianty zvolím výběr pomocí kritérií. Tyto kritéria jsou 

uvedeny v tabulce č. 11, byly uvedeny v poţadavcích zadavatele. Jedná se hlavně o 

spolehlivost systému a kvalitní servis. 
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Tab. č. 11 Zvolená kritéria 

 

 
Kritérium 

1 Spolehlivost systému  

2 Záruka 

3 Náklady na zhotovení 

4 Kvalita přístrojů 

5 Praktičnost 

11.2 Vyhodnocení nejvhodnější varianty 

 Hodnocení jsem prováděl pomocí bodování daných variant v tabulce č.12. Varianta 

s největším počtem bodů je vyhodnocena jako optimální. Bodový rozsah sem zvolil od jedné 

do pěti, kde pět je nejlepší výsledek. 

Tab. č. 12 Bodování variant 

 

Kritérium Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3 

Spolehlivost systému 3 3 4 

Záruka 2 4 4 

Náklady na zhotovení 3 2 3 

Kvalita přístrojů 3 3 4 

Praktičnost 2 3 4 

Σ 13 15 19 
 

 Z této tabulky nakonec vyšla jako nevhodnější varianta č. 3, kterou jsem následně 

popsal v tabulce č. 13. 

11.2.1  Popis vítězné varianty 

 Ze zvolených kritérií a po mém hodnocení mi vyšla jako nejvhodnější varianta č.3 

v tabulce č. 13.  Tato varianta se také přiblíţila nejvíce celkové částce, kterou zadavatel 

projektu navrhl. Částka určená zadavatelem byla 300 000 Kč. Náklady vítězné varianty č.3, 

však byly celkem 345 388 Kč. Po konzultaci a podrobném představení této varianty, 

zadavatel přistoupil na tuto částku. Navrhovaná částka se týká zabezpečení administrativní 

budovy + vrátnice a strojovny chlazení s amoniakem. Je zde také zahrnuta ochrana perimetru 

z ulice Těšínská, kde se vyskytují prosklené plochy a nízká střecha přípravny zeleniny. 

Celkovou realizaci toho projektu navrhuju provést jednorázovou investici. Zakreslení 

pouţitých bezpečnostních prvků u budov se vyskytuje v přílohách č. 5 – 8 . Návrh 

zabezpečení administrativní budovy je uvedeno v příloze č. 5, pro vrátnici a přízemí 

administrativní budovy je v příloze č.6. Prvky pro strojovnu chlazení jsou zakresleny 
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v příloze č.7 a instalace prvků na prosklené plochy a střechu přípravny zeleniny z ulice 

Těšínská je v příloze č.8.    

Tab. č. 13 Rozmístění prvků varianty č.3 

 

Produkt Ks/m2 
Cena s 
DPH Rozmístění 

Bezpečnostní sklo 30 105 000,-  Okenní výplně skladu z ulice Těšínská, Dveře strojovny 

Bezpečnostní mříže 3 3 300,- Dveře strojovny 

Žiletkový drát 15 3 355,- 
Oplocení mezi strojovnou chlazení a firmou H+R Ostroj 

s.r.o., brána strojovny 

Zábrany proti vysazení 
dveří 23 1 035,- Dveře v administrativní budově 

Plastové dvoukřídlé 
dveře 1 9 375,- Administrativní budova v prostorách vrátnice  

IR závora 1 6 600,- Střecha přípravny zeleniny (ul. Těšínská) 

Otočná kamera HD-
PTZ50M  1 11 988,- Vstupní vchod pro zaměstnance 

Ovládací 3D panel 1 5 976,- Vrátnice 

Kamera SONY SSC-
CB565R 3 25 164,- Vjezd do areálu, venkovní vchod strojovny 

Kamera EN-DP25-82 4 4 560,- Administrativní budova, strojovna chlazení 

Digitální záznamové 
zařízení 1 11 390,- Vrátnice 

Příslušenství ke 
kamerám 

 
8 950,- 

 
Bezkontaktní systém 2 5 978,- Vstup pro zaměstnance 

Klasické PIR čidlo 5 2 515,- Administrativní budova  

PIR čidlo s tříštičem 
skla 12 12 084,- Administrativní budova-kanceláře 

Venkovní siréna 1 1 530,- Budova vrátnice 

Ústředna s 
příslušenstvím 1 2 448,- Vrátnice 

Detektor amoniaku  4 80 680,- Strojovna chlazení 

Montáž systému, 
servis, školení 

 
43 450,- 

 Celková suma v Kč (s 
DPH) 

 
345 388,- 
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12 Závěr 

 Tuto práci je moţné rozdělit na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je 

popsaná v kapitole jedna aţ sedm. V této části jsou charakterizovány základní právní 

předpisy, technické normy, dále je zde výčet pojmů a teorie o fyzické ochraně. Praktická část 

začíná kapitolu osm a pokračuje aţ po kapitolu jedenáct. V těchto kapitolách popisuji 

současný stav zabezpečení, identifikaci kritických míst firmy a návrhy opatření na jejich  

minimalizaci.  

 Cílem této diplomové práce byla modernizace komplexního systému fyzické ochrany 

objektu potravinářské firmy Nowaco Opava s.r.o.. Důraz byl kladen na zabezpečení objektu 

proti vniknutí neoprávněné osoby do areálu firmy a zamezení úniku, přístupu neoprávněné 

osoby k nebezpečné látce, kterou je amoniak.   

 Mezi budovy, které jsem zvolil pro zabezpečení patří administrativní budova 

s vrátnicí, strojovna s chlazením. Dále jsem volil ochranu všech prosklených ploch 

směřujících na ulici Těšínská a také sníţené střechy přípravny zeleniny. Administrativní 

budova s vrátnicí byly vybrány z důvodu největšího počtu pohybu osob za den, dále kvůli 

dokumentaci a vybavení administrativní budovy. Strojovna chlazení byla volena z důvodu 

moţnosti úmyslného poškození systému chlazení, ve kterém se vyskytuje nebezpečná látka 

amoniak. 

 Po důkladném prostudování stávajícího zabezpečení a všech informací o firmě, jsem 

pro zjištění moţných bezpečnostních rizik zvolil Ishikawův diagram, metodu FMEA 

doplněnou o Paretův diagram. Metodu FMEA jsem rozdělil na strukturální a procesní rizika 

pro lepší orientaci. Pro objektivnější hodnocení jsem nakonec pouţil metodu souvztaţnosti, 

do které jsem pouţil jak rizika strukturální tak i procesní. Z této analýzy nakonec vyšlo 

celkem devět nepřijatelných rizik. Mezi tyto rizika patří například úmyslné poškození 

systému, porucha PZTS a EPS, neoprávněný pohyb osob, překonání okenní výplně a dveří.  

 Na tyto rizika jsem se dále zaměřil a navrhl modernizaci zabezpečení objektu.            

U návrhu jsem musel brát ohled na poţadavky zadavatele především na finanční prostředky, 

které má zadavatel k dispozici a podmínky instalace čidel na amoniak. Skladbu pouţitých 

mechanických a elektronických bezpečnostních prvků jsem volil podle svých znalostí             

a zkušeností, které jsem doposud získal. Pro zadavatele jsem vytvořil tři návrhy s různými 

druhy pouţitých zabezpečovacích prostředků.  

  Následně jsem provedl celkové finanční vyhodnocení všech návrhů a pomocí 

pěti kritérií, které jsem zvolil, byla nejvhodnějším návrhem varianta číslo tři. Celková cena 
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navrhované varianty činí 345 388 CZK z čehoţ vyplývá, ţe finanční náklady na zhotovení 

byly sice o necelých 46 000 CZK, neţ byl limit, ale po konzultaci se zadavatelem, byl návrh 

číslo tři i přes navýšení původního rozpočtu schválen. V tomto návrhu číslo tři jsou pouţity 

jak mechanické, tak i elektronické bezpečnostní prvky například bezpečnostní sklo, mříţe, 

ţiletkový drát, nový přístupový systém, kamerový systém, PIR čidla, IR závory, detektory 

amoniaku. Aplikací této varianty číslo tři jsem minimalizoval moţná rizika vniknutí 

neoprávněných osob do areálu a také sníţil rizika spojená s únikem amoniaku. 
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Obr. 29 Záznamové zařízení 

 Zdroj (http://www.viakom.cz/zbozi/digitalni-zaznam-eh1004h) 

Obr. 30 Pohybové čidlo 

 Zdroj (http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-10-360-6m-ir-stropni-

 eanGXSI001-skup602.) 

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-msk.aspx
http://www.middex.cz/folie-llumar.php?typ=SCL-SR-PS-8
http://www.e-pletivo.cz/inshop/ostnate-draty/ostnate-draty-zn-a-pvc/%5bid-Ostn1%5d-ostnaty-drat-zinkovany-100m-navin.html
http://www.e-pletivo.cz/inshop/ostnate-draty/ostnate-draty-zn-a-pvc/%5bid-Ostn1%5d-ostnaty-drat-zinkovany-100m-navin.html
http://www.adlo.cz/cz/bezpecnostni-dvere-dvoukridle
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28552-tkz-zabrana-proti-vysazeni-dveri-pro-ocelove-zarubne
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28552-tkz-zabrana-proti-vysazeni-dveri-pro-ocelove-zarubne
http://www.viakom.cz/zbozi/barevne-kamery/krychlicka-vs27s-den-noc-600tv-3.6mm.html
http://www.viakom.cz/zbozi/barevne-kamery/krychlicka-vs27s-den-noc-600tv-3.6mm.html
http://www.mselektro.cz/vnitrni-kamery
http://www.viakom.cz/zbozi/digitalni-zaznam-eh1004h
http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-10-360-6m-ir-stropni-eanGXSI001-skup602.
http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-10-360-6m-ir-stropni-eanGXSI001-skup602.


72 

 

Obr. 31 Přístupový systém 

 Zdroj (http://www.jablopcb.cz/RP01cz.php) 

Obr. 32 Ústředna PZTS + klávesnice 

 Zdroj 

 (http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/profi+433+mhz/ustredny/ja+

 65+ustredna/) 

Obr. 33 Domácí komunikátor 

 Zdroj (http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/zvonky-dverni-komunikatory-

 a-videotelefony-od-49/) 

Obr. 34 Detektor amoniaku 

 Zdroj (http://www.ahlborn.cz/cs/produkt/snimac-obsahu-amoniaku-ve-vzduchu/) 

Obr. 35 Bezpečnostní mříţe 

 Zdroj (http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html) 

Obr. 36 Pojistka dveřních závěsů 

 Zdroj (http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28985-rostex-univerzalni-

 pojistka-dverniho-zavesu-bzn-rozpeti-64-115-mm,-2-ks) 

Obr. 37 Bezpečnostní mříţ 

 Zdroj (http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html) 

Obr. 38 IR závora 

 Zdroj (http://www.kuchta-elektro.cz/detail-zbozi/pb-60tk) 

Obr. 39 Venkovní kamera 

 Zdroj (http://www.escadtrade.cz/ssc-cb565r-venkovni-ir-kamera-day-night-dosvit-

 30m-variobjektiv.html) 

Obr. 40 Přístupový turniket 

 Zdroj (http://www.cybertronic-labs.cz/turniket-model-ct-2-4-kit-nerez-i94c62) 

Obr. 41 Magnetický kontakt 

 Zdroj 

 (http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=120933) 

Obr. 42 PIR čidlo 

 Zdroj (http://www.axlelectronics.cz/zabezpeceni-objektu/detektory/pir-a-gbs-

 detektory/js-20-pir-detektor-189/) 

Obr. 43 Venkovní siréna 

 Zdroj (http://www.elsys-cz.com/os-365a-venkovni-sirena/) 

Obr. 44 Detektor amoniaku 

http://www.jablopcb.cz/RP01cz.php
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/profi+433+mhz/ustredny/ja+65+ustredna/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/profi+433+mhz/ustredny/ja+65+ustredna/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/profi+433+mhz/ustredny/ja+65+ustredna/
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/zvonky-dverni-komunikatory-a-videotelefony-od-49/
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/zvonky-dverni-komunikatory-a-videotelefony-od-49/
http://www.ahlborn.cz/cs/produkt/snimac-obsahu-amoniaku-ve-vzduchu/
http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28985-rostex-univerzalni-pojistka-dverniho-zavesu-bzn-rozpeti-64-115-mm,-2-ks
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i28985-rostex-univerzalni-pojistka-dverniho-zavesu-bzn-rozpeti-64-115-mm,-2-ks
http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html
http://www.kuchta-elektro.cz/detail-zbozi/pb-60tk
http://www.escadtrade.cz/ssc-cb565r-venkovni-ir-kamera-day-night-dosvit-30m-variobjektiv.html
http://www.escadtrade.cz/ssc-cb565r-venkovni-ir-kamera-day-night-dosvit-30m-variobjektiv.html
http://www.cybertronic-labs.cz/turniket-model-ct-2-4-kit-nerez-i94c62
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=120933
http://www.axlelectronics.cz/zabezpeceni-objektu/detektory/pir-a-gbs-detektory/js-20-pir-detektor-189/
http://www.axlelectronics.cz/zabezpeceni-objektu/detektory/pir-a-gbs-detektory/js-20-pir-detektor-189/
http://www.elsys-cz.com/os-365a-venkovni-sirena/
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 Zdroj (http://www.marinfo.cz/Files/DEG-DEGA/NAVDEG_x/navod_DEGA04.pdf) 

Obr. 45 Bezpečnostní sklo s mříţkou 

 Zdroj (http://www.intrading.cz/intrading/balkony/balkony-cenik-izolacnich-skel.htm) 

Obr. 46 Ţiletkový drát 

 Zdroj (http://www.pletivo-ploty.cz/ziletkove-ostnate-draty.php) 

Obr. 47 Zábrana proti vysazení dveří 

 Zdroj (http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i26242-mobila-zabrana-proti-

 vysazeni-dveri) 

Obr. 48 IR závora 

 Zdroj (http://www.elektropatak.cz/details.php?&zid=209&rid=47) 

Obr. 49 Otočná kamera 

 Zdroj (http://www.nejkam.cz/hd-ptz50m) 

Obr. 50 Ovládací panel 

 Zdroj (http://www.nejkam.cz/ovladaci-3d-panel-k-ptz-kameram) 

Obr. 51 Vnitřní kamera 

 Zdroj (http://www.escadtrade.cz/1-en-dp25-82-barevna-polokulovita-kamera-s-

 objektivem.html) 

Obr. 52 Bezkontaktní přístupový systém 

 Zdroj (http://www.jabloshop.cz/automatizace/pristupove-systemy/jablopcb-

bezkontaktni-vstupni- system-s-sd-rp-02sd) 

Obr. 53 Pohybové čidla 

 Zdroj (http://www.jabloshop.cz/detektory/pir-a-gbs-detektory/js-25-combo-detektor-

 pohybu-osob-a-rozbiti-skla) 

Obr. 54 Venkovní siréna 

 Zdroj (http://www.elsys-cz.com/os-360a-venkovni-sirena/) 

Obr. 55 Detektor amoniaku 

 Zdroj (http://www.marinfo.cz/snimac-plynu-gte-nh3-100-1000-4-4-20ma-cpavek/dp-

 28929/) 

 

 

 

http://www.marinfo.cz/Files/DEG-DEGA/NAVDEG_x/navod_DEGA04.pdf
http://www.intrading.cz/intrading/balkony/balkony-cenik-izolacnich-skel.htm
http://www.pletivo-ploty.cz/ziletkove-ostnate-draty.php
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i26242-mobila-zabrana-proti-vysazeni-dveri
http://www.sezam.cz/16-pojistky-proti-vysazeni/i26242-mobila-zabrana-proti-vysazeni-dveri
http://www.elektropatak.cz/details.php?&zid=209&rid=47
http://www.nejkam.cz/hd-ptz50m
http://www.nejkam.cz/ovladaci-3d-panel-k-ptz-kameram
http://www.escadtrade.cz/1-en-dp25-82-barevna-polokulovita-kamera-s-objektivem.html
http://www.escadtrade.cz/1-en-dp25-82-barevna-polokulovita-kamera-s-objektivem.html
http://www.jabloshop.cz/automatizace/pristupove-systemy/jablopcb-bezkontaktni-vstupni-system-s-sd-rp-02sd
http://www.jabloshop.cz/automatizace/pristupove-systemy/jablopcb-bezkontaktni-vstupni-system-s-sd-rp-02sd
http://www.jabloshop.cz/detektory/pir-a-gbs-detektory/js-25-combo-detektor-pohybu-osob-a-rozbiti-skla
http://www.jabloshop.cz/detektory/pir-a-gbs-detektory/js-25-combo-detektor-pohybu-osob-a-rozbiti-skla
http://www.elsys-cz.com/os-360a-venkovni-sirena/
http://www.marinfo.cz/snimac-plynu-gte-nh3-100-1000-4-4-20ma-cpavek/dp-28929/
http://www.marinfo.cz/snimac-plynu-gte-nh3-100-1000-4-4-20ma-cpavek/dp-28929/
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IR – Infračervené záření 
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Příloha č.2 
 

Bezpečnostní folie SCL SR PS 8  

 Zbarvení: čirá 

 Potlačení sluneční energie: 16% 

 Přenos světla: 88% 

 Odraz světla: 9% 

 Stínicí koeficient: 0,99 

 Útlum UV: 95% 

 Absorpce: 7% 

 Popis: Bezpečnostní folie s atestem na kategorii odolnosti P1A dle EN356. Alternativa 

 funkční mříţe ve smyslu pojistných podmínek některých pojišťoven. Vyhovuje  téţ 

testům dle EN 12 600 na boční ráz. 
 

 

Ostnatý drát zinkovaný 100m návin  

 Slouţí k zvýšení zabezpečení oplocených objektů. Drát pr. 1,8mm zinkovaný. Balení 100m. 

 Montuje se buď přímo na plotové sloupky, které musí být vyšší, nebo pomocí drţáku 

ostnatého drátu (pod úhlem 45° ) 
 

Kamera SONYCCD VS27- S  

 

 VS27-S barevná kamera 

 600 TVř den / 650 TVř noc 

 0.0001 Lux  

 1/3" CCD SONY Super HAD II 

 D/N - digitál  

 Mikrobjektiv 3.6mm 

 sWDR – super  Wide Dinamic Range- kamera je schopna snímat extrémně velké       

jasové rozdíly v obraze 

 2D/3DNR – díky této fci. je obraz čistý a ostrý i za zhoršených světelných podmínek  

 DSS 512 – tzv. fotonásobič, díky této fci. je dosaţeno aţ 512x jasnějšího obrazu i při          

velmi nízkém 

 High light Eclipse – kamera umí automaticky zakrývat přesvícená místa   

 RS-485,  

 DC 12V / 120mA  

 IP67, 27 x 27 x 84mm, včetně drţáku 

 

 

 

 

Kamera Color camera Dome IR 

 

 Systém: PAL 

 Napájení: DC12V 
 Čip: 1/3“ CCD Sensor, 5.59mm x 4.68mm 

 Efektivní pixely: 500x582 

 Barevné rozlišení: 420 řádků 
 Auto gain control 

 IR projekce- 20m ( 23 infrared LED) 

 IR status – 10 lux CDS 

 Reţim DEN/ NOC 
 Rozměry: 94mm x 68.5mm 

http://www.e-pletivo.cz/inshop/ostnate-draty/ostnate-draty-zn-a-pvc/%5bid-Ostn1%5d-ostnaty-drat-zinkovany-100m-navin.html
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Hybridní digitální záznam EH1004H-4 Nano H.264  

 
 ANALOG / IP, 

 rozlišení analog: 704x576/50 obr,  

 rozlišení IP: 3x 1.3Mpix/ H.264,  
 nebo MPEG4 + 1x 2.3Mpix/ MJPEG,  

 VGA výstup (IP+An) + BNC TV out (Analog),  

 pre-alarm, 1xHDD SATA,  
 bez HDD (>500GB a více), 

 včetně DO,  

 RS-485 pro PTZ kamery,  

 ČESKÉ OSD,  
 Datová propustnost: při nahrávání 18Mbits/s, bez nahrávání 27Mbits/s. Podpora RTSP. 

 

Pohybové čidlo SENSOR 10 360°/6m IR stropní  

 

 Barva: bílá  

 Materiál: plastový výlisek 

 Napájecí napětí: 220-240V  

 Dosah: 360°/1-6m 

 Moţnost regulace: doba sepnutí 10s-7min,  

 Regulace citlivosti na okolní světlo: 2-2000 Lx 

 Spotřeba v klidovém stavu: 0,9W 

 Min příkon spínanného spotřebiče: 0,1W, spíná LED ţárovky a LED svítidla 

 Max příkon spínanného spotřebiče: max 1200W klasické ţárovky 

 Max příkon spínanného spotřebiče: max 300W úsporky a zářivky 

 Třída izolace: II  

 Stupeň krytí: IP20 pouze pro vnitřní pouţití 

 Rozměry průměr x výška: 118 x 57,8 

 Certifikační znaky: CE, schváleno pro provoz v EU 

 
 

RP-01 Bezkontaktní vstupní systém  

 

 Snadné ovládání a programování pomocí třech tlačítek 

 999 míst pro PIT přívěšků nebo karet 

 Snadné vymazaní, přepsání pozic PIT přívěšků 

 Datové spojení s PC 

 Nastavení délky sepnutí výstupního relé v rozmezí 1-9 s 

 PIT v podobě přívěsku nebo karty ( u karet moţný potisk) 

 

 

Ovládací ústředna + klávesnice  

 

napájení ústředny 230 V / 50 Hz, 0,15 A, (zabudovaný elektronický zdroj) 

zálohovací 

akumulátor 

12 V= / 7 Ah (běţná ţivotnost 5 let), uţít lze akumulátor 1,2 Ah 
aţ 45 Ah, dobíjecí proud max. 250 mA do max. 13.8 V, systém 

hlídá stav akumulátoru 
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výstup 

zálohovaného 

napájení kopíruje napětí akumulátoru, maximální trvalý odběr 0,7 A 

klidový odběr 

modulů ústředny 

K=10 mA, H=15 mA, X=12 mA, 

klávesnice JA-60E = 25 mA 

počet zón 16 (moţno přiřadit téţ 16 bezdrátových detektorů) 

logika vstupních 

smyček 

2 x 4k7 (tamper+alarm), 1 x 10k, 

nebo prostý rozpínací kontakt 

počet klávesnic JA-
60E max. 5 

počet bezdrát. 

ovládačů 

celkem aţ 8 (klávesnice JA-60F, JA-60D, 

klíčenky RC-11 a tísňové tl. RC-22) 

výstupní 

poplachové relé přepínací kontakt 60 V= / 1 A 

volitelné výstupy 
PgX, PgY max. 0,1 A, spínají na GND, 

programovatelná funkce 

výstup sirény max. zátěţ 1 A 

paměť událostí 127 posledních událostí včetně data a času 

pracovní frekvence 433,92 MHz 

stupeň 

zabezpečení2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN 50131-6 

určeno pro prostředí 
II. vnitřní všeobecné (-10 aţ +40°C) dle ČSN EN 50131-1 

dále splňuje: 

radiové vyzařování ČSN EN 300220 

EMC ČSN ETS 300683 

Elektrická 
bezpečnost ČSN EN 60950 

 

 

Detektor amoniaku FYA600ANH3 

 

 Měřící rozsah: 0 – 250 ppm 

 Přesnost: +- 2% v rozsahu 

 Pracovní teplota: -10 aţ +40
o
C 

 Rozměry: průměr 80mm, výška 80mm 

 Napájení z ALMEMO – přístroje 
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Příloha č.3 
 

Bezpečnostní folie SCL SR PS 8 
 

 Příloha č.2 

 

Bezpečnostní mříže  

 

 Materiál: čtyřhran 10x10 mm 

 

2-paprsková IR závora  

 

Způsob detekce aktivní infračervený 

Dosah - venkovní 60 m 

Dosah - vnitřní 120 m 

Dosah - technické 

maximum 
600 m 

Doba přerušení paprsků nastavitelná 50 - 700 ms 

Rozsah směrování 

paprsků 

±90° horizontálně, ±10° 

vertikálně 

Synchronizace ne 

Napájecí napětí 10 - 30 Vss 

Odběr proudu (vysílač + 

přijímač) 
80 mA 

Indikace poplachu 
ano - LED (pod krytem 

přijímače) 

Doba sepnutí popl. 

výstupu 
1-3 s 

Poplachový výstup 
NO/NC, max. 30 V ss/stř. / 

500 mA 

Diskvalifikační výstup ne 

Ochranný kontakt 
NC, max. 30 V ss/stř. / 500 

mA (jen RX) 

Ochranný kontakt zadní ne 

Paměť poplachu ne 

Pracovní teplota -25 - 60 °C 

Relativní vlhkost - max. % 

Rozměry - výška 170 mm 

Rozměry - šířka 73 mm 

Rozměry - hloubka 70 mm 

Hmotnost (vysílač + 
přijímač) 

780 g 

Moţnost vestavění 
vyhřívání 

ano - 1x PBH 
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Kamera SONY SSC-CB565R  

 

Parametr Hodnota 

DSP EFFIO-E 

Obrazový senzor Sony 1/3" Exview HAD CCDII 960H 

Počet pixelů 976(H) x 582(V) 

Odstup signál/šum > 55 dB 

Rozlišení 650 TV řádek, v reţimu Sharp aţ 700 TV řádek  

Varifokální autoiris objektiv 
f=2.8-10.5mm F1.2-2.7 
nastavitelný horizontální úhel 101.8°-27.4° 

(minimální vzdálenost objektu pro zaostření 30cm) 

Funkce Day/Night 

přepínání IR-cut filtru (Auto/Off) 

volitelná úroveň světla (High/Low) 

volitelná prodleva přepnutí (Short/Long) 

Min. osvětlení 

0.06 Lux F1.2 50IRE (barevný reţim) 

0.04 Lux F1.2 30IRE (barevný reţim) 

0.00 Lux F1.2 50IRE (čb. reţim) 

IR LED přisvětlení dosvit 30 metrů (automatický soumrakový spínač) 

Redukce šumu 2D DNR (On/Off) 

Kompenzace prostivětla iBLC (On/Off) 

Řízení zisku AGC (On/Off) 

Balance bílé ATW (2000-10000K) / ATW-Pro (2500-6000K) 

Dynamické zpracování obrazu ATR-Lite (On/Off) 

Video výstup 1V š-š, 75 ohm, 1x konektor BNC 

Synchronizace interní nebo ze sítě LL  

Napájení volitelné 12VDC nebo 24VAC, max. 5.5 W  

Hmotnost 650 g 

Rozměry ø 77 x 110 mm 

Venkovní krytí IP66 

  
 

Kamera Color camera Dome IR 

 

 Příloha č.2 
 

Přístupový systém – turniket  

 

 Napájecí napětí: 12-15V/6A max 

 Délka ramene: 55cm 

 Průchodnost: 0-45/min 

 

Magnetický kontakt  

 Provozní mezera: max. 15 mm 
 Kontaktů: 5 

 Sepnutí: 1 
 Montáţní rozměr: 52 mm 

 Rozměry: 67 x 13 x 12 mm 
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PIR čidlo JS-20 

  

Napájení: 12 V ss ą 25% 

Klidový odběr (bez LED): max.10 mA 

Maximální odběr (včetně LED): max. 35 mA 

Max. průřez přívodních vodičů: 1 mm2 

Doporučená instalační výška: 2,5 m nad úrovní podlahy 

Úhel detekce / délka záběru: 
120° / 12 m (se základní 
čočkou) 

Doba stabilizace po zapnutí: max. 180 s 

Zatiţitelnost výstupu PIR: 
spínač max. 60V / 50 mA 

vnitřní odpor max.30 Ohm 

Zatiţitelnost sabotáţního výstupu 

TMP: 

spínač max. 60 V / 50 mA 

vnitřní odpor max.16 Ohm 

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné 

Rozsah pracovních teplot -10 aţ +55 °C 

Klasifikace dle ČSN EN 50131-1 stupeň 2. (střední rizika) 

 

 

Venkovní siréna OS-365A    

 

napájení 10 aţ 15 V stejnosměrných 

odběr v klidu ‹ 50 mA / 12 V 

odběr v aktivním stavu ‹ 800 mA / 12 V 

záloţní akumulátor 
NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh (ţivotnost cca 3 
roky) 

piezoelektrický měnič {ELSYSeoqpw12} (OS-360) 113 dB /1 m 

s přídavným piezoelektrickým měničem ACM-OS360 118 dB /1 m 

elektrodynamický měnič {ELSYSeoqpw12} (OS-

365) 
110 dB /1 m 

doba houkání sirény max. 5 minut 

doba blikání blikače doba poplachu + 30 minut / 0 

odpor sabotáţní smyčky < 70 ohmů 

stupeň krytí IP 34D 

stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN CLC/TS 50131-4 

EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 

bezpečnost ČSN EN 60950-1 

třída prostředí IV. venkovní všeobecné -25 aţ +60°C 

rozměry 230 x 158 x 75 mm 

 

Ovládací ústředna + klávesnice  

 Příloha č.2 
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Detektor amoniaku DEGA 04-2-DC-A 

  

 Napájecí napětí:   DEGA DC 12 nebo 24 V DC  

 DEGA AC 230 V / 50 Hz  

 Příkon:    DEGA DC max. 5,5 W  

 DEGA AC max. 3,2 VA  

 Pojistka uvnitř detektoru:  F 400 mA, T 50 mA   

 Stupeň ochrany krytem:  IP 40  

 Relé: bezpotenciálový přepínací kontakt  

 Relativní vlhkost: max. 70 % při 40 °C  

 Rozměry:    155 x 140 x 85 mm  

 Hmotnost:   0,5 kg  

 Princip detekce: polovodičový senzor 
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Příloha č.4 
 

Žiletkový drát  

 

 Povrch upraven zinkováním, baleno ve spirále 

 

IR závora Selco SBM  

 

 Dosah: 5 – 50m 

 Rozptyl: 1000m 

 Infračervené paprsky: 3paprsky 

 Detekční systém: 3 paprskový se společnou detekcí přerušení 

 Světelný zdroj: infra LED 

 Perioda přerušení: 50 – 70ms (nastavitelná) 

 Napájecí napětí: 10,5 – 28 V DC 

 Poplachový výstup: relé 24V AC/DC 0,5A 

 Rozměry: 270x90x90mm 

 

Kamera HD - PTZ50M  

 

Snímací čip 1/4" SONY IT CCD 

Barva bílá 

Počet televizních řádků 480 

Minimální osvětlení 0.1Lux/F1.2 

Rychlost závěrky 1/50-1/100,000 vteřinu 

Obrazový standard 1.0Vp-p, 75ohm BNC 

Typ videosignálu PAL 

IR dosvit do 50m 

Vlnová délka IR 850nm 

Krytí dle normy IP IP66 

Vestavěný mikrofón ne 

Obsah balení kamera, masivní kovový drţák 

Provozní prostředí venkovní 

Provozní teplota -20C aţ +50C 

Materiál hliníková slitina a plast 

Hmotnost 4,8Kg 

Rozměry mm (VxŠxD) 250 x 320 mm 

Záruční doba 24 měsíců 

 

Ovládací 3D panel k PTZ   

 

Funkce Velký podvícený LCD display. 

Obsah balení ovládací panel, napájecí zdroj, konektory 

Provozní prostředí vnitřní 



10 

 

Provozní teplota +5C aţ +50C 

Napájení 12V DC 

Materiál plast 

Rozměry mm (VxŠxD) 378 x 160 x 69 mm 

 

Kamera EN-DP25-82  

 Barevný obrazový senzor CCD Color Sharp 1/4" 
 Synchronizace obrazu interní 

 Min. osvětlení 1.0 Lux 
 Rozlišení 420 TV ř. 

 Objektiv s pevným ohniskem f=3.6mm 

 Zorný úhel 55° (horizontální) 

 Kompenzace protisvětla BLC 
 Automatická elektronická závěrka AES (1/50-1/100.000s) 

 Automatické řízení zisku AGC 

 Automatická balance bílé barvy AWB 
 Odstup signál/šum 48dB 

 Kompozitní videovýstup 1V š-š / 75ohm 

 Napájení 12VDC (DC konektor 5.5/2.1mm, (+) na středu) 

 Spotřeba 120mA 
 Rozměry ø109x79mm 

 Hmotnost 250g 

 Plastové polokulovité pouzdro s ručně nastavitelnou osou pohledu objektivu 

 

JABLOPCB Bezkontaktní vstupní systém  

 

 Napájení 12VDC  

 Klidový odběr 35mA  

 Výstupní relé: přepínací kontakt max.1A/125V  

 Komunikace po lince RS-485  

 1000 pozic pro RFID  

 Nastavení délky impulzu sepnutí relé 1 – 9s  

 Moţnost připojení více periferií  

 Vzdálenost čtecí antény aţ 50m  

 Podpora RFID 125kHz (Manchester)  

 Aktuální čas a datum na displeji  

 Záznam událostí 1000 v jednotce 

 Podpora filtrace aţ 4 zóny  

 Moţnost kompletní správy z PC  

 Podpora SDmicro 

 

PIR čidlo JS-20 

 

 Příloha č.3 
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PIR čidlo JS-25 COMBO  

 

Napájení 12 V ss ± 25% 

Klidový odběr (bez LED) max.10 mA 

Maximální odběr (včetně 

LED) 
max. 35 mA 

Max. průřez přívodních 

vodičů 
1 mm2 

Zatiţitelnost sabotáţního 

výstupu TMP 

spínač max. 60 V / 50 

mA 

vnitřní odpor max.16 
Ohm 

Prostředí dle ČSN EN 50131-
1 

II. vnitřní všeobecné 

Rozsah pracovních teplot -10 aţ +55 °C 

Klasifikace dle ČSN EN 
50131-1 

stupeň 2. (střední rizika) 

Výrobek splňuje evropskou značku shody CE 

Parametry pohybového detektoru (PIR) 

Doporučená instalační výška 
2,5 m nad úrovní 

podlahy 

Úhel detekce / délka záběru 
120° / 12 m (se základní 

čočkou) 

Doba stabilizace po zapnutí max. 180 s 

Zatiţitelnost výstupu PIR 

spínač max. 60V / 50 

mA 
vnitřní odpor max.30 

Ohm 

Parametry detektoru tříštění skla (GBS) 

Detekční vzdálenost do 9 m 

Minimální plocha skleněné 
výplně 

0,6 x 0,6 m 

Doba stabilizace po zapnutí max. 90 s 

Zatiţitelnost výstupu GBS 

spínač max. 60 V / 50 

mA 
vnitřní odpor max.30 

Ohm 

 

 
 

 

Venkovní siréna OS-360A    

 

napájení 10 aţ 15 V stejnosměrných 

odběr v klidu ‹ 50 mA / 12 V 

odběr v aktivním stavu ‹ 800 mA / 12 V 

záložní akumulátor NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh (ţivotnost cca 3 roky) 

piezoelektrický měnič (OS-360) 113 dB /1 m 

s přídavným piezoelektrickým měničem ACM-OS360 118 dB /1 m 
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elektrodynamický měnič (OS-365) 110 dB /1 m 

doba houkání sirény max. 5 minut 

doba blikání blikače doba poplachu + 30 minut / 0 

odpor sabotážní smyčky < 70 ohmů 

stupeň krytí IP 34D 

stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN CLC/TS 50131-4 

EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 

bezpečnost ČSN EN 60950-1 

třída prostředí IV. venkovní všeobecné -25 aţ +60°C 

rozměry 230 x 158 x 75 mm 

 

Detektor amoniaku GTE NH3 100 

 

 Technický popis / parametry GTE NH3 100 (1000) 

12.1 -4, 4-20mA,čpavek, snímač plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Příloha č.5 
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Příloha č.6 
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Příloha č.7 
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Příloha č. 8 

 

 

 
 

 


