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ANOTACE 

 

HUKOVÁ, K. Fyzická ochrana vybraných objektů nemocnice. Ostrava, 2015. 52 s. 

Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 

bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Václav Veselý. 

Tato diplomová práce se zabývá fyzickou ochranou vybraného objektu. Teoretická 

část je zaměřena na základní právní předpisy a normy a základní pojmy týkající se dané 

problematiky. Praktická část rozebírá aktuální stav fyzické ochrany daného objektu, 

zpracovává analýzy rizik a následný návrh inovativního bezpečnostního řešení. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, Centrální příjem s Emergency, analýza rizik, zabezpečení. 

 

ANNOTATION 

 

HUKOVA, K. Physical protection of selected objects in a hospital. Ostrava, 2015. 

52 s. Diploma Thesis. VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department 

of Security Services. Leadership of the Diploma Thesis Ing. Vaclav Vesely. 

This Diploma Thesis is focused on a physical protection of the selected object. 

The theoretical part of the Diploma Thesis explores fundamental legal standards 

and regulations applying to the given topic. The analytical part of the Diploma Thesis 

examines the current conditions of the physical protection of the selected object, processes 

the risk analysis and presents a project of innovative safety solutions.  

 

Key words: physical protection, central admission with Emergency center, risk analysis, 

safety. 
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1 ÚVOD 

 

Téma mé diplomové práce zní Fyzická ochrana vybraných objektů nemocnice. 

Zadání nemocnice ani konkrétního objektu nebylo blíže specifikováno. Můj vedoucí práce, 

pan Ing. Václav Veselý, mi dal kontakt na pana Ing. Bc. Milana Polleče, vedoucího 

Odboru bezpečnosti, kvality a krizového řízení v Městské nemocnici Ostrava. S panem 

Pollečem jsme se následně dohodli na spolupráci a rozhodli se zaměřit na konkrétní 

budovu Centrálního příjmu s Emergency 

Nemocnice je místo veřejně přístupné a nejenže má spoustu zaměstnanců, kteří jsou 

přítomni 24 hodin denně, ale také se uvnitř pohybuje spousta dalších lidí, jako jsou pacienti 

nebo návštěvníci. Bohužel ne všichni přicházejí pouze s „čistými“ úmysly, ale i s úmysly 

páchat protiprávní činy či poškodit toto zařízení. Nebylo by však správné domnívat se,  

že protiprávní jednání může způsobit pouze jedinec přicházející „zvenčí“, ani samotní 

zaměstnanci nemusí být vždy loajální.  

Nabízí se tak otázka, jak tedy co nejlépe zabezpečit konkrétní zvolený prostor. 

Samozřejmě určitý druh ochrany již každá budova má. V mojí diplomové práci se budu 

hlavně zabývat myšlenkou, jak však tuto stávající ochranu ještě zvýšit. Pomocí několika 

analýz rizik si zpracuji současný stav vybrané budovy a odhalím slabá místa 

bezpečnostního systému a rizika, která by mohla nastat. Následně se budu snažit tato rizika 

vyřešit pomocí různých druhů zabezpečení.  

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat aktuální rizika spojená s fyzickou 

ochranou Centrálního příjmu s Emergency v Městské nemocnici Ostrava a na základě 

teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout inovativní řešení ochrany 

vybraného objektu. 
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2 ŘEŠERŠE LITERATURY 

 
BRABEC, F., LÁTAL, I., MUSIL, R., PILNÝ, I., URBAN, M., VEJLUPEK, T. 

Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Public History, 2001. 400 

s. ISBN 80-86445-04-06. 

 

Publikace je zaměřena na problematiku bezpečnosti organizací. Kniha je velmi 

obsáhlá, ale autoři mají za to, že seznámení se s celou šíří bezpečnostní problematiky bude 

vždy přínosem i pro ty, kteří nemohou využít všechny poznané možnosti. Ovšem  

i možnosti obtížně realizovatelné či nerealizovatelné mohou být alespoň inspirací  

pro konkrétní typ subjektu. 

 

KŘEČEK, S. a kol. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná, 2003. 351 s. ISBN 80-

902938-2-4. 

 

Příručka pokrývá svým obsahem problematiku elektronické zabezpečovací 

signalizace, systémů průmyslové televize a elektrické požární signalizace. Dále se věnuje 

kapitolám systému místního rozhlasu a evakuačních systémů, ochraně automobilů  

a mechanickým zábranným systémům. Kniha je vhodným studijním materiálem pro střední 

odborné školy, vysoké školy a také pro potřeby profesního vzdělávání pracovníků 

projekčních, montážních a servisních firem působících v oboru technického zabezpečení 

objektů.  
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3 ODBORNÁ TERMINOLOGIE 

 
V této kapitole vysvětlím používané základní pojmy a metody z odborné 

terminologie, aby se čtenář v práci lépe orientoval.  

 

Analýza souvztažnosti 

Tato analýza je činností pro vyhledávání rizik. Aplikace této metody je vhodná  

pro posuzování nejlépe celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité služby. [18] 

 

Metoda CARVER 

Analytická metoda, také známá jako Metoda určení cílů. Metoda se používá  

pro stanovení nejdůležitějších cílů z pohledu útočníka. Criticality – důležitost, accessibility 

– přístupnost, recognizability – rozpoznatelnost, vulnerability – zranitelnost, effect on the 

overall mission – celkový efekt na misi, return on effort – návratnost. [4] 

 

Identifikace rizik 

Zjištění všech bezpečnostních rizik, které se mohou v zájmovém objektu vyskytnout. 

 

Analýza rizik 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci potencionálního 

nebezpečí. [1] 

 

Hodnocení rizik 

Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik  

a při kterém se určují opatření proti zdroji rizika. [10] 

 

Nebezpečí 

Vlastnost látky, fyzikálního, chemického nebo biologického jevu, který může 

nepříznivě působit na život, zdraví, majetek a životní prostředí. [14] 
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Riziko 

Kombinace pravděpodobností vzniku nežádoucího jevu a velikosti jeho 

následků. [18] 

 

Bezpečnost 

Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním 

hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům, případně celému 

systému tak, aby byla zachována struktura systému, stabilita, spolehlivost a chování  

v souladu s jeho cíli. [2] 

 

Objekt 

Ucelený a vymezený technický, ekonomický nebo jiný systém, tvořený prvky 

hmotné či nehmotné povahy. [12]  

 

Fyzická ochrana 

Soubor technických, režimových a organizačních opatření a fyzická ostraha, které 

zajišťují ochranu osob a zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem. 
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4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

 
Dále popíšu nejdůležitější právní předpisy a technické normy, z nichž práce vychází. 

 

4.1 Právní předpisy 

 
Uvedeno několik základních právních pilířů týkajících se fyzické ochrany objektu. 

Právní předpis je soubor obecně závazných právních norem, které tvoří součást právního 

řádu. Mezi právní předpisy se řadí zákony a nařízení.  

 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen ČR), je základním zákonem 

České republiky. Je tvořena preambulí (úvodní prohlášení) a osmi hlavami, které zahrnují 

základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní 

úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. 

Ústava ČR definuje demokratické principy naší republiky – svrchovaný, jednotný  

a výkonný demokratický stát. [26] 

 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, je součást ústavního pořádku 

České republiky. Základní práva a svobody obsažené v tomto zákoně vyjadřují vztah mezi 

státem a občanem. Práv a svobod zakotvených v Listině se může domáhat každý, pouze 

některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství. Listina základních práv a svobod 

má 44 článků členěných do šesti hlav. Obsah vychází z principů právního státu, 

svrchovanost práva a zásada možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen  

na základě a v mezích zákona. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou 

nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a jsou pod ochranou soudní 

moci. [25] 

 

Trestní zákoník 

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

zákoník trestního práva hmotného. Je členěn na obecnou a zvláštní část a obsahuje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_st%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_moc
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421 paragrafů. Obecná část stanovuje působnost trestního zákoníku, obsahuje ustanovení,  

která jsou společná všem či více trestným činům, vymezuje trestní odpovědnost  

(i její zánik), okolnosti vylučující protiprávnost (za nejdůležitější okolnosti vylučující 

protiprávnost činu vzhledem k ochraně osob a majetku lze považovat krajní nouzi, nutnou 

obranu a oprávněné použití zbraně, dalšími pojmy jsou svolení poškozeného a přípustné 

riziko) a ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výklad používaných 

pojmů. Zvláštní část obsahuje katalog trestných činů, které jsou podle charakteru 

chráněného společenského zájmu rozděleny do 13 hlav. [30] 

 

Trestní řád 

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

a předpisů, je zákoníkem trestního práva procesního. Tento zákon vymezuje postup  

a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů  

a následném potrestání pachatelů. Člení se na pět částí. [31] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

a předpisů, je základním právním předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů  

a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stanovuje zásady pro zabránění před 

neoprávněným nakládáním s osobními údaji a jejich zneužitím. [32] 

 

Zákon o zdravotních službách 

Zákon č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  

ve znění pozdějších změn a předpisů, upravuje zdravotní služby a podmínky jejich 

poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva  

a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, 

zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti  

s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních 

služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie. [33] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahlazen%C3%AD_odsouzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
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Zákoník práce 

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

je součástí soukromého práva. Upravuje právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli. Zákon se věnuje vymezení pracovněprávních vztahů a zákazu 

diskriminace, vzniku a ukončení pracovního poměru, dohodám o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, pracovní době a době odpočinku, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

odměňování za práci, náhradě výdajů spojených s výkonem práce, překážkám v práci, 

dovolené, a dalším. Má čtrnáct částí. [27] 

 

Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů, 

vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry  

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických 

osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, 

jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. [28] 

 

Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn  

a předpisů, uvádí postavení a činnost Policie ČR, řízení a organizaci Policie, základní 

povinnosti, spolupráci a další vztahy. Dále jsou v zákoně uvedeny různé pojmy (například 

omezení osobní svobody) a postupy (vykázání, použití donucovacích prostředků a zbraně, 

práce s informacemi atd.). [29] 
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4.2 Technické normy 

 
Technická norma je předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, 

výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Není obecně závazná, je pouze doporučující.  

 

ČSN EN 50131 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Norma specifikuje základní systémové požadavky poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů. [5] 

 

ČSN EN 50132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití  

v bezpečnostních aplikacích 

V normě jsou uvedeny požadavky na specifikaci a testování kamer, dále také 

obsahuje doporučení a postupy pro instalaci, obsluhu, údržbu, obsluhování a přenos 

videosignálu. [6] 

 

ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace.  

Dokument určuje systém klasifikace vlastností odolnosti a požadavky proti vloupání 

(dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice). Určuje požadavky na odolnost 

stavebního výrobku proti vloupání. [7] 

 

ČSN 74 7731 – Dveře odolnější proti vloupání.  

Norma stanovuje základní požadavky a způsoby zkoušení dveří vnějších 

(vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [8] 
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5 FYZICKÁ OCHRANA 

 
Pro tento pojem existuje hned několik definic, které si však ve své podstatě jsou 

velmi podobné. Pod tímto termínem si lze představit soubor technických, režimových  

a organizačních opatření a fyzickou ostrahu, které zajišťují ochranu osob a zabraňují 

neoprávněnému nakládání s majetkem. V oblasti ochrany objektu je aplikován 

zabezpečovací systém, který se skládá ze čtyř základních prvků (viz obr. 1) znázorněných  

v tzv. pyramidě zabezpečení, kde základními pilíři jsou klasická ochrana, technická 

ochrana, režimová ochrana a fyzická ostraha. Vrchol pyramidy tvoří pojištění objektu  

a zbytkové riziko, které bude vždy součástí tohoto celku. Jednotlivé části pyramidy 

nemohou fungovat navzájem bez sebe. [23] 

 

Obrázek 1: Pyramida bezpečnosti [23] 

 

1 – základní ochrana (nejnižší stupeň zabezpečení) 

2 – dostatečná ochrana (zabezpečení pomocí klasické ochrany a MZS a PZTS) 

3 – vysoká ochrana (vysoká úroveň zabezpečení pomocí klasické ochrany a MZS, PZTS  

a režimové ochrany) 

4 – velmi vysoká ochrana (nejvyšší úroveň zabezpečení pomocí všech prvků fyzické 

ochrany) 

 

1 - Klasická ochrana + Mechanické zábranné systémy (MZS) 

 

2 – Technická ochrana (Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy (PZTS)) 

 

3 - Režimová ochrana 

 

4 - Fyzická ostraha 

 

Pojištění objektu 

 

 

Zbytkové riziko 
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5.1 Klasická ochrana 

 
Základní prvek celkové fyzické ochrany. Jedná se o historicky nejstarší typ ochrany 

objektu. Do klasické ochrany se řadí zdi, střechy, dveře, okna a další mechanické zábranné 

systémy (mříže, bezpečnostní skla a folie, trezory a další). Všechny tyto prvky ochrany 

jsou však překonatelné, jde ovšem o to v jakém časovém intervalu. Zabezpečení pomocí 

klasické ochrany spočívá v umístění různých mechanických zábranných systémů, jejichž 

úkolem je zastavit pachatele při pokusu vniknout do objektu nebo mu průnik znemožnit 

natolik, že bude detekován a to umožní další reakce (například přivolání fyzické ostrahy 

nebo policie). 

Mechanické zábranné systémy se dále dělí na prostředky obvodové, plášťové  

a předmětové ochrany. 

 

5.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

Zajišťují bezpečnost vyhrazeného území a prostor kolem chráněného objektu. Nejsou 

přímou součástí vlastního objektu, jsou od něho prostorově vzdálené a často tvoří nejen 

fyzickou, ale i právní hranici pozemku. Řadí se sem ochranné zdi a ploty a s nimi 

související další prvky, které musí být zabezpečeny, jako jsou dveře, brány, vrata, závory  

a turnikety. Jejich účelem je zamezení vstupu osob nebo vjezdu vozidel do areálu 

střeženého objektu. 

 

5.1.2 Prostředky plášťové ochrany 

Zabezpečují vstup do všech stavebních otvorů v chráněném objektu, tzn. střešní okna, 

vikýře, dveře, okna, balkónová a sklepní okna, zásobovací a energetické šachty a další, 

pomocí mříží, žaluzií, bezpečnostních folií, rolet.  

 

5.1.3 Prostředky předmětové ochrany 

Jsou konečným místem pro úschovu finančních hotovostí, šperků, cenností, 

dokumentů atd. Patří sem mobilní i stabilní trezory, trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, 

příruční pokladny, přenosné kontejnery a kufry a jiné. [11] 
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5.2 Technická ochrana 

 
Pokrok lidstva zasáhl všechny druhy a prostředky ochrany, nejvíce však zmiňovanou 

technickou ochranu. Ta představuje nejmladší druh ochrany a zabezpečení objektů, protože 

se za poslední léta nejvíce rozvíjela a docházelo v ní ke spoustě novinek. Nelze ji však 

považovat za ochranu v pravém slova smyslu, protože prostředky technické ochrany 

pachatele nezastaví, nýbrž detekují nebo sledují. Tyto prostředky nazýváme Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále PZTS).  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Těmito systémy nezabráníme pachateli vniknout do střeženého objektu, ale jeho 

pokus bude detekován. Jak? Prvky PZTS jsou schopny hlásit akusticky, opticky nebo 

dálkově narušení střeženého objektu. Jejich velkou výhodou je preventivní účinek.  

Každý PZTS se skládá z několika základních prvků. Těmito prvky (viz obr. 2)  

jsou detektory, ústředna, přenosové prostředky, signalizační zařízení a doplňující zařízení. 

Základní požadavky a parametry PZTS definuje norma ČSN EN 50131 Poplachové 

systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

 

 

 

Obrázek 2: Systém PZTS [24] 

 

Detektory 

Pracují na principu detekce změn fyzikálního prostředí. Vyhodnocují fyzikální 

změny na základě narušení objektu nebo nepovolené manipulace s chráněným předmětem. 

Detektor reaguje vysláním poplachového signálu nebo zprávy. Existuje jich mnoho druhů 

jako například magnetické, mikrovlnné nebo infračervené detektory. 
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Ústředna  

Slouží k přijímání a zpracovávání informací z detektorů. Pracuje dle předem 

stanoveného programu. Ovládá zabezpečovací systém a vyhodnocuje informace. 

Přenosové prostředky  

Zajišťují převedení výstupních informací z ústředny do místa signalizace.  

Signalizační zařízení  

Zabezpečuje přenos předaných informací na vhodný kanál (vyhlašuje poplach nebo 

výstrahu).  

Doplňková zařízení  

Usnadňují ovládání systému a realizují některé speciální funkce. [24] 

 

Rozdělení PZTS z hlediska prostorového zaměření je na perimetrickou, plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu. 

 

5.2.1 Perimetrická (obvodová) ochrana 

Technické prostředky, které signalizují narušení obvodu vyhrazeného území a prostor 

kolem střeženého objektu. Obvod objektu tvoří jeho katastrální hranice, které jsou 

vymezené přírodními nebo umělými bariérami (vodní toky, zdi, ploty apod.). 

Detektory perimetrické ochrany pracují na různých fyzikálních principech. Jejich 

využití se liší podle charakteru pozemku, stupně zabezpečení a působení vnějších vlivů 

(vítr, sníh, proudění vzduchu apod.), které mohou způsobovat plané poplachy.  

Mezi nejvyužívanější detektory tohoto druhu ochrany patří infračervené závory a bariéry, 

mikrovlnné závory (bariéry) a kombinované bariéry.  

Pro snížení výskytu planých poplachů může být nejen perimetrická ochrana doplněna 

o kamerové systémy – Closed Circuit Television (dále CCTV). Systém CCTV umožňuje 

monitorovat rozsáhlý chráněný prostor a tím jej kontrolovat jak v reálném čase, 

tak ze záznamu. Kamerové systémy se skládají z kamer, monitorů a záznamových zařízení. 



 

 

13 

5.2.2 Plášťová ochrana 

Technické prostředky, které signalizují narušení pláště budovy. Tato ochrana detekuje 

narušení vstupu do všech stavebních otvorů objektu, jako jsou dveře, okna, balkónová  

a střešní okna, vikýře a šachty. Detektory pracují na různých fyzikálních principech a mezi 

nejvyužívanější můžeme zařadit magnetické kontakty a akustické detektory rozbití skla. 

 

5.2.3 Prostorová ochrana 

Zabezpečuje ochranu prostoru uvnitř chráněného objektu. Potenciální pachatel  

již překonal plášťovou ochranu a vnikl do vnitřních prostor objektu. Bezpečnostní systém 

nejčastěji reaguje na pohyb pachatele v chráněném prostoru. 

Detektory prostorové ochrany střeží místnosti, chodby, schodiště atd. uvnitř objektu. 

Podle principu činnosti se detektory dělí na pasivní a aktivní. Pasivní detektory pouze 

registrují fyzikální změny v chráněném prostoru, aktivní vytvářejí své pracovní prostředí 

vyzařováním energie a detekují jeho změnu. Nejvyužívanějšími jsou: PIR (Passive Infra 

Red) detektory, mikrovlnné detektory, ultrazvukové detektory a kombinované detektory.  

 

5.2.4 Předmětová ochrana 

Signalizuje pokus o napadení nebo neoprávněnou manipulaci s chráněným 

předmětem. Chráněným předmětem se rozumí umělecké předměty, klenoty a také 

úschovná místa (trezory) kde jsou uloženy cennosti, jejichž zcizení či zneužití by způsobilo 

újmu subjektu, který předměty vlastní. Předmětová ochrana je využívána např. v muzeích, 

galeriích, bankách. Otřesové detektory a tlakové kontakty jsou nejvyužívanějšími detektory 

v oblasti předmětové ochrany.  

 

5.2.5 Tísňová ochrana 

Signalizuje ohrožení života nebo zdravotní problémy fyzických osob, které jsou 

napadeny nebo ohroženy působením mimořádné události. Signalizace je vyvolána 

manuálně (stisknutí tlačítka) definovaným způsobem manipulace (nášlapná tísňová lišta) 

nebo automaticky (pádové detektory, detektory bdělosti). Osobní tísňové hlásiče slouží  

k nepozorovanému vyvolání tísňového hlášení v případě ohrožení. Jejich umístění musí být 

známo pouze osobám, kterým jsou hlásiče určeny. Tyto hlásiče se vyrábějí v lištovém, 
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tlačítkovém nebo výklopném provedení. Využití naleznou nejčastěji v bankovních 

ústavech, benzínových pumpách, obchodech. [21] 

 

5.3 Režimová ochrana 

 

Soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění 

požadovaných podmínek pro funkci ostatních systémů fyzické ochrany a jejich sladění  

s provozem chráněného objektu. Režimová opatření doplňují řádné funkce ostatních 

systémů fyzické ochrany a snižují tak zranitelnost chráněných zájmů.  V praxi jde zejména 

o nastavení režimů vstupu osob, vjezdu vozidel, klíčového režimu, režimu ovládání 

systémů technické ochrany. Režimová ochrana se dělí na vnitřní a vnější. 

 

5.3.1 Vnitřní režimová ochrana 

Spočívá v nastavení a dodržování určitých vnitřních postupů a omezení,  

tzv. bezpečnostních směrnic, které se vztahují především k pohybu osob uvnitř střeženého 

objektu. Například: 

 omezení pohybu osob a mobilních prostředků v objektu jen na určená místa,  

 dodržování zvláštního režimu uvnitř objektu,  

 definování pohybu návštěv, 

 označování osob, 

 rozdělení prostorů do bezpečnostních zón, 

 dodržování režimu pohybu materiálu a skladových režimů, 

 a další opatření.  

 

5.3.2 Vnější režimová ochrana 

Tato opatření se vztahují hlavně ke vstupním a výstupním podmínkám u střeženého 

objektu. Jsou to místa vstupu osob, vjezdu mobilních prostředků a také místa jejich výstupu 

a výjezdu. Vnější režimová ochrana striktně stanovuje kde, kdy, jak a čím je možno  

do střeženého objektu vstupovat nebo jej naopak opouštět. [18, 22] 
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5.4 Fyzická ostraha 

 

Fyzická ostraha je ostraha prováděná přímo fyzickými osobami (bezpečnostními 

pracovníky). Je významným prvkem při zajišťování ochrany osob a majetku. Zpravidla 

jako jediná je schopna bezprostředně řešit změnu normálního provozního stavu a přijímat 

adekvátní opatření, jejichž cílem je zamezení vzniku škod či jejich minimalizace.  

Může být realizována:  

 komerčními soukromými bezpečnostními službami - firmy, agentury nebo 

podniky vykonávající tuto činnost jako předmět svého podnikání, 

 vlastními ochranami - některé firmy, společnosti a podniky mají vlastní 

specializované pracovníky a zajišťují tak ochranu svého majetku vlastními silami. 

 

Fyzická ostraha zejména naplňuje: 

 ostrahu movitého či nemovitého majetku na místech veřejně přístupných, 

 ostrahu movitého či nemovitého majetku na místech jiných než veřejně 

přístupných, 

 ostrahu přepravy peněžních hotovostí a jiných cenností, 

 ostrahu přepravy jiného movitého majetku, 

 osobní ochranu osob, 

 zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných shromáždění, slavností, 

sportovních a kulturních akcí a dalších zábavných akcí, 

 zajišťování výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované ochrany.  

 

Všech bodů uvedených výše dosahuje fyzická ostraha pomocí:  

 kontrolní propustkové služby, 

 kontrolní činnosti, 

 střežení objektů a prostor formou strážní služby, 

 realizací bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, 

 realizací zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signalizace  

o narušení objektu, 

 vyrozuměním míst poskytujících pomoc, 

 zajištěním dalších oprávněných zájmů zákazníka. 
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Fyzickou ostrahu můžeme členit z několika hledisek: 

 časové hledisko (fyzická ostraha vázaná na pracovní dobu, nepřetržitá, vázaná na 

dobu mimo pracovní dobu zákazníka, nárazová), 

 hledisko rozsahu výkonu (propustková ochrana, obvodová, celoplošná, 

doprovodná, dozorová, zásahová, aktivní víceúčelová), 

 hledisko způsobu zajištění (z řad vlastních pracovníků firmy, smluvní, 

kombinovaná), 

 hledisko výzbroje a výstroje (ozbrojená a neozbrojená ochrana), 

 hledisko vystupování vůči veřejnosti (veřejná nebo skrytá ochrana). 

 

Formy fyzické ochrany: 

 strážní služba, 

 bezpečnostní dohled, 

 bezpečnostní ochranný doprovod, 

 bezpečnostní průzkum, 

 kontrolní propustková služba, 

 bezpečnostní výjezd. 

 

Metody fyzické ochrany:  

 metoda fyzického pozorování, 

 metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 metoda kontroly totožnosti osob, 

 metoda kontroly vozidel a nákladů, 

 metoda kontroly pravosti dokladů, 

 metoda fyzických zábran a bariér, 

 metoda nasazení služebního psa, 

 metoda obranných a ochranných zákroků, 

 metoda evakuačních a ochranných opatření, 

 metoda zajištění místa činu. [3] 
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6 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 

 
Objekt, který je předmětem této diplomové práce a který bude zabezpečován  

je součástí komplexu Městské nemocnice v Ostravě (viz obr. 3). 

 

 

Obrázek 3: Městská nemocnice Ostrava [vlastní] 

 

 

Celý komplex Městské nemocnice Ostrava (dále MNO) se skládá z několika budov 

přízemních i vícepatrových. Hranice areálu je zabezpečena jak klasickým kovovým 

oplocením (viz obr. 4), tak v některých částech tvoří hranici přímo samotné budovy.  
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Obrázek 4: Oplocení MNO [vlastní] 

 

MNO se nachází v zastavěné oblasti v centru Ostravy a ze dvou stran ji lemují ulice 

Hornopolní a Varenská. Do areálu MNO vede několik vstupů. Hlavní vstup se nachází  

na ulici Nemocniční (viz obr. 3). Vjezd pro sanitní vozidla je na ulici Hornopolní 

(viz obr. 5). Další ze vstupů na ulici Jankovského (viz obr. 6) vede k Dětskému oddělení 

a na ulici Varenská se nachází služební vjezd (viz obr. 7). 

 

 
Obrázek 5: Vjezd pro sanitní vozidla [vlastní] 



 

 

19 

 

Obrázek 6: Vjezd k dětskému oddělení MNO [vlastní] 

 

 

 

Obrázek 7: Služební vjezd MNO [vlastní] 
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6.1 Historie 

 
Město začalo s výstavbou první nemocnice na místě pozdějšího obchodního domu 

ASO, dnešní VZP, v roce 1846. 

V roce 1885 bylo rozhodnuto o výstavbě infekční nemocnice v dosud nezastavěných 

Fifejdách. Dále se mělo pokračovat ve stavbě nemocnice všeobecné. Nedostatek financí 

však tento záměr oddálil až do roku 1891, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě nové 

nemocnice. Stará jednopatrová budova už totiž nevyhovovala svým vybavením 

ani kapacitou potřebám města a jeho okolí. Nová nemocnice na Fifejdách s kapacitou 

190 lůžek byla slavnostně otevřena 14. dubna 1898 a až do roku 1918 nesla název Veřejná 

nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě.  

Stálý nedostatek peněz však brzdil další rozvoj nemocnice. Teprve v roce 

1927 byl dobudován pavilón pro krční onemocnění a v roce 1932 byl dostavěn moderní 

pavilón pro oddělení očních, ušních, nosních a krčních chorob se 128 lůžky. K dalšímu 

rozšiřování nemocničního komplexu došlo ve čtyřicátých letech 20. století. V roce 

1935 bylo v nemocnici zaměstnáno 5 primářů, 12 sekundářů, 67 řádových sester, 

8 ošetřovatelů, 32 domácích pomocnic a v administrativě 9 úředníků. V roce 1938 měla 

nemocnice už 752 lůžek.  

Od 1. 1. 1992 je Městská nemocnice Ostrava příspěvkovou organizací města. 

V současné době disponuje nemocnice cca 800 lůžky a má přibližně dva tisíce 

zaměstnanců, kteří pracují ve čtyřiceti odděleních. [9] 

 

6.2 Charakteristika vybraného objektu a stávající 

zabezpečení 

 

Pro moji diplomovou práci jsem si vybrala budovu Centrálního příjmu s Emergency 

E2 (viz obr. 8), která je součástí komplexu budov (E, E1, E3, E4) v areálu MNO.  

K této budově zpracuji analýzy rizik, posoudím je a následně vyberu vhodné formy 

zabezpečení. Centrální příjem s Emergency (dále jen CPE) se nachází uprostřed komplexu 

budov E a má několik podlaží – v 1. PP je suterén, v 1. NP se nachází CPE a ve 2. NP, 

3. NP a 4. NP jsou lůžkové části.  
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Na CPE jsou dvě ústředny PZTS typu Scantronic. Jedna je umístěna v provozní 

místnosti Centrálního skladu a střeží pomocí detektorů šatny pacientů v 1. PP. Druhá 

ústředna je umístěna v informacích CPE a zabezpečuje vybrané místnosti v 1. NP.  

Obě ústředny jsou spojeny telefonní linkou s DPPC na vrátnici Hornopolní, kde sídlí 

fyzická ostraha nepřetržitě 24 hodin denně.  

 

 

Obrázek 8: Schéma nemocnice [zdroj: nemocnice] 

 

Tabulka 1: Legenda budov MNO 

Označení budovy Určení budovy 

A Hemodialýza, Nefrologická ambulance 

B Dětské lékařství 

C Lékařská pohotovostní služba 

D Klinická biochemie 

D1 Odběry krve a moči, Podiatrická ambulance 

D2 

Diabetologická ambulance, Gastroenterologické 

pracoviště, Nutriční terapeut, Plicní ambulance 

E Ortopedická a Urologická ambulance 
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E1 Cévní ambulance, Ergometre, Infuzní terapie 

E2 Centrální příjem s Emergency 

E3 Interní ambulance 

E4 Hyperbarická komora, ARO 

F Rehabilitace, Rentgen 

G Oční ambulance 

H Příjem porodů 

H1 Gynekologie a porodnictví 

H2 Diabetologická a Endokrinologická ambulance 

H3 

Hematologická a Kožní ambulance, Klinická 

onkologie, Lymfodrenáže, ORL 

L Lékárna 

O Bistro 

P Patologie 

R Ředitelství 

V Praktický lékař 

SB Správní budova 

 

6.2.1 Klasická ochrana 

Zabraňuje pachateli ve vstupu do chráněného objektu pomocí MZS. 

 

Perimetrická ochrana 

Jak jsem již uvedla, budova CPE je součástí komplexu budov v areálu MNO a její 

perimetr tak tvoří oplocení celého areálu MNO. 

 

Plášťová ochrana 

Plášť budovy CPE tvoří obvodové zdivo, dveře, okna a střecha. Do CPE vede hned 

několik vstupů. Jeden je určen pro transport akutních pacientů (viz obr. 9), které přivážejí 

sanitní vozidla. Jde o vchod s lineárními dvoukřídlými dveřmi s následnou nájezdovou 

rampou. Tento vstup je otevřen nepřetržitě 24 hodin denně. 
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Obrázek 9: Vstup do CPE u příjezdu sanitních vozidel [vlastní] 

 

Další vstup je určen pro pěší (viz obr. 10) a dveře jsou standardní plastové, prosklené 

s možností otevření druhého křídla při využití transportní plošiny, který se zavírá mezi 

19 hodinou až pátou hodinou ranní. 

 

 

Obrázek 10: Vstup pro pěší do budovy CPE [vlastní] 
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Okna na CPE jsou plastová. V 1. NP (viz obr. 11) jsou bez jakéhokoliv doplňkového 

zabezpečení. V 1. PP (viz obr. 12) jsou okna opatřena mřížemi.  

 

 

Obrázek 11: Okna na CPE v 1. NP [vlastní] 

 

 

Obrázek 12: Okna na CPE v 1. PP [vlastní] 

 

Uvnitř CPE v 1. NP jsou dále troje dveře, kterými je možné se dostat do dalších 

prostor nemocnice a to může být nežádoucí. Dveře vedoucí na Ortopedii (viz obr. 13)  

jsou běžně přes den otevřené a uzavírají se mezi 19 hodinou až pátou hodinou ranní. 

Jsou to dveře dřevěné, prosklené s možností otevírání druhého křídla.  
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Obrázek 13: Dveře vedoucí z CPE na Ortopedii [vlastní] 

 

Dveře vedoucí na Internu (viz obr. 14) jsou úplně stejné jako předchozí. Poslední dveře 

(viz obr. 15) jsou také dřevěné a prosklené a uzavírají se mezi sedmou hodinou večer 

až pátou hodinou ráno. 

 

 

Obrázek 14: Dveře vedoucí z CPE na Internu [vlastní] 

 

 



 

 

26 

 

Obrázek 15: Třetí dveře vedoucí z/na CPE [vlastní] 

 

Předmětová ochrana 

V suterénu CP se nachází centrální šatna (viz obr. 16), kde jsou uloženy osobní věci 

hospitalizovaných pacientů a cennosti uložené v osobní samostatné uzamykatelné schránce, 

kterou obsluhuje pouze personál nemocnice. 

 

 

Obrázek 16: Vstup do centrální šatny v suterénu CPE [vlastní] 
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6.2.2 Technická ochrana 

Budova CPE není vybavena žádným perimetrickým ani plášťovým zabezpečením. 

V prostoru příjezdu sanitních vozidel jsou umístěny tři kamery (viz obr. 17) nezjištěného 

typu, které monitoruje obsluha informačního okénka (přítomna 24 hodin denně). Obraz 

kamer není zaznamenáván. 

 

 

Obrázek 17: Kamerový systém CPE [vlastní] 

 

6.2.3 Režimová ochrana 

Provoz CPE je regulován prostřednictvím režimů vstupu osob, klíčového režimu, 

režimu ovládání systémů technické ochrany, návštěvního řádu a provozního řádu 

budovy E2. 

Vnější režimová ochrana – vstup/výstup osob namátkově kontroluje fyzická ostraha 

na vrátnici. Kontrolovány jsou však pouze osoby vykazující nestandardní chování 

(podnapilé, pod vlivem omamných látek, agresivní apod.). Žádná ze vstupujících osob není 

nijak označována. 

Vnitřní režimová ochrana – je tvořena vnitřními předpisy o ochraně informací  

a ochraně osobních údajů, systémem identifikace zaměstnanců MNO (identifikační karty  

se jménem, pracovištěm a fotografií), nastavením systému uzamykání dveří a klíčovým 

systémem. 
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6.2.4 Fyzická ostraha 

Nemocnice má vlastní specializované pracovníky, kteří zajišťují fyzickou ostrahu. 

Fyzická ostraha má čtyři pevná stanoviště v rámci areálu MNO – CPE, Dětské oddělení, 

vrátnici na ulici Varenská a vrátnici na ulici Hornopolní.  

Členů fyzické ostrahy je na každé směně pět. Směny jsou dvanácti hodinové. 

Na každé směně je určen její velitel, který koordinuje činnost všech členů ostrahy a jimi 

prováděných zákroků. Pracovníci fyzické ostrahy (viz obr. 18) jsou vystrojeni a vyzbrojeni 

prostředky osobní ochrany (baterka, obušek, paralyzér, pepřový sprej, poutací prostředky, 

spojovací prostředky). Žádné prostředky pro svoji mobilitu nemají. 

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků nemocnice a zajištění rychlejší reakce členů 

fyzické ostrahy zřídila nemocnice speciální nepřetržitě monitorovanou a dostupnou 

telefonní linku, která je určena pro okamžité přivolání pomoci.  

 

 

 

Obrázek 18: Pracovník fyzické ostrahy MNO [vlastní] 
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6.3 Statistiky napadení a určení možných rizik 

 

Statistická data mi byla poskytnuta přímo nemocnicí a to za roky 2011, 2012, 2013  

a 2014. Jak je možné vidět (viz tabulka 2) jednotlivé události mají mezi lety 2011 až 2014 

stoupající charakter. Pro lepší představivost jsem zpracovala koláčové grafy (viz graf 1, 2, 

3 a 4) za jednotlivé roky a také souhrnné grafy (viz graf 5, 6) s celkovými počty událostí. 

 

Tabulka 2: Počty událostí v budově CPE 

Událost na CPE rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

1. Lidé bez domova 43 62 63 56 

2. Agresivita 456 498 566 612 

3. Doprava 0 0 0 0 

4. DPPC 0 0 0 0 

5. Ostatní 109 46 144 144 

Celkem 608 606 773 812 

 

 

 

Graf 1: Události za rok 2011 na CPE 
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Graf 2: Události za rok 2012 na CPE 

 

 

 

Graf 3: Události za rok 2013 na CPE 
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Graf 4: Události za rok 2014 na CPE 

 

 

 

Graf 5: Souhrnný graf událostí 
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Graf 6: Celkový počet událostí 

 

 

Abych získala vlastní a nové zkušenosti a mohla lépe určit rizika, která na CPE 

působí, absolvovala jsem jednu noční směnu s pracovníky fyzické ostrahy. Bylo to pro mě 

velice obohacující a přínosné. Vyzkoušela jsem si, jaké je to chodit na obchůzku objektů  

a zjistila jsem, na která místa je důležité se zaměřit. Bylo zajímavé vidět pracovníky 

ostrahy přímo při práci, když bylo nutné jejich pomoci při zásahu proti opilému 

agresivnímu pacientovi. Hlavním poznatkem pro mě bylo, že pokud takovéto pacienty 

přiveze Policie ČR, přebírá za ně následně zodpovědnost lékař, což je v některých 

případech dost obtížné. Pacienti pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek  

si neuvědomují míru svého zranění a nechtějí se nechat ošetřit. Ovšem domů odejít 

nemohou, protože pokud by se jim následně něco stalo, zodpovědnost by nesl lékař.  

V takovýchto případech, které jsou velmi časté, nastupuje ostraha, pro kterou to není vůbec 

lehký úkol. Pro pracovníky ostrahy totiž není v našem právním systému vymezen 

samostatný zákon, a tedy pro ně platí zákony jako pro „obyčejné“ občany. Nemají stejné 

pravomoci jako policie a tudíž je pro ně řešení některých problému velmi obtížné. 

 

 Největší riziko, jak můžeme vidět i z tabulky 2 a grafů, představují pacienti 

agresivní (opilí, pod vlivem omamných látek a psychicky narušení). Dalším aspektem 

je zvyšující se počet lidí bez domova, kteří hledají v areálu MNO přístřeší. Jelikož 
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je do nemocnice v některých částech nepřetržitý vstup (viz hlavní vchod na CPE), není 

pro tyto lidi tak obtížné se dostat dovnitř. Velkým rizikem jsou také agresivní návštěvy 

či doprovody nemocných, kteří mohou napadnout jak zdravotní personál, tak fyzickou 

ostrahu. Na centrálním příjmu představuje jedno z největších rizik nechráněná cesta 

do suterénu. Dveře by sice měly být mezi 19 hodinou až 5 hodinou ranní uzavřeny, 

ale ne vždy je tomu tak. Pachatel, který se do suterénu dostane, může pak snadno poškodit 

nemocniční materiál. Navíc má jednoduchý přístup k mnoha rozvodům (např. kyslíku), 

jejichž narušením by mohl ublížit mnoha lidem. 
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7 ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ RIZIK OBJEKTU CENTRÁLNÍHO 

PŘÍJMU S EMERGENCY 

 
V této kapitole konkretizuji účel a důvody zpracování bezpečnostního projektu. 

Prostory, kterých se bude zabezpečení týkat, jsou již určeny. Jak víme z dřívější kapitoly, 

jedná se o budovu Centrálního příjmu s Emergency v Městské nemocnici Ostrava, jejíž 

stávající zabezpečení jsem již popsala. Dále se v této kapitole budu věnovat popisu 

bezpečnostních rizik objektu a jejich následnému vyhodnocení. 

 

7.1 Důvod zpracování analýz rizik 

Analýza rizik má za úkol prověřit objekt z několika hledisek a zjistit jeho případné 

slabiny. Je na každém, jakou konkrétní analýzu si zvolí. Analýza prověřuje vnější vlivy 

(stavební dispozice objektu, okolní prostředí, snadnost přístupu), chráněné hodnoty (význam 

objektu, majetek, informace v objektu), bezpečnostní rizika (možné hrozby z vnějšku, dopady 

na aktiva), historii kriminality v objektu a lokalitě a požadavky zákazníka na úroveň eliminace 

bezpečnostních rizik. Slabá místa zjištěná analýzou rizik budou následně řešena pomocí 

zabezpečovacích prostředků.  

 

7.2 Analýza souvztažností 

 
Důležitou činností je vyhledávání rizika. Analýza souvztažností je jedna z metod, 

kterou lze pro tuto činnost použít. Řešení analýzy probíhá v jednotlivých etapách. Každá 

etapa má samostatně svou vypovídací schopnost, můžeme přijímat určité dílčí závěry,  

ale samozřejmě jsou podkladem pro celkové hodnocení. Aplikace této metody je vhodná 

pro posuzování nejlépe celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité služby.  

Vyhledávání zdrojů potenciálního rizika je prvotním krokem, který musíme provést 

před tím, než začneme přemýšlet o sběru informací. K určení těchto zdrojů je nutné vědět, 

pro jaký účel analýzu budeme provádět.  

Jako první krok, musíme provést sběr dat a jejich zpracování. Aby data měla reálnou 

hodnotu, je zapotřebí mít k dispozici údaje za období 3 – 5 let. Budeme sledovat například 
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informace o počtu událostí v jednotlivých letech. Je výhodné tyto údaje zapisovat  

do tabulky. Získáme tím přehledný materiál, se kterým se bude dobře pracovat dále.  

Následuje hodnocení jednotlivých částí statistických dat. Tato část bývá pracná, 

protože každý, z níže uvedených údajů, může být hodnocen samostatnou analýzou. Může 

se jednat například o: pravděpodobnost, se kterou ten či onen případ nastane, následky 

přímé i nepřímé, spolehlivost lidských zdrojů a podobně.  

Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných vzájemných 

vazeb mezi sebou. Tento krok má zásadní význam a je nutné věnovat mu maximální 

pozornost.  

Dále bude výpočet koeficientů. Vypočtené hodnoty zapíšeme do tabulky, kterou pak 

použijeme pro další zpracování. Závěrečnou částí analýzy souvztažností je grafické 

vyhodnocení. Do grafu vyneseme všechny body z předcházející tabulky. Graf pak následně 

musíme rozdělit do čtyř kvadrantů (I. Kvadrant – jsou primární rizika, II. Kvadrant – jsou 

sekundární rizika (následně hrozící mimořádná událost), III. Kvadrant – žádná primární 

rizika, IV. Kvadrant – relativní bezpečnost). Kde bude umístěna osy X a osy Y stanovíme 

výpočtem. [18, 19] 

 

MATICE RIZIK 

V této prvotní části analýzy se porovnávají jednotlivá rizika mezi sebou a hodnotí  

se návaznost jednoho rizika na druhé. 

Jednotlivá rizika: 

1. Opilý a agresivní pacient, pacient 

pod vlivem omamných látek a 

psychicky narušený pacient, 

2. agresivní návštěva, 

3. fyzické napadení ostrahy, 

4. fyzické napadení zdravotního 

personálu, 

5. poškození majetku, 

6. krádež majetku, 

7. požár, 

8. mimořádná událost, 

9. výpadek elektrického proudu, 

10. technická závada, 

11. teroristický útok,  

12. občanské nepokoje, 

13. dopravní nehoda před CPE, 

14. lidé bez domova, 

15. útěk pacienta. 
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Tabulka 3: Matice rizik 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑Kar 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

3 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

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

5 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 1 1 0 0 1 X 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 

7 1 1 0 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

8 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 1 0 0 0 0 3 

9 1 1 0 0 1 1 1 1 X 1 1 0 0 1 0 9 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 1 13 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 X 1 0 0 11 

13 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 X 0 0 7 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

15 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 X 7 

∑Krb 11 9 4 5 8 7 10 11 11 6 12 9 6 9 6  

 

 

VÝPOČET KOEFICIENTŮ Kar a Kpr 

 

Kar = [ ∑Kar / (x-1) ] ∙ 100 [%] 

 

Kpr = [ ∑Krb / (x-1) ] ∙ 100 [%]  x = počet hodnocených rizik 
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Tabulka 4: Hodnoty koeficientů 

Riziko Kar (osa x) Kpr (osa y) 

1. Opilý a agresivní pacient, pacient pod vlivem 

omamných l., psychicky narušený pacient 

7,14 78,57 

2. agresivní návštěva 92,86 64,29 

3. fyzické napadení ostrahy 100 28,57 

4. fyzické napadení zdravotního personálu 92,86 35,71 

5. poškození majetku 100 57,14 

6. krádež majetku 64,29 50 

7. požár 71,43 71,43 

8. mimořádná událost 21,43 78,57 

9. výpadek elektrického proudu 64,29 78,57 

10. technická závada 92,86 42,86 

11. teroristický útok 0 85,71 

12. občanské nepokoje 78,57 64,29 

13. dopravní nehoda před CPE 50 42,86 

14. lidé bez domova 0 64,29 

15. útěk pacienta 50 42,86 

 

 

VÝPOČET OS 

O1 je rovnoběžná s osou y, O2 je rovnoběžná s osou x. Spolehlivost systému „s“ byla 

určena na 80 %. 
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O1 = 100 - [(Kar max – Kar min)/100] ∙ s 

      = 100 - [(100 – 0)/100] ∙80 

      = 20 % 

 

O2 = 100 - [(Kpr max – Kpr min)/100] ∙ s 

      = 100 – [(85,71 – 28,57)/100] ∙ 80 

      = 54,29 % 

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 

 

 

 

Graf 7: Analýza souvztažností 

 

 

Z grafu je možné vidět rozdělení do kvadrantů, kde leží jednotlivá rizika. V tabulce 5  

je uvedena závažnost jednotlivých rizik dle kvadrantů.  
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Tabulka 5: Závažnosti rizik dle kvadrantů 

Kvadrant Závažnost rizik Rizika 

I. Primárně a sekundárně 

nebezpečná rizika 

2, 5, 7, 8, 9, 12 

II. Sekundárně nebezpečná 

rizika 

1, 11. 14 

III. Žádná primárně nebezpečná 

oblast 

3, 4, 6, 10, 13, 15 

IV. Relativní bezpečnost  

 

 

Vyhodnocení metody Analýza souvztažnosti 

 Z pohledu bezpečnosti je nejdůležitější I., II. a III. kvadrant a rizika v těchto 

kvadrantech obsažená. Všechna tato rizika budou v následující kapitole zabezpečena. 

 

7.3 Metoda CARVER 

 
V bezpečnostní praxi se stále častěji setkáváme s analytickou metodou CARVER, 

někdy také známou jako Metoda určení cílů. V našem případě je tato metoda použita 

pro stanovení nejdůležitějších cílů z pohledu útočníka. Princip zpracování této studie 

je založen na vyhodnocení každého vytýčeného cíle a to v šesti kritériích ukrytých pod 

počátečními písmeny názvu CARVER (C-Criticality, A-Accessibility, R-Recognizability, 

V-Vulnerability, E-Effect on the overal mission, R-Return on effort). Každé takové 

kritérium má pět stupňů se stupnicovým rozsahem 1 – 5, popř. 1 – 10. [4] 

 

Metoda CARVER se skládá z 6 kritérií, kterými jsou:  

Criticality = Kritičnost 

Prvotní krok, který spočívá v důležitosti dosažení daného cíle. Co pro útočníka 

znamená dosažení cíle? Závisí na čtyřech faktorech: čas – doba, za kterou bude mít dopad 

útoku na systém; kvalita – procenta značící velikost poškození cíle; náhrada – možnost 

náhrady cíle; relativita – kvantum cílů, popř. jejich pozice.  
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Accessibility = Přístupnost  

Tento krok značí, jak snadné/obtížné je napadení cíle. Pro akceptovatelnost  

je důležitá dosažitelnost s využitím sil a prostředků k jeho napadení. Čtyři kroky: přiblížení 

k objektu, proniknutí do zájmového prostoru, zmocnění se zájmového předmětu a následný 

únik. Faktory – PZTS, hustota osídlení, klimatické podmínky apod. 

 

Recognizability = Obnovitelnost  

Je charakteristická časem potřebným k opravě, náhradě či překonaní narušeného nebo 

zničeného cíle. Závislost na dostupnosti náhradních prostředků či dílů. 

 

Vulnerability = Zranitelnost  

Odpovídá míře úspěšnosti útoku na zájmový cíl vzhledem k dostupným a použitým 

prostředkům či znalostem. Je závislá například na požadované výši škod, povaze 

struktury/konstrukce cíle apod.  

 

Effect on the overal mission = Vliv útoku na lidi uvnitř objektu a v okolí  

Aspekt velice blízký kritičnosti. Útok na cíl a jeho dopady mohou významným 

způsobem působit i mimo cíl, například ekonomický, společenský, vojenský dopad. 

 

Return on effort = Rozpoznatelnost  

Schopnost rozeznání cíle od ostatních objektů. Faktory – složitost a velikost cíle, 

rozlišovací znaky cíle, schopnosti a výcvik útočníků apod. 

Podstatou metody CARVER je přiřazení hodnot kritériím a vytvoření tzv. matice 

významnosti. V této matici ke každému vybranému cíli vypočteme součet jednotlivých 

hodnot kritérií. Výsledkem je pak výsledná hodnota vypovídající o závažnosti  

cíle. [4, 18, 20] 
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Tabulka 6: Přiřazení kritériím CARVER 

PŘIŘAZENÍ KRITÉRIÍM CARVER 

KRITIČNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Vstup pro pěší do CPE, sociální prostory. 

Nízká 2 Informace na CPE. 

Střední 3 Příjezdová cesta a vstup pro sanitní vozidla, 

chodba. 

Vysoká 4 Lékařské místnosti v 1. NP CPE, Centrální 

šatna v 1. PP.  

Velmi vysoká 5 Suterén.  

PŘÍSTUPNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Objekt chráněn velmi dobře. Maximálně 

náročné a komplikované překonání. 

Nízká 2 Objekt chráněn. Velmi náročné a 

komplikované překonání.  

Střední 3 Objekt chráněn. Použití jednoduché fyzické 

síly a prostředků.  

Vysoká 4 Objekt částečně nechráněn. Jednoduché 

překonání.  

Velmi vysoká 5 Objekt zcela nechráněn.  

OBNOVITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 V řádech několika hodin. 

Nízká 2 Do dvou dnů. 

Střední 3 Do 14 dnů. 

Vysoká 4 Do 1 měsíce. 

Velmi vysoká 5 Déle jak 1 měsíc. 

ZRANITELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Velmi vysoká úroveň znalostí útočníka + 

použití profesionálního vybavení. Minimální 

dopady.  
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Nízká 2 Dobrá úroveň znalostí útočníka + použití 

speciálního vybavení. Znatelné dopady.  

Střední 3 Průměrná úroveň znalostí útočníka + použití 

klasického vybavení. Značné dopady.  

Vysoká 4 Nízká úroveň znalostí útočníka + provizorní 

vybavení. Kritické dopady.  

Velmi vysoká 5 Minimální úroveň znalostí útočníka. 

Maximální dopady.  

VLIV NA LIDI HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimální vliv na činnost v objektu.  

Nízká 2 Nevýrazný vliv na činnost v objektu.  

Střední 3 Výrazný vliv na činnost v objektu.  

Vysoká 4 Zásadní vliv na činnost a existenci objektu.  

Velmi vysoká 5 Maximální vliv na činnost a existenci objektu.  

ROZPOZNATELNOST HODNOTA KRITÉRIA 

Velmi nízká 1 Minimum informací, maximální snaha o jejich 

získání.  

Nízká 2 Malé množství informací, vysoká snaha o 

jejich získání.  

Střední 3 Průměrné množství informací, průměrná 

snaha o jejich získání.  

Vysoká 4 Velké množství informací, malá snaha o jejich 

získání.  

Velmi vysoká 5 Maximální množství informací, minimální 

snaha o jejich získání.  
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Tabulka 7: Matice významnosti metody CARVER 

POŘADÍ CÍL C A R V E R VÝSLEDNÁ HODNOTA CÍLE 

1 Suterén 5 3 5 5 5 4 27 

2 Vstup pro sanitní 

vozidla 

3 4 3 4 5 3 22 

3 Lékařské místnosti 4 4 2 4 5 3 22 

4 Centrální šatna 4 3 4 5 3 3 22 

5 Chodba 3 5 3 2 5 2 20 

6 Příjezdová cesta 3 3 2 3 5 2 18 

7 Informace 2 3 3 3 3 2 16 

8 Sociální prostory 1 4 3 3 2 1 14 

9 Vstup pro pěší 1 3 2 3 2 2 13 

 

 

Vyhodnocení metody CARVER 

 Podle matice významnosti (viz tabulka 7) můžeme vidět, že za nejvíce cílené místo 

z pohledu útočníka je suterén CPE. Dalšími zájmovými prostory jsou vstup pro sanitní 

vozidla, lékařské místnosti či centrální šatna v 1. PP. Tato uvedená místa jsou dle metody 

CARVER nejvíce kritická, a proto se budu snažit v následující kapitole popsat jejich 

zabezpečení.  
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8 VYHODNOCENÍ RIZIK 

 

Vyhodnocení rizik je dalším velmi důležitým krokem v celkovém hodnocení 

a posuzování rizik. Pomocí dvou provedených metod, analýzy souvztažností a CARVER, 

byla odhalena nejzávažnější rizika pro objekt CPE. Tato rizika jsou pro větší přehlednost 

společně uvedena v jedné tabulce (viz tabulka 8). 

 

Stanovená kritéria u Analýzy souvztažností 

 Kritériem u této metody jsou čtyři kvadranty (I. - Primárně a sekundárně nebezpečná 

rizika, II. - Sekundárně nebezpečná rizika, III. - Žádná primárně nebezpečná oblast, IV. - 

Relativní bezpečnost), kde z bezpečnostního hlediska jsou nejdůležitější I., II. a III. 

kvadrant a rizika v nich obsažená.  

 

Stanovená kritéria u metody CARVER 

 Tato metoda je zaměřena na odhalení nejdůležitějších cílů z pohledu útočníka a jejím 

kritériem je, že bereme v potaz pouze rizika s výslednou hodnotou cíle vyšší jak 20. 

 

 

Tabulka 8: Nejzávažnější rizika podle Analýzy souvztažností a CARVER 

METODA RIZIKA 

 

Analýza souvztažností  

I. kvadrant 

agresivní návštěva 

poškození majetku 

požár 

mimořádná událost 

výpadek elektrického proudu 

občanské nepokoje 

 

 

II. kvadrant 

opilý a agresivní pacient, pacient pod 

vlivem omamných látek, psychicky 

narušený pacient 

teroristický útok 

lidé bez domova 
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III. kvadrant 

fyzické napadení ostrahy 

fyzické napadení zdravotního personálu 

krádež majetku 

technická závada 

dopravní nehoda před CPE 

útěk pacienta 

 

CARVER 

suterén 

vstup u příjezdu sanitních vozidel 

lékařské místnosti 

centrální šatna 
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9 NÁVRH OPATŘENÍ 

 

V mém návrhu opatření se nebudu omezovat finanční stránkou věci. Jen přibližně 

vyčíslím použitá bezpečnostní opatření. 

 

9.1 Bezpečnostní opatření pomocí mechanických 

zábranných systémů 

 

Krádež majetku 

V první řadě je nutné zlepšit stav oplocení kolem MNO, které sice zabezpečuje celý 

areál, ale v několika místech je vážně poškozené. Dva návrhy řešení: 1) Rekonstrukce 

oplocení na určitých místech, což by nebylo finančně tak náročné. 2) Výměna oplocení 

(viz obr. 19) kolem celého areálu za nové a vyšší oplocení. Finanční návrh: cca 2000 

Kč/25 m pletiva. 

 

 

Obrázek 19: Pletivo [15] 

 

Dopravní nehoda před CPE 

Tento problém řeším položením zpomalovacího retardéru (viz obr. 20) na 

příjezdovou cestu k budově CPE. Maximální přejezdová rychlost 20 km/hod. Finanční 

zhodnocení: Zpomalovací práh cca 8 000-10 000 Kč.  
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Obrázek 20: Zpomalovací retardér [34] 

 

Suterén 

Ze všeho nejdřív je nutné zabezpečit kabeláž, která vede celým suterénem  

u stropu, který je nízký a tudíž je snadné na něj dosáhnout. Řešením je udělat po celém 

suterénu zakrytí podhledovými deskami (viz obr. 21) s možností jejich rychlé demontáže 

a nejlépe s požární odolností po 30 minut. Dále osazení nejdůležitějších ventilů a uzávěrů 

elektronickými detektory s napojením na DPPC. Finanční zhodnocení: podhledové desky 

od 450 Kč/m
2
, celkový odhad cca 200 tis. Kč. 

 

 

Obrázek 21: Podhled v suterénu [16] 

 

Dalším problémem suterénu jsou všechny vstupy do něj, které by se měly neustále 

uzamykat, ale někteří zaměstnanci to nedodržují, proto navrhuji mechanické 

samozamykací zámky (viz obr. 22). Navrhuji variantu mechanického samozamykacího 

zámku, který lze z venkovní strany odemknout pouze klíčem a z vnitřní strany je opatřen 

panikovou funkcí (otevření dveří je možné pouhým zatlačením na dveře). Při každém 

zavření dveří dojde k automatickému samouzamčení zámku - po uzavření dveří 
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je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému 

vysunutí závory a zablokování střelky. Finanční zhodnocení: cca 4 150-4 500 Kč za jeden 

zámek.  

 

Obrázek 22: Mechanický samozamykací zámek [13] 

 

9.2 Bezpečnostní opatření pomocí CCTV 

 

Poškození a krádež majetku, agresivní lidé 

Doporučuji rozšířit kamerový systém na CPE. Prozatím jsou tři kamery pouze 

u vchodu, kam přijíždí sanitní vozidla a monitoruje je obsluha informačního okénka. 

V rámci doporučení uvažuji o rozšíření kamerového systému po celé délce chodby CPE 

s monitoringem vedeným na vrátnici fyzické ostrahy (ulice Hornopolní). Nejvhodnější 

je použití dvou síťových IP kamer (viz obr. 23), jejichž monitoring se dá přenášet přes 

internet. Finanční zhodnocení: Základní modely od 2 500-5 000 Kč.  

 

 

Obrázek 23: Síťová IP kamera s montáží na strop [17] 
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Centrální šatna 

Jelikož se centrální šatna (kam si pro věci chodí i pacienti) nachází 

v suterénu CPE, nejvhodnější by bylo její přemístění z 1. PP do 1. NP. Pokud toto není 

možné, umístila bych jednu IP kameru (i se záznamovým zařízením) ke vstupu do šatny. 

Tuto kameru by také ovládala fyzická ostraha na vrátnici ulice Hornopolní.  

 

Vstup u příjezdu sanitních vozidel 

V tomto místě jsou uvnitř již tři kamery nainstalovány, ale monitoruje je služba 

informačního okénka. Doporučuji převést sledování kamer na pracovníky fyzické ostrahy, 

tak jako další navrhované kamery.  

 

9.3 Bezpečnostní opatření pomocí fyzické ostrahy 

 

Agresivní návštěva, opilí a agresivní pacienti, pacienti pod vlivem omamných látek, 

psychicky narušení pacienti, fyzické napadení personálu a fyzické ostrahy, občanské 

nepokoje 

V takovýchto případech vždy zasahuje fyzická ostraha MNO. Nemocnice má vlastní 

specializované pracovníky, kteří jsou na patřičné úrovni vycvičeni a vystrojeni 

a vyzbrojeni prostředky osobní ochrany. Nemají k dispozici žádné prostředky pro svoji 

mobilitu, ale pracovníci fyzické ostrahy jsou po nemocnici rozmístěni tak, že těchto 

prostředků není potřeba. Fyzická ostraha je v MNO naprosto v pořádku a žádné změny 

nenavrhuji.  

 

Lidé bez domova 

Nemocnice je veřejně přístupné místo, a proto zde často nastává problém s lidmi bez 

domova. Pracovníci fyzické ostrahy však chodí na pravidelné pochůzky  

a kontrolují celý areál. V případě, že objeví někoho, kdo na dané místo nemá mít přístup, 

vyprovodí jej ven za hranici areálu. Je však nezbytně nutné dodržování zamykání dveří 

všemi pracovníky MNO. 
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Lékařské místnosti 

Jelikož by nebylo vhodné do těchto prostor umísťovat kamery, jedinou možností 

je zásah fyzické ostrahy. Díky speciální nepřetržitě monitorované a dostupné telefonní 

lince, kterou mají pracovníci nemocnice k dispozici je přivolání ostrahy jednoduché 

a velmi rychlé.  

 

9.4 Další opatření 

 

Nebezpečí požáru 

Jakékoliv ohrožení tohoto druhu zajistí elektronická požární signalizace.  

 

Výpadek elektrického proudu 

V tomto případě používá nemocnice záložní dieselagregáty.  

 

Mimořádná událost 

Je velmi těžké specifikovat tak rozsáhlý pojem. Povodně v našem případě nehrozí, 

protože nemocnice stojí na bezpečném místě z tohoto hlediska. V dalších případech 

má nemocnice zpracované plány a postupy pro různé situace (traumatologický a krizový 

plán), které jsou pravidelně aktualizovány a procvičovány. 

 

Teroristický útok 

V dnešní době čím dál větší hrozba. Bohužel se na něj nedá nikdy úplně připravit. 

Pokud by taková situace nastala, je podle mě nejdůležitější rychlý zásah IZS, kde se mohou 

efektivně uplatnit pracovníci fyzické ostrahy, kteří jsou přímo na místě a nemocnici velmi 

dobře znají.  
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10 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo popsat aktuální stav fyzické ochrany 

Centrálního příjmu s Emergeny v Městské nemocnici v Ostravě, tento stav zhodnotit  

a na základě analýz rizik navrhnout inovativní zlepšení stávajícího zabezpečení. 

Celá práce je rozdělena na několik kapitol. První polovina práce je teoretická 

a úvodní kapitolou, kterou bylo nezbytné v práci představit, byly základní právní předpisy 

a normy týkající se fyzické ochrany objektů. Dále se v práci nachází kapitoly 

se základními pojmy a informacemi o oblasti fyzické ochrany (klasická, technická 

a režimová ochrana a fyzická ostraha).  

Druhá část práce popisuje vybraný objekt, kterým byl Centrální příjem s Emergency 

v Městské nemocnici Ostrava, jeho základní údaje, historii a současný stav fyzické 

ochrany. Další kapitolou jsou statistiky vybraných druhů napadení v budově Centrálního 

příjmu s Emergency a následné zpracování analýz rizik. Použitými metodami jsou Analýza 

souvztažností a metoda CARVER. Díky těmto metodám jsem odhalila možná rizika, která 

mohou na vybranou budovu působit.  

V závěru práce navrhuji bezpečnostní zlepšení a řešení k jednotlivým rizikům. 

Jelikož moje bezpečnostní návrhy nebyly nijak omezeny rozpočtem, navrhla jsem nejlepší 

možné technologie a bezpečnostní řešení. U předložených návrhů jsem pouze pracovala  

s finančními odhady u jednotlivých rizik. 
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Příloha 1 – Půdorys 1. NP CPE 

 

LEGENDA – 1. NP 

Číslo místnosti Účel místnosti Číslo místnosti Účel místnosti Číslo místnosti Účel místnosti 

1.01 vstup CPE 1.08 inspekční pokoj 1.15 místnost zemřelých 

1.02 čekárna 1.09 kartotéka 1.16 umývárna 

1.03 sestra 1.10 echograf 1.17 předsíň  

1.04 vyšetřovna 1.11 pracovna lékařů 1.18/1 WC 

1.05 vyšetřovna 1.12 čekárna 1.18/2 WC 

1.06 inspekční pokoj 1.13 kardiologie   

1.07 denní místnost 1.14 chodba   
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Příloha 2 - Půdorys 1. PP CPE 

 

LEGENDA – 1. NP 

Číslo místnosti Účel místnosti Číslo místnosti Účel místnosti Číslo místnosti Účel místnosti 

01.01 sklad 01.08 chodba 01.15 sklad 

01.02 sklad 01.09 sklad   

01.03 šatna 01.10 předsíň WC   

01.04 šatna 01.11/1, 01.11/2 WC   

01.05 sklad 01.12 chodba   

01.06 sklad 01.13 šatna   

01.07 sklad 01.14 sklad svršků   

 


