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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fyzické ochrany a aplikací ochrany 

na konkrétní objekt kolejí VŠB-TUO. V první části uvádím problematiku fyzické ochrany. 

Ve druhé kapitole uvádím právní předpisy a technické normy svázané s touto oblastí. 

Třetí kapitola rozděluje fyzickou ochranu na její tři části, a to jsou fyzická ostraha, 

technická ochrana a režimová ochrana. Čtvrtá kapitola popisuje objekt, 

na který se ve své bakalářské práci zaměřuji. Pátá kapitola pojednává o součastném stavu 

zabezpečení. Šestá kapitola obsahuje analýzu rizik, která udává směr novému návrhu 

systému zabezpečení. Poslední kapitola je zaměřená na zdokonalení zabezpečení v objektu. 

 

 

Klíčová slova: zabezpečovací systémy, analýza rizik, fyzická ochrana 

 

 

Summary 

This thesis deals with the physical protection and protection applications on a particular 

object tracks VSB-TUO. The first part explains problems of physical protection. 

In the second charter I present legislation and technical standards tied to this area. 

The third chapter divides the physical protection of its three parts, namely 

the physical security, technical protection and regime protection. The fourth chapter 

describes the object that is in my thesis focused. The fifth chapter deals with the actual 

state of security. Sixth chapter contains an analysis of risks, which indicates the direction 

of the new design of system security. The last chapter is focused on improving security 

in the building. 
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1 ÚVOD 
 

V dnešní sociálně nejisté době stále více stoupá potřeba chránit si svůj majetek. 

Doba s sebou přináší rostoucí počet krádeží a jiné majetkové trestné činnosti. 

Ať už ji páchá kdokoli, je nutné stále vylepšovat způsoby ochrany. Nejedná se pouze 

o krádeže majetku, ale také o poškozování či rovnou ničení, které pak majitele stojí rovněž 

nemalé finanční částky. 

Má bakalářská práce se zabývá všeobecnou problematikou ochrany osob a majetku. 

V první části popisuji zákony, technické normy a vyhlášky spjaty s touto problematikou. 

Druhá část je věnována teoretickým možnostem zabezpečeni s ukázkou způsobu ochrany 

osob a majetku. Další části jsou již spíše praktického charakteru a jsou věnovány 

konkrétnímu problému zabezpečení koleji VŠB – TUO. Obsahují představení a popis 

areálu. Zmapováním všech stávajících zabezpečovacích systémů získáme potřebné údaje 

k provedení analýzy rizik, která nám udá směr k návrhu nového systému. Předposlední část 

obsahuje navržení nového opatření, které by svou funkcí mělo minimalizovat 

potencionální rizika vyplývající z analýzy rizik. Poslední část je závěr, kde shrnuji 

bakalářkou práci a zmiňuji poznatky o dané problematice.   

 

Cílem mé bakalářské práce je: 

1. Vypsat právní úpravu a technické normy týkající se ochrany osob a majetku. 

2. Představit teoretické možnosti zabezpečení objektu a ochrany osob. 

3. Na daném objektu identifikovat stávající prvky fyzické ochrany. 

4. Udělat analýzu rizik. 

5. Navrhnout systém zabraňující potencionálním rizikům hrozím objektu.  
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2 Právní předpisy v oblasti ochrany objektu 
 

Kapitola popisuje právní předpisy a normy spojené s bezpečnosti a ochranou 

objektu, osob a majetku v České republice. 

2.1 Zákony 

 

Ústava České republiky  

Česká národní rada dne 16. 12. 1992 usnesla znění Ústavy České republiky,  

která nabyla dne 1. 1. 1993 účinnosti společně se vznikem České republiky. Jde o zákon 

č. 1/1993 Sb. který společně s Listinou základních práv a svobod je nejvýše postaveným 

právním předpisem České republiky, nezahrnujeme-li mezinárodní smlouvy. Ústava České 

republiky deklaruje základní práva občanů a to že je svrchovaný, jednotný a demokratický 

stát. Skládá se z Preambule (úvodní prohlášení), sedmi hlav a sto třinácti článků. [20] 

 

Jednotlivé hlavy:  

I. Základní ustanovení  

II. Moc zákonodárná  

III. Moc výkonná  

IV. Moc soudní  

V. Nejvyšší kontrolní úřad  

VI. Česká národní banka  

VII. Územní samospráva ČR [20] 

 

Listina základních práv a svobod  

Listina deklaruje základní lidská práva a svobodu, kdy vychází ze skutečnosti, 

že všichni lidé jsou způsobilí mít práva, a to hlavně právo na život a jeho ochranu 

a to již před narozením, včetně zákazu trestu smrti, nedotknutelnosti člověka 

a jeho soukromí, osobní svobodu, daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. [15] 

 

Listina základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb. byla Českou národní radou 

přijata a nabyla účinnosti dne 1. 1. 1993. Skládá se z Preambule a šesti hlav. Garantuje, 
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že základní práva a svoboda je nezadatelná, nepromlčitelná, nezcizitelná a nezrušitelná. 

Udává možnost, kdy mohou byt základní práva a svoboda omezena, a to pouze 

při skutečnostech  daných zákonem. [21] 

 

Občanský zákoník  

Jedná se o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákoník upravuje majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, majetkový 

vztah fyzických a právnických ke státu a vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, 

pokud tento občanskoprávní vztah neupravují jiné zákony. [15] 

 

Mezi hlavní ustanovení patří:  

§ 6 - jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může jej ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem sám odvrátit.  

§ 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, používat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním.  

 

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

neomezeně zasahuje.  

§ 415 – každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku.  

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

okolnostem ohrožení.  

§ 418 – neodpovídá za škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, rovněž neodpovídá 

za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku.  

§ 420 – každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. [22] 
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Trestní zákon  

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, účinnosti nabyl 1. 1. 2010 a tím nahradil 

dosavadní trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem 

trestního zákona je chránit zájmy společností, ústavních zřízení České republiky, práva 

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Obsahuje mimo jiné i okolnosti 

vylučující protiprávnost bez kterých by se neobešly soukromé bezpečnostní služby. [15]  

 

Jedná se o:  

 

§ 28 Krajní nouze  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.  

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. [23] 

 

§ 29 Nutná obrana  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

[23] 

 

§ 30 Svolení poškozeného  

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, 

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

(2) Svolení podle odstavce 1 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 uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem 

případu a svým poměrům.  

(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu 

v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení 

podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. [23] 
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§ 31 Přípustné riziko  

(1) 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. 

(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví 

člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, 

nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, 

anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. [23] 

 

§ 32 Oprávněné použití zbraně  

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

předpisem. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti je třeba 

úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že stačí zavinění z nedbalosti. 

[23] 

 

Zákon o trestním řízení soudním  

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

V § 76 odst. 2 se uvádí, že osobu přistiženou při trestném činu může zadržet kdokoliv 

za účelem zjištění totožnosti, zamezení útěku nebo k zajištění důkazů, ale je však povinen 

osobu předat ihned policejnímu orgánu, není-li to možné, musí policejní orgán aspoň 

ihned kontaktovat a omezení osobní svobody pachatele nahlásit. Příslušníka ozbrojených 

sil může předat i nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. [15,24] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon zamezuje 

neoprávněné nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. Ochrana před neoprávněným 

zasahováním do soukromí je chráněna a zmíněna právem evropské unie a mezinárodními 

smlouvami, kterými se Česká republika musí řídit. V zákoně je dáno, kdo je oprávněn 

ověřovat osobní údaje a jakým způsobem s nimi musí nakládat, aby nedošlo k zneužití. 

[15,25] 
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Provozování kamerového systému  

Úřadu pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko č. 1/2006, podle kterého 

jde o zpracování osobních údajů, když pří sledování je prováděn záznam toho sledování 

nebo dochází k uchování některých informací, které je možno dále využít při identifikaci 

fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. Informace uchované v záznamovém 

mediu jsou považovány za osobní údaje tehdy, zda je možné z nich identifikovat přímo 

nebo nepřímo konkrétní fyzickou osobu. Identifikace je možná tehdy zachycuje-li záznam 

rozpoznávací znaky osoby, zejména obličej. Samotný chráněný osobní údaj 

jsou potom identifikující body, které jsou schopné spojit určitou osobu s jednáním 

zachyceným na záznamovém zařízení. [13] 

 

Provozováním kamerového systému, při kterém dochází ke zpracování osobních 

údajů, je možné v rámci plnění úkolů uložených zákonem a dále na základě řádného 

souhlasu subjektu údajů. Užívání kamerového systému je možné i bez souhlasu subjektu 

údajů s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. [13] 

 

Povinnosti správce kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:  

 Obraz a zvuk pořízený kamerou nesmí nadměrně zasahovat do soukromí osob.  

 Specifikovat účel sledování předem a v souladu s tím, že záznam bude chránit 

zájmy správce. 

 Pevně stanovit lhůtu po jak dlouhou dobu bude uchován záznam. Lhůta 

pro uchování by měla být delší než 24 hodin v případě trvale střeženého objektu. 

V případě potřeby uchovávat záznam na dobu delší je možné vyhovět, 

ne však na dobu přesahující několik dní a po uplynutí této doby musí být data 

vymazána. V případě pořizování záznamu policejním orgánem dle zvláštního 

zákona je možno záznam uchovat na potřebnou dobu.  

 Správce je povinen řádně zajistit ochranu kamerových zařízení, přenosových cest 

a záznamových medií proti neoprávněnému nebo náhodnému přístupu, ztrátou, 

zničením, změnou a dalším neoprávněným zpracováním kvůli ochraně osobních 

údajů - viz § 13 zákona č. 101/2000 Sb.  

 Podle § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 musí být subjekt údajů informován 

o zpracování jeho osobních údajů. [13] 
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Zákoník práce  

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

právní vztahy vzniklé výkonem závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

jsou to vztahy pracovněprávní. Dále upravuje právní vztahy kolektivní povahy, 

které jsou rovněž vztahy pracovněprávní. V páté části – Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci vymezuje zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečné podmínky s ohledem 

na možná rizika spojená s výkonem práce. Tyto rizika musí odstraňovat případně 

minimalizovat. [15,26] 

 

2.2 Technické normy 

 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma stanovuje požadavky pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Určuje požadavky k uskutečnění instalace systému a jeho vlastnosti. Dále popisuje stupně 

zabezpečení a třídy prostředí.[7] 

 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

Norma doporučuje požadavky pro správný výběr, plánování a instalaci uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery, monitory a další zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích.[8] 

 

 

ČSN EN 50133 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. 

Norma popisuje všeobecné požadavky pro správnou funkčnost systému kontroly 

vstupů při použití v zabezpečovacích systémech. Obsahuje návrhy systému, předávání, 

provozu, instalace a údržby kontroly vstupů. [11] 
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ČSN EN 50134 – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci.  

Norma popisuje doporučení a organizační postupy pro poskytovatele poplachových 

systému. Zahrnuje instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému, dále postup přivolání 

pomoci včetně technického vybavení a aktivační zařízení. [11] 

 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností  

Norma uvádí metody zkoušení a klasifikaci mobilních a vestavěných trezorů 

se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Na základě provedených 

zkoušek se klasifikuje odolnost proti vloupání.[5] 

 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření  

Norma ČSN EN 1300 uvádí požadavky na spolehlivost a odolnost proti vloupání 

nebo neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností. Také stanovuje schéma 

pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě klasifikace jejich průlomové 

odolnosti proti destrukčnímu nebo skrytému napadení.[6]  

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace  

Norma uvádí požadavky na odolnost dveří, oken a uzávěrů proti násilnému 

vniknutí. Vztahuje se na způsoby otevírání, jako je otáčení, sklápění, skládání, posunování 

jak vodorovné, tak svislé a navinování. Norma uvádí požadavky i na pevné konstrukce. [9] 
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3 Fyzická ochrana 
 

Kapitolou přiblížím možné řešení ochrany objektu, rozložení na základní části 

a možností použití. 

 

Definice 

Fyzickou ochranu tvoří soubor bezpečnostních opatření, které souvisí 

s neoprávněným užíváním majetku, poškozením majetku, zničení anebo zcizení majetku. 

Také slouží jako prvek k zajištění bezpečnosti osob. Nepovolenému nakládání s majetkem 

se tedy zamezuje pomocí systému technických, organizačních a režimových opatření. [2] 

 

Dělení fyzické ochrany 

Fyzická ochrana se dělí do tří skupin: 

1. fyzická ostraha,  

2. technická ochrana,  

- mechanické zábranné systémy,  

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,  

- ostatní zabezpečovací systémy,  

3. režimová ochrana.  

 

Velmi důležité je při návrhu fyzické ochrany objektu do plánu zahrnout všechny tři 

skupiny. 
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3.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejstarší stále však nejpoužívanější, ale zároveň nejdražší 

používanou metodou ochrany osob a majetku. Fyzickou ostrahu mohou vykonávat 

pouze osoby způsobilé k tomuto druhu práce. Hlavní úkol fyzické ostrahy je zabezpečit 

a zajistit ochranu osob a majetku, bezpečnost ve střeženém objektu a veřejný pořádek. 

Provádět jí lze vlastními silami, svými zaměstnanci, strážnými, najatou soukromou 

bezpečnostní firmou nebo ve specifických případech policii a armádou. [2] 

  

Formy fyzické ostrahy:  

 strážní služba,  

 bezpečnostní dohled,  

 bezpečnostní ochranný doprovod,  

 bezpečnostní průzkum,  

 kontrolní propustková služba,  

 bezpečnostní výjezd – zásah.[2]  

 

Strážní služba  

Tato služba svou činnost vykonává většinou na stálých pracovištích, ale i formou 

pochůzek. Pracovníci zajišťují vnější ochranu osob a majetku, zabraňují nedovoleným 

činnostem směřujícím proti objektu, pozorují střežený objekt spolu s komunikacemi 

a parkovištěm a plní různé další povinnosti daných zaměstnavatelem nebo objednatelem 

této služby. [2] 

 

Bezpečnostní dohled  

Bezpečnostním dohledem se rozumí celoplošný dohled nad vyčleněnými prostory. 

Jde zejména o dohled nad pohybem a činností osob, doprovod osob, dozor nad pracemi, 

a zda je dodržován vnitřní režim. Dozorce je buď přímo ve střeženém prostoru nebo dohled 

provádí prostřednictvím kamerových systémů.  [2]  
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Bezpečnostní ochranný doprovod  

Bezpečnostní ochranný doprovod je prováděn chůzí, doprovodným vozidlem 

nebo kombinací těchto dvou způsobů. Řadí se zde bodyguard, což je přímá ochrana 

chráněné osoby, ochrana všech možných druhů přeprav, jako jsou přepravy kamionové, 

lodní, letecké a železniční za účelem střežit peněžní hotovosti a cenné věci. [2] 

 

Bezpečnostní průzkum  

Bezpečnostní průzkum zajišťuje obeznámení se s daným terénem a okolím, 

přičemž zjišťujeme danou bezpečnostní situaci spojenou s ochranou osob a majetku 

v daném čase a prostoru. [2]  

 

Kontrolní propustková služba  

Kontrolní propustková služba slouží k zajištění vstupního a výstupního režimu 

pro osoby, věci a dopravní prostředky ve střeženém objektu. [2]  

 

Bezpečnostní výjezd - zásah  

Jedná se o zásah výjezdové skupiny při signalizovaném poplachu na pultu 

centralizované ochrany. Dle § 76 odst. 2 trestního řádu je dovoleno pachatele na místě 

zadržet a zjistit, zda nešlo pouze o planý poplach. Výjezdová skupina zajistí objekt 

a případné stopy do příjezdu policie nebo odpovědné osoby za objekt. [2]  

 

Metody fyzické ostrahy  

Metody udávají způsoby a postupy k dosažení cíle. Jedná se o dané principy, 

zákony a poučky, kterými charakterizujeme objekt. Fyzická ostraha využívá metodu 

fyzického pozorování, osobní prohlídky a kontroly zavazadel, kontroly osob, kontroly 

vozidel a nákladů, kontroly stavu, kontroly dokladů, fyzických zábran a bariér, nasazení 

cvičeného psa, přesvědčování, obranných a ochranných zákroků, evakuačních 

a ochranných opatření. [2]  
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3.2 Technická ochrana 

 

Technická ochrana se dělí na tři podkapitoly, a to na mechanické zábranné systémy, 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a ostatní zabezpečovací systémy. 

3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

 

Mechanické zábranné systémy tvoří mechanické zábranné prostředky, 

což jsou překážky (zábrany), které mají mechanickým způsobem zpomalit nebo zabránit 

pachateli neoprávněné vniknutí do chráněného objektu. Významnou roli zde koná odolnost 

MZP, jelikož od odolnosti se odvíjí doba, kterou pachatel potřebuje ke zdolávání překážky. 

Krom těchto věcí slouží systém také k ochraně proti znehodnocení techniky a zařízení, 

krádeži nebo umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [17] 

 

Minimální doba průlomové odolnosti (otvorové výplně)  

Tato doba značí schopnost MZP odolávat pachateli. Reálný čas, který pachatel 

potřebuje pro překonání MZP dostaneme tak, že odporový čas musíme 2 - 3krát navýšit. 

[17] 

 

U stanovení časového intervalu k překonání překážky se vychází ze vzorce (1):    

[S] (1)  

kde:  

    t   – časový interval potřebný k překonání překážky,  

    t1  – čas zahájení útoku na překážku,  

    t2  – čas konečného překonání překážky. [17]  

 

Rozdělení mechanických zábranných prostředků: 

 

Obvodová (perimetrická) ochrana 

Jako perimetrická ochrana se rozumí překážka, která se nachází mimo chráněnou 

budovu. Je to fyzická, ale zároveň i katastrální hranice pozemku, na kterém chráněný 

objekt stojí. Hlavními prvky této ochrany jsou zdi a oplocení pozemku. S touto ochranou 

souvisí i bezpečnostní prvky, které mohou být součásti oplocení, jako jsou vrata, brány 
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a závory. Na obrázku číslo 1 a 2 jsou uvedeny příklady perimetrické ochrany v podobě 

brány a zděného plotu s žiletkovým drátem. [17]     

 

 

Obrázek 1: Příklad perimetrické ochrany, brána (vlastní) 

 

Systém lze rozdělit do 6 skupin, a to na klasické drátěné oplocení (pletivo 

čtvercové, cyklónové, svařované), bezpečnostní oplocení (z vlnitého drátu, svařované 

zvlněné, bariéry a oplocení ze žiletkového drátu, mřížové oplocení), vysoce bezpečnostní 

zábrany (plot rovný, zakřivený), vrcholové zábrany (nadstavce z ostnatého drátu, bariéry 

ze žiletkového drátu, pevné hroty, otočné hroty), podhrabové překážky a poslední skupinou 

jsou vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (branky, brány, závory, turnikety). [17] 

 

Obrázek 2: Příklad perimetrické ochrany, zděný plot s přidaným žiletkovým drátem (vlastní) 
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Podle Trestního práva by mělo oplocení dosahovat výšky nejméně 1,8 metrů. 

Jestliže obvodová ochrana nemá tuto výšku, je vedena jako terénní překážka a tudíž není 

vniknutí na pozemek bráno jako porušování domovní svobody. [17] 

 

Objektová (plášťová) ochrana  

Tato ochrana slouží přímo k zabránění nepovolenému vniknutí do střeženého 

objektu. Jde zejména o otvorové výplně budovy, jako jsou okna a dveře, které mohou 

být považovány za největší slabinu. Do plášťové ochrany ovšem patří i stavební prvky 

budovy, jako např. stěny, podlahy a střecha. Příklad zabezpečení otvorových výplní 

je uveden na následujícím obrázku číslo 3. [17] 

 

Obrázek 3: Příklad objektové ochrany, zamřížovaná okna kolejí VŠB (vlastní) 

 

Individuální (předmětová) ochrana 

Předmětová ochrana slouží pro ochranu peněz, cenností, tajných informací. 

Jde zejména o pevné a mobilní trezory, příruční pokladny, přenosné kufříky a ohnivzdorné 

skříně, také zde můžeme zařadit manipulační schránky a trezorové skříně. [17] 

 

3.2.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 

Jedná se o zařízení, které obsahuje detekční prvky, jenž dokážou detekovat 

neoprávněný vstup pachatele nebo aspoň pokus o tento vstup, a tuto skutečnost 

signalizovat akusticky a světelně v nejbližším okolí tak, aby byla přilákaná pozornost 

a pachateli znepříjemnila jeho činnost, zároveň informovala řídící centrum o stavu 

narušení. 
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Jednotlivé komponenty PZTS: 

 

Ústředna – Je to podstatný prvek, který vykonává základní úkony jako jsou příjem, 

zpracování, ovládání, oznámení a iniciaci přenosu informací.  

Čidlo (detektor) – Je prvek, který slouží k přímé detekci jevu, jakému se snažíme zabránit 

nebo chceme byt informováni o jeho přítomnosti. Přeměňuje pohyb nebo činy vyvolané 

pachatelem do elektronické podoby s následným vyhodnocením a zasláním informací 

ústředně. [2] 

 

Dělí se na:  

- perimetrické, střežící hranici objektu střeženého areálu, 

- plášťové, střežící vstupní místa do budovy,  

- prostorové, střežící prostor uvnitř budovy, objektu,  

- předmětové ,střežící pouze chráněné předměty. 

 

Signalizační zařízení – je prvek sloužící k upozornění na poplach a může být pouze 

akusticky, světelný nebo kombinace obou.  

Přenosové zařízení – Je prvek, který přenáší informace do určeného místa za pomoci 

přenosových medií jako je telekomunikační linka, samostatné vedení, síťové vedení 

nebo bezdrátovou technologii.  

Ovládací zařízení – Prvek sloužící k ovládání PZTS.  

Doplňkové zařízení – Zařízení, které dávají systému možnost snazšího ovládání 

nebo realizovat některé speciální funkce. [2] 

 

Na obrázku číslo 4 vidíme schematicky propojené komponenty PZTS. 
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Obrázek 4: Schéma PZTS [2] 

 

Stupeň zabezpečení:  

 

Slouží jako kritérium pří zatřídění příslušného prvku PZTS.  

Stupeň 1 (nízké riziko): Pachatel má malou znalost v oblasti PZS, je vybaven běžně 

dostupnými nástroji.  

Stupeň 2 (nízké až střední riziko): Pachatel má základní znalosti PZTS, je vybaven 

pokročilejším vybavením i elektronického typu například přenosným multimetrem.  

Stupeň 3 (střední až vysoké): Pachatel má dobré znalosti PZTS, je vybaven velkým 

množstvím přenosných přístrojů a elektronických zařízení.  

Stupeň 4 (vysoké): Pachatel má výborné znalosti PZTS, je vybaven velkým množstvím 

speciálních nástrojů, elektronických přenosných přístrojů a zařízení. Je schopen vypracovat 

detailní plán napadeného objektu a elektronických zařízení, včetně prvků, které dokážou 

nahradit příslušný prvek PZTS. [2] 

 

Větší část zabezpečených objektu spadá do Stupně 1 a Stupně 2, kde patří rodinné 

domy, garáže, chaty, objekty firem, apod.. Pod Stupeň 3 spadají banky, firmy s většími 
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obnosy peněz, objekty s utajovanými informacemi, apod.. Stupeň 4 je pro objekty 

s národního až nadnárodním významem. Patří sem jaderné elektrárny apod. [2] 

 

3.2.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

 

Do této skupiny zařadíme kamerové systémy a systémy kontroly vstupů. 

Kamerové systémy (CCTV – Closed Circuit Television) jinak řečeno uzavřené televizní 

okruhy, dovolují sledování určitého prostor za účelem registrování událostí vychylujících 

se z normálu. Kamerový systém je vhodný jako součást zabezpečovacího systému 

z důvodu zajišťování důkazu z místa činu v podobě obrazu a zvuku. Systémy CCTV hrají 

důležitou roli v prevenci trestné činnosti. [3]  

 

Kamerový systém se skládá ze tří základních část a to jsou: kamera, monitor 

a záznamové zařízení. 

 

Kamera je základním prvkem celého systému, která zachycuje obraz před ní. 

Dnes se starší typy kamer které zachycovaly černobílý obraz nahrazují kamerami 

s obrazem barevným s různými schopnostmi nastavení citlivosti a rozlišení. [3]  

 

Monitor je zařízení zobrazující přenesený děj odehrávaný před kamerou. 

Dále lze přehrát již uložený obraz ze záznamového media. Pro starší typ černobílých kamer 

stačil monitor přehrávající černobílý obraz. Dnes jsou monitory barevné. [19] 

 

Pro uchování záznamu slouží záznamové media. Při archivaci záznamu 

potřebujeme přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zneužití citlivých informací. 

[19]  
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3.3 Režimová ochrana 

Je důležitý prvek spojující technickou ochranu a fyzickou ostrahu v jeden dokonale 

fungující celek zabezpečující chráněné hodnoty a zájmy. Používá proto administrativní 

a organizační opatření v podobě příkazů, pokynů, zákazů a podobně, tykající se vstupu, 

odchodu a pohybu osob v objektu, dále manipulace s hodnotami a informacemi, provozu 

zabezpečovacího systémů a zabezpečení fyzické ostrahy objektu. [18] 

 

Režimovou ochranu v praxi je možno dále dělit na:  

 vnější režimová ochrana – udává podmínky o vstupu a výstupu osob a vozidel 

z chráněného objektu,  

 vnitřní režimová ochrana – režim pohyb osob, vozidel, věcí a utajovaných 

informací v chráněném objektu nebo jeho částech. Režim upravující stav vnitřního 

areálu v podobě osvětlení, dobrého stavu oplocení apod.. Režim pro správné 

skladování materiálu a jiná vnitřní opatření. [18]  
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4 Koleje VŠB – TU Ostrava 
 

Kapitola představuje koleje VŠB –TU Ostrava, kde se nacházejí, co tam najdeme 

a k jakému účelu slouží. 

4.1 Popis objektu 

Areál Ubytovacích služeb a stravovacích služeb nabízí studentům různé kulturní, 

společenské a sportovní využití. V areálu se nachází 5 výškových budov sloužících 

k ubytování, z nichž každá disponuje svou vrátnicí. To se netýká budov 

A, B kde je vrátnice společná a také hlavní. Dále zde najdeme bufet, pizzerii, poštu, 

dva studentské kluby, tělocvičnu s posilovnou, venkovní hřiště a minigolf.  

4.1.1 Letecký snímek objektu 

 

Na obrázku číslo 5 vidíme letecký snímek celého areálu koleji VŠB – TUO, 

na který se váže tabulka číslo 1 s bližším vysvětlením. 

 

 

Obrázek 5: Letecký snímek s upřesněním rok 2007 [27] 

Budova - A 

B 

Budova - B 

B 

Budova - C 

Budova - D 

B 

Budova - E 

B 
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Tabulka 1: Specifikace mapy 

 

Objekt 

 

Označení 

Bufet 1 

Pizzerie 2 

Pošta 3 

Klub Vrtule 4 

Tělocvična č.1 s posilovnou 5 

Klub T2 6 

Hřiště 7 

Minigolf 8 

Tělocvična č.2 9 

 

4.2 Historie 

Roku 1956 se začalo přemýšlet o výstavbě objektu s kapacitou 2000 lůžek, 

rozdělených do několika pavilonů v městské části Ostrava - Poruba. Poslední rozhodnutí 

bylo postavit dvě třinácti podlažní budovy s kapacitou 1920 lůžek. Dne 27. 9. 1967 

byla uvedena do provozu budova B společně s menzou a společenskými místnostmi. 

Budova A zahájila provoz začátkem školního roku 1968 - 1969. V budovy byl zaveden 

buňkový systém dělený na dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje se společnou předsíní 

a sociálním zařízením. Pokoje byly vybaveny dřevěným nábytkem obsahující stůl, skříňku 

a poličku pro každého ubytovaného. Ubytovací zařízení se díky tomu všemu řadilo 

k jednomu z nejlepších. 

 

Zájem studentů o ubytování v Porubě každoročně stoupal, a proto se rozhodlo 

o výstavbě dalších budov. Budova C navýšila kapacitu ubytovaných na 2450 lůžek. 

S dostavbou zbylých budov D a E se kapacita zvedla ještě o 1350 lůžek. Nejmladší budovy 

jsou řešeny opět buňkovým systémem s rozdílem samostatného vstupu do buňky 

a samostatným kuchyňským koutem. 

 

Ubytování studentů procházelo různými proměnami, kdy na začátku nemohly 

být v Porubě ubytované ženy, kterým se vyhradila kolej Jana Oplétala v části Slezské 

Ostravy. Poté se rozdělily patra pro muže a ženy, další rozdělení bylo podle fakult 

a později se od všeho upustilo a dělení bylo pouze na muže a ženy po buňkách. V roce 

1986 bylo jedno patro budovy E vyhrazeno pouze pro manželské páry. 
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Koleje sloužili hlavně k ubytování studentů během akademického školního roku, 

ale občas poskytovaly ubytování hostům. Během prázdnin, kdy většina studentů koleje 

opouštěla, bylo na kolejích hostů převážná většina. Koleje ubytovávaly i mnoho sportovců 

při akcích konaných v Ostravě a okolí, například Mistrovství ČSSR v lehké atletice konané 

roku 1977 nebo Zlatá tretra Evropy konaná v roce 1978, 1984 a 1986, studentské 

univerziády a mnoho dalších kulturních a společenských akcí. [1,10] 

4.3 Současnost 

V současnosti je v areálu kolejí Poruba 5 výškových budov, které jsou, dá se říct 

stále v původní podobě, až na venkovní barevnou fasádu budovy A a bílý ochranný nátěr 

na budovách D a E zabraňující vlhnutí.  Budovy nezměnily ani buňkový systém, stále 

je na budovách A a B společný vchod do předsíně a dále se vstupuje do pokojů. 

Pokoje jsou vybaveny pouze ledničkou a na každém patře je vybavena kuchyňka s varnou 

deskou, mikrovlnou troubou, nádobím a dřezem. Budovy C, D a E zůstaly 

také nezměněny a stále nabízejí dva samostatné vstupy do buňky a pokoje jsou spojeny 

společným sociálním zařízením. Pro každý pokoj je zde malá lednička a na buňku připadá 

jeden dvouplotýnkový vařič.  

 

Roku 2010 – 2011 proběhla velká rekonstrukce budovy B, kdy cílem 

byla kompletní přestavba vnitřních prostorů včetně sociálních zařízení, instalace nových 

rozvodu vody a elektrické energie, vybavení novým nábytkem a kompletní zasíťování 

internetovým připojením. Zůstalo zachování stejného buňkového systému. 

 

V roce 2013 proběhla výměna oken na budově E ze severní častí z důvodu velkého 

prostupu vzduchu přes stávající okna. Tohoto roku proběhla i velká rekonstrukce budovy 

A zahrnující výměnu všech oken, zateplení stěn a střechy. Vnitřní prostory rekonstrukcí 

zatím neprošly, ale vedení o tomto kroku uvažuje. [4,12,16] 
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4.4 Základní parametry budov 

V tabulce 2 je uveden počet pater, pokojů a buněk na patře, počet ubytovaných 

studentů v buňce a maximální kapacita lůžek. Tuto tabulku využiji v kapitole 7.1, 

kdy mi poslouží pro výpočet ceny zabezpečení. 

 

Tabulka 2: Základní parametry budov 

Budova Pater Buněk na patře Ubytovaných na buňce Maximální kapacita lůžek Využití přízemí 

A přízemí + 12 16 2+3 960 údržba US a SS 

B  přízemí + 12 17 2+3 1020 

vedení US a SS, 

UK 

C přízemí + 6 19 3+3 684 sklad prádla 

D Přízemí + 6 19 2+2 456 PC pavilon 

E 
sklep + přízemí + 

7 
19 2+2 

532 

externí kanceláře, 

bufet, tělocvičny 
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5 Současný stav zabezpečení 

 

Při návštěvách budov jsem si všímal různých druhů zabezpečovacích systémů, 

které se zde instalovaly už při stavbě nebo dodatečně v posledních letech. 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Kapitola shrnuje dosavadní mechanické zabezpečení budov. 

 

5.1.1 Perimetrická ochrana 

Okolo zadní části areálu je postaven pletivový 1,5 metů vysoký plot se třemi 

řadami ostnatým drátů zachycen na obrázku číslo 7 a příloze 1 červenou čarou. U poslední 

budovy E je vybudovaná brána na obrázku číslo 6, která je v denních hodinách otevřena 

pro zásobování bufetu, občerstvení u minigolfu a fungování skladu prádla.  

 

 

Před parkovištěm za vrátnicí AB, které slouží pro parkování zaměstnanců 

a hotelových hostů, je obousměrná závora, viz. obrázek číslo 8 se čtečkou 

zaměstnaneckých karet a komunikátorem s vrátnicí. V příloze 1 tuto závoru znázorňuji 

pomocí zelené tečky. 

 

Obrázek 6: Zadní brána VŠB (vlastní) Obrázek 7: Plot kolejí VŠB (vlastní) 



 

2015                                                                                                                                      24 

 

 

Obrázek 8: Závora za budovami A, B (vlastní) 

 

5.1.2 Plášťová ochrana 

Budova A má v přízemních prostorách malé okna o rozměrech 1,3 m x 0,3 m 

ve výšce přibližně 3 m. Okna, která jsou do místností s vybavením, jsou osazena mřížemi, 

jak můžeme vidět na obrázku číslo 10. 

 

Budovy A a B mají nové zadní vchody v podobě plastových dveří a oken tvořených 

technologií dvojskel. Budovy C, D, E jsou opatřeny zamřížovanými okny v  přízemních 

patrech. Zadní vchody jsou tvořené dveřmi z kovového rámu a sklenou výplní viz. obrázek 

9. Na dveřní rám jsou navařeny mříže proti zamezení přístupu po rozbití skla, celkový stav 

dveří hodnotím jako nedostačující. Za dveřmi je prázdný prostor asi 2 metry dlouhý, 

který ukončuje mřížová brána, ta odděluje užívané prostory od zadního vchodu.  

 

 

 

Obrázek 9: Příklad zadního vchodu budov C, 

D, E (vlastní) 
Obrázek 10: Okna budovy A (vlastní) 
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5.1.3 Prostorová ochrana 

 

US a SS prochází neustále postupnou náhradou starých dveří do buněk. 

Při poškození se staré dveře nahrazují novými protipožárními dveřmi od firmy Carman – 

doors, s.r.o. které pravidelně kontroluje firma Gros hydroservis s.r.o.. Dveře mají značení 

uzávěry El, EW 30 DP3, což znamená, že 30 minut brání šíření tepla, 30 minut omezují 

šíření tepla a mají dřevenou požární uzávěru. Cena za jedny dveře činí 5 590,- Kč. 

Kompletní výměnou již prošly budovy A, B, C, budovy D a E zatím kombinují staré 

a nové dveře. Protipožární dveře prioritně chrání proti rozšíření plamene a kouře, ale jejich 

zpevněná konstrukce zamezuje také násilnému vstupu, kterému staré dveře neodolávají.  

 

 V celém objektu je využíván systém nadřazenosti klíčů. Budovy A, B využívají 

pro ubytované systému jednoho klíče společného pro vstup do buňky a svého pokoje. 

Budovy C, D, E mají taktéž jeden klíč od vstupu do buňky a do svého pokoje, rozdíl 

je však v tom, že buňky mají dva oddělené vstupy, společné sociální zařízení 

lze uzamknout a ponechat klíč na pokoji. Na obrázku číslo 11 jsou dvě schémata, první 

popisuje situaci na budovách A, B a schéma druhé situaci na budovách C, D, E. Nad těmito 

klíčí jsou hlavní klíče, které rozlišujeme na jednotlivá patra. Jsou tři, kdy jeden 

má pokojská na patře, správce budovy a vrátnice. Celou budovu pak lze odemknout 

generálním klíčem, který je v kancelářích správců budov. 

 

 

Obrázek 11: Schéma pokojů (vlastní) 
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5.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu zde provádí soukromá bezpečnostní služba Bartoň a partner s.r.o. 

V denních hodinách se zde nachází jeden jejich zaměstnanec, který má za úkol 

obchůzkovou činnost. V nočních hodinách jsou přítomní dva členové ochranky, 

kteří taktéž vykonávají obchůzky a zároveň dbají na dodržování nočního pořádku. 

K dispozici mají pepřový sprej v případě napadení agresorem. Dohled na vchody do budov 

zajišťují zaměstnanci US a SS ve funkcích recepčních, řídících se kolejním řádem. 

V hodinách mezi 19 hodinou až 7 hodinou jsou v provozu pouze tří vrátnice a to budov 

AB, C a E.    

5.3 Kamerový systém 

V budovách A, B jsou na jednotlivých patrech instalovány kamery, které snímají 

chodbu z obou stran. Tyto kamery poskytují obraz v horší kvalitě a jen těžko identifikují 

detaily případného pachatele, mají spíše preventivní účinek. Na obrázku číslo 12 je vidět 

umístění kamery v rohu chodby a obrázek číslo 13 zachycuje jejich pohled do chodby. 

 

 

Kamery snímají i prostor hlavního vchodu okolo vrátnice budov A,B. Na stěně 

budovy E směrem k parkovišti je venkovní kamera, která snímá prostor vedle nové budovy 

superpočítače, ale tato kamera mi zde dnes již přijde zbytečná, jelikož budova 

superpočítače má své zabezpečení a velký počet kamer na každém rohu. 

 

 

 

Obrázek 12: Umístění kamery (vlastní) Obrázek 13: Pohled kamery (vlastní) 
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6 Analýza bezpečnostních rizik 
  

Analýzou rizik se obecně rozumí použití informací, jež jsou k dispozici, k odhadu 

rizika pro osoby, organizace, společnost, majetek nebo životní prostředí, které vyplývá 

z ohrožení. 

 

Analýza rizik většinou obsahuje čtyři základní kroky. Prvním je definice rámce 

a možnosti hrozby, dále se odhaduje pravděpodobnost ohrožení, hodnotí se zranitelnost 

ohrožených prvků, identifikují se následky a odhaduje riziko.  

6.1 Analýza souvztažnosti 

Pro identifikaci rizik jsem zvolil analýzu souvztažnosti, která pro mě byla 

nejvhodnější analýzou pro řešení mého problému a následného návrhu opatření. 

 

Metodu lze využít pro vyhledání a hodnocení rizik, vhodné je posuzování celých 

objektů nebo hodnocení činnosti určité služby. Proces, při kterém vyhledáváme rizika, 

je rozdělen do několika částí. V první části se vyhledávají potenciální zdroje rizika, 

následuje hodnocení jednotlivých rizik a hledávání vazeb mezi nimi, viz. tabulka 3. 

Na ose X a Y jsou shodné prvky rizik, prvky vzájemně porovnáme a pokud se ovlivňují, 

zvolíme jedničku, pokud ne, zvolíme nulu. V další části provedeme součet jedniček 

v řádcích a sloupcích a vypočítáme koeficienty Kra a Krb podle vzorců (1) a (2), 

ty vyjadřují procentuálně  návaznost rizik Rb, vyvolaných rizikem Ra, viz. tabulka 4. 

Dále vypočteme osy O1 a O2, vzorci (3) a (4) na základě zvolené spolehlivosti systému 

s = 80%, ty nám rozdělí graf na čtyři kvadranty. Tyto kvadranty nám určují závažnost 

uvedených rizik. [14] 
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Tabulka 3: Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

  Rb 

 

          Ra            

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Σ 

Kra 

1 Neoprávněný vstup do pokoje dveřmi x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

2 Neoprávněný vstup do pokoje oknem 0 x 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

3 

Neoprávněný vstup do budovy zadním 

vchodem 
1 0 x 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 

4 Umístění nástražného systému 0 1 1 x 0 0 1 1 0 1 1 6 

5 požár 0 0 1 0 x 1 1 0 0 0 1 4 

6 Krádež majetku 1 1 1 0 1 x 1 1 1 1 1 9 

7 Selhání lidského faktoru 0 0 1 0 1 0 x 0 1 1 1 5 

8 Sabotáž kamerového systému 1 0 1 1 0 1 0 x 0 0 0 4 

9 Ztráta klíčů 1 0 1 0 0 1 1 0 x 0 0 4 

10 Nepovolený vstup do budovy hlavním vchodem 1 0 0 1 0 1 0 1 0 x 0 4 

11 Porušení vnitřních předpisů 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 x 4 

  Σ Krb 6 2 8 5 4 7 6 5 5 4 6   

 

Kra x = [(ΣKar / (x-1)] · 100 (1)  

Krb y = [(ΣKrb / (x-1)] · 100 (2) 

 

Tabulka 4: Stanovení koeficientů rizika 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kra [%] x 80 20 80 60 40 90 50 40 40 40 40 

Krb [%] y 60 20 80 50 40 70 60 50 50 40 60 

 

Kra min = 20  Kra max = 90 

Krb min = 20  Krb max = 80 

 

Výpočet os při spolehlivosti systému 80%:  

Osa O1 je rovnoběžkou s osou Y a vypočteme ji takto:  

O1 = 100 – [(Kra max – Kra min) : 100] . s (%) = 100 - [(90 – 20) : 100] · 80 = 44 % (3)  

Osa O2 je rovnoběžkou s osou X a vypočteme ji takto:  

O2 = 100 – [(Krb max – Krb max) : 100] . s (%) = 100 - [(80 – 20) : 100] · 80 = 52 % (4) 

 

Ze získaných hodnot z tabulky číslo 4 a vzorců (3) a (4) jsem vytvořil níže uvedený 

graf souvztažnosti, viz obrázek číslo 14. 
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Obrázek 14: Graf souvztažnosti (vlastní) 

 

Závažnost rizik 

I. oblast- znázorňuje primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast- udává sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast- v této oblasti nejsou žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast- znázorňuje relativní bezpečnost 

 

Provedením analýzy jsem zjistil, jaké potenciální rizika nejvíce ohrožují objekt. 

Jsou to rizika 1, 3, 6, 7, jmenovitě neoprávněný vstup do pokoje dveřmi, neoprávněný 

vstup do budovy zadním vchodem, krádež majetku a selhání lidského faktoru z oblasti I. 

Z oblasti II. pak riziko 11, což je porušení vnitřních předpisů. Toto zjištění mi poslouží 

k návrhu zlepšení zabezpečení budov.  
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7 Návrh zlepšení 
 

V kapitole je uvedená možná cena zabezpečení s ohledem na chráněná aktiva 

a návrh zlepšení dosavadního systému.  

7.1 Možná cena zabezpečení 

Pro zjištění možné hodnoty nového zabezpečení potřebujeme hodnotu chráněných 

aktiv. Při zjišťování této částky mi vedení jednotlivých budov sdělilo hodnoty 

podle inventárních seznamů, které jsou uvedeny v tabulce 5. Tyto hodnoty mi nepřijdou 

použitelné pro můj účel, jelikož zahrnují mimo hodnotný majetek také zastaralý nábytek, 

který je dnes již bezcenný a chybí zde majetek ubytovaných studentů a hostů.  

 

Tabulka 5: Hodnoty majetku 

Budova Cena majetku [Kč] 

A 4 210 454 

B 12 983 607 

C 828 494 

D 838 551 

E 1 871 773 

celkem 20 732 879 

 

Zvolil jsem si tedy vlastní teoretický výpočet pro hodnotu majetku, kde vycházím 

z předpokladu, že každý ubytovaný pří plné obsazenosti ubytovacího zařízení má majetek 

na pokoji v hodnotě 15 000 Kč. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. Jako celková 

hodnota mi vyšlo 54 780 000 Kč. Z této částky je možno použít 10% na zabezpečení. 

Jedná se tedy o částku 5 478 000 Kč, od které musím odečíst cenu již stávajícího 

zabezpečení. Tuto cenu se mi však nepodařilo zjistit na vedeni US a SS. 

 

Tabulka 6: Teoretické hodnoty majetku 

budova Cena majetku [Kč] 

A 14 400 000 

B 15 300 000 

C 10 260 000 

D 6 840 000 

E 7 980 000 

celkem 54 780 000 
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7.2 Mechanické zábranné systémy 

V této kapitole navrhuji zlepšení mechanického zabezpečení budov. 

 

7.2.1 Perimetrická ochrana 

 

Oplocení objektu je dostačující, jelikož vstup cizích osob je možný přes otevřenou 

bránu. Pro zamezení vjezdu cizím automobilům bych doporučil zabudovat v prostorách 

zadní brány výsuvný sloup BFT, viz. obrázek číslo 15 a příloha 1 pod modrou tečkou, 

sloup znemožňuje pouze vjezd automobilům, přičemž nebrání vstupu návštěvníkům 

na minigolf. Tato samostatně stojící jednotka se zabuduje do stávající vozovky a pomocí 

dálkového ovládání se dle potřeby zasunuje. Sloup tvoří ocelová trubka opatřená reflexní 

povrchovou úpravou. Motor je ponořen v olejové lázni z důvodu zamezení zamrznuti 

i v teplotách -25 stupňů celsia. Cena včetně tří dálkových ovládačů a práce činí 55 000,- 

Kč/kus. Dodatečná výroba ovladačů stojí 250,-Kč/kus. V nočních hodinách, kdy je brána 

zavřená, se zde nachází pouze občerstvení u minigolfu, které není ve správě US a SS. 

Montáž jakéhokoliv detekčního čidla bych nedoporučoval z důvodu častých akcí studentu 

v občerstvení u minigolfu a tedy možným problémům s planými poplachy. 

 
Obrázek 15: Výsuvný sloup BFT [28] 

 

7.2.2 Plášťová ochrana 

 

Budovy C, D, E by měly podstoupit výměnu zadních kovových dveří na plastové 

bezpečnější dveře včetně skleněných ploch okolo dveří od firmy Oknostyl. Zvolil 

jsem dveře a okna v bílé barvě s technologii dvojskel se zesíleným kovovým páskem 

okolo. Rozměry otvoru jsou šířka 4 metry, výška 3 metry. Pro zachování velkého 

vstupního otvoru jsem zvolil dvoukřídlé dveře o rozměru šířky 1,8 metru a výšky 2 metry. 
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Cena dveří činí 17 023,- Kč. Zbylý prostor jsem vyplnil neotvíratelnými okny o rozměru 

1 metr na 2 metry, kdy cena za všechny čtyři okna činí 7 216,- Kč. Za práci by si firma 

naúčtovala 6 479,- Kč. Celková cena při výměně zadních vchodů budovy C, D, E 

by byla 105 978,- Kč. 

7.2.3 Prostorová ochrana 

 

Pro zamezení pohybu neoprávněným osobám v prostorách budov bych navrhoval 

umístit před vrátnice jednotlivých budov turnikety Kerberos – basic viz. obrázek číslo 

17 od firmy  KABA, jehož distributorem je firma Aproks. Jedná se o tříramennou bariéru 

sloužící k automatické kontrole přístupu. Mechanická zábrana je vybavena čtečkou karet 

a doporučuje se instalovat v dohledu recepce. Propustnost turniketu je 20 osob/minutu. 

Distributor uvádí cenu 49 250,- Kč za kus. Pro osoby opouštějící budovu bych volil 

motorickou branku ASD na obrázku číslo 16 taktéž od firmy KABA s cenou uvedenou 

distributorem 38 200,- Kč za kus. Branka se otvírá jedním směrem a uvádí se v činnost 

čidlem na panelu branky, bezdrátovým ovladačem umístěným v prostorách recepce 

lze branku otevřít oběma směry. Propustnost branky je uvedena 25 osob/minutu, ale počet 

může být mnohem vyšší, jelikož při jednom otevření projde více osob. Montáž těchto 

zařízení můžou provést zaměstnanci údržby, jelikož se jedná pouze o přivedení elektrické 

energie a připevnění k zemi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Motorická branka [29] Obrázek 17: Vstupní turniket [30] 
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Před vrátnicí budov A, B bych navrhoval použití šesti turniketů z důvodu výskytu 

vyššího počtu osob v rozložení tří turniketů a jedné odchozí branky na budovu. 

Jejich umístění znázorňuji na obrázku číslo 18.  

 

 

Obrázek 18: Rozestavení turniketů na budově A a B (vlastní) 

 

V prostorách před vrátnicemi budov C, D, E navrhuji použit dva turnikety a jednu 

branku na každou z budov tak, aby se oddělil vchod od vestibulu před vrátnicí, 

krom budovy D, kde musí být branky dvě. 

 

 Umístění turniketů a branky pro budovu C znázorňuji na obrázku číslo 19. 
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Obrázek 19: Rozestavení turniketů na budově C (vlastní) 

 

Budova D je znázorněna na obrázku číslo 20. 

 

Obrázek 20: Rozestavění turniketů na budově D (vlastní) 
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Budova E pak na obrázku číslo 21. 

 

 

Obrázek 21: Rozestavění turniketů na budově E (vlastní) 

 

Doporučoval bych zrychlení procesu výměny stávajících dveří za dveře 

protipožární v budovách D a E. Jedná se o zbylých 182 dveří.  
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7.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Pro ochranu kanceláří zaměstnanců a zadních vchodů navrhuji použít poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému. Na budově A navrhuji instalaci čidla PIR 

v prostorách zadního vchodu a do kanceláře správce budovy. V budově B doporučuji čidlo 

PIR do každé kanceláře vedení US a SS, které se nachází v přízemí. Přesné rozmístění 

čidel znázorňuji na obrázku číslo 22, kde čidlo představuje červený kužel. 

 

 

Další čidla na této budově doporučuji také do kanceláře správce budovy 

a do ubytovací kanceláře. V budově C navrhuji čidlo opět do kanceláře správce budovy 

a do každé místnosti s počítači v prostoru PC pavilonu, viz. obrázek číslo 23, kde červené 

kužely znázorňují čidla a modrá čára již nainstalovanou mříž.  

 

 

Obrázek 22: Rozmístění PIR čidel v prostorách vedení US a SS (vlastní) 
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Na budovy D, E doporučuji instalovat čidla pouze v prostorách zadního vchodu 

a kanceláře správce budovy. Ve všech případech bych použil bezdrátové PIR čidlo 

JA-180P od firmy Jablotron, které má dosah 300 m, instaluje se ve výšce 2,5 metrů 

nad úrovní podlahy, má pracovní teplotu -10 °C až +40 °C, je určeno do vnitřních prostorů 

a spadá do 2. stupně zabezpečení. 

 

Čidla jednotlivých budov rozděleny na sektory lze ovládat ovládacími moduly 

umístěnými na vrátnicích daných budov, kde by také bylo ohlašováno narušení vnitřní 

bezdrátovou sirénou JA-150A. Siréna je vybavena programovatelným tlačítkem 

s libovolnou funkcí, s uvedeným dosahem 300 metrů. Vrátnice C, D, E by obsahovaly 

bezdrátové ovládací moduly JA-112E,  které by se lišily pouze v počtu  přídavných 

segmentů JA-192E, příklad využití segmentu společně s bezdrátovou klávesnicí 

a displejem je na obrázku číslo 24,  pro budovu A, D, E dva segmenty s rozlišením 

kancelář správce budovy a zadní vchod, pro budovu B tři segmenty s rozlišením 

na ubytovací kancelář, kancelář správce budovy a kanceláře vedeni US a SS, pro budovu 

C dva segmenty z rozlišením na kancelář správce budovy a celý PC pavilón, 

zde by se nacházel ovládací modul z důvodu absence noční směny. Celé by to zastřešovalo 

hlavní ovládání na vrátnici AB přes bezdrátovou ovládací klávesnici s LCD displejem 

JA-114E, kde by se také přenášely poplachy z ostatních vrátnic. Ústřednu JA-101KR bych 

umístil do budovy C v kanceláři správce budovy, aby se docílilo optimální vzdálenosti 

a spolehlivosti systému. Ústředna nabízí připojení až 50 bezdrátových zón, 

Obrázek 23: Rozmístění PIR čidel v budově C (vlastní) 
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50 uživatelských kódů a rozdělení do 6 sekcí. Počet a ceny komponentů jsou uvedeny 

v následující tabulce číslo 7. 

 

Obrázek 24: Klávesnice s přídavnými segmenty [31] 

 

Tabulka 7: Ceny prvků PZTS 

Název kód Počet [ks] Cena [Kč] Výrobce 

PIR čídlo JA – 180P 26 1 557,- Jablotron 

Ústředna JA - 101KR 1 10 427,- Jablotron 

Ovládací klávesnice JA – 114E 1 2 093,- Jablotron 

Ovládací modul JA – 112E 3 1 323,- Jablotron 

Přídavný segment JA - 192E 11 99,- Jablotron 

Siréna JA – 150A 4 1 307,- Jablotron 

7.4 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu bych ponechal nezměněnou, ve stavu jeden člen v denních 

hodinách a dva členové ochranky v nočních hodinách, jejichž úkolem by byla neustála 

obchůzková činnost a v případě zavolání rychlé dostavení na místo problému. Vrátnice 

na všech budovách by měly být vybaveny pepřovým sprejem z důvodu častého potýkaní 

s opilými a agresivními studenty.  
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7.5 Režimová ochrana 

Z důvodu použití PZTS by měly být dopsány body do směrnice zahrnující 

používání tohoto systému a zajistit proškolení vrátných pro užívání prvků PZTS. Body 

by měly obsahovat konkrétní pravidla, týkající se uvádění systému do stavu 

zapnuto/vypnuto a řešení případných poplachů. V době denní směny by měl vrátný 

pří signalizaci poplachu na své vrátnici služebním mobilním telefonem přivolat člena 

ochranky, který by daný poplach ověřil a případně zakročil. V době od 19 do 7 hodin,  

když by byla vrátnice budovy C zavřená, by případný poplach ochrance ohlásil vrátný 

z hlavní vrátnice na budově AB. Vrátný své pracoviště nesmí opouštět, v případě nutné 

potřeby odskočení na toalety zavolá člena ochranky, který na dobu nezbytně nutnou okolí 

vrátnice pohlídá.  V případě povinné pauzy bude vrátný  budov C, D, E vystřídán na tuto 

dobu jedním vrátným z hlavní vrátnice AB tak, aby se nestalo, že vrátnice bude prázdná. 

V hodinách mezi 19 a 7 hodinou nedoporučuji zavírat vrátnici D, jelikož by rozdělila 

zařízení na dvě oddělené časti, čili by nepřetržitý provoz byl na vrátnicích AB, D a E. 

7.6 Celková cena 

Po sečtení ceny všech navrhovaných systémů dojdeme k částce 1 001 401,- Kč. 

K této částce bych měl ještě přičíst cenu stávajícího zabezpečení, ale tu mi bohužel vedení 

kolejí VŠB – TUO neposkytlo. Hlavní podíl na výši ceny mají navrhované turnikety, 

avšak měly by nejlépe zamezit vstupu cizích osob do objektu.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení kolejí 

VŠB – TUO a po zjištění potencionálních rizik navrhnout vylepšení zabezpečení.  

V úvodní části jsem popsal základní právní předpisy a technické normy spojené 

s bezpečnosti a ochranou objektu, osob a majetku v České republice. Dále popisuji 

mechanické zábranné systémy a jejich rozdělení a povinnosti svázané s používáním 

kamerových systému a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Následuje 

představení objektu s popisem stávajícího zabezpečení s dělením na perimetrickou, 

plášťovou a prostorovou ochranu, fyzickou ostrahu a kamerový systém. 

Po zmapování stávajících prvků fyzické ochrany a provedením analýzy rizik jsem 

zjistili nejzávažnější potencionální rizika, která se v poslední části snažím minimalizovat.  

Nejzávažnějšími riziky se jeví neoprávněný vstup do pokoje dveřmi, neoprávněný vstup 

do budovy zadním vchodem a krádež majetku. Primárně jsem se zaměřil na zamezení 

pohybu cizích osob v budovách kolejí VŠB – TUO návrhem vstupních turniketů 

se čtečkou identifikačních karet. Tyto turnikety podstatně přispějí k lepší kontrole 

nad pohybem osob v budovách. Instalovány jsou v prostorách vrátnice, čímž zamezíme 

přeskočení nebo jinému nedovolenému překonání cizí osobou. Jako slabé místo 

dle analýzy se jevily také zadní vchody budov A, C, D a E, kde navrhuji instalovat prvky 

PZTS a výměnu vstupních dveří kromě vchodu v budově A, kde tato výměna již proběhla. 

Prvky PZTS jsem dále použil v kancelářích zaměstnanců koleji VŠB – TUO pro ochranu 

těchto prostor v nepracovní době. Zamezit pohybu osobám v zadní části areálu nelze 

z důvodu otevřeného občerstvení u minigolfu, avšak je možné zamezit vjezdu vozidel 

výsuvným sloupem. Výsuvný sloup lze ovládat dálkovým ovládáním a pro případné 

zásobování bufetu a prádelny jej lze zasunout a zásobovací automobil nechat projet. 

V důsledku těchto úprav muselo dojít ke změnám ve stávající fyzické ostraze, 

a to vytvořením daných povinností pro externí firmu a zaměstnance koleji VŠB – TUO. 

Věřím, že tyto změny povedou ke snížení trestné činnost.     
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