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Anotace 

VAŠUTOVÁ Alena. Systém fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání 

použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 52 s. 

Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu systému fyzické ochrany 

nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a srovnáním použitelnosti technické 

normy ČSN P CEN/TS 14383-3 a analytické metody FMECA. Úvodní část je věnována 

právním předpisům a technickým normám vztahujících se k ochraně osob a majetku. Další 

část obsahuje popis posuzovaného objektu, stávajícího stavu technické ochrany, fyzické 

ostrahy a režimových opatření. Hlavním cílem práce je aplikace vybraných analytických 

metod na systém fyzické ochrany posuzované budovy. V závěrečné části jsou vyhodnoceny 

rizika, na jejichž základě jsou navrženy dvě varianty inovativních opatření včetně 

ekonomického zhodnocení a následně vybrán efektivnější návrh. 

Klíčová slova: technická ochrana, fyzická ostraha, režimové opatření, analýza, riziko. 

Anotation 

VAŠUTOVÁ Alena. Design of the public higher education institution facility physical 

protection and the ČSN P CEN/TS 14383-3 Dwellings and FMECA methods somparison 

applicability. Master thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulty od safety engineering, 

2013. 52 s. 

The thesis covers the issue of assessment of the current state in physical protection            

of the new building belonging to the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. 

It also includes comparison of application of ČSN technical standards no. P CEN/TS 14383-3 

with the analytical method FMECA. In the first part of the work, the attention is paid to the 

legal regulations and technical standards related to the protection of persons and property. 

Next part of the work is focused on the description of the object under consideration, the 

current state of its technical protection, physical protection and mode measures. The main 

objective of the work is the application of selected analytical methods on the system                    

of physical protection of the building observed. In the final part of the work, there are 

assessed the potential risks; on the basis of this assessment, there are designed two variants             

of innovative measures including an economic evaluation, and the more efficient draft is then 

selected.  

Keywords: technical protection, physical protection, mode measure, analysis, risk.  
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 1  Úvod 

Potřeba chránit majetek a zdraví a bezpečí osob je stará jako lidstvo samo. Již lidé        

ve starém Egyptě chránili svůj majetek před napadením zlodějů a poškozením věcí a stali     

se historicky prvními průkopníky ve vymýšlení jednoduchých zámkových systémů. Nezávisle  

na jejich bádání je následovali Řekové a Římané. Mezi historicky nejstarší prvky zabezpečení 

řadíme tedy mechanické zábranné systémy. Stoupající potřeba ochrany soukromí a majetku  

se během staletí měnila a docházelo ke zdokonalování všech prvků technické ochrany.  

Zásadní zlom v oblasti zabezpečovacích systémů je přiřazen k průmyslové revoluci     

na zlomku 18. a 19. století, kdy byl patentován první systém elektrického zabezpečovacího 

systému. Tento systém využíval mechanické kontakty instalovaných ve dveřích a oknech      

se zvonkem a bateriemi, následně pak byl systém zdokonalen a schopen zajistit přenos 

pomocí telefonu do centrály bez pomocí fyzické ostrahy. Zásadní vzestup v této oblasti byl   

po druhé světové válce, kdy se objevily první elektronická čidla (magnetické kontakty, VKV 

prostorové čidla a MW snímače). V České republice byl zaznamenán bouřlivý rozmach 

systému elektronické zabezpečovací signalizace po roce 1989. Tato doba vedla mnoho lidí   

ke zvýšené ochraně majetku, ale byly dovezeny řady systémů, které neodpovídaly dnešní 

úrovně. Na základě těchto nedostatků byly provedeny činnosti v rámci legislativy a norem, 

čímž byla zajištěna podpora zabezpečovacích systému.  

V současné době je hojně využíván kamerový systém, jehož první použití bylo 

zaznamenáno v druhé světové válce v roce 1942. Až doposud byly kamery používány jen 

v průmyslu nebezpečnému lidskému zdraví. Jednalo se zejména o provozy s radiací                

a chemický průmysl. S dalším vývojem celé civilizace se tento systém rozšířil i do dalších 

míst, kde je možný předpoklad vzniku rozporuplných situací (silniční a železniční uzly, 

veřejné prostory, atd.). Kamerový systém v dnešním světě je využíván především                

pro monitoring chráněného objektu a stal se součástí elektronického zabezpečovacího 

systému, a je instalován nejen ve velkých objektech, malých firem, ale i v soukromém 

sektoru.  

Dnešní doba je vyznačena nárůstem kriminality, která v posledních 20 letech neklesá    

a jsme bohužel vystaveni nebezpečí a musíme majetek a své zdraví chránit. Na základě svých 

znalostí si dovoluji interpretovat své zkušenosti.  
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Diplomová práce se zabývá posouzením technické ochrany nové budovy Fakulty 

elektrotechniky a informatiky. Tato budova byla postavena v roce 2012 a je významnou 

součástí celé VŠB-TU, neboť se zabývá výzkumem automobilového průmyslu a dalšími 

slaboproudými systémy směřujících k dalšímu vzdělávání studentů Tato práce se zabývá 

pouze technickou ochranou, neboť tato budova není v současné době uvedena do provozu. 

Cílem této práce je posouzení současného stavu budovy FEI a na základě provedených analýz 

určit slabiny systému a navrhnout následné opatření. 
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 2  Rešerše 

Samotnému zpracování této diplomové práce předchází rešerše literatury z oblasti       

fyzické ochrany.  

BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Tato literatura obsahuje značné 

množství informací, které jsou zaměřeny na bezpečnostní problematiku. Z této literatury bylo 

čerpáno v části technická ochrany této diplomové práce. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. 

vyd.. Praha: PA ČR, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. Tato publikace se zabývá 

mechanickými zábrannými systémy, klasifikací, rozdělením a popisem jednotlivých prvků, 

bylo z ní čerpáno v části mechanické zábranné systémy. 

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

Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. Tento publikace je věnována 

elektronickým zabezpečovacím systémům a jednotlivým prvkům spadajících do této oblasti. 

Bylo z ní čerpáno v části poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. 

Praha: PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. Tato publikace se věnuje ostatním 

zabezpečovacím systémům, mezi než spadají přístupové a kamerové systémy. Z této 

publikace bylo čerpáno z části přístupových a kamerových systémů.  

ČSN CEN/TS 14383-3: Prevence kriminality – plánování městské výstavby                  

a navrhování budov – Část 3: Obydlí. Praha: Český normalizační institut, 2006, 52 s. Tato 

norma rozebírá faktory, které mají vliv na kriminalitu týkající se objektů bydlení. Popisuje 

způsoby jak rizikové faktory vyloučit nebo omezit. Z této normy bylo čerpáno v části 

zabezpečení obydlí a postupu při zpracování analýzy. 

ČSN EN 60812: Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha: Český normalizační institut, 2007, 44 s. Tato 

mezinárodní norma popisuje analýzu způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a uvádí návod na zpracování těchto analýz. Z této 

normy bylo čerpáno v části analýzy. 
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 3  Odborné pojmy 

Analýza – vědecká metoda, založená na rozložení celého systému na jednotlivé části. Cílem 

analýzy je identifikace potencionálních rizik ohrožujících provoz celého systému. 

Bezpečnost – soubor opatření vedoucích k ochraně osob a majetku. 

Detektor – zařízení, které umožňuje včasné odhalení narušení zájmem chráněného objektu. 

Eliminace – vyřazení a odstranění nežádoucích vlivů. 

Identifikační médium – prvek obsahující kódovanou informaci, jenž umožňuje rozpoznání 

informací o uživateli.  

IR – zkratka používána pro elektromagnetické infračervené záření (z anglického jazyka 

„infrared“). 

Kvalita – hodnota jenž udává jakost prvku, která stanovuje vztah mezi očekávanou                 

a požadovanou vlastností.  

Kvantita – hodnota jenž udává vyčíslitelnost prvku, stanovující množství nebo četnost. 

Objekt – určený celek, kterým je možné se individuálně zabývat. 

Ochrana – soubor preventivních opatření, vedoucích k minimalizaci rizik. 

PIR – zkratka používána pro detektor reagující na elektromagnetické vlnění ve svém zorném 

poli (z anglického jazyka „passive infrared“). 

Podsystém – oddělená část systému. 

Porucha – stav systému/podsystému neplnící svou funkci. 

Riziko – nepředpokládaná situace způsobená působením nežádoucími vlivy. 

PIR – zkratka používána pro detektor reagující na elektromagnetické vlnění ve svém zorném 

poli (z anglického jazyka „passive infrared“). 

Systém – soubor prvků vzájemně na sebe působících a tvořící jeden celek. 
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 4  Právní předpisy  

Tato část diplomové práce je věnována právním předpisům v České republice, týkající 

se oblasti fyzické ochrany, jejím účelem je přiblížit právní předpisy spadajících do této 

oblasti. Česká republika nemá prozatím zákon, který by se týkal přímo oblasti bezpečnosti 

osob a majetku, čímž je nutné vycházet z platných právních předpisů, jenž ochranu majetku 

zmiňují nebo nějak upravují. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava České republiky je nejvyšší a základní zákon státu, byla přijata Českou národní 

radou dne 16. prosince 1992  a vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

s nabytím účinnosti dne 1. ledna 1993. Stanovuje základní povinností státu, který zajišťuje 

svrchovanost a územní celistvost České republiky, ochranu demokratických základů, ochranu 

životů, zdraví a majetkových hodnot. Ústava se složena z preambule (úvodní část ústavy)        

a osmi hlav o 113 článcích. Pro oblast technické bezpečnosti osob a majetku je tento právní 

předpis velmi důležitý a vztahuje se na všechny oblasti systému fyzické ochrany. [29]  

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

Je deklarací základních lidských práv a svobod. Základní lidská práva jsou nadřazena 

nad ústavu. Byla přijata usnesením předsednictva České národní rady jako zákon č. 2/1993 

Sb. Podle Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod součástí ústavního 

pořádku. Tento zákon zaručuje právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 

nedotknutelnost obydlí, právo na informace atd. Tento právní předpis se také vztahuje               

na oblast bezpečnosti osob a majetku, především jde o zachování dobrého jména                           

a nedotknutelnost obydlí. Stanovuje i další práva, které nejsou pro tuto oblast prioritní. [31]  

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

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

těmito osobami a státem, vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravuje jiný zákon. Do oblasti ochrany majetku lze zařadit 

následující ustanovení: 

§6 - hrozí-li neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může je ten, kdo je 

bezprostředně ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 
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§11 - fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

§123 – vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

§126 – vlastník má právo na ochranu proti útoku, kdo do jeho vlastnických práv 

neoprávněně zasahuje. 

§417 – komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. [33] 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon 

Zákon upravující uceleným způsobem hmotné trestní právo, vymezuje společensky 

závadná jednání, která jsou trestnými činy, stanovuje podmínky trestní odpovědnosti a ukládá 

tresty nebo jiné sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Pro oblast ochrany majetku jsou 

důležité okolnosti vylučující protiprávnost, mezi které patří: 

§28 krajní nouze – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestním činem. 

§29 nutná obrana – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně. Je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je 

pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba by tento souhlas jinak udělila 

vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

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

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

svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak. 
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§32 oprávněné použití zbraně – trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.  

Tento právní předpis spadá do oblasti fyzické ostrahy, čímž vymezuje oprávnění 

pracovníků ostrahy. [34]  

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Zákoník práce je základní zákon upravující oblast pracovního práva. Tento zákon 

definuje povinnosti zaměstnavatele, jenž musí vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné           

a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří 

vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, přijímání opatření k jejich odstranění. 

Není-li možné tato rizika odstranit, je povinností zaměstnavatele vyhodnotit rizika a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení bezpečnosti          

a zdraví zaměstnanců. Tento zákon se vztahuje na oblast režimových opatření, kde jsou 

vymezeny povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Dále spadá i do oblasti fyzické ostrahy. 

[32]  

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Jde o základní právní předpis upravující ochranu osobních údajů, upravující práva         

a povinnosti při zpracování a nakládání s osobními údaji. Stanovuje podmínky, za kterých je 

možné předání osobních údajů do jiných států, stanovuje sankce za porušení povinností 

souvisejících se zajišťováním ochrany osobních údajů. Zákon se vztahuje na režimové 

opatření, respektive na její směrnice, kde jsou zaznamenány např. přístupové kódy atd. 

Zároveň je to důležitý právní předpis především pro kamerové systémy a systémy kontroly 

vstupu.  [30]  

Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií 

Tento zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení,              

ve kterých se nachází nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, jehož cílem je 

snížení pravděpodobnosti vzniku a omezení následků závažných havárií ne zdraví a životy 

lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku v objektech, zařízeních a jejich 

blízkému okolí.  
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Pro oblast fyzické ochrany této práce je důležitá část: 

 §14 Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení – tento plán obsahuje bezpečnostní 

opatření, kterými jsou: 

a) analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty 

nebo zařízení 

b) režimová opatření 

c) fyzická ostraha 

d) technické prostředky [36]  

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

způsobilosti 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Tento 

právní předpis je taktéž důležitý pro oblast ochrany osob a majetku a vztahuje se na všechny 

oblasti fyzické ochrany. 

§4 Klasifikuje stupně utajení – přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené 

§5 Určuje druhy zajištění utajovaných informací, kterými jsou: 

a) personální bezpečnost 

b) průmyslová bezpečnost 

c) administrativní bezpečnost 

e) fyzická bezpečnost 

f) bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů 

c) kryptografická ochrana [35] 
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 5  Technické normy pro oblast fyzické ochrany 

Tato část diplomové práce uvádí přehled základních technických norem, které se týkají 

oblasti fyzické ochrany. Norma je soubor zásad, která při jejím dodržení vytváří předpoklad 

pro dosažení nejvhodnějšího řešení. Normy ČSN (název pro české technické normy) jsou 

vydávány a vytvářeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se 

sídlem v Praze. Řada norem má označení EN (evropská norma), což znamená, že norma byla 

přijata v rámci Evropské unie. 

 5.1  Mechanické zábranné systémy 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – tato norma určuje 

požadavky a klasifikaci vlastností odolností proti vloupání. [9] 

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky - Tato evropská norma 

obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických vložek a jejich originálních klíčů 

včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti vloupání, životnost a odolnost proti 

korozi. [8] 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení - tato evropská norma 

stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení. [10] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - tato evropská norma stanovuje 

základní zkoušky a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů, ATM 

trezorů. [6] 

ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty - tato evropská norma stanovuje 

požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků 

s vysokou bezpečností, dále uvádí způsoby zkoušek. [7] 
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 5.2  Poplachové systémy 

ČSN EN 50 130-4 – Poplachové systémy – tato norma uvádí požadavky na odolnost 

komponentů poplachových požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání 

pomoci. [11] 

ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: 

Systémové požadavky – tato norma specifikuje požadavky na poplachové zabezpečovací         

a tísňové systémy. [12] 

ČSN EN 50 131-3 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 3: Ústředny  – 

tato norma specifikuje požadavky, kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí ústředen 

poplachových zabezpečovacích tísňových systémů. [13] 

ČSN CLC/TS 50 131-7 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny 

pro aplikace – tato norma uvádí návody pro navrhování, montáž, provoz a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [5] 

ČSN EN 50 132-1– CCTV sledovací systémy v bezpečnostních aplikacích – Část 1: 

Systémové požadavky – Tato norma se vztahuje na systémy CCTV užívané pro sledování 

soukromých a veřejných prostor. Je určena výrobcům, systémovým integrátorům, montážním 

firmám, konzultantům, majitelům, uživatelům, pojišťovacím společnostem a společnostem 

zajišťujícím prosazování práva v dosažení kompletní a přesné specifikace sledovacího 

systému. [14] 

ČSN EN 50 132-7 – CCTV sledovací systémy v bezpečnostních aplikacích – Část 7: 

Pokyny pro aplikaci –  tato norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci 

systémů uzavřených televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory                       

a/nebo    s videorekordéry, řídící a další pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních 

aplikacích. [15] 

ČSN EN 50 133-7 – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích      

- Část 7: Pokyny pro aplikace – tato norma uvádí pokyny pro použití systémů kontroly 

vstupů, požadavky na návrh, instalaci, provoz a údržbu celého systému kontroly vstupů. [16] 
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 5.3  Ostatní normy 

ČSN P CEN/TS 14383-3: Prevence kriminality – plánování městské výstavby                         

a navrhování budov – Část 3: Obydlí - tato norma rozebírá faktory, které mají vliv                     

na kriminalitu týkající se objektů bydlení. Popisuje způsoby jak rizikové faktory vyloučit 

nebo omezit. [19] 

ČSN EN 60812: Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postupy analýzy způsobů 

a důsledků poruch - tato mezinárodní norma popisuje analýzu způsobů a důsledků poruch 

(FMEA) a analýzu způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a uvádí návod, jak tyto 

analýzy používat . [17] 

ČSN IEC 60300-3-1: Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – techniky 

analýzy - tato norma uvádí přehled obecně používaných technik analýzy spolehlivosti. 

Obsahuje obvyklé metodiky a poskytuje informace, které jsou nezbytné pro výběr vhodných 

metod analýzy. [18] 
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 6   Fyzická ochrana objektu 

Fyzickou ochranou objektu rozumíme souhrn režimových opatření, fyzické ostrahy            

a technické ochrany. Úkolem fyzické ochrany objektu je zabránit neoprávněnému nakládání 

s majetkem a zajistit tak bezpečnost osob a majetku.  

Fyzická ochrana zahrnuje tyto tři oblasti: 

• Režimová opatření 

• Fyzická ostraha  

• Technická ochrana 

Optimálního řešení fyzické ochrany objektu dosáhneme prolnutím jednotlivých oblastí, 

které je zobrazeno na obrázku 1.  

 

Obrázek 1 Optimální řešení fyzické ochrany (zdroj autor) 

 

 6.1  Režimová opatření 

Jedná se o souhrn opatření, který směřuje ke sladění všech prvků ochrany za účelem 

zajištění bezporuchovosti celého systému fyzické ochrany. Aplikací režimových opatření            

se zabývá režimová ochrana. Hlavním cílem režimové ochrany je zavádění a následné 

dodržování směrnic v součinnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků během každodenního 

provozu. Režimová opatření dělíme na vnější a vnitřní. 
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Vnější režimová opatření: 

• Vymezení části objektu, kde jsou uplatňovány požadavky na fyzickou ochranu. 

• Vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků do chráněného 

objektu, včetně jejich prokazování k oprávněnému vstupu a vjezdu. 

Vnitřní režimová opatření: 

• Vymezení objektů, kde mají přístup pouze oprávněné osoby. 

• Způsob kontrol, vedení a uchování evidence o vstupu a odchodu osob, vjezdu              

a výjezdu vozidel, vnášení a vynášení věcí. 

• Režim skladové manipulace, provozní režimy. 

• Režim manipulace s klíči a identifikačními médii. [4] 

 6.2  Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha se řadí mezi nejstarší a nejčastější způsob ochrany majetku a osob. 

Nejčastěji je vykonávána vrátnými, hlídači, strážnými, hlídacími službami nebo příslušníky 

policie. Jedná se o nejdražší způsob ochrany, pořizovací náklady jsou sice minimální,               

ale celková investice vzrůstá následkem mzdových nákladů a nutným vybavením pro výkon 

služby. Fyzická ostraha v sobě zahrnuje způsoby zabezpečení objektu, které mohou být 

poskytovány bezpečnostními službami nebo z řad vlastních zaměstnanců, způsoby provádění 

fyzické ostrahy, určením rozsahu střežení a postupy fyzické ostrahy v případech hrozícího 

nebo trvajícího nebezpečí. Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou: 

• Kontrolní propustková činnost 

• Kontrolní činnost 

• Střežení objektu a prostor  [28] 
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 6.3  Technická ochrana 

Jedná se o souhrn bezpečnostních prvků, kterým ztěžujeme nebo zabraňujeme narušení 

objektu. Mezi prvky technické ochrany řadíme mechanické zábranné prostředky a poplachové 

systémy. 

 6.3.1  Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zábranné prostředky jsou používány od nepaměti, jejichž hlavní smysl 

spočívá v zabránění nežádoucího vniknu nebo narušení chráněného objektu. Důležitým 

faktorem mechanických zábranných prostředků je průlomová odolnost a bezpečnostní třídě. 

Průlomová odolnost – mechanické zábranné prostředky jsou překonatelné v určitém 

čase, doba překonání záleží na několika parametrech, mezi něž patří kvalita prostředků               

a znalosti překonávaného zařízení, použité techniky k překonání překážky, umístění a druh 

prostředku, které jsou uvedeny v tabulce X. Je třeba podotknout, že odporový čas uvedený 

v tabulce je získáván laboratorními zkouškami, v bezpečnostní praxi se tento čas 2 až 3 

vynásobuje. [25] 

Stanovení časové odolnosti lze vyjádřit vztahem podle vzorce: 

∆t = t2 – t1 [s] 

Kde:     ∆t – časový interval potřebný k překonání překážky, který vyjadřuje jak dlouho 

je prostředek schopen odolávat napadení 

             t1 – čas zahájení útoku na překážku 

             t2 – čas konečného překonání překážky 
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Tabulka 1 – Minimální doba průlomové odolnosti otvorových výplní [25] 

Bezpečnostní 
třída

Kategorie 
nářadí

Předpokládaný způsob napadení
Odporový 
čas [min]

1 nepoužívá se
Příležitostný zloděj, zkouší zozbít okno, dveře nebo okenice užitím 
fyzického násilí, např. kopáním, naražením ramenem, zdviháním, 
vytrháváním

Neměřen

2 A
Příležitostný zloděj, zkouší zozbít okno, dveře nebo okenice užitím 
jednoduchých nástrojů, např. šroubovákem, kleštěmi, klínem

3

3 B Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalších šroubováků a páčidla 5

4 C
Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekery, sekáče a přenosné 
akumulátorové vrtačky

10

5 D
Zkušený zloděj dále elektrické nářadí, např. vrtačku, přímočarou 
pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče max. 125 mm

15

6 E
Zkušený zloděj dále elektrické nářadí, např. vrtačku, přímočarou 
pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče max. 230 mm

20

 

Bezpečnostní třída –  Šest stupňů bezpečnosti stanovuje jednotlivé úrovně zabezpečení 

dle normy ČSN EN 1627, která definuje odolnost výrobků proti vrtání, páčení, vytržení, 

hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná 

zkušební laboratoř a certifikační orgán. Úroveň bezpečnostních tříd je zobrazeno na obrázku 

2. 

 

Obrázek 2 Bezpečnostní třídy [1] 
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Mechanické zábranné prostředky dle ochrany dělíme do tří skupin: 

• Perimetrická ochrana – zahrnuje prostředky, které zajišťují bezpečnost 

vyhrazeného území a prostory kolem chráněného objektu. Do této skupiny 

řadíme zejména klasické drátěné oplocení, bezpečnostní oplocení, vrcholové 

zábrany, podhrabové překážky, branky, brány, závory, turnikety a retardéry. 

• Plášťová ochrana – zahrnuje prostředky, které zabraňují nepovolané osobě 

vniknutí do objektu. Plášťová ochrana je tvořena zejména stavebními prvky 

budovy (střechy, stěny, podlahy a stropy) a výplněmi stavebních otvorů (okna, 

dveře), jejichž ochranu zajišťujeme pomocí mříží, rolet, žaluziemi, 

bezpečnostními fóliemi a skly. 

• Předmětová ochrana – zahrnuje prostředky na zajištění ochrany cenných 

předmětů. Zde řadíme komorové trezory, skříňové trezory, příruční pokladny, 

ohnivzdorné skříně, atd. [4] 

 6.3.2  Poplachové systémy 

Jedná se o systémy elektrické instalace, které nezabrání neoprávněnému vniknutí             

do chráněných prostor. Jejich hlavním úkolem je včasná detekce a signalizace případného 

narušení střeženého objektu. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je soubor detektorů, 

tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace a přenosových zařízení. 

Prostřednictvím komponentů PZTS je opticky nebo akusticky signalizováno narušení 

střeženého prostoru nebo objektu na určeném místě. Jednotlivé komponenty systému plní své 

předem definované funkce a vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec. [4] Schéma zapojení 

jednotlivých komponentů systému PZTS je zobrazeno na obrázku 3. 
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Obrázek 3 Schéma zapojení systému PZTS [24] 

 

Popis jednotlivých prvků PZTS: 

• Ústředna - hlavní zařízení systému, které přijímá informace z jednotlivých 

komponentů a předem definovaným způsobem tyto informace vyhodnocuje                      

a signalizuje. 

• Detektory – komponenty, které reagují na fyzikální změny a detekují narušení 

chráněného prostoru. Vysílají předem definované informace ústředně.  

• Přenosové prostředky -  zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace            

a také přenos informací opačným směrem. 

• Signalizační zařízení – převádí informace na optický nebo akustický signál, dle 

předem stanovených požadavků. 

• Doplňkové zařízení – slouží ke snadnějšímu ovládání systému a umožňují aktivaci 

specifických funkcí.  
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Rozdělení systému PZTS z prostorového hlediska: 

• Perimetrická ochrana – zahrnuje prvky venkovní perimetrické ochrany, hlavním 

úkolem je signalizovat poplach při pokusu o narušení chráněného území ( perimetrická 

pasivní infračervené čidla, IR závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, štěrbinové                 

a mikrofonní kabely atd.). 

• Plášťová ochrana – zahrnuje prvky ochrany pláště budovy, úkolem je včasná 

signalizace při pokusu o narušení plášťové ochrany (magnetické kontakty, akustické 

detektory, poplachové fólie a polepy) 

• Prostorová ochrana – zahrnuje detektory, které signalizují pokus o vniknutí                   

do objektu (pasivní/aktivní infračervené čidla, ultrazvuková čidla, mikrovlnná čidla, 

kombinovaná duální čidla atd.). 

• Předmětová ochrana – signalizuje poplach při pokusu o manipulaci se střeženým 

předmětem (otřesová čidla, tlaková čidla, čidla na ochranu uměleckých předmětů, 

čidla předmětové ochrany atd.). 

• Tísňová ochrana – signalizuje poplach pomocí tísňových a speciálních hlásičů,            

je-li osoba v ohrožení. [4,26] 

Zařazení systému PZTS do stupňů zabezpečení: 

Systém  PZTS  musí být zařazen do jednoho ze čtyř stupňů zabezpečení dle ČSN EN 50 131, 

většina objektů spadá do stupně 1 - 2, do stupně 3 se řadí banky, klenotnictví atd., stupeň 4 

zahrnuje objekty u nichž je zabezpečení hlavní prioritou – jaderné a raketové zařízení. Stupeň 

zabezpečení odpovídá komponentu s nejnižším stupněm zabezpečení.  

• Stupeň 1: Nízké riziko –  narušitel má malou znalost  PZTS a disponuje omezeným 

sortimentem dostupných nástrojů. 

• Stupeň 2: Nízké až střední riziko – narušitel má omezené znalosti  PZTS a využívá 

běžné nářadí a přenosné přístroje (např. multimetr). 

• Stupeň 3: Střední až vysoké riziko – narušitel je obeznámen s PZTS, disponuje                  

s rozsáhlým sortimentem nástrojů a přenosných elektronických zařízení. 
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• Stupeň 4: Vysoké riziko – narušitel je schopen nebo má možnost zpracovat podrobný 

plán vniknutí a disponuje kompletním sortimentem zařízení a prostředky pro náhradu 

klíčových komponentů PZTS. [26] 

Poplachový systém – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Systém průmyslové televize (dále jen CCTV = Closed Circuit Television) se řadí mezi 

vysoce účinný prvek technické ochrany objektu. Systém je založen na principu monitoringu 

značného množství střežených prostor a obsluha může pozorovat to, co se v daném místě 

děje, čímž přispívá k zvyšování přehledu fyzické ostraze. Systémy CCTV se používají nejen 

pro střežení průmyslových objektů, obchodních center, bank, čerpacích stanic, ale je 

v poslední době hojně využíván i pro střežení firem a rodinných domů.  Využití systému 

CCTV je široké a je vhodné jej kombinovat se systémem PZTS. [4] 

Schéma možného zapojení jednotlivých prvků CCTV je zobrazeno na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4 Schéma možného zapojení CCTV [23] 
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Systém CCTV se skládá z následujících částí: 

• Snímání obrazu – zajišťují černobílé nebo barevné kamery v analogovém nebo 

digitálním provedení. Kamery rozlišujeme vnitřní a venkovní. Venkovní kamery 

bývají umístěny ve vyhřívaných slunečních krytech a obvykle dle požadavků jsou 

vybaveny IR přísvitem pro noční vidění. Kamery jsou statické (pevné) anebo otočné, 

které jsou ovládány pomocí klávesnice a jsou umístěny v kulovitých nebo 

polokulovitých krytech. 

• Přenos obrazu (signálu) – je zajišťován po drátovém vedení nebo bezdrátovým 

přenosem. Rozlišujeme dvě formy přenosu, a to analogovou a digitální. V dnešní době 

se ve značné míře využívá digitální forma (IP technologie), která umožňuje zpracování 

obrazu na počítačích. 

• Zobrazení přeneseného signálu – v současné době se používá zobrazování                       

na samostatných monitorech, které jsou připojeny na záznamové zařízení, nebo 

pomocí PC stanic zapojených do sítě LAN/WAN.  

• Záznam přeneseného signálu – zaznamenává obraz z kamer, který je uložen v paměti 

záznamového zařízení. 

• Ovládání – slouží k ovládání jednotlivých kamer, nejčastěji se kamery ovládají 

pomocí ovládací klávesnice, která umožňuje natáčení kamery požadovaným směrem. 

• Příslušenství – zde řadíme kloubové a pevné držáky kamer, připojovací patchordy            

a další. [4,26] 

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu zabraňuje vstupu nepovolaných osob do střežených prostor, 

umožňuje sledování pohybu osob v objektu, kontroluje vstup a výstup osob pomocí 

identifikačních médií, které jsou osobám přiděleny. Systém kontroly vstupu lze instalovat 

jako autonomní systém anebo je možné jej integrovat do systému PZTS.  

Princip systému kontroly vstupu je znázorňen na obrázku 5. 
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Obrázek 5 Princip systému kontroly vstupu [3] 

Systém kontroly vstupu se skládá z jednotlivých komponentů: 

• Identifikační médium – slouží k identifikaci osoby, které jsou přiřazeny stanovené 

restrikce. Mezi nejčastěji používané média patří karty, visačky a přívěsky. V případě 

použití biometrické kontroly vstupu se osoba identifikuje například otiskem prstu, oční 

duhovkou, krevním řečištěm atd. 

• Snímací zařízení (čtečka) – snímá informace z identifikačního média a převádí            

je na elektronický signál, který je odesílán do řídící jednotky. 

• Řídící jednotka – jednotka, která vyhodnocuje informace a na základě předem 

definovaných restrikcí uložených v paměti uvolní popřípadě zablokuje přístup. 

• Blokovací zařízení – zábrana blokující neoprávněný vstup, patří zde elektrické zámky, 

závory a turnikety. 

• Centrální jednotka – hlavní část systému, která provádí monitoring a řídí celý systém 

kontroly vstupu. [4,27] 

Systém kontroly vstupu je zabezpečen na základě klasifikace identifikace a klasifikaci 

přístupu, které jsou uvedeny v příloze ČSN EN 50 133-7.  [16] 
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 7  Charakteristika objektu  

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila novou budovu fakulty elektrotechniky                 

a informatiky, která se nachází v areálu VŠB-TUO v Ostravě – Porubě. Tato část práce je 

věnována stručné historii fakulty, popisu nové budovy a stávajícího systému fyzické ochrany. 

 7.1  Historie fakulty 

Historie fakulty se datuje k roku 1970, kdy došlo k otevření prvního ročníku 

v samostatném oboru silnoproudá elektrotechnika. Fakulta elektrotechniky vznikla 

rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické ke dni 1. ledna 1991. Název Fakulta 

elektrotechniky a informatiky užívá od 1. září 1993.  

Fakulta elektrotechniky a informatiky s více než 3500 studenty a 200 zaměstnanci             

se řadí mezi největší fakulty VŠB-TUO a je pro ni charakteristický velký zájem studentů 

středních škol o studium nejmodernějších technologií zaměřených na oblast informatiky, 

sdělovací techniky, elektroniky a elektrotechniky.  

Slavnostním okamžikem se stal 26. duben 2011, kdy u příležitosti dvacátého výročí 

založení fakulty došlo k poklepání na základní kámen nové budovy. Výstavba nové budovy 

začala na konci února téhož roku po pěti letech přípravných prací. Vizualizace nové budovy 

je zobrazena na obrázku 6.  

Areál VŠB-TUO se po dokončení výstavby rozrostl o cca dalších 19 tisíc metrů 

čtverečních, v nichž se nachází nové pracovny, posluchárny a laboratoře sloužící k výuce            

a výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Velkým přínosem                     

je výstavba těžké laboratoře automatizovaného dopravního centra Ostrava, kde dochází              

ke spojení teorie a praxe v rámci výzkumu a vývoje programového zabezpečení a ověření 

provozu řízeného automatizovaným počítačem. [22] 
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Obrázek 6 Vizualizace nové budovy [21] 

 7.2  Popis objektu 

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází v areálu VŠB-TUO 

v Ostravě – Porubě. Budova se sestává z jednoho podzemního podlaží (dále 1.PP) a pěti 

nadzemních podlaží (dále 1-5.NP) o rozměrech cca 97 x 77 m a je rozdělena na dvě části – 

část budovy „A“ a část budovy „B“. Rozdělení budovy je zobrazeno na obrázku 7.  

 

Obrázek 7 Rozdělení budovy [autor] 
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V 1.PP v části „A“ se nachází serverovna, technické místnosti, místnosti se sociální 

výbavou a schodištěm. Část „B“ tvoří místnosti těžkých laboratoří, rozvodny vysokého              

a nízkého napětí, trafostanice, náhradní zdroj, šatny, místnosti se sociálním vybavením                

a schodištěm . 

V 1.NP v části „A“ se nachází kanceláře, učebny, technické místnosti, hlavní vstup, 

vrátnice, místnosti se sociální výbavou a schodištěm. Část „B“ tvoří místnosti lehkých 

laboratoří, počítačové učebny, místnosti se sociálním vybavením a schodištěm. 

V 2.NP v části „A“ se nachází kanceláře, učebny, technické místnosti, místnosti                

se sociální výbavou a schodištěm. Část „B“ tvoří místnosti lehkých laboratoří, počítačové 

učebny, posluchárny, místnosti se sociálním vybavením a schodištěm. 

V 3.NP v části „A“ se nachází kanceláře, učebny, technické místnosti, místnosti               

se sociální výbavou a schodištěm. Část „B“ tvoří místnosti lehkých laboratoří, počítačové 

učebny, posluchárny a místnosti se sociálním vybavením a schodištěm 

Ve 4.NP v části „A“ se nachází kanceláře, učebny, technické místnosti, místnosti             

se sociální výbavou a schodištěm. Část „B“ tvoří počítačové učebny, místnosti se sociálním 

vybavením a schodištěm. 

V 5.NP v části „A“ se nachází kanceláře, technické místnosti, místnosti se sociální 

výbavou. Část „B“ je tvořena pochozí střechou.  

Trakty části „A“ jsou propojeny požárním proskleným únikovým schodištěm,              

do kterého jsou vyústěny vchody z kancelářských částí v jednotlivých patrech. Toto schodiště 

slouží jako únikové schodiště pro evakuaci osob v případě vyhlášení poplachu „POŽÁR“. 

Dveře schodiště jsou odblokovány pouze při vyhlášení poplachu a není možný volný pohyb 

osob po schodišti.  

V části „A“ jsou umístěny dva výtahy, jeden osobní a druhý nákladní. Část „B“ je 

vybavena třemi osobními výtahy. Nákladní výtah slouží v případě vyhlášení poplachu 

„POŽÁR“ jako evakuační. 
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 7.3  Současný stav fyzické ochrany 

V rámci zachování bezpečnosti budovy FEI byla provedena pouze vizuální prohlídka 

budovy a nebudou v ní zveřejněny bližší informace, které by mohly poškodit zájem                     

a bezpečnost FEI. Pro zpracování této diplomové práce byla poskytnuta k nahlédnutí 

projektová dokumentace skutečného stavu technické ochrany. V době zpracování této 

diplomové práce byla budova vybavena pouze technickou ochranou a fyzickou ostrahou. 

V budově se prozatím nenachází žádné zařízení a nábytek. 

 7.3.1  Režimová opatření 

Vstupovat do objektu je možné hlavním vstupem a vedlejším (zadním) vstupem. Hlavní 

vstup slouží pro studenty a návštěvy a je situován v části „A“. Vedlejší vstup slouží                   

po zaměstnance fakulty a nachází se v části „B“.  

V současné době je možné vstupovat do objektu pouze hlavním vstupem v době od 8:00 

do 16:00 hod, kdy je přítomna fyzická ostraha objektu. Vstupovat mohou pouze osoby 

s povolením od proděkana fakulty, které jsou zapsány do knihy návštěv. 

Vedlejší vstup je vybaven čtečkou karet, který bude umožňovat vstup pouze 

zaměstnancům na základě oprávnění a přiložení průkazu zaměstnance. Další možný přístup 

do budovy je vjezdem do garáží, který taktéž slouží pouze pro zaměstnance fakulty. Vjezd           

a výjezd do garáží je taktéž opatřen čtečkami karet. 

Veškeré klíče od kanceláří, učeben a dalších prostor jsou prozatím uloženy na vrátnici, 

duplikáty klíčů jsou uloženy v trezoru na rektorátě VŠB. Vydání klíče je pouze se svolením 

proděkana fakulty a následně zapsáno do knihy zapůjčení klíčů, při odchodu je klíč vrácen                  

na vrátnici. V době zpracování této diplomové práce neměla fakulta zpracovanou směrnici 

režimových opatření pro novou budovu. 

 7.3.2  Fyzická ostraha 

V současné době je fyzická ostraha prováděna pracovníkem strážní služby VŠB-TU 

Ostrava, který je umístěn na vrátnici u hlavního vstupu. Prozatím je pracovník fyzické ostrahy 

v budově od 8:00 hod do 16:00 hod, kdy ještě není zahájen provoz fakulty v této budově. 

Mezi hlavní povinnosti ostrahy patří kontrola osob a dohled na své pracoviště. Pracoviště 

ostrahy se skládá z monitorů systému CCTV, monitoru s grafickou nadstavbou C4,               
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který slouží pro sledování systémů PZTS a elektrické požární signalizace. Dále kontroluje 

stav zastřežení jednotlivých částí budovy.  

V případě poplachu systému PZTS je ostraha povinná zkontrolovat místo vyhlášeného 

poplachu a následně reagovat na vzniklou situaci, došlo-li k planému poplachu, tak jej zruší 

na ústředně PZTS, pokud došlo k narušení, přivolá Policii ČR nebo Městskou policii. 

Pracovník ostrahy má povolený přístup do všech prostor budovy. Nejbližší obvodní oddělení 

Policie ČR se nachází na ul. Dělnická v Ostravě – Porubě, předpokládaný dojezdový čas je        

do 10 minut. Pracovník ostrahy je dále povinen nahlásit jakoukoliv závadu na systému svému 

nadřízenému, kterým je vedoucí strážní služby VŠB. 

 7.3.3  Technická ochrana 

Technická ochrana je zabezpečena pomocí mechanických zábranných prostředků 

plášťové ochrany, systémem PZTS, systémem CCTV a systémem kontroly vstupu. 

Mechanické zábranné prostředky 

Plášť budovy je tvořen železobetonu konstrukcí, která je vyplněna pothermovými 

keramickými tvarovkami, samotné zdivo tvoří dostatečnou ochranu proti prolomení. 

Opláštění budovy je tvořen dvěma typy provětratelné fasády, a to z vláknocementových desek 

a smaltovaných skel.  

Výplně otvorů v plášti budovy tvoří okna, dveře a mřížové rolety. Okenní otvory se 

skládají ze dvou částí, jedna část je neotevíratelná a druhou část tvoří otevíratelné okenní 

křídlo. Hlavní vstup do budovy „A“ je vybaven dvoukřídlými karuselovými dveřmi, ostatní 

vstupy do budovy jsou vybaveny dvoukřídlými dveřmi s panikovým kováním. Výplň oken            

a dveří je z izolačních bezpečnostních dvojskel zasazených do kovových rámů. Třída 

bezpečnosti u skleněných výplní, zámků a kování ve vstupních dveřích je stanovena                   

na bezpečnostní třídu 3. Vnitřní dveře nemají žáden požadavek na bezpečnostní třídu, 

dodávka zámků a kování bude řešena až v rámci dodání interiéru, které v době zpracování 

této diplomové práce bylo ve stavu výběrového řízení. 

Hlavní vstup je zobrazen na obrázku 8. 
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Obrázek 8 Hlavní vstup [autor] 

Vjezdy do garáží, které se nacházejí v 1.PP, jsou opatřeny kovovými rolovacími 

mřížemi s elektrickým pohonem. Rolovací mříže jsou zobrazeny na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Rolovací mříže [autor] 
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Dalším mechanickým zábranným prostředkem jsou automatické vjezdové závory, které 

jsou umístěny před parkovištěm u garáží. Závory jsou opatřeny čtečkami karet a umožňují 

pouze vjezd zaměstnancům. Závory jsou zobrazeny na obrázku 10.  

 

 

Obrázek 10 Závory [autor] 

Veškeré vstupní dveře do budovy, karuselové dveře, mříže a vjezdové závory jsou 

napojeny do systému elektrické požární signalizace a v případě vyhlášení poplachu „POŽÁR“ 

jsou na základě impulsu automaticky otevřeny. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Systém PZTS je řešen v celé budově, zajišťuje prostorovou a plášťovou ochranu 

budovy. Vzhledem k zachování bezpečnosti celé budovy FEI nejsou uvedeny přesné typy 

jednotlivých prvků a jejich rozmístění. Instalovaný systém je schválen akreditovanou 

zkušebnou a certifikován NBÚ dle ČSN-EN 50 131 do stupně 2 – nízké až střední riziko 

(komerční objekty). 

Budova je vybavena zabezpečovacím systémem DOMINUS MILLENIUM 

s poplachovou ústřednou řady MU. Systém PZTS je napojen na grafickou nadstavbu C4, 

která umožňuje fyzické ostraze snadnou identifikaci místa případného poplachu a je 
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zobrazena na monitoru. Ústředna je umístěna v 1.NP ve vrátnici, kde se nachází fyzická 

ostraha objektu a je napojena na pult centrální ochrany. V případě poplachu se aktivuje 

akustická signalizace na ovládací klávesnici, která je umístěna na vrátnici.  

Prostorovou ochranu technických prostor, chodeb, kanceláří a učeben zajišťují duální 

PIR detektory. Plášťovou ochranu okenních výplní tvoří detektory tříštění skel, které jsou 

umístěny v kancelářích a učebnách v 1.PP a 1.NP. Další prvek plášťové ochrany tvoří 

magnetické kontakty a jsou umístěny ve všech vstupních dveřích do budovy. Magnetické 

kontakty nejsou umístěny v okenních otvorech. Pro ovládání systému jsou v budově umístěny 

ovládací LCD klávesnice. Klávesnice jsou instalovány v části „A“ na chodbách jednotlivých 

pater, v části „B“ jsou umístěny u vstupních dveří do kancelářských a technických prostor. 

Vstup na střechu je možný pouze dveřmi zevnitř budovy v 5.NP (děkanát) a je zabezpečen 

magnetickým kontaktem. 

Systém CCTV 

Systém CCTV je řešen v úrovni 1.PP, 1.NP, 2.NP a ve venkovním prostoru. Systém 

CCTV se skládá z řídícího systému, 2ks monitorů a 22ks kamer. Řídící systém CCTV je 

tvořen triplexním digitálním záznamovým zařízením a umožňuje vzdálenou správu 

klientským PC připojeným do datové sítě LAN/WAN. Záznamové zařízení je vybaveno 

softwarem pro detekci výpadku signálu z kamer. Záznamové zařízení, ovládací klávesnice pro 

kamery a zobrazovací monitory jsou umístěny v 1.NP ve vrátnici. V objektu je umístěno 

celkem 15ks venkovních pevných kamer, 4ks vnitřních pevných kamer a 3ks venkovních 

otočných kamer. Venkovní pevné kamery jsou vybaveny krytem s vnitřním vyhříváním, 4ks 

venkovních kamer s IR přísvitem jsou umístěny v prostorech garáže, ostatní kamery jsou 

rozmístěny na plášti budovy. Dvě venkovní otočné kamery jsou umístěny na rozích budovy          

a jedna je umístěna u hlavního vstupu. Vnitřní kamery jsou umístěny na chodbách v 1.NP           

a 2.NP. Venkovní otočná kamera a pevné kamery jsou zobrazeny na obrázku 11. 
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Obrázek 11 Zleva otočná kamera a pevné kamery [autor] 

Systém kontroly vstupu 

Systémem kontroly vstupu je vybaven pouze vedlejší vstup, vjezd a výjezd do garáží           

a vjezd a výjezd na parkoviště.Tyto vstupy, vjezdy a výjezdy jsou opatřeny bezkontaktními 

čtečkami karet a budou sloužit pro přístup zaměstnanců. Jedná se o jednotný systém DUHA, 

který je instalován ve všech objektech VŠB - TUO. 
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 8  Analýzy  

Tato část diplomové práce je věnována analýzám, které byly zvoleny pro tuto práci.         

Na základě zadání bylo stanoveno použití analýzy rizika dle ČSN P CEN/TS 14 383-3, 

analýzy FMECA dle ČSN EN 60812 a zvolená Paterova analýza dle ČSN IEC 60300-3-1. 

 8.1  Analýza aktiv 

Aktivem objektu rozumíme veškerý majetek, který má pro fakultu určitou hodnotu             

a měl by být chráněn. Aktiva objektu tvoří hmotný a nehmotný majetek. Nehmotným 

majetkem rozumíme informace, které by mohly ohrozit chod a dobré jméno samotné fakulty. 

Mezi něž patří informace o studentech a zaměstnancích, písemnosti, neveřejné informace 

popřípadě osobní údaje, informace o systémech technické ochrany. Mezi nehmotný majetek 

dále patří ochrana života a zdraví. Hodnota nehmotného majetku je nevyčíslitelná. 

Objekt bude vybaven počítačovými učebnami, které budou vybaveny počítačovou 

technikou, audio/video technikou a dalšími potřebnými přístroji. V objektu jsou lehké a těžké 

laboratoře, které budou vybaveny cennými speciálními zařízeními a nebezpečnými látkami 

potřebnými pro výzkum.  

 8.1.1  Identifikace a hodnocení aktiv 

V této části jsou identifikována a následně ohodnocena aktiva fakulty, které jsou 

předmětem chráněného zájmu. Aktiva jsou ohodnocena na jednotlivá podlaží a jsou uvedena 

v tabulce 2. Aktiva jsou ohodnocena dle poskytnutých informací zástupců fakulty. 

Tabulka 2 – Identifikace a hodnocení aktiv 

Podlaží Identifikace aktiv Hodnota aktiv
1.PP Vybavení automobilové a těžké laboratoře 5 500 000,00 Kč
1.NP Vybavení lehkých laboratoří a PC učeben 4 600 000,00 Kč
2.NP Vybavení lehkých laboratoří, PC učeben a poslucháren 5 000 000,00 Kč
3.NP Vybavení lehkých laboratoří a PC učeben 2 800 000,00 Kč
4.NP Vybavení lehkých laboratoří a PC učeben 2 800 000,00 Kč
5.NP Vybavení děkanátu 2 000 000,00 Kč
Celková hodnota 22 700 000,00 Kč  
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 8.1.2  Identifikace hrozeb 

V této kapitole jsou identifikovány potencionální hrozby, na jejichž základě by mohlo 

dojít k poškození nebo odcizení aktiv, a tím k samotnému ohrožení objektu. Identifikované 

hrozby jsou použity v analytické metodě FMECA. 

• Narušení pláště budovy – překonání obvodového zdiva, oken, dveří a mříží 

• Selhání technické ochrany – poruchy jednotlivých systémů, sabotáž 

• Selhání lidského faktoru – nedbalé činnosti zaměstnanců, studentů a návštěv 

 8.2  Analýza rizika dle ČSN P CEN/TS 14 383-3 

Tato metodika poskytuje zásady a doporučení pro snižování rizik zločinů proti majetku, 

osobám a jejich bezprostředního okolí. Analýza rizika je založená na určení úrovně 

zabezpečení, která je požadována na snížení zranitelnosti obydlí proti vloupání a zahrnuje dva 

klíčové faktory, a to: 

• Potenciální význam hodnot – na základě dotazníku B.1 bude objektivně ohodnocen 

potencionální význam vloupání s ohledem na chráněné hodnoty a typ možného 

pachatele. 

• Potenciální riziko – na základě dotazníku B.2 bude objektivně hodnoceno 

potencionální riziko vloupání, tento dotazník se zaměřuje na lokalitu a fyzické 

prostředí, lidské a sociální faktory prostředí, způsob užívání objektu a fyzickou 

charakteristiku objektu.  

Analýza rizika bude vytvořena na základě těchto dvou dotazníků a vložena do tabulky 

B.3 v příloze této normy, viz. tabulka 3. Tato analýza rozlišuje tři úrovně potencionálního 

rizika a významu, které jsou uvedeny v tabulce 3. [19] 
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Tabulka 3 – Tabulka B.3 – Analýza rizik: Samostatná obydlí  

Sumarizace Tabulky B.1 - POTENCIÁLNÍ VÝZNAM
Dosažená 
hodnota

Maximum
Procentuální 

vyjádření
1. Objektivní význam hodnot Mezisoučet 1 40 45 88,89%
2. Subjektivní význam hodnot Mezisoučet 2 24 37 64,86%
3. Typ pachatele Mezisoučet 3 10 20 50,00%

CELKOVÝ POTENCÍÁLNÍ VÝZNAM 74 102 72,55%
Úroveň 1   <25% dosažené hodnoty maxima
Úroveň 2   25% až 40%
Úroveň 3   >40% 72,55%

Sumarizace Tabulky B.2 - POTENCIÁLNÍ RIZIKO
1. Lokalita a fyzické prostředí Mezisoučet 1 17 81 20,99%
2. Lidské a sociální faktory prostředí Mezisoučet 2 43 50 86,00%
3. Způsob využívání objektu Mezisoučet 3 27 39 69,23%
4. Fyzické charakteristiky objektu
             4.1  Vnějšek 11 11 100,00%
             4.2  Střecha 8 26 30,77%
             4.3  Okna 29 56 51,79%
             4.4  Venkovní dveře 29 46 63,04%

Mezisoučet 4 77 139 55,40%
5. Perimetrické faktory a faktory ovlivnitelné obyvateli
             5.1  Kontrola vstupu 29 44 65,91%
             5.2  Vzhled obydlí 8 49 16,33%
             5.3  Ochrana cenností 1 29 3,45%

Mezisoučet 5 38 122 31,15%

CELKOVÉ POTENCIONÁLNÍ RIZIKO 202 431 46,87%
Úroveň 1   <30% maximální kvóty
Úroveň 2   30% až 60% 46,90%
Úroveň 3   >60%  

 

Dle tabulky 3 vyplývá, že celkový potenciální význam je zařazen do úrovně 3 a celkové 

potenciální riziko do úrovně 2. Jednotlivé úrovně potencionálního významu a rizika jsou 

použity v matici, která se používá pro stanovení úrovně zabezpečení viz. tabulka 4.  
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Tabulka 4 – Matice pro stanovení úrovně zabezpečení  

3 3 4 5
2 2 3 4

Úroveň potencionálního rizika 1 1 2 3
1 2 3

Úroveň potencionálního významu  

Z matice je zřejmé, že objekt spadá do úrovně zabezpečení 4. Jednotlivé úrovně 

zabezpečení jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 – Úroveň rizika a způsoby zabezpečení [19] 

Úroveň 
zabezpečení

Úroveň rizika Preventivní opatření

1 velmi nízké Jednoduché mechanické zabezpečení
2 nízké Zvýšené mechanické zabezpečení
3 střední Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální elektronické zabezpečení
4 vysoké Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektronické zabezpečení
5 velmi vysoké rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektronické zabezpečení  

Analýzou jsem vyhodnotila úroveň rizika zranitelnosti objektu, která je vysoká a spadá 

do úrovně zabezpečení 4. Tato úroveň znamená, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

zranitelným prvkům mechanického zabezpečení a prvkům elektronického zabezpečení.  

Doporučené třídy odolností mechanického zabezpečení jsou uvedeny dle normy 

v příloze 1. Posuzovaného objektu se především týká odolnost bezpečnostního zámku, který 

spadá do úrovně zabezpečení 4 a měl by mít třídu odolnosti 4 dle ČSN 12209. Tato třída 

odolnosti odpovídá třídě 3 normy ČSN ENV 1627. Požadované třídy odolností a požadavky 

odpovídající normě ČSN ENV 1627 jsou uvedeny v příloze 2. Dalším posuzovaným prvkem 

mechanického zabezpečení jsou okna, u kterých je doporučená třída odolnosti 4 dle ČSN 

ENV 1627. Pozn. od ledna 2012 vstoupila v platnost norma ČSN EN 1627, která nahrazuje 

normu ČSN ENV 1627, posuzované prvky mechanického zabezpečení jsou posuzovány dle 

starší normy ČSN ENV 1627.  

Elektronické zabezpečení spadá dle přílohy 1 do stupně zabezpečení 2, což instalovaný 

systém PZTS splňuje. 
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 8.3  Analýza FMECA 

FMECA je analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch. Jedná se o metodiku 

induktivní, jenž umožňuje provádět kvantitativní analýzu bezpečnosti a spolehlivosti systému. 

Metodika nachází nejvyšší uplatnění v etapě nového návrhu a tam, kde slouží jako metodika 

přezkoumání současného stavu a prokázání, že navrhovaný systém splňuje stanovené 

požadavky. Cílem analýzy FMECA je vyhodnocení vytipovaných událostí, které mohou            

pro systém znamenat potencionální riziko. [17] 

Stanovení priority rizika je dáno vztahem: 

RPN = S x O x D                       (1) 

Kde jednotlivé parametry stanovují: 

RPN – číslo priority rizika. 

S – číslo, které klasifikuje závažnost, tj. odhad, jak silný vliv budou mít důsledky              

na celý systém nebo uživatele. 

O – číslo, které klasifikuje pravděpodobnost výskytu poruchy. 

D – číslo, které klasifikuje detekci, tj. odhad naděje, že se zjistí a eliminuje porucha 

dříve, než by ovlivnila systém. 

Parametry byly stanoveny dle tabulky 6 a jsou klasifikovány stupnicí od 1 do 5. 

Tabulka 6 – Klasifikace parametrů [17] 

O Pravděpodobnost výskytu S Závažnost D Detekce
1 Minimální 1 Malého významu 1 Velmi vysoká
2 Malá 2 Nízká 2 Vysoká
3 Střední 3 Střední 3 Střední
4 Vysoká 4 Vysoká 4 Velmi malá
5 Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 5 Žádná  
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V tabulce 7 je provedena vlastní analýza FMECA.  

Tabulka 7 – Analýza FMECA  

Pořadí Systém Podsystém Způsob poruchy O S  D  RPN %
A-1 Rozbití 2 5 1 10 1,28
A-2 Vypáčení 4 5 2 40 5,1
A-3 Nezavření 5 5 5 125 15,9
A-4 Rozbití 2 5 2 20 2,55
A-5 Vypáčení 4 5 2 40 5,1
A-6 Nezavření 2 3 1 6 0,77
A-7 Vypáčení 3 3 2 18 2,3
A-8 Poškození navíjení 3 3 2 18 2,3
A-9 Nedovření 2 2 2 8 1,02
A-10 Obvodové zdivo Průlom zdí 1 5 1 5 0,64
A-11 Střecha Vniknutí na střechu 2 3 3 18 2,3
B-1 Selhání systému 2 4 2 16 2,04
B-2 Porucha detektoru 3 4 2 24 3,06
B-3 Nezastřežení části budovy 2 4 2 16 2,04
B-4 Nezastřežení budovy 1 5 1 5 0,64
B-5 Sabotáž 2 5 3 30 3,83
B-6 Selhání systému 2 5 1 10 1,28
B-7 Krádež kamery 3 5 2 30 3,83
C-1 Spolupráce s narušitelem 2 4 4 32 4,08
C-2 Únik informací 3 5 3 45 5,74
C-3 Nezastřežení PZTS 3 5 2 30 3,83
C-4 Neoprávněné vpuštění osoby 3 4 2 24 3,06
C-5 Neodborné zacházení 2 3 5 30 3,83
C-6 Spolupráce s narušitelem 2 4 4 32 4,08
C-7 Únik informací 3 4 3 36 4,59
C-8 Vnesení nebezpečeného předmětu 3 5 4 60 7,65
C-9 Vstup do zakázaných prostor 2 4 2 16 2,04
C-10 Vnesení nebezpečeného předmětu 2 5 4 40 5,1
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Dalším krokem analýzy FMECA je stanovení matice kritičnosti, která je stanovena          

na vlastním uvážení. Tuto matici stanovuje metodik zpracovávající analýzu (autor) a je 

uvedena v tabulce 8. 

Tabulka 8 – Matice kritičnosti 

5 Legenda

4 Vysoké riziko

3 Střední riziko

2 Nízké riziko

1 Zanedbatelné riziko
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Vlastní analýzou FMECA byly vypočteny hodnoty RPN parametru, které stanovují 

priority jednotlivých rizik. Jako nepřijatelné považuji rizika, jejichž hodnota RPN je větší 

nebo rovna 30. Dalším krokem bylo vyhodnocení rizik pomocí matice kritičnosti. Na základě 

těchto výsledků jsem stanovila rizika, které by měly za důsledek ohrožení popřípadě odcizení 

chráněných aktiv. Jedná se především o neoprávněné vniknutí přes okna a dveře, sabotáž 

systému PZTS, krádež kamery a selhání lidského činitele (spolupráce s pachatelem, 

nezastřežení PZTS, únik informací, vnesení nebezpečného předmětu a neodborné zacházení).  

 8.4  Paretova analýza 

Pro tuto práci jsem zvolila Paretovu analýzu, která umožňuje soustředit se na poruchy, 

které mají největší potenciální možnosti vedoucí ke zlepšení celého systému. Tato metodika 

je založená na stanovení procentuálním vyjádření jednotlivých poruch systému. Výpočet je 

proveden pomocí Paterova principu 80/20 a graficky znázorněna pomocí Lorenzovy křivky, 

která určuje kumulativní četnost. Procentuální hodnoty jsou postupně sčítány až od nejvyšších 

hodnot až do celkového součtu 80%. Rizika akceptovatelná spadají do stanovené oblasti 80%, 

rizika neakceptovatelná spadají nad tento limit a jsou pro ně navržena nápravná opatření. [18] 

Hodnoty pro Paretovu analýzu byly převzaty z tabulky 7 – Analýza FMECA a jsou zobrazeny 

v grafu 1. 

Paretova analýza
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Graf 1 - Paterova analýza 
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Na základě Paretovy analýzy byla stanovena neakceptovatelná a akceptovatelná rizika, 

které mohou ohrozit aktiva objektu. Tyto rizika jsou seřazeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 – Vyhodnocení Paretovy analýzy 

A-3 Okna Nezavření
C-8 Student Vnesení nebezpečeného předmětu
C-2 Zaměstnanec Únik informací
A-2 Okna Vypáčení
A-5 Dveře Vypáčení
C-10 Návštěva Vnesení nebezpečeného předmětu
C-7 Student Únik informací
C-1 Zaměstnanec Spolupráce s narušitelem
C-6 Student Spolupráce s narušitelem
B-5 PZTS Sabotáž
B-7 CCTV Krádež kamery
C-3 Zaměstnanec Nezastřežení PZTS
C-5 Zaměstnanec Neodborné zacházení
B-2 PZTS Porucha detektoru
C-4 Zaměstnanec Neoprávněné vpuštění osoby
A-4 Dveře Rozbití
A-7 Mříže Vypáčení
A-8 Mříže Poškození navíjení
A-11 Střecha Vniknutí na střechu
B-1 PZTS Selhání systému
B-3 PZTS Nezastřežení části budovy
C-9 Návštěva Vstup do zakázaných prostor
A-1 Okna Rozbití
B-6 CCTV Selhání systému
A-9 Mříže Nedovření
A-6 Dveře Nezavření
A-10 Obvodové zdivo Průlom zdí
B-4 PZTS Nezastřežení budovy
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 8.5  Srovnání použitelnosti provedených analýz  

Norma ČSN P CEN/TS 14383-3 – Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 3: Obydlí se vztahuje jak na nové, tak i stávající budovy. Cílem 

této metodiky je posouzení vlastní budovy, ale také zohlednění vlivů týkajících se okolního 

prostředí. Při samotném návrhu nebo posouzení stávajícího stavu fyzické ochrany, poskytuje 

uživateli pohled na danou problematiku v širším záběru. Norma neřeší pouze samotný objekt, 

zabývá se také místními faktory, které mohou ovlivnit jeho bezpečnost (kriminalita, charakter 

okolí, možní pachatelé, přístupové cesty atd.). Samotná analýza rizik dle této normy má řadu 

výhod i nevýhod. Hlavní výhodou této metody je její časová nenáročnost a jednoduchost, 

která spočívá ve vyplnění dvou dotazníků. Avšak je nutné podotknout, že pro objektivní 

posouzení je potřeba více analytiků. Další výhodou je ucelený přehled doporučených opatření 

na jednotlivé prvky budovy a jeho okolního prostředí. Tímto výčet výhod končí. Hlavní 

nevýhodu spatřuji v tom, že se metodika nezabývá důkladněji všech oblastí fyzické ochrany 

objektu. Dotazník stanovující potencionální riziko se zabývá především mechanickým 

zábranným prostředkům, ale nezabývá se detailněji ostatními systémy technické ochrany. 

Z mého pohledu je celkové potencionální riziko neobjektivní a následné zařazení do úrovně 

zabezpečení pouze doporučené, nikoliv směrodatné. Další nevýhodou je, že norma se 

vztahuje na obydlí a aplikace její analytické metody na veřejnou vysokou školu není zcela 

vhodná. Hlavní rozdíly mezi těmito typy budov spočívají v jeho užívání a provozem. 

Další stanovenou a použitou analýzou je FMECA dle ČSN EN 60812. Tato metoda je 

důslednější a slouží k odhalení slabých míst systému. Aplikace této metody na oblast fyzické 

ochrany je poněkud obtížnější, samotná metoda byla vytvořena pro výrobní proces a výrobní 

zařízení. Nevýhodou této metody je časová náročnost, dále vyžaduje podrobnější informace         

o celém systému a odbornou znalost. Ve fázi návrhu projektu nebo posouzení stávajícího 

stavu fyzické ochrany u nové budovy je hlavní problém v získání přesných informací                

pro jednotlivé parametry. Analýza stanovuje prioritu rizik vzájemným vztahem mezi 

pravděpodobností výskytu, detekci a závažnosti poruchy. Pro oblast fyzické ochrany je 

stanovení pravděpodobnosti pouze subjektivním hodnocením analytika. Další parametry tj. 

závažnost poruchy a čas detekce lze určit na základě odborných zkušeností a praxe. Výhodou 

této analýzy oproti předchozí metodice je přesnější určení priorit potencionálních rizik.   
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Pro tuto práci jsem si zvolila pro srovnání Paterovu analýzu dle ČSN IEC 60300-3-1. 

Tato analýza je jednou z nejčastěji používaných metod pro zlepšení systému. Výhodou této 

metody je grafická prezentace problému, je jednoduchá a nevyžaduje mnoho času. Omezení 

této metody je pouze v tom, aby tuto metodu prováděl analytik se zkušenostmi v dané 

problematice.  

Dle mého názoru je pro posouzení stávajícího stavu fyzické ochrany objektu vhodné 

použít více analytických metod a porovnáním jednotlivých výsledků stanovit závažné rizika, 

kterým bude nutné se nadále věnovat. 

 8.6  Vyhodnocení provedených analýz  

Na základě provedených analýz byly vyhodnoceny priority jednotlivých rizik. Pomocí 

analýzy dle normy ČSN P CEN/TS 14383-3 byla vyhodnocena úroveň rizika vysoká a je tedy 

nutné věnovat zvýšenou pozornost na rozsáhlé mechanické zabezpečení a střednímu 

elektronickému zabezpečení. Inovativní opatření se bude týkat prvků pláště budovy                     

a systému PZTS. Prvky systému PZTS musí splňovat minimálně stupeň zabezpečení 2 – 

nízké až střední riziko. 

Analýzou FMECA byly stanoveno ohrožení chráněných aktiv spadající do oblasti 

vysokého rizika, toto ohrožení bylo vyhodnoceno i Paretovou analýzou a spadá do oblasti 

neakceptovatelných rizik. Pro objektivní řešení dané problematiky lze říci, že je vhodné 

použití více analytických metod. Jedna metoda je nedostačující, může dojít k neadekvátnímu 

zhodnocení a řešení problémům, které nejsou pro systém podstatné. Obě analýzy vyhodnotily 

shodně následující rizika, kterým je třeba věnovat pozornost a snížit tak nežádoucí rizika:  

• Plášť budovy – neoprávněné vniknutí přes okna a dveře 

• CCTV – možná krádež kamery 

• Lidský činitel – neoprávněný vstup a únik informací 
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 9  Návrh inovativních opatření 

Tato část diplomové práce se bude zabývat návrhem inovativních opatření. Inovací 

obecně rozumíme obnovu či záměrnou změnu stávajícího systému. Inovace musí být 

zaměřena komplexně, tj. na všechny složky posuzovaného systému, aby se předešlo                    

ke sníženému či zápornému efektu samotného inovativního návrhu. Inovace dále spočívá 

v důsledném dodržovaní stanovených opatření posuzovaného systému. 

V oblasti fyzické ochrany objektu je nutné věnovat pozornost všem jeho prvkům                 

a vzájemným souvislostem mezi nimi.  Primárním úkolem inovativního opatření je zajištění 

požadované úrovně zabezpečení s ohledem na ochranu osob a majetku. Cílem inovativních 

opatření je taktéž nalezení vzájemné rovnováhy ekonomické a funkční stránky celého 

systému fyzické ochrany. Klíčovým prvkem celé inovace je zdokonalení systému technické 

ochrany, jehož cílem je minimalizace rizik a zvýšení efektivnosti práce fyzické ostrahy.            

Pro zajištění plynulého a bezporuchového chodu systému technické ochrany a fyzické ostrahy 

je nezbytná i aplikace nově navržených režimových opatření.  

Jak již vyplynulo z výsledků provedených analýz, budu se věnovat v oblasti technické 

ochrany slabým prvkům plášťové ochrany a ochraně před možným odcizení kamer.                  

Pro přehlednost je v tabulce 10 uveden přehled současného a požadovaného stavu prvků 

technické ochrany.V rámci fyzické ostrahy se bude jednat o rozšíření stávajícího stavu                 

a popisu jejich povinností. Další návrh se bude týkat režimových opatření. Návrhy budou 

rozděleny do jednotlivých oblastí fyzické ochrany. Inovativní opatření se nebude týkat 

perimetrické ochrany, neboť z urbanistického a architektonického hlediska není možné tuto 

ochranu instalovat. 
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Tabulka 10 – Přehled stavů prvků technické ochrany  

Podlaží Systém Prvek Současný stav Požadovaný stav
Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Třída bezpečnosti 3
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Detektory tříštění skla, magnetické konatky 
pouze ve dveřích

Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Třída bezpečnosti 3
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Detektory tříštění skla, magnetické konatky 
pouze ve dveřích

CCTV Venkovní kamery

Kamery monitorují plášť a okolí budovy, 
vzájemně samy sebe nemonitorují, kamery 
jsou umístěny na fasádě a sloupu veřejného 
osvětlení ve výšce cca 4m

Detekce při pokusu o 
krádež

Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Pouze vnitřní dveře - bez požadavků
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Magnetické kontakty na dveřích do 
únikového schodiště

Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Pouze vnitřní dveře - bez požadavků
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Magnetické kontakty na dveřích do 
únikového schodiště

Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Pouze vnitřní dveře - bez požadavků
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Magnetické kontakty na dveřích do 
únikového schodiště

Okna Třída bezpečnosti 3
Dveře Pouze vnitřní dveře - bez požadavků
Prostorová ochrana PIR čidla

Pláštová ochrana
Magnetické kontakty na dveřích do 
únikového schodiště a pochozí střechu

Není požadováno 

Není požadováno 

Není požadováno 

Není požadováno 

Není požadováno 

Není požadováno 

Třída bezpečnosti oken 
vyhovuje

Zvýšit ochranu pláště

Třída bezpečnosti 
vyhovuje

Zvýšit ochranu pláště

Třída bezpečnosti 
vyhovuje

Zvýšit ochranu pláště

4.NP

5.NP

MPZ

PZTS

MPZ

PZTS

MPZ

PZTS

MPZ

2.NP

3.NP
PZTS

1.PP

1.NP

MPZ

PZTS

MPZ

PZTS
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 9.1  Varianta  1 

V této variantě navrhuji rozšíření systému PZTS o další prvky, rozšíření fyzické ostrahy 

a návrhu režimových opatření.  

 9.1.1  Technická ochrana 

V systému PZTS navrhuji rozšíření o magnetické kontakty a venkovní PIR čidla.                 

Magnetické kontakty budou instalovány v 1.PP, 1.NP a v 2.NP v drátovém provedení. Tyto 

kontakty budou instalovány ve všech otevíratelných okenních křídlech, každá dvojice 

magnetických kontaktů bude napojena do rozvodné krabice, která se umístí nad podhled. 

Magnetické kontakty budou mít samostatné adresy, což umožní jednoznačnou identifikaci 

v případě neuzavřeného okna. Tento návrh umožní fyzické ostraze v případě zastřežení 

objektu systémem PZTS jednoduše zjistit, která okna nejsou uzavřena, čímž odpadne fyzická 

kontrola všech oken.  

Venkovní PIR čidla navrhuji umístit u všech venkovních kamer. Důvodem instalace 

venkovních PIR čidel je zvýšená ochrana před odcizením kamer. Kamery jsou umístěny             

ve výšce 4 m nad zemí, možné odcizení je pouze pomocí žebříku. PIR detektory budou střežit 

kamery v době, kdy není přítomna fyzická ostraha (od 22:00 hod do 6:00 hod). Budou 

nastaveny tak, aby detekovaly včas přítomnost možného pachatele. Úhel záběru a dosah 

detektoru bude nutné upřesnit až při samotné instalaci a provozní zkoušce. Tento detektor 

nereaguje na zvířata do 40 kg. Pro instalovaný systém PZTS jsem zvolila venkovní PIR čidla 

typ DG85 a magnetické kontakty typu MAS203. Propojovací krabice a venkovní PIR čidla 

budou hvězdicově napojeny kabelem FI-H06 po osmi prvcích na moduly MM2 (expander), 

které umožňují rozšíření systému o 8 zón. Moduly budou propojeny kabelem Superbus                

a napojeny na stávající sběrnice systému PZTS. 

Tyto prvky jsou kompatibilní se stávajícím systémem  DOMINUS MILLENIUM a jsou 

zobrazeny na obrázku 12. 
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Obrázek 12 Zleva magnetický kontakt MAS203 a venkovní PIR čidlo DG85 [2] 

 9.1.2  Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha bude přítomna v době od 6:00 do 22:00 a bude vykonávána celkem 

dvěmi pracovníky fyzické ostrahy, kteří budou pracovat na dvě směny (ranní a odpolední 

směna). Každá směna bude vykonávána vždy jedním pracovníkem fyzické ostrahy. Stávající 

fyzická ostraha je zajištěna prozatím jedním pracovníkem v době od 8:00 do 16:00 hod. 

Změna fyzické ostrahy spočívá v rozšíření o jednoho pracovníka a úpravě pracovní doby            

na dvě směny. 

Mezi oprávnění pracovníků ostrahy patří namátková kontrola osob, které se musí 

prokázat platným dokladem (průkaz studenta, průkaz zaměstnance, občanský průkaz, atd.), 

návštěvy jsou povinné se nahlásit na vrátnici a jsou zapsány do knihy návštěv, do které se 

zapíše příchozí čas a po opuštění objektu odchozí čas.  

Pracovník ostrahy, který má ranní směnu, při příchodu (6:00 hod) do objektu odstřeží 

systém PZTS do společných a volně přístupných prostor. Před ukončením ranní směny 

provede ostraha zápis o průběhu směny a seznámí s ním svého střídajícího kolegu. Pracovník 

odpolední směny, po ukončení směny (22:00 hod), bude povinen provést kontrolu celého 

objektu (zhasnutí světel, uzavření oken a dveří), zastřežit budovu a zkontrolovat přesměrování                

na PCO.  
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 9.1.3  Režimová opatření 

Navrhuji vypracovat směrnice pro systém PZTS, která bude určovat přístupové práva 

zaměstnanců do určených prostor. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s principem 

systému PZTS, jeho obsluhou a bude proveden zápis v písemné formě. V rámci zachování 

bezpečnosti budou přístupové kódy jednou za kalendářní rok měněny.  

Pro instalované systémy technické ochrany budou vypracované metodiky a postupy, jak 

v případě poruchy postupovat. Tyto metodiky bude mít fyzická ostraha k dispozici na svém 

pracovišti. Fyzická ostraha bude absolvovat dvakrát do roka školení týkající se systému 

PZTS, kamerového systému a systému elektrické požární signalizace, které bude provádět 

odpovědný pracovník servisní firmy. O Školení bude taktéž proveden zápis v písemné formě. 

Na vrátnici bude umístěna požární poplachová směrnice a požární evakuační řád s příslušnou 

dokumentací. 

Vydávání klíčů bude možné pouze zaměstnancům fakulty, a to oproti podpisu                      

ve výpůjční knize klíčů, povinností každého zaměstnance při odchodu je vrácení klíče                

na vrátnici. V případě nevrácení klíče, bude toto pochybení exemplárně potrestáno                     

dle směrnice (stanoví děkan fakulty).  

Dále navrhuji ošetřit případný únik informací týkající se chodu samotné budovy, 

chráněných aktiv a dalších souvisejících informací, jenž by mohly poškodit FEI. Zaměstnanci 

nesmí poskytovat informace třetím stranám a budou seznámeni s možným postihem v případě 

úniku informací, vyzrazení přístupového kódu či ztráty klíče. 

Všechna režimová opatření budou vedena v písemné formě a v případě potřeby budou 

aktualizována. Směrnice budou obsahovat zápis o proškolení zaměstnanců, který vlastnoručně 

podepíší. V případě přijetí nového zaměstnance bude proškolení s režimovým opatřením 

provedeno v den nástupu do pracovního poměru. 

 9.1.4  Ekonomické zhodnocení 

Celková kalkulace zahrnuje rozšiřující komponenty systému PZTS a náklady                   

na rozšíření fyzické ostrahy o 1 pracovníka. Kalkulace je uvedena v tabulce 11. Inovativní 

opatření se týká především systému PZTS. Hlavním cílem inovativního návrhu bylo nazelení 

optimálního řešení zabezpečení objektu tak, aby byla minimalizována stanovená rizika                 
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a zefektivnila se práce fyzické ostrahy. Dalším krokem bylo vytvoření režimových opatření, 

které jsou důležité při vzájemném sladění technické ochrany a fyzické ostrahy. Účelem 

režimových opatření je zajištění funkčnosti celého systému fyzické ochrany. 

Tato varianta je úspornější a eliminuje především rizika týkající se pláště budovy                   

a krádeže kamer. Výhodou této varianty jsou především nižší pořizovací náklady. Jako hlavní 

nevýhodu považuji omezení pracovní doby pro zaměstnance, kteří jsou zvyklí pracovat              

na svých projektech a výzkumech v nočních hodinách. Další nevýhodu je zásah do fasády 

objektu, který si vyžaduje montáž venkovních PIR čidel. 

Uvedené ceny jsou orientační a byly čerpány z aktuálních ceníků v době zpracování 

diplomové práce. Cena je bez DPH a zahrnuje pouze komponenty s prácemi související 

s technickou ochranou, nejsou zde vyčísleny stavební práce a další související činnosti 

s jinými profesemi. 

Tabulka 11 – Ekonomické zhodnocení varianty 1 [autor] 

Typ Název Počet Jednotka
Cena                     

za jednotku
Celkem

MAS203
Povrchový magnetický kontakt, 
plast, kabel 3 m, 4 vodiče, 
54x13x13 mm

230 ks 155 Kč 35 650 Kč

MK24
Instalační plastová krabice 
povrchová, 24 šroubovacích 
svorek, 125x100x48 mm, 

115 ks 89 Kč 10 235 Kč

DG85
Venkovní infrapasivní detektor 
pohybu, 2x DUAL PIR, 
11m/90°, -20 až +50 °C, 

14 ks 2 162 Kč 30 268 Kč

MM2

Expander 8 dvojitě vyvážených 
vstupů, 1 reléový výstup 
30V/2A, tamper kontakt, 
plechový box na povrch

17 ks 2 150 Kč 36 550 Kč

KAB01 Superbus 2x2x0,5+2x1mm 350 m 21 Kč 7 350 Kč
KAB02 FI-H06 (6x0,5mm) 500 m 7 Kč 3 500 Kč
DMM Drobný montážní materiál 1 kpl 12 560 Kč 12 560 Kč
MON Montáž 120 hod 250 Kč 30 000 Kč
FO Fyzická ostraha - 1 vrátný 12 měsíc 25 000 Kč 300 000 Kč

466 113 KčCelkem
 

 



47 
 

 9.2  Varianta  2 

V této variantě navrhuji rozšíření systému PZTS o magnetické kontakty, instalaci 

systému kontroly vstupu, úpravu povinností a rozšíření fyzické ostrahy, v neposlední řadě 

návrh souvisejících režimových opatření. 

 9.2.1  Technická ochrana 

V systému PZTS navrhuji rozšíření o magnetické kontakty. Magnetické kontakty budou 

instalovány v 1.PP, 1.NP a v 2.NP v drátovém provedení. Tyto kontakty budou instalovány   

ve všech otevíratelných okenních křídlech a zajišťovat tak předání informace o uzavření oken 

do ústředny PZTS. Návrh magnetických kontaktů a jeho instalace je shodná s variantou 1.  

Dále navrhuji rozšíření technické ochrany o systém kontroly vstupu, čímž by se snížila 

pravděpodobnost vstupu neoprávněných osob. U hlavního vstupu před karuselové dveře 

budou umístěny čtyři triodové turnikety typ TTR-04.1, které budou umožňovat kontrolovaný 

průchod v obou směrech. Turnikety jsou vybaveny dálkovým ovládáním a tím bude umožněn 

vstup návštěv. Dálkové ovládání bude umístěno na pracovišti fyzické ostrahy. V případě 

poruchy turniketu je možno jej mechanicky odblokovat pomocí klíče. Klíč bude umístěn               

na vrátnici. Turnikety budou napojeny do systému elektrické požární signalizace, v případě 

signálu „POŽÁR“ se sklopí horní rameno a umožní volný prostup. Z tohoto důvodu bude 

nutné turnikety vybavit anti-panic rameny. Kapacita průchodů je 30 osob za 1 minutu.  

Turnikety budou vybaveny systémem kontroly vstupu. Pro obousměrný provoz je nutné 

instalovat do turniketu vždy dvojici čteček bezkontaktních karet. Každá dvojice čteček bude 

napojena na řídící jednotku, která bude napojena na stávající terminál. Čtečky budou typu 

URM11, které jsou kompatibilní se stávajícím systémem DUHA. Celý systém kontroly 

vstupu bude napojen do grafické nadstavby. 

Turniket je zobrazen na obrázku 13, příslušenství a zmíněné funkce jsou zobrazeny            

na obrázku 14. 
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Obrázek 13 Turniket TTR-04.1 [20] 

    

Obrázek 14 Zleva dálkové ovládání, mechanické odblokování klíčem a anti-panic ramena 

[20] 

 9.2.2  Fyzická ostraha 

Na základě konzultace se zástupci fakulty navrhuji další rozšíření fyzické ostrahy. 

Hlavním důvodem je poskytnutí efektivního pracovního prostředí pro zaměstnance                   

a výzkumné pracovníky, kteří jsou zvyklí pracovat na svých projektech a výzkumech 

v nočních hodinách. Tento návrh umožňuje přítomnost zaměstnanců v jakékoliv době. 

Fyzická ostraha bude přítomna 24 hodin denně a bude vykonávána na tři směny. Tento návrh 

umožní zaměstnancům fakulty přítomnost v budově. V tomto případě je nutné, aby fyzickou 

ostrahu vykonávali celkem 3 pracovníci, kteří se budou střídat po 8 hodinách pracovní směny. 

Každá směna bude vykonávána jedním pracovníkem. Stávající fyzická ostraha je zajištěna 

jedním pracovníkem, bude se tedy jednat o rozšíření fyzické ostrahy o dva pracovníky. 

Směny budou rozvrženy takto, ranní směna od 6:00 do 14:00 hod – první pracovník, 

odpolední směna od 14:00 do 22:00 hod – druhý pracovník a noční směna od 22:00 do 6:00 
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hod – třetí pracovník. Na základě tohoto návrhu není nutné připojení systému PZTS na PCO  

a instalace venkovních PIR čidel ke kamerám.  

Každý pracovník ostrahy, před ukončením své směny, provede zápis o průběhu směny  

a seznámí s ním svého střídajícího kolegu. V případě předávání odpolední směny provede 

kontrolu objektu, tj. zhasnutí světel, uzavření oken, zastřežení prostor, kde se nenachází 

pracující zaměstnanci. Zaměstnanci, kteří budou pracovat po 20:00 hod budou evidováni      

na vrátnici a po opuštění svého pracoviště budou povinni zkontrolovat uzavření oken, 

zhasnout světla a zastřežit přidělené prostory, o čemž informují pracovníka ostrahy.  

 9.2.3  Režimová opatření 

Režimová opatření budou stejná jako u varianty 1 a budou rozšířena o směrnici               

pro systém kontroly vstupu. V této směrnici budou uvedeny seznamy vydaných přístupových 

karet a jejich držitelů. V případě ztráty karty je držitel povinen neprodleně ztrátu nahlásit,       

o ztrátě bude proveden zápis a následné vyloučení karty ze systému.  

Kontrola vstupu je vyřešena pomocí turniketů. Vstup návštěv bude kontrolovat 

pracovník ostrahy, který umožní přicházejícím a odcházejícím průchod přes turniket pomocí 

dálkového ovládání. Návštěvy budou evidovány v knize návštěv, která bude umístěna                 

na vrátnici a odpovědnost za vedení knihy bude mít fyzická ostraha. Do knihy se bude 

zapisovat příchozí čas, důvod návštěvy, ke komu návštěva jde a odchozí čas.  

 9.2.4  Ekonomické zhodnocení 

Kalkulace zahrnuje rozšiřující komponenty systému PZTS, systému kontroly vstupu        

a náklady na rozšíření fyzické ostrahy o 2 pracovníky. Celková kalkulace je uvedena 

v tabulce 12. Inovace systému fyzické ochrany spočívá především v návrhu systému kontroly 

vstupu. Instalací turniketů u hlavního vchodu je minimalizováno riziko vstupu nežádoucích 

osob, což zaručuje zvýšení bezpečnosti osob a majetku celého objektu. Napojením systému 

kontroly vstupu do grafické nadstavby získá fyzická ostraha přehled o tom, kdo se v budově 

nachází a kdo budovu opustil. V rámci tohoto návrhu bylo také vytvoření souvisejících 

režimových opatření.  

Nevýhodou této varianty jsou vyšší pořizovací náklady, oproti tomu má však řadu 

výhod. Hlavní výhodou přítomnost fyzické ochrany 24 hodin denně, a tím je zaručena  
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neomezená pracovní doba pro zaměstnance (o této variantě zástupci fakulty uvažují). 

V případě vyhlášení poplachu systémem PZTS v nočních hodinách může fyzická ostraha 

ověřit, zda nejde o falešný poplach a tím eliminovat plané výjezdy Policie ČR. Přítomnost 

fyzické ostrahy je také přínosná i pro systém elektrické požární signalizace, v případě planého 

výjezdu jednotek HZS jde  o nemalé finanční náklady.  

I přes vyšší pozorovací náklady tuto variantu považuji za efektivnější a zajistí tak vyšší 

úroveň ochrany osob a samotného objektu. Navrženou variantu také doporučuji s ohledem          

na to, že nová budova FEI se řadí mezi nejmodernější budovy celého areálu VŠB-TU a to jak 

z hlediska vybavenosti, tak i z estetického hlediska.  

Uvedené ceny jsou orientační a byly čerpány z aktuálních ceníků v době zpracování 

diplomové práce. Cena je bez DPH a zahrnuje pouze komponenty a práce související 

s technickou ochranou, nejsou zde vyčísleny stavební práce a další související činnosti 

s jinými profesemi. 

Tabulka 12 – Ekonomické zhodnocení varianty 2 [autor] 

Typ Název Počet Jednotka
Cena                     

za jednotku
Celkem

MAS203
Povrchový magnetický kontakt, 
plast, kabel 3 m, 4 vodiče, 
54x13x13 mm

230 ks 155 Kč 35 650 Kč

MK24

Instalační plastová krabice 
povrchová, 24 šroubovacích 
svorek, 125x100x48 mm, 
tamper

115 ks 89 Kč 10 235 Kč

MM2

Expander 8 dvojitě vyvážených 
vstupů, 1 reléový výstup 
30V/2A, tamper kontakt, 
plechový box na povrch

15 ks 2 150 Kč 32 250 Kč

KAB01 Superbus 2x2x0,5+2x1mm 350 m 21 Kč 7 350 Kč
KAB02 FI-H06 (6x0,5mm) 400 m 7 Kč 2 800 Kč
DMM Drobný montážní materiál 1 kpl 8 950 Kč 8 950 Kč
MON Montáž 90 hod 250 Kč 22 500 Kč

TTR-04.1.

Tříramenný turniket s anti-
panic rameny, LED displej, 
obousměrný, mechanické 
odblokování klíčem, se 
zabudovanou řídící jednotkou.

4 ks 48 596 Kč 194 384 Kč

UMR11 Čtečka bezkontakních karet 8 ks 5 653 Kč 45 224 Kč

ZKR
Řídící jednotka pro dvojici 
čteček 4 ks 3 896 Kč 15 584 Kč

KAB Kabeláž 1 kpl 12 896 Kč 12 896 Kč

DMM
Drobný elektroinstalační 
materiál 1 kpl 6 530 Kč 6 530 Kč

MON Montáž 24 hod 250 Kč 6 000 Kč

EPS
Napojení do EPS včetně 
zkoušek 1 kpl 5 000 Kč 5 000 Kč

FO Fyzická ostraha - 2 vrátný 12 měsíc 50 000 Kč 600 000 Kč
1 005 353 KčCelkem  
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 10  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení stavu systému fyzické ochrany veřejné 

vysoké školy a na základě porovnání vybraných analytických metod navrhnout jeho nápravné 

opatření. Základním úkolem byla aplikace zvolených metodik pro oblast fyzické ochrany 

objektu. 

Úvodní část je věnována odborným pojmům, platným právním předpisům v České 

republice spadající do oblasti ochrany osob a majetku. Následně jsou uvedeny základní 

technické normy pro mechanické zábranné prostředky a poplachové systémy. Kromě 

technických norem jsou uvedeny i ostatní technické normy týkající se prevence kriminality          

a technik analytických metod. Tyto normy byly potřebné ke pracování této práce. V další části 

je popsán systém fyzické ochrany, jeho jednotlivé části a vzájemné vazby mezi nimi. 

Hlavní část práce je zaměřena na posuzovaný objekt nové budovy FEI. Na základě 

umožnění prohlídky a poskytnutých informací zástupci fakulty je popsána budova, současný 

stav technické ochrany, fyzické ostrahy a režimových opatření. Vzhledem k zachování 

bezpečnosti budovy nejsou v práci uvedeny podrobnější informace, které by mohly ohrozit 

její chod, jde především o prvky systému PZTS. V následující část je věnována aplikaci 

analytických metod na hodnocený objekt. Jedná se o analýzu zranitelnosti dle technické 

normy ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby                    

a navrhování budov – Část 3: Obydlí. Tato analýza je založená na určení úrovně zabezpečení. 

Další stanovenou metodikou je analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch FMECA dle 

ČSN EN 60812. Pro vzájemné porovnání jsem si zvolila Paterovu analýzu, jejíž metodika je 

uvedena v normě ČSN IEC 60300-3-1. Aplikací zvolených analýz jsem stanovila rizika, které 

by mohly ohrozit chráněná aktiva a je tedy nutné jim věnovat zvýšenou pozornost. Mezi 

primární rizika patří neoprávněné vniknutí přes okna a dveře, krádež kamery a dalším 

závažným rizikem je selhání lidského činitele, což by mohlo vést k neoprávněnému vstupu 

osob a úniku informací. Na základě stanovení rizik jsem vypracovala dva návrhy nápravných 

opatření, z nichž jsem vybrala vhodnější variantu. Obě navržené varianty jsou vyčísleny           

po finanční stránce a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Doporučená varianta rozšiřuje 

stávající systém PZTS o prvek plášťové ochrany, hlavním přínosem by byla instalace 

turniketů u hlavního vstupu a elektronická kontrola vstupu pomocí čteček, jenž by 

zabezpečila kontrolu přicházejících osob do objektu nové budovy FEI. V neposlední řadě je 
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návrh na 24 hodinovou přítomnost fyzické ostrahy a úprava režimových opatření. V případě 

přijetí navržených opatření by mohla být zlepšena současná úroveň celého systému fyzické 

ochrany posuzované budovy. Diplomová práce byla předložena zástupci fakulty a bude 

záležet na samotném vedení fakulty, zda-li tento návrh nebo jeho část budou realizovat.  
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IR Infrared (infračervený) 

IP Internetový protokol 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky 

PCO Pult centrální ochrany 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

LCD Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů) 

LAN Local area network (lokální počítačová síť) 

WAN Wide area network (rozlehlá počítačová síť) 

PC Personál computer (počítačová stanice) 

FMECA Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

ČSN  Česká technická norma 

PIR Pasivní infračervené čidlo 

DPH Daň z přidané hodnoty 
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Příloha 1 - Doporučené třída odolnosti výrobků  

Tabulka 2 - Doporučená třída odolnosti výrobků k dosažení specifikované úrovně zabezpečení

1 2 3 4 5

Třída 1 Třída 2 Třída 3 4 Třída 4 5 Třída 5 6 b

Bezpečnostní zámek EN 12209 Třída 2 Třída 3 Třída 3 Třída 4 Třída 5

Cylindrická vložka b EN 1303 Třída 4 Třída 4 Třída 4 Třída 5 Třída 5Dveře, v nichž je zámek uložen 
c EN 1906 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 4

Dosažitelná okna ČSN P ENV 1627 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 4

Dosažitelné zasklené plochy d ČSN EN 356 Třída P4A Třída P5A Třída P6B Třída P7B Třída P8B

ČSN P ENV 1627 Třída 1 Třída 2 Třída 2 Třída 3 Třída 4

Okna nebo dveře dosažitelné 

pouze ze žebříku f ČSN P ENV 1627 - Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

Zasklení dosažitelné pouze ze 
žebříku ČSN EN 356

Dvojité 
zasklení

Dvojité 
zasklení Třída P4A Třída P5A Třída P6B

EN 50130,

ČSN EN 50131-1
Trezory ČSN EN 1143-1

e Okenice mohou být použity ve spojení s testovanými dveřmi nebo okny odolnými proti vloupání. Tyto dva prvky 
mohou mít v tomto případě odolnost nižší třídy. Nezapomeňte, že požadovanou odolnost proti vloupání mají 
okenice pouze v uzavřeném stavu.
f Zkušení pachatelé se snadno dostanou na balkony ve vyšších podlažích.

Uvedené dokumenty popisují pouze kvality vlastního skla. Požadavky na kompletní prvky jsou obsaženy v 
následujících dokumentech:

ČSN EN 1522: Bullet Resistance (Odolnost proti průstřelu), EN 13123-1: Explosion resistance, Shock tube 
(Odolnost proti výbuchu, Rázová trubice) nebo ČSN EN 13123-2, Range test (Zkouška na volném prostranství).

ČSN EN 356, ČSN EN 1063 a ČSN EN 13541 popisují bezpečnostní třídy zasklení a nikoli jeho upevnění, které 
musí odpovídat příslušným doporučením výrobce.

d Zasklení stavebních prvků v souladu s ČSN P ENV 1627, třída odolnosti 5 a 6, musí být odolné proti narušení 
úhlovou bruskou.
Pro ochranu proti průstřelu nebo výbuchu musí zasklení splňovat požadavky:

EN 1063: Resistance against bullet attack (odolnost proti střelám) EN 13541: Resistance against explosion 
pressure (odolnost proti výbuchovému tlaku)

Požadované cenné předměty přesahují určitou hodnotu
a Mají-li dveřní křídlo a zárubeň pevnou konstrukci, postačí jednobodový zámek až do třídy odolnosti 3. Jsou-li 
dveře a zárubeň méně pevné, musí být použito vícebodové uzamčení třídy odolnosti 3 a vyšší.
b Dveře třídy odolnosti 5 a 6 musí být zkoušeny s namontovaným bezpečnostním zámkem a vložkou, v souladu s 
požadavky ČSN P ENV 1627.
c Jednotlivé komponenty se vždy zkouší v instalovaném stavu, tzn. dveře s rámem, závěsy a zámkem. U dveří třídy 
odolnosti 1 až 4 může uživatel volit bezpečnostní vložkový zámek, pro tyto třídy jsou jednotlivé prvky zkoušeny 
také samostatně (viz ČSN EN 1303 a ČSN EN 1906, Příloha A). U dveří třídy 5 a 6 jsou zámky součástí zkoušek v 
souladu s ČSN P ENV 1630.

Okenice chránící dosažitelná 

okna nebo dveře e
Jsou-li okenice použity ve spojení s bezpečnostními okny nebo dveřmi, může být 
třída odolnosti snížena

Poplachový nebo 
zabezpečovací systém -

Stupeň 1 
(nepovinné)

Stupeň 1 
(nepovinné
) Stupeň 2 Stupeň 3

Výrobek Evropská norma
Úroveň zabezpečení

Vchodové dveře a ČSN P ENV 1627
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Příloha 2 – Třídy odolnosti oken, dveří a okenic a požadavky na příslušné kování 

odpovídající ENV 1627  

1a 2a 3 4 5 6

Zámková vložka odpovídající EN 1303 Požadovaná třída 4 4 4 5 5b 5b

Bezpečnostní kování odpovídající EN 1906 Požadovaná třída 1 2 3 4 4b 4b

Zámky odpovídající EN 12209 Požadovaná třída 3 3 4 5 5b 5b

b Další zkoušky proti překonání lidským faktorem podle ENV 1603 jsou nezbytné ve třídách 5 a 6.

Požadovaná třída odolnosti odpovídající ENV 1627

a Odolnost proti odvrtání lze v třídách 1 a 2 vypustit, jestliže to národní předpisy umožňují. Odolnost proti vytržení         
může být v třídách 1 a 2 realizovaná vložkou nebo kováním.

 

 


