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Anotace  

ADAMCZYK, Marian. Bezpečnostní projekt nemocnice. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-

Technická univerzita Ostrava, 2013. 70 s. 

 

     Diplomová práce se zabývá bezpečnostním projektem Bohumínské městské nemocnice, 

a.s.. Úvodní část této práce je zaměřena na právní předpisy, technické normy a základní 

pojmy vztahující se k řešené problematice. Rovněž je zde popsána teorie bezpečnostních 

systémů a jejich projektování. Druhá část obsahuje popis objektu Bohumínské městské 

nemocnice a.s. se současným popisem a zhodnocením stávajícího zabezpečení. V poslední 

části je provedena analýza bezpečnostních rizik, na základě této analýzy jsou navrženy tři 

inovativní varianty zabezpečení nemocnice a z těchto je vybrána nejpřínosnější varianta. 
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Annotation 

ADAMCZYK, Marian. Security project hospital. Thesis, Ostrava: VSB-Technical University 

of Ostrava, 2013. 70 p. 

 

     This thesis deals with the security project Bohumin City Hospital, as. The introductory part 

of this work is focused on legislation, technical standards and basic concepts related to the 

issue solved. There is also the theory of security systems and their design. The second part 

contains a description of the object Bohumin city hospital as the current description and 

evaluation of existing security. The last part is an analysis of security risks on the basis of this 

analysis suggest three innovative alternatives security hospital and the most beneficial option 

is selected.  
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1 Úvod  

     Od samého počátku existence lidstva jej provází kriminalita, ať již drobná či závažná. 

Jednu z významných rolí ve společnosti hraje kriminalita majetková. Každý, kdo disponuje 

nějakým majetkem, si jej jistě bude chtít chránit. S vývojem lidské společnosti a především 

techniky, jde ruku v ruce také vývoj zabezpečovací techniky. Ve středověku se na hradech 

uplatňovaly k ochraně a před napadením nepřítelem mechanické zábranné systémy ve formě 

příkopů, padacích mostů, hradeb, mříží apod. Postupným vývojem se tyto mechanické 

zábranné systémy zdokonalovaly a také se zdokonalovaly systémy poplachové, které 

zpočátku fungovaly na bázi výkřiku či troubení člověkem, až přešly v poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. Nejstarší formou ochrany osob a majetku je však fyzická 

ostraha, která spočívá v činnosti způsobilé osoby. 

 

     Míra zabezpečení je dána především chráněnými aktivy, ale také finančními možnostmi 

majitele. V současné době majetková kriminalita stále narůstá, což může být zapříčiněno stále 

zvyšující se nezaměstnaností, kdy protiprávního jednání se mohou dopouštět i lidé, kteří by 

takto normálně nejednali, ale shodou okolností se mohli ocitnout v nepříznivé životní situaci. 

Pro takovéto lidi či kriminální živly může být spouštěcím mechanismem pro páchání 

majetkové kriminality hodnota majetku, ale také jeho špatné zabezpečení. S nárůstem 

majetkové kriminality se zvyšuje rozmanitost napadených objektů. Pachatelé se již nemusí 

soustředit jen na snadno dostupné objekty, u kterých lze napadení očekávat, jako například 

obchodní domy, kde je volně položené zboží, ale i na objekty, které se mohou zvenčí jevit 

jako zabezpečené, například různé firemní kanceláře, výrobny a podobně. Úkolem majitele 

nebo správce objektu bude tedy snaha co nejvíce zabezpečit tyto hodnoty proti napadení.         

V dnešní technicky pokročilé době je ochrana majetku na rozdíl od minulosti, kdy byla 

vykonávána především fyzickou ostrahou, prováděna také technickými prostředky, které jsou 

čím dál dokonalejší. Teorie ochrany majetku vychází ze skutečnosti, že mnohem menší škoda 

vznikne majiteli předcházením páchání kriminality, než následným vymáháním škody po 

pachateli. Proto důležitou roli při ochraně majetku hrají preventivní opatření, což v souhrnu 

tvoří mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, fyzická 

ostraha, režimová opatření a pojištění, ale je třeba počítat se zbytkovým rizikem, jelikož 

riziko nelze zcela odstranit.  
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     Jak bylo výše uvedeno objekty napadení pachateli, jsou rozmanité, pachatel si bude 

především vybírat objekt, který je lehce překonatelný a skýtá možnost získání nějakého 

aktiva. Takovým objektem může být i nemocnice. Nemocnice nedisponuje jen movitým 

majetkem, ale také aktivy, které mohou být předmětem ochrany osobních údajů či podléhají 

utajení. V neposlední řadě se zde zdržují osoby a jsou zde jejich osobní věci a finance. Celou 

situaci komplikuje fakt, že nemocnice je zařízení veřejnosti přístupné a prakticky 

v kteroukoliv dobu musí být připravena přijímat pacienty.  

 

     Cílem práce je navrhnout inovativní komplexní zabezpečení objektu nemocnice za účelem 

ochrany osob a majetku. Projekt je cíleně veden k účinnému, spolehlivému zabezpečení 

nemocnice a k dosažení uspokojení potřeb pracovníků a pacientů. Při návrzích inovace 

zabezpečení je nutné respektovat, že se jedná o objekt veřejnosti přístupný.  

 

     Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši odborné literatury, právní předpisy 

a technické normy vztahující se k problematice ochrany majetku a odborné pojmy. Dále je 

popsána teorie bezpečnostních systémů a jejich projektování. V další části je popis samotné 

Bohumínské městské nemocnice, a.s. z pohledu jejího umístění, okolí, přístupových cest 

a stávajícího zabezpečení a jeho zhodnocení. Následuje analýza rizik, která umožňuje provést 

systematický rozbor slabých a rizikových míst systému. Podstatou analýzy je včasné 

rozpoznání rizik a adekvátní reakce na ně. Důvodem použití analýzy je inovace stávajícího 

zabezpečení za současného využití nových technologií. V práci jsou použity tři metody 

analýzy rizik z důvodu identifikace všech možných rizik, které jsou následně modelovány 

a vyhodnoceny ty nejzávažnější. Na základě výsledků analýz rizik jsou navrženy tři varianty 

zabezpečení vedoucí k minimalizaci rizik na přijatelnou úroveň. V závěru je vybrána 

nejúčelnější varianta navrženého zabezpečení, její odůvodnění a rozpracování do podoby 

bezpečnostního projektu. 
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2 Rešerše 

     Diplomová práce se zabývá bezpečnostním projektem nemocnice. O problematice 

zabezpečení objektů, osob či majetku pojednává celá řada publikací, z nichž jsou vybrány 

následující. 

 

BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha: Public History, 2001, 

400 s., ISBN 80-86445-04-06.  

Publikace se zabývá problematikou bezpečností organizací proti rizikům a jejich prevence. 

Jsou zde uvedeny principy a využití kamerových, mechanických a elektrických systémů. Tuto 

část jsem využil pro potřeby mé diplomové práce. 

 

ČANDÍK, M.: Objektová bezpečnost II, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 100 

s., ISBN 80-7318-217-3.  

Tato publikace podává základní informace o technických zabezpečeních objektů. Jsou zde 

zahrnuty elektronické zabezpečovací systémy, elektrické požární systémy, pulty centrální 

ochrany, přístupové systémy jakož i systémy průmyslové televize. Pro potřeby mé práce jsem 

čerpal z části věnované průmyslovým televizím. 

 

KŘEČEK, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, s.r.o., 2006, 

350 s., ISBN 80-902938-2-4.  

Tato publikace řeší problematiku elektronické zabezpečovací techniky s popisem fyzikálních 

principů jednotlivých prvků. Jsou zde uvedeny činnosti od koncepčního návrhu až po servis 

systémů. Z této publikace jsem čerpal z kapitoly Elektronické zabezpečovací systémy. 

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti, VŠB – TU Ostrava: 

ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009, 115 s.  

Publikace je studijním skriptem určeným pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Zabývá se problematikou bezpečnosti na letišti s využitím prostředků, metod a technických 
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řešení. Je v ní uvedena komplexní analýza bezpečnosti objektu letiště. Část věnovanou 

analýze bezpečnosti jsem využil pro potřeby mé diplomové práce. 

 

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

2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6.  

Skriptum Policejní akademie České republiky v Praze. Ve skriptu je uvedena struktura 

integrovaného bezpečnostního systému a také výpočet minimální doby průlomové odolnosti 

mechanických zábranných systémů. Dále jsou zde uvedeny druhy, charakteristiky a možnosti 

použití mechanických zábranných systémů perimetrické, plášťové a předmětové ochrany. 

Z tohoto skripta jsem čerpal v souvislosti s použitím mechanických zábranných systémů v mé 

práci.   

 

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

Praha: 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0.  

Skriptum Policejní akademie České republiky v Praze. V tomto skriptu jsou popsány 

jednotlivé druhy ochrany objektu pomocí prvků a doplňkových zařízení tvořící elektrický 

zabezpečovací systém s vysvětlením jejich principu. Mimo jiné obsahuje také zásady 

projektování zabezpečovacích systémů. Z tohoto skripta jsem čerpal v souvislosti s použitím 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů v mé práci. 
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3 Vymezení odborných pojmů  

     Oblast zabezpečení je v dnešní době aktuálním a poměrně žádoucím tématem. Při 

bezpečnostním projektování se často setkáváme se slovy riziko, nebezpečí, hrozba, 

zabezpečovací systém a podobně.  V následující kapitole jsou uvedeny definice pojmů 

vztahující se k bezpečnostní problematice.  

 

Aktivum - vše, co má nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem chráněno. 

Jedná se o aktiva hmotná (stroje, zařízení, atd.) a aktiva nehmotná (informace, atd.). [18] 

Analýza rizik - souhrn činností, které směřují k odhadu rizik. [19] 

Bezpečnost - soubor opatření k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. [19] 

Bezpečnostní opatření - postup ke zmenšení bezpečnostního rizika. [19] 

Čidlo - prvek zabezpečovací techniky, který slouží k detekci různých forem narušení. [30] 

Falešný poplach - poplach způsobený chybnou funkcí systému nezaviněný obsluhou. [30] 

Hrozba - míra výskytu útoku v daném místě. [19] 

Narušení - stav, při kterém došlo k narušení integrity chráněného prostoru v důsledku 

překonání bezpečnostních opatření. [18] 

Nebezpečí - vlastnost látky nebo fyzikální stav, jenž má potenciál způsobit škodu na životech 

a zdraví lidí, majetku nebo životním prostředí. [1] 

Projekt - souhrn činností vedoucích k definovanému cíli. [19] 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku, ke kterému dojde během určité doby 

nebo za určitých okolností. [1] 

Střežený prostor - prostor, ve kterém je možno detekovat narušení. [30] 

Zabezpečení - souhrn všech ochranných opatření vedoucí ke komplexní, systematické 

a efektivní ochraně aktiv. [18] 

Zabezpečovací systém - soubor organizačních a technických opatření poskytující 

a zajišťující požadovanou bezpečnost. [18] 

Zranitelnost - vlastnost aktiva nebo slabina, která může být zneužita hrozbou. [18] 
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4 Právní úprava a technické normy vztahující se k ochraně objektů 

     V České republice neexistuje komplexní právní předpis, který upravuje problematiku 

fyzické ochrany. Z tohoto důvodu je třeba řídit se platnými právními předpisy, které se této 

problematiky dotýkají. V této kapitole je uveden výběr právních předpisů a technických 

norem, které souvisí s ochranou osob a majetku.  

 

4.1 Právní předpisy 

Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky  

     Ústava České republiky je nejvyšším právním předpisem České republiky, je souborem 

právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické principy České 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. [32]  

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

     Listina základních práv a svobod deklaruje základní lidská práva a svobody jako 

nezrušitelná, nezadatelná a nedotknutelná. Jedná se o základní práva a svobody, politická 

práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo 

na soudní a právní ochranu. Omezení těchto práv je možné jen na základě zákona. [33]  

 

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

     Trestní zákoník vymezuje co je trestným činem, stanoví podmínky trestní odpovědnosti 

a jaké tresty či jiné sankce lze za spáchání trestných činů uložit. Mimo jiné jsou zde 

vyjmenovány okolnosti vylučující protiprávnost, tedy jednání, které by bylo za jiných 

okolností trestným činem. [34]   

 

Zákon č. 141/1961, Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů  

     Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Zákon uvádí 

podmínky, za nichž lze omezit osobní svobodu osob. [35] 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

     Zákon vymezuje co je to přestupek, řeší přestupkové řízení, stanoví podmínky 

odpovědnosti a sankce za spáchání přestupku. [36]  

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  

     Zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon 

státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů 

zdravotních služeb a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a další 

činnosti související s poskytováním zdravotních služeb. [37] 

 

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

     Zákon upravuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a též vztahy 

mezi těmito osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje jiný zákon.     

V zákoně je mimo jiné uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, 

může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. [38]  

 

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

     Zákon upravuje ochranu práv osob před neoprávněným zasahováním do soukromí 

a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. [39]  

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů  

     Zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky 

přístupu k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu. Dále upravuje zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a spojený výkon státní správy. [40]   
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4.2 Technické normy 

     Technické normy pro zabezpečovací zařízení řeší rozdělení a požadavky na zabezpečovací 

systémy. Jejich dodržování je předpokladem pro dosažení nejvhodnějšího řešení. 

  

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci  

     Tato norma se používá, pokud jde o požadavky na odolnost, pro komponenty dále 

uvedených poplachových systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředí 

obytných, obchodních, lehkého průmyslu a průmyslových: Elektrické zabezpečovací systémy, 

Poplachové systémy tísňové, Elektrická požární signalizace, Systémy přivolání pomoci, 

Uzavřené televizní okruhy pro zabezpečovací účely, Systémy kontroly vstupů pro 

zabezpečovací účely. [3]  

 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky  

     Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy se 

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

zdrojů s jinými systémy. Také stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí [4]  

 

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

Část 4: Výstražná zařízení.  

     Uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky výstražných zařízení používaných 

k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných 

v budovách a ve vnějším prostředí. [5] 
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ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 6: Napájecí zdroje.  

     Norma specifikuje napájecí zdroje používané jako části poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů instalovaných v budovách. [6]  

 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 7: Pokyny pro aplikaci.  

     Norma poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Účelem je zajistit, aby systémy splňovaly požadované 

funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů. [7]  

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci  

     Norma obsahuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů řídicí a organizační 

postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému technického vybavení. [8] 

  

ČSN EN 50133-1 změna A1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky  

     Změna A1 specifikuje změny a doplňky základní normy týkající se všeobecných 

požadavků na funkčnost systému kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

a všeobecné požadavky na komponenty z hlediska prostředí. [9]  

 

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

a klasifikace  

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

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

posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. [10] 
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ČSN EN 1300 + A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.  

     Norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému 

otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek zjišťující průlomovou 

odolnost proti destrukčnímu napadení. [11] 

 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku.  

     Norma stanoví požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení zabraňující 

vniknutí proti ručně vedenému útoku. [12] 

 

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody.  

     Norma určuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových dveřních uzávěrů 

a vhodnost nouzového dveřního uzávěru pro používání v protipožárních či protikouřových 

dveřních sestavách. [13] 

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

     Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů. [14] 
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5 Teorie bezpečnostních systémů a jejich projektování 

     Souhrn organizačních a řídících opatření, norem, standardů a pravidel, jejichž smyslem je 

ohodnotit informace o podnikatelských aktivitách a ostatní související fakta nazýváme 

bezpečnostní politikou organizace. Jedná se především o ohrožení podniku, stanovení rizik 

a návrhy na ochranu v rámci technických, technologických a organizačních opatření 

s důrazem na dodržování právních předpisů.  

Při tvorbě bezpečnostní politiky je třeba odpovědět na otázky: 

 Co má organizace v oblasti bezpečnosti konat a z jakého důvodu? 

 Jakých cílů chce v oblasti bezpečnosti dosáhnout? 

 Jak budou řízeny jednotlivé podnikové činnosti a jaké opatření je třeba přijmout, aby 

bylo dosaženo požadovaných cílů? [25] 

 

5.1 Bezpečnostní projektování      

     Organizace sestavuje komplexní bezpečnostní plán, který je podrobně rozpracován do 

podoby bezpečnostního projektu. Bezpečnostní projekt je nevyhnutelnou součástí 

bezpečnostní dokumentace důvěryhodného systému ochrany podniku. Vychází ze 

schválených závěrů bezpečnostní analýzy a musí být v souladu s bezpečnostní politikou 

organizace. Projekt reprezentuje bezpečnostní cíle. Rozsah projektu je závislý na velikosti 

a složitosti plánovaného cíle.  

 

     Před vypracováním bezpečnostního projektu je nutné stanovit si bezpečnostní cíle, tedy 

jaký stupeň zabezpečení se od projektu očekává. Je třeba určit rozsah, prostředky a opatření 

k realizaci bezpečnostního projektu a vymezit náklady na projekt a na realizaci 

bezpečnostních opatření. Bezpečnostní projekt tvoří soubor dílčích činností, které v konečné 

fázi tvoří komplexní projekt. Na těchto dílčích činnostech se podílí více lidí, kteří souběžně 

řeší více úkolů najednou. Nejdříve je potřeba stanovit cíl projektu, analyzovat jej, určit zdroje, 

kterými bude projekt vypracováván, zvolit personální zabezpečení, tedy osoby, které budou 

za vypracování odpovědné. Nakonec přichází již samotná realizace vypravovaného 

bezpečnostního projektu. [2] 
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5.2 Cíl bezpečnostního projektu 

     Na samém počátku bezpečnostního projektu je nutné definovat cíl projektu. Bez 

definování cíle, není vlastně co projektovat. Cíl musí být vyjádřen jednoznačně 

a srozumitelně. Jednoznačně v tom smyslu, že jej nelze zaměnit s jiným cílem a srozumitelně 

v tom smyslu, že všichni, kteří se na přípravě a realizaci bezpečnostního projektu podílejí, mu 

musí být schopni porozumět. Cíl nemá být formulován obecně, má tedy obsahovat dostatek 

informací potřebných pro další postup. Hlavním zdrojem informací pro formulování cíle 

projektu jsou závěry z bezpečnostní analýzy. [2] 

 

5.3 Bezpečnostní analýza 

     Analýzu lze charakterizovat jako metodu poznání, jejímž základem je postupné rozčlenění 

celku na dílčí části, následné studium těchto částí a jejich vzájemné vztahy. Bezpečnostní 

analýza je souborem činností, pro něž nejsou obecně vypracovány žádné speciální techniky 

ani standardy. Bezpečnostní analytik pověřený bezpečnostní analýzou kombinuje již použité 

a osvědčené techniky s vlastními postupy. Bezpečnostní analytik nedostává v oblasti 

zabezpečení organizací všechny informace v takové podobě, která by se dala přesně 

kvantifikovat. Důležité informace pro bezpečnostní expertizu organizací nemají podobu 

přesných čísel, což značně omezuje možnosti výběru a použití různých technik analýzy 

a prognózy.  

 

     Analýza rizik zodpovídá odpovědi na tři základní otázky:  

1. jaká rizika - hrozby mohou nastat,  

2. jaká je pravděpodobnost, že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu konfliktu,  

3. jaké budou následky, když bezpečnostní konflikt nastane.  

Zodpovězení těchto otázek nám pomůže formulovat, jaká opatření musí být použita, aby bylo 

dosaženo plánovaného cíle. [2]  
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5.4 Definice množiny činností 

     Při sestavování projektu je rozhodující určit správně množinu všech činností, které je nutné 

pro splnění plánovaného cíle provést a definovat jednotlivé vazby mezi nimi. Je nezbytné 

definovat všechny kroky, které povedou ke splnění bezpečnostního projektu. V prvé řadě je 

třeba vytyčit hlavní části projektu. Některé úkoly mohou být prováděny současně a některé 

musí být prováděny v časové návaznosti. Mezi jednotlivými úkoly jsou vzájemné závislosti, 

které určují, zda konkrétní úkol může být proveden nezávisle na provedení jiného nebo 

naopak. Celková doba realizace bezpečnostního projektu tedy není dána prostým součtem dob 

trvání všech úkolů. [2]  

 

5.5 Zdroje bezpečnostního projektu 

     Aby byl bezpečnostní projekt úspěšný, musí být také zabezpečen materiálně. Je třeba 

definovat zdroje projektu, které jsou vyjádřeny v podobě rozpočtu. Zdroji projektu rozumíme 

prostory, vybavení a samozřejmě také lidi. Je nezbytné určit, jaké vybavení k projektu je 

zapotřebí, zda bude využito z vlastních zdrojů organizace či od dodavatelů a kdy a po jak 

dlouhou dobu toto vybavení bude zapotřebí. [2]  

 

5.6 Personální zabezpečení projektu 

     Aby byl bezpečnostní projekt úspěšně dokončen, je nezbytné určit osoby, které budou 

odpovědné za splnění jednotlivých dílčích úkolů a celého plánu. [2]  

 

5.7 Realizace bezpečnostního projektu 

     Samotné rozhodnutí vedení organizace o provádění změn se záměrem řešit bezpečnostní 

problém, je od samého počátku podrobováno zkoušce z hlediska přijetí bezpečnostního 

projektu ze strany všech zainteresovaných stran. Je důležité, aby osoby zodpovědné za 

bezpečnostní projekt, byly schopny argumentovat na všechny otázky týkající se 

navrhovaných změn v souvislosti s bezpečnostním projektem. Každá změna samozřejmě 

vyvolá v organizaci posloupnost dalších změn. Některé změny jsou zanedbatelné, ale jiné 

budou mít zásadní vliv na činnost organizace a dotknou se i činností, které nesouvisí 
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bezprostředně s bezpečností organizace. V řadě případů si změny vyžádají odchylky ze 

zaběhnutých stereotypů a to nejen v chování zaměstnanců, ale také změny v organizační 

struktuře, změny interních norem, změny v systému odměňování a jiné menší či větší změny. 

[2] 

 

5.8 Systémy fyzické ochrany podniku 

     Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových opatření 

zabraňujících neoprávněnému nakládání s aktivy. Jejím cílem je navrhnout a implementovat 

bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany a v závislosti na 

těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany.  

Základní členění fyzické ochrany:  

 Technická ochrana - mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy a dále ostatní technické prostředky ochrany 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana  

 

Sloučením výše uvedených ochran získáme ucelený bezpečnostní systém. Bezpečnost lze 

chápat jako stav, kdy rizika jsou minimalizována na přijatelnou úroveň. Z toho vyplývá, 

že v systému vždy zůstává zbytkové riziko, což znázorňuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Pyramida bezpečnosti [29] 
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5.8.1 Technická ochrana  

     Technickou ochranou rozumíme mechanické zábranné systémy, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy a dále ostatní technické prostředky ochrany. Z hlediska 

prostorového zaměření lze technickou ochranu obecně rozdělit na ochranu:  

 obvodovou, zajišťující ochranu vyhrazeného území a prostory kolem chráněného 

objektu  

 plášťovou, zajišťující ochranu přístupu do objektu, jako jsou dveře, okna apod.  

 prostorovou, zajišťující ochranu určeného prostoru  

 individuální, zajišťující ochranu konkrétních předmětů 

 

Mechanické zábranné systémy  

     Mechanickými zábrannými systémy (dále jen MZS) rozumíme určité mechanické nebo 

stavební opatření omezující fyzický přístup k aktivům. Jejich cílem je ztížit nebo zcela 

znemožnit nepovolané osobě vniknutí do chráněného prostoru. Jednotlivé prvky této ochrany 

se od sebe liší stupněm pasivní odolnosti, která zahrnuje množství vydané energie, času 

a úroveň použitého nářadí k překonání překážky. [29]   

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

     Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je poplachový systém pro 

detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů. 

Je to soubor prvků, jejichž prostřednictvím je signalizováno narušení střeženého objektu nebo 

prostoru. Prvky PZTS jsou prvky obvodové ochrany, prvky plášťové ochrany, prvky 

prostorové ochrany, prvky předmětové ochrany, prvky tísňového hlášení, ústředny, ovládací 

a indikační zařízení a doplňková zařízení ústředen PZTS. [18]  

 

Ostatní technické prostředky ochrany  

     Jde o další technická zařízení používaná v bezpečnostní praxi. Jedná se především 

o průmyslové televizní okruhy a biometrické prostředky. 
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5.8.2 Fyzická ostraha  

     Je to soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je 

zabezpečení ochrany majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost slouží k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti. Fyzickou ostrahu lze realizovat 

prostřednictvím soukromé bezpečnostní služby, vlastní ochranné služby organizací, Policie 

České Republiky a Městské policie.  

Hlavní úkoly fyzické ostrahy jsou:  

 Kontrolní a propustková služba – slouží k zabránění vstupu a výstupu nežádoucích 

osob a vozidel, vynášení materiálu.  

 Střežení objektů a prostor – jedná se o pevná, pohyblivá nebo pochůzková stanoviště.  

 Kontrolní činnost – k zabránění rozkrádání, ničení majetku a jiné ochraně majetku.  

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru.  

 Realizace zásahu při MÚ nebo na základě signálu o narušení ochrany objektu.  

 Zadržení pachatele, hlásná služba.  

 Zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod. [24]  

 

5.8.3 Režimová ochrana  

     Režimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření, které 

směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému. Režimová 

opatření lze rozdělit na vnější a vnitřní.  

     Vnější režimová opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek 

chráněného objektu, to znamená prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu 

a kudy jej opouštějí. Vnější režimová opatření přesně stanoví kde, kdy, jak a s čím se smí 

nebo nesmí do objektu vstupovat.  

     Vnitřní režimová opatření se týkají opatření uvnitř chráněného prostoru jako např. 

dodržování omezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy podniku, 

zajištění osvětlení, režimu pohybu materiálu, skladových režimů, režimu manipulace s klíči, 

identifikačními prostředky a médii, atd. [24] 
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6 Základní informace o Bohumínské městské nemocnici, a.s. 

     Tato kapitola podává základní informace o Bohumínské městské nemocnici, a.s. (dále jen 

BMN, a.s.) z pohledu její lokality, charakteru, rozmístění jednotlivých budov nemocnice 

a činností prováděných v areálu nemocnice. 

 

6.1 Charakteristika Bohumínské městské nemocnice, a.s. 

     BMN, a.s. patří mezi menší zdravotnická zařízení. Jedná se o zdravotnické zařízení 

pavilónového typu s kapacitou 199 lůžek. Je zde poskytována akutní péče v oboru interna, 

chirurgie, gynekologie a dalších lékařských oborů. Součástí nemocnice je také Centrum léčby 

seniorů zahrnující ošetřovatelské oddělení a oddělení chronické geriatrie. Pod BMN, a.s. 

spadá i  Středisko zdravotnických služeb na ulici Čáslavské v Bohumíně, kde se nacházejí 

některé odborné ambulance. 

 

6.2 Popis nemocnice 

     BMN, a.s. se nachází se dva kilometry od centra města a průmyslové zóny na ulici Slezské 

v Bohumíně, v blízkosti hranic s Polskou republikou. Hranice areálu nemocnice je po celém 

obvodu oplocena. Ze stran přilehlých ke komunikacím je plot tvořen zděnými sloupy, mezi 

kterými jsou rámy s pletivem. Ze stran přilehlých k jiným parcelám je tvořen běžným 

pletivem a plechovými tabulemi. Nemocnice je tvořena budovou vrátnice a několika 

samostatnými pavilony a budovami. Veškeré budovy nemocnice jsou zděné z cihel. 

 

6.2.1 Pavilony nemocnice 

     Pavilon A se nachází za hlavním vjezdem do areálu asi 30 metrů od vrátnice, jak 

znázorňuje Obrázek 2. V pavilonu A se nachází přízemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. 

Jedná se pavilon s lůžkovými částmi. V tomto pavilonu je umístěno chirurgické oddělení, 

gynekologické oddělení, rehabilitační oddělení, radiodiagnostické oddělení a operační sály. 

Také se zde nachází pokladna nemocnice a technické podlaží. Hlavní vchod do tohoto 

pavilonu je ze zadní strany budovy a tuto je tedy nutno obejít. Za tímto vchodem je schodiště 

a výtahy na jednotlivá podlaží. Druhý vchod do pavilonu je z přední strany budovy. Také za 
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tímto vchodem je výtah do jednotlivých podlaží pavilonu. Třetí vchod do pavilonu je rovněž 

z přední strany budovy. Tento vchod je určen pouze pro vstup na rehabilitační oddělení 

v přízemní části pavilonu. Pavilon A je propojen s pavilonem B dveřmi na jednotlivých 

podlažích. 

 

 

Obrázek 2 Pohled na vrátnici a pavilon A [autor] 

 

     Pavilon B je pevně spojen stavebními prvky s pavilonem A. V pavilonu B se nachází 

přízemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Jedná se o pavilon s lůžkovými částmi. V pavilonu 

B je interní oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných, plícní ambulance a v přízemí jsou 

laboratoře. Hlavní vchod do pavilonu je z přední strany budovy směřující k vrátnici. Za tímto 

vchodem je schodiště vedoucí na jednotlivá podlaží. Druhý vchod je ze zadní části budovy. 

Vedle tohoto vchodu je z venkovní strany vstup do výtahu vedoucího na jednotlivá podlaží 

pavilonu. Na pravé venkovní straně pavilonu B je požární schodiště vedoucí k jednotlivým 

podlažím, což je patrno z Obrázku 3. Pavilon B je propojen s pavilonem A dveřmi na 

jednotlivých podlažích. 
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Obrázek 3 Požární schodiště u pavilonu B [autor] 

 

     Pavilon C se nachází v areálu nemocnice za budovou pavilonu A a pavilonu B. V pavilonu 

C se nachází přízemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Jedná se o pavilon pouze s lůžkovou 

částí. V tomto pavilonu je umístěno ošetřovatelské oddělení. Hlavní vchod do pavilonu je 

z přední strany budovy jak je vidět na Obrázku 4. Za tímto vchodem se nachází schodiště 

vedoucí na jednotlivá podlaží. Z boční strany budovy je výtah vedoucí na jednotlivá podlaží 

pavilonu. 
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Obrázek 4 Vchod do pavilonu C [autor] 

 

     Pavilon D je situován na levé straně po vstupu do areálu nemocnice vedle pavilonu A. 

V pavilonu D se nachází přízemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Jedná se o pavilon bez 

lůžkových částí. V přízemním podlaží je umístěna chirurgická ambulance a rentgenové 

zařízení. V prvním nadzemním podlaží sídlí management nemocnice. Pavilon D má dva 

vchody. První vchod je z přední strany budovy a vede pouze do přízemního podlaží 

s chirurgickou ambulancí a rentgenem. Druhý vchod je umístěn vedle prvního vchodu a tento 

vede pouze do prvního nadzemního podlaží. Přízemní a nadzemní podlaží nejsou nijak 

vzájemně propojeny. Na Obrázku 5 je pohled na pavilon D. 
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Obrázek 5 Pavilon D [autor] 

 

6.2.2 Další budovy v areálu nemocnice 

     Budova vrátnice, která je přilehlá k ulici Slezské, tvoří hlavní vstup do areálu nemocnice. 

V areálu nemocnice se za budovami pavilónů nachází budova garáží. V této jsou prováděny 

drobné opravy služebních vozidel a lakování. Po levé straně se za garážemi nachází budova 

márnice, která je samozřejmě vybavena chladírnou. Za garážemi je budova kotelny, která 

zajišťuje vytápění nemocnice. Naproti kotelny je další budova. V této je umístěna kuchyně, 

která zajišťuje stravu pacientům, zdravotnickému personálu, ale také vaří pro smluvně 

dohodnutá zařízení mimo areál nemocnice. V této budově je také umístěna prádelna, kde se 

pere prádlo pro nemocnici. Mezi budovami pavilonu B a pavilonu C je zásobník pro kyslík 

užívaný při operacích a dalších zdravotnických činnostech v nemocnici. Jednotlivé rozmístění 

budov v areálu nemocnice znázorňuje Obrázek 6.  
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Obrázek 6 Rozmístění budov v areálu nemocnice [21, autor] 

 

6.3 Režim pohybu osob a organizační opatření 

     Hlavní vjezd vozidel a vstup osob do areálu nemocnice je přes vrátnici nemocnice z ulice 

Slezské v Bohumíně. Přes tuto vrátnici je osobám umožněn volný vstup do areálu nemocnice 

v pondělí až pátek od 04.30 hodin do 18.00 hodin automatickými pohyblivými dveřmi bez 

předchozí kontroly. Návštěvní hodiny hospitalizovaných pacientů na lůžkových částech 

nemocnice jsou každý den od 15.00 hodin do 17.00 hodin. Vzhledem k tomu, že se v areálu 

nemocnice nachází také chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem, jsou na požádání, 

mimo uvedenou dobu, vpuštěny přes vrátnici osoby vyhledávající lékařské ošeření. Z vrátnice 

je ovládaná závora pro vjezd a výjezd vozidel z areálu. Do areálu jsou vpouštěny pouze 

služební vozidla a vozidla zdravotní služby. Soukromá vozidla mají povolen vjezd do areálu 

jen na základě předchozího povolení managementem nemocnice. Vrátnice je obsluhována 24 
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hodin denně. Pouze v ojedinělých případech je možno využít zadní vjezd do areálu nemocnice 

z ulice Ovocné. Tento vjezd je určen pouze pro omezené účely, především pak pro vjezd 

cisternových vozidel dopravujících do nemocnice kyslík, což bývá v průměru jednou za šest 

týdnů. Zadní vjezd je tvořen uzamykatelnou bránou na visací zámek a otevírá ji zaměstnanec 

nemocnice, který je tím pověřen. 

 

     Vstup na jednotlivá oddělení nemocnice je osobám umožněn přes jednotlivé vchody na 

tyto oddělení. Vstupy na ambulantní části nemocnice jsou volně přístupné v době od 05.30 

hodin do 15.30 hodin, v ojedinělých případech do 18.00 hodin. Po této hodině se uzamykají 

dveře na jednotlivá oddělení, avšak hlavní vstupy do budov jsou otevřeny převážně 24 hodin 

denně. Na jednotlivých odděleních jsou pokoje označované jako sesterny, ve kterých je 

prakticky neustále zdravotnický personál. Personál je povinen při opuštění sesterny pokoj 

uzavřít, kdy dveře jsou opatřeny kuličkou. Jednotlivé inspekční pokoje, což jsou vlastně 

kanceláře lékařů, jsou opatřeny zámkem. Vstup na odborná a zdravotnická pracoviště jsou 

umožněny pacientům či jiným osobám jen na základě povolení a vpuštění zdravotnickým 

pracovníkem. V době jejich nepřítomnosti jsou tato pracoviště uzamčená. Jednotliví 

zaměstnanci nemocnice jsou povinni dodržovat opatření týkající se uzamykání svých 

pracovišť a kanceláří v době jejich nepřítomnosti. 

 

6.4 Aktiva nemocnice 

     Za aktiva nelze v nemocnici považovat jen movitý a nemovitý majetek, jako jsou 

zdravotnické přístroje, léky, vybavení budov, počítače a podobně, ale také osobní data 

pacientů, informace podléhající lékařskému tajemství a další citlivé informace. Rovněž 

musíme za aktiva v nemocnici považovat lidi, kterých je v nemocnici větší koncentrace. 

Vlastníkem nemovitého majetku BMN, a.s. je Město Bohumín. Movitý majetek a další aktiva 

jsou ve vlastnictví nemocnice. Vzhledem k tomu, že podrobné vyčíslení a rozpis majetku, jak 

movitého tak nemovitého, by přesáhl potřeby této diplomové práce, byla hodnota majetku 

převzata z provedených inventur k 31.12.2012. 

Nemovitý majetek………………………………………………..  243.841.600,- Kč 

Movitý majetek…………………………………………………..    48.350.545,- Kč 
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6.5 Stávající systém zabezpečení 

     Na základě požadavku managementu BMN a.s., z důvodu nedostatku financí na 

zabezpečení celé nemocnice, byla pozornost v oblasti fyzické ochrany věnována obvodové 

ochraně celé nemocnice a zejména pak pavilonu A. Tento pavilon je dle managementu 

nemocnice nejvíce frekventovaným místem, co se týče pohybu osob, jak zaměstnanců, tak 

pacientů. V pavilonu A se nachází totiž nejvíce zdravotnických a jiných pracovišť z celé 

nemocnice. Dále má managament nemocnice problémy se zcizováním drobného majetku, 

především železného odpadu, z areálu nemocnice.  

 

     BMN, a.s. využívá pro svou fyzickou ochranu pouze mechanických zábranných systémů 

a určitých režimových opatření spočívajících především v dodržování uzamykání dveří. 

V následující kapitole je stávající zabezpečení nemocnice rozděleno z hlediska prostorového 

zaměření. 

 

6.5.1 Obvodová ochrana 

     Účelem obvodové ochrany je především vymezit právní hranice areálu BMN, a.s. 

a zamezit neoprávněnému vstupu do tohoto areálu. Hranice areálu jsou po celém obvodu 

nemocnice oploceny. Z přední strany areálu je plot tvořen betonovými sloupy mezi, kterými 

jsou rámy s pletivem. Výška tohoto oplocení je 160 cm. Z této strany se nachází zděná 

cihlová budova vrátnice. Přes tuto vrátnici je volný vstup umožněn v době od 04.30 hodin do 

18.00 hodin automatickými pohyblivými dveřmi. Ihned vedle budovy vrátnice je závora pro 

vjezd vozidel a branka pro pěší vstup, které ovládá pracovník vrátnice. Z levé boční strany 

přilehlé k ulici Ovocné je plot tvořen tabulemi z vlnitého plechu o výšce 180 cm. Z této strany 

je také zadní vjezdová železná brána, která je opatřena visacím zámkem. Tuto bránu lze vidět 

na Obrázku 7. Ze zbylých dvou stran přilehlých k jiným parcelám je areál nemocnice oplocen 

běžným pletivovým plotem o výšce 180 cm. 
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Obrázek 7 Zadní vjezdová brána [autor] 

 

6.5.2 Plášťová ochrana 

     Budovy nemocnice jsou zděné. Hlavní vstup do pavilonu A je ze zadní strany budovy. 

Jedná se o automatické pohyblivé dveře, které jsou přístupné 24 hodin denně. Druhý vchod do 

pavilonu A je z přední strany budovy. Jedná se rovněž o automatické pohyblivé dveře, které 

jsou volně přístupné od 5.30 hodin do 15.30 hodin. Mimo tuto dobu jsou uzamčeny. Třetí 

vchod do pavilonu A je rovněž tvořen automatickými pohyblivými dveřmi, které vedou pouze 

na oddělení rehabilitace. Tyto jsou otevřeny v době od 5.30 hodin do 15.30 hodin, mimo tuto 

dobu jsou uzamčeny. Všechna okna pavilonu A jsou plastová, žádné z oken není opatřeno 

mřížemi či jiným bezpečnostním prvkem zabraňujícím rozbití skleněné výplně. Na pavilonu 

A se rovněž nacházejí střešní okna, která jsou umístěna ve čtvrtém nadzemním podlaží. Tyto 

okna také nejsou opatřena žádným bezpečnostním prvkem proti násilnému vniknutí či rozbití 

skleněné výplně. 

 

6.5.3 Prostorová ochrana 

     V přízemní části pavilonu A se nachází rehabilitační část nemocnice. Do této části je 

samostatný vchod z přední strany budovy. Zde se nachází dvě vyšetřovny, osm 

rehabilitačních místností a šatny pro pacienty.   
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     Za hlavním vchodem pavilonu A se nachází schodiště a výtah, které jsou přístupné 24 

hodin denně. Vedle tohoto výtahu jsou dřevotřískové dveře vedoucí na rehabilitační část 

z vnitřní strany pavilonu. Tyto jsou však trvale uzamčeny klasickým zámkem FAB. Vstup ze 

schodiště a výtahu je umožněn pouze na chodby jednotlivých podlaží, kde jsou dveře vedoucí 

na jednotlivá podlaží pavilonu A. Vstup do prvního nadzemního podlaží je možný od 05.30 

hodin do 15.30 hodin dřevotřískovými dveřmi, mimo uvedenou dobu jsou dveře uzamčeny 

klasickým zámkem FAB. Mimo uvedenou dobu se na tomto podlaží nikdo nezdržuje. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází ambulantní část nemocnice s dvěma vyšetřovnami, 

místností s rentgenovým zařízením, dále přijímací kancelář, pokladna nemocnice, tři 

inspekční pokoje lékařů, dva sklady zdravotnických pomůcek, spisovna, koupelna a WC. 

Jednotlivé dveře na tomto podlaží jsou především dřevotřískové opatřené běžným zámkem 

FAB a uzamčené v době nepřítomnosti personálu nemocnice. 

 

     Dveře vedoucí na druhé nadzemní podlaží jsou trvale uzamčeny, opatřeny bezpečnostní 

kamerou s obrazovým výstupem do sesterny na tomto podlaží. Vstup je zde možný až po 

vpuštění zdravotnickým personálem. Jedná se o chirurgickou lůžkovou část nemocnice. Zde 

se nachází 12 pokojů o celkem 20 lůžkách, dvě vyšetřovny, sesterna, dva operační sály, dva 

sklady zdravotnických pomůcek, oddělení JIP a samozřejmě sociální zařízení. Většina dveří 

je opatřena dřevotřískovými dveřmi, v době nepřítomnosti personálu uzamčenými běžnými 

zámky FAB. Pokoje pacientů jsou odemčeny neustále. Pouze vstupy na operační sály 

a oddělení JIP jsou tvořeny plastovými uzamčenými dveřmi a vstup je zde možný jen po 

vpuštění zdravotnickým personálem.   

 

     Dveře vedoucí na třetí nadzemní podlaží jsou rovněž trvale uzamčeny a vstup je zde 

možný pouze po vpuštění zdravotnickým personálem. Jedná se o gynekologickou lůžkovou 

část nemocnice. Také zde se nachází 12 pokojů o celkem 20 lůžkách, dále je zde malý 

operační sál, sesterna, vyšetřovna, sklad zdravotnických pomůcek a sociální zařízení. Dveře 

vedoucí do jednotlivých místností jsou v době nepřítomnosti personálu uzamčeny. Pokoje 

pacientů jsou trvale odemčeny. Na tomto podlaží se také nachází inspekční pokoj primáře 

a šatna pro osobní svršky hospitalizovaných pacientů. 
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     Na čtvrtém nadzemním podlaží se nachází dveře vedoucí do technické místnosti. Jedná se 

o dřevotřískové dveře opatřené klasickým zámkem FAB. Tyto jsou uzamčené a přístup zde 

má pouze personál, který zajišťuje obsluhu techniky. Na čtvrtém podlaží se rovněž nachází 

deset inspekčních pokojů lékařů. Přístup k těmto pokojům je možný pouze přes 

gynekologickou část ve třetím nadzemním podlaží. Jednotlivé dveře těchto pokojů jsou 

dřevotřískové, uzamykatelné běžnými zámky FAB. Na každém podlaží pavilonu A se na 

chodbách jednotlivých oddělení nacházejí uzamykatelné dveře vedoucí do pavilonu B. 

 

     Za druhým vchodem do pavilonu A, nacházejícím se z přední strany budovy, se nachází 

schodiště a výtah vedoucí na jednotlivá podlaží. Výtah mohou užívat pouze zaměstnanci 

nemocnice, kteří mají k tomuto účelu klíč, bez jehož použití výtah nelze použít. Schodiště 

vede v prvním podlaží ke dveřím na zmiňovanou ambulantní část a pokladnu nemocnice. 

Ostatní dveře v jednotlivých podlažích, na již uvedené části nemocnice, jsou uzamykatelné.  

 

6.5.4 Předmětová ochrana 

     V pavilonu A se v pokladně nemocnice nachází skříňový trezor s finanční hotovostí. Dále 

na sesternách jsou příruční trezory, ve kterých jsou umístěny opiáty. Ostatní léky 

a zdravotnické pomůcky jsou v uzamykatelných dřevěných skříních. Oděvní svršky 

hospitalizovaných pacientů jsou uzavřeny v šatně v uzamykatelných skříních. Každé 

nemocniční lůžko je vybaveno příruční neuzamykatelnou skříňkou pro osobní věci pacienta. 

 

6.6 Hodnocení stávajícího systému zabezpečení 

     Při hodnocení úrovně zabezpečení nemocnice je důležité správné vyhodnocení 

bezpečnostních rizik, které aktivům hrozí. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že nemocnice je 

objekt svou povahou specifický, jelikož se zde pohybuje zdravotnický personál 24 hodin 

denně a také lidé vyhledávající ošetření či hospitalizovaní pacienti. Jedná se tedy o objekt 

veřejnosti přístupný. 
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     Vzhledem k výše uvedenému lze z pohledu obvodové ochrany považovat stávající 

oplocení nemocnice za dostatečné. Z estetického a praktického hlediska by však bylo nutné 

provést některé jeho úpravy.  

 

     Plášťová ochrana již zasluhuje větší pozornost. Všechna okna pavilonu A jsou plastová 

a v dobrém stavu. Je zde však absence bezpečnostního zařízení, které by ztížilo vniknutí 

pachatele do budovy překonáním oken nebo rozbitím jejich skleněné výplně, především 

v přízemních částech budovy, což lze vidět na Obrázku 8. Rovněž hlavní vchod do pavilonu 

A je otevřen 24 hodin denně, což není z pohledu zabezpečení akutní zdravotní péče nutné. 

 

 

Obrázek 8 Přízemní okna pavilonu A [autor] 

 

     Prostorová a předmětová ochrana je v nemocnici nedostačující. Z hlediska prostorové 

ochrany se především jedná o inspekční pokoje lékařů, odborná zdravotnická pracoviště 

a další určené místnosti. Většina dveří do těchto prostor je pouze dřevotřísková s klasickými 

zámky. V celé nemocnici je absence jakýchkoliv prvků PZTS. Některé nástroje, léky či jiné 

předměty jsou pouze v uzamykatelných dřevěných skříních. Také osobní věci pacientů nejsou 

dostatečně zajištěny proti zcizení, kdy tyto jsou pouze v neuzamykatelných plechových 

skříních při lůžku. Ochranu těchto prostor a předmětů má zajišťovat pouze výše uvedené 

zabezpečení při dodržování zamykání dveří či skříní jednotlivými pracovníky nemocnice. 
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7 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik nemocnice 

     Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik jsou procedury, na jejichž základě se při 

vytváření projektové dokumentace navrhují inovativní varianty zabezpečení objektu.  

 

Obecný postup při vypracování analýzy rizik:  

 identifikace charakteristických nebezpečí a ohrožení s použitím metod k identifikaci 

charakteristických prvků a jejich verifikace 

 výběr vhodné metody s ohledem na procesní přístup a určení hranice 

akceptovatelnosti s ohledem na provázanost jednotlivých rizik 

 stanovení charakteristických důsledků a jejich výpočet 

 stanovení pravděpodobnosti a její výpočet včetně zohlednění synergie 

 stanovení rizika pomocí kvalitativních a kvantitativních metod s ohledem na priority 

a účel - výsledky pak porovnat z hlediska akceptovatelnosti 

 návrh opatření na snížení rizika na akceptovatelnou hranici - riziko je nutné snižovat 

až na takovou úroveň, kdy výdaje na snížení rizika se stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika (ALARA) [25]  

 

     Pro analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik existuje celá řada metod a softwarových 

nástrojů. Pro řešení analýzy bezpečnostních rizik v nemocnici byla pro identifikaci rizik 

vybrána metoda Iskikawova diagramu, jelikož tato metoda pomáhá strukturovat proces, 

identifikovat možné příčiny problému a jeho grafické znázornění zajišťuje přehlednost. Pro 

hodnocení rizik byla vybrána metoda FMEA, jelikož se jedná o kvantitativní, poměrně 

jednoduchou a universální metodu využívanou ve všech oblastech. Verifikace výstupů 

z těchto metod byla provedena metodou souvztažností, jelikož tato je vhodná pro posuzování 

celých objektů, v tomto případě nemocnice, a slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizik 

a objekty rizik.  
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7.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

     Metoda nazývaná také „diagram rybí kosti“ názorně a strukturovaně identifikuje všechny 

možné příčiny, které by mohly vést k danému následku. 

 

Základní struktura Ishikawova diagramu 

 příčiny: 1. Překonání perimetru 

2. Překonání pláště 

3. Ohrožení osob 

4. Selhání režimových opatření 

5. Ohrožení zaměstnanými 

6. Další vlivy 

 

 následek: Ohrožení bezpečnosti BMN, a.s. 

 

Překonání perimetru 

 Lest pachatele 

 Překonání závory 

 Selhání vrátného 

 Přelezení oplocení 

 Přestřižení oplocení 

 

Překonání pláště 

 Použití klíčů 

 Překonání střešních oken 

 Požární schodiště 

 Překonání dveří 

 Překonání oken 
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Ohrožení osob 

 Vnesení zbraně 

 NVS 

 Výpadek inženýrských sítí 

 Požár 

 Porucha techniky 

 

Selhání režimových opatření 

 Kontrolní mechanismy 

 Chybně nastavená opatření 

 Nedodržování opatření 

 

Ohrožení zaměstnanými 

 Požívání alkoholu 

 Selhání lidského faktoru 

 Umožnění vstupu cizí osobě 

 Vynášení informací 

 Ztráta klíčů 

 Předání klíčů neoprávněné osobě 

 

Další vlivy 

 Volně odložené věci 

 Nedovolený pohyb osob 

 Překonání uzamčených skříní a trezorů 

 Poškození majetku 

 

     Grafické znázornění těchto příčin a jejich jednotlivých úrovní je zobrazen pomocí 

Ishikawova diagramu na Obrázku 9. 



32 
 

 

Obrázek 9 Ishikawův diagram [autor]  



33 
 

7.2 Analýza selhání a jejich dopadů - FMEA 

     Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je založena na rozboru možného 

způsobu selhání a jejich důsledků. Umožňuje hledání dopadů a příčin událostí na základě 

systematicky a strukturovaně vedených selhání. Slouží ke kontrole jednotlivých prvků 

systému a identifikuje možné poruchy. Její úlohou je studium kritičnosti jednotlivých poruch 

s určením poruchy s nejvážnějším rizikem. Při výpočtu míry rizika se vychází ze vzorce (1): 

R = P x N x H  (1) 

     Index P vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika, který stanoví, 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika. Stupně jsou uvedeny v Tabulce 1. [25] 

 

Tabulka 1 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [25] 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

 

     Index N vyjadřuje závažnost následků, které stanoví riziko závažnosti z hlediska 

finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí. Stupně jsou uvedeny 

v Tabulce 2. [25] 

 

Tabulka 2 Závažnost následků [25] 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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     Index H vyjadřuje odhalitelnost rizika, které určuje, jak rychle a snadno dané riziko či 

událost zjistíme. Stupně jsou uvedeny v Tabulce 3. [25] 

 

Tabulka 3 Odhalitelnost rizika [25] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

 

     Index R je míra rizika. R je v intervalu (0;125> . Stupně jsou uvedeny v Tabulce 4. [25] 

 

Tabulka 4 Míra rizika [25] 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

     Ke zpracování metody FMEA byly použity výstupy z Ishikawova diagramu. Potenciální 

bezpečnostní rizika byla rozdělena z hlediska procesního a strukturálního. K vyhodnocení 

analýzy bylo užito Paretova principu 80/20 a Lorencovy křivky kumulativních četností. 

Kumulativní četnost jednotlivých nebezpečí byla sečtena od nejvyšších hodnot až do 

celkového součtu. Rizika spadající do stanoveného limitu 80 %, jsou vyhodnocena jako rizika 

nepřijatelná a pro tyto budou navržena bezpečnostní opatření. V tabulkách jsou označeny 

červeně. Zbylá rizika jsou vyhodnocena jako přijatelná. Výsledkem systematické analýzy je 

grafická podoba rizik podávající přehled závažností jednotlivých rizik, a zda překračují 

stanovenou míru tolerance či nikoliv. [25]  
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7.2.1 Rizika z hlediska procesního 

     Rizika z hlediska procesního jsou rizika, jejichž příčinou je selhání lidského faktoru. Tyto 

rizika jsou uvedena v Tabulce 5. Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní četnosti 

pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky znázorňuje Obrázek 10. V případě 

procesního hlediska byla vypočtena míra tolerance R≥24. Pro všechna rizika s touto a vyšší 

hodnotou budou navržena bezpečnostní opatření. Pro přehlednost jsou v tabulce označena 

červeně. 

 

Tabulka 5 Identifikovaná rizika z procesního hlediska [autor] 

Identifikovaná rizika - procesní P N H R % 

1 Nedodržení režimových opatření 4 4 3 48 13,8 

2 Chybně nastavená režimová opatření 1 4 4 16 4,6 

3 Kontrolní mechanismy 2 2 4 16 4,6 

4 Předání klíčů neoprávněné osobě 2 4 4 32 9,2 

5 Ztráta klíčů 3 4 2 24 6,9 

6 Umožnění vstupu cizí osobě 4 2 3 24 6,9 

7 Vynášení informací 2 3 4 24 6,9 

8 Požívání alkoholu 2 2 1 4 1,1 

9 Selhání vrátného 3 2 3 18 5,2 

10 Lest pachatele 3 4 3 36 10,3 

11 Špatná údržba techniky 2 2 4 16 4,6 

12 Vnesení NVS 3 5 4 60 17,2 

13 Poškození majetku 3 3 3 27 7,6 

14 Porucha techniky 2 2 1 4 1,1 
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Obrázek 10 Grafický výstup z procesního hlediska [autor] 

 

 

7.2.2 Rizika z hlediska strukturálního 

     Rizika z hlediska strukturálního jsou rizika, která vznikají poruchovostí a nespolehlivostí 

techniky. Tato rizika jsou uvedena v Tabulce 6. Grafické vyjádření míry rizika a kumulativní 

četnosti pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky znázorňuje Obrázek 11. 

V případě strukturálního hlediska byla vypočtena míra tolerance R≥27. Pro všechna rizika 

s touto a vyšší hodnotou budou navržena bezpečnostní opatření. Pro přehlednost jsou 

v tabulce označena červeně. 
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Tabulka 6 Identifikovaná rizika ze strukturálního hlediska [autor] 

Identifikovaná rizika - strukturální P N H R % 

1 Překonání oplocení 2 1 4 8 2,6 

2 Proražení závory 1 1 1 1 0,3 

3 Překonání dveří 3 3 3 27 8,8 

4 Překonání oken 3 3 3 27 8,8 

5 Překonání střešních oken 2 2 3 12 3,9 

6 Zcizení volně odložených věcí 3 2 3 18 5,9 

7 Překonání uzamčených skříní a trezorů 4 3 3 36 11,8 

8 Požár 3 5 2 30 9,8 

9 Nedovolený pohyb osob 3 3 4 36 11,8 

10 Umístění NVS 3 5 3 45 14,7 

11 Vnesení zbraně 3 4 2 24 7,8 

12 Výpadek inženýrských sítí 1 2 1 2 0,7 

13 Porucha techniky 2 2 1 4 1,3 

14 Selhání lidského faktoru 4 3 3 36 11,8 

 

 

 

Obrázek 11 Grafický výstup ze strukturálního hlediska [autor] 
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7.2.3 Vyhodnocení analýzy selhání a jejich dopadů – FMEA 

     Vyhodnocením analýzy FMEA byly z hlediska procesního a z hlediska strukturálního 

zjištěna v nemocnici jako nepřijatelná následující rizika: 

 

Procesní rizika:     Strukturální rizika: 

- Vnesení NVS     - Umístění NVS   

- Nedodržování režimových opatření   - Překonání uzamčených skříní a trezorů 

- Lest pachatele     - Nedovolený pohyb osob 

- Předání klíčů neoprávněné osobě   - Selhání lidského faktoru 

- Poškození majetku     - Požár 

- Ztráta klíčů      - Překonání dveří 

- Umožnění vstupu cizí osobě   - Překonání oken 

- Vynášení informací 

 

 

 

7.3 Metoda souvztažností 

     Pro verifikaci výsledků předcházející analýzy byla vybrána metoda souvztažností. Tato 

metoda slouží k hledání vazeb mezi objekty a zdroji rizik. Použití této metody je vhodné pro 

posuzování celých objektů, v tomto případě BMN, a.s.. 

 

     Jako zdroje potenciálního rizika jsou využity výstupy z metody FMEA, tedy všechna 

nepřijatelná rizika z hlediska procesního a strukturálního. Pro zjišťování vzájemných vazeb je 

sestrojena Tabulka 7, ve které je vytvořena „matice“, kde na ose X a Y jsou naneseny shodné 

rizika posuzovaného systému. Jestliže se rizika vzájemně ovlivňují, zapíše se do tabulky 

jednička, v opačném případě se zapíše nula. [25] 
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Tabulka 7 Identifikovaná rizika a jejich vzájemné vazby [autor] 

Ra Rb 

Identifikovaná rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Kbr 

1 Vnesení NVS X 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 

2 Nedodržování režimových opatření 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

3 Lest pachatele 1 0 X 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 

4 Předání klíčů neoprávněné osobě 1 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 

5 Poškození majetku 0 0 0 0 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 

6 Ztráta klíčů 1 1 0 1 0 X 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 

7 Umožnění vstupu cizí osobě 1 1 0 0 1 1 X 1 1 1 1 0 0 1 1 10 

8 Vynášení informací 0 0 1 0 0 0 1 X 0 0 0 1 0 0 0 3 

9 Umístění NVS 0 1 0 0 1 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 7 

10 Překonání uzamč. skříní a trezorů 0 0 0 0 1 0 0 1 1 X 0 0 0 0 0 3 

11 Nedovolený pohyb osob 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 1 1 10 

12 Selhání lidského faktoru 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 13 

13 Požár 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 X 0 0 4 

14 Překonání dveří 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 X 0 8 

15 Překonání oken 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 X 9 

Σ Kar 9 7 3 7 11 6 12 7 11 10 10 5 4 11 9  

 

 

     Po vyhodnocení vzájemných vazeb jsou sečteny v řádcích i sloupcích hodnoty zapsaných 

čísel a z rovnic (2) a (3) jsou vypočteny koeficienty Kar a Kbr. Tyto koeficienty jsou 

procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. [25]  

 

Kar = [ Σ Kar / (x-1) ] · 100   (2) 

Kbr = [ Σ Kbr / (x-1) ] · 100   (3) 
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     Výsledné hodnoty koeficientů jsou zapsány do Tabulky 8 a jsou základem pro grafické 

vyjádření. 

 

Tabulka 8 Hodnoty koeficientů pro jednotlivá rizika [autor] 

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

Kar [ % ] x 64 50 21 50 79 43 86 50 79 71 71 36 29 79 64 

Kbr [ % ] y 64 93 64 71 36 64 71 21 50 21 71 93 29 57 64 

 

     Z tabulky jsou určeny minimální a maximální hodnoty koeficientů Kar a Kbr potřebné pro 

výpočet os O1 a O2, které rozdělí výsledný graf na čtyři kvadranty. 

 

Kar min = 21   Kar max = 86 

Kbr min = 21   Kbr max = 93 

 

     Podle vzorců (4) a (5) je proveden výpočet polohy os O1 = 48 % a O2 = 42 %, přičemž 

spolehlivost systému je stanovena na hodnotu s = 80 %. Osy jsou zaneseny do grafu, jak je 

vidět na Obrázku 12. 

 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] · s [%];  (4) 

O2 = 100 - [(Kbr max - Kbr min) : 100] · s [%];  (5) 
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Obrázek 12 Výsledný graf analýzy souvztažností [autor] 

 

     Vzniklé kvadranty prezentují závažnost jednotlivých rizik, tak jak je uvedeno v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech matice rizik [25] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 
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7.3.1 Vyhodnocení metody souvztažností 

     Metodou souvztažností byly analyzovány vzájemné vazby jednotlivých rizik a v oblastech 

zvýšeného rizika, tedy v kvadrantech I. a II., byla identifikována tato primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika: 

 

 Vnesení NVS 

 Nedodržování režimových opatření 

 Lest pachatele 

 Předání klíčů neoprávněné osobě 

 Ztráta klíčů 

 Umožnění vstupu cizí osobě 

 Umístění NVS 

 Nedovolený pohyb osob 

 Selhání lidského faktoru 

 Překonání dveří 

 Překonání oken 
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8 Varianty návrhů zabezpečení nemocnice 

     Tato kapitola je věnována návrhu tří variant inovace stávajícího zabezpečení nemocnice. 

Navržené varianty vycházejí z provedených analýz, které potvrdily nízkou úroveň 

zabezpečení nemocnice a identifikovaly kritické oblasti. Hlavním úkolem navržených variant 

je minimalizovat možná rizika hrozící nemocnici v oblasti zabezpečení. Právě tyto rizika 

budou v návrzích zohledněna a navržena příslušná opatření a doporučení vedoucí ke snížení 

nebezpečí na akceptovatelnou úroveň. Při návrhu nového způsobu zabezpečení je nutné 

přihlédnout k tomu, že nemocnice je svým způsobem objekt specifický a také k tomu, že se 

jedná o objekt veřejnosti přístupný. 

 

     Návrhy se budou týkat obvodové ochrany nemocnice, kterou v současné době tvoří běžné 

oplocení a budova vrátnice. Poté bude na základě požadavku managementu nemocnice 

přistoupeno k návrhům fyzické ochrany pavilonu A, který je nejvíce frekventovaným 

a zároveň nejméně zabezpečeným pavilonem nemocnice. Zde bude pozornost věnována 

plášťové ochraně, která je zaměřena na možné vstupy do pavilonu A, tedy dveře a okna. 

Prostorová ochrana bude zaměřena především na prostory a místnosti, do kterých by neměl 

mít návštěvník nemocnice či pacient volný vstup a nacházejí se zde chráněná aktiva. 

Předmětová ochrana bude zaměřena na předměty či cennosti zasluhující ochranu, jako jsou 

léky, zdravotnické pomůcky či finanční hotovost. 

      

     Každá navržená varianta bude finančně vyčíslena. Přitom je bráno v úvahu tzv. pravidlo 

ALARA, dle kterého by náklady na zabezpečení neměly přesáhnout 10 - 15% hodnoty 

chráněných aktiv. V závěru této kapitoly budou navržené varianty podrobeny rozhodovací 

matici, která pomůže nalézt právě tu nejvhodnější variantu pro zabezpečení BMN, a.s..  

 

     Byly navrženy tyto varianty zabezpečení nemocnice: 

 Varianta „A“ – využití prvků MZS 

 Varianta „B“ – využití prvků PZTS 

 Varianta „C“ – využití prvků MZS i PZTS 
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8.1 Návrh zabezpečení varianta „A“  

     Varianta „A“ je zaměřena na ochranu nemocnice využitím prvků MZS, které samy o sobě 

mohou být dostačující pro zabezpečení, jelikož se zde pohybuje personál 24 hodin denně, 

který za dodržení určitých režimových opatření může předcházet či včasně zasáhnout při 

pokusu o narušení chráněných aktiv. 

 

Obvodová ochrana 

 Celý areál nemocnice oplotit oplocením BASTILLE, což je speciálně vyvinuté 

oplocení, které zaručuje obrannou i ochrannou funkci pletiva a tak ztíží neoprávněné 

vniknutí na pozemek nemocnice [15] 

 U oplocení použít sloupky UNIVERS, což s výše uvedeným vytváří velmi odolné 

a kvalitní oplocení [15] 

 Úroveň bezpečnosti oplocení zvýšit montáží ostnatého drátu ve dvou řadách 

s použitím jeho držáku [15] 

 Zadní vjezd do areálu vybavit posuvnou bránou ESPACE Plus, která umožní vjezd do 

areálu určeným vozidlům a tak zmenší zatížení průjezdu hlavní vrátnicí [15] 

 U zadní brány použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění vjezdu určeným 

osobám [41] 

 Zadní bránu snímat kamerou RYK 2B97L2 a její obrazový záznam vyvést v místnosti 

vrátného pro kontrolu vjezdu vozidel [16] 

 Použít dveřní komunikátor Alphatech BRAVE comfort u zadní brány pro umožnění 

komunikace s vrátným [27] 

 

Plášťová ochrana 

 Vstup na rehabilitaci a druhý vstup do pavilonu A vybavit bezpečnostními dveřmi SD 

111, včetně bezpečnostních zárubní SF 1 pro zvýšení průlomové odolnosti proti 

neoprávněnému vniknutí na rehabilitační část a na zadní chodbu pavilonu A [22] 



45 
 

 Dveře hlavního vstupu do pavilonu A vybavit bezpečnostní fólií SCX pro zvýšení 

průlomové odolnosti dveří proti neoprávněnému vniknutí na chodbu pavilonu A [22] 

 U hlavního vstupu do pavilonu A použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění 

vstupu oprávněným osobám do pavilonu A [41] 

 Všechna přízemní okna pavilonu A vybavit bezpečnostními mřížemi typu B pro 

zvýšení průlomové bezpečnosti [22] 

 

Prostorová ochrana 

 Ve vybraných místnostech pavilonu A použít bezpečnostní dveře SD 101, včetně 

bezpečnostních zárubní SF 1 pro zvýšení průlomové odolnosti dveří proti 

neoprávněnému vniknutí do těchto místností [22] 

 Druhý vstup na rehabilitaci vedle výtahu vybavit bezpečnostními dveřmi SD 111, 

včetně bezpečnostních zárubní SF 1 pro zvýšení průlomové odolnosti proti 

neoprávněnému vniknutí na rehabilitační část [22] 

 Další vybrané dveře pavilonu A zpevnit proti prokopnutí, vyražení, vysazení  

 U těchto dveří použít bezpečnostní kování madlo – klika NEXT T1[22] 

 Dále u těchto dveří rovněž použít bezpečnostní vložku zámku EVVA ED2 GPI [22] 

 U dveří v přechodech z pavilonu A do pavilonu B použít přístupový terminál RS 485 

pro umožnění vstupu oprávněným osobám [41] 

 

Předmětová ochrana 

 Pokladnu a určené místnosti vybavit trezory NT 61/100 pro ochranu finanční 

hotovosti, opiátů a jiných určených léků [28] 

 Skříňky pro osobní věci pacientů vybavit zámky BURG A520 pro zabezpečení věcí 

při lůžcích hospitalizovaných pacientů [23] 
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     Celkový počet výše uvedených zabezpečovacích prvků a jejich celkové vyčíslení je 

uvedeno v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Celkové vyčíslení zabezpečovacích prvků varianty „A“ [autor] 

Zabezpečovací prvek Množství Cena za kus/m Celková cena 

Oplocení BASTILLE 1080 m 360,- Kč 388.800,- Kč 

Sloupek UNIVERS 360 ks 330,- Kč 118.800,- Kč 

Ostnatý drát 2160 m 5,- Kč 10.800,- Kč 

Držák ostnatého drátu 360 ks 200,- Kč 72.000,- Kč 

Posuvná brána ESPACE 1 ks 60.000,- Kč 60.000,- Kč 

Přístupový terminál RS 485 6 ks 3.700,- Kč 22.200,- Kč 

Kamera RYK 1 ks 2.500,- Kč 2.500,- Kč 

Dveřní komunikátor 1 ks 4.500,- Kč 4.500,- Kč 

Bezpečnostní dveře SD 111 3 ks 15.700,- Kč 47.100,- Kč 

Bezpečnostní zárubně SF 1 26 ks 3.000,- Kč 78.000,- Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 5 m
2 

1.000,- Kč 5.000,- Kč 

Bezpečnostní mříže typ B 46 m
2 

2.500,- Kč 115.000,- Kč 

Bezpečnostní dveře SD 101 23 ks 12.700,- Kč 292.100,- Kč 

Zpevnění dveří 27 ks 2.000,- Kč 54.000,- Kč 

Bezpečnostní kování NEXT T1 27 ks 1.100,- Kč 29.700,- Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA ED2 27 ks 610,- Kč 16.470,- Kč 

Trezor NT 61/100 3 ks 15.900,- Kč 47.700,- Kč 

Zámek BURG A520 40 ks 200,- Kč 8.000,- Kč 

Montáž   210.000,- Kč 

Cena celkem 1.582.670,- Kč 
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8.2 Návrh zabezpečení varianta „B“ 

     Varianta „B“ je zaměřena na využití prvků PZTS, které mohou být opět za dodržení 

určitých režimových opatření dostačující pro zabezpečení nemocnice, vzhledem k tomu, 

že současný stav zabezpečení prvky MZS umožňuje částečnou ochranu aktiv. Opět je třeba 

brát v úvahu, že personál se v určitých částech nemocnice pohybuje 24 hodin denně. 

 

Obvodová ochrana 

 V blízkosti oplocení (cca 1,5 m) umístit z vnitřní strany areálu optické závory JA-80IR 

pro detekci neoprávněného vniknutí do areálu přes oplocení [17] 

 Pro tyto účely zřídit ústřednu JA-83K a opakovač rádiového signálu JA-80Z pro 

zvýšení dosahu rádiových prvků [17] 

 Použít klávesnici JA-81E pro ovládání prvků PZTS obvodové ochrany instalovanou 

na vrátnici nemocnice [17]  

 Zadní vjezd do areálu vybavit posuvnou bránou ESPACE Plus, která umožní vjezd do 

areálu určeným vozidlům a tak zmenší zatížení průjezdu hlavní vrátnicí [15] 

 U zadní brány použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění vjezdu určeným 

osobám [41] 

 Zadní bránu snímat kamerou RYK 2B97L2 a její obrazový záznam vyvést v místnosti 

vrátného pro kontrolu vjezdu vozidel [16] 

 Použít dveřní komunikátor Alphatech BRAVE comfort u zadní brány pro umožnění 

komunikace s vrátným [27] 

 

Plášťová ochrana 

 Použít ústředny JA-83K pro ovládání prvků PZTS plášťové a prostorové ochrany [17] 

 K ústřednám připojit rádiový modul JA-82R pro možnost zvýšení připojení 

bezdrátových prvků [17]  
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 Všechna přízemní okna, vchodové dveře na rehabilitaci a druhý vchod pavilonu osadit 

magnetickými kontakty JA-83M pro indikaci jejich neoprávněného otevření [17] 

 V přízemních místnostech u oken a prosklených dveří použít detektor tříštění skla   

JA-85B pro indikaci rozbití skleněné výplně [17] 

 U hlavního vchodu do pavilonu A použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění 

vstupu oprávněným osobám [41] 

 

Prostorová ochrana 

 V určených místnostech a chodbách pavilonu A použít PIR detektory pohybu osob 

JA-83P [17]  

 Pro ovládání jednotlivých prvků PZTS použít klávesnice JA-81F, které budou 

rozmístěny na jednotlivých podlažích pavilonu A a v místnosti vrátného [17] 

 Použít sirény JA-80L pro indikaci narušení zabezpečené oblasti, které budou umístěny 

v pavilonu A a v místnosti vrátného [17] 

 U dveří v přechodech z pavilonu A do pavilonu B použít přístupový terminál RS 485 

pro umožnění [41] 

 

Předmětová ochrana 

 Pokladnu nemocnice a určené místnosti vybavit trezory NT 61/100 pro ochranu 

finanční hotovosti, opiátů a jiných určených léků [28] 

 Skříňky pro osobní věci pacientů vybavit zámky BURG A520 pro zabezpečení věcí 

při lůžcích hospitalizovaných pacientů [23] 

 

     Celkový počet výše uvedených zabezpečovacích prvků a jejich celkové vyčíslení je 

uvedeno v Tabulce 11. 
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Tabulka 11 Celkové vyčíslení zabezpečovacích prvků varianty „B“ [autor] 

Zabezpečovací prvek Množství Cena za kus/m Celková cena 

Optická závora JA-80IR 18 ks 15.130,- Kč 272.340,- Kč 

Ústředna JA-83K 3 ks 2.700,- Kč 8.100,- Kč 

Opakovač signálu JA-80Z 1 ks 3.300,- Kč 3.300,- Kč 

Klávesnice JA-81E 1 ks 2.000,- Kč 2.000,- Kč 

Posuvná brána ESPACE 1 ks 60.000,- Kč 60.000,- Kč 

Přístupový terminál RS 485 6 ks 3.700,- Kč 22.200,- Kč 

Kamera RYK 1 ks 2.500,- Kč 2.500,- Kč 

Dveřní komunikátor 1 ks 4.500,- Kč 4.500,- Kč 

Rádiový modul JA-82R 3 ks 3.050,- Kč 9.150,- Kč 

Magnetický kontakt JA-83M 43 ks 1.020,- Kč 43.860,- Kč 

Detektor tříštění skla   JA-85B 21 ks 1.200,- Kč 25.200,- Kč 

PIR detektor pohybu JA-83P 44 ks 1.600,- Kč 70.400,- Kč 

Klávesnice JA-81F 8 ks 3.000,- Kč 24.000,- Kč 

Siréna JA-80L 2 ks 1.350,- Kč 2.700,- Kč 

Trezor NT 61/100 3 ks 15.900,- Kč 47.700,- Kč 

Zámek BURG A520 40 ks 200,- Kč 8.000,- Kč 

Montáž   80.000,- Kč 

Cena celkem 685.950,- Kč 

 

 

 

8.3 Návrh zabezpečení varianta „C“ 

     Varianta „C“ je zaměřena na propojení prvků MZS a PZTS. Při návrhu je třeba vzít 

v potaz to, že se v nemocnici pohybuje personál 24 hodin denně. Jsou však zde místnosti, 

které jsou užívány jen v případě poskytování akutní lékařské péče, ale také místnosti, které 

jsou mimo běžnou pracovní dobu nepřístupné. Podmínkou této varianty je opět dodržování 

nastavených režimových opatření. 
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Obvodová ochrana 

 Úroveň bezpečnosti stávajícího oplocení zvýšit montáží ostnatého drátu ve dvou 

řadách s použitím jeho držáku pro ztížení neoprávněného vniknutí na pozemek 

nemocnice [15] 

 Zadní vjezd do areálu vybavit posuvnou bránou ESPACE Plus, která umožní vjezd do 

areálu určeným vozidlům a tak zmenší zatížení průjezdu hlavní vrátnicí [15] 

 U zadní brány použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění vjezdu určeným 

osobám [41] 

 Zadní bránu snímat kamerou RYK 2B97L2 a její obrazový záznam vyvést v místnosti 

vrátného pro kontrolu vjezdu vozidel [16] 

 Použít dveřní komunikátor Alphatech BRAVE comfort u zadní brány pro umožnění 

komunikace s vrátným [27] 

 

Plášťová ochrana 

 Vybavit všechna přízemní okna a hlavní vstupy do pavilonu A bezpečnostní fólií SCX 

pro zvýšení jejich průlomové odolnosti proti neoprávněnému vniknutí do pavilonu 

[22] 

 U hlavního vchodu do pavilonu A použít přístupový terminál RS 485 pro umožnění 

vstupu oprávněným osobám [41] 

 

Prostorová ochrana 

 Ve vybraných místnostech pavilonu A použít bezpečnostní dveře SD 101, včetně 

bezpečnostních zárubní SF 1 pro zvýšení průlomové odolnosti dveří proti 

neoprávněnému vniknutí do těchto místností [22] 

 Další vybrané dveře pavilonu A zpevnit proti prokopnutí, vyražení, vysazení  

 U těchto dveří použít bezpečnostní kování madlo – klika NEXT T1[22] 

 Dále u těchto dveří rovněž použít bezpečnostní vložku zámku EVVA ED2 GPI [22] 
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 U dveří v přechodech z pavilonu A do pavilonu B použít přístupový terminál RS 485 

pro umožnění vstupu oprávněným osobám [41] 

 Použít ústřednu JA-83K pro ovládání prvků PZTS prostorové ochrany [17] 

 K ústředně připojit rádiový modul JA-82R pro možnost zvýšení připojení 

bezdrátových prvků [17]  

 V určených místnostech a chodbách pavilonu A použít PIR detektory pohybu osob 

JA-83P [17]  

 Pro ovládání jednotlivých prvků PZTS použít klávesnice JA-81F, které budou 

rozmístěny na jednotlivých podlažích pavilonu A a v místnosti vrátného [17] 

 Použít sirény JA-80L pro indikaci narušení zabezpečené oblasti, které budou umístěny 

v pavilonu A a v místnosti vrátného [17] 

 

Předmětová ochrana 

 Pokladnu nemocnice a určené místnosti vybavit trezory NT 61/100 pro ochranu 

finanční hotovosti, opiátů a jiných určených léků [28] 

 Skříňky pro osobní věci pacientů vybavit zámky BURG A520 pro zabezpečení věcí 

při lůžcích hospitalizovaných pacientů [23] 

 

     Celkový počet výše uvedených zabezpečovacích prvků a jejich celkové vyčíslení je 

uvedeno v Tabulce 12. 
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Tabulka 12 Celkové vyčíslení zabezpečovacích prvků varianty „C“ [autor] 

Zabezpečovací prvek Množství Cena za kus/m Celková cena 

Ostnatý drát 2160 m 5,- Kč 10.800,- Kč 

Držák ostnatého drátu 360 ks 200,- Kč 72.000,- Kč 

Posuvná brána ESPACE 1 ks 60.000,- Kč 60.000,- Kč 

Přístupový terminál RS 485 6 ks 3.700,- Kč 22.200,- Kč 

Kamera RYK 1 ks 2.500,- Kč 2.500,- Kč 

Dveřní komunikátor 1 ks 4.500,- Kč 4.500,- Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 55 m
2 

1.000,- Kč 55.000,- Kč 

Bezpečnostní dveře SD 101 9 ks 12.700,- Kč 114.300,- Kč 

Bezpečnostní zárubně SF 1 9 ks 3.000,- Kč 27.000,- Kč 

Zpevnění dveří 18 ks 2.000,- Kč 36.000,- Kč 

Bezpečnostní kování NEXT T1 18 ks 1.100,- Kč 19.800,- Kč 

Bezpečnostní vložka EVVA ED2 18 ks 610,- Kč 10.980,- Kč 

Ústředna JA-83K 1 ks 2.700,- Kč 2.700,- Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 ks 3.050,- Kč 3.050,- Kč 

PIR detektor pohybu JA-83P 35 ks 1.600,- Kč 56.000,- Kč 

Klávesnice JA-81F 8 ks 3.000,- Kč 24.000,- Kč 

Siréna JA-80L 2 ks 1.350,- Kč 2.700,- Kč 

Trezor NT 61/100 3 ks 15.900,- Kč 47.700,- Kč 

Zámek BURG A520 40 ks 200,- Kč 8.000,- Kč 

Montáž   90.000,- Kč 

Cena celkem 669.230,- Kč 
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8.4 Výběr nejvhodnější varianty 

     K výběru nejvhodnější varianty je použito rozhodovací matice. Principem této metody je 

posouzení vypracovaných variant podle zvolených kritérií, které jsou vyčísleny a podle 

výsledných hodnot je zvolena nejvhodnější varianta. [39] 

 

     Management nemocnice definoval jako kritéria posouzení zabezpečení investiční náklady 

a provozní náklady, přičemž nespecifikoval finanční hranici těchto nákladů. Zbylá kritéria 

vznikla po dohodě s autorem práce.  

 

     Metoda je rozdělena na dvě části. V první části je každému z kritérií přiřazena číselná 

hodnota od 1 do 5, kdy 1 vyjadřuje nejmenší shodu a 5 vyjadřuje největší shodu. Následně 

jsou sečteny všechny hodnoty dané varianty a výsledkem je číselná hodnota daného návrhu, 

což je vidět v tabulce 13. [39] 

 

Tabulka 13 Posouzení variant na základě zvolených kritérií [autor] 

Kritérium posouzení Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

Investiční náklady 1 4 5 

Provozní náklady 5 2 3 

Spolehlivost 3 3 4 

Životnost 4 2 3 

Údržba 4 2 3 

Servis 3 3 3 

Estetika provedení 2 3 4 

Součet 22 19 25 

Pořadí variant 2. 3. 1. 
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     V druhé části jsou jednotlivým kritériím přiřazeny váhy od 1 do 5, které určují jejich 

význam. Následně je násobena hodnota kritéria pro každou variantu uvedenou v tabulce 13 

s hodnotami určujícími váhu pro dané kritérium, což je vidět v tabulce 14. [39]  

 

Tabulka 14 Posouzení variant podle vah zvolených kritérií [autor] 

Kritérium posouzení Váha kritéria Varianta „A“ Varianta „B“ Varianta „C“ 

Investiční náklady 4 4 16 20 

Provozní náklady 4 20 8 12 

Spolehlivost 5 15 15 20 

Životnost 3 12 6 9 

Údržba 3 12 6 9 

Servis 2 6 6 6 

Estetika provedení 4 8 12 16 

Součet 77 69 92 

Pořadí variant 2. 3. 1. 

 

 

     Podrobením navržených variant rozhodovací matici bylo zjištěno, že jako nejvhodnější 

byla vyhodnocena varianta „C“. Tato varianta je zároveň nejvýhodnější, co se týče 

investičních nákladů, čímž byl i splněn požadavek managementu nemocnice na co nejnižší 

pořizovací náklady. Předností varianty „C“ je spojení prvků MZS a PZTS, které vytváří 

podmínky pro ztížení vniknutí pachatele do střeženého objektu a v případě jeho vniknutí je 

toto detekováno. Zároveň tato varianta splňuje požadavky pro objekt, kde se v jeho určitých 

částech pohybuje personál 24 hodin denně. 

 

8.5 Časový harmonogram instalace zabezpečení 

     Vzhledem k finanční náročnosti zabezpečení může management BMN, a.s. využít 

postupné instalace prvků zabezpečení. K rozvrhu jednotlivých činností slouží Ganttův 

diagram, který se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování 

posloupnosti činností v čase. Ganttův diagram je uveden v Tabulce 15. [31] 
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Tabulka 15 Ganttův diagram činností [autor]  

Činnost 2014 2015 2016 

I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. 

Instalace prvků PZTS + bezpečnostní fólie       

Vybudování vjezdové zadní brány       

Instalace bezpečnostních dveří + terminály       

Zpevnění dveří včetně bezpečnostních prvků       

Instalace prvků předmětové ochrany       

Montáž ostnatého drátu       

 

 

     Průběh instalace zabezpečení je rozplánován na tři roky, počínaje rokem 2014. V tomto 

roce bude v I. pololetí provedena instalace všech prvků PZTS a instalace bezpečnostních fólií 

v přízemních oknech a vstupních dveřích do pavilonu A. V II. pololetí bude vybudována 

zadní vjezdová brána do areálu nemocnice. Vybudování zadní vjezdové brány bylo 

definováno managementem nemocnice jako jedna z priorit. Z tohoto důvodu je její 

vybudování naplánováno ihned v prvním roce prováděných činností. Cena této etapy bude 

činit 264.150,- Kč. 

 

     V I. pololetí roku 2015 bude provedena instalace bezpečnostních dveří včetně 

přístupových terminálů v určených vchodech pavilonu A. V II. pololetí bude následovat 

zpevnění určených dveří včetně jejich vybavení bezpečnostními prvky, jako jsou 

bezpečnostní kování a bezpečnostní zámkové vložky. Cena této etapy bude činit 256.580,- 

Kč. 

 

     V poslední etapě bude v I. pololetí roku 2016 provedena instalace bezpečnostních prvků 

předmětové ochrany, jako jsou trezory a skříňové zámky. V II. pololetí 2016 bude provedena 

instalace ostnatého drátu na současném oplocení areálu nemocnice. Cena této etapy bude činit 

148.500,- Kč. 
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9 Popis nejvhodnější varianty 

     Posouzením výše uvedených variant byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta „C“. 

V následující části bude uveden podrobný popis a rozmístění bezpečnostních prvků 

v nemocnici z hlediska prostorového zaměření. 

 

9.1 Obvodová ochrana 

     I přesto, že nemocnice je objekt veřejnosti přístupný, je třeba zvýšit úroveň bezpečnosti 

obvodové ochrany. K tomuto účelu bude plně vyhovovat osazení stávajícího oplocení 

nemocnice ostnatým drátem ve dvou řadách, který lze vidět na Obrázku 13. Takto bude 

částečně znemožněn neoprávněný vstup do areálu nemocnice, především v mimopracovní 

době.  

 

 

Obrázek 13 Detail ostnatého drátu [15] 

 

     Vzhledem k velké frekvenci vozidel vjíždějících do areálu bude zadní vjezd vybaven 

posuvnou elektrickou bránou ESPACE Plus, která umožní vjezd do areálu určeným vozidlům 

a tak zmenší zatížení průjezdu hlavní vrátnicí. Vybudování zadní brány bylo definováno 

managementem jako jedna z priorit. Brána je zobrazena na Obrázku 14. Tento vjezd bude 

opatřen přístupovým terminálem RS 485, pomocí kterého budou přes zadní bránu vjíždět 

určené osoby, vlastnící k tomuto účelu čip. Zadní vjezd bude dále vybaven kamerou RYK 

2B97L2 a dveřním komunikátorem Alphatech BRAVE komfort. Tyto budou vyvedeny 
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v místnosti vrátného pro kontrolu, komunikaci a umožnění vjezdu vozidlům do areálu, jejichž 

řidiči nebudou vybaveni čipem. 

 

Obrázek 14 Posuvná brána ESPACE [15] 

 

9.2 Plášťová ochrana 

     Vzhledem k tomu, že stávající stav oken i vchodových dveří pavilonu A je vyhovující, 

jelikož tyto v posledních letech prošly výměnou, budou všechna přízemní okna, hlavní vstup, 

vedlejší vstup a vstup na rehabilitační část pavilonu A opatřeny bezpečnostní fólií SCX pro 

zvýšení jejich průlomové odolnosti proti neoprávněnému vniknutí do pavilonu. Bezpečnostní 

fólie je zobrazena na Obrázku 15. U hlavního vchodu do pavilonu A bude použit přístupový 

terminál RS 485 pro umožnění vstupu oprávněným osobám. 

 

Obrázek 15 Bezpečnostní fólie na skleněné výplni [22] 
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9.3 Prostorová ochrana 

     Prostorové ochraně bude věnována pozornost tak, aby se nemohly do místností dostat 

neoprávněně osoby, které se v objektu nemocnice mohou pohybovat. Je nutné mít na paměti, 

že některé místnosti jsou veřejnosti přístupně a jiné ne. Při návrhu zabezpečení je zohledněno 

to, že v určitých podlažích se nacházejí lůžkové části, kde se nepřetržitě pohybuje personál 

a hospitalizovaní pacienti. Pro větší přehlednost bude následně prostorová ochrana popsána 

po jednotlivých podlažích. 

 

     V přízemním podlaží se nachází rehabilitační část. Zde budou všechny místnosti osazeny 

PIR detektory pohybu osob JA-83P, který lze shlédnout na Obrázku 16. Dále bude zadní 

vchod na rehabilitaci, umístěný na chodbě vedle výtahu za hlavním vchodem, vybaven 

bezpečnostními dveřmi SD 101, včetně bezpečnostních zárubní SF 1, pro zvýšení průlomové 

odolnosti těchto dveří. 

 

 

Obrázek 16 PIR detektor pohybu osob [17] 

 

     V prvním nadzemním podlaží se nachází ambulantní část nemocnice a pokladna. Toto 

podlaží je po 15.30 hodině uzavřeno. Zde budou oba vstupy z jednotlivých chodeb vybaveny 

bezpečnostními dveřmi SD 101, včetně bezpečnostních zárubní SF 1, pro zvýšení průlomové 

odolnosti těchto dveří. Rovněž přechod do pavilonu B v tomto podlaží bude osazen těmito 
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dveřmi a zárubněmi. Některé dveře na tomto podlaží budou zpevněny proti prokopnutí, 

vyražení a vysazení. U těchto dveří bude použito bezpečnostní kování madlo – klika NEXT 

T1 a bezpečnostní vložka zámku EVVA ED2. Bezpečnostní kování a bezpečnostní zárubně 

lze vidět na Obrázku 17. Dále budou v prvním podlaží umístěny PIR detektory pohybu osob 

JA-83P a to ve všech místnostech a na chodbě. 

 

                 

Obrázek 17 Bezpečnostní kování NEXT T1 a bezpečnostní zárubně SF 1 [22] 

 

     V druhém nadzemním podlaží se nachází lůžková část chirurgie, tudíž se zde pohybuje 

personál a hospitalizovaní pacienti 24 hodin denně. Z tohoto důvodu v tomto podlaží nebude 

užito prvků PZTS. Vstupní dveře ze schodiště na toto podlaží budou vybaveny 

bezpečnostními dveřmi SD 101, včetně bezpečnostních zárubní SF 1, pro zvýšení průlomové 

odolnosti těchto dveří. Vybrané dveře na tomto podlaží budou zpevněny proti prokopnutí, 

vyražení a vysazení. U těchto dveří bude použito bezpečnostní kování madlo – klika NEXT 

T1 a bezpečnostní vložka zámku EVVA ED2. 

 

     Ve třetím podlaží se nachází lůžková část nemocnice, oddělení gynekologie. Zde nebudou 

opět použity prvky PZTS vzhledem k permanentní přítomnosti personálu. Vchodové dveře 

vedoucí na toto oddělení ze schodiště budou vybaveny bezpečnostními dveřmi SD 101, 

včetně bezpečnostních zárubní SF 1, pro zvýšení průlomové odolnosti těchto dveří. Vybrané 
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dveře na tomto podlaží budou zpevněny proti prokopnutí, vyražení a vysazení. U těchto dveří 

bude použito bezpečnostní kování madlo – klika NEXT T1 a bezpečnostní vložka zámku 

EVVA ED2. 

 

     Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází inspekční pokoje lékařů a technická místnost. 

Vstup z chodby k inspekčním pokojům a do technické místnosti bude opatřen bezpečnostními 

dveřmi SD 101, včetně bezpečnostních zárubní SF 1, pro zvýšení průlomové odolnosti těchto 

dveří. Těmito dveřmi bude v tomto podlaží také vybaven přechod do pavilonu B. Jednotlivé 

dveře inspekčních pokojů budou zpevněny proti prokopnutí, vyražení a vysazení. U těchto 

dveří bude použito bezpečnostní kování madlo – klika NEXT T1 a bezpečnostní vložka 

zámku EVVA ED2. Všechny inspekční pokoje, včetně technické místnosti budou osazeny 

PIR detektory pohybu osob JA-83P. 

 

     Pro sjednocení funkčnosti jednotlivých prvků PZTS a jejich řízení bude použita ústředna 

JA-83K umístěná v místnosti vrátného, který koná službu nepřetržitě. K ústředně bude 

připojen rádiový modul JA-82R pro možnost zvýšení připojení bezdrátových prvků, který lze 

vidět na Obrázku 18. 

 

Obrázek 18 Rádiový modul JA-82R [17] 
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     Pro ovládání jednotlivých prvků PZTS budou použity klávesnice JA-81F, které budou 

rozmístěny na jednotlivých podlažích pavilonu A a v místnosti vrátného. Klávesnice je 

zobrazena na Obrázku 19. Pro indikaci narušení zabezpečené oblasti budou použity sirény 

JA-80L, které budou umístěny v pavilonu A a v místnosti vrátného. 

 

 

Obrázek 19 Klávesnice JA-81F [17] 

 

     U všech dveří v jednotlivých podlažích bude použit v přechodech z pavilonu A do 

pavilonu B přístupový terminál RS 485 pro umožnění průchodu oprávněným osobám. 

 

9.4 Předmětová ochrana 

     Pokladna nemocnice a určené místnosti v druhém a třetím nadzemním podlaží budou 

vybaveny trezory NT 61/100 pro ochranu finanční hotovosti, opiátů a jiných určených léků. 

Jednotlivé skříňky pro osobní věci pacientů budou vybaveny zámky BURG A520 pro 

zabezpečení věcí při lůžcích hospitalizovaných pacientů, který lze shlédnout na Obrázku 20. 
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Obrázek 20 Zámek BURG A520 [23] 

 

9.5 Režimová opatření 

     Režimová opatření jsou sjednocujícím a řídícím prvkem celé fyzické ochrany. Proto je 

nutné nastavit taková režimová opatření, která budou minimalizovat možnost narušení 

střežených aktiv, při dodržení komfortu služeb pacientům nemocnice. Bude se zejména jednat 

o dodržování uzavírání určených dveří a průchodů, ale také o využívání prvků PZTS. 

Zaměstnanci vybavení čipem budou pro vjezd do areálu nemocnice využívat nově vytvořenou 

zadní bránu. Hlavní vchod do pavilonu A bude oproti stávajícímu stavu po 18.00 hodině 

přístupný pouze oprávněným osobám vybavených čipem.  

 

     Je nutné poučit personál nemocnice o přijatých opatřeních v oblasti fyzické ochrany 

a podmínkách jejich dodržování. Určené pracovníky pak pověřit dalšími úkoly, jako je 

ovládání zabezpečovacího zařízení a kontrola zabezpečené oblasti. Při narušení zabezpečené 

oblasti bude o tomto informovat vrátný Městskou policii Bohumín, která provede výjezd na 

místo. 
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10 Závěr 

     Cílem diplomové práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení objektu nemocnice za 

účelem ochrany osob a majetku. V rámci této činnosti bylo zjištěno, že současný stav 

zabezpečení BMN, a.s. je na nízké úrovni. Byly zjištěny nedostatky v oblasti fyzické ochrany, 

zejména pak v části mechanických zábranných systémů a režimových opatření, které se týkaly 

především uzavírání určených dveří. Velkým nedostatkem fyzické ochrany nemocnice je pak 

absence poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Přístup k řešení fyzické ochrany 

byl komplikován tím, že nemocnice je svým způsobem objekt specifický, jelikož se zde 

pohybuje zdravotnický personál 24 hodin denně a také lidé vyhledávající ošetření či 

hospitalizovaní pacienti, jedná se tedy o objekt veřejnosti přístupný. 

 

     V úvodní části diplomové práce je uvedena rešerše odborné literatury, právní předpisy, 

technické normy vztahující se k problematice ochrany majetku a odborné pojmy, které je 

nezbytné znát pro vypracování bezpečnostního projektu. Následně je popsána teorie 

bezpečnostních systémů a jejich projektování. Pro ucelení bezpečnostní problematiky v této 

části nechybí ani základní rozdělení fyzické ochrany. 

 

     Podstatnou částí diplomové práce je samotný bezpečnostní projekt nemocnice, v jehož 

úvodu je popsána Bohumínská městská nemocnice, a.s. z pohledu jejího umístění, okolí, 

přístupových cest, stávajícího zabezpečení a jejích aktiv. Tato aktiva jsou finančně vyčíslena 

z důvodu zavedeného pravidla ALARA, na jehož základě by neměla cena navrženého 

zabezpečení pro minimalizaci rizik překročit 10-15% hodnoty všech aktiv, což bylo 

v návrzích dodrženo. Následuje analýza rizik, která umožňuje provést systematický rozbor 

slabých a rizikových míst systému. V práci jsou použity tři metody analýzy rizik z důvodu 

identifikace a kvantifikace všech možných rizik. Nejdříve jsou rizikové oblasti identifikovány 

metodou Ishikawova diagramu příčin a následků. K výpočtu míry rizika byla použita analýza 

selhání a jejich dopadů, která bývá označována jako analýza FMEA. Výsledky této analýzy 

byly vyhodnoceny Paretovým principem 80/20, znázorněny graficky Lorenzovou křivkou, 

následně byla modelována a vyhodnocena ta nejzávažnější rizika. Tato rizika byla 

verifikována metodou souvztažností. 
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     Na základě výsledků analýz rizik byly navrženy tři varianty zabezpečení vedoucí 

k minimalizaci těchto rizik na přijatelnou úroveň. Varianta „A“ byla zaměřena na použití 

mechanických zábranných systémů, varianta „B“ na použití poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů a varianta „C“ byla zaměřena na propojení prvků mechanických 

zábranných systému a prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. K výběru 

nejvhodnější z navržených variant bylo použito rozhodovací matice dle sedmi zvolených 

kritérií. Některá kritéria byla definována managementem nemocnice, ostatní po dohodě 

s autorem práce. Na základě vyčíslení matice byla zjištěna jako nejvhodnější varianta „C“. 

Vzhledem k finanční náročnosti zabezpečení byla navržena za pomoci Ganttova diagramu 

postupná instalace prvků zabezpečení v časovém horizontu tří let. Varianta „C“ byla 

v konečné fázi projektu podrobně popsána s uvedením jednotlivých prvků použitých 

k zabezpečení nemocnice. 

 

     Přínos diplomové práce je v inovativním a účinném zabezpečení objektu nemocnice za 

účelem ochrany osob a majetku, s ohledem na požadavky veřejně přístupného objektu a za 

přijatelných ekonomických podmínek.  
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