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Anotace 
 
Bc. KONEČNÝ, M. Zabezpečení vybraných prostorů VŠB – TU Ostrava prostředky technické 

ochrany objektů. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2010, s. 63. 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou technické ochrany a návrhem optimálního 

zabezpečení laboratoří, učeben, nové auly a univerzitní knihovny areálu Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě. Úvodní část této práce začíná výčtem 

nejdůležitějších právních předpisů a technických norem souvisejících s ochranou objektu. 

Dále následuje popis jednotlivých druhů bezpečnostních systémů, včetně uvedeného přehledu 

současných prostředků technické ochrany a charakteristiky jednotlivých budov objektu se 

stávajícím systémem zabezpečení. V následující kapitole jsou prostřednictvím bezpečnostních 

analýz identifikována jednotlivá rizika spojená s ochranou výše uvedených prostorů a na 

základě teoretických znalostí a praktických poznatků jsou v závěrečné části navrženy opatření 

vedoucí k minimalizaci zjištěných rizik. Pozornost je věnována zejména možnostem využití 

mechanických zábranných prostředků a poplachových systémů. 

 
Klíčová slova: analýza, riziko, bezpečnost, elektronický zabezpečovací systém, ochrana. 
 

Annotation 

Bc. KONEČNÝ, M. Securing of selected areas of VŠB – Technical university of Ostrava 

using technical means to protect buildings. Gaduation theses Ostrava: VŠB–TUO, 2010, p.63. 

 
The work deals with technical security problems and optimal indemnity exquisite  

laboratories, classrooms, new assembly hall and library in the area of VŠB – TU Ostrava. 

Preamble of this work begins with specification of the most important law recipes and 

technical norms incidental to object protection. Single security systems kinds description 

follows including contemporary technological instrument protection and single building 

characteristics with current security system. In the following chapter are single hazards 

identified through security analysis connected with above mentioned spaces protection and on 

the basis of theoretical knowledge and practical findings precaution are designed in the final 

part leading to ascertained hazards minimization. Attention is especially devoted to 

mechanical preventive instruments and alarm systems possibilities. 
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EN    Evropské normy 

EZS    Elektronický zabezpečovací systém 

EPS    Elektrická požární signalizace 

FMEA   Analýza možností vzniku vad a jejich následků  

GSM    Globální systém pro mobilní komunikaci 

IP   Internetový protokol 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MZS   Mechanický zábranný systém 
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PCO    Pult centralizované ochrany 

PČR    Police České republiky 

PIR    Pasivní infračervené záření 

VKV    Velmi krátké vlny 
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Úvod 

Potřeba se chránit před nebezpečím a s tím spojená potřeba signalizovat toto nebezpečí, 

provází lidstvo od samého počátku. Jak se civilizace vyvíjela, vyvíjely se i poplachové 

systémy. Dřívější formy ochrany osob a majetku by se nám mohly zdát primitivní, ale ve své 

době byly účinné. Ať už šlo o využití zvonů, bubnování či troubení, vždy se jednalo 

o výhradně lidskou činnost. Zásadním přelomem v přenosu informací na dálku byl vynález 

telegrafu v roce 1835, kdy došlo k nebývalému zkrácení doby potřebné k přenosu signálu od 

místa ohrožení k zasahující skupině. Dalším krokem k prvním elektronickým zabezpečovacím 

systémům (dále jen EZS) bylo technické vylepšení systému centralizace hlášení 

prostřednictvím volací skříňky, kdy při zatažení páky hlásiče dojde k roztočení vroubkového 

kola a prostřednictvím elektrického kontaktu je vyslán individuální kód. Na centrálním pultu 

byl tento kód zaznamenán primitivním zapisovačem, který pak vytvořil záznam o poplachu.  

Nejvýznamnější rozvoj elektroniky nastal v průběhu a po skončení 2. světové války. 

Právě díky vývoji nových technologií v oblasti výpočetní techniky bylo dosaženo úrovně, 

dovolující technickými prostředky nahradit činnosti zajišťované výhradně člověkem. Začaly 

se objevovat elektronické a prostorové VKV čidla, která představovaly zcela nový prvek 

ochrany. V druhé polovině sedmdesátých let se na trhu objevuje dodnes nejúspěšnější 

zabezpečovací prvek a to pasivní infračervené čidlo. Budoucnost poplachových systému 

zřejmě spočívá v biometrických systémech, které jsou v současné době používány především 

v přístupových systémech. S vývojem výpočetní techniky se však možnosti jejich použití 

rozšiřují a dovolují jejich zapojení do bezpečnostních aplikací.  

Cílem této diplomové práce je identifikovat a popsat aktuální rizika spojená s ochranou  

areálu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě (dále jen VŠB – TUO), 

nacházejícího se v městské části Ostrava – Poruba. Současný stav technického zabezpečení 

posuzovaného objektu totiž neposkytuje dostatečnou ochranu před pácháním protiprávní 

činnosti, k čemuž přispívá i nedbalost některých zaměstnanců a studentů. Časté případy 

vloupání, krádeží a poškozování majetku vyplývajících se statistik za uplynulé dva roky, jsou 

toho důkazem. V diplomové práci bude navržen vhodný způsob ochrany, včetně účinných 

opatření, která by měla přispět ke zlepšení současného stavu a zvýšení bezpečnosti objektu. 
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1. Právní úprava ochrany a bezpečnosti objektu 

V této částí práce je věnována pozornost právním předpisům a technickým normám, 

které souvisejí s ochranou osob a majetku. Při návrhu zabezpečovacího systému se musí 

postupovat v souladu s nimi. 

1.1. Právní předpisy ochrany majetku a osob ve veřejném sektoru 

V rámci diplomové práce je nutno uvést základní právní předpisy týkající se ochrany 

objektů, které jsou využívány veřejností. Především se jedná o Ústavu České republiky (dále 

jen ČR), Listinu základních práv a svobod, trestní zákon a trestní řád.  

1.1.1. Ústava České republiky 

Ústava deklaruje ČR jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana. Jedná se o nejvýše postavený zákon v naší 

republice. Ústava ČR byla přijata Českou národní radou dne 16.12.1992 a je vyhlášena ve 

sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Ústava 

nabyla účinnosti dnem vzniku ČR 1.1.1993. Je považována za normu s nejvyšší právní silou 

a spočívá na ní celý náš právní řád. Ve článku 3 odkazuje na Listinu základních práv 

a svobod. [33] 

1.1.2. Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je ústavní zákon, který je součástí ústavního řádu ČR. 

Byla přijata Českou národní radou jako zákon č. 2/1993, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Listina deklaruje základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. Listina také deklaruje princip, že omezení základních lidských prav a svobod 

je možné pouze na základě zákona. Listina základních práv a svobod garantuje:  

• právo na život (čl. 6), kde je důležité zmínit zejména ochranu života osob 

nacházejících se v chráněném objektu, 

• nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), 

• osobní svobodu (čl. 8), 

• právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, 

• ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním a zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10), 

• právo vlastnit majetek (čl. 11),  

• právo na informace (čl. 17) - má je každý občan i organizace. [27] 
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1.1.3. Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn, pojednává 

o ochraně zájmů společnosti, ústavním řízení ČR, o právech a chráněných zájmech 

právnických a fyzických osob. V rámci této diplomové práce jsou nejdůležitější okolnosti 

vylučující protiprávnost, především § 28, § 29, § 30, § 31, § 32 a vybrané druhy možných 

trestných činů, zejména trestný čin krádeže dle § 247 uvedeného zákona. 

• Krajní nouze (§ 28): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem”. Pokud bylo možné nebezpečí za 

daných okolností odvrátit jinak nebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

dokonce závažnější než ten, který hrozil, nejedná se o krajní nouzi. 

• Nutná obrana (§ 29): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem”. Pokud byla obrana zcela 

nepřiměřená způsobu útoku, nejde o nutnou obranu. 

• Svolení poškozeného (§ 30): „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, 

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

dotčeny“. Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin 

jinak trestný, dobrovolně, vážně a srozumitelně.  

• Přípustné riziko (§ 31): „Trestný čin nespáchá ten, kdo v souladu s dosaženým stavem 

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

v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou 

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

prospěšného výsledku dosáhnout jinak“. Nejedná se o přípustné riziko, pokud taková 

činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, bez vydání souhlasu, který by byl v souladu 

s právními předpisy nebo pokud výsledek neodpovídá míře rizika a provádění této 

činnosti odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám 

lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 

• Oprávněné použití zbraně (§ 32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

zmocnění příslušných zákonných předpisů.” Týká se jen určitých osob (voják, policista 

a další). 

V § 205 odst. 1 je dále definovaná krádež, následující odstavce pak popisují úměrnost 

trestu vzhledem k vzniklé škodě související s krádeží. [37] 
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1.1.4. Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění zákona č. 79/2006 Sb., o trestním řízení soudním, 

upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, aby trestný čin byl náležitě prošetřen 

a pachatel trestného činu spravedlivě potrestán. Řízení musí působit k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k upevňování zákonnosti, výchově občanů v rámci 

respektování zákonů a pravidel občanského soužití. Při ochraně areálu VŠB – TUO je velmi 

důležitým § 76 pojednávající o omezení osobních svobod. Podle odstavce 2 § 76 smí osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, omezit 

kdokoli, pokud to je nutné k zjištění její totožnosti, jejímu útěku a zjištění důkazů. Je však 

povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je 

třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [36] 

1.2. Zákoník práce 

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

páté hlavě I. povinnosti zaměstnavatele, který je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik (§ 101). Prevencí rizik se rozumí 

všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, jejichž cílem je rizikům předcházet, 

odstraňovat je a v případě, že odstranit nejdou, tak minimalizovat jejich působení 

(§ 102 odst. 2). Zaměstnavatel je také povinen rizika soustavně vyhledávat, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění (§ 102 odst. 3). Zaměstnanci nesmí 

v pracovní době užívat alkoholické nápoje a návykové látky na pracovištích zaměstnavatele 

i mimo ně a také nesmí pod jejich vlivem na tato pracoviště vstupovat. Zaměstnanec se musí 

na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance (písemně určeného zaměstnavatelem) 

podrobit, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (§ 106 odst. 4 písm. i). 

V § 249 se dále uvádí, že zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 

na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Zaměstnanec dle § 250 odpovídá 

zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance a k odvrácení škody musí neodkladně zakročit, pokud 

mu v tom nebrání důležitá okolnost, jako vážné ohrožení sebe nebo dalších zaměstnanců 

podle § 116 občanského zákoníku. [27], [38] 
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1.3. Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn, 

v § 6 uvádí, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, zásah odvrátit sám a to přiměřeným způsobem. § 11 uvádí, že fyzická osoba má 

právo na ochranu své osobnosti, života, zdraví, lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů 

osobní povahy. V § 126 je uvedeno, že vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho 

vlastnického práva neoprávněně zasahuje a může se domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neoprávněně zadržuje. V § 415 se uvádí, že každý je povinen jednat tak, aby nedošlo ke 

škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. V zákoníku je uvedeno, že tomu, komu hrozí 

škoda, je povinen k jejímu odvrácení, zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení 

(§ 417). Dále je uvedeno, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti (§ 420). V odstavci 3 je uvedeno, že odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že 

škodu nezavinil. [34] 

1.4. Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

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

znění pozdějších předpisů a změn, upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

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

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

Zákon zařazuje utajované informace do čtyř stupňů utajení a to informace přísně tajné, tajné, 

důvěrné a vyhrazené. Dále v § 46 definuje podmínky certifikace technických prostředků a tím 

ověřuje jejich bezpečnostní způsobilost nutnou pro určité činnosti. [27] 

1.5. Zákon o ochraně osobních údajů 

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

zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. V rozsahu působnosti 

tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí nakládat, aby 

nemohly být zneužity. V § 4 písmena e) se uvádí, že  zpracováním osobních údajů se rozumí 

jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky 

provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Jedná se zejména 

o shromažďování, ukládání na nosiče (cd, dvd apod.), zpřístupňování, úprava, vyhledávání, 

uchovávání, používání, předávání, zveřejňování, výměna, třídění, blokování a likvidace. 

Důležitým je § 5 odstavec 2, kde je uvedeno, že správce může zpracovávat osobní údaje 

pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pokud je to 
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nutné pro ochranu práv správce. Takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu 

s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. V § 11 je stanovena 

povinnost správce včas a řádně informovat subjekt údajů o tom, že o něm shromažďuje údaje, 

v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo bude údaje zpracovávat a pro jaký účel a komu mohou 

být zpřístupněny nebo určeny. [35], [27] 

1.5.1. Provoz kamerového systému podle zákona o ochraně osobních údajů 

Samotné kamerové monitorování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle  

zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn, protože zde chybí úroveň 

podmínek pro zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) tohoto zákona. Tato skutečnost však 

nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 1/2006 uvádí, že provozování kamerového systému může být považováno za zpracování 

osobních údajů. Pokud je kromě kamerového sledování prováděn i záznam pořizovaných 

záběrů nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace (obrazové nebo zvukové), na 

základě kterých lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, jsou již tyto 

informace osobními údaji. Zpracování osobních údajů je za určitých podmínek přípustné i bez 

souhlasu subjektu údajů s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a změn. Kamerový systém lze použít zejména, kdy sledovaného 

účelu nelze účinně dosáhnout jiným způsobem. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel 

pořizování záznamů a lhůty pro jejich uchování, např. po 24 nebo 48 hodinách by mělo 

v rámci časové smyčky dojít k přemazání záznamu. V případě existujícího bezpečnostního 

incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo 

jinému oprávněnému subjektu. [25], [35] 

1.6. Vybrané technické normy ochrany objektu 

Technické normy jsou potřebné pro technický pořádek v daném oboru. V oboru 

poplachových systémů se normy začaly vyvíjet v posledním desetiletí 20. století. Pro 

evropské území se jimi zabývá Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (dále jen 

CENELEC) a ve světovém měřítku Mezinárodní výbor pro elektrotechniku (dále jen IEC). 

Evropské normy (dále jen EN) jsou produktem evropských normalizačních organizací. Český 

normalizační institut (dále jen ČSNI) se zabývá tvorbou českých technických norem (dále jen 

ČSN), jejich vydáváním a distribucí, informacemi a službami. ČSNI spolupracuje 

s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi. Níže uvedený výběr 
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technických norem se vztahuje k zabezpečení posuzovaných objektů a řeší rozdělení 

a požadavky na prostředky zabezpečovacích systémů. [17] 

1.6.1. Elektronické zabezpečovací systémy  

• ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – je specifikací pro EZS (část 1, všeobecné 

požadavky). Popisuje čtyři třídy vlivu prostředí, čtyři stupně zabezpečení budov 

a sestavovaní zabezpečovacích systémů. V návaznosti na rozdělení, zajišťuje úroveň 

požadovaného zabezpečení EZS, jehož komponenty jsou rozděleny do stupňů 

zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, typ objektu, hodnotu majetku 

a předpokládaný typ narušitele. Norma je určena pro pojišťovací společnosti, dodavatele 

EZS, Polici ČŘ (dále jen PČR) a uživatele při stanovování kompletní a přesné 

specifikace ochrany pro konkrétní objekty. 

• ČSN 50131-6 Poplachové systémy – je specifikací pro napájecí zdroje EZS 

nainstalovaných v budovách (část 6, napájecí zdroje). [17] 

1.6.2. Systémy průmyslové televize 

• ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – tato norma stanovuje minimální požadavky 

na specifikaci a zkoušení černobílých kamer, používaných ve sledovacích systémech pro 

bezpečnostní aplikace (část 2 – 1, černobílé kamery). 

• ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – zde jsou uvedeny doporučení pro zřizovatele 

systému průmyslové televize, pro obsluhu a údržbu technického vybavení tohoto 

systému (část 7,  pokyny pro aplikaci). [17] 

1.6.3. Systémy kontroly a řízení vstupu 

• ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – stanovuje všeobecné požadavky na funkčnost 

systému kontroly a řízení vstupu (dále jen ACS) v bezpečnostních aplikacích 

(část 1, systémové požadavky). 

• ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – zahrnuje požadavky na návrh sytému, instalaci, 

předaní, provoz a údržbu ACS (část 7, pokyny pro aplikace). [17]  

1.6.4. Systémy přivolání pomoci 

• ČSN EN 50134-1,2 Poplachové systémy – obsahuje doporučení pro efektivní a účinné 

řídící a organizační postupy, týkající se instalace, testování, obsluhy a údržby systému 

přivolání pomoci, včetně technického vybavení a organizování pomoci. [17] 
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1.6.5. Poplachové přenosové systémy a zařízení 

• ČSN EN 50136 Poplachové systémy – zahrnuje všeobecné požadavky na signalizaci 

mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. Jsou zde také 

stanoveny požadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní znaky poplachových 

přenosových systémů. [17] 

1.6.6. Mechanické zábranné systémy 

• ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání – zde jsou popsány požadavky a způsoby 

zkoušení vchodových dveří a vnitřních dveří uzavírající prostory chráněné proti 

vloupání. 

• ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – tato norma rozděluje objekty podle 

koeficientu průlomové odolnosti do bezpečnostních tříd. 

• ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – norma uvádí zkušební metodu pro stanovení 

odolnosti při statickém zatížení. 

• ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – uvádí zkušební metodu určenou pro stanovení 

odolnosti při dynamickém zatížení. 

• ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – uvádí zkušební metodu určenou pro stanovení 

odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. 

• ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – stanovení odolnosti 

dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. 

• ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – uvádí požadavky, klasifikace 

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání (část 1, skříňové trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory). [17], [27] 

1.6.7. Elektronická požární signalizace 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – stanovuje požadavky na požární bezpečnost, 

požární úseky, stavební konstrukce, únikové cesty, odstupy, technická zařízení 

a zařízení pro požární zásah nevýrobních objektů. 

• ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – tato norma stanovuje požadavky na požární 

bezpečnost shromažďovacích prostorů. Popisuje podrobná kritéria evakuace osob 

z prostorů s vysokou hustotou osob a směřuje k eliminaci vlivů, které mohou vyvolat 

nebo zvyšovat paniku při požáru. [17] 
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2. Obecná charakteristika rizik ve školských zařízeních 

Otázky bezpečnosti patří k významným problémům lidské společnosti 21. století. 

Abychom zvýšili bezpečnost osob a majetku v prostorech jako jsou školská zařízení, kde je 

shromažďován velký počet osob, musíme hledat nutná východiska, směry a bezpečnostní 

opatření. Bezpečnost objektu je pak stav, kdy jsou hrozby pro objekt a jeho zájmy 

eliminovány na nejnižší míru a objekt je zároveň k eliminaci i potencionálních hrozeb 

efektivně vybaven. 

2.1. Statistika protiprávních činů ve školských zařízeních 

Z policejních statistik vyplývá, že v roce 2009 došlo v ČR k celkovému počtu 710 

případu vloupání a krádeží. Ze všech evidovaných případů majetkové kriminality 

v jednotlivých krajích, se podařilo objasnit jen 31 případů.  

 

Tabulka 1 Přehled případů vloupání ve školských zařízeních za rok 2009 [23] 

Kraj Po čet případů vloupání 

Moravskoslezský 167 

Praha 149 

Jihomoravský 63 

Ústecký 52 

Středočeský 40 

Jihočeský 40 

Olomoucký 31 

Královehradecký 30 

Karlovarský 28 

Plzeňský 24 

Zlínsky 24 

Vysočina 22 

Liberecký 22 

Pardubický 18 

 

Moravskoslezský kraj se nachází vysoko nad celorepublikovým průměrem. V průběhu 

roku 2009 se jednalo celkem o 167 případů, což představuje 24% z celkového počtu vloupání 

a krádeží do škol v celé ČR. 
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Graf 1 Grafické znázornění trestných činů [23] 

 
Při vloupáních do škol je často kromě samotného zcizení majetku způsobena i další 

škoda, jako rozbité skleněné tabule, dveře, detekční technika apod. V policejních statistikách 

se uvádí, že v průběhu roku 2009, byla v Moravskoslezském kraji způsobena škoda o celkové 

výši 3 mil. a 755 tis. Kč. Zajistit se však podařilo majetek v hodnotě pouhých 57 tis. Kč (viz. 

graf 2). [23] 

 
Graf 2 Výše majetkových  škod školských zařízení za rok 2009 v MSK [23] 

2.2. Analýza rizika a její teorie 

Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je 

obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění 

a dopadu, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Rizika jsou zjišťována na základě 

posouzení: 

• místa (budova, místnost), 

• procesu (probíhající činnosti, náplně funkčních míst), 

• času jejich vzniku a provozní doby objektu (den a noc), 

• organizace (vymezení odpovědnosti, struktury organizace apod.), 

• identifikace zdrojů (informace o prostředí, technických okolnostech, atd.). [9], [19] 
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Analýza rizik se skládá z několika kroků, které jsou znázorněny na následujícím 

schématu. 

 

 

 
Obrázek 1 Základní kroky analýzy rizik 

 

• Identifikace zdrojů rizika – první krok v hodnocení rizika a jeho zdrojů, který zahrnuje 

přezkoumání studovaného systému pro identifikaci typu nebezpečí, která se v systému 

vyskytují a přezkoumání způsobu, jakým může k nebezpečí dojít. 

• Odhad následků – stanovení možných škod v důsledku vzniku nežádoucího jevu, 

představující celkový negativní dopad, vyjádřený ve formě finanční ztráty nebo bodové 

stupnice. 

• Odhad pravděpodobností – cílem je intuitivní odhad frekvence nebo pravděpodobnosti 

výskytu nežádoucího jevu, vycházejícího ze statistických dat, zkušeností a znalostí 

expertů. 

• Stanovení rizika – komplexní proces kvantitativního ohodnocení frekvence nebo 

pravděpodobnosti nežádoucích událostí a jejich následků, zvláště s ohledem na poškození 

zdraví a škody na majetku. [7], [16] 

2.3.  Rizika a jejich zdroje 

Ve školských zařízeních se denně pohybují desítky až stovky lidí, z nichž převážnou část 

tvoří studenti, zaměstnanci nebo návštěvníci školy. Případná nebezpečí a následná ohrožení 

osob a majetku můžou vzniknout provozem technických zařízení, nedbalostí zaměstnanců, 

neukázněností studentů apod.  
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Jedná se především o tato rizika: 

• při páchání kriminální činností – zejména vloupání za účelem krádeže hmotného 

majetku z laboratoří a učeben, důležitých dat z informačních systémů nebo napadení 

osob či pracovníků bezpečnostní agentury, 

• způsobená závadou technického charakteru – často se vyskytující rizika, kterým je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost, zejména v oblasti prevence (selhání 

bezpečnostního systému, výpadek elektrické energie, konstrukční závady apod.), 

• vyvolané přírodními vlivy – patří zde např. větrné poryvy, silné vichřice, bleskové 

povodně a jiné mimořádné události. [31] 

3. Projektování zabezpečovacích systémů 

V podstatě se jedná o návrh komplexního systému, který je prvním stádiem prevence 

rizik, jehož úkolem je zajistit odpovídající ochranu určitého objektu. Projekt zabezpečení 

zahrnuje také organizování výkonných funkcí odpovídajících požadavkům na ochranu 

objektu. Na projektování se většinou podílí tři druhy subjektů s různými funkcemi a vztahy 

k zabezpečovacímu systému: 

• projektant – navrhuje zabezpečovací systém na základě stavební struktury objektu 

a jeho významu, hodnoty majetku uvnitř, míry rizika případného vniknutí a dalších 

faktorech ovlivňujících stupeň a složení ochranných bariér, 

• uživatel – užívá zabezpečovací systém k ochraně svých zájmů, svého majetku 

a podílí se na realizaci systému z hlediska provozního, funkčního a ekonomického, 

• provozovatel – je osoba odpovědná za bezporuchový provoz systému, jeho údržbu 

a dodržování smluvních závazků. 

 

Aby byl zabezpečovací systém efektivní, musí být jednotlivé prvky ochrany (EZS, 

CCTV, ACS a další) vyváženě propojeny, čímž zvýšíme pravděpodobnost odhalení pachatele 

a zajistíme větší bezpečnost zasahujících pracovníků. Jednotlivé etapy projektování jsou 

znázorněny  následujícím blokovým schématem. [31] 

 

 
Obrázek 2 Blokové schéma projektování zabezpečovacího sytému 
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3.1. Bezpečnostní analýza objektu 

Pro určení technických možností ochrany perimetru, musí být nejprve provedena 

bezpečnostní analýza, která představuje klíčovou expertní bezpečnostní činnost. Je výchozím 

podkladem pro tvorbu koncepce zabezpečení objektu a její výsledky jsou nezbytné pro 

zpracování bezpečnostního projektu. Lze ji charakterizovat jako metodu poznání, jejíž 

podstatou je postupné rozdělení celku na jednotlivé části, studium těchto částí a jejich 

vzájemných vztahů. Cílem analýzy je posouzení účinnosti stávajících ochranných opatření 

a příprava podkladů pro výběr optimálního zabezpečovacího systému. Jednotlivé části 

bezpečnostní analýzy jsou znázorněny na následujícím blokovém schématu. 

 
Obrázek 3 Schéma bezpečnostní analýzy objektu [31] 

 
 
• popis objektu ochrany – jedná se o porovnání stavební dokumentace se skutečným stavem 

objektu, zhodnocením stavu klasické ochrany, dislokace objektu a míry rizika vloupání, 

• režimová studie – zde je řešen pohyb osob, zaměstnanců a návštěvníků v pracovní době 
i mimo ni a to v součinnosti s režimem ovládání EZS, 

• popis a seznam nebezpečí – zde se stanoví proti komu a před čím je třeba se chránit a zda 

bude objekt chráněn zvenčí nebo zevnitř, 

• vnější vlivy – jevy, stavy a události, které mohou negativně ovlivnit chráněny zájem nebo 

zabezpečovací systém, 

• porovnání projektu EZS s režimem ostrahy objektu – přizpůsobení EZS fyzické ochraně, 

zejména přenos signálů do místa trvalé obsluhy a reakce obsluhy při narušení objektu,  

• přehled zranitelných míst – v této části jsou definovány předpoklady pro stanovení 

zranitelných míst, díky čemuž lze efektivněji rozmístit prostředky určené 

k zabezpečení objektu. [31] 
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3.2.  Ideový projekt zabezpečovacího systému 

Cílem této etapy projektování je návrh celkového rozsahu systému, volba vhodné 

technologie a její nabídnutí zadavateli. Po vyhodnocení bezpečnostní analýzy objektu 

s přihlédnutím na dostupné síly a prostředky organizace užívající objekt, efektivitě vnitřní 

ochrany a účinnosti po vyhlášení poplachu, je potřeba zvážit, jakým způsobem se budou na 

zabezpečení objektu podílet jednotlivé druhy ochrany (EZS, ACS a další). Volba poměru 

a rozsahu jednotlivých metod ochrany je dána podmínkami chráněného objektu. Prvním 

stupněm EZS bývá většinou obvodová ochrana, která může být na základě významu 

chráněného objektu rozšířena dalšími druhy ochrany. Pokud předem neznáme rozsah a úlohu 

EZS v zabezpečovacím systému, je potřeba navrhnout potřebný počet variant, které 

podrobíme procesu optimalizace, zvaném bezpečnostní syntéza (viz. obrázek 4). [17] 

 
Obrázek 4 Postup při zpracování návrhu zabezpečovacího systému [31] 

 

Systém se pokládá za účinný, pokud zajistí požadovanou funkci při dodržení 

předpokládané míry rizika. Je nutné určit, co se bude a jakým způsobem chránit, jaké 

prostředky a metody k tomu budou využity, kdo bude provádět obsluhu a údržbu systému, jak 

bude proveden zákrok v případě narušení objektu. [31] 
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3.3. Zpracování prováděcího projektu 

Závěrečnou fází projektování je prováděcí projekt, jehož cílem je stanovit rozsah a vybrat 

komponenty příslušného stupně zabezpečení. Původní projekt lze v dalších etapách změnit, 

avšak se souhlasem všech zainteresovaných stran a zapsáním provedených změn do 

dokumentace. Součástí každého prováděcího projektu je technická zpráva, která by měla 

obsahovat požadavky na uživatele, návod na montáž, celkovou koncepci zabezpečení a závěr. 

Přílohy technické zprávy obsahují výkresy kabeláže, rozmístění jednotlivých komponentů 

a vlastní projekt EZS členěný po částech. [31] 

4. Zabezpečení objektu    pomocí bezpečnostních systémů 

S rostoucí kriminalitou, která je částečně zapříčiněna současnou krizí na trhu práce, roste 

zároveň riziko páchání protiprávní činností i ve školských zařízeních. Podkladem pro toto 

tvrzení jsou i policejní statistiky, které byly uvedeny v první části této práce. Proto je 

nezbytné se touto problematikou zabývat, chránit majetek a fyzické osoby a vytvořit takový 

bezpečnostní systém, který bude dostatečně efektivní a zamezí páchání této protiprávní 

činnosti.  

4.1. Struktura bezpečnostních systémů 

Jak již bylo v práci uvedeno, každý bezpečnostní systém se skládá z řady bezpečnostních 

prvků, které pro zajištění vysoké úrovně ochrany nelze použít samostatně. Účinnost celého 

zabezpečovacího systému je závislá na úrovni a účinnosti nejslabšího článku komplexního 

systému, který je vytvářen kombinací klasické, technické, fyzické a režimové ochrany. Pouze 

vzájemnou kombinací a provázaností uvedených druhů ochrany lze vytvořit efektivní 

zabezpečovací systém objektu. Prvky bezpečnostních systémů můžeme rozdělit do 

následujících skupin: 

• mechanické zábranné systémy – prvky klasické ochrany, jejichž cílem je ztížit nebo 

zcela znemožnit pachateli vniknutí do chráněného objektu, 

• signalizační zařízení a monitorovací prostředky – prvky technické ochrany (EZS, 

ACS apod.), které registrují a předávají informace o napadení nebo ohrožení do 

řídícího centra, 

• organizační opatření a ostraha – řídící a sjednocující prvek, zahrnující režimovou 

a fyzickou ochranu, jejichž úkolem je přebrat informace o napadení, vyhodnotit 
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vzniklý nestabilní stav a přijmout odpovídající opatření k uvedení systému do 

původního (definovaného) stavu. [29] 

 
Obrázek 5 Schéma bezpečnosti a ochrany majetku [29] 

 

4.2.  Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) patří mezi nejstarší typ ochrany. 

Představují však základní prvek každého zabezpečovacího systému, od kterého se odvíjí celý 

koncept systému ochrany osob a majetku. Příslušný objekt je zajištěn různými druhy 

mechanických zábran (např. bezpečnostní dveře, folie, rolety, mříže a tvrzená skla) 

zabraňujících zejména: 

• násilnému vniknutí osob do chráněného prostoru, 

• krádeži hmotného majetku, důležitých informací, 

• znehodnocení techniky a zařízení, 

• možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [29] 

4.2.1. Bezpečnostní třída 

MZS poskytují ochranu pouze svou mechanickou odolností, proto je podstatným prvkem 

jejich bezpečnostní třída. Lze ji postihnout certifikací výrobku a kvalifikací montáže 

v objektu. Zákazníkům jsou předkládány výrobky s certifikátem uvádějícím bezpečnostní 

třídu podle normy ČSN P ENV 1627 a ČSN ENV 1630. Ta definuje odolnost výrobků 

např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, nebo hrubému násilí. Hodnocení a certifikaci 

výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Informaci 

o bezpečnostní třídě spojuje s barvou a logem pyramida bezpečnosti (viz. obrázek 6), která 

tak usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  

zabezpečení majetku. [13] 
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Obrázek 6 Pyramida bezpečnosti [13] 

4.2.2. Stupeň pasivní odolnosti 

MZS jak již bylo zmíněno výše, je překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem 

zabezpečovací techniky je tak posunout tento čas do pásma bezpečnosti, tzn. do doby, kdy je 

ohrožený systém pod další ochranou (např. fyzickou). Doba překonání MZS záleží na 

několika parametrech: 

• kvalitě MZS a znalosti konstrukce překonávaného zařízení, 

• umístění (instalace) a druhu MZS, 

• kvalitě použité techniky (nářadí, nástrojů), 

• možnosti použití vedlejších energetických zdrojů (zásuvky el. proudu). 

Vlastní stupeň pasivní odolnosti je vyjádřen vztahem maximálního prodloužení časového 

intervalu t, který je potřebný pro překonání bezpečnostního zařízení.  

∆t = t2 – t1 [min]  

kde:  ∆t   – časový interval potřebný k překonání překážky (odporový čas), 

  t1  – čas zahájení práce na překonání zábrany, 

     t2  – čas ukončení překonané zábrany. [17] 

4.2.3. Stanovení doby průlomové odolnosti 

Jedná se o stanovení minimální doby průlomové odolnosti podle MZS, což je nezbytné 

pro zajištění ochrany objektu. Pro určení minimální doby průlomové odolnosti je nutné 

vycházet z toho, zda se jedná o otvorové výplně (okna, dveře) nebo úschovné objekty. Tato 

diplomová práce se zabývá především problematikou otvorových výplní a jejich ochranou. 

Minimální čas potřebný pro jejich překonání je znázorněn v tabulce 2, v niž jsou uvedeny 

časy zkušební. Pro získaní reálného času je nutné tabulkové hodnoty 2 – 3 násobně 

navýšit. [29] 
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Tabulka 2 Bezpečnostní třídy a odporový čas otvorových výplní [17] 

Bezpečnostní 
třída 

Kategorie 
nářadí Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 
čas 

[min] 

1 neužívá se 
Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře 
nebo okenice užitím fyzického násilí, např. 
kopáním, zdviháním nebo vytrháváním. 

neměřen 

2 A 
Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře 
nebo okenice užitím jednoduchých nástrojů, 
např. šroubováků a kleští 

3 

3 B 
Zloděj používá kromě jednoduchých nástrojů i 
páčidla. 

5 

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

10 

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

15 

6 E 
Zkušený zloděj, který používá výkonné 
elektrické nářadí, např. vrtačku, přímočarou pilu 
nebo úhlovou brusku  

20 

 

4.2.4. Rozdělení MZS 

MZS jsou zejména prostředky pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní systémy 

dveří a oken, mříže, bezpečnostní fólie nebo skla. Podle okruhu ochranných zón, ve kterých 

jsou MZS používány, je lze rozdělit do tří oblastí: 

• prostředky obvodové (perimetrické) ochrany – zajišťují bezpečnost kolem chráněného 

objektu (ploty, ochranné zdi, turnikety, vrata), 

• prostředky objektové (plášťové) ochrany – zabraňují nepovolanému přístupu 

a narušení všech konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek objektu (dveře, 

okna, vrata, rozvody klimatizace apod.), 

• prostředky individuální (předmětové) ochrany – přenosné i nepřenosné technické 

prostředky, zabezpečující prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy peníze, 

cennosti, utajované informace apod. (např. pokladny, trezory a přenosové kufry). [17] 

 

4.3. Elektronický zabezpečovací systém 

EZS představuje detekční a poplachový systém, který zajišťuje a předává informace 

o narušení chráněných prostorů. Tento zabezpečovací sytém dokáže velmi rychlé reagovat na 

fyzikální změny vyvolané pachatelem v chráněném prostoru. Na základě zjištěných změn 
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následně uvede v činnost zásahové složky, které jsou schopné narušitelům v další protiprávní 

činnosti zabránit a případně je dopadnout. EZS lze rozdělit z hlediska: 

1) prostorového zaměření, 

2) předání poplachového signálu, 

3) stupně zabezpečení chráněného objektu, 

4) okolního prostředí. [18] 

 
1.) Hledisko prostorového zaměření 

Kombinací níže uvedených typů ochrany se vytváří vícestupňová ochrana. Z hlediska 

prostorového zaměření můžeme EZS rozdělit na pět typů ochrany: 

• obvodová ochrana – je první částí ochrany, která signalizuje narušení obvodu objektu, 

• plášťová ochrana – signalizuje narušení pláště objektu a detekuje narušení 

konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek (balkónové dveře, okna, ventilace) 

a stavebních prvků (podlahy, stropy a střechy), 

• prostorová ochrana – signalizuje v chráněném prostoru nebezpečné jevy způsobené 

průnikem pachatele (PIR nebo AIR čidlo, ultrazvukové čidlo apod.), 

• předmětová ochrana – signalizuje bezprostřední přítomnost narušitele 

v blízkosti chráněného předmětu, včetně neoprávněné manipulace s tímto předmětem 

(kapacitní, polohová čidla, magnetické kontakty a další), 

• klíčová ochrana – reaguje na narušení klíčových míst objektu (schodiště, chodby 

apod.). [18], [19]  

 

2.) Hledisko předání poplachového signálu 

Podle toho, jakým způsobem je poplachový signál předán, dělíme EZS na systémy: 

• s lokální signalizací – preventivní a informační funkce, v případě poplachu je 

v chráněném prostoru spuštěna akustická a optická signalizace, 

• s autonomní signalizací – akustická nebo optická signalizace poplachu stálé službě 

(součástí objektu), která signál vyhodnotí, zakročí nebo přivolá pomoc, 

• s dálkovou signalizací – výstup signalizace u stálé služby, která má s uživatelem 

objektu smluvní vazbu na vyhodnocení signálu a provedení zákroku. Tyto systémy 

jsou využity zejména v objektech bez fyzické ostrahy v mimo pracovní 

době. [31], [21] 
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Obrázek 7 Přenos poplachového signálu [31] 

 
3.) Hledisko stupně zabezpečení objektu 

Zabezpečovací systém a jeho komponenty musí být klasifikovány a zařazeny do jednoho 

ze stupňů zabezpečení znázorněného v tabulce 3. Tyto stupně jsou dány mírou rizika, 

znalostmi narušitelů o EZS a jejich technickým vybavením (nářadí, nástroje apod.). 

 

Tabulka 3 Stupně zabezpečení dle ČSN 50131-1 [17] 

Stupeň 
zabezpečení 

Stupeň 
rizika 

Znalosti a vybavenost narušitele 

1 Nízké 
má malou nebo žádnou znalost EZS a omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 Nízké až 
střední 

má určité znalosti o EZS a k dispozici má omezený sortiment 

základních nástrojů a přenosných přístrojů (multimetr, kleště) 

3 Střední až 
vysoké 

Je obeznámený s EZS a má úplný sortiment základních 

přenosných přístrojů a elektronických zařízení 

4 Vysoké 
je schopný vypracovat podrobný plán vniknutí a má kompletní 

sortiment zařízení včetně  prostředků pro obejití prvků EZS 

 

Zařazení EZS do příslušné kategorie provádí nezávislá akreditovaná zkušebna, která 

o zařazení do příslušného stupně zabezpečení vydá osvědčení nebo certifikát. [31] 

 

4.) Hledisko okolního prostředí: 

Podle předpokladu, kde bude daný prvek EZS plnit svou funkci, rozlišujeme tyto čtyři 

třídy okolního prostředí: 

• třída I:  prostředí vnitřní – se stále udržovanou teplotou (vytápěné místnosti), 

 
EZS s lokální 

signalizací 

                         
Náhodný  

občan 

 
Pověřená  

osoba 

 
Policie ČR, 

Soukromá bezpečnostní služba 

 
EZS s autonomní 

signalizací 

 
EZS s dálkovou 

signalizací 
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• třída II:  prostředí vnitřní všeobecné – bez trvale udržované teploty, 

• třída III:  prostředí venkovní chráněné – prvky nejsou vystaveny vlivům prostředí, 

• třída IV: prostředí venkovní všeobecné – prvky jsou plně vystaveny vlivům 

prostředí. [10], [19]  

4.3.1. Prvky EZS 

EZS představuje soubor prvků, které plní své specifické funkce (detekce, přenos 

informací, signalizace apod.) a vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec [18]. Jednotlivé prvky 

EZS jsou přehledně znázorněny na následujícím schématu. 

 
Obrázek 8 Schematické znázornění systému EZS [17] 

 

• Čidlo (detektor) – zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny, související 

s narušením chráněného objektu a nepovolené manipulace s ním. Čidla se dělí podle napájení, 

aktivity (aktivní, pasivní), dosahu (vnitřní, vnější) a umístění (prostorová, plášťová atd.). 

• Ovládací zařízení – umožňuje ovládat zařízení EZS a uvést ho stavu střežení klidu 

(kódové klávesnice, čtečky karet, biometrická zařízení, blokovací a spínací zámky). 

• Signalizační zařízení – převádí informace z ústředny na vhodný signál. Poplach nebo 

výstraha se vyhlašuje akusticky nebo opticky za pomocí vnitřních nebo venkovních sirén.  

• Ústředna EZS – přijímá a zpracovává údaje z čidel podle daného programu 

a požadovaným způsobem je signalizuje. Ústředna zajišťuje napájení jednotlivých prvků EZS 

a ovládání celého zabezpečovacího systému.  

• Přenosové prostředky – zajišťují přenos výstupních informací z ústředny na místo 

signalizace a naopak. 
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• Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) – technické zařízení, které nepřetržitě 

monitoruje stav střežených (napojených) objektů a přenáší informace v případě jejich 

narušení, s následným výjezdem zásahové skupiny (PČR, soukromé bezpečnostní služby) na 

ohrožené místo. Součástí problematiky PCO je způsob přenosu informací (rádiově, telefonní 

linkou, službou GSM)  z objektu na pult.  

• Doplňková zařízení – slouží k usnadnění ovládání systému a umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [17] 

4.3.2. Rozdělení jednotlivých komponentu EZS 

Pro přehledné zobrazení jednotlivých prvků EZS byla vytvořena tabulka 4, ve které je 

uveden přehled nejčastěji použitých prvků EZS. 

 
Tabulka 4 Prvky systémů EZS [17] 

Prvky plášťové ochrany Prvky prostorové ochrany 

• magnetické a mechanické kontakty 

• čidla na ochranu prosklených ploch 

• vibrační a drátová čidla 

• poplachové fólie, tapety a skla 

• pasivní a aktivní infračervená čidla 

• ultrazvuková čidla 

• mikrovlnná čidla 

• kombinovaná duální čidla 

Prvky předmětové ochrany Prvky tísňové ochrany 

• otřesová a kapacitní čidla 

• čidla na ochranu zavěšených předmětů 

• veřejné a skryté tísňové hlásiče 

• osobní tísňové hlásiče 

Ovládací zařízení Čidla speciální 

• blokovací zámky, kódové klávesnice 

• spínací a propouštěcí zámky 

• ovládací a indikační díly 

• tlaková čidla 

• nášlapné koberce 

Poplachové ústředny EZS Prvky venkovní obvodové ochrany 

• klasické smyčkové ústředny 

• s přímou adresací 

• smíšeného typu 

• s bezdrátovým přenosem signálu 

• mikrofonické a štěrbinové kabely 

• infračervené závory a bariéry 

• mikrovlnné bariéry 

• zemní tlakové hadice 

Přenosová zařízení Signalizační (výstražná) zařízení 

• automatické telefonní hlásiče 

• bezdrátová přenosová zařízení 

• světelný maják  

• siréna 
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4.4. Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou prakticky speciálním typem uzavřeného televizního okruhu (dále 

jen CCTV), který přenáší signál z kamer na určený a omezený počet monitorů. Tento druh 

ochrany představuje velmi účinný prvek komplexního zabezpečovacího systému, jehož 

hlavním úkolem je sledování a kontrola určených prostorů včetně záznamu obrazu a zvuku, 

signalizace nestandardních stavů (např. EZS), zkvalitnění fyzické ostrahy, urychlení 

pracovních postupů a v neposlední řadě prevence (zastrašení pachatele). Při jejich používání 

se musíme řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů a změn. Výjimkou jsou pouze atrapy bezpečnostních kamer, které však svoji 

preventivní funkci plní stejně dobře, jako mnohem dražší a funkční klasické kamery. [30] 

Jednotlivé prvky systému CCTV jsou znázorněny na obrázku 9, jedná se o: 

• kamery – jsou základem celého systému, mohou být řízeny pomocí ovládací jednotky 

a jsou určeny k pořizování obrazu ze sledovaného prostoru, 

• monitor – slouží k zobrazení signálů z kamer (např. analogové, digitální, CRT, LCD), 

• multiplexor – slouží ke sdružování a úpravě videosignálů, čímž lze plochu monitoru 

rozdělit na několik částí a do každé této části umístit obraz pořízený jednou z kamer,  

• záznamové zařízení – zaznamenávají signál z kamery pro potřeby případného 

vyšetřování určitého incidentu, 

• přenosové zařízení – pro přenos signálu se používají zejména kabelové rozvody nebo 

stále více používané rádiové přenosy, 

• ovládací jednotka – umožňuje ovládání kamer (dálkové natáčení, přibližování, 

přisvětlování apod.). [17], [30] 

 
Obrázek 9 Přehled jednotlivých komponentů  systému CCTV [12] 
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4.4.1. Rozdělení bezpečnostních kamer 

Požadované vlastnosti kamer se liší podle okolností, při kterých mají plnit svou hlavní 

funkci, kterou je sledování ohrožených míst. Mezi určující vlastnosti kamer patří jejich 

rozlišovací schopnost, citlivost a schopnost zajistit dobré zobrazení v celém rozsahu běžných 

i nepříznivých světelných podmínek. Kamery lze rozdělit na: 

• vnitřní – téměř všechny kamery dostupné na trhu (černobílý a barevný záznam), 

• vnější – buď exteriérové, které jsou uloženy ve vodotěsném neoddělitelném krytu 

nebo v kombinaci interiérové kamery a vodotěsného krytu, který je často mechanicky 

odolnější než u kamery s neoddělitelným krytem, 

• skryté – jejich použití má být osobám ve sledovaném prostoru utajeno, 

• speciální – vybaveny těžko zničitelným tzv. antivandal krytem, 

• pevné – mají pevně nastavenou ohniskovou vzdálenost a pevnou nebo automatickou 

clonu, 

• pohyblivé – umístěné na polohovací hlavici, která umožňuje natočení nebo naklopení 

kamery zvoleným směrem, popř. zaostření objektivu nebo změnu ohniskové 

vzdálenosti, 

• IP kamery – pro svůj provoz nepotřebují žádné další zařízení, jsou vybaveny vlastním 

síťovým IP rozhraním, což umožňuje přenášet obraz a ovládat kameru, nejen na 

vzdálené počítače v rámci podnikové nebo domácí sítě, ale i přes internet na velmi 

vzdálená místa. [30], [12] 

4.4.2. Přenos signálu 

Pro přenos signálu z kamery do zařízení určeného k zobrazování obrazu, se používají 

kabelové rozvody nebo bezdrátový přenos. V prvním případě se videosignál v analogové 

formě, přenese koaxiálními kabely nebo symetrickým vedením po telefonní lince či 

počítačovou sítí. Bezdrátová forma přenosu se uskutečňuje po optickém vlákně, rádiovým 

a laserovým způsobem. Možnosti přenosu signálu z kamer jsou znázorněny na obrázku 10, 

zpravidla závisí na: 

• počtu kamer a videosystému, 

• vzdálenosti jednotlivých komponentů, 

• ekonomickém porovnání jednotlivých variant, 

• druhu a vlivu prostředí, 

• možnosti napadení, odposlechu apod. [30], [9] 
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Obrázek 10 Možnosti přenosu signálu [8] 

4.4.3. Technologie zpracování obrazu 

Pro zpracování obrazu je používaná řada technologií. Tou nejstarší je analogová 

technologie, která je dnes prakticky na ústupu. Nicméně pro řadu uživatelů může být stále 

plnohodnotným a dostačujícím řešením. Kvůli vyšším požadavkům kladených na záznam 

obrazu, je však tato technologie nahrazována digitálním řešením, jenž nabízí dokonalejší 

zpracování obrazového signálu, distribuci v klasických počítačových sítích nebo ukládání 

vybraných sekvencí obrazu ve vysoké kvalitě na záznamová zařízení (pevné disky). 

V současné době se stále častěji začíná používat IP technologie, která používá pouze kameru 

s Ethernet rozhraním, připojenou v jakémkoli místě do počítačové sítě. Vše ostatní, tzn. 

přenos obrazu, záznam sekvencí, sledování živého obrazu i záznamu, se děje prostřednictvím 

počítačových serverů, videoserverů a aplikačního programu. V oblasti zpracování obrazu, 

dochází k neustálému rozvoji digitální techniky směrem k dokonalejším a levnějším 

zařízením. [30] 

4.5.  Systém kontroly a řízení vstupu 

Přístupové systémy zamezují neoprávněnému vstupu do chráněných míst, přístupu 

k zařízením nebo informacím a to na základě jednoznačně stanovených přístupových 

práv [21]. Tyto systémy tvoří podstatnou část komplexní ochrany objektu a většinou jsou 

napojeny na EZS. Jako příklad lze uvést opakovaný neúspěšný pokus o vstup nebo násilné 

otevření, které signalizují do EZS jako poplachovou zprávu. Systémy ACS můžeme podle 

funkce rozdělit na: 

• docházkový systém – pro sledování příchodů a odchodů zaměstnanců, k registraci 

dalšího pohybu osob v průběhu pracovní doby (služební cesta, oběd apod.), 

• kontrolu vstupu – pro řízení pohybu osob v rámci uzavřených objektů nebo evidenci 

návštěv, včetně možného zobrazení pohybu osob v chráněném objektu.  
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Podle verifikace vstupní informace lze dále ACS rozlišit na: 

• fyzickou – často za použití jednoduchých kontrolních či signalizačních prostředků 

(kontrola průkazů, navštívenek apod.), 

• technickou – osoba vlastní prvek, který jí umožňuje vstup (čipový klíč, magnetická 

karta) nebo zná kódovou informaci umožňující vstup. Tento způsob kontroly 

umožňuje stanovit hierarchii přístupů osob do jednotlivých částí objektu a zjistit 

historii příchodů a odchodů zaměstnanců, 

• biometrickou – osoba je sama nosičem vstupní  informace. Tato technologie využívá 

jedinečné měřitelné fyziologické znaky člověka (hlas, otisk prstu, oční duhovka nebo 

obličejové rysy apod.) k jednoznačné identifikaci nebo verifikaci jeho identity. 

[17], [30] 

4.5.1. Bezpečnostní úroveň ACS 

Přístupové systémy jsou instalovány podle úrovně zabezpečení objektu. Přístupová práva 

jsou přidělována konkrétním osobám podle stupně oprávnění, prostorového, časového nebo 

personálního hlediska. Zabezpečení ACS je založeno na nezávislé kombinaci třídy 

identifikace a třídy přístupu.  

 
Tabulka 5 Třídy identifikace [30] 

Třídy 
identifikace 

Zabezpečení vstupních zařízení 

0 

Nevyžaduje přímou volbu. Přístup je možný pomocí tlačítek, čidel a 

kontaktů pod dohledem fyzické ostrahy. Vstupující se prokazuje občanským 

průkazem nebo vstupenkou. 

1 

Pro vstup je potřebná znalost specifické informace (např. PIN). Instalované 

zařízení tuto informaci porovná s uloženým údajem a po verifikaci umožní 

vstup. 

2 
Pro vstup je potřeba identifikačního prvku (přístupová karta, čipový klíč 

apod.). 

3 
Pro vstup využívá kombinací prvku první a druhé třídy nebo kombinaci 

pevného identifikačního prvky s biometrickou metodou. 

 
Velmi významným faktorem úrovně zabezpečení je počet kombinací a obtížnost 

zhotovení duplikátu.  
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• třída 1 – poměr počtu různých kombinací kódu k počtu identifikovatelných uživatelů je 

nejméně 1 000 : 1, minimální počet kombinaci je 10 tis.,  

• třída 2 a 3 – každý uživatel musí mít v jednom systému jednoznačnou identitu, minimální 

počet kombinací je jeden milión. Četnost chybných povolení nesmí být > 0,01 %, 

chybných odmítnutí < 1 %.  

Nesmí být použity identifikační prvky s kódovacími systémy viditelnými samotným 

lidským okem. Pokud jsou označeny identifikačním číslem, nesmí být toto číslo zároveň 

kódem. Třída 3 navíc požaduje, aby informace uložené v paměti používané současně 

s identifikačním prvkem nebo biometrii měly minimálně 10 tis. kombinací.  

 
Tabulka 6 Třídy přístupu [30] 

Třída přístupu Časové omezení vstupu 
A bez časového omezení, vstupy a výstupy nejsou registrovány 
B s časovými filtry s ukládáním vstupních a výstupních dat 

 

Čtečky používané pro verifikaci vstupních informací se rozlišují na:  

• kontaktní – do systému se přiloží nebo zasune zdroj informace, 

• bezkontaktní – informace jsou snímány na základě nepřetržitě vysílaného signálu do 

vzdálenosti cca 1 – 2 m, když není objekt identifikován, není vpuštěn nebo je vyhlášen 

poplach. 

Používání elektronických identifikačních karet se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a změn. Většina karet je 

personalizovaná, což umožňuje využívání specifických služeb držitele karty (vydej obědů, 

oprávnění vstupu apod.). Systém je tímto schopen zpětně sledovat činnost držitele, čímž 

dochází ke zpracování osobních údajů. Tyto údaje musí být chráněny a přístup k nim může 

mít pouze pověřená osoba správce. Po ukončení platnosti karty musí být všechny osobní 

údaje zlikvidovány. [30], [17] 

4.6. Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) představuje soubor technických zařízení, 

která jsou schopná detekovat požár již při jeho vzniku a rychle přivolat na místo vznikajícího 

požáru osobu, která ho může zlikvidovat nebo přivolat další pomoc. Mezi hlavní úkoly EPS 

patří rychlé a spolehlivé určení místa požáru, vyhlášení poplachu, aktivace a řízení 

evakuačního systému v zasažených oblastech a ovládání zařízení, která brání šíření požáru, 

usnadňují nebo provádějí protipožární zásah.  
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Mezi základní části EPS patří: 

• ústředna – základní prvek systému EPS, který vyhodnocuje signalizace hlásičů, 

zajišťuje jejich nepřetržité napájení, ovládá další připojené zařízení a kontroluje 

provozuschopnost celého systému, 

• hlásiče požáru – sledují, měří a případně i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich 

změny, které provázejí vznik požáru, 

• doplňující zařízení – patří zde zařízení dálkového přenosu, obslužný panel požární 

ochrany a klíčový trezor požární ochrany. [6] 

 

Propojení jednotlivých prvku EPS je znázorněno na následujícím blokovém schématu. 

 

         
Obrázek 11 Blokové schéma EPS [6] 

 
Ze schématu vyplývá, že propojení jednotlivých hlásičů s ústřednou je realizováno 

pomocí hlásicích linek.  Z ústředny jsou napájeny a v opačném směru posílají do ústředny 

informace o požáru. Jak již bylo zmíněno výše, provozuschopnost hlásicích linek je trvale 

kontrolována ústřednou a porucha je signalizována obsluze. V současnosti jsou používány dva 

systémy EPS a to: 

• systémy s kolektivní adresací – ústředna je schopná rozlišit, která hlásicí linka 

signalizuje, ale již nezjistí, od kterého hlásiče, 

• systémy s individuální adresací – ústředna dokáže identifikovat stav jednotlivých 

hlásičů na hlásicí lince. [6] 

signalizační linka 

hlásicí linky 

ústředna EPS doplňující zařízení 

samočinné hlásiče 

tlačítkové hlásiče 
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4.6.1. Výběr a rozdělení hlásičů EPS 

Volba hlásičů vychází z charakteru chráněného materiálu, předpokládaného průběhu 

požáru, provozních podmínek a druhu prostředí. Po stanovení druhu hlásiče, je vybrán vhodný 

typ a to na základě požadavku pro krytí, citlivost, časového zpoždění, klimatické 

a mechanické odolnosti. Hlásiče můžeme rozdělit na základě několika kritérií [30]. Pro 

přehlednost byla sestavena následující tabulka, ve které jsou podle kriterií rozděleny 

jednotlivé hlásiče. 

 
Tabulka 7 Rozdělení hlásičů EPS [6] 

samočinné – reagují bez nutnosti zásahu lidského činitele  
Dle reakce na změnu 

parametru tlačítkové – reagují prostřednictvím lidského činitele 

bodové – sledují parametry na jednom místě 

lineární – dvě části, které sledují změnu optického paprsku Dle místa, kde fyzikální 
parametry vyhodnocují 

liniové – sledují změnu parametrů v určitém úseku (prostoru) 

kouřové – ionizační, opticko kouřový 

teplotní – bodové, liniové, lineární 

vyzařování plamene – reagují na vyzařování plamene 

v určité části spektra nebo vlnových délek 

Podle sledované fyzikální 
veličiny 

speciální – např. ultrazvukové 

maximální – reagují na překročení nastavené mezní hodnoty 

sledovaného parametru 

diferenciální – reagují na překročení rychlosti změny 

sledovaného parametru 

kombinované – obsahují maximální i diferenciální část, stačí 

reakce na jednu z obou částí 

Podle způsobu vyhodnocení 
změn fyzikálního parametru 

inteligentní – s vestavěnou inteligencí, vyhodnocují fyzikální 

změny parametru 

bez zpoždění – reagují hned po překročení mezní hodnoty 

Podle časového zpoždění se zpožděním – parametr musí překračovat nastavenou 

limitní hodnotu po určitou  hodnotu 
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4.7. Režimová ochrana 

Režimová ochrana zahrnuje organizační, administrativní a věcná opatření včetně 

postupů, vedoucích k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému 

a ke snížení zranitelnosti chráněných zájmů. Režimová ochrana by měla být součástí 

organizační struktury všech podniků a organizací. Lze říct, že zabezpečovací systémy jsou tak 

účinné, jak jsou využívána režimová opatření, které rozdělujeme na: 

• Vnější režimová opatření – týkají se zejména podmínek vstupu a výstupu osob 

nebo vozidel z chráněného objektu. Stanovují kdy, kde, jak a čím se smí nebo nesmí 

do objektu vstupovat. Dále řeší konkrétní kontrolní opatření obvyklé realizované 

fyzickou ostrahou (vrátný apod.). 

• Vnitřní režimová opatření – týkají se zejména opatření k omezení pohybu osob 

a vozidel po objektu nebo pouze v určitých oblastech. Mezi tato opatření patří způsob 

kontroly pohybu osob v objektu, režim manipulace s klíči a identifikačními daty. 

 

Režimová opatření se týkají především činnosti pracovníků uvnitř organizace (vlastních 

zaměstnanců), pohybu a chování osob přicházejících zvenčí včetně oběhu dokladů 

a informací uvnitř organizace (administrativní nebo spisový pořádek). Významnou součástí 

komplexní ochrany organizace jsou režimové dokumenty, od kterých se odvíjí celý chod 

organizace. Mezi základní dokumenty patří: 

• statut organizace – vyjadřuje cíl a účel činností organizace, 

• organizační řád – konkretizuje strukturu podniku a vazby jednotlivých částí i vlastní 

provozní činnosti, 

• pracovní řád – popisuje funkční náplně jednotlivých pracovníků, práva, povinnosti 

a pracovní postupy, 

• spisový řád – stanovuje zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování, 

schvalování a další činnosti jejich předávání (kopírování, ukládání apod.), 

• skartační činnost – vytříďování spisů dle skartačního řádu (skartační lhůty apod.). [9] 
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4.8. Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana (dále jen FO) je završením bezpečnostního systému, jelikož na její 

úrovni závisí účinnost ostatních druhů ochrany. V případě potřeby umožňuje provést 

bezprostřední zásah a opatření směřující k odvrácení ohrožení a ke snížení následků škod. FO 

je nejnákladnější ochranou, sice má malé pořizovací náklady, ale vysokou režii (výcvik, 

školení, mzda apod.). Občas je také obtížné zajistit dostatečnou profesionalitu ostrahy 

(nedbalost, agresivita, nedodržení stanovených zásad apod.). Proto je potřeba ji vhodně 

kombinovat s dalšími prostředky ochrany, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivnosti. FO je 

zajišťována: 

• soukromou bezpečnostní službou, 

• vlastní ochrannou službou, 

• státní ochrannou službou – PČR. 

 

Cílem FO je zabránit v páchání trestné a jiné protiprávní činnosti, z čehož pro pracovníky 

vyplývají určité povinnosti. Činnost pracovníků FO není v ČR ošetřena žádným právním 

předpisem a jejich oprávnění vychází z trestního zákona (§ 28, § 29) a trestního řádu (§ 76), 

kde je uvedeno, že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí za určitých podmínek omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění 

její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Z hlediska ochrany osob, majetku 

a ostrahy objektu plní FO zejména tyto úkoly: 

• kontrolní propustková služba – chrání před nepovoleným vstupem, vnášením 

a vynášením předmětů, případně k evidenci docházky zaměstnanců a návštěv, 

• střežení objektu strážní službou – preventivní přítomnost ostrahy chránicí střežený 

prostor před nedovolenou činnosti (krádež, vandalismus apod.), 

• bezpečnostní dohled – úkolem je sledování oprávněného pohybu a činnosti osob, 

dodržování vnitřního režimu a zabezpečení objektu pomocí kamerového systému, 

• realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, 

• realizace zásahu při mimořádných událostech a na základě signálu o narušení objektu 

(požáry, výbuchy, plyn apod.), 

• vyrozumění míst poskytujících pomoc. [9] 
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5. Charakteristika areálu VŠB – TUO 

Na začátku této kapitoly je uvedena statistika protiprávních činů, ke kterým došlo 

v posuzovaném areálu VŠB. Dále jsou popsány jednotlivé budovy objektu, včetně jejich 

rizikových míst a stávajícího systému zabezpečení. 

5.1. Statistika protiprávní činnosti  

Ze statistik, které byly uvedeny v první části této práce je zřejmé, že páchání trestné činnosti 

ve školských zařízeních představuje významný problém. Areál VŠB – TUO není výjimkou 

a v současné době se také potýká s řadou bezpečnostních incidentů, jako vloupání, krádeže, 

poškozování budov, zařízení apod. Předmětem zájmu těchto narušitelů jsou především drahé 

laboratorní přístroje, počítačová technika, audiovizuální zařízení a další technologické 

vybavení školy. Problémem není jen samotné dopadení pachatele, ale i jeho identifikace. 

Zejména v době výuky se v objektu pohybují stovky osob, je tak velice obtížné pachatele 

v tomto davu vůbec zjistit. Četnost případu narušení a ohrožení za rok 2008 a 2009 

znázorňuje graf 3. 

 
Graf 3 Četnost jednotlivých protiprávních činů v roce 2008 – 2009 

 
 

Z grafu vyplývá, že k nejčastějším narušením bezpečnosti objektu došlo v měsíci březnu 

a lednu. Zajímavým je fakt, že během školních prázdnin nedošlo k žádnému incidentu. 

Tabulka 8 pak uvádí incidenty, při kterých byla způsobena významná finanční újma.  
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Tabulka 8 Nejvážnější incidenty za rok 2008 – 2009 

Datum incidentu Budova Protiprávní činnost Způsobena škoda 
[K č] 

24.11. 2008 D vypáčení zámků 36 000 
04.01. 2009 E 104 vypáčení okna 30 000 
05.01. 2009 E 103 vypáčení okna 58 000 
01.03. 2009 G 129 vloupání a krádež 100 000 
23.03. 2009 G 128 vloupání oknem 150 000 
16.06.2009 F rozbití oken 32 000 

 
Z uvedených dat vyplývá, že se nejedná o ojedinělé případy, ale právě naopak. Jednotlivé 

útoky jsou často připravené a cílené. V některých případech je bohužel na vině nedbalost 

zaměstnanců školy, kteří i přes důrazná upozornění ze strany vedoucího ostrahy, nedodržují 

základní opatření pro zabezpečení objektu (otevřené okna, dveře apod.). Univerzita je proti 

vloupání a jiné protiprávní činnosti pojištěna částkou 2 miliónu za rok. V loňském roce bylo 

čerpáno 45 % z pojistné částky. 

5.2.   Historie univerzity 

VŠB – TUO byla založena v roce 1849 a navazuje na činnost montánního učiliště 

v Příbrami. V roce 1865 získalo toto učiliště označení Báňská akademie. V roce 1904 dochází 

k zavedení dvou státních zkoušek a k získání práva pro udělování titulu Dr. mont. Rovněž 

byla rozšířena funkce rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence a škola získává 

nový název  „Vysoká škola báňská“, který odpovídá jejímu významu. Jednalo se o jedinou 

vysokou školu v ČSR, která v letech 1918 – 1938 vychovávala montánní odborníky.  

Univerzita byla původně zaměřena na hornictví, postupně však ve svém vývoji reagovala 

na společenské a ekonomické změny a zaměření na hornictví se neustále zmenšovalo. Po 

2. světové válce byla škola přemístěna do Ostravy a počátkem padesátých let se začala dělit 

na jednotlivé fakulty. Od roku 1989 začíná, v návaznosti na změny v politickém 

a společenském systému v ČR, proces restrukturalizace na moderní Technickou univerzitu. 

Hlavním úkolem univerzity se stává uspokojení požadavku na odborníky v jiných technických 

a ekonomických oblastech, které se vyučují na univerzitě, jako mechanika a elektrotechnika, 

informatika, výstavba silnic a dálnic, stavební průmysl, materiálové inženýrství, ekonomika, 

podnikatelské aktivity a financování. [32] 
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5.3. Popis chráněného objektu 

Areál VŠB byl vybudován v letech 1965 – 1988, převážná část areálu však byla 

postavena během prvních pěti let výstavby. Samotná univerzita se nachází na ploše 40 tisíc m2 

podél ulice 17. listopadu v Ostravě – Porubě. Součástí univerzity jsou vysokoškolské 

ubytovací koleje, sportoviště, specializované vědecké jednotky, ústřední knihovna, výpočetní 

vědecké centrum a další specializované divize. Z důvodu špatného technického stavu objektu 

a jeho zařízení se v roce 1992 začaly provádět postupné rekonstrukce budov v rámci areálu, 

především výukových a provozních prostor, laboratoří E, F, G, H a výstavby nové auly. 

V současné době je VŠB – TUO  jedna z největších univerzit polytechnického 

a ekonomického charakteru v České republice. Univerzita zaměstnává okolo 2 tisíc 

zaměstnanců a navštěvuje ji přibližně 14 tisíc studentů. Polovinu zaměstnanců tvoří vědečtí 

a pedagogičtí zaměstnanci, mezi nimiž je 61 profesorů, 160 docentů a 520 odborných 

asistentů. Předmětem této práce je technická ochrana a návrh zabezpečení laboratoří, učeben 

a poslucháren v budovách E, F, G, H, D, budovy nové auly (dále jen NA) a ústřední knihovny 

univerzity (dále jen NK). [32] 

 
Obrázek 12 Mapa areálu VŠB – TUO [32] 

5.3.1. Budova nové auly 

Nejnovější součástí celého komplexu je budova NA. Moderní budova auly patří mezi 

tradiční místa, kde se konají mezinárodní konference, slavnostní shromáždění, promoce 

a další kulturní akce. Dále je v budově bufet a centrum informačních technologií. Hlavní sál 

objektu má kapacitu 465 míst, součástí jsou galerie s boxy pro novináře a tlumočníky 

a prostor režie. Pro konference nebo workshopy se využívají posluchárny, víceúčelový sál 

a tzv. rektorský salónek. Aula je zařízena nejmodernější audiovizuální a počítačovou 
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technikou, kterou je potřeba chránit před odcizením. Budova je zcela bezbariérová 

a disponuje podzemním parkovištěm s kapacitou 40 vozů. Součástí NA je také nadzemní 

parkoviště pro několik desítek automobilů, jehož vjezd je zajištěn závorami, které jsou 

ovládané čipovými kartami (studenta, zaměstnance). Budova je otevřena v době od 05:00 do 

20:00. [32] 

 
Obrázek 13 Nová aula  

 

5.3.2. Ústřední knihovna 

Budova NK byla dokončena v 1. pololetí roku 1991. Vstoupit do budovy knihovny je 

možné hlavním vchodem nebo chodbou v 1. poschodí, která knihovnu spojuje s hlavní 

budovou univerzity. Vstup do prostor knihovny je kontrolován, prochází se turniketem. Pro 

bezproblémový průchod je nezbytné mít platnou registraci (platí pouze pro jeden kalendářní 

rok) a nemít žádné závazky vůči knihovně. V přízemí se nachází prodejna skript, vrátnice 

a výpůjční oddělení, které je součástí knihovny. V prostorech knihovny je okolo 30-ti 

počítačů, tři kopírky a další vybavení, které je potřeba zabezpečit proti krádeži. Na 

1. poschodí je studovna (zadní část budovy) a tzv. Pc pavilón (NK 202A), který je ve správě 

centra výpočetní techniky. V pavilónu jsou umístěny dvě samoobslužné kopírky a řada 

počítačů vybavených snímačem karet, které prostřednictvím identifikační karty identifikují 

uživatele (student, zaměstnanec) a umožní mu přístup k Pc a internetu.. V pracovní dny je 

výpůjční oddělení otevřeno od 08:30 do 17:00, studovna od 08:30 do 18:00 a Pc pavilón od 

07:00 do 19:00. V pátek je studovna a výpůjční oddělení otevřeno do 15:30, během víkendu 

jsou obě oddělení uzavřena. Samotná budova je otevřena v době od 04:00 do 22:00. [32] 
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Obrázek 14 Ústřední knihovna 

5.3.3. Laboratoře, učebny a posluchárny 

V současné době jsou laboratoře, učebny a posluchárny roztroušené prakticky po celém 

areálu VŠB – TUO. Převážná část laboratorních prostorů, učeben a menších poslucháren je 

však situována v jednotlivých patrech budov E, F, G, H a D, které jsou uspořádaných do 

písmene E. Z hlediska zabezpečení, je nutno právě laboratořím věnovat zvýšenou pozornost, 

jelikož se v nich nacházejí drahé laboratorní přístroje, technologické zařízení nebo citlivé 

informace. Ve vybraných učebnách a posluchárnách se pak nachází drahá audiovizuální 

technika a počítače. V učebnách budovy D, se nachází okolo stovky počítačů, které jsou 

střeženy kamerovým systémem. Uvedené prostory jsou využívaný zejména v době výuky, 

mimo tuto dobu se mohou stát terčem útoku. Před budovou D a mezi budovami NK a E se 

nachází komunikace a chodníky, které jsou lemovány lampami pouličního osvětlení, stromy 

a dalším travnatým porostem. Komunikace u budovy H venkovními lampami osvětlená není. 

Průchody mezi budovami E - F- G - H  zamyká noční směna po 22:00 hodině. Následující den 

od 04:00 otevírají průchody uklízečky, v sobotu, v neděli a ve statní svátky jsou průchody 

uzamčeny. [32] 

 
Obrázek 15 Budovy E, F, G, H, D 
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5.4. Stávající systém zabezpečení 

V následující části, je uveden přehled stávajících prostředků zabezpečení objektu, mezi 

které patří MZS, signalizační a monitorovací technika, organizační opatření a fyzická 

ochrana. 

5.4.1. Mechanický zábranný systém 

Ze statistik a praktických zkušeností vedoucího fyzické ostrahy, se kterým jsem 

konzultoval danou problematiku, lze říci, že se jedná o největší slabinu celého 

zabezpečovacího systému. V této části se budu postupně zabývat prvky perimetrické, 

plášťové a předmětové ochrany.  

Co se týče první uvedené ochrany, není v podstatě realizována vůbec. Důvodem je 

zejména rozloha a členitost samotného areálu a finanční náročnost spojená s oplocením 

celého objektu. Řeším by bylo oplocení alespoň určitých částí tohoto komplexu, zejména 

budov, které jsou častým terčem útoku. V blízkosti budov D a G se často nachází velký počet 

stromů, keřů a další zeleně, která poskytuje pachatelům možný přístup do objektu nebo 

maskování před pracovníky fyzické ostrahy. Samotným návrhem řešení jsem se zabýval 

v závěrečné části diplomové práce (viz. str. 51).  

Základním prvkem plášťové ochrany je samotná stavební konstrukce, která je dostatečně 

pevná a odolná. Rizikovým místem této ochrany jsou otvorové výplně (okna, dveře), které se 

nacházejí po celém obvodu posuzovaného objektu. Potvrzuje to i statistika všech evidovaných 

případů vloupaní do areálu VŠB, kdy pachatel tyto prvky ochrany překonal (páčením, 

rozbitím apod.). Jednotlivé typy použitých oken a dveří se liší především kvalitou provedení 

a schopností útoku odolat. Budovy E, F, G, H a NK jsou osazeny starším typem oken (dvojitá 

hliníková), které jsou na budově E částečně vybaveny předokenními plechovými roletami 

(viz. obrázek 16). 
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         Obrázek 16 Okna s plechovou roletou                    Obrázek 17 Luxfery a okno s mříží 

 

Na budově H jsou okna s dřevěným nebo kovovým rámem, luxfery, velké prosklené 

tabule a v některých případech okna, která jsou osazená mříží (viz. obrázek 17). Rizikem jsou 

zmíněné prosklené tabule, které může pachatel snadno rozbít a proniknout tak do objektu. 

Další významné riziko představují okna prvního nadzemního podlaží budov E a G, která jsou 

v určitých místech jen 30 cm nad úrovni terénu. Ostatní okna jsou snadno dosažitelná za 

pomocí žebříku nebo asistence člověka.  

        
                   Obrázek 18  Budova G                Obrázek 19 Budova E 

 

Budova D je osazena plastovými okny, která jsou vybavená venkovním roletovým 

systémem. Okna do suterénu jsou malá a osazena mříží, z hlediska průniku tak nepředstavují 

bezpečnostní riziko. Okna NK jsou v určitých místech jen cca 50 cm nad úrovni terénu 

a v případě špatného dovření, jsou pro případné pachatele výbornou příležitostí ke vniknutí do 

objektu. Okna do suterénu této budovy jsou sice malá, ale již nejsou zajištěná mříží. 

Spojovací chodba mezi NK a budovou D je osazena hliníkovými okny, v prvním podlaží pak 

okny plastovými s pevnou mříží, zajišťující dostatečnou ochranu.  
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Obrázek 20 Budova D            Obrázek 21 Spojovací chodba mezi budovou D a NK 

 

Posledním objektem je budova NA. Převážnou část této moderní budovy tvoří velké 

prosklené tabule a menší plastové okna, které jsou ve výšce od 1,5 do 2 m. Od doby užívání 

nebyl nahlášen jediný případ vloupání nebo jiného narušení objektu. Rizikem jsou však 

uvedené prosklené tabule, které může případný pachatel rozbít a vniknout do objektu. 

 
Obrázek 22 Nová aula (NA) 

 
Dalším kritickým místem plášťové ochrany jsou vstupní dveře. Konstrukce jednotlivých 

dveřních křídel, zárubní, uchycení dveří, zámku a cylindrických vložek se liší podle typu 

a data výroby, od čehož se odvíjí doba jejich pasivní odolnosti. Dveře s nezajištěnými křídly 

proti vysazení, s obyčejným kováním a bez bezpečnostních vložek jsou použity takřka na 

všech budovách. Rizikové místo představuje zejména budova H, kde jsou prosklené, 

hliníkové dveře. Vstup do objektu je přes dvoje takovéto dveře a pachatel tak musí překonat 

nejdříve první dveře a vzápětí druhé. Během mé prohlídky areálu, však byly první dveře 

nezajištěny proti vstupu nepovolaných osob a tím by pachateli byla usnadněna práce s jejich 

překonáním (viz obrázek 23). Dveře prvního podlaží spojovací chodby mezi D a NK jsou 

plechové a boční dveře NK jsou prosklené s hliníkovým rámem a osazené mříží. Důležitým 

faktem je, že stávající uzamykací systém jednotlivých dveří není schopen odolat řadě 

bezklíčových způsobu otevírání odhadem déle než pár minut. Některé dveře v budovách jsou 
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vybaveny elektrickými zámky, které jsou ovládány systémem kontroly vstupu. Konkrétně se 

jedná o vstupní dveře do kancelářské části a laboratoří. Bohužel stávající systém Dominus 

nedokáže identifikovat konkrétní osobu, vstupující oprávněně do místnosti.  

 

                              
   Obrázek 23 Nezajištěné vstupní dveře do budovy H               Obrázek 24 Brána mezi budovou E a F 

 
 

K zabránění vstupu do dvora, je dále mezi budovami E – F a F – G namontovaná 

mřížová brána. Brána mezi budovou E – F však není zajištěna proti podlezení a přelezení 

a v případě, že by se pachatel rozhodl některou z brán prorazit, tak není schopná takovému 

napadení odolat. Na budově NA je použit novější a odolnější typ dveří, jednotlivé vstupní 

dveře a únikové východy jsou navíc chráněny kamerovým systémem. Druhy MZS 

předmětové ochrany jsou v budově umístěny tam, kde je potřeba zabezpečit úschovu cenností, 

úředních razítek, utajovaných a důležitých informací. Především se jedná o trezory, ocelové 

kartotéční skříně, uzamykatelné skříně, příruční pokladničky s cylindrickou vložkou apod.  

5.4.2. Signalizační a monitorovací technika 

V současné době se v areálu nachází cca 300 kódovaných místností, které jsou střeženy 

zabezpečovacím systémem Dominus, jenž je používán v budovách E, F, G, H, D a NK 

a modernějším systémem Dominus Millenium (dále jen DM), který střeží NA. O zabezpečení 

jednotlivých místností, laboratoří a učeben rozhodují katedry univerzity.  

Systém Dominus je částečně napojen na PČR a bohužel ve všech místnostech, kde je 

instalován lze evidovat pouze poplachy. Systém neumožní identifikaci osob k oprávněným 

vstupům do střežených prostor a konkrétní identifikaci osoby manipulující se vstupními 

klávesnicemi, zadáváním platných hesel nebo i neoprávněných pokusů o vstup kartou. Navíc 

nelze z historie vstupu určit, kdo do střeženého prostoru vstoupil, a tak je veškerá manipulace 

a vstup do těchto místností naprosto anonymní. Výhodou systému DM je, že umí tyto věci 

rozlišit. V centrální historii uloží veškerou manipulaci včetně alarmu, zajištění a odjištění 
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jednotlivých místností, laboratoří, kanceláří, učeben a to konkrétní osobou. Každému 

zaměstnanci je přidělen osobní kód a dohledání je tím pádem jednodušší. Vzhledem 

k zajištění bezpečnosti nelze v práci uvést, které konkrétní místnosti jsou zabezpečeny a jaký 

typ techniky je pro jejich ochranu použit.  

Budovy NA, NK, E a D jsou dále střeženy kamerovým systémem, který prozatím 

dostatečně odrazuje pachatele od případného vloupání a jiné trestné činnosti. Budovu NA 

monitoruje 11 stacionárních kamer, které sledují vstupy do budovy, chodbu CIT a garáže VIP 

se záznamem 48 hodin. V budově NK se nachází 10 stacionárních kamer, které monitorují 

výpůjční oddělení se záznamem 48 hodin. Kamery také střeží PC pavilón, avšak bez 

záznamu, lze pouze sledovat obraz s výstupem na vrátnici NK. V budově E a D jsou střeženy 

jen určité prostory se záznamem 48 hodin, konkrétně se jedná o laboratoř E 228, učebny 

E 303, E 304, E 305 a učebny D 114, D 115, D 117, D 121, D 122 a D 123. Obraz ze všech 

kamer je veden pomocí kabelu a CCTV není napojen na EZS. Důležitý je fakt, že kamerové 

systémy musí být provozovány podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů a změn. Vstupní dveře NA jsou dále vybaveny čidly, které 

v případě pohybu zareagují a dveře otevřou. Po uzavření budovy je tento způsob otevření 

dveří deaktivován. 

 
Obrázek 25 Vchod do budovy NA 

 

5.4.3. Organizační opatření a ostraha  

Mezi poslední a důležitý prvek komplexního systému ochrany, kterým je areál VŠB 

zabezpečen patří režimová a fyzická ochrana. Jak již bylo zmíněno, jedná se o stanovení 

pravidel a opatření, které mají v případě narušení objektu zajistit další efektivní fungování 

celého zabezpečovacího systému.  

Stanoviště fyzické ostrahy je na vrátnicích NA, NK a budovy A. Vrátní jsou zaměstnanci 

školy, kteří pracují na ranní a odpolední směny. Vrátní rektorátu vypomáhají pochůzkami ze 

strany od 17. listopadu. Ochranu na budově C zajišťuje vrátný střídač a to v době od 12:00 do 

20:00 a v případě potřeby vypomáhá i na jiných budovách. Pro noční pochůzky je perimetr 
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střežen psovodem, kterého zajišťuje bezpečnostní agentura T.K.L. se sídlem v Ostravě. Trasa 

psovoda začíná na stanovišti u budovy C, kde střídá vrátného z odpolední směny a pokračuje 

kolem celého areálu. Psovod stojí univerzitu přibližně 300 tis. Kč za rok. Do této částky však 

nejsou započítány další mimořádné akce, na kterých jsou posíleny i řady pracovníků FO 

bezpečnostní agenturou. Po řadě incidentů byl zvýšen dohled a střežení kritických míst, 

konkrétně budov E, F, G, H a dále budov B,C, J a objektu menzy.  

Pracovníci FO jsou povinni chránit majetek VŠ, zabraňovat jeho poškození, 

nedovolenému přemisťování, vynášení apod. Dále musí znát a dodržovat zásady a ustanovení 

k obsluze EZS a EPS, otevírat a uzavírat vstup do areálu VŠB podle směrnice nebo pokynů 

nadřízeného, kontrolovat uzavření oken a dveří před uzavřením areálu, odstranit případné 

závady a informovat o nich vedoucího ostrahy. Zde je třeba podotknout, že vrátní nejsou 

dostatečně vybavení k zásahu proti ozbrojeným pachatelům. V případě zjištění pachatele jsou 

povinni kontaktovat PČR, ale kvůli vlastnímu ohrožení proti agresivnímu pachateli 

nezakročují.  

Otevírací doby jednotlivých budov byly popsány výše. Nejpozději k uzavírací hodině 

jsou zaměstnanci, studenti, návštěvníci i uživatelé pronajatých prostor povinni areál opustit. 

Dále platí, že všechny osoby vstupující do objektu rektorátu po pracovní době, o víkendu 

a přes svátky mají povinnost se zapisovat na vrátnici, včetně studentů dálkového studia. Klíče 

od jednotlivých místností jsou umístěny v uzamykatelných skříních na vrátnicích a vydávají 

je vrátní po předložení průkazu. Na vrátnici je dále jmenný seznam pro požadovanou místnost 

kvůli oprávnění ke vstupu. Přidělené místnosti jako sborovny a kanceláře si zaměstnanci 

univerzity otevírají a uzamykají sami podle potřeby. Klíče od uzamčených učeben si 

vyzvedávají vyučující. Klíče pro úklid jsou uloženy ve vrátnici, kde jsou uspořádány podle 

jednotlivých úklidových úseků. Každá uklízečka má svůj kruh s klíči od daných místností. 

Méně důležité učebny, tzn. bez drahých přístrojů apod. otevírají uklízečky ráno a některé po 

úklidu zase zamykají. Je zakázáno klíče si vzájemně půjčovat či pořizovat duplikáty. Ztrátu, 

zcizení či zneužití klíče je osoba, jíž byl klíč zapůjčen, povinna neprodleně hlásit svému 

nadřízenému. Zároveň musí okamžitě učinit nezbytná opatření k zamezení zneužití klíče 

a odvrácení možného poškození. V případě zásahu Policejního orgánu, se nejbližší stanice 

obvodního oddělení Policie nachází na ulici Čkalovová 6144/18 v Ostravě – Porubě, 2 km od 

areálu. Dojezdový čas z této stanice k areálu VŠB je od 4 do 8 minut, za předpokladu 

rychlosti vozidla 60 až 100 km/h a v závislosti na dopravní situaci a klimatických 

podmínkách. K tomuto času je třeba přičíst další 3 minuty nutné k zorganizování a provedení 

výjezdu. Výsledný čas zásahu byl odhadnut na 7 až 11 minut. 
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6. Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik areálu 

VŠB – TUO 

Analýza a hodnocení rizik představuje proces, který slouží pro potřeby řízení a tvoří 

základní podklady pro rozhodovací proces. Pracovní postupy musí respektovat určité 

požadavky, které zaručují kvalifikované a správné rozhodování, které je na základě 
současných znalostí a zkušeností nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany a bezpečnosti 

organizace.  

6.1. Modelování rizik Ishikawovým diagramem 

Modelování rizika je provedeno nejdříve pomocí Ishikawova diagramu (tzv. rybí kost). 

Tento diagram je znám také pod názvem diagram příčin a následků a umožňuje jednoduše 

znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Formát diagramu závisí 

hlavně na specifikaci konkrétního řešeného problému. To nám určí počet hlavních 

a vedlejších větví [26]. Tuto metodu jsem si vybral proto, že je velice přehledná, srozumitelná 

a měla by znázornit všechny příčiny, které se k danému problému vztahují.  

 

 

Obrázek 26 Identifikace nebezpečí metodou Ishikawova diagramu 
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6.2. Analýza příčin poruch a jejich následků 

 Tato analýza rizika představuje postup založený na rozboru způsobu poruch a jejich 

následků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Analýza příčin poruch a jejich následků – Failure Mode and Effect 

Analysis (dále jen FMEA) složí ke kontrole jednotlivých prvků systému a jeho provozu 

a identifikuje jednoduché poruchy (incidenty). Primárním krokem při tvorbě analýzy FMEA 

je určit potencionální problémy a jejich příčiny [5]. K tomuto účelu jsem aplikoval výstupy 

z Ishikawova diagramu. Pro výpočet míry rizika jsem použil níže uvedený vzorec (1). 

Hodnoty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v tabulce 9.  

R = P x N x H (1) 

R – míra rizika      N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika  P – pravděpodobnost vzniku rizika 

 
Tabulka 9 Indexové ohodnocení (parametry metody FMEA) [26] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 
0-3 Bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 
4-10 Akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 
11-50 Mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 
51-100 Nežádoucí riziko 4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 
101-125 Nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 
P Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice 
nepravděpodobná 

1 
riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
spíše nepravděpodobná 

2 snadno odhalitelné riziko během pár 
minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 
4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 
5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

6.2.1. Hodnocení rizika 

Potencionální bezpečnostní rizika areálu VŠB jsem identifikoval z hlediska 

strukturálního a procesního. Přehled jednotlivých rizik je uveden v tabulce 10 a 11. Ke 

správnému vyhodnocení analýzy byl výpočet proveden pomocí Paretova principu, kdy je 

z tabulky sestrojena závažnost jednotlivých rizik formou Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky. Paretův princip 80/20 spočívá v sestupném seřazení vyjmenovaných rizik podle 
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indexu R a určení jejich procentuálního zastoupení v celkové sumě R. Procentuální zastoupení 

jednotlivých rizik jsou postupně sčítána od nejvyšších hodnot, čímž se určí jejich kumulativní 

četnost. Rizika s kumulativní četností do 80 % jsou vyhodnocená jako nepřijatelná 

(vyznačená modrou barvou) a je pro ně navrhnuto další opatření. Rizika, které převyšují 

zmíněných 80 %, jsou vyhodnocená jako přijatelná, jejich stávající opatření jsou dostatečná 

a není nutné je dále řešit [26]. Výsledkem analýzy FMEA je grafické znázornění rizik, které 

nám poskytuje přehled o závažností jednotlivých rizik a o tom, zda došlo k překročení 

stanovené míry tolerance či nikoliv. 

 
Tabulka 10 Označení a výpočet strukturálních rizik 

Číslo Událost P N H R 
Paretův princip   80/20 

[%] 

1 Vnesení nebezpečného předmětu 4 4 4 64 18,71 

2 Vniknutí do objektu přes okna 5 4 3 60 17,54 

3 Vniknutí do objektu přes dveře 4 4 3 48 14,04 

4 Neoprávněný vstup ve dnech výuky 4 2 4 32 9,36 

5 Vniknutí na střechu objektu 2 4 4 32 9,36 

6 Napadení pracovníků ostrahy 3 4 2 24 7,02 

7 Umístění výbušniny 1 5 4 20 5,85 

8 Úmyslné poškození budovy z venčí 3 2 3 18 5,26 

9 Podezřelý nebo neoprávněny pohyb automobilů  

v blízkosti objektu 

3 2 2 12 3,51 

10 Požár 2 3 2 12 3,51 

11 Proražení bran a obvodových stěn 1 4 2 8 2,34 

12 Podezřely pohyb osob v blízkosti areálů 3 1 2 6 1,75 

13 Selhání kamerového systému 2 3 1 6 1,75 

Σ     342 100% 

 

Míra tolerance rizika byla stanovena metodou Paretova principu 80/20. Výpočtem byla 

zjištěna hodnota R≥20, rizika s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná 

a v poslední části této práce pro ně budou stanovena další bezpečnostní opatření.  
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Graf 4 Grafické výstup strukturálních rizik 
 

Z grafu vyplývá, že pro dosažení požadovaného efektu 80 %, postačí snížit rizika do 

kumulativní četnosti 81,88 %. Za nepřijatelná rizika lze tedy považovat všechna o vyšší 

hodnotě než má riziko č. 7, které je označeno červeným trojúhelníkem (umístění výbušniny). 

Velkou pozornost je třeba věnovat možnému vnesení nebezpečného předmětu a vloupání do 

objektu přes okna, dveře nebo střechu, s čímž může souviset napadení fyzické ostrahy. 

 

Tabulka 11 Označení a výpočet procesních rizik 

číslo Událost P N H R 
Paretův princip 80/20 

[%] 

1 
Krádež zařízení, vybavení, citlivých nebo 

utajovaných informací 
5 4 3 60 20,61 

2 Nedostatečná kontrola osob 4 3 4 48 16,50 

3 Selhání lidského činitele 3 2 5 30 10,31 

4 Selhání detekční techniky 2 4 3 24 8,25 

5 Sabotáž, spolupráce s pachatelem 2 3 4 24 8,25 

6 Ztráta nebo odcizení klíčů 2 4 3 24 8,25 

7 Špatné nastavení detekční techniky 2 3 3 18 6,19 

8 Úmyslné poškození budovy zevnitř 2 3 3 18 6,19 

9 Špatné vyhodnocení rizikových situací 2 2 3 12 4,12 

10 Porušení vnitřních předpisů 2 2 3 12 4,12 

11 Selhání fyzické ostrahy 3 3 1 9 3,09 

12 Výpadek elektrického  proudu 2 3 1 6 2,06 

13 Požár 1 3 2 6 2,06 

Σ     291 100% 



 
 

47 
 

Míra tolerance rizika byla stanovena metodou Paretova principu 80/20. Výpočtem byla 

zjištěna hodnota R≥18, rizika s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná 

a v poslední části této práce pro ně budou stanovena další bezpečnostní opatření. 

 
Graf 5 Grafický výstup procesních rizik 

 
Z grafu vyplývá, že pro dosažení požadovaného efektu 80 %, postačí snížit rizika do 

kumulativní četnosti 84,55 %. Za nepřijatelná rizika lze tedy považovat všechna o vyšší 

hodnotě než má riziko č. 8, které je označeno červeným trojúhelníkem (úmyslné poškození 

budovy zevnitř). Jedná se zejména o riziko krádeže hmotného majetku, důležitých informací 

a dalších cenností, s čímž úzce souvisí např. nedostatečná kontrola osob, selhání člověka nebo 

detekční techniky.  

 

6.3. Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy FMEA, byla zvolena další metoda 

hodnocení rizika a to metoda souvztažnosti. Tato metoda je vhodná pro posuzování celých 

objektů, v tomto případě areálu VŠB – TUO. Prvním krokem analýzy souvztažnosti je 

vyhledání zdrojů potenciálního rizika. Tento krok, je již proveden předchozí analýzou FMEA. 

Dalším krokem je hodnocení a vyhledávání možných vazeb mezi jednotlivými riziky, 

k čemuž slouží tabulka 12, která obsahuje dvacet nejvýznamnějších identifikovaných rizik. 

Na osách X a Y jsou v tabulce zaneseny shodná rizika posuzovaného systému. Pokud se 

rizika vzájemně ovlivní, zvolí se jednička, v opačném případě 0. [26]  
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Tabulka 12 Identifikace rizik pro analýzu souvztažností 

Rb Ra 

 č. Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 
Kra  

1 Vnesení nebezpečného předmětu X 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 

2 Vniknutí do objektu přes okna 1 X 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

3 Vniknutí do objektu přes dveře 1 0 X 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

4 Neoprávněný vstup ve dnech výuky 1 1 1 X 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

5 Vniknutí na střechu objektu 1 0 0 1 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 

6 Napadení pracovníků ostrahy 1 1 1 1 1 X 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 

7 Umístění výbušniny 1 1 1 1 1 1 X 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11 

8 
Podezřelý nebo neoprávněny pohyb 

automobilů  v blízkosti objektu 0 0 0 1 1 1 1 X 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 

9 Úmyslné poškození budovy z venku 0 0 0 0 1 1 1 1 X 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

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

11 Krádež  majetku, důležitých informací 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

12 Nedostatečná kontrola osob 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 X 1 1 0 0 1 1 0 0 13 

13 Selhání lidského činitele 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 X 0 1 1 1 0 1 0 13 

14 Selhání detekční techniky 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 X 0 0 1 1 0 0 12 

15 Sabotáž, spolupráce s pachatelem 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 X 1 0 1 0 1 11 

16 Ztráta nebo odcizení klíčů 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 X 0 0 0 1 9 

17 Špatné nastavení detekční techniky 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 X 0 0 0 7 

18 Úmyslné poškození budovy zevnitř 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 X 0 0 8 

19 Špatné vyhodnocení rizikových situací 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 X 0 9 

20 Porušení vnitřních předpisů 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 X 5 

 ∑ K rb 16 14 14 16 10 10 13 9 6 3 16 12 11 16 9 7 9 10 8 7 X 

 
V dalším kroku se po osách hodnoty v tabulce 12 sečtou a za pomocí vzorců (2) a (3) se 

vypočtou koeficienty Kra a Krb. Tyto koeficienty jsou procentním vyjádřením počtu 

návazných rizik Rb, která mohou způsobeny rizikem Ra. Přehled vypočtených koeficientů Kra 

a Krb je uveden v tabulce 13, hnědě jsou pak znázorněny minimální a maximální hodnoty 

jednotlivých koeficientů. [26] 

 
Kra=[(∑ Kra/ (x-1)] * 100          (2) 
 
Krb=[(∑ Krb / (x-1)] * 100          (3) 
 
Tabulka 13 Vypočtené koeficienty Kra a Krb 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

K ra [%] x  79 74 79 74 68 53 58 42 32 37 84 68 68 63 58 47 37 42 47 26 

K rb  [%] y  84 74 74 84 53 53 68 47 32 16 84 63 58 84 47 37 47 53 42 37 

 
Kra min  =  26  Krb min = 16 
Kra max  = 84  Krb max = 84 
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V dalším kroku přeneseme údaje z tabulky 13 do grafu, který rozdělíme do čtyř 

kvadrantů podle poloh os O1 a O2. Osy vypočítáme podle vzorců (4) a (5), kde spolehlivost 

systému (s) je 80 %.  

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s  [%]      (4) 
O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s  [%]      (5) 

    
Po dosazení do vzorce dostaneme následující výsledek: 

O1 = 100 - [(84 - 26) : 100] * 80  = 53 [%]        
O2 = 100 - [(84 - 16) : 100] * 80 =  45 [%] 

 

Výstupem analýzy souvztažnosti je matice bezpečnostních rizik. Vzniklé kvadranty nám 

reprezentují závažnost jednotlivých rizik (viz. tabulka 14). 

Tabulka 14 Závažnost jednotlivých oblastí [26] 
I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 
III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 
IV. oblast Relativně nebezpečná rizika 

 

 
Graf 6 Matice rizik analýzou souvztažnosti 

 
Nepřijatelná rizika stanovená analýzou FMEA, byla také analýzou souvztažností zařazena 

mezi rizika sekundárně a primárně nebezpečná a je pro ně nutné navrhnout další opatření. 

Metodou souvztažnosti tak byla ověřena správnost předchozí použité analýzy FMEA. 
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6.4. Vyhodnocení provedených bezpečnostních analýz 

Na základě Ishikawova diagramu a analýzy FMEA s Paretovým principem jsem 

vyhodnotil rizika, která by mohla ohrozit bezpečnost mnou posuzované části areálu VŠB. 

Jako nejvýznamnější riziko jsem určil vnesení nebezpečného předmětu a odcizení hmotného 

majetku, důležitých informací a jiných cenností, s čímž úzce souvisí nedostatečná kontrola 

osob, selhání člověka nebo detekční techniky. Velkou pozornost je třeba věnovat zabezpečení 

oken, dveří a střešního pláště, jelikož právě těmito cestami mohou pachatelé do objektu 

vniknout. Rovněž je důležité vzít v potaz možnou spolupráci zaměstnanců s pachateli, což  

představuje těžko odhalitelné riziko. Také v případě porušení vnitřních předpisů a nedbalosti, 

může dojít k usnadnění pachateli v páchaní protiprávní činnosti (nezajištění dveří, oken, klíčů 

apod.). Nemalou pozornost je nutno věnovat agresi pachatelů, kteří se mohou dostat do 

konfrontace s fyzickou ostrahou, kterou mohou napadnout a způsobit ji zdravotní újmu.  

V závěru této části práce jsem použil analýzu souvztažnosti, která verifikovala mnou 

vyhodnocená rizika z předchozích analýz. Výsledky, které byly prostřednictvím jednotlivých 

analýz zjištěny potvrzuje i statistika protiprávní činnosti v areálu VŠB, jenž mi byla 

poskytnuta vedoucím ostrahy. Opatřeními, která by měla vést k eliminaci identifikovaných 

rizik, se budu zabývat v následující části této diplomové práce. 

7. Návrh optimalizace zabezpečovacího systému 

Z řady případu vloupání, krádeží a jiné protiprávní činnosti páchané v areálu VŠB, 

vyplývá, že současná úroveň zabezpečení je nedostatečná. Abychom v co největší míře 

eliminovali závažná rizika, která byla identifikována v předchozí kapitole, je nutné rozšířit 

stávající zabezpečovací systém. Z tohoto důvodu, budou navrženy různé varianty 

bezpečnostních opatření  pomoci jednotlivých druhů ochrany. 

7.1. Mechanický zábranný systém 

Prvním bodem směřujícím ke zvýšení bezpečnosti je ochrana perimetru. Jak již bylo 

zmíněno výše, areál VŠB není oplocený a pohybu nežádoucích osob v blízkosti jednotlivých 

budov v podstatě nelze zabránit. Ideálním stavem je oplocení celého komplexu univerzity. 

Bohužel tento stav je těžko dosažitelný, vzhledem k rozsáhlosti areálu a s tím spojených 

nákladů na jeho oplocení. Z tohoto důvodu bych navrhoval oplotit alespoň budovy, které jsou 

častým cílem pachatelů, konkrétně se jedná o objekt tvořený z budov E, F, G a H. Nákres 

oplocení je znázorněn hnědou barvou na obrázku 27. 
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Obrázek 27 Nákres částečného oplocení objektu 

 

 V současné době je na trhu celá řada možných způsobů zabezpečení perimetru, které se 

liší použitým pletivem, vzpěrami, sloupky, podhrabovými překážkami apod. Účinnost 

oplocení pak lze zvýšit instalací vrcholové ochrany a to velice účinným ostnatým drátem. Pro 

ochranu uvedených budov bych navrhoval použít 4 – hrané pozinkované pletivo se 

zapleteným napínacím drátem o výšce 2 m.  

 
Obrázek 28 4 – hranné pozinkované pletivo [22] 

 
 

Aktuální cena tohoto pletiva je 105,- Kč za metr. K výsledné ceně je pak nutno připočítat 

náklady za sloupky a vzpěry potřebné pro montáž plotu, a také cenu za jednotlivé branky 

a brány určené pro vstup osob nebo vjezd automobilů. Cena sloupku a vzpěr se pohybuje od 

200,- Kč do 500,- Kč za kus, podle použitého materiálu, povrchové úpravy apod. Vzpěrami 

musí být opatřeny všechny rohové a koncové sloupky, kde vzdálenost vzpěr může být 

maximálně 3 m. Je-li oplocení delší než 25 m, doporučujeme se každý desátý sloupek opatřit 

dvěmi vzpěrami pro lepší stabilitu plotu. Cena jedné branky se pohybuje okolo 3 tis. Kč, 

u dvoukřídlé brány pak od 7 do 10 tis. Kč. [22] 
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V oblasti zajištění perimetru je dalším rizikem současný stav zeleně, zejména stromů 

a keřů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti budovy D a ve dvoře mezi budovami 

F a G. Pachateli mohou umožnit přístup k jinak nedostupným oknům nebo mu mohou 

poskytnout úkryt před pracovníky fyzické ostrahy. Z tohoto důvodu bych navrhoval stromy, 

které představují největší bezpečnostní riziko odstranit. Dále navrhuji instalovat chybějící 

lampy pouličního osvětlení u komunikace před budovou H. Podle mého názoru, realizací 

těchto opatření dojde ke snížení počtu pokusů o vloupání, k odrazení možného narušitele 

a k usnadnění práce fyzické ostrahy. 

V další etapě se zaměřím na plášťovou ochranu, konkrétně úpravu nebo výměnu 

nevyhovujících stavebních konstrukcí (okna, dveře, vrata apod.), jelikož právě prosklené 

dveře a okna jsou nejčastějším místem napadení budov a zároveň nejsnazší překážkou pro 

vniknutí nežádoucích osob nebo předmětů do objektu. Riziko představuje především starší typ 

oken prvního podlaží budov E, G, H. Pro zvýšení ochrany bude navrženo několik variant 

bezpečnostních opatření, které lze aplikovat samostatně nebo je kombinovat a to na všechny 

okna a skleněné tabule všech budov.  

Jednoduchým způsobem, kterým lze zajistit ochranu oken v prvním podlaží i dalších, je 

tyto okna z vnější strany opatřit mříží. Jelikož se však jedná o školní zařízení je estetičtějším 

řešením instalace bezpečnostních hliníkových rolet, kterými je vybavena část oken prvního 

podlaží budovy E. Z hlediska bezpečnosti bych zvolil roletu Garant, která svým provedením 

odpovídá požadavkům většiny pojišťoven. Jedná se o předokenní hliníkovou roletu se 

speciální úpravou lamel, vodících lišt a kastlíku, která je certifikována tzv. trezor testem 

uznávaným v ČR. Odpovídá také normě DIN 18073 a je certifikována ve 3. bezpečnostní 

třídě podle ČSN P ENV 1627, čímž splňuje požadavky na zvláštní ochranu proti vniknutí. 

Bezpečnost je zvýšena příslušenstvím roletového systému, jako jsou hliníkové bezpečnostní 

vodící lišty, bezpečnostní aretace chránící před postranním vytržením z vodících lišt, 

mechanické zajištění proti vysunutí roletového pancíře do výšky zvenčí, dvoudílná koncová 

lišta s ocelovým bezpečnostním čepem a ocelovou vložkou a zesílené ocelové vložky 

v bočnicích kastlíku. Samotný kastlík je pak z protlačovaného profilu, který vyhovuje 

zvýšeným nárokům na bezpečnost. Roleta má elektrický pohon, lze ji napojit na centrální 

systém (hodiny, sluneční čidla) a naprogramovat si doby automatického vytažení 

a spuštění. [2] 
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Obrázek 29 Hliníková roleta Garant [2]  

 
Ochranu oken a skleněných tabulí lze také zajistit dodatečnou instalací bezpečnostní 

fólie, která zamezuje prohození předmětů (kameny, zápalné láhve apod.), snižuje riziko 

vykradení a znesnadňuje vniknutí případných pachatelů do objektu. Zde bych navrhoval 

použít bezpečnostní fólii SCX od firmy Next. Jedná se čirou fólii tloušťky 0,35 mm, 

atestovanou v bezpečnostní třídě P2A. V případě, že se pachatel pokusí sklo rozbít, fólie ho 

udrží pohromadě a sklo zůstává nepropustnou překážkou. Fólie SCX se instaluje na vnitřní 

stranu prosklené plochy a cena se pohybuje okolo 900,- Kč za m2 [20]. Nevýhodou fólie je, že 

se nedá aplikovat pro skla menší tloušťky než 3 mm a různá umělá skla (polykarbonáty, 

plexiskla, lexany apod.). Ochranu těchto skleněných ploch dosáhneme zasklením 

bezpečnostními vrstvenými skly Connex, která jsou odolná proti násilnému vniknutí. Tato 

skla se skládají ze dvou nebo více tabulí plochého skla, které jsou spojeny jednou nebo více 

vrstvami pružné polyvinylbuteralové fólie s vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Sklo je 

schopno klást odpor násilným a opakovaným nárazům dlažební kostkou, dřevěným hranolem 

nebo ocelovou koulí. V případě rozbití skla, zůstanou střepy na fólii, čímž se minimalizuje 

zranění osob. Podle typu skla se cena pohybuje od 800 do 1200 Kč za m2. [14] 

 

Obrázek 30 Bezpečnostní sklo Conner [14] 
 

Posledním návrhem, který by vedl ke zvýšení ochrany oken a skleněných ploch, je 

vyměnit nevyhovující stará hliníková okna za bezpečnostní plastová okna, u kterých jsou 

k zajištění vazby mezi křídlem a rámem použity díly, jejichž závěrové čepy zajíždí do 
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speciálních celoobvodových ocelových bezpečnostních rámových uzávěrů. Bezpečnostní 

háčky z tvrzené oceli se pevně zaháknou zeshora nebo zespodu do štěrbin v rámu a tím 

znemožní násilné uvolnění křídla z rámu. Bezpečnost všech typu oken podstatně zvyšují 

uzamykatelné uzávěry, kliky (a to i u větracích poloh) a doplňkové zámky, které zabrání 

otevření okna bez použití příslušného klíče.  

                                      
       Obrázek 31 Bezpečnostní háček [3]              Obrázek 32 Bezpečnostní čep [3] 

       

Posledním prvkem, který je třeba zajistit proti překonání a vniknutí pachatele, jsou 

vstupní a únikové dveře. Kritickým místem dveřního prostoru je zárubeň, dveřní křídlo, závěs 

a uzamykací mechanizmus, což dokazuje i řada incidentů, kdy došlo k vypáčení nebo 

vylomení zámku. Většina dveří není zajištěna proti vysazení, vyháčkování, vyražení, 

vypáčení a prokopnutí. Proti vyražení a vypáčení navrhuji zpevnit zárubně ocelovým pásem 

podél celého obvodu dveří a obít rám dveří z vnější strany kovovým profilem k zakrytí škvíry 

mezi rámem a dveřmi. Proti vysazení ze závěsu lze použít mechanických zábran. Proti 

vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíraného křídla – šrouby, kolíky nebo 

ocelovou vzpěrou. Zámky vstupních dveří jsou většinou zadlábací a pro pachatele snadno 

překonatelné. Dveře dále nemají bezpečnostní kování, které ochraňuje zámkovou vložku proti 

různým způsobům překonání. Zejména vstupní dveře a dveře místností s drahými 

laboratorními přístroji a další technikou, bych opatřil zámky s bezpečnostní cylindrickou 

vložkou nebo klíčem trezorového typu a bezpečnostním kováním. U bezpečnostní cylindrické 

vložky je pak nezbytné omezení kopírování klíče pro nepovolanou osobu, což zajišťuje 

bezpečnostní karta. Na obrázku 33 je bezpečnostní kování Bilder 2800, které je opatřeno 

krytkou proti odvrtání a je certifikováno ve 2. bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627. Na 

obrázku 34 je pak cylindrická vložka vysoce odolná proti odvrtání a napadení hrubou silou se 

4. stupněm bezpečnosti. [28] 

                                             
Obrázek 33Bezpečnostní kování BILDER 2800 [28]        Obrázek 34 Cylindrická vložka s ozubeným kolem [28] 
 



 
 

55 
 

Dále navrhuji doplnit chybějící lišty vstupních prosklených dveří do místností budov 

G a E a zvýšit odolnost vstupních prosklených dveře u jednotlivých vrátnic pomocí 

bezpečnostní fólie a to kvůli kontaktu mezi vrátným a okolím. Pro zajištění oken od suterénu 

NK, navrhuji tyto okna osadit mříží, tak jak je tomu u suterénních oken budovy D. Dále je  

nutné bránu, která je mezi budovami E a F, osadit odnímatelnou pevnou překážkou proti 

podlezení a přelezení. Brána se otevírá do mírného kopce a proto je nutné, aby se instalovaná 

překážka (mříž) dala odklopit a po uzavření brány zase sklopit a zajistit. 

7.2. Elektronický zabezpečovací systém 

Prvotním úkolem EZS je chránit majetek vysokých hodnot, proto musíme mít jistotu, že 

zabezpečovací systém bude spolehlivý. Jak již bylo zmíněno výše, kromě budovy NA je na 

ostatních posuzovaných budovách použit systém Dominus, který eviduje pouze poplachy. 

Identifikaci konkrétní osoby, která systém odjistí platným heslem nebo kartou, již 

neumožňuje. Navíc je systém technicky velmi zastaralý a elektronika je již opotřebovaná. 

Jednotlivé součástky vykazují parametry na hranici tolerance i mimo ni. Tento stav je dán 

především trvalým provozem a tepelným zatížením pod napětím po dobu více než 15 - ti let. 

Problém představuje i samotná údržba systému, jelikož náhradní díly se už prakticky 

nevyrábějí a případné opravy jsou řešeny formou zakázkové kusové výroby. Stávající systém 

je v současné době plně obsazen a není možné ho dále rozšiřovat o čidla, hlásiče, snímače 

karet apod. Z uvedených skutečností vyplývá, že systém Dominus již nesplňuje požadavky na 

moderní zabezpečovací systém, kde je kladen důraz na identifikaci konkrétního pachatele. 

 Proto bych navrhoval stávající systém nahradit systém DM, který je schopen veškerou 

manipulaci včetně alarmu, zajištění a odjištění střežených místností uložit v centrální historii 

a zjistit, kterou konkrétní osobou byla tato činnost provedena. Systém DM dále nabízí sériová 

rozhraní pro komunikaci s programovými nadstavbami pro ovládání systému EZS, ACS, 

CCTV a EPS. Základem celého systému je řídící jednotka (ústředna), která zajišťuje jeho 

funkčnost. Vzhledem k rozsáhlosti areálu, bych volil ústřednu typu MU4 – N, která je inovací 

ústředny MU4. Výhodou této ústředny je, že disponuje programovou pamětí flash, která 

umožňuje dálkovou změnu firmwaru bez nutnosti fyzické výměny paměti. Napájení ústředny 

je napětím 230 V a její transformátor splňuje požadavky normy EN 60742. V případě 

výpadku elektrické energie dojde k automatickému přechodu na záložní baterii. Výhodou je, 

že systém dovoluje připojit nejen linky nejmodernějšího typu DN – bus, vyvinuté přímo pro 

systém DM, ale i linky starších typů D – bus systému Dominus, což dovoluje jednoduše 

inovovat starší existující instalace. Pro zachování linek D – bus je potřeba zásuvná karta DB2, 
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určená pro instalaci do ústředny MU4 – N s vytvořením dvou rozhraní pro linky stávajícího 

systému Dominus. Moduly systému EZS a ACS jsou kombinovány na stejné lince a jsou 

řízený ústřednou, která může vytvářet až 16 linek po 32 adresách, což umožní řídit 

bezpečnostní systém se desítkami dveří, stovkami detektorů a dalšími prvky. Připojení 

s programovými nadstavbami lze realizovat prostřednictvím standardních sériových rozhraní 

RS – 232 nebo propojení v rámci sítě LAN/WAN s protokolem TCP/IP. V současné době je 

na systém Dominus připojeno tisíc čidel a hlásičů, které lze zachovat a postupně rozšířit. 

Současné vstupní/výstupní zámky (VZ3/VZ4) navrhuji nahradit za moduly MM1 – 8 – NO 

pro detektory a to podle jednotlivých linek připojených v objektu. Pro komunikaci systému 

s obsluhou navrhuji použít klávesnici MP4 – PROX s integrovaným snímačem 

bezkontaktních karet a řadičem pro externí snímače. Klávesnice umožňuje ovládání systému 

a zobrazení jeho stavu pomocí 9 LED signalizací a LCD displeje.  

 

 
Obrázek 35 Ovládací a indikační panel MP4 [24] 

 

Pro připojení snímačů karet, biometrie a vstupy pro dveřní detektory slouží řadiče MR1 

a MR2, kde druhý zmiňovaný je rozšířen o paměť karet (plněna ústřednou) a paměť událostí 

(lze ústřednou číst). Pro posílení napájecí soustavy slouží modul MN1, který zajišťuje 

vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného 

zdroje. Dále bych navrhoval modernizovat PCO na hlavní vrátnici, kde bych vyměnil staré 

počítače a zavedl nový software. Instalací navrhovaného zabezpečovacího systému bych 

pověřil firmu PRISIMA, která již instalovala systém Dominus a jeho novější verzi DM 

v budově NA, N, a také na obou budovách Ekonomické fakulty. Na následujícím blokovém 

schématu je znázorněno zapojení jednotlivých prvků systému DM. [24] 



 
 

57 
 

 
Obrázek 36 Blokové schéma systému DM [24] 

 

Pro zvýšení ochrany perimetru bych navrhoval nainstalovat dvoupaprskovou digitální  

infrazávoru AX – 650 MKII a to kolem objektu budov E, G, H, D ve výšce 0,7 m. Tato 

infrazávora funguje na principu vysílač – přijímač s dosahem až 250 m. V případě přerušení 

paprsku mezi vysílačem a přijímačem předá signál ústředně (vrátnice rektorátu) s informací 

o možném narušení perimetru a pokusu o vniknutí do objektu. Pro eliminaci klamných 

poplachu lze nastavit maximální dobu přerušení paprsků, při níž ještě nedojde k vyhodnocení 

poplachu. Výrobce zaručuje funkčnost i při ztrátě 99 % energie paprsku, např. v důsledku 

mlhy, hustého deště nebo sněžení a to v teplotním rozmezí -35 °C až +55 °C. Nepříznivá je 

cena, která činí 17 tis. Kč. Na trhu lze vybrat i levnější varianty, ale s nižším dosahem 

paprsku, například infrazávoru PB – 60 s dosahem pouhých 60 m a cenou okolo 3 tis. Kč. 

Z ekonomického hlediska lze tyto závory kombinovat a to tak, že delší budovy D a H se 

zajistí infrazávorou AX – 650 a budovy E a G se zajistí infrazávoru PB – 60. 

 

     
                      Obrázek 37 Infrazávora AX – 650 [1]                 Obrázek 38 Infrazávora PB – 60 [1] 
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Ke zvýšení perimetrické ochrany a zároveň eliminaci klamných poplachů při použití 

infrazávory, by vedla realizace navrhovaného částečného oplocení. Bezpečnost samotného 

oplocení pak můžeme zvýšit zabudováním mikrofonických kabelu do oplocení.  

Jak již bylo několikrát uvedeno, pachatelé se nejčastěji do objektu dostávají přes okna 

a dveře, proto je ochrana těchto míst velmi důležitá. Z tohoto důvodu navrhuji všechny 

vchodové dveře a okna vytipovaných místností vybavit magnetickými kontakty, které 

v případě narušení upozorní ústřednu a ta vyhlásí poplach. Pro montáž na plastové a dřevěné 

okna nebo dveře je vhodný magnetický kontakt MPS45W od firmy Honeywell s pracovní 

mezerou 24 mm a cenou 95,- Kč. Magnetickými kontakty nemusí být vybaveny dveře 

s elektrickými zámky, jejichž neoprávněné otevření bude na vrátnici signalizovat systém 

ACS. To samé platí i u bezpečnostních oken, které mají uzamykatelné zámky a jsou zajištěné 

mříží. Zde bych navrhoval použít prvky detekce reagující na rozbité sklo. Vhodným je 

například duální akustický detektor GBS – 210 Vivo, který k detekci využívá duální metodu, 

při které jsou vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skla) 

a následné zvuky rozbití skla. Detektor je vysoce odolný proti vysokofrekvenčnímu rušení 

a dalším falešným signálům, čímž se snižuje počet klamných poplachů. Citlivost detektoru je 

však potřeba nastavit podle vzdálenosti od střežených oken a jejich rozměrů. Aby detektor 

fungoval efektivně a účinně, je třeba odstranit překážky, které by pohlcovaly zvuky (závěsy 

apod.) a zabránit průvanu v místnosti. Aktuální cena tohoto detektoru je 655,- Kč. 

  

                
Obrázek 39 Magnetický kontakt MPS45W [1] Obrázek 40 Akustický detektor GBS 210 [1] 

 
Pro ochranu vnitřních prostor navrhuji vybavit laboratoře, počítačové učebny a další 

místnosti, ve kterých se nachází cenná aktiva PIR detektory. V dnešní době je na výběr celá 

řada PIR detektorů s různými funkcemi a metodami vyhodnocení sledovaných parametrů. 

Vhodnou volbou je PIR detektor SRP – 600, který se prodává za 350, - Kč. Detektor má 

dosah až 18 m s detekčním úhlem 105°. Princip vyhodnocení sledovaných parametrů spočívá 

v analýze spektra okolního prostředí v pásmu infračerveného záření. Vyhodnocené informace 

jsou uloženy do paměti a zpětně porovnány s okamžitým stavem signálů přicházejících z IR 

snímače. Pokud má signál vlastnosti výrazně odlišující se od stavu okolního prostředí 

uloženého v paměti detektoru, vyhodnotí tento stav detektor jako jeden poplachový impuls. 
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Podle počtu poplachových impulsů lze detektor nastavit v režimu pro stabilní vnitřní prostředí 

(jeden poplachový impuls) nebo v režimu pro méně stabilní vnitřní prostředí (dva až tři 

poplachové impulsy). 

         
Obrázek 41 PIR detektor SRP – 600 [11]  Obrázek 42 Kombinovaný detektor JS – 25 [11] 

 
 

U místnosti, které doposud nejsou střeženy PIR detektorem ani akustickým detektorem, 

lze ochranu před krádeží zajistit instalací detektoru JS – 25, který v sobě kombinuje PIR 

snímač k prostorové ochraně, se snímačem rozbití skla pro ochranu plášťovou. PIR snímač 

pohybu zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. Snímač rozbití skla užívá duální 

metodu, při které vyhodnocuje nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné 

výplně) a následné zvuky řinčení skla. V obou případech je dosaženo vynikající citlivosti 

a vysoké odolnosti proti falešným poplachům při úhlu detekce 120° a dosahu 12 m. Detektor 

JS – 25 se lze pořídit za 789,- Kč, což je cena o něco nižší než při zakoupení PIR 

a akustického detektoru samostatně. 

 

7.3. Kamerový systém 

Dalším navrhovaným opatřením je rozšíření stávajícího kamerového systému, který 

umožňuje sledování obrazu z jednotlivých kamer v reálném čase, jeho záznam a vyhodnocení. 

Celkem navrhuji zakoupit tři klasické kamery (kabelový přenos obrazu) nebo tři IP kamery 

(bezdrátový přenos obrazu), které by měly posílit ochranu venkovních prostor. Jednu kameru 

je nutno nainstalovat na objekt C s nasměrováním na budovy G a H. Zbylé dvě kamery je pak 

potřeba vhodně umístit na budovu NK tak, aby jedna snímala budovu E a D a druhá nadzemní 

parkoviště u budovy NA (viz. obrázek 27). Obraz ze všech kamer bude přenášen na 

obrazovku umístěnou u vrátnice NA. Z klasických kamer je pro sledování venkovních prostor 

vhodná kamera RYK – 2W83L4VF s obrazovým senzorem Sony Super HAD CCD 1/3" 

a velmi vysokým rozlišením obrazu. Kamera je vybavena IR přisvětlením s dosvitem 40 m, 

automatickým přepínáním mezi režimem den/noc a ochranným krytem, který zajišťuje 

pracovní teplotu – 20° C až + 50° C. Cena této kamery se pohybuje okolo 5 tis. Kč. Na trhu 

jsou běžně k dostání i atrapy bezpečnostních kamer, které jsou podstatně levnější a svou 
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preventivní úlohu plní dostatečně. Toto tvrzení vyplývá i ze statistik, které ukazují, že atrapa 

kamery dokáže několikanásobně snížit riziko napadení nebo vykradení objektu. V případě 

nedostatku finančních prostředku navrhuji pro odstrašení případných narušitelů namontovat 

atrapu kamery Dummy, kterou lze koupit za 490,- Kč. Tato kamera má velmi realistický 

vzhled, a protože je vybavena podsvícením a blikající LED diodou, nelze rozeznat, zda se 

jedná o atrapu nebo funkční kameru. [12] 

     
        Obrázek 43 Venkovní kamera RYK – 2W83L4VF [12]       Obrázek 44 Atrapa bezpečnostní kamery [11] 
  

Venkovní prostory lze zabezpečit také za pomocí IP kamer, které jsou vyráběny 

v provedeních jako kamery klasické. Výhodou IP technologie je, že na rozdíl od klasického 

systému není nutné budovat vlastní architekturu (kabelové rozvody, řídící jednotky, 

monitory), ale postačí pouze kamera s Ethernet rozhraním připojená v jakémkoli místě do 

počítačové sítě. Vše ostatní, tzn. přenos obrazu, záznam sekvencí, sledování živého obrazu 

i záznamu, se děje prostřednictvím počítačových serverů, videoserverů a aplikačního 

softwaru. Cena IP kamer je však o několik tisíc vyšší, např. model IR – 42 s podobnými 

parametry jako klasická kamera uvedená výše, stojí necelých 10 tis. Kč.  

Na trhu je celá řada precizní signalizační a monitorovací techniky, bohužel s vyšším 

stupněm ochrany roste i výše nákladu na jejich pořízení a instalaci. Proto jsem navrhl takové 

prostředky technické ochrany, které jsou pro ochranu posuzovaného objektu dostačující 

a zároveň se jejich cena pohybuje v přijatelných mezích.    
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7.4. Režimová ochrana 

Pro bezproblémovou funkčnost zabezpečovacího systému je nutné dodržovat některé 

postupy a opatření. Jak již bylo zmíněno výše v textu, častým problémem, se kterým se FO 

areálu VŠB potýká je nedbalost zaměstnanců univerzity. V několika případech vloupání, byla 

pachatelům často usnadněna práce s překonáním oken nebo dveří, jelikož je zaměstnanci při 

odchodu zapomněli zajistit. Zda se jednalo o úmysl nebo nedbalost lze jen těžko dokázat.  

Z tohoto důvodu bych navrhoval, aby zaměstnanci univerzity při opuštění pracoviště 

(kanceláře, učeben apod.) dbali na to, aby byla řádně uzavřena okna, vypnuta příslušná 

technika, správně uloženy a bezpečně uzamčeny cennosti a citlivé informace. I při 

krátkodobém opuštění pracoviště zaměstnanci zajistí příslušnou místnost uzamčením proti 

vniknutí nepovolané osoby, včetně dveří s elektrickým zámkem. V případě, že tato opatření 

nebudou dodržována, zaměstnanec ponese přímou odpovědnost za vzniklou škodu. Rovněž 

bych v případě zjištění, že místnost není zajištěna, zavedl kárná opatření ve formě finančních 

pokut. Vrátní by mohli před započetím a skončením směny zkontrolovat zajištění oken a dveří 

alespoň prvního podlaží jednotlivých budov. Na noční směně tento úkol plní psovod, který 

obchází celý areál.  

Kontrolu a řízení pohybu osob zajišťuje systém kontroly vstupu. Zatím je veškerá 

manipulace a vstup do těchto místností naprosto anonymní. Úroveň přístupu uživatelů je dána 

identifikační kartou, proto bych ji rozšířil i o přístupové heslo. Za udržování svých kódů 
v tajnosti, budou odpovědni ti, kterým budou hesla a karty přiděleny. Přístup do určených 

prostorů tak budou mít konkrétní osoby. Toto opatření však úzce souvisí s již zmiňovaným 

systém Dominus, který je třeba nahradit jeho novější verzí systémem DM. Další opatření se 

týká pracovníků externích firem, které jsou smluvně poptány univerzitou na provedení 

určitých prací. V případě provádění větších oprav, rekonstrukce budov apod., bude vrátný 

prověřovat, zda se skutečně jedná o pracovníky poptané firmy. Toto opatření se týká 

i pořádání různých akcí, kde je občerstvení, personál apod. zajišťován také externí firmou. 

Selhaní lidského faktoru je jedno z nejčastěji se vyskytujících rizik, proto je třeba se touto 

problematikou zabývat a zaměstnance s navrhovanými opatřeními seznámit.  
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7.5. Fyzická ochrana 

Požadavky na FO areálu VŠB se liší podle toho, zda je objekt v normálním provozu nebo 

se v areálu koná mimořádná akce jako je majáles, reprezentační ples, konference, promoce 

a další. Právě během těchto akcí jsou na FO kladeny mnohem větší požadavky. Za 

normálního provozu zajišťují ostrahu na ranní a odpolední směně tři pracovníci (zaměstnanci 

školy), kteří se nacházejí na vrátnicích NK, NA a budovy A. V nočních směnách je dále 

ostraha posílena psovodem, kterého zajišťuje bezpečnostní agentura. Tento stav není ideální, 

vzhledem k nákladům na FO (cca 100,- Kč/h) a psovoda (300 tis. Kč/rok) však dostačující. 

V době konání akcí je již nutno tento stav navýšit pracovníky bezpečnostní agentury a to 

zejména kvůli mnohem většímu počtu osob, které se v areálu VŠB nacházejí.  

Potřebný počet osob FO se v těchto situacích bude odvíjet podle druhu akce a podle 

významu osob, které akci navštíví. Co se týče ustrojení FO, vrátné nelze odlišit od ostatních 

zaměstnanců. Zde bych navrhoval, aby byli jednotně ustrojeni a tím snadno rozeznatelní od 

ostatních osob. Pro lepší komunikaci fyzické ostrahy bych doporučil zakoupit dvě sady 

vysílaček TOPCOM Twintalker 9100, které mají dosah až 9 km s funkcí výrazné redukce 

šumu. Pro pohodlnější a zároveň praktičtější komunikaci lze využít handsfree, které je 

součásti balení. Sada dvou vysílaček, baterií, nabíječek a klipu na pásek stojí 1749,- Kč. 

Výsledná cena za 4 kusy vysílaček tak činí 3500,- Kč [11]. V případě zásahu proti pachateli, 

se pracovníci FO musí řídit platnou legislativou, tzn. že použití zbraně nebo donucovacích 

prostředků jen v případě nutné obrany nebo krajní nouze. Pracovníci bezpečnostní agentury 

jsou standardně vybaveni tonfou, obrannými spreji, pouty a mobilním telefonem GSM. 

V případě zásahu proti ozbrojenému pachateli, je dle mého názoru tato výbava nevyhovující. 

Proto bych navrhoval pracovníky FO vybavit i nesmrtícími prostředky např. taserem, který je 

schopný pachatele zasáhnout na vzdálenost až 10 m a to přes 5 cm vrstvu oblečení. Tato 

nesmrtící zbraň je založená na principu elektrického šoku (50 kV), kdy vystřelenými 

elektrodami paralyzuje nervovou soustavu pachatele. Při zásahu ochromí pouze příčně 

pruhované (kosterní) svalstvo, takže nedojde k narušení činnosti srdce. Zasažená osoba 

zůstane při vědomí, ale není schopná ovládat své svalstvo a tím pádem neuteče. Taser pro 

vrátné zajistí na své náklady škola a pro pracovníky firmy T.K.L. pak tato bezpečnostní 

agentura. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo identifikovat bezpečnostní rizika spojená s ochranou 

budov E, F, G, H, D, nové auly a knihovny v areálu VŠB –  TUO a dále popsat problematiku 

zabezpečení těchto objektů pomocí prostředků technické ochrany. 

Úvodní část je věnována vybraným právním předpisům a technickým normám, které řeší 

problematiku ochrany osob a majetku v ČR. Poté následuje obecná charakteristika rizik ve 

školských zařízeních a popis jednotlivých kroků pří projektování zabezpečovacího systému. 

V další části jsem se zaměřil na jednotlivé druhý ochrany (EZS, MZS, CCTV, ACS a další). 

Zde je důležité zmínit, že žádný zabezpečovací systém nezajistí absolutní ochranu objektu, 

jelikož každý systém může být v určitém čase překonán. Z tohoto důvodu je nutné zajistit 

funkčnost a efektivitu celého zabezpečovacího systému vzájemnou kombinací výše 

uvedených druhů ochrany. V následující části jsem se zaměřil na samotný areál VŠB – TUO, 

resp. mnou posuzované objekty, kde jsem popsal jejich aktiva, umístění, riziková místa, 

režimová opatření atd. V další kapitole jsou uvedeny stávající bezpečnostní opatření 

a statistika protiprávních činu areálu, kde jsem vycházel z materiálu poskytnutých vedoucím 

pracovníkem ostrahy.  

Na základě zjištěných informací jsem pro posouzení bezpečnostního stavu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik zpracoval několik analýz. Identifikaci a vyhodnocení rizik jsem provedl 

pomocí Ishikawova diagramu a analýzy FMEA s Paretovým principem. Výsledky jsem 

porovnal se statistikami protiprávních činů a pro jejich verifikaci jsem dále zpracoval analýzu 

souvztažnosti. Z významných rizik lze uvést například pokusy o vloupání a krádeže přes okna 

nebo dveře, vnesení nebezpečného předmětu, selhání lidského činitele a detekční techniky. Na 

základě výsledků z provedených analýz, teoretických znalostí a praktických poznatku jsem 

v závěrečné části této práce navrhl určitá opatření, která by měla vést k minimalizaci 

zjištěných bezpečnostních rizik. Zejména se jedná o výměnu stávajícího systému EZS 

Dominus, který již nesplňuje požadavky na moderní zabezpečovací systém. Vhodnou 

alternativou je systém Dominus Millenium, který je instalován v novějších budovách. Tento 

systém by měl být doplněn mechanickým zábranným systémem a vhodně sklouben 

s režimovou a fyzickou ochranou. Významnou roli hraje také lidský faktor, jelikož systém je 

ovládán a řízen člověkem a v případě jeho pochybení, selže i zabezpečovací systém. 

Domnívám se, že by tato diplomová práce mohla poukázat na určitá bezpečnostní rizika 

areálu VŠB – TUO a ta by mohla být eliminována realizací navrhovaných bezpečnostních 

opatření.  
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