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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

POCKLAN, L. Studie komplexní bezpečnosti budovy RCO2 ve městě Olomouc: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 

2010 

Diplomová práce se zabývá posouzením komplexní bezpečnosti výškové budovy RCO2 ve 

městě Olomouc. V úvodní části jsou uvedeny důleţité pojmy. Dále jsou popsány typy a 

rozdělení druhů budov, vymezení pojmů technická zařízení budov, automatizované systémy a 

inteligentní budovy. Dále práce uvádí náhledy na bezpečností aspekty a pokouší se je 

integrovat do vytvořeného modelu komplexní bezpečnosti. Rozbor jednotlivých aspektů je 

sestaven dle vytvořené koncepce. V závěru práce analyzuje systém současné správy 

bezpečnosti výškové budovy a zhodnotí jeho silné a slabé stránky z pohledu komplexní 

bezpečnosti.  

 

Klíčová slova: komplexní bezpečnost, inteligentní budovy, aspekty, koncepce, model, systém 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

POCKLAN, L. Study of Comprehensive Safety of RCO2 Building in the Town of Olomouc. 

Ostrava, 2010: Diploma thesis at the Faculty of safety engineering, VŠB - Technical 

University of Ostrava.  

Thesis deals with the assessment of comprehensive safety of high-rise building RCO2 in the 

Olomouc city. In the introductory section are important concepts. The following describes the 

types and categories of the buildings, definitions of technical equipment in buildings, 

automated systems and intelligent buildings. Further, the work provides a point of view on 

safety aspects and attempts to integrate it into a comprehensive security model. Analysis of 

individual aspects is compiled according to established conception. The thesis conclusion 

analyzes the current safety management system of the high-rise buildings and assesses its 

strengths and weaknesses from the perspective of comprehensive security. 

 

Key words: comprehensive safety, intelligent buildings, aspects, concept of, model, system 
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1 Úvod 

  S rostoucími poţadavky na bezpečnost v našem ţivotě se setkáváme téměř na kaţdém 

kroku. Vznikají nové směrnice, příslušné zákony, vyhlášky, dokumenty a plány pro celkové 

zlepšení bezpečnostní situace v zemích Evropské unie i v České republice. 

 Faktem je, ţe zajištění těchto podmínek ve společnosti není příliš ekonomicky 

výnosné, vţdy je ale na místě zváţení společensky ekonomické přijatelnosti rizika. V tomto 

ohledu je také potřeba zamyslet se na tím, jak riziko co nejvhodněji řídit. Základním směrem 

je zajištění ochrany zdraví a ţivota společně s prostředím, ve kterém ţijeme. Míra této 

ochrany je pak odrazem vyspělé moderní společnosti. Například při nově vznikajících 

administrativně-obchodních budovách, které bývají v danou dobu nejmodernější dominantou 

města, jsou poţadavky na reprezentaci a demonstrování ekonomické stability a moci 

upřednostňovány před finančními hledisky pouţitými při stavbě samotné. 

  Pocit bezpečí, stejně tak jako zajištění motivujícího pracovního prostředí příznivě 

ovlivňují pracovní výkonnost. Rostoucí vstupování moderních technologií do všech oblastí 

našeho ţivota se značně projevuje i u systémových řešení technicko-bezpečnostních funkcí 

budov. Jde o logické vyústění nároků na vysoký komfort a bezpečnost při minimální provozní 

náročnosti a při respektování zásad ohleduplnosti k ţivotnímu prostředí.  

  Ve své práci se snaţím poukázat na současnou potřebu při správě budov a v řízení 

těchto oblastí bezpečnosti. Je jasné, ţe bezpečnost je rozsáhlý systém, který nelze jednoduše 

popisovat. Postupem času se však dostáváme do míst, kde i v některých těchto oblastech je 

zapotřebí uvaţovat jednotně.  

  Cílem diplomové práce je tedy pohled na komplexní bezpečnost výškové 

administrativně-obchodní budovy. Součástí utváření komplexní bezpečnosti je integrace. 

Abychom mohli společně integrovat různé aspekty bezpečnosti a v konečné fázi hovořit o 

komplexní bezpečnosti je nutné najít tzv. „společnou řeč.“ Tedy společný způsob vyjádření 

rozsáhlého systému podpory ve formě legislativy, dokumentace a technických prostředků a to 

pro všechny oblasti bezpečnosti. 

 



 

8 

2 Rešerše 

BEBČÁK, P.; DUDÁČEK, A.; ŠENOVSKÝ, M. Vybrané kapitoly z požární ochrany III. 

Vyd. 1. Ostrava : Fakulta bezpečnostního inţenýrství, VŠB – TU Ostrava, 2006. 44 s. 

Dostupné z WWW: <http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-

III.pdf>. ISBN :80-86634-98-1. 

 Kniha se zabývá problematikou poţární ochrany, popisuje poţárně bezpečnostní 

zařízení. Zejména elektronickou poţární signalizaci, stabilní hasící zařízení a zařízení pro 

odvod tepla a kouře. 

 

MERZ, H. ; HANSEMANN, T. ; HUBNER, Ch. . Automatizované systémy budov : 

Sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACet. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing a.s., 

2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2367-9. 

 Kniha poskytuje přehled o významu automatizace v soukromých domech, obytných i 

účelových budovách a vysvětluje praktické fungování automatizačních struktur a jejich 

funkcí. Obzvláště velká pozornost je věnována systémům sběrnic a sítí. Vysvětluje čtenáři 

základy principů a metod aplikované informatiky v oblasti průmyslové komunikační techniky, 

vyuţívané k přenosu dat. 

 

RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Vyd. 2. Praha : Grada Publishing, 

a.s., 2006. 300 s. ISBN 80-247-1667-4. 

 Autoři se v knize komplexně zabývají řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. 

V podnikání, ale i ve veřejné sféře rozhoduje o úspěchu prevence a příprava na krizové 

situace. Jsou zde důleţité informace o základních druzích podnikatelských rizik, poznáte 

konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení včetně metod pro preventivní odstranění příčin 

vzniku rizikových situací a pro sníţení jejich nepříznivých důsledků 

 
 

Portál BOZPinfo [online]. Verze 3.0. 2002 [cit. 2010-04-27]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bozpinfo.cz>. ISSN 1801-0334. 

 Server se zabývá oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranou ţivotního 

prostředí v ČR a zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou 

veřejnost i další uţivatele především z řad malých a středních podnikatelů 
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3 Důleţité pojmy 

Nebezpečí - je pojem, kterým se často označují moţné zdroje nebo příčiny havárie. Rovněţ je 

vyuţívána definice, která uvádí, ţe nebezpečí je předmět nebo situace, které vytvářejí hrozbu 

ztrát. Jako alternativní termín pro vysvětlení významu tohoto slova se uţívá výraz „zdroj 

rizika“. 

Ohroţení - se pouţívá k tomu, aby se vyjádřilo, ţe došlo k aktivaci zdroje rizika a k jeho 

působení na okolí. 

Riziko - je často definováno jako funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s 

určitou velikostí jejich následků, obecně rovněţ jako  moţnost vzniku neţádoucích 

následků. 

Mimořádná situace - stav, kdy bezprostředně hrozí, ţe dojde k teroristickému či 

kriminálnímu napadení nebo k neoprávněnému nakládání s utajovanými skutečnostmi. 

Bezpečnost - stav, kdy jsou na nejniţší moţnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a 

ochoten při ni spolupracovat. 

Krizová situace - je stav váţného narušení fungování určitého systému či jeho části, spojený 

s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení. 

Chráněný zájem, aktivum - je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která můţe být 

zmenšena působením hrozby. 

Bezpečnostní politika - celkový záměr vedení a směr řízení bezpečnosti se stanovením 

kriterií pro hodnocení rizik. 

Analýza rizik - proces, který slouţí k odhadu ztrát, jeţ mohou vzniknout působením hrozeb 

na systém, a dává přehled o nebezpečnosti jednotlivých hrozeb, jejich zdrojích, 

zranitelnostech hodnoceného systému a rizikách, kterým je hodnocený systém vystaven. 

Hrozba - jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí moţné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem) moţného uplatnění této hrozby. 

Bezpečnostní rámce - v této práci chápejme jako například celá oblast poţární ochrany, 

ochrany objektu, apod. 

Bezpečnostní aspekty - v práci chápejme jako části bezpečnostních rámců, vztaţených přímo 

ke chráněnému zájmu. Jen ty aspekty bezpečnosti, které se zájmu přímo týkají a jsou tedy 

vybrané z rozsáhlých bezpečnostních rámců. 
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Havarijní plán - dokument, v němţ jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při 

vzniku závaţné mimořádné události nebo havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků. 

Havarijní připravenost - příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na 

jejich zmírnění. 

Krizový plán - krizový plán obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, 

tedy souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, pouţívaných při 

rozhodovací, řídící a koordinační činnosti v krizové situaci. 

Plán krizové připravenosti - plán, ve kterém je v návaznosti na zajišťování plnění opatření 

vyplývajících z krizového plánu, upravena příprava příslušné právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 
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4 Výškové budovy 

  Obecně budova
1
 je stavba prostorově soustředěná a navenek převáţně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými 

prostory. 

 Budovy mohou být rozličných typů – od jednoduchých přístřešků poskytujících pouze 

ochranu před deštěm, aţ po sloţité komplexy, jako je například nemocnice. V takto sloţitých 

budovách lze např. regulovat teplotu, klimatizaci, světlo, vzduch, pohyb bakterií a částic, tlak 

nebo pohyb a aktivity lidí. 

 Tvorba budov a jejich návrh jsou stejně staré jako lidstvo samo. Architekti v dnešní 

době navrhují většinu větších budov za pomoci týmu sloţeného z mnoha různě 

specializovaných inţenýrů. Menší a středně velké obytné domy obvykle nevyţadují 

nákladnou práci ze strany architektů ani inţenýrů. Informace týkající se této kapitoly byly 

čerpány především z internetového portálu TZB-INFO
2
. 

4.1 Typy a rozdělení budov 

 Jak jiţ bylo zníněno v předchozím textu, budovy nejsou identické a kaţdá stavba je 

tedy svým způsobem unikátní, můţeme se však pokusit je klasifikovat dle určitých 

charakterových znaků. 

 The World's Building Website
3
 (Světová databáze budov) člení budovy dle vyuţití 

takto: 

 kancelářské budovy, 

 residenční budovy, 

 budovy k bydlení, 

 nemocnice, 

 budovy ke vzdělávání. 

 

  

                                                 
1
 Dle Wikipedie, otevřené encyklopedie, <http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova>, [cit 30.3.2010]. 

2
 Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory  

nazývané souhrnně technická zařízení budov [8]. 

3
 Světová databáze budov, <http://www.emporis.com/application/>, [cit 30.3.2010]. 
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Dle List of building types
4
 (seznamu typů staveb), z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

rozdělujeme budovy následujícím způsobem: 

 Zemědělské budovy: 

stodoly, drůbeţárny, skleníky, sila, stáje, sklepy, seníky, usedlosti, studny, haly, sípky, 

vodní mlýny, větrné mlýny, vepříny, kravíny. 

 Komerční budovy: 

banky, bary, hospody, nevěstinec, casina, kavárny, společenská centra, budovy 

sdruţení, potravinářské budovy, hotely, motely, trţnice, noční kluby, kancelářské, 

restaurace, výškové budovy, mrakodrapy, obchody, reprezentační budovy, nákupní 

centra, burzy, supermarkety, sklady. 

 Obytné budovy: 

bloky s apartmány, azyly, obytné domy, ubytovny, dvougenerační, domy, domovy 

sester. 

 Vzdělávací budovy: 

vysoké školy, (učebny, ubytovny, koleje, studovny), ostatní školy, knihovny, muzea 

(galerie umění), divadlo (amfiteátr, koncertní sál, kino, opera, symfonie). 

 Vládní budovy: 

sídlo hlavy státu, městská radnice, konzulát, radnice, velvyslanectví, poţární stanice, 

paláce, parlamentní a senátní budovy, policejní stanice, pošty, vězení. 

 Průmyslové stavby: 

pivovary, továrny, slévárny, těţební budovy, elektrárny, rafinérie, ropné plošiny. 

 Vojenské budovy: 

kasárny, bunkry (opevněné stavby), hrady, citadely, městská brány, obranné zdi, 

pevnosti, věţe. 

 Parkování a skladování: 

stodoly, kůlny pro čluny, přístřešky, garáţe, hangáry, haly, zásobníky, sklady. 

 Náboţenské budovy: 

kostely (bazilika, katedrála, dóm, kaple, fara, martyrium), mešity, kláštery, pyramidy, 

svatyně, synagogy. 

 Tranzitní stanice: 

letištní terminály, autobusové nádraţí, přepravníky, stanice metra (metro, podzemní 

dráhy), ţelezniční stanice, stavidla, přístavy. 

                                                 
4
 Seznam typů staveb, <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_building_types>, [cit 30.3.2010]. 
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 Ostatní: 

akvadukty, umělecké stavby, lázně, nemocnice, nízká energetické budovy, stadiony 

(arény). 

 Pro všechny typy budov platí stavební zákon
5
 a tak by mělo řízení stavby probíhat v 

dikci Ministerstva pro místní rozvoj. 

4.2 Definice 

 Výšková budova
6
 je vysoká budova nebo stavba. Výškové budovy většinou plní 

funkci obytných budov nebo jako kancelářské prostory. 

 Rozvoj výškových budov začal po vynalezení výtahu a levného stavebního materiálu. 

Za výškové budovy se většinou povaţují budovy s výškou od 23 metrů do 100 metrů, 

výjimečně do 150 metrů, vyšší jsou označovány jako mrakodrapy.  

 Jak jiţ bylo zmíněno, výškové budovy mohou být navrhovány jako bytové domy, 

budovy občanské výstavby, nebo mohou obsahovat obě funkce zároveň. Vznikají tak 

polyfunkční budovy, u kterých se odstraňuje jednotnost vyplývající ze samotné funkce 

bydlení. V budovách se umisťují restaurace, obchody, společenské místnosti, administrativa 

příslušející k obytnému okrsku, garáţe a další provozy. Ve vícepodlaţních budovách vyšších 

skupin a zejména tedy ve výškových a velmi vysokých budovách s několika sty aţ tisíci 

obyvatel vznikají města ve městě.  

 Rozdělení všeobecně vysokých budov není jednotné. Termín vysoké budovy se uţívá 

jako obecné označení. V technické literatuře se setkáváme s vymezením vysokých budov jako 

stavby, které pro svoji výšku vyţadují zvláštní stavebně konstrukční, technický a 

technologický návrh. 

Důvody výstavby výškových budov: 

 vysoké ceny pozemků 

 nedostatek prostoru 

 potřeba být v centru 

 urbanistické řešení města 

 finanční návratnost 

 prestiţ 

                                                 
5 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

6
 Dle Wikipedie, otevřené encyklopedie <http://cs.wikipedia.org/wiki/Výšková_budova>, [cit 3.3.2010]. 
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4.3 Historie, Současnost, Budoucnost 

 Krátký pohled na výstavbu výškových budov z hlediska času. Jaký byl účel těchto 

staveb v minulosti a dnes, pouţité materiály, vývoj ve stavebnictví, řešené problémy s 

výstavbou a vyuţitím výškových budov. 

4.3.1 Historie 

 Ve vývoji stavebnictví v České republice (dále téţ "ČR“) se na přelomu tisíciletí 

začínají ve větší míře objevovat budovy, které byly dosud málo četné, spíše výjimečné. 

Počátky tohoto vývoje spadají do 90. let minulého století a velmi zřídka i do předchozího 

období, kdy byly spíše ojedinělé. Navrhování těchto budov je podníceno jednak vývojem 

stavebnictví v okolních evropských státech a jednak novou ekonomickou situací v ČR.  

 

Historické pohledy: 

 materiál – dřevo, cihly a kámen, 

 problémy – hmotnost, stabilita a světlo, 

 vývoj – ţelezo, ocel, beton, 

 účel – převáţně administrativní, 

 1885 Chicago Home Insurance, 10 podlaţí, první mrakodrap, podporovaný ocelovým 

rámem, kombinovaný nosný systém. 

 

4.3.2 Současnost a budoucnost 

 Rozšiřování výstavby výškových budov  závisí zásadně na dvou podmínkách. První je 

poţadavek na zdůraznění značné významnosti činnosti (podnikání) investora, pro kterého je 

budova určena, a dále zvýšení ekonomické efektivity podnikání mimořádným rozsahem 

výstavby a někdy netradičním, architektonicky velmi působivým účinkem na návštěvníky, 

kteří do budovy vstupují. Druhou podmínkou jsou okolnosti vyplývající z technických, 

energetických a především z nových ekologických poţadavků. Obě tyto podmínky mohou být 

uplatněny při návrhu jedné budovy a projekt technických zařízení obsahuje četná specifika a 

liší se značně od tradičního návrhu. Důleţitým podkladem pro návrh technických zařízení je 

architektonický a stavební plán budovy z hlediska prostorového řešení, dispozice a volby 

konstrukce.  

 Stavění vyšších budov je mimořádně investičně a provozně náročné, coţ činí výstavbu 

těchto budov, zvláště pokud jsou určeny k bydlení, problematickou. Budovy občanské 
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výstavby (např. správní a bankovní) podléhají odlišným kritériím. Jedná se především o 

poţadavky na reprezentaci a demonstrování ekonomické stability a moci, které se mohou 

upřednostňovat před ekonomickými hledisky. 

 

Současné pohledy: 

 materiál –ocel, beton, předpínané konstrukce, 

 „vertikální města“ - stále vyšší budovy, 

 účel – multifunkční vyuţití, 

 problematika – bezpečnost při nenadálých situacích. 

 

Řešené problémy jsou v zásadě v těchto oblastech: 

 cena, 

 statika a dynamika, 

 poţární bezpečnost, 

 house technika, 

 vertikální doprava, 

 technologie výstavby, 

 bezpečnost výstavby, 

 logistika, 

 vibrace, 

 přenos zvuků, 

 rychlost výstavby. 

 

Limity výškových budov: 

 peníze – ne technická řešení, 

 hluboké základy, 

 transport vody a vzduchu, 

 poměr hrubé a uţitné plochy, 

 zatíţení větrem, 

 technologie výstavby, 

 logistika.

 

 V oblasti výstavby nových výškových budov není moţné se sjednotit ve všech bodech, 

protoţe kaţdý projekt je unikátní (klient, design team, zadání, geografie, geologie, logistika, 

tvar, výška, prostření, ekonomika, vyuţití, zdroje, apod.). 

 

Pohled na budoucnost: 

 mrakodrapová města - ţivot v nich, práce, zábava, 

 nové materiály a způsoby jejich vyuţití, 

 značný rozmach v oblasti technických zařízení budov, 

 zavedení pojmů "inteligentní budovy" viz. 4.4. 
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Technické moţnosti: 

 stále nevyřešená otázka zda ocel či beton, 

 pouze betonové objekty (obvykle s pouţitím předpínání), 

 pouze ocelové objekty, 

 mnoho kombinací, 

 kaţdý systém má výhody i nevýhody. 

4.4 Inteligentní budovy 

 V této podkapitole jde o postupné nasměrování k pojmu inteligentní budovy. Nejprve 

je třeba objasnit pojmy "technická zařízení budov" a následně "automatizované systémy 

budov", které jsou základem pro tvorbu tzv."inteligentních budov". 

4.4.1 Technická zařízení budov 

 Pojem technické zařízení budov (dále téţ „TZB“) zahrnuje veškeré vnitřní instalace 

a zařízení slouţící k vyuţití energií v budovách. Nebo také technické vybavení budov 

zahrnuje mnoţství zařízení, která jsou pro provoz budov nezbytná. K nejdůleţitějším 

technickým zařízením patří dodávka tepla, chladících médií, čerstvého vzduchu, vody a 

elektrické energie. K tomu dále přibývají zařízení slouţící k likvidaci odpadů, zařízení pro 

kanalizaci se řídí podle odborných profesí, které tato zařízení instalují. Aby tato zařízení 

mohla v současné době automaticky a hospodárně fungovat, musí být vybavena příslušnými 

regulačními a řídícími moduly. Dodavatelé součástí technických zařízení, kterými jsou 

budovy vybaveny, mají k dispozici poţadované monitorovací a řídící jednotky (DDC moduly) 

pro tato zařízení (viz. Obrázek 1). Dodavatel příslušné části technického zařízení pro tvorbu 

prostředí pak zodpovídá i za vybavení své instalace zařízeními měřící, řídící a regulační 

techniky (dále téţ „MaR“). Do TZB přístrojů nebo oblastí zahrnujeme například: 

 vytápění, 

 ventilace, 

 klimatizace a chlazení, 

 dodávky el. energie, 

 osvětlení, 

 ţaluzie, 

 sanitární přístroje, 
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 ohlašování poţáru, 

 ohlašování neoprávněného vstupu, 

 domovní kamerový systém, 

 technika sítě, zasíťování, 

 multimédia, 

 výtahy, 

 telefonní přístroje, 

 údrţba. 

 

4.4.2 Automatizované systémy budov 

 Automatizace budov je digitální měřící, kontrolní, regulační a řídící technika pro 

technické vybavení budov. Automatizace budov se vyvinula v samostatný a významný 

aplikační obor automatizační techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení jak 

provozovatelům, tak i uţivatelům všech druhů budov. Automatizační prvky, jakými jsou 

senzory, akční členy a regulátory, řídicí mikropočítače a vizualizace procesů zpravidla fungují 

decentralizovaně. Aby tyto přístroje mohly provádět sloţité úkony a následně i pracovat na 

centrální úrovni, musí být vybaveny komunikačním systémem pro vzájemnou (obousměrnou) 

výměnu dat. K tomuto účelu se pouţívají provozní sběrnice, tzv. sběrnice pole (Field Bus) 

(viz.Obrázek 2), a sítě. 

 

Obrázek 2 - TZB propojená kvůli vzájemné komunikaci - úroveň automatizace (upravil dle Automatizované systémy budov [3]). 

 

Obrázek 1 - TZB vytápění - procesní úroveň (upravil 

dle Automatizované systémy budov [3]). 
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 Automatizace budov, přesněji automatizační a řídící systémy budov (BACS - Building 

Automation and Control Systems), přejímají koordinační a integrační roli. Informačně 

technická integrace vyţaduje zajištění konektivity, coţ je moţno realizovat třemi způsoby: 

 Za prvé se TZB můţe řídit a regulovat vestavěnými řídícími jednotkami, tj.DDC - 

moduly a komponentami, které jsou integrovány do systémové techniky budov. Toto 

je obvyklé u TZB, jakými jsou vytápění, větrání, klimatizace. 

 Za druhé - integraci je moţno zajistit prostřednictvím speciálních DDC  modulů, které 

nebudou samy provádět řídící funkcionality, ale zajistí monitoring, vstupní a výstupní 

konektivitu. To je obvyklé u TZB, která jsou vybavena vlastními automatizačními 

prostředky. Tento způsob se vyuţívá u TZB sanity a zajištění dodávek elektrické 

energie. 

 Za třetí - u této realizační varianty je zajištěná přímá konektivita mezi příslušnými 

TZB a řídícím počítačem v rámci automatizační sítě. Tato varianta je vhodná zejména 

tam, kde se přenáší velký objem dat, nebo tam, kde má připojené TZB vlastní počítač. 

V tomto případě se přenos dat realizuje bez rozsáhlých kabelových rozvodů, 

prostřednictvím sběrnice eventuelně v síti. To je vhodné zejména u integrace 

podřízených (SLAVE) videosystémů, či u nadřazeného systému (MASTER) 

vyúčtování a úhrad. 

  

 V kaţdém případě je pro realizaci jakékoliv z těchto variant nutné, aby z logického i 

informačně - technického hlediska bylo přesně definováno rozhraní - interface mezi provozně 

technickými instalacemi jednotlivých technických zařízeních budov. 

 Automatizační a řídící systém budov přizpůsobuje a integruje z informačně - 

technického hlediska jednotlivá zařízení budov do jednoho celku a umoţňuje jejich centrální 

monitorování a řízení počítačem na úrovni managementu. 

4.4.3 Pojem Inteligentní budovy 

 V dnešní době mohutného technologického rozvoje roste potřeba úspory času a 

nákladů investorů a uţivatelů. Těchto úspor můţeme dosáhnout vzájemnou propojeností a 

kompatibilitou jednotlivých technologií a komplexní správou veškerého technického 

vybavení budov. Dále můţeme říci, ţe inteligentní budova (dále téţ „IB“) kombinuje inovace 

technologického i organizačního charakteru s lokálními i centrálními principy 
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automatizovaného řízení tak, aby se maximalizovala rychlost návratu investic do budovy 

vloţených. 

 Pojem inteligentní budova (IB): chápejme především jako budovu s velmi 

pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu (viz Obrázek 3). Nutná je zde především 

inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů a 

technologií včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu uţívání 

a provozování inteligentních systémů. Jednotlivé funkce inteligentní budovy lze rozdělit do 

skupin podle účelu: 

 Energetické a ekologické sluţby: 

 zařazujeme sluţby zajišťující provoz energetických a ekologických systémů budov, 

tzn. technických zařízení určených pro přenos energie a médií pro zajištění kvality 

prostředí. 

 Komfortní sluţby: 

 vytvářejí vnitřní prostředí budov. Jedná se o vytápění, chlazení a větrání místností, 

ovládání umělého osvětlení, ovládání vrat a dveří, vzdáleného monitorování parametrů 

objektu. 

 Bezpečnostní sluţby: 

 kategorie bezpečnostních sluţeb je asi nejrozvinutější oblastí v řízení inteligentních 

budov. Patří sem systémy monitorování vstupu osob do objektu, pohybu osob v 

objektu, dále pak systémy protipoţární ochrany a zabezpečení proti havarijním stavům 

jednotlivých technických systémů. Díky tomu, ţe bezpečnostní sluţby v oblasti 

ochrany budovy před nezvanými návštěvníky mají na rozdíl od ochrany před 

technickými poruchami za soupeře člověka, jenţ se snaţí tyto systémy obelstít, je to 

jedna z nejrychleji se rozvíjejících se oblastí.  

 Dopravní sluţby: 

 optimalizaci provozu výtahů, eskalátorů a travelátorů. 

 Sociální sluţby: 

 ochranu a zvýšení vyuţitelnosti budovy pro děti, tělesně postiţené, seniory a nemocné, 

přivolání pomoci v nouzi, monitorování základních ţivotních funkcí a sluţby 

pomáhající eliminovat handicap uţivatelů, umístění alarmových tlačítek v 

místnostech. 
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 Zábavní sluţby: 

 v oblasti zábavy se centrem audiovizuálního systému stává jeden domácí počítač 

zajišťující od přehrávání hudby a obrazu po příjem televizního signálu, nahrávání, 

komunikace, hraní her a on-line obchodování. 

 Komerční sluţby: 

 moţnost se představit, reklamní plochy, zjednodušené objednávky pomocí terminálů, 

bezobsluţné úschovny zavazadel apod. 

 

 Rostoucí vstupování moderních elektronických technologií do všech oblastí našeho 

ţivota se značně projevuje i u systémových řešení technicko-bezpečnostních funkcí budov. 

Jedná se o logické vyústění poţadavků na vysoký komfort a bezpečnost při minimální 

provozní náročnosti a při respektování principu šetrnosti k ţivotnímu prostředí. 

 

 

Obrázek 3 - Standartizované sběrnice a sítě v automatizaci budov - úroveň managementu (upravil dle Automatizované systémy budov [3]). 

 

Úroveň řídících PC 

Úroveň TZB 
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5 Teorie komplexní bezpečnosti 

 V této problematice je základním úkolem a úsilím pocit bezpečí. Jedná se o 

subjektivní pocit, který náleţí určitým předpokladům a ty jsou společensky vnímány obdobně. 

Pro běţnou praxi to znamená, dostatečně potlačené riziko na přijatelnou úroveň. V kaţdé 

organizaci můţe být úroveň rizika jiná, je proto nutné vytvořit adekvátní bezpečnostní 

opatření. V zásadě jde tedy o to, riziko odhalit a následně zvolit vhodná opatření. 

 Prvním krokem se zabývá analýza rizik
7
. Navazující i zaštiťující činností je řízení 

rizik
8
 (management rizik). V souvislosti s těmito činnostmi je zapotřebí určitá bezpečnostní 

terminologie
9
. Význam pojmu komplexní bezpečnost (dále téţ „KB“) zatím není v ţádné 

publikaci definován a blíţe popsán. V následujících podkapitolách budou podrobněji popsány 

různé náhledy na bezpečnostní aspekty a  také vytvořen obecný model komplexní bezpečnosti 

tak, aby mohl být aplikován pro řízení a správu bezpečnosti objektu. 

5.1 Komplexní bezpečnost 

 Význam slova bezpečnost - je to stav bytí, „bezpečný“ stav chráněného proti 

fyzickým, sociálním, duchovním, finančním, politickým, emočním, pracovním, 

psychologickým, vzdělávacím nebo jiným důsledkům selhání, poškození, chybám, nehodám, 

nebo jakýmkoliv jiným událostem, které by mohly být povaţovány za neţádoucí. Také můţe 

mít podobu chráněného zájmu před událostmi nebo expozicí něčeho, co způsobuje zdravotní 

nebo ekonomické ztráty. 

 Význam slova komplexní (z lat. complexus, zahrnující, objímající, shrnující) znamená 

sloţený, sloţitý, zahrnující všechny stránky věci, případně i souvislosti. Velmi běţné, módní 

slovo s mnoha významy. 

 Význam slova komplexní bezpečnost se tedy můţe přetlumočit jako všezahrnující 

stav chráněného zájmu.  

 Abychom mohli lépe pochopit tento pojem je nutné si uvědomit ještě jeden zásadní 

poznatek.  Čeho se vlastně komplexní bezpečnost týká, tedy komplexní bezpečnost toho, na 

                                                 
7
 Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu 

na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závaţnosti.  

8
 Řízení rizik zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a pouţití systematického postupu ke zjištění 

souvislostí, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí [4]. 

9
 Kniha publikovaná v roce 2003 jako ''Česká bezpečnostní terminologie'' [6]. 
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čem je uţ moţné vytvořit si nějakou konkrétnější představu. Například obce, budovy, 

elektrárny, produktu apod. Rozsah vnitřních aspektů bezpečnosti tedy tvoří samotný objekt 

chráněného zájmu. V komplexní bezpečnosti jde především o vnímání v širších souvislostech, 

o přehlednost v široké problematice, o koordinaci a uvědomění, o nově vznikající moţnosti 

řešení. 

 Bezpečnostní rámce, které jsou uţ do značné míry propracované v naší právní 

společnosti, a ze kterých můţeme čerpat jsou například tyto: 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), 

- hygiena, 

- poţární bezpečnost (PO), 

- protivýbuchová prevence, 

- fyzická ochrana majetku, 

- ochrana utajovaných skutečností a obchodního tajemství, 

- havarijní a krizové plánování (HP a KP), 

- havarijní připravenost, 

- ochrana ţivotního prostředí (OŢP), 

- radiační připravenost, 

- a další. 

 

 Setkáváme se tak s celou oblastí komplexní bezpečnosti. Tyto rámce bezpečnosti však 

nemají vazbu k určitému objektu chráněného zájmu. Pro ten posuzujeme  právě jeho vnitřní 

vazby i vazby s jeho okolím. To znamená, ţe z těchto rámců bezpečnosti jsou po odhalení 

rizika a při zavádění opatření vybrány jen vhodné aspekty. Mluvíme tedy o bezpečnostních 

aspektech týkajících se přímo chráněného zájmu. Bezpečnostní aspekty jsou tedy 

podmnoţinou obecných bezpečnostních rámců a týkají se přímo vazeb chráněného zájmu. 

 

Některé důvody proč se s KB setkáváme jiţ dnes: 

 technologické (spolupráce různých systémů, automatizace), 

 koordinační (při znalostech KB jsou lépe vedeny oblasti bezpečnosti, například při 

mimořádných událostech (dále téţ „MU“) spolupráce s integrovaným záchranným 

systémem (dále téţ „IZS“)), 

 ekonomické (bezstarostnost, zadavatel pouze zadá k vypracování, úspora času a peněz, 

neţ kdyby sám koordinoval spoustu odborníku na PO, BOZP, OŢP, atd., 
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 celkový přehled (vedení, statistiky, prostor pro zlepšování (certifikáty), vytváření 

celkového vztahu firmy k bezpečnosti). 

 

5.2 Nahlíţení na bezpečnostní aspekty 

Na bezpečnostní aspekty můţeme nahlíţet z hlediska:  

 Místa a předmětu, kde je zavádíme. 

Velmi záleţí na tom, kde bezpečnostní aspekty řešíme. Na první místo řadíme znalost 

co je předmětem (objektem) našeho zájmu a prostředí chráněného zájmu, kde chceme 

aplikovat opatření.  

 Času, kdy je zavádíme.  

Rozdílné činnosti provádíme při návrhu projektu, ve kterém aplikujeme bezpečnostní 

řešení, při realizaci projektu (při stavbě), během provozu (za chodu), po ukončení 

provozu atd. 

 Stavu, kdy je vyuţíváme. 

Řízení bezpečnosti za běţného stavu provozu můţeme chápat jako zvládnuté, obecně 

můţe říci, ţe v kaţdé organizaci mají vytvořen nějaký systém řízení bezpečnosti. 

Rozděleny jsou povinnosti a pravomoci v řešených oblastech bezpečnosti chráněného 

zájmu a za běţného provozu jde především o kontrolu plnění. 

V případě mimořádné události uţ to neplatí. Zákon [7] sice nařizuje veřejné správě 

přípravu na tyto moţné hrozby, ale v rámci podnikatelské sféry je tato oblast řešena 

jen pro několik stovek určených podnikatelských subjektů. Přípravu na ně tvoří 

havarijní a krizové plány a plány krizové připravenosti. Abychom mohli uvaţovat o 

přípravě na mimořádné události, je nutné mít přehled o celé situaci. Především vědět, 

co nás ohroţuje a jaké opatření na to jiţ máme. Poté můţeme řešit jak co nejrychleji a 

nejefektivněji zvládnout danou mimořádnou událost. V přípravě na takováto opatření 

proti MU můţeme vyuţít pohled viz. 5.3. 

 Povinnosti nebo dobrovolnosti. 

Dalším pohledem na bezpečnostní aspekty je otázka povinnosti. Jsme vázání 

legislativou v podobě zákonů, vyhlášek, nařízení, norem, apod. nebo můţeme 

dobrovolně ještě více prohlubovat činnosti v těchto oblastech (certifikáty, 

připravenost, atd.). 

 Úrovně nabízené podpory. 
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Kaţdý rámec bezpečnosti (PO, BOZP, OŢP, atd.) lze rozdělit dle úrovně podpory, 

kterou nabízí. Na legislativní, ze které vychází dokumentace, tedy jaká si direktivní 

podpora, a nezbytná technická podpora. Aby bylo moţné jakkoliv řídit bezpečnost v 

organizaci, je třeba si udělat souhrnnou představu o všech aspektech bezpečnosti v 

organizaci. Kdybychom se pokusili rozdělit všechny bezpečnostní rámce, mohli 

bychom uvaţovat o spojení podle výše zmíněných úrovní podpory na všechny 

legislativní, všechny organizační a všechny technické aspekty bezpečnosti (pro PO, 

BOZP, OŢP, atd.) chráněného zájmu, měli bychom tak přehled o komplexní 

bezpečnosti. Bylo by tak moţné lépe kontrolovat a řídit jednotlivé úrovně podpory  a 

také bezpečnost jako celek. Podobný přehled by mohl být také vhodným podkladem 

pro tvorbu krizových plánů. 

 

5.3 Integrace aspektů dle úrovně podpory 

 Tato podkapitola je zaměřena především na pohled bezpečnosti, jako na soubor 

legislativní z ní vyplývající organizační a technické podpory při vytváření bezpečnosti. Kaţdý 

rámec bezpečnosti se jeví jako samostatný obor, který teoreticky i prakticky řeší svá úskalí a 

na základě jejich vyhodnocení vzniká rozsáhlý systém podpory. Legislativní (právní), 

organizační (manaţerská) a technická podpora. V praxi je běţné, ţe jednotlivé úrovně 

podpory v organizaci mají na starosti různé osoby (vedení - odpovědné osoby - údrţba). Jak 

jiţ bylo řečeno v souvislosti s organizací, existuje také mnoho oblastí bezpečnosti. Tedy 

mnoho takových podnětů v řízení bezpečnosti na trase (vedoucí - odpovědná osoba - údrţba). 

Většinou tedy vzniká neuspořádaný tok informací při řízení bezpečnosti.  

 Součástí utváření komplexní bezpečnosti je integrace. Aby bylo moţné společně 

integrovat různé aspekty bezpečnosti a v konečné fázi hovořit o komplexní bezpečnosti je 

nutné si najít tzv. "společnou řeč". Tedy společný způsob vyjádření rozsáhlého systému 

podpory jednotlivých bezpečnostních rámců.  

 

5.3.1 Návrh koncepce integrace bezpečnostních aspektů dle úrovně podpory 

 Východiskem nejsou uţ vytvořené postupy nebo metodické pokyny, které by integraci 

bezpečnostních aspektů (dále téţ „IBA“) ošetřovaly, zkrátka a jednoduše proto, ţe to úzce 

souvisí s komplexní bezpečností, která není také zatím nikde oficiálně řešena a vychází „jen“ 

z trendu současné praxe i z oblastí TZB.  
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 Hlavním východiskem je tedy vzniklá „potřeba“ společného způsobu vyjádření 

vedoucího ke komplexní bezpečnosti. Pro pochopení, co je dále potřeba vytvořit, můţe být 

metaforou jakási „sběrnice“
10

, ve smyslu sběru a vysílání různých dat stejnou metodou a 

určenými pravidly, působí a propojuje jako nezbytná součást celého systému. Uţ teď je vidět 

v náznaku paralela integrace TZB do jednotného celku inteligentní budovy, stejně tak jako 

integrace bezpečnostních rámců v modelu komplexní bezpečnosti. Mezi hlavní poţadavky na 

případný program nebo prostředí IBA je tedy funkce jakési sběrnice:  

 společný komunikační kanál, 

obecně prostor, ve kterém je realizována, spolu s vysvětlením jakým způsobem 

probíhá komunikace (vytvoření komunikačního protokolu
11

), 

 adresace jednotlivých částí, 

moţnost jednoduše najít, přiřadit, upravit, 

 práce signálů z různých zdrojů, 

moţnost práce s novými aspekty v jiných případech řešení (univerzálnost), 

 mohou vysílat postupně různé jednotky, 

optimalizace pro uţivatele, například bezpečnostní profily, zaškolení 

 vyplývají z jednoho společného vedení, které je současně pro několik jednotek, 

společný cíl, moţnost integrace takového modelu. 

 

Postup při tvorbě koncepce IBA: 

Cílem je: vytvoření koncepce integrace bezpečnostních aspektů tak, aby splňoval hlavní 

zásady a byl schopen spoluvytvořit model komplexní bezpečnosti. K pochopení následujícího 

textu je nutná znalost kapitoly 3, 4 a 5. 

Hlavní zásady: 

 Záměry integrace jsou dlouhodobě udrţitelné a jsou zaloţeny na potřebě flexibility. 

 Bezpečnostní rámce (BR) jsou nezbytné k vytvoření komplexní bezpečnosti (KB). 

 Záměry v oblasti integrace směřují od rámců bezpečnosti přes IBA a následně ke KB. 

 Integrace BR je přirozeným důsledkem působení BR samostatně. 

 Hlavním principem KB je přirozený vývoj a přechod v oblastech bezpečnosti.  

 Podpora integrace BR je zaloţena na aktivním přístupu všech, kteří pociťují nový směr 

vývoje a chtějí provést změny k zavedení KB. 

                                                 
10

 Dle Wikipedia, otevřené encyklopedie, <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice>, [cit 2.4.2010]. 

11
 Dle Wikipedie, <http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunika%C4%8Dn%C3%AD_protokol>, [cit 2.4.2010]. 
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5.3.2 Koncepce IBA 

 Je tedy uvedeno, ţe vycházíme z bezpečnostních rámců a snaţíme se aplikovat 

společný způsob vyjádření, který by mohl mít tuto podobu: 

 Kaţdý BR rozdělíme dle podpory, kterou v současnosti poskytuje. Na legislativní 

(direktivní), organizační a technickou podporu. A takto především proto, aby bylo moţné tyto 

úrovně podpory spojovat ve všech rámcích bezpečnosti do modelu KB.  

 Například v úrovni „strategické či direktivní“ by výsledek vypadal tak, ţe je sepsán 

úplný přehled legislativní podpory (povinností) a námi vytvořených poţadavků (dobrovolné) 

z vedení společnosti, v rámci bezpečnosti např. BOZP, vztahující se přímo k vlastní 

společnosti (organizaci). Tímto byly vytvořeny bezpečnostní aspekty na strategické úrovni 

pro BOZP. Tvoří to tedy jakýsi komplexní přehled čím vším se společnost musí a chce řídit, v 

rámci BOZP, můţeme to také nazvat  „direktivní" podpora“ BOZP. Podobně můţeme pro 

úroveň organizační a technickou. Pro takovýto princip rozdělení a pro názornou a výstiţnou 

představu je koncepce IBA znázorněna jako pyramida. Kde je zřejmá i hierarchická struktura 

úrovňového modelu koncepce IBA (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 - Koncepce integrace bezpečnostních aspektů (IBA) 

 

 

Jednotlivé úrovně koncepce IBA: 

S - Strategická tady plně definuje moţnosti rozhodování. Prostor strategií je seznam všech 

moţných alternativ, které jsou dostupné. Místo pro zadání vypracování analýz, statistik, 

brainstormingu atd., následné určení váhy či úrovně zabezpečení. Určení bezpečnostní 

politiky, ekonomická přijatelnost rizika. Provádí se vţdy jen na nejvyšší úrovni řízení nebo 
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podpory (ve vedení společnosti). Strategie určuje mnoţství organizační a technické podpory. 

Počátečním pohledem můţe být důvod zavedení:  

 povinnost - zákony, nařízení a vyhlášky a normy platné pro dané BR, tady často 

nemůţeme dělat míň, ale za to víme co musíme, 

 dobrovolnost - stejně tak certifikáty a jiné motivační prvky pro zlepšování stavu, BA 

jsou pro nás významné, efektivní, nebo drahé a zbytečné, (dojde k rozhodnutí). 

 

 Výsledkem je, jak moc to tedy budu chránit, jaké vloţím investice, jakou váhu tomuto 

aspektu přidělím, určím hloubku a šíři zaměření se, důleţitost. Jednoduše rozsah direktivní 

podpory pro určitou oblast bezpečnosti. 

 

O - Organizační jsou míněny činnosti, které jsou součástí procesu řízení (organizování). 

Zejména dokumentace a lidé v tomto činní. Vytvoření seznamu všech dokumentů 

vztahujících se k BR v organizaci. Vytvoření kalendáře pro činnosti (aktualizace, kontroly, 

školení, vedení statistik apod.). Seznamy kontaktů zainteresovaných osob a definování jejich 

zodpovědnosti. 

 

T - Technická zařízení a technika , systémy aktivních a pasivních prvků ochrany, technologie 

úspory energií, atd. Vytvoření modelu chráněného zájmu (objektu) např. pomocí software, 

seznam pouţitých prvků, jejich funkce, ţivotnost, hodnocení jejich stavu, apod.  

 

Pro představu je uvedeno, kdy je o této koncepci moţné uvaţovat a zapojit ji do vytváření 

dokumentace v organizaci, lze vidět (viz. Obrázek 5). 
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Obrázek 5 - Zařazení koncepce IBA do zpracovávaného rámce bezpečnosti 

 

Následné moţnosti: 

 Výsledkem by měl být systém, u kterého bude jednoduché posuzovat jednotlivé BR i 

celou KB. Finální podoba, do které směřujeme díky této koncepci, by mohla být např. v 

podobě odladěného programu (informačního systému
12

), který by umoţňoval snadnou práci v 

S-O-T úrovních např. pověřené osobě v oblasti bezpečnosti. 

 Bylo by tedy v reálném čase vidět, kde je nebezpečí, kde jsou mezery, na co jsme 

zapomněli, co je potřeba v nejbliţších dnech udělat. A nejen to, snadně dostupné by byly i 

kontakty na zainteresované osoby, popřípadě výrobce. Tento nástroj by umoţňoval náhledy a 

editaci dokumentace a podpůrných systémů uţivatelům s dostatečným oprávněním, tedy 

systém řízeného přístupu apod.  

 Návrh takového nástroje se přímo nabízí. Rozsah dalších moţností a definování 

základních poţadavků na takovýto systém je uveden viz. 5.4. 

                                                 
12

 Informační systém (IS) je systém pro sběr, udrţování, zpracování a poskytování informací a dat. 
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5.4 Návrh modelu komplexní bezpečnosti 

 V současné době neexistuje obecný model komplexní bezpečnosti, kde je umoţněno 

posuzování a řízení celku bezpečnosti, a který je vhodný pro jakýkoliv chráněný zájem.  

Návrh modelu komplexní bezpečnosti (dále téţ „modelu KB“) je součástí této práce nejen z 

důvodu, aby uzavřela pohled na výše popisovanou integraci bezpečnostních aspektů, ale 

především proto, ţe z tohoto pohledu je takovýto koncept moţným vyústěním pro přehlednou 

správu a řízení bezpečnosti jako celku. Pokud by vzniknul takový poţadavek, je model KB 

právě k tomuto vytvořen. Působí tedy jako obecné schéma pro vytváření různých nástrojů 

komplexní bezpečnosti. 

 Cílem je: definovat ideální procesy, které povedou k efektivnímu řízení toku 

informací v komplexní bezpečnosti a k překlenutí mezer, které jsou ve fázi samostatného 

působení bezpečnostních rámců nalezeny. Řada nových poznatků a propojení rámců se vyvíjí 

samočinně jiţ dnes, model KB poukazuje na moţnou centralizaci sluţeb v oblasti řízení 

bezpečnosti. 

 Aby se dosáhlo názornosti modelu, bude nutné popsat a implementovat všechny 

procesy potřebné pro činnost komplexní bezpečnosti. Zejména současné působení rámců 

bezpečnosti, převod do aspektů bezpečnosti (pomocí S-O-T), definování funkce komplexní 

bezpečnosti. Model komplexní bezpečnosti (viz. Obrázek 6). 
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Obrázek 6 - Modelu komplexní bezpečnosti (směr postupu procesů zleva doprava) 

 

 V této části práce sou popisovány důleţité kroky před definováním přesných 

poţadavků tedy funkce případného informačního systému komplexní bezpečnosti jako 

nástroje konkrétní organizace pro správu. Konkrétnímu návrhu informačního systému nebo 

také nástroje komplexní bezpečnosti musí předcházet celá řada analýz. U návrhu nástroje KB 

potřebujeme znát informace o: 

 analýzách rizik  

 vhodně ucelené informace o BR (nejlépe sepsané do S-O-T) 

 skupinách uţivatelů budoucího nástroje 

 potřebách uţivatelů  

 toku informací  

 povinnostech podávat zprávy  

 pozadí administrativního vedení  

 pozadí infrastruktury IT  

 

 Výsledky těchto analýz by mohly být podkladem pro návrh následujících poţadavků 

nástroje komplexní bezpečnosti: 
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1. Řízení procesů  

2. Poţadované datové standardy  

3. Zajištění a kontrola kvality 

4. Datový model  

 

1. Řízení procesů 

 Hlavním cílem je zřídit organizační jednotku tzn. nástroj komplexní bezpečnosti, která 

bude zodpovědná za nakládání s informacemi o KB, získávání informací, jejich zpracování, 

interpretaci a vyhodnocování. Veškeré dotazy ze strany "vedení" nebo dalších moţných 

zodpovědných osob budou zpracovávány jednotkou nástroje KB. Nástroj také zajistí kvalitu, 

spolehlivost, přesnost a aktuálnost poskytovaných informačních sluţeb. Musí také zaručit, ţe 

nebudou převzaty sluţby ţádné organizace, aby pořizovala nebo vyhodnocovala informace o 

KB neoprávněným osobám. 

 Budou podrobně definovány veškeré procesní kroky potřebné pro správu. Veškeré 

popisy, procesní kroky a transfer informací mezi procesními kroky, tzn. celkový řetěz procesů 

nástroje KB, budou zdokumentovány a zveřejněny. 

  

2. Poţadované datové standardy 

 Evropské směrnice, mezinárodní konvence a dobrá praxe vyţadují standardy při 

získávání dat jak na vědecké tak i na technické úrovni. Získávání dat je prvním krokem 

jakéhokoli řetězu procesů pro správu. V kaţdém takovém projektu budou popsány minimální 

poţadavky na získávání dat a postupné procesní kroky. Tyto minimální standardy lze ale 

pouţít na jakýkoli další informační nástroj. 

 

3. Zajištění a kontrola kvality 

 Nástroj KB vytvoří celkový systém zajištění a kontroly kvality informací proti 

případnému zneuţití a např. potřebě informace zpětně pouţít. Buďto zaloţený na vlastních 

poţadavcích na kvalitu nebo na evropských kritériích pro standardy pro řízení kvality 

(TIQM
13

). 

 Zajištění kvality bude zahrnovat všechny kroky v řetězu procesů. Kritéria kvality jsou 

dostupná pro pořizování dat, jejich zpracování a transfer mezi jednotlivými procesními kroky. 

Samotný proces řízení informací bude podléhat řízení kvality.  

                                                 
13

 Detailněji dle <http://tiqm.akamonitor.cz/>, [cit 12.4.2010]. 
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4. Datový model 

 Datový model bude orientován na sluţby. Nabízené sluţby budou zahrnovat zprávy, 

tisk, stahování dokumentů a další. Náhled dat (tzn. výstup) bude umoţněn například pomocí 

internetového vyhledávače. Nástroj KB pomůţe pouze zavádět rutinní postupy a rozhraní pro 

výměnu dat a přístup k datům. Veškeré sluţby, které nástroj bude nabízet, budou popsány v 

seznamu sluţeb. Pokud nástroj vytvoří vlastní produkty, budou tyto produkty uloţeny v jejím 

vlastním datovém skladu. Všichni zúčastnění budou mít přístup ke všem svým datům, která 

poskytli. Integrující úroveň je zaloţena na funkci komplexní bezpečnosti. Veškeré informace 

(nebo data) musí být jasně definovány v čase a prostoru, aby bylo moţné je adresovat. 

 

Funkce komplexní bezpečnosti. 

 Jako poslední fáze vyhodnocení vstupních poţadavků na konkrétní nástroj komplexní 

bezpečnosti je vytvoření konečného seznamu funkcí a definice jeho funkčnosti. K tomu 

poslouţí informace zmíněné výše, tedy analýzy a poţadavky. Jejich obsah by měl poslouţit 

především tvůrcům takového programového prostředí, nebo přímo tvůrcům určitého nástroje 

KB v jiţ existujícím prostředí. 

 Příklady nástrojů které by mohli být vytvořeny a účelně propojeny díky uváţení 

modelu komplexní bezpečnosti: 

 seznamy dotčené legislativy a dokumentace s moţností její aktuálnosti, 

 evidence technických zařízení, 

 prostředí pro správu dokumentace, 

 kalendář souvisejících činností (aktualizace, kontroly, školení, plánování), 

 informační systém pro předávání informací a úkolů, 

 havarijní a krizové plány, 

 scénáře krizových situací, 

 vedení statistik, 

 profilové řízení TZB (maximální, minimální, úsporné, denní, noční, automatické, 

atd.), 

 a další. 

 

 Návrh konkrétních nástrojů KB by mohl být tématem hlavně při nově vznikajících 

budovách nebo u zavádění nových opatření pro jiţ stávající objekty chráněného zájmu. 
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6 Rozbor bezpečnostních rámců 

 Koncepce IBA je pouze obecná. V dalším textu budou označeny důleţité body, zásady 

a pohledy na jednotlivé bezpečnostní rámce (BR), dále nastíněn jejich rozsah, jak je známe, a 

to pomocí koncepce IBA. Nejprve bude uveden BR, vysvětlím princip zavedení ochrany a 

popíši direktivní a organizační podporu (úroveň S - O), nakonec bude vypsána technická 

podpora (úroveň T). Přitom bude kladen důraz pouze na ty bezpečnostním rámce, které jsou 

povaţovány za důleţité z hlediska většího rozsahu činností s ním spojených v organizaci. 

Rozsah rámců bezpečnosti byl konzultován s vedoucím pracovníkem v oblasti infrastruktura 

ve výškové administrativní budově RCO2 a popisovanými rámci tedy jsou: 

 PO, 

 BOZP a hygiena, 

 ochrana objektu, 

 ochrana ţivotního prostředí. 

 

6.1 Poţární ochrana (PO) 

 Obecným principem je, ţe kaţdá fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby 

nedocházelo ke vzniku poţáru. Zde hovoříme o základní postulátu chování občanů. Základní 

právní normou, která v současné době platí, je zákon číslo 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále i zákon o poţární ochraně). 

 Poţární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a 

důsledků poţáru v budovách. Posuzuje nutnost umístění poţárně bezpečnostních zařízení. 

6.1.1 Princip plnění povinností podle zákona o poţární ochraně  

 Zákon o poţární ochraně ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám 

vykonávajícím podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (podnikajícím fyzickým 

osobám) zabezpečovat plnění povinností a předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných 

předpisů, upravujících povinnosti na úseku poţární ochrany jako nedílnou součást své řídící, 

hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky. 
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Rozsah povinností, stanovený zákonem o poţární ochraně, je odlišný podle toho, jaké činnosti 

jsou konkrétním provozovatelem vykonávány. Je velice důleţité si uvědomit, ţe povinnosti 

jsou směřovány k jednotlivým činnostem a nikoli jako dříve k objektům.  

 Činnosti jsou charakterizovány určitými konkrétními znaky, definovanými § 4 odst. 2 

a 3 zákona o poţární ochraně. Proto musí být kaţdá činnost posouzena individuálně, nelze 

jednotlivé činnosti začlenit obecně. Je nutné zhodnotit skutečně prováděnou činnosti ze všech 

hledisek, uvedených v citovaných § 4 odst. 2 a 3§ 18 vyhlášky o poţární prevenci.  

 Provozovateli činnosti je dána moţnost, aby si v rámci plnění svých povinností v 

závislosti na míře poţárního nebezpečí upravil celkovou organizaci poţární ochrany 

optimálním způsobem za dodrţení určitých pravidel, týkající se zejména odbornosti osob, 

které mohou určité činnosti vykonávat, rozsahu a obsahu dokumentace. Povinnosti jsou vţdy 

směřovány provozovateli činnosti a nikoli k majiteli objektu. To znamená, ţe není 

rozhodující, zda je činnost provozována ve vlastním pronajatém prostoru. Existuje pouze 

jedna výjimka, a to, provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku poţární ochrany na místech, která 

uţívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí 

smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku poţární ochrany § 

2 odst. 2 zákona o poţární ochraně. 

  Za plnění povinností na úseku poţární ochrany u právnických osob odpovídá statutární 

orgán a u podnikající fyzické osoby tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.  

6.1.2 Direktivní a organizační podpora   

 V případě dokumentace poţární ochrany zpracovává, popřípadě vede podle § 27 odst. 

1 odborně způsobilá osoba nebo technik poţární ochrany
14

. Součástí dokumentace poţární 

ochrany podle § 27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování 

nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která 

dokumentaci vede. 

 Dokumentaci poţární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm. a) aţ i) schvaluje 

statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická 

osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níţ se dokumentace vztahuje. 

                                                 
14

 Dle § 11 zákona o poţární ochraně, zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrola dokumentace poţární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) aţ i), včetně záznamu 

o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních poţárních prohlídek, a to nejméně jednou 

za rok, po kaţdém poţáru anebo po kaţdé provedené změně, která měla vliv na její obsah. 

 Poţadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace poţární ochrany podle § 

27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené 

právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, 

technologické postupy). 

 Dokumentace k poţární ochraně je tedy celá řada různých dokumentů, z nichţ některé 

jsou pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby zavazující. 

Příklady poţární dokumentace: 

 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým poţárním 

nebezpečím. 

 Posouzení poţárního nebezpečí. 

 Stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany. 

 Poţárně poplachové směrnice. 

 Poţární řád pracoviště. 

 Poţární evakuační plán. 

 Dokumentace zdolávání poţáru. 

 Poţární kniha. 

 Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců ,odborné přípravě preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany. 

 Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany. 

 Řád ohlašovny poţáru. 

6.1.3 Technická podpora 

 Významným prvkem při boji proti poţárům je čas. Čím dříve jsme schopni rozpoznat 

vznikající poţár, tím rychleji můţeme zareagovat. Při poţární bezpečnosti staveb dnes máme 

jiţ několik typů protipoţárně upravených materiálů pouţitých při stavbě samotné, spoustu 

poţárně bezpečnostních zařízení
15

, která včas upozorní osoby při hrozícím nebezpečí, 

                                                 
15

 Dle vyhlášky o poţární prevenci, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a o 

výkonu státního poţárního dozoru.  
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moţnost šíření poţáru zpomalují a nebo jeho zdolání více urychlují. Pro představu uvádím 

nejběţnější protipoţární opatření
16

: 

Stabilní hasicí zařízení (dále téţ „SHZ“) patří mezi vyhrazená poţárně bezpečnostní 

zařízení a slouţí k lokalizaci a likvidaci poţáru, často bez zásahu obsluhy stabilního hasícího 

zařízení v současné době. 

 Vodní hasící zařízení: 

 Sprinklerové hasící zařízení je samočinné hasicí zařízení. Patří do skupiny vodních 

hasicích zařízení. Skládá se z vodního tlakového zdroje, potrubních rozvodů, řídicích 

ventilů, poplachového a monitorovacího zařízení a rozvodného potrubí 

s sprinklerovými hlavicemi. 

 Drenčerové hasící zařízení vybavené otevřenými drenčerovými hlavicemi. Pouţívá se 

jako ochlazovací zařízení nebo k zamezení šíření sálavého tepla. 

 Systém vysokotlaké vodní mlhy HI-FOG 

 Pěnové hasící zařízení se skládá se z vodního tlakového zdroje, čerpadla, řídících 

ventilů, vody, pěnotvorného koncentrátu, vzduchu, poplachového a monitorovacího 

zařízení. Mnoţství vzduchu ve vytvořené pěně určuje typ pěny (těţká, střední nebo 

lehká pěna) 

 Plynové hasící zařízení je plynové stabilní hasicí zařízení. Pouţívá se k hašení poţárů 

v místech, kde by hašením běţnými hasicími prostředky jako voda nebo pěna byla 

způsobena větší škoda jako samotným poţárem Nejčastěji uţívané plyny CO2, dusík, 

argon a směsi plynů.  

 Práškové hasící zařízení, je práškové stabilní hasící zařízení. Hašení probíhá většinou 

díky formě práškového obalu, který je vytvářen pomocí pevně rozmístěných 

rozprašovacích hlavic nebo pistolových proudnic. 

 Samozhášecí aerosolové zařízení - (dále téţ "SHAZ") je pevně instalované hasicí 

zařízení, které hasí oheň působením hasicího aerosolu a tvořené obecně generátory 

hasicího aerosolu typu BR a elektronickým automatem "BEFIS". Zařízení 

spolupracuje s elektrickou poţární signalizací
17

.  

 

Systém elektrické poţární signalizace (dále téţ „EPS“)  je soubor sestavený z řídicí 

ústředny, hlásičů a dalších doplňujících zařízení. Poţární systémy zaznamenávají a 

                                                 
16

 Výstiţně uvedeno ve "Vybrané kapitoly poţární ochrany III" [1]. 

17
 Více informací o systému SHAZ naleznete na <http://www.besyco.cz/?id=7>, [cit 22.3.2010]. 
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vyhodnocují vznikající poţár v místech trvalé sluţby, která zajišťuje likvidaci poţáru v jeho 

zárodku, případně rychlé přivolání útvaru Hasičského záchranného sboru k poţárům většího 

rozsahu. Například prvky EPS je tvoří: 

 Ústředna EPS – instaluje se do technologické místnosti, při větších aplikacích můţe 

být instalováno několik těchto ústředen, které jsou mezi sebou propojeny v kruhu. 

Ústředna EPS můţe mít také reléové vstupy a výstupy, coţ lze vyuţít například v 

aplikacích pro uvolnění dveří, zapnutí nouzových světel, spuštění optické a akustické 

signalizace, spuštění poţárních klapek, poplachového hlášení nebo také zhášecího 

systému. 

 Tablo EPS – instaluje se u trvalé obsluhy objektu, např. ve vrátnici nebo recepci. 

 Poţární hlásiče – jedná se o několik druhů poţárních hlásičů (teplotní, opticko-

kouřové, tlačítkové, lineární, nasávací atd.). Tyto hlásiče se instalují v celém objektu 

(v jednotlivých místnostech, chodbách, garáţích, schodištích atd.). Poţárních hlásičů 

můţe být cca 20 kusů aţ po rozsáhlé aplikace, které jich mohou mít i několik tisíc. 

Hlásiče a detektory jsou v závislosti na typu individuálně adresovatelné, to umoţňuje 

přesnou lokalizaci místa, kde došlo ke hlášení čidla. Informace o poţáru se vyvolá na 

ústředně EPS, tablu případně u sloţitějších aplikacích také na nadstavbovém systému.  

 Kabely - propojují jednotlivé prvky EPS, tj. ústřednu, tablo a poţární hlásiče. Kabely 

se instalují do lišt, které jsou upevněny hmoţdinkami ke stavebním konstrukcím. 

 

Zařízení pro odvod tepla a kouře (dále téţ „ZOTK“) je zařízení, které vyuţívá fyzikálního 

principu vztlaku horkých plynů, vznikajících při poţáru a vytváření komínového efektu. 

Vzduch o vyšší teplotě stoupá vzhůru na základě jeho niţší hustoty. Mezi hlavní úkoly těchto 

zařízení patří: 

 udrţet vrstvu horkých zplodin hoření a kouře v předem stanovené výšce nad podlahou 

nebo udrţování bezkouřové vrstvy nad podlahou ve výšce potřebné pro evakuaci osob, 

 korigovat teplotu horkých plynů k zabránění porušení a zřícení nosné konstrukce, 

 umoţnit hasičům nalezení ohniska poţáru a bezpečnější přístup k němu, 

 udrţovat příjemné makroklima během roku, 

 

Zařízení pro odvod kouře a tepla podle fyzikálního principu, které vyuţívá dělíme na: 

 zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla, 

 zařízení pro nucený odvod kouře a tepla. 
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Systémy a prvky zajišťující zvýšení poţární odolnosti. Níţe popisované prvky poţární 

ochrany jsou svým charakterem pasivní, jedná se především o poţárně bezpečné materiály a 

jejich pouţití v poţárně nebezpečných prostorách staveb (např. se zvýšeným nebo vysokým 

poţárním nebezpečím
18

), kde je potřeba v prvé řadě zamezit tepelným účinkům poţáru. 

Příklady protipoţárně upravených prvků pouţitých při stavbě samotné: 

a) Poţárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření poţáru:  

 poţární dveře a poţární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, kouřotěsné 

dveře 

 

b) Systémy a prvky zajišťující zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí nebo sníţení 

hořlavosti stavebních hmot:  

 poţární prosklené konstrukce, 

 poţární obklady, předěly, podhledy a příčky, 

 poţární izolace, 

 poţární nátěry, 

 poţární nástřiky, 

 poţární přepáţky a ucpávky, 

 poţární ochrana kabelových rozvodů, 

 poţární clony. 

 

 Prvky protipoţární ochrany jsou tedy jakýmsi doplňkem a pomocnou rukou 

zasahujícím hasičům, protoţe ti jsou stále tím hlavním činitelem při zdolávání poţáru. V 

poslední podkapitole jsou uvedny příklady technických prvků týkajících se především 

výškových budov, které napomáhají při rychlému a bezpečnému pohybu po budově a proto 

tak i k včasnému zásahu: 

- poţární schodiště např. dle ČSN EN 1365-6: 

 Tato část EN 1365 specifikuje metodu pro stanovení poţární odolnosti schodišť s 

aplikovanou poţární ochranou nebo bez ní, ve vztahu k nosnosti a bez dělicí funkce. 

Tato norma se pouţívá spolu s EN 1363-1. 

                                                 
18

 Dle zákona o poţární ochraně, zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=72784
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- poţární výtahy
19

 a evakuační výtahy
20

 dle ČSN EN 81-72 a ČSN 73 0802 a 04: 

 Stávající normy pro poţární bezpečnost staveb poţární výtah pojímaly jako výtah, 

který má zajistit rychlou dopravu poţárních jednotek i poţárního vybavení (zařízení) 

do všech podlaţí objektu, přičemţ se doporučuje jej navrhovat tak, aby bylo moţné 

jeho pouţití i při běţném provozu v objektu. 

 

6.2 Ochrana objektu 

 Základní myšlenky této oblasti jsou zakořeněny v nejvyšších právních předpisech 

České republiky. Listina základních práv a svobod
21

, která je součásti ústavního pořádku 

České republiky, zejména (čl. 12), - nedotknutelnost obydlí, není dovoleno do něj vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí.  

 Dále například Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
22

 stanovuje, ţe základní 

povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana 

jejích demokratických základů a ochrana ţivotů, zdraví a majetkových hodnot. 

6.2.1 Princip zavedení ochrany objektu 

 Určujícím prvkem je zde analýza rizik a vůle společně s poţadavky klienta. Pouţití 

konkrétního sytému ochrany objektu je navrhováno podle výše rizika napadení objektu, 

systémových a reţimových poţadavků klienta.  

 Obecně lze bezpečnostní prostředky ochrany objektu rozdělit podle předmětu, který 

mají bezpečnostní prostředky ochraňovat, na prostředky k ochraně ţivota a zdraví osob, na 

prostředky k ochraně majetku a prostředky k ochraně informací.  

 Zabezpečení objektu je prováděno komplexně na úrovni klasické  (např. mechanické 

zábranné systémy), technické ochrany (např. elektrické zabezpečovací systémy, elektrická 

poţární signalizace), reţimové ochrany (např. systémy kontroly vstupu) a fyzické ostrahy 

(např. vlastní pracovníci, stráţní, zaměstnanci soukromých bezpečnostních sluţeb).  

                                                 
19

 Dle normy je poţární výtah definován jako instalovaný běţně pro dopravu osob,který má dodatečnou ochranu, 

řízení a signalizaci, které umoţňují jeho pouţití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. 

20
 Dle Normy ČSN 73 0802 a 04 jej definují jako výtah slouţící k evakuaci osob; jeho provoz musí být po 

stanovenou dobu v průběhu poţáru bezpečný. 

21
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

22
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 
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 U komerčních systémů, tedy takových kde výše rizika není značná, například u 

rodinných domů a bytů, aţ po systémy rozsáhlé určené pro objekty s nejvyššími riziky, lze 

navrhnout systémy ochrany a bezpečnosti tak, aby bylo riziko co moţná nejvíce sníţeno.  

 U návrhu elektronického zabezpečovacího systému (dále téţ „EZS“) se analýza 

specifikuje na dvě metody. Hlavní rozdíl v těchto metodách spočívá ve skutečnosti, zda v 

daném objektu je jiţ nainstalován EZS nebo EPS či nikoliv. V obou případech je nutné 

provést analýzu objektu a zhodnocení slabých místa.  

 U návrhu na ochranu utajovaných informací a obchodního tajemství
23

 vycházíme z 

toho, ţe zákon
24

 definuje utajovanou informaci jako skutečnost, se kterou by neoprávněné 

nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichţ ochraně se 

Česká republika zavázala, nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhodné a která je uvedena v 

seznamu utajovaných informací. 

 Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy 

související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běţně dostupné, mají být 

podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 

Know-how
25

 patří mezi tzv. „jiné majetkové hodnoty“ a tvoří jej výrobní, technické, 

technologické a jiné zkušenosti, znalosti a dovednosti, které lze vyuţít v podnikání. 

Moţný postupu zavedení ochrany objektu do organizace: 

 zrevidování stávajících dokumentací vytvořených dle původního zákona
26

, jejich 

přepracování a uvedení do souladu s platnou legislativou, 

 zpracování níţe uvedených bezpečnostních dokumentací, 

 realizaci fyzické bezpečnosti technickými prostředky (viz. 5.3.3) na základě projektu 

fyzické bezpečnosti a projektové dokumentace s následným servisem, 

 školení, konzultace a poradenství při zpracování podkladů pro prověřování fyzických 

osob. 

 

                                                 
23

 dle § 17 zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

24
 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

25
 Dle § 118 zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

26
 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. 
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6.2.2 Direktivní a organizační podpora 

 Rozsah celé právní problematiky je dobře nastíněn v textu „Základní právní normy 

upravující ochranu objektů“ [5].  

 Právní úprava přímo neurčuje konkrétní poţadavky na konkrétní typy budov a částí 

budov při jejich plánování, vedení nebo analýze ochrany objektu. Řízení bezpečnosti  objektu 

závisí na míře toho, jak moc chceme jednotlivé oblasti chránit a co je naší prioritou. V 

současné době můţeme říci, ţe téměř v kaţdé organizaci je řízení rizika ochrany objektu 

zakořeněné, její management se podílí na řízení rizika nebo dále rozvíjí postupným 

zlepšováním. Rozpracování zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, do podmínek organizace můţe být vzorem pro dokumentaci 

vedenou v podniku k ochraně objektu řešenou v těchto oblastech: 

Zpracování bezpečnostní ochrany objektu: 

 ochrany hranic pozemku a plášťové ochrany, 

 vnitřní ochrany, 

 ochrany chráněných zón a zabezpečených oblastí, 

 ochrany uzlových bodů, 

 výcvik a proškolení pracovníků ostrahy objektu a proškolení zaměstnanců, 

 spolupráce se záchrannými a havarijními sluţbami, 

 vyuţívání technických prostředků ke kontrole vozidel, osob a materiálu. 

 

Zpracování bezpečnosti informačních systémů: 

 uţivatelé, nastavení pracovních stanic, nastavení serverů, antiviry, zálohování, záloţní 

napájení, správa IS, vytíţení serverů, fyzická ochrana serverů, elektronická pošta, 

vzdálený přístup, 

 ţivelné pohromy, poţáry, průmyslové havárie, vloupání, teroristický útok, 

neúmyslné či vědomé poškození dat vlastními zaměstnanci, odcizení dat, viry,  

výpadky napájení, průnik do IS z vnější sítě, atd. 

 

 Příkladem dokumentací v ochraně objektu a ochraně utajovaných informací vedoucí k 

ochraně ţivota a zdraví osob, ochranu majetku a ochranu informací mohou být např. tyto: 

 

Dokumentace bezpečnostní ochrany objektu: 

 bezpečnostní posouzení objektu, 
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 pravidla pro výkon stráţní sluţby, 

 úlán obrany objektu, 

 úrovozní řád objektu, 

 havarijní plán objektu. 

Projektu fyzické bezpečnosti: 

 určení objektu a zabezpečených oblastí, 

 vyhodnocení rizik, 

 způsob pouţití opatření fyzické bezpečnosti (viz 5.3.3), 

 provozní řád objektu, 

 plán zabezpečení objektu a zabezpečených oblastí v krizových situacích 

 

Bezpečnostní dokumentace pro utajované informace: 

 výčet utajovaných informací uloţených u podnikatele, 

 analýza moţného ohroţení utajovaných informací, 

 způsob realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací, 

 časový program realizace bezpečnostní dokumentace, 

 seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím. 

 

Bezpečnostní dokumentace informačního systému: 

 bezpečnostní politika informačního systému a výsledky analýzy rizik, 

 návrh bezpečnosti informačního systému, 

 dokumentace k testům bezpečnosti informačního systému, 

 bezpečnostní směrnice informačního systému. 

 

Projektu bezpečnosti komunikačního systému: 

 bezpečnostní politika komunikačního systému, 

 organizační a provozní postupy provozování komunikačního systému, 

 provozní směrnice pro bezpečnostní správu komunikačního systému, 

 provozní směrnice uţivatele komunikačního systému. 

 

Ochrana osobních údajů: 
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Ochrana osobních údajů v organizaci vychází ze zákona
27

: 

 vyhodnocení slabin a rizik, 

 moţné problémy a sankce plynoucí z porušení zákonů a vyhlášek, 

 doporučení v oblasti ochrany osobních údajů. 

6.2.3 Technická podpora 

 Důleţitým prvkem při odhalení narušení ochrany a vůbec při zjišťování, zda došlo, či 

dochází a v nejlepším případě pokud dojde k narušení ochrany objektu, je informace. 

Následně předaná a vyhodnocená slouţí jako podnět k činnostem následných opatření.  

Dále jsou uvedeny další důleţité prvky zvyšují míru ochrany proti neţádoucím účinkům tak, 

aby k ohroţení vůbec nedošlo, popřípadě se snaţí, aby odolávaly co moţná nejdéle. Pro 

představu je zde uvedeno jaké prostředky technické ochrany objektu zde můţeme zařadit. 

 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS): 

  EZS je soubor zařízení sloţený z několika částí, tvořících komplexní zabezpečovací 

řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely). Propojeny 

pomocí drátu či bezdrátově. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které 

jsou touto signalizací střeţeny, následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání 

policie nebo bezpečnostní sluţby. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na 

rizika velmi vysoká,vysoká,průměrná a nízká. Schvalování komponentů EZS, navrhování, 

instalace a revize systémů EZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.  

 

Perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy ( dále téţ „PER“): 

 Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu. Soubor speciálních 

aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních 

zabezpečovacích systémů. Účelem perimetrického střeţení je zachytit případného narušitele 

technickými prostředky včas, tedy v okamţiku, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve 

střeţených prostorách. Základním poţadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je 

nezávislost funkce na klimatických podmínkách. V současné době se vyuţívají např. 

infračervené pasivní detektory, infračervené závory, mikrovlnné závory, mikrofonní nebo 

optické kabely snímající vibrace, štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní 

hadice, videodetektory pohybu.  

                                                 
27

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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Napojování na pulty centralizované ochrany (dále téţ „PCO“): 

 S rozvojem komerčních sluţeb soukromých hlídacích agentur přebírají úlohu 

vyhlášení poplachu od sirén přenosová zařízení, která zprostředkují po zvoleném médiu, 

(telefonní linka, ISDN linka, rádiová síť, GSM síť, aj.) lépe řečeno po minimálně dvou 

nezávislých médiích, přenos informací o stavu systému či narušení objektu v digitální podobě 

majiteli nebo na monitorovací pracoviště PCO hlídací agentury nebo Policii ČR. Pouţívané 

formáty přenosů jsou normalizovány. Oproti lokální signalizaci poplachových stavů nabízí 

připojení elektronických bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV viz. níţe) na pracoviště 

PCO daleko efektivnější ochranu objektů. Přenos poplachových signálů dle ČSN EN 50136.  

 

Mechanické zábranné systémy (dále téţ „MZS“): 

 Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překáţku proti 

násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeţi předmětů, techniky a zařízení 

umístěných v chráněném objektu.  MZS se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor, 

např. zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříţe, 

bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykatelné systémy. K MZS řadíme i prostředky 

individuální ochrany. Jedná se o prostředky, které mohou slouţit i samostatně, převáţně jako 

úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory, trezorové skříně, 

ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, přenosné kontejnery a kufry.  

 

Kamerové systémy (Closed Circuit Television, dále téţ „CCTV“): 

 CCTV jsou velmi významným prostředkem pro monitorování a to nejen pro 

bezpečnostní účely; např. pro ověření poplachového stavu, ale také pro sledování různých 

výrobních procesů v průmyslu apod. Černobílé nebo barevné CCTV systémy tvoří: kamery, 

monitory, videopřepínače, multiplexery, videomatice, záznamová zařízení analogová i 

digitální, detektory pohybu, přenosové cesty (metalické, optické), popřípadě audio 

komponenty. Nezbytným příslušenstvím jsou kamerové povětrnostní kryty, drţáky, otočné 

hlavice ke kamerám, přisvětlení ve viditelném i infračerveném spektru světla a pod. Současné 

systémy umoţňují téměř neomezené moţnosti ovládání (polohy, ostření, atd.) a přenosu 

obrazu i zvuku na dálku, to i na velké vzdálenosti s vyuţitím koaxiálních nebo optických 
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kabelů a nejnověji s vyuţitím datových sítí s protokolem TCP/IP
28

. Moţné jsou i přenosy 

realizované pomocí mikrovlnných nebo laserových pojítek. CCTV jsou pojaty v EN jako 

doplňková zařízení poplachových systémů a nejsou na ně stanovena kritéria na stupně 

zabezpečení jako na EZS. Schvalování komponentů CCTV, navrhování a instalace systémů 

CCTV se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50132.  

 

Elektrická poţární signalizace (EPS): 

 Systémy elektrické poţární signalizace tvoří důleţitou součást systémů poţární 

ochrany objektů a budov viz. 5.2.3. 

 

Strukturované kabeláţe, počítačové (datové) sítě (dále téţ „SK“ nebo „DTS“): 

 Jedná se o kabeláţní systémy, strukturované především pro datové a hlasové sluţby. 

Instalují se kabelové rozvody v metalickém nebo v optickém provedení. Datové sítě v 

provedení strukturované kabeláţe umoţňují propojení počítačové a telefonní sítě do 

universálního celku, ale také umoţňují obrazové přenosy v rámci CCTV nebo i dalších 

datových aplikací.  

 

Komunikační systémy, domácí telefony, intercomy, videointercomy (dále téţ „DT“): 

 Součástí komplexních dodávek telekomunikačních systémů jsou i komunikační 

systémy např. pro zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, dispečinky atd. Komfortnější 

modely vyuţívají počítačové monitory k zobrazování pohybu pracovníků po objektech a 

slouţí ke komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. Doplňujícím zařízením jsou objektové 

komunikační systémy s doplněným ovládáním dveří pomocí elektrických zámků nebo jiných 

otevíracích mechanizmů (intercomy neboli domácí telefony). Videointerkomy umoţňují 

kvalitním a bezpečným způsobem identifikovat osoby při vstupu do objektu, domu nebo bytu, 

popřípadě pořídí fotozáznam osob včetně časových údajů, které chtěly např. navštívit byt v 

době nepřítomnosti majitele.  

 

Telekomunikační systémy (dále téţ „TS“): 

                                                 
28

 Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem 

celosvětové sítě Internet.  
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 Předmětem dodávek a instalací jsou analogové, ale především digitální pobočkové 

telefonní ústředny. Zejména veškerá koncová telekomunikační zařízení - faxy, modemy, 

záznamníky, telefonní přístroje, bezdrátové telefonní přístroje. 

 

Ozvučovací systémy, evakuační systémy („MR-(PA), ES“): 

 Ozvučovací systémy a systémy místního rozhlasu jsou pouţívány pro distribuci řeči 

nebo hudby do poţadovaných prostor. Systém Public Addres (dále téţ „PA“)-místní rozhlas 

(dále téţ „MR“), evakuační systém (dále téţ „ES“) je určen v prvné řadě pro přenos předem 

nahraných i "naţivo" publikovaných zpráv, nebo hudby na pozadí. Ozvučovací systémy v 

pojetí objektových rozhlasů i evakuačních systémů jsou, mimo běţných instalací, (objekty 

státních institucí, školy, výrobní objekty a areály, komerční objekty a obchodní centra) 

součástí sortimentu nabízených sluţeb také aplikace odpovídající dnešnímu trendu vyuţití 

systémů ozvučení pro bezpečnostní účely v integrovaném záchranném systému.  

 

Systémy kontroly a řízení vstupu v bezpečnostních aplikacích (Acces Control Systems, 

dále téţ „ACS“): 

 Systémy kontroly vstupu řídí přístup osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo 

ke chráněným zařízením, případně informacím, na základě přidělených přístupových práv. 

Tato zařízení umoţňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách. Systémy 

ACS vyuţívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a 

další. Jako nositel přístupového oprávnění jsou vyuţívána různá média, např. magnetické a 

čipové karty, nejnověji se vyuţívá biometrických informací, např. otisky prstů, zobrazení oční 

duhovky nebo sítnice popřípadě obraz obličeje. Základní poţadavky jsou nebo budou 

uvedeny ve skupině harmonizovaných norem ČSN EN 50133.  

 

Docházkové systémy (dále téţ „DS“): 

 Docházkové systémy slouţí ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem 

kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. K 

identifikaci pracovníka se pouţívají tatáţ média jako u systémů ACS.  

 

6.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a hygiena 

 Hlavní zásadou při vykonávání kaţdé práce je, neohroţovat sebe ani své pracovníky 

tak, aby nedošlo k poškození věci. Veškerá pracovní činnost s sebou přináší riziko, které však 
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můţeme účinně omezit. Kaţdá mimořádná událost (jako pracovní úraz, nehoda či porucha) 

má svou příčinu. Preventivní rozpoznání a odstranění příčin mimořádných událostí je tak 

moţné a ţádoucí pro zaměstnance i zaměstnavatele. Do této kapitoly lze zařadit i související 

rámec hygiena. 

6.3.1 Princip plnění povinností a zavedení systému BOZP 

 Za dodrţování bezpečnostních předpisů (viz 6.4.2) nese plnou zodpovědnost 

zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Pro bezpečnou práci je potřeba 

dodrţovat bezpečnostní podmínky a pokyny, být zodpovědný, pozorný a soustředěný. Není 

dobré zbytečně riskovat. Nutné je pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky a dodrţovat 

bezpečnostní předpisy. Účelem je zavedení systematického řešení bezpečnosti a ochrany 

zdraví, které přinese optimalizaci pracovního procesu, niţší úrazovost a nemocnost, zvýšení 

kvality a produktivity práce. Ţáci i pracovníci jsou povinni zúčastňovat se školení o 

bezpečnosti a hygieně práce jednak v termínech dle příslušných předpisů, jednak vţdy při 

příchodu na nové pracoviště. Nezbytné je seznámit se důkladně s obsluhou strojů a zařízení na 

pracovišti. Jen tak lze vyuţít všech jejich moţností a neublíţit přitom ani sobě, ani strojům či 

zařízením. 

 Zodpovědnost za provádění úkolů k BOZP má tedy zaměstnavatel. A platí zde zásada, 

ţe zaměstnává-li zaměstnavatel 

 nejvýše 25 zaměstnanců, můţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 

potřebné znalosti, 

 26 aţ 500 zaměstnanců, můţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu 

odborně způsobilý
29

, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, 

 více neţ 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vţdy jednou nebo více 

odborně způsobilými osobami. 

 

 Výchozím postupem je tzv. kategorizace prací
30

, která vyjadřuje souhrnné hodnocení 

úrovně zátěţe zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě 

pracovních podmínek. Zpracovává se na základě hodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, 

které mohou ovlivnit zdraví. Při hodnocení zdravotních rizik, které jsou základním podkladem 

pro zařazení prací do kategorií, se ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb.
31

, kterou se stanoví 

                                                 
29

 Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

30
 Více o kategorizaci prací, Hygienické minimum [2]. 

31
 Vyhláška č.432/2003 Sb., podmínky pro zařazování prací do kategorií, hodnoty biologických testů. 
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podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických  

expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, posuzuje se 

výskyt a míra působení 13 faktorů pracovních podmínek. Mezi ně patří např. prach, chemické 

škodliviny, hluk, vibrace, elektromagnetické pole, fyzická zátěţ, pracovní poloha, zátěţ 

teplem, zátěţ chladem, psychická zátěţ, zraková zátěţ, biologické činitele.  

 Výsledky kategorizace prací slouţí jako objektivní podklad pro stanovení opatření k 

ochraně zdraví při práci a k omezení rizik moţného poškození zdraví a některých dalších 

technických (např. osobních ochranných pracovních prostředků dále téţ „OOPP“), 

organizačních (např. reţimový přístup, zajištění odborníka, předpisy) a náhradních (např. 

volno, finanční prostředky apod.) opatření. Příklad zavedení BOZP do podniku (viz. Obrázek 

7). 

 

Obrázek 7 - Zavedení BOZP do organizace 
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6.3.2 Direktivní a organizační podpora 

 Zákoník práce
32

, Ţivnostenský zákon
33

 a jiné předpisy
34

 (včetně mezinárodních 

jednání EU a evropské předpisy, které přejímá náš právní řád) ukládají všem 

zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny zaměstnance s právními předpisy k zajištění 

BOZP. Prevence rizik jsou všechna opatření, vyplývající z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

 V oblasti BOZP máme různé typy dokumentace pro představu budou uvedeny 

oblasti
35

, pro které tyto dokumentace můţeme uvést spolu s jejich příklady: 

Dokumentace v oblasti organizace a řízení: 

 pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a 

odpovědností, 

 podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy, 

 kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu 

zaměstnanců při práci, 

 podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno 

dosáhnout v BOZP, 

 předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost dohody o spolupráci na společných, 

 pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů, 

 záznamy bezpečnostních prověrek, 

 záznamy o vyhodnocování rizik. 

 

Dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky: 

 pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, 

 záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 

 doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy, 

 záznamy o školeních BOZP, 

 směnové záznamy, 

                                                 
32

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

33
 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

34
 Seznam zákonů a předpisů v oblasti bezpečnosti práce zpracovaný Českým úřadem bezpečnosti práce k 

     12.2.2003 je uveden pro představu zde <http://www.cubp.cz/predpisy.php>, [cit 8.3.2010]. 

35
 Publikované na <http://www.ipodnikatel.cz/prehled-dokumentace-bozp.html>, [cit 10.3.2010]. 
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 seznam osobních ochranných pracovních prostředků, 

 doklady o přidělování OOPP, 

 doklady o posouzení ohroţení při práci a přijatých opatřeních, 

 kniha úrazů, 

 traumatologický plán a vybavení lékárničky, 

 havarijní plány, 

 programy a plány údrţby, doklady o provádění údrţby – technická dokumentace 

strojů. 

 

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí: 

 doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí, 

 doklady o rizikových pracovištích, 

 seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií, 

 projektová dokumentace staveb, 

 projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů. 

 

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení: 

 technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty 

jednotlivých částí, 

 provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy, 

 doklady o uvedení zařízení do provozu, 

 revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek revizí, 

 jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení, 

 doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků. 

 

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností: 

 technologická dokumentace, 

 pracovní postupy, 

 dokumentace při stavebních pracích. 
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6.3.3 Technická podpora 

 Významnou roli při technických prostředcích pro zajištění bezpečnosti je především 

znalost rizik vyskytujících se v prostředí a stupeň ochrany, které tyto prostředky mohou 

poskytnout. Zásadou stále zůstává,  neohroţovat sebe ani své okolí, zbytečně neriskovat, 

dodrţovat zavedené předpisy. 

 Technické prvky k zajištění bezpečnosti při práci se v zásadě liší podle pracovního 

prostředí, pro které jsou zamýšleny.  

 Zákon č. 22/1997Sb. o technických poţadavcích na výrobky zavazuje výrobce a 

dovozce uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Pokud je tedy výrobek oprávněnou 

zkušebnou schválen či certifikován a jeho výrobce vydá prohlášení o shodě, je dána záruka, 

ţe výrobek je bezpečný a ţe jej lze bez problému pouţívat.  

 Směrnice o osobních ochranných prostředcích 89/686/EEC stanovuje dvě kategorie 

OOPP vyhovující dvěma úrovním rizika: „minimální“ a „smrtelné“ nebo „nezvratné“ riziko. 

Riziko, které spadá mezi tyto dvě úrovně, lze popsat jako „střední“. Pro dodrţení této 

směrnice musíte zvolit OOPP odpovídající kategorie pro úroveň rizika. 

 OOPP se vyrábějí ve třech kategoriích podle úrovně rizika, proti kterým poskytují 

ochranu
36

:  

Kategorie 1: OOPP jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko), při kterém 

uţivatel můţe sám zhodnotit úroveň ochrany proti účinku jednotlivých minimálních rizik, jeţ 

mohou být včas a bezpečně uţivatelem rozpoznána. Do této kategorie patří výhradně OOPP 

určené pro ochranu uţivatele proti:  

 mechanickému působení, jehoţ účinky jsou povrchové (zahradnické rukavice, 

náprstky atd.), 

 slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichţ účinek lze snadno vyloučit (ochranné 

rukavice proti zředěným roztokům čisticích přípravků atd.), 

 rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uţivatele teplotám 

převyšujícím 50 °C nebo nebezpečným nárazům (rukavice, zástěry pro profesionální 

pouţívání atd.), 

 klimatickým vlivům, které však nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, 

sezónní oděv, obuv atd.), 

                                                 
36

  Informace poskytnuté z portálu Bjbase <http://www.bjbase.cz/oopp.php>, [cit 17.3.2010]. 
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 slabým nárazům a vibracím, které nepostihují ţivotně důleţité části těla a jejichţ 

účinky nemohou způsobit nevratná poškození (lehké ochranné přilby proti skalpování 

vlasů, rukavice, lehká obuv atd.), 

 slunečnímu záření (sluneční brýle) , 

Pro tyto OOPP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOPP 

této kategorie jsou označeny symbolem CE.  

 

Kategorie 2: OOPP střední konstrukce (pro střední riziko), u kterých se předpokládá 

vyšší ochrana. Například rukavice vyţadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a 

oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem. Pouze tyto 

schválené orgány mohou vydávat označení CE pro OOPP 2. a 3. kategorie, bez kterého se 

OOPP nesmí prodávat. OOPP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovými 

piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti. V návodu k pouţití by 

měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.  

 

Kategorie 3: OOPP sloţité konstrukce (smrtelné riziko) určené k ochraně proti 

smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou váţně a nevratně poškodit zdraví, 

jejichţ bezprostřední účinky uţivatel nemůţe včas rozpoznat. Do této kategorie patří 

výhradně:  

 filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě 

nebo proti dráţdivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům, 

 prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní 

atmosféře, včetně přístrojů pro potápění, 

 OOPP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo 

proti ionizujícímu záření, 

 zásahové prostředky pro pouţití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se 

vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde můţe nebo nemusí být infračervené 

záření, plameny nebo rozstřik velkého mnoţství roztaveného materiálu, 

 zásahové prostředky pro pouţití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se 

vzduchem o teplotě –50 °C nebo niţší, 

 OOPP chránící před pádem z výšky, 

 OOPP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky 

uţívané jako izolace při práci pod vysokým napětím, 
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 přilby a obličejové štíty pro motocyklisty. 

 

 OOPP této kategorie musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným 

orgánem a navíc systém zajištění kvality, který výrobce pouţívá pro zaručení homogenity 

výroby, musí být nezávisle kontrolován. OOPP musí být označeny symbolem CE a za ním 

musí být uvedeno identifikační číslo notifikovaného orgánu. Např.: CE 0287 

 Mezi další prostředky, které do této kategorie patří jsou prostředky k hygieně. Jejich 

přidělování a majetková správa nad nimi většinou souvisí s BOZP a proto je uvádím zde. 

 

Úklidové prostředky: 

 vědra, kartáče, smetáky, lopatky, hole, 

 gumové rukavice, pracovní rukavice, 

 WC štětky, koupelové doplňky, 

 úklidové pytle, 

 úklidové pomůcky - hadry, utěrky, houbičky, 

 úklidová technika, úklidové a manipulační vozíky, 

 sáčky do košů, 

 pady na čištění podlah, stěrky, 

 mopy a drţáky mopů, 

 dávkovače tekutého mýdla, 

 úklidové prostředky, hadry, utěrky, houby. 

 

Čistící a prací prostředky 

 desinfekční prostředky, 

 vůně-pohlcovače pachů, 

 jary, odmašťovací a dezinf. prostředky, myčky, 

 mořidla, leštěnky na nábytek, 

 prostředky v domácnosti na nábytek, koberce, lina a ostatní plochy, 

 čističe odpadů, odstraňovače vodního kamene, 

 prací a bělící prostředky, aviváţe, škroby, 

 prostředky do myček nádobí, 

 osvěţovače a náplně osvěţovačů, doplňky toalet, 

 okenní program, 
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 mycí prostředky, 

 leštící prostředky, 

 WC deodoranty-vůně a čističe.  

 

6.4 Ochrana ţivotního prostředí (OŢP) 

 Tímto termínem je míněno prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a 

zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné 

vztahy. Oficiální současná strategie ochrany ţivotního prostředí v České republice je 

zabezpečení "trvale udrţitelného rozvoje". Tím nejdůleţitějším činitelem při vytváření vztahu 

k ochraně a chování se v souvislosti ţivotním prostředí jsme my sami. Nikdy nebyly 

ekologické problémy tak diskutovaným tématem jako v současné době. Ať uţ je to otázka 

odpadů, ztenčování ozónové vrstvy, znečišťování vodních zdrojů, prostředí, půdy apod.  

Ochrana ţivotního prostředí v organizaci se zabývá především těmito oblastmi: 

 chemické látky a přípravky,  

 prevence závaţných havárií,  

 odpady,  

 vyuţívání a ochrana vod,  

 ochrana ovzduší,  

 integrovaná prevence,  

 obaly. 

 

6.4.1 Princip plnění povinností a zavádění systému OŢP 

 Je důleţité si uvědomit, ţe všech organizací, všech firem i kaţdého podnikatele či 

odpovědného pracovníka se týkají povinnosti v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Je nutné 

tedy zjistit, které environmentální  povinnosti se vztahují k činnostem prováděných v rámci 

jejich působení. Samozřejmě nemusíme zůstat jen u nutných povinností, ale můţe 

environmentální bezpečnost rozvíjet dle vlastních potřeb např. dle ČSN EN ISO 14001:2005 

Systémy environmentálního managementu, který přináší zejména navýšení kreditu a 

konkurenceschopnosti, přináší úsporu nákladů, důvěryhodnost a přehled v provozní 

dokumentaci. 

 U nových stavebních projektů se musíme zabývat posuzováním vlivů na ţivotní 

prostředí a to z mnoha ohledů působení stavby v krajině z nichţ základními jsou jeho 
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funkčnost v krajině a estetika. Při stavbě je nutné zvaţovat vliv např. zemních prací, zhodnotit 

nebezpečnost stavby, připravit opatření dle havarijních plánů,  pouţít mobilní protihlukové 

stěny, sledování činností atd. K tomuto účelu je moţné převzít evropskou metodu EIA - 

zkratka označení posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí (z anglického Environmental 

Impact Assessment). EIA je jedním z nejkomplexnějších nástrojů prevence (předcházení) 

poškozování ţivotního prostředí. 

 U zavádění environmentálního managementu do jiţ fungující společnosti je nutné si 

definovat celkové záměry a úmysly organizace ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu 

a oficiálně jej vyjádřit vrcholovým vedením. Zejména si určit environmentální dopad, coţ je 

jakákoliv zásah do ţivotního prostředí, ať příznivý či nepříznivý, který zcela nebo částečně 

vyplývá z prvků činností nebo výrobků nebo sluţeb organizace, které mohou ovlivňovat 

ţivotní prostředí. 

 

6.4.2 Direktivní a organizační podpora 

 Rozsah legislativní podpory upravující ochranu ţivotního prostředí je sloţitý systém a 

je přímo úměrný rozsahu a mnoţství oblastí, které ochrana ţivotního prostředí řeší viz. 5.5. 

Značná část legislativy je uvedena a portálu eurochem
37

. 

 Příklady dokumentace spolu s moţnými činnostmi jsou rozděleny dle jednotlivých 

oblastí ochrany ţivotního prostředí. 

Odpadové hospodářství: 

 zpracování směrnice odpadového hospodářství, 

 vedení průběţné evidence odpadů, 

 zpracování základního popisu odpadů, 

 zpracování ţádosti o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, 

 zpracování ročního hlášení, 

 vyţádání si kopií dokladů oprávněných osob, 

 zpracování označení sběrných nádob, 

 zpracování základních popisů odpadů, 

                                                 
37

 portál eurochem dostupný na 

<http:/www.envireport.cz/index.php?MN=Legislativa+%8EP&ProdID=000231066CE074860002E8CD&PHPS

ESSID=6a37de1c45483b14316e648c2dcf4c73>, [cit 22.3.2010]. 
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 zpracování statistického hlášení o produkci odpadů a další odborné poradenství v této 

oblasti, 

 účast na kontrolách orgánů státní správy, 

 komunikace s orgány státní správy, 

 informování o nových právních a jiných poţadavcích v této oblasti. 

Nakládání s obaly: 

 zpracování směrnice pro nakládání s obaly, 

 zpracování hlášení obalů, 

 spolupráce při zajištění zpětného odběru obalů, 

 spolupráce při značení obalů, 

 účast na kontrolách orgánů státní správy, 

 komunikace s orgány státní správy, 

 informování o nových právních a poţadavcích v této oblasti. 

Ochrana ovzduší: 

 zpracování směrnice pro ochranu ovzduší, 

 oznámení malých zdrojů, 

 vyřizování povolení k provozu zdrojů znečišťování ovzduší, 

 zpracování evidence zdrojů znečišťování ovzduší, 

 zpracování provozních řádů, 

 zpracování ročních hlášení, 

 zpracování poplatkového hlášení, 

 zajištění měření emisí, 

 účast na kontrolách orgánů státní správy, 

 komunikace s orgány státní správy, 

 informování o nových právních a jiných poţadavcích v této oblasti. 

Nakládání s chemickými látkami a přípravky:  

 zpracování směrnice pro nakládání s obaly zajištění a zpracování bezpečnostních listů, 

 zpracování písemných pravidel, 

 školení k nakládání s chemickými látkami a chem. přípravky (dále téţ „CHLP“), 

 vedení evidence nakládání s CHLP, 

 účast na kontrolách orgánů státní správy, 

 komunikace s orgány státní správy, 
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 informování o nových právních a poţadavcích v této oblasti. 

Prevence havárií: 

 zpracování protokolárního zařazení - provedení analýzy druhů a mnoţství 

nebezpečných chemických látek a přípravků dle zákona o prevenci závaţných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými látkami a přípravky, 

 zhodnocení rizik závaţné havárie - zpracování Bezpečnostního programu prevence 

závaţné havárie, zpracování Bezpečnostní zprávy, zpracování Vnitřního havarijního 

plánu či Vnějšího havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny 

havarijního plánování, 

 spolupráce při odstraňování následků havárií, spolupráce při řešení starých 

ekologických zátěţí. 

Nakládání s vodami: 

 zpracování koncepce nakládání s vodami, 

 zpracování provozních a manipulačních řádů vodohospodářských děl, 

 zpracování ţádostí o souhlas k vypouštění či čerpání vod, 

 zpracování poplatkových hlášení a přiznání, 

 zpracování ročních hlášení, 

 zajištění měření kvality vypouštěných odpadních vod,čerpaných vod, 

 účast na kontrolách orgánů státní správy,  

 komunikace s orgány státní správy, 

 informování o nových právních a poţadavcích v této oblasti. 

6.4.3 Technická podpora 

 Nelze zde jednoduše vyjmenovat moţné technické prvky a prostředky pro OŢP, 

protoţe vyplývají z obrovské legislativní podpory a povinností ale také z environmentálního 

managementu a vůle samotné organizace. Činností je nespočet a oblastí, pro které je moţné 

zlepšit OŢP taktéţ. 

 Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu této kapitoly viz. 5.5, především je nutné zjistit, které 

environmentální  povinnosti se vztahují k činnostem prováděných v rámci působení 

organizace a na základě výsledků začlenit technické prvky a prostředky. V případě záměru 

ještě více prohlubovat činnosti v ochraně ţivotního prostředí se setkáme vţdy s kladnými 

ohlasy veřejnosti. 
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7 Analýza systému zabezpečení budovy RCO2 

 V této části se zaměříme přímo na budovu RCO2. Vysvětlíme si jaký systém má 

zavedený pro správu v jednotlivých částech bezpečnosti. V závěru této kapitoly jsou také 

uvedeny silné a slabé stránky tohoto systému.  

7.1 Analýza systému zabezpečení 

 Analyzovaným předmětem je systém, tedy jakýsi souhrn souvisejících prvků, 

sdruţený do smysluplného celku. Posuzovaný systém zabezpečení objektu ve smyslu zajištění 

oblastí bezpečnosti a jejich současný stav. Následný popis budovy, provozující činnosti, 

struktura managementu a rozbor správy oblastí bezpečnosti poslouţí jako podklad pro určení 

silných a slabých stránek metodou SWOT. Důleţitou součástí současného zabezpečení správy 

budovy je nástroj (informační systém, dále téţ „IS“), který tuto správu činní mnohem 

efektivnější. Jeho popis je uveden na konci této kapitoly. IS je samozřejmě zahrnut i do 

analýzy SWOT. Nejprve je však důleţité seznámit se s popisem této budovy. 

 

7.1.1 Popis budovy RCO2 

 Budova RCO2
38

 (viz. Obrázek 8), je 20ti podlaţní moderní administrativně-obchodní 

objekt, otevřen v roce 2003. Reprezentativní prostory v tomto architektonicky jedinečném 

objektu s parametry 21. století tvoří uţitkovou plochu 19 500 m
2
. Budova je výrazným 

orientačním bodem, coţ dokazuje výška 71 m a vrchol stoţáru v 300 m n. m.. Součástí této 

budovy, která se nachází v optimální dopravní infrastruktuře MHD a ČD, je kongresové 

centrum o rozloze 2 100 m
2
. 

 Budovu postavila společnost Regionální centrum Olomouc s. r. o., která byla zaloţena 

roku 1997 v Olomouci jako soukromá česká společnost pod názvem TESCO spol. s r.o. Od 1. 

ledna 2002 byly z předmětu činnosti společnosti vyčleněny aktivity v oblasti realit a zůstaly i 

nadále koncentrovány v původní společnosti pod novým názvem Regionální centrum 

Olomouc s.r.o. 

 

                                                 
38

 Dle portálu Regionální centrum Olomouc s.r.o. <http://www.rco.cz/cz/index.html>, [cit 15.4.2010]. 
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Obrázek 8 - Budova RCO2 (zleva ze severovýchodní strany a zprava ze strany jihozápadní) 

 

 Budova RCO2 je v seznamu nejvyšších budov ČR
39

 na pomyslné 43. příčce. Tento 

seznam řadí budovy v České republice podle jejich výšky. Způsobů měření výšky budov je 

několik, v tomto seznamu se měří stavební výška budovy. Seznam neobsahuje vysílače či 

komíny. 

 V samotné budově se nachází spousta kanceláří firem, odbory Krajského úřadu města 

Olomouce, restaurační zařízení, kavárna, bowling, bary a 11 větších společenských prostor, 

sálů a salónů (viz Tabulka 1). Budova RCO2 ve spodních patrech (přízemí a 1.patro) je zcela 

veřejně přístupná a to hlavním vchodem kolem recepce a nebo druhým vedlejším vchodem. 

Kaţdodenní akce s větším počet volného pohybu osob přináší určité riziko. Grafické plány 

kongresových prostor
40

. 

                                                 
39

 Seznam nejvyšších budov v Česku <http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvyšších_budov_v_Česku>, [cit 

20.4.2010]. 

40
 K nahlédnutí půdorys přízemí zde <http://www.rco.cz/cz/kratkodobepronajmy/plan_1NP.png> a zde 1. patro 

http://www.rco.cz/cz/kratkodobepronajmy/plan_2NP.png,  [cit 10.4.2010]. 
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Tabulka 1 - RCO2 - sály a salóny 

 

7.1.2 Schéma managementu budovy 

 Aby bylo moţné si představit jaký systém pro tok informací ke správě budovy RCO2 

vyuţívají, je uvedeno organizační schéma (viz. Obrázek 9). 

ÚNIF

Úseky

Společníci

Statutární orgán

Ředitel

ÚNIF ÚVYR ÚPOD ÚZDR

Vedoucí úseku Vedoucí úseku Vedoucí úseku Vedoucí úseku
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Obrázek 9 - Organizační schéma RCO2 
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7.1.3 Správa částí bezpečnosti 

Tato podkapitola bude zaměřena na současnou provozní správu objektu za normálního stavu. 

 

Poţární ochrana 

Vedení: 

 organizuje jednou ročně cvičení (evakuace budovy) a provádí měření její rychlosti, 

 určení poţárních hlídek nájemníkům (jednou týdně, především kontrola únikových 

cest). 

Vyčleněný pracovník PO v RCO2: 

 provádí komunikaci s externí firmou zajišťující PO, 

 dozoruje nad činnostmi revize prováděné externí firmou, 

 provádí poţárních kontroly prostupů elektroinstalací, 

 dle denní doby odpovědnost za evakuační výtahy (recepce, ostraha). 

Prvky PO: 

 2 z celkových 6-ti výtahů jsou vyuţitelné v době mimořádné události pro PO (buď to 

jako 1 poţární a 1 evakuační nebo oba výtahy jako evakuační), 

 dvě poţární schodiště, 

 evakuační rozhlas (automatický nebo ovladatelný z velína či recepce), 

 prvky EPS, SHZ, ZOTK jsou zautomatizované a v jednom z pater jsou svedeny 

všechny datové sítě do jedné místnosti - velín 

 instalace příručních hasících přístrojů, hydranty, systém potrubí neustále pod tlakem, i 

suchovody. 

 

Ochrana objektu 

Vedení: 

 zřídilo sluţbu ostrahy (externí bezpečnostní agentura). 

 

Vyčlenění pracovníci v RCO2: 

Recepční: 

 provádí funkci ostrahy objektu přes den (6:00 - 18:00h), 

 pověřená osoba k evakuačním výtahům, 

 dále můţe ovládat systém evakuačního rozhlasu, 
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 případná evidence osob (běţně se ţádná kontrola při vstupu do budovy neprovádí, 

chybí technické zázemí), 

 má moţnost sledovat jednoduchý kamerový systém v přízemí 

Ostraha: 

 provádí funkci ostrahy objektu v noci (18:00 - 6:00h), 

 stanovený okruh obchůzky (dodrţení kontroly v úseku je zajištěno čipem), 

 pověřená osoba k evakuačním výtahům (v nočních hodinách). 

 

Prvky ochrany objektu 

 kamerový systém (neefektivní), 

 čipové kontroly na stanovištích pro ostrahu, 

 vstup do velína pouze pro vybrané osoby (řízený přístup). 

 Informační bezpečnost 

 2 sítě (nájemnická a RCO), 

 osobní PC přístup přes kartu (čip) s pinem, 

 kaţdém patře tech. místnost s řízeným přístupem, 

 záloţní zdroje, UPS, zálohování dat, 

 aktivní hromosvod, 

 systém přepěťové ochrany. 

 

BOZP 

vedení: 

 zavedení falicity managementu
41

. 

 

Vyčleněný pracovník BOZP v RCO2 (ten stejný se stará i o PO): 

 provádí komunikaci s externí firmou zajišťující BOZP, 

 dozoruje nad činnostmi revize prováděné externí firmou, 

 zajišťuje osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), 

 koordinuje sjednává školení v některých oblastech, 

 komunikuje s údrţbou a kontroluje jejich nářadí. 

                                                 
41

 Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy 

obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd 
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Hygiena: 

 pracovní náplň určuje pracovník PO a BOZP, 

 jeden z údrţbářů vţdy plní konkrétní úkoly. 

 

OŢP 

 V oblasti ochrany ţivotního prostředí je zajištěno třídění odpadu a kontejnery s 

pravidelnou vyváţkou (plast, papír, sklo, směsný odpad). 

Do prvků OŢP lze zařadit: 

 energie - systém měření a regulace tepla (IRC systémy elektricky ovládané hlavice), 

 vzduchotechnika - měření a regulace s více systémy, 

 skladování - zářivkové trubice, barvy, ředidla, tonery, 

 energetický management - vypínání počítačů, řízení osvětlení, eskalátorů, systém 

výtahů, atd. 

 

 Pro celkovou správu budovy a některé dílčí činnosti v zajištění bezpečnosti se provádí 

pomocí aplikovaného software (dále téţ „sw“) "Fama+". Tento nástroj se zdá být dostatečně 

modulární na to, aby v něm jako v programovatelném prostředí mohl být vytvořen nástroj 

komplexní bezpečnosti. Bliţší informace k některým jeho praktickým činnostem pro správu 

budov budou uvedeny níţe. 

7.1.4 Softwarová podpora řízení 

 Lze tedy říci, ţe v případě RCO nelze facility management respektive jednotlivé jeho 

procesy povaţovat za tzv. „podpůrnou činnost“, ale vzhledem k hlavnímu předmětu činnosti 

společnosti, tedy poskytování dlouhodobému i krátkodobému pronájmu nemovitého majetku 

se v případě činností v kompetenci úseku infrastruktura jedná o jednu z hlavních činností. 

Kvalitní sw podpora této oblasti se tedy v případě RCO jeví jako naprosto nezbytná. 

Vzhledem k této potřebě rozhodlo vedení společnosti v roce 2007 o pořízení sw podpory pro 

vybrané oblasti činností. 

 

Stávající vyuţití SW podpory 

 Výchozím poţadavkem na aplikační SW pro Regionální centrum Olomouc byla jeho 

variabilita a modulární řešení, které by pokrývalo veškeré procesy provozu, správy a údrţby 

movitého majetku. Dále také dokonalá evidence a pasportizace majetku a jeho efektivní 
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správa a údrţba, jako jeden z významných prostředků zvýšení efektivity práce a sniţování 

nákladů a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu.  

 Důleţitým aspektem implementace moderní SW podpory bylo získání důleţitého 

nástroje, který umoţňuje jednoduchým způsobem evidovat nemovitý i movitý majetek včetně 

jeho pasportizačních dat, dále v oblasti stavebního a technického pasportu s moţností 

sledování termínů záruk, prohlídek a revizí. Nepochybně také moţnost budoucího 

modulárního rozvoje a otevřeného řešení pro integraci s podnikovými informačními systémy. 

 

 

Informační systém Fama+ 

 Nejvýhodnější variantou na podmínky RCO se ukázala implementace SW FAMA+ 

(logo viz. Obrázek 10) od společnosti TESCO SW. Je to SW řešení formou centrální 

databáze, které poskytuje výhodu v podobě centrálního zálohování dat.  

 

    Obrázek 10 - Logo produktu IS FAMA+ 

 

 Základem IS je přehlednost a rychle dostupná evidence a informace o spravovaném 

majetku. Obsahuje všechny potřebné údaje popisového i grafického charakteru – majetkové, 

finanční, technické či prostorové, směrnice, výkresy, manuály a kontakty. SW FAMA+ je 

velmi účinný nástroj pro plánování provozních a správních činností hlídající termíny revizí, 

prohlídek a dalších úkolů a zvolenou formou pomocí (SMS, e-mail, atd.) připomíná a 

dokonce i sleduje jejich plnění. Periodická údrţba redukuje četnost a nepříznivé ekonomické 

důsledky neplánovaných servisních zásahů. SW FAMA+ se uplatní taktéţ při plánování 

obsazenosti prostor či sledování periodicit v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany. 

SW FAMA+ řešení, jehoţ jednotlivé moduly umoţňují uţivateli evidovat, plánovat a 

vyhodnocovat procesy provozu, správy a údrţby movitého i nemovitého  majetku. Mezi 

základní moduly patří: 

 Pasport  Řízení externích vztahů 
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 Ţádankový systém 

 Energetický management 

 Zápůjčky 

 Zakázka 

 BOZP, PO a školení 

 Čárový kód 

 Řízení nájmů 

 Opakované činnosti 

 Termínové plánování 

 Vozový park 

 Spisovna a podatelna 

 

 S ohledem na současné trendy vývoje informačních systémů je FAMA+ dostupná 

nejen jako klient/server aplikace
42

, ale téţ v třívrstvé architektuře
43

. Umoţňuje tak její 

provozování v prostředí internetu a vzdálený přístup nejen z centrály, ale také z poboček, či 

přímo z terénu. 

 Takovéto řešení je moţné integrovat nejen s podnikovými IS, ale i specializovanými 

aplikacemi pouţívanými správci majetku. Dalším prvkem je i integrovaná grafická nadstavba, 

která je kompatibilní s běţnými CAD nástroji. Grafické uţivatelské prostředí je plně 

standardizováno s produkty Microsoft Office, ovládání aplikace je tedy plně intuitivní a 

uţivatelsky přívětivé. Aplikace téţ umoţňuje práci v různých jazykových verzích (čeština, 

slovenština, angličtina, němčina, ruština aj.) 

 Aplikace FAMA+ je tvořena pro prostředí MS Windows. Proto ovládání aplikace 

vychází z obecné logiky ovládání produktů Microsoft. Všechny potřebné úkoly lze provádět 

z menu, často pouţívané akce mají svá graficky označená tlačítka. IS je opatřen bohatou 

nápovědou s kříţovými odkazy a příklady. 

 

7.2 Zhodnocení systému zabezpečení vzhledem ke komplexní bezpečnosti 

 Výše zmíněné informace poslouţí jako podklady pro hodnocení silných a slabých 

stránek, stejně taky jako ve vztahu k okolí popis příleţitostí a hrozeb. Tyto vazby byly 

konzultovány s managementem společnosti RCO.s.r.o. Informace však povaţuji za 

nedostatečné a k provedení přesné analýzy, by byl za potřebí souhlas vedení společnosti s 

poskytnutím mnohem většího mnoţství informací.  

                                                 
42

 Klient-server popisuje vztah mezi dvěma počítačovými programy, v nichţ první program, klient, ţádá o sluţby 

jiný program zvaný server. 

43
 Model třívrstvé architektury je přímou evolucí, zastaralé dvouvrstvé architektury.(klientská-datová a mezi ně 

přibyla aplikační vrstva) 



 

66 

7.2.1 Analýza SWOT 

  SWOT (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) tj. silná a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby. Jedná se o standardní metodu či analýzu pouţívanou k prezentaci 

analytických poznatků s nejrůznějšími objekty zkoumání. Metoda je jednoduchá, avšak 

výstiţná a pokud moţno vyčerpávající.  Objektivní charakteristika současných posuzovaných 

silných a slabých stránek zkoumaného objektu. Uváţením silných stránek a naopak důrazem 

na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost vyuţití 

nabízejících se příleţitostí a omezuje se dopad identifikovaných  ohroţení. 

  Metoda spočívá v analýze a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) 

a současné situace okolí (vnější prostředí). Přímo ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příleţitosti a hrozby. Pro 

specifikaci jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit brainstorming s managementem 

organizace a specialistů na oblast, kterých se SWOT analýza týká. Po ukončení 

brainstormingu se vše roztřídí dle relevantnosti a záměru pouţití SWOT.  

  Takto zhodnotíme (viz. Tabulka 2) základní informace, které jsou o objektu dostupné. 

Další kroky v analýze uţ nejsou ţádoucí, protoţe analýzu neprovádí vedení společnosti s 

cílem sestavit následnou strategii. Také hloubka této analýzy vychází z nepříliš dostatečného 

mnoţství informací, které byly poskytnuty. 

  Do dalších moţných činností v analýze SWOT patří kvantifikované hodnocení 

jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými. V závěru po zhodnocení a spočítání váhy 

jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle důleţitosti. Dále by mělo 

proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy naloţí a co bude 

realizovat.Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, budou vyuţity pro 

upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie a jako základ 

pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit. 
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Tabulka 2 - Analýza SWOT - hodnocení silných a slabých stránek, popis příleţitostí a hrozeb 

 

   

 

Silné stránky Slabé stránky 

 zavedení softwaru pro správu budovy 

 vyčleněná osoba v oblasti PO a BOZP 

 zřízení ostrahy objektu - čipová 

kontrola obchůzek 

 určení odpovědnosti při evakuaci 

osob 

 zavedení falicity managementu 

 automatizace prvků PO (EZS, SHS, 

ZOTK) 

 zřízení poţárních hlídek 

 přístup do sítě pouze s čipem a pinem 

 

 kamerový systém 

 ţádná kontrola osob při vstupu 

 nedostatečný přehled v oblastech 

bezpečnosti 

 

Příleţitosti Hrozby 

 kontrola osob při vstupu 

 zavedení plánů pro MU 

 zavedení modelu komplexní 

bezpečnosti 

 vedení statistik 

 moţnost tvorby nástroje komplexní 

bezpečnosti v jiţ zavedeném fama+ 

 poţár 

 vniknutí nepovolaných osob do 

důleţitých prostor 

 ztráta pocitu bezpečí 

 napadení vnitřní sítě 

 selhání techniky (výtahy, vodovody) 

 nákazy z hmyzu a hlodavců 

(zásobování restaurací) 

 krádeţ 

 sebevrahové 

 ztráta krátkodobých a dlouhodobých 

nájmů  

 změna legislativy (finanční náklady) 

 terorismus 
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Zhodnocení: analýzou SWOT bylo zjištěno, ţe silných stránek je nejvíce v oblasti poţární 

ochrany, velkým plusem je také reţimová ochrana, a reţimová správa, coţ se příjemně odráţí 

v ekonomických bilancích, stálosti dlouhodobých i v počtech krátkodobých nájmů. Tyto silné 

stránky je vhodné dále udrţovat, právě pro tuto tendenci. 

  K slabým stránkách patří především neefektivní kamerový systém a nemoţnost 

kontroly osob u vstupu. Také přehled v oblastech bezpečnosti by mohl doznat změn. 

  Jako příleţitosti ke zlepšování můţeme vnímat především moţnosti plně vyuţít 

stávající software pro správu budovy i pro správu bezpečnosti. 

  Mezi významné hrozby patří především poţár, moţnost seskoku sebevraha a hlavně 

vniknutí nepovolaných osob do důleţitých částí budovy nebo selhání techniky. Mohly by se 

proto nepříjemně odrazit ve ztrátě zájmu krátkodobých i dlouhodobých nájemníků. 

  Celkově však můţeme říci, ţe RCO2 je moderní budova, s dobrým zázemím a snahou 

vytvářet příznivé ţivotní i bezpečnostní podmínky. Budova je velmi dobře zabezpečena s tím, 

ţe zavedení správy pro řízení komplexní bezpečnosti by hodnocení zabezpečení ještě zvýšilo. 
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8 Návrh na zlepšení 

 Návrhů na zlepšení by se po důkladnější analýze našlo určitě více. Přes tyto omezené 

výsledky, díky nedostatku informací, tak nelze určit prioritu a důleţitost navrhovaných 

opatření vůči hrozbám a také prioritu moţných příleţitostí pro zlepšení. Při zjišťování a sběru 

informací o budově RCO2 povaţuji za největší přednost zavedení softwaru fama+ a zavedení 

falicity managementu.  

  Z mého pohledu pro tuto moderní budovu má bezpečnost svojí váhu i vzhledem k 

tomu, ţe její stavba byla dokončena v roce 2003, tedy v době, kdy uţ se v souvislosti 

výškovými budovami a bezpečnostní obecně, zavádělo mnoho nových pravidel. Z výše 

zmíněných poznatků a sepsané teorie komplexní bezpečnosti uvádím kroky k zavedení 

modelu komplexní bezpečnosti pro budovu RCO2. 

 

Pro zlepšení zabezpečení objektu povaţuji především tyto kroky:  

1. souhlas s vedením společnosti o provedení následujících kroků, 

2. příprava softwaru fama+ pro následující, 

3. sepsání existujících bezpečnostních aspektů do podoby S-O-T tedy pouţít IBA, 

4. aplikovat model komplexní bezpečnosti a vytvořit nástroje KB, 

5. popřípadě nechat provést analýzy rizik ve všech rámcích bezpečnosti a znovu pak 

provést krok č. 3. 
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9 Závěr 

  V dnešní době mohutného technologického rozvoje roste potřeba úspory času a 

nákladů investorů a uţivatelů. Těchto úspor můţeme dosáhnout vzájemnou propojeností a 

kompatibilitou jednotlivých technologií a komplexní správou veškerého technického 

vybavení budov. Jako příklad jsem uvedl inteligentní budovy. 

  Moderní výškové budovy jsou v dnešní době vnímány jako vzor pro technologicky 

vyspělé budovy. Jsou stavěny také s poţadavky na reprezentaci a demonstraci ekonomické 

stability a moci. O to více by měly dbát na zajištění bezpečnosti. Z tohoto pohledu je také 

důleţité mít zavedený vhodný systém pro řízení bezpečnosti.  

  V diplomové práci jsem popsal současný trend při výstavbě a „oţivování“ budov. Od 

technických zařízení přes automatizaci systémů aţ do podoby inteligentní budovy.  V tomto 

kontextu je pak patrnější pojem komplexní bezpečnost. Abychom mohli jakkoliv řídit 

bezpečnost v organizaci, je třeba si udělat souhrnnou představu o všech moţných aspektech 

bezpečnosti v organizaci. Proto jsem vytvořil koncepci, která nám umoţní bezpečnostní 

aspekty zapisovat tak, abychom je ve finále mohli efektivněji pouţít pro správu komplexní 

bezpečnosti. Následně jsem vytvořil také model komplexní bezpečnosti a definoval procesy, 

které tvorbě předcházejí. Pro řízení a správu objektů je v dnešní době potřeba obrovského 

mnoţství informací a dat, bez kterých se moderní řízení a správa objektů nedá kvalitně 

vykonávat. Definoval jsem tedy základní poţadavky pro tvorbu nástroje komplexní 

bezpečnosti.  

  V další části jsem popsal bezpečnostní rámce tak, jak je známe v obecném rozsahu, ale 

především pomocí znaků vytvořené koncepce integrace bezpečnostních aspektů. Do podoby 

moţné direktivní, organizační a technické podpory. 

 V závěru práce jsem analyzoval budovu RCO2 pomocí brainstormingu a metody 

SWOT. Je nutné podotknout, ţe získané informace nepovaţuji za dostatečné. Pro získání 

většího mnoţství informací by byl zapotřebí souhlas vedení. Metodou SWOT jsem zjistil, ţe 

silných stránek je nejvíce v oblasti poţární ochrany, velkým plusem je také reţimová ochrana 

a reţimová správa systému zabezpečení budovy. K slabým stránkách patří především 

neefektivní kamerový systém a nemoţnost kontroly osob u vstupu. Také přehled v oblastech 

bezpečnosti by mohl být ještě lépe veden. Jako příleţitosti ke zlepšování můţeme vnímat 

především moţnost plně vyuţít stávající software pro správu budovy k vytvoření konkrétních 
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nástrojů správy komplexní bezpečnosti. K tomuto účelu by mohly být pouţity mnou 

navrhované poţadavky na nástroj a model komplexní bezpečnosti. 

 Celkově však můţeme říci, ţe RCO2 je moderní budova s dobrým zázemím a snahou 

vytvářet příznivé ţivotní i bezpečnostní podmínky. Systém zabezpečení budovy hodnotím 

jako velmi dobrý, s tím ţe zavedení správy pro řízení komplexní bezpečnosti by hodnocení 

ještě zvýšilo. 

  Je jisté, ţe aplikace modelu komplexní bezpečnosti nebude jednoduchá. Jiţ nyní je 

však důleţité pochopit, proč je vhodné na ní začít pracovat, a ve kterých místech je potřeba 

zdokonalení. 
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