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1 Úvod 

 Už v antickém Římě byla bezpečnost osob a majetku jednou z hlavních priorit 

bohatých a mocných občanů. Proto se obklopovali různými gardami a osobními strážci. 

Navzdory tomu lidé nedbajíce zákona byli vždy o krok dopředu před těmito složkami svou 

vynalézavostí, chytrostí, ale i odvahou a drzostí. 

 V současné době existuje převážný názor, že bezpečnost osob a majetku je záležitostí 

výhradně spadající do kompetence státu. Z tohoto pohledu má člověku v nouzi pomoci a vše 

zařídit stát (získání důkazů a spravedlivé potrestání provinilců). Názor bych do určité míry 

považovala za oprávněný. Myslím si ale, že vychází z pohodlnosti a lehkovážnosti občana. 

Jen málokdo si je vědom, že za svou bezpečnost a bezpečnost svého majetku je zodpovědný 

především každý sám. Svým chováním může občan do velké míry ovlivnit bezpečnost svou 

a svého majetku, aniž by docházelo ke spuštění kriminální činnosti. 

 Zabezpečení osob a majetku v objektu jako jsou lázně, není vůbec jednoduché, jelikož 

jimi denně prochází značné množství lidí, kteří dochází na ambulantní léčbu, stálí pacienti 

a samozřejmě jejich návštěvy. Mezi stálé pacienty je třeba zařadit i mladé zámožné Araby, 

kteří jsou v lázních sice ubytování, ale mají pobyt sjednaný přes cestovní kancelář. 

Z uvedeného vyplývá, že pro tyto mladé zámožné klienty platí jiná pravidla-„jsou zde na 

hotelu ne v lázních.“  Nemusí striktně dodržovat časový režim, který je dán všem ostatním. 

 Náš region skýtá mnoho krás, ale i negativních jevů vedoucí k vysoké kriminalitě, 

která je způsobena velkou mírou nezaměstnanosti a také střetu různých etnik. V tom vidím 

jedno z velkých nebezpečí, neboť tyto živly se dostávají do blízkosti klientů lázní, hlavně těch 

z Arabského poloostrova, ale i Evropy a v neposlední řadě i našich občanů. 

 Z výše popsaných důvodů musí být objekty střeženy elektronickými zabezpečovacími 

systémy, ale i fyzickou ostrahou s perfektním výcvikem a to nejen fyzickým, ale také 

duševním a o jazykových znalostech ani nemluvím, protože v případě incidentu se musí vše 

sepsat a zaprotokolovat. Pravidelné cvičení zlepšuje připravenost personálu na eventuální 

mimořádnou událost. 

 Kapacita ubytování je vysoká, musí být kladen důraz samozřejmě na bezpečnost 

imobilních pacientů a to hlavně v oblasti požární bezpečnosti. Imobilní pacienti nejsou 

schopni odvrátit útok a proto bývají často cílem zlodějů. Proti zlodějům neodolá žádný 

zámek, proto je třeba neustále ostražitosti všech složek zajišťujících  klid a pořádek v objektu 

lázní. I samotní pacienti by měli dbát na bezpečí osobních věcí a svou vlastní bezpečnost. 
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Lhostejnost dneška nahrává lidem, kteří se obohacující na cizím neštěstí a trpí zase jenom 

občan.  

 Lázně Darkov v Karviné nacházející se na severovýchodě České republiky tvoří dvě 

léčebná zařízení, kterými jsou Léčebna Darkov v Karviné-Darkově a Rehabilitační 

sanatorium v Karviné-Hranicích. Cílem mé bakalářské práce je zdokonalení dosavadního 

systému zabezpečení Lázní Darkov, přesněji řečeno Rehabilitačního sanatoria v Karviné-

Hranicích, ať už fyzické ostrahy, tak i pasivní (technické) ochrany. Dosáhnout technickými 

prostředky a dohledem fyzické ostrahy k minimalizaci kriminální činnosti a dosažení pocitu 

bezpečí a neohroženosti jakéhokoliv člověka vyskytujícího se v objektu lázní i v jeho blízkém 

okolí. 
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2 Teoreticko-právní část 
 Jedná se o souhrn zákonů a bezpečnostních norem vztahující se k ochraně osob 

a majetku. 

 

2.1 Základní právní předpisy 
Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,  ve znění pozdějších předpisů je spolu 

se zákonem č.2/1993 Listinou základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

nejvyšším právním předpisem České republiky. Přijata byla Českou národní radou dne 16. 

prosince 1992 a byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon České národní rady 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů. Ústava nabyla účinnosti 

dne 1. ledna 1993. [17] 

 

Listina základních práv a svobod 

Zákon  č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod publikována usnesením 

předsednictva České národní rady. Podle Ústavy České republiky (1/1993 Sb.) je součástí 

ústavního pořádku. 

Práva a svobody obsažené v Listině základních práv a svobod jsou v Listině označeny 

jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

- Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

-  Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin 

spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. 

-  Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno. 

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. [18] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že 

vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat jeho plody 

a užitky a nakládat s ním. 
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  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv neoprávněně 

zasahuje. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

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

Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může jej ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, na majetku. Komu 

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

ohrožení. 

Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není 

za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo 

jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo 

trvajícímu útoku. Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. [19] 

 

Občanský soudní řád 

 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Občanský 

soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 

zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova 

k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. [20] 

 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon, který 

uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. Vymezuje, která společensky závadná 

jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné 

sankce lze za jejich spáchání uložit. [21] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Trestní řád je označení pro zákon, který uceleným způsobem upravuje normy 

trestního řízení. Jde o kodex trestního práva procesního. Tímto právním předpisem se zejména 

vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, 

jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanoví práva a povinnosti osoby, 
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proti které se řízení vede, a dalších osob zúčastněných na řízení (svědci, obhájci, znalci, 

tlumočníci apod.).  

- § 2 odst. 13: „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení 

poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit 

obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho 

práv.“ 

- § 42 odst. 1: „Tomu, jehož věc nebo jiná majetková hodnota byla zabrána nebo podle 

návrhu má být zabrána (zúčastněná osoba), musí být poskytnuta možnost, aby se k věci 

vyjádřil; může být přítomen při hlavním líčení a veřejném zasedání, činit při nich návrhy, 

nahlížet do spisů a podávat v případech tímto zákonem stanovených opravné 

prostředky.“[22] 

 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů definuje pojem 

přestupek jako zaviněné deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je pro 

společnost škodlivé (porušuje nebo ohrožuje její zájem) a je za přestupek označeno zákonem. 

Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba. [23] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

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

ve znění pozdějších předpisů, 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.[24] 

 

Zákon o střelných zbraních a střelivu 

 Zákon č.119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů.  

§ 1: Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní a střeliva, podmínky pro nabývání 

vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní 

nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování 

střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní 

správy v oblasti zbraní a střeliva. [25] 
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Zákon o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č.106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž 

jsou informace poskytovány. [26] 

 

2.2 Technické normy 
ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty- Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání- Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory. 

Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových 

trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, 

trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich 

odolnosti proti vloupání. [3] 

 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy- všeobecně 

Norma popisuje poplachové systémy, jejich komponenty, dále pak stanovuje určení 

pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředích obytných, obchodních, lehkého průmyslu 

a průmyslových. [4] 

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy. 

Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna: Z1-Z7:2008 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Systémové 

požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, které mají společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů 

s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [5] 

 

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

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken 

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. [6] 
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2.3 Vyhlášky 
Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb.  

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 

zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě 

v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace“). [14] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). [15] 
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3 Služba ochrany osob a majetku a vybrané technické prostředky 

k ochraně osob a majetku 
 Představy o zajištění bezpečnosti fyzických či právnických osob jsou stále ovlivněny 

dobou minulou, kdy bezpečnostní služby soustředil stát na sebe a také je vykonával. I mladší 

skupiny obyvatelstva vnímají pojetí osobní bezpečnosti jako úlohu státu a zajištění Policií 

České republiky. Ovšem každý z nás má jistě zkušenost se současnou policejní praxí při 

přijímání trestních oznámení, pátrání po nezvěstné osobě nebo požadování ochrany před jinou 

agresivní osobou. Negativní zkušenosti, kdy občan marně žádá „stát“ o pomoc při ochraně 

svého majetku a své osoby, je mnoho. Z uvedeného vyplývá, že státem organizovaná 

bezpečnost se vztahuje především na administrativní činnost spáchané  kriminality. 

V posledních desetiletích nabralo na intenzitě nové průmyslové odvětví, které 

vystupuje pod názvem bezpečnostní průmysl. Bezpečnostní průmysl je podnikatelská činnost 

s bezpečnostními vybranými metodami a prostředky za účelem zisku, tak jak podnikání 

popisuje obchodní zákoník. 

Službou ochrany osob a majetku se rozumí práce soukromé bezpečnostní služby 

prováděné v souladu s koncesní listinou a smlouvou uzavřenou mezi soukromou bezpečnostní 

službou a klientem. Smlouva uzavřená mezi soukromou bezpečnostní službou a klientem 

vymezuje obsah činností realizovaných bezpečnostními pracovníky, určitými formami, 

metodami, prostředky, s daným cílem ochrany životů i zdraví osob a zabránění škod na 

movitém i nemovitém majetku. [9] 
 Činnost směřující k ochraně osob a majetku se odehrává ve dvou rovinách-fyzická 

a pasivní ochrana. 

 

3.1 Fyzická ochrana 
Fyzická ochrana je nejčastější a také nejstarší formou zajišťování pořádku 

a bezpečnosti ochrany osob a majetku. S ohledem na lidský faktor tato forma v sobě 

koncentruje životní zkušenosti, osobnostní a profesní návyky, profesní dovednosti, 

psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, které determinují rozhodovací proces a kvalitu 

výkonu činnosti.  

Fyzická ochrana je realizována pomocí komerčních soukromých bezpečnostních 

služeb nebo vlastními ochrannými službami organizací a podniků a dále také státní ochrannou 

službou – Policie České republiky, Služby ochrany ústavních činitelů apod. 
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Fyzická ochrana zahrnuje : 

- Ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných, 

- Ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti nepřístupných, 

- Ochranu a ostrahu majetku na místech určených pro styk se zákazníkem, 

- Ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností, 

- Ochranu a ostrahu osob, 

- Zajištění pořadatelské služby v místech veřejných shromáždění, 

- Zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany.[10] 

 

3.1.1 Formy fyzické ochrany: 

Mezi formy fyzické ochrany řadíme strážní službu, bezpečnostní dohled, bezpečnostní 

ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, kontrolní propustkovou službu a bezpečnostní 

výjezd.  

Strážní služba spočívá v pozorování objektu včetně komunikací a parkovišť, zabránění 

nedovolené činnosti na těchto objektech a další úkoly, na které dohlíží strážnici na pevných 

stanovištích nebo pochůzkoví strážnici. 

Bezpečnostní dohled sleduje oprávnění pohybu a činnosti osob, dodržování 

stanoveného vnitřního režimu, doprovod osob a dozor nad vykonávanými pracemi, 

zabezpečení objektů a další úkoly. Provádí se buď přímo nebo prostřednictvím kamerových 

systémů (celoplošný dohled nebo dohled nad vyčleněnými prostory a osobami.) 

Bezpečnostní ochranný doprovod je realizován pěším způsobem, ve vozidle nebo 

kombinovaně. Při této přepravě je život a zdraví osob nejvyšší prioritou. Cenné zásilky se 

přepravují jen pojištěné, informace o přepravě cenných zásilek se co nejvíce utajují, předem 

se prověří trasa a přesný průběh zůstává v tajnosti. Musí se vyloučit stereotyp a šablony 

činností, mění se trasy převozu. Během přepravy se vozidlo nezastavuje nebo se alespoň 

neotevírají dveře a z vozidla se nevystupuje, při zastavení se náklad zabezpečí. Nejlepší je 

vyžádat si doprovodné vozidlo, dodržovat pravidla silničního provozu, vedoucí přepravy musí 

znát hlavní i náhradní trasy. Bezpečnostní ochranný doprovod dělíme na ochranný doprovod 

osob, ochranný doprovod peněžních hotovostí a cenností, ochranný doprovod kamionové 

přepravy a přepravy zásilek po železnici, lodí a letadlem, apod. 
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Bezpečnostní průzkum slouží zpravidla k seznámení se s terénem, kde mají být 

prováděny jiné činnosti. Jde o momentální zjišťování bezpečnostní situace (veřejného 

pořádku) majetku a osob v určitém čase a prostoru. 

Kontrolní propustková služba zabezpečuje režim vstupu a vjezdu do objektu a jeho 

opuštění. Zabraňuje se tak vstupu bez oprávnění, vnášení a vynášení předmětů, kontroluje 

vstupující a vycházející osoby a vozidla, poskytuje informace návštěvníkům, vede evidence 

docházky a odchodů zaměstnanců a návštěv, hlídá režimové uzamykání a odemykání 

určených prostor, eventuální doprovod návštěv v objektu, zajišťuje další specifické úkoly jako 

kontrola stavu signalizačních zařízení protipožární signalizace, hygienické ochrany a ochrany 

životního prostředí. 

Bezpečnostní výjezd je reakcí na poplach elektronického zabezpečovacího systému. 

Zásah spočívá v zadržení pachatele v souladu s § 76 odst. 2 trestního řádu, zjištění rozsahu 

narušení hlídaného prostoru, zajištění prostoru do původního stavu. Zabránění dalšímu 

napadení prostoru, zajištění místa činu s ohledem na zachování kriminalistických stop 

a zajištění svědků událostí a předání těchto informací Policii České republiky.[2] 

 

3.1.2 Metody fyzické ochrany 
Rozumíme tím způsob nebo postup k dosažení určitého cíle. Jde o systém principů, 

zákonů a teoretických pouček jimiž je charakterizován objekt a proces poznání. Fyzická 

ochrana používá metody fyzického pozorování, osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

kontrola osob, kontroly vozidel a nákladů, kontrola stavu, metoda přesvědčování, kontrola 

dokladů. 

Metoda fyzického pozorování se provádí z pevných nebo pohyblivých stanovišť, jde 

o nejčastější metodu s cílem rozpoznat a zabránit narušení střeženého objektu. 

Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel je ochrana přes propustková stanoviště 

(vrátnice, recepce) s cílem zabránit neoprávněné vnášení a vynášení majetku. Osobní 

prohlídku může provádět jen se souhlasem osoba stejného pohlaví. Musí se šetřit důstojnost 

a vážnost kontrolovaných osob. Bývá pravidelná nebo namátková. 

Metoda kontroly osob je prováděna kontrolou všech osob a tím filtraci osob 

vpouštěných do chráněného objektu. S tím může souviset i kontrola zavazadel.  

Metoda kontroly vozidel a nákladů u této metody se upravuje frekvence  podle potřeb 

organizace. Je zde zahrnuta také kontrola dokladů ke zboží, včetně kontroly podpisových 

doložek a vzorů oprávněných osob udělujících povolení k odvozu majetku. 
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Metoda kontroly stavu zjišťuje teplotu vzduchu, teplotu vody, stav tlaků, elektrické 

napětí, ukazatelé poruch, ukazatelé havárií, hlásiče požárů, hlášení vloupání. 

Metoda nasazení služebního psa probíhá v doprovodu psovoda nebo volným 

vypuštěním psa do střeženého objektu, také lze upoutat psa na vodícím laně, mezi dvěma 

ploty nebo ho použít jako obranu ostrahy proti napadení. 

Metoda přesvědčování je bezpečnostní prevence a odvrácení protiprávního jednání 

slovním přesvědčováním. Má působit uklidňujícím dojmem na objekt metody. 

Metoda obranných a ochranných zákroků. Zajistit si na to svědky. Prostředky jsou 

hmaty a chvaty, údery a kopy, slzotvorné plyny a spreje, distanční tyče, elektrické šokové 

prostředky, gumové míčky, uder střelnou zbraní, varovný výstřel, krajně a zcela výjimečně 

střelná zbraň. 

Metoda evakuačních a ochranných opatření evakuace osob, majetku a informačních 

nosičů. 

Metoda zajištění místa činu je metodou zabránění vstupu neoprávněných osob 

 a přivolání Policie České republiky. [2] 

 

3.2 Pasivní ochrana (mechanická, elektronická či jiná technická) 
 Nedílnou součástí pasivní ochrany je dohled fyzické ochrany. Bez propojení 

s fyzickou silou by byla pasivní ochrana bezcenná, protože u ní samotné chybí tzv. 

„koncovka,“ zásah a odstranění zdroje narušení klidového režimu.  

Jakýkoliv ucelený bezpečnostní systém je složen z řady technických prvků, které jsou 

mezi sebou navzájem propojeny. Jde o prvky: 

- mechanických zábranných systémů, 

- elektrických zabezpečovacích systémů, 

- systémů organizačních opatření a ostrahy. 

 

Průnik těchto prvků bezpečnostního systému určuje jeho optimální bezpečnost. 

Schematické znázornění optimální bezpečnosti je zobrazeno na obrázku 1. Bezpečnostní 

systém je jako celek účinný, pokud je jeho reakce dostatečně rychlá, aby pokryla časový 

interval potřebný k překonání překážky. [11] 
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Obrázek  1 Znázornění optimální bezpečnosti  

 
3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Cílem mechanických zábranných systémů je ztížit nebo zcela znemožnit nepovolané 

osobě vniknutí do chráněného prostoru. Obecně je však známo, že každý takovýto systém lze 

překonat. Mechanické zábranné systémy se liší stupněm pasivní odolnosti, která zahrnuje 

množství vydané energie, času a úroveň použitého nářadí k překonání překážky. [11] 

U mechanických zábranných systémů rozlišujeme tři okruhy ochranných zón: 

- obvodová ochrana zajišťující bezpečnost kolem chráněného objektu, 

- plášťová ochrana zabraňující narušení vstupních jednotek objektu, 

- předmětová ochrana zabezpečující prostory nebo úschovná místa s penězi, cennostmi 

či utajovanými skutečnostmi. 

 

Bezpečnostní skla 

Bezpečnostní skla chrání otvorové výplně proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se ve dvou 

provedeních: 

- tvrzená, 

- vrstvená. 

Bezpečnostní skla tvrzená jsou vyráběna speciální technologií, která zajišťuje v celé ploše 

skla trvalé pnutí. Vyrábí se v tloušťkách od 3 do 12 mm a rozměrech od 30 do 360 cm. 

K výhodám bezpečnostních tvrzených skel patří zvýšená mechanická a tepelná odolnost 

a odolnost proti nárazu. Při destrukci těchto výplní nedochází ke zranění osob, jelikož se 

rozpadnou na velké množství drobných tupých úlomků. 
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Bezpečnostní skla vrstvená se vyrábí plošným spojením dvou nebo více vrstev čirého, 

barevného nebo reflexního skla float s jednou nebo více vrstvami folie z polyvinylbutyralu 

(PVB), vyznačující se vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Vrstvené sklo lze použít na 

svislých, skloněných i vodorovných plochách. Poskytuje zejména ochranu osob a předmětů 

před poškozením a násilným útokům, odráží teplo, absorbuje zvuk a je stálé proti oděru, 

korozi a atmosférickým vlivům. Stejně jako u tvrzených skel nedochází při rozbití ke zranění 

osob. Tloušťka skleněných tabulí a fólií a počet jejích vrstev se liší podle druhu využití. [11] 

 

Bezpečnostní fólie 

Bezpečnostní fólie je většinou čirá, naprosto průhledná a téměř nepostřehnutelná. Je 

vyrobena z ultra čistého polyesteru o tloušťce 150-400 μm. Samolepící bezpečnostní fólie 

jsou levnější a estetičtější náhradou mříží. Sklo o tloušťce 4-6 mm opatřené vhodnou 

bezpečnostní fólií může sloužit jako mechanická zábrana, která zamezuje prohození cizích 

předmětů a chrání proti účinkům tlakové vlny při explozi. Úderem do skleněné tabule 

opatřené bezpečnostní fólií se objeví praskliny, ale popraskané sklo zůstává na fólii. Nehrozí 

vysypání střepů a pořezání osob. Bezpečnostní sklo má také vysokou tepelnou odolnost 

a samozhášecí efekt. Rovněž nepropouštění UV záření. [11] 

 

Bezpečnostní dveře 

Bezpečnostní dveře představují souhrn speciálních stavebních, technických 

a bezpečnostních prvků zaručující téměř maximální bezpečnost chráněného prostoru. 

Konstrukční řešení bezpečnostních dveří se liší v závislosti na výrobci od velmi účelné úpravy 

stávajících dveří až po téměř trezorové dveře.  

Bezpečnostní dveře se vyznačují následujícími prvky: 

- zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání, 

- rozšířeným počtem uzamykacích a zajišťujících míst, odolných proti všem známým 

způsobům překonání, 

- vyztužením nebo zesílením zárubní. [11] 

 

Systém generálního a hlavního klíče 

Jde o systém řazení a výroby klíčů v určitých funkčních úrovních. Klíč nejvyšší 

úrovně odemkne všechny zámky a klíč nejnižší úrovně otevře pouze jeden přiřazený zámek. 

Systémů je několik a dají se různě kombinovat: 
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- Systém generálního klíče je složen z několika na sobě nezávislých skupin hlavního klíče, 

ke kterým je zhotoven klíč nazvaný generální a kterým lze odemknout všechny vložky 

v celém objektu.  

- Systém hlavního nebo také skupinového klíče spočívá ve vytvoření několika skupin 

vložek, kde každá vložka má svůj klíč, kterým nelze odemknout žádnou jinou vložku a ke 

každé skupině je zhotoven hlavní nebo skupinový klíč, kterým lze odemknout všechny 

vložky ve skupině. 

- Systém centrálního klíče využívá jednoho klíče k otevření většího počtu vybraných dveří. 

Tento systém je využíván hlavně v domech s více nájemníky, kteří otevírají jedním klíčem 

svůj byt i společné prostory. [11] 

Schematické znázornění systému generálního, hlavního a skupinového klíče je zobrazeno na 

obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Schéma kombinace systému generálního, hlavního a skupinového klíče [8] 

 
Vestavěné účelové trezory 

Tento typ mechanických zábranných systémů určených k předmětové ochraně je 

ideálním zabezpečením veškerých cenných papírů, peněz, dokumentů, šperků a jiných 
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hodnot. Trezory chrání před zcizením, poškozením a u některých typů trezorů také před 

požárem. Umisťují se do zdi, nábytku nebo podlahy. 

- Vestavěné trezory do nábytku jsou stabilně zabudovány uvnitř nábytku, díky čemu 

znesnadňují vyhledávání, nevzbuzují pozornost a neruší interiér. 

- Trezory umístěné do podlahy mají vysokou bezpečnostní úroveň. Pancéřový korpus 

trezoru je zabetonován do podlahy. Dveře jsou umístěny přibližně 15-20 cm pod úrovní 

podlahy.  

- Trezory vestavěné do zdi jsou zpravidla ocelové jednoplášťové schránky s rámem. Dveře 

jsou jedno nebo víceplášťové. Obezdění je nutné provést takovým způsobem, aby jeho 

odolnost vyloučila napadení běžnými nástroji. Zámek je chráněn kalenou vložkou a na 

straně závěsů mohou být umístěny hradící čepy. Dveře trezoru se uzamykají kvalitním 

rozvorovým mechanizmem, ovládaným cylindrickou vložkou, motýlkovým zámkem, 

kódovým zámkem nebo jejich kombinací. [11] 

 

Turnikety 

Turnikety jsou zábrany průchodů osob, používají se u přístupových zón areálů. Jde 

o mechanickou propust, která má za úkol rozmělnit nárazový proud příchozích osob na 

postupný a tím i lépe kontrolovatelný. Dovolují zpravidla průchod po jednotlivci. 

Rozeznáváme turnikety: 

- vysoké – vysoké otočné kříže, otočná část je rozdělena do segmentů (2-4) tak, aby se do 

1 segmentu vešla pouze 1 osoba. Často kombinovány s karetními bezkontaktními či 

kontaktními snímači umožňující otočení turniketu. 

- nízké – vlastní zábrana bývá modelována do výšky pasu. Existují 3 provedení: tříramenná 

zábrana, nízký otočný kříž, nízká výsuvná zábrana. [11] 

 

Závory 

Pracují na principu sklápěcí jednoramenné páky, jednou či vícekrát lomené. Mají 

zejména kontrolní funkci a nezabrání násilnému vniknutí do objektu. Proto závory chápeme 

jako technické prvky vyžadující dohled, protože dovolují nekontrolovaný průchod osob. 

Automatické verze této zábrany se používají nejčastěji u vjezdu a výjezdu do podniků, 

zabezpečení parkovišť. 

K zajištění vyšší bezpečnosti je vhodné závory doplnit o další ochranné prvky např. 

hřebenové bariéry, zastavovací pásy. [11] 
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Retardéry 

Používají se u přístupových zón, tam, kde je třeba omezit rychlost přijíždějících nebo 

odjíždějících vozidel. Jejich účelem je zkvalitnění kontroly a zajištění bezpečnosti silničního 

provozu v daném prostoru. 

- Průjezdové retardéry – umělá překážka na povrchu vozovky přes celou její šířku. Je tedy 

nutné přibrzdění. Skládají se z hrbolů o výšce 10 cm a šířce 20 – 40 cm. Vyrábějí se 

z ocelolitiny nebo z recyklovaného PVC. 

- Zpomalovací zábrany – tvořena dvěma masivními betonovými překážkami umístěnými na 

obou stranách vozovky tak, aby vozidlo při průjezdu muselo zpomalit. [11] 

 

3.2.2 Elektrické zabezpečovací systémy 
Elektrický zabezpečovací systém je složen z několika základních prvků, pomocí 

kterých je schopen opticky nebo akusticky signalizovat na daném místě přítomnost, vstup 

nebo pokus o vstup nepovolané osoby do chráněného prostoru. Elektrický zabezpečovací 

systém je schematicky znázorněn na obrázku 3. 

Čidlo 
(detektor) Ústředna Přenosové 

prostředky
Signalizační 

zařízení

Doplňková 
zařízení

 

Obrázek 3 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [12] 

Čidlo neboli detektor je zařízení, které reaguje na fyzikální změny související 

s narušením střeženého prostoru nebo s nežádoucí manipulací se střeženým předmětem. Při 

indikaci stavu narušení čidlo vysílá poplachový signál nebo zprávu, které přijímá, zpracovává 

a realizuje ústředna. Ústředna rovněž umožňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího systému, 

zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu informací. K přenosu informací 

z ústředny do místa signalizace, popřípadě k přenosu povelů opačným směrem slouží 

přenosové prostředky. Předané informace převádí na vhodný signál signalizační zařízení. 

Součástí elektrického zabezpečovacího systému jsou také doplňková zařízení, která usnadňují 

ovládání systému nebo umožňují realizaci některé ze speciálních funkcí. [12] 
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Stejně jako u mechanických zábranných systémů rozlišujeme u elektrických 

zabezpečovacích systémů několik okruhů ochranných zón, kterými jsou: 

- obvodová ochrana signalizující narušení prostoru kolem chráněného objektu, 

- plášťová ochrana signalizující narušení vstupních jednotek objektu, 

- prostorová ochrana signalizující nebezpečí uvnitř objektu, 

- předmětová ochrana signalizující přítomnost nepovolané osoby u chráněného 

předmětu, 

- klíčová ochrana signalizující narušení klíčových míst objektu, tzn. míst 

předpokládaného pohybu nepovolané osoby v zájmovém prostoru.  

 

Ochrana vzduchotechniky 

Vzduchotechnický systém slouží obvykle pro topení, větrání a klimatizaci. 

Vzduchotechnické soustavy, které jsou souhrnně označovány jako HVAC systémy se mohou 

stát vstupními body a distribučními kanály pro nebezpečné látky. 

Pro ochranu venkovních přívodů vzduchu je efektivní přemístění venkovních přívodů 

vzduchu do veřejnosti nepřístupného nebo obtížně přístupného místa, nadstavení venkovních 

přívodů vzduchu do výšky min. 3,5 až 4 m, zakrytí vstupu vzduchu nakloněnou kovovou 

mříží, aby se snížilo riziko vhození předmětů do přívodu a nosič otravné látky spadl vedle 

a také vytvoření bezpečnostních zón kolem venkovních přívodů vzduchu.  

Přívod by měl být umístěn na zabezpečené střeše nebo vysoké stěně. Nejnižší hrana 

venkovních přístupů vzduchu by měla být umístěna na nejvyšší dosažitelné úrovni nad zemí 

nebo nad jakoukoliv blízkou přístupnou úrovní (vedlejší opěrnou zdí, nakládací rampou, 

nástěnným madlem apod.). Jestliže přemístění venkovních přívodů vzduchu není 

proveditelné, lze konstrukčně nadstavit vstup bez vytvoření nepříznivých účinků na HVAC 

výkon. 

V případech, kdy jsou venkovní přívody vzduchu veřejně přístupné a jejich přemístění 

nebo nadstavení není reálné, může být alternativou vytvoření obvodové bariéry, která brání 

veřejnému přístupu k přívodu vzduchu.  

Může se jednat o železné oplocení nebo podobné průhledné bariéry, které nebudou 

překážet vizuální detekci nežádoucích aktivit osob. Uzavřená oblast může také zahrnovat 

otevřenou ochrannou zónu mezi veřejně přístupnými plochami a vstupními žaluziemi přívodu 

vzduchu do systému. Neoprávněné osoby pokoušející se vstoupit do těchto chráněných oblastí 

budou tak zřetelně reflektovány bezpečnostnímu personálu. Koncepci ochrany zlepší 
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i monitorování uzavřeným televizním okruhem nebo senzory narušení včetně použití 

bezpečnostního osvětlení. 

 

Osvětlení 

Velice účinným prvkem prevence napadení objektu je dostatečné osvětlení kritických 

míst spolu se zajištěním sledování těchto míst (CCTV, personál). Je jasné, že osvětlení působí 

odstrašujícím dojmem pro pachatele, tím spíše pokud je cíl útoku možno nepřetržitě 

monitorovat.  Samozřejmě, že osvětlení je nutné kombinovat s dalšími prvky ochrany objektu.  

 

Čidla kontaktní 

Mikrospínače jsou miniaturní přepínače, zabudovávají se do zárubně proti závoře zámku, 

čímž střeží uzavřený stav vstupu. Při rozepnutí ústředna vyhodnotí narušení a vyhlásí 

poplach. Užívají se především v případě, že střežený prostor má více vstupů. Nevýhodou je 

složitá instalace. 

Dveřní kontakty jsou obvykle kontaktní vidlice, které buď pružně dosedají na protější 

pevné kontakty nebo se zasouvají v horizontální či vertikální poloze mezi kontaktní plechy, 

jazýčky, atd. Narozdíl od mikrospínačů se montují na straně dveřního křídla, které při 

otevření vykonávají nejdelší dráhu – zámková strana. 

Přechodové kontakty pracují na principu dveřního kontaktu, s tím rozdílem, že umožňují 

připojení dalších čidel (např. vibračních). Poskytuje tak větší ochranu. 

Magnetické kontakty se hojně používají v plášťové ochraně pro detekci otevření 

přístupových cest do objektu. Tento systém je založen na principu jazýčkového kontaktu, 

který je spínán magnetickým polem permanentního magnetu. Magnet, většinou 

zmagnetizovaný váleček z feritu, se montuje na pohyblivou část a jazýčkový kontakt, který je 

tvořen zatavenou skleněnou trubičkou naplněnou ochrannou atmosférou se dvěma 

feromagnetickými kontakty, na pevnou část okna či dveří. Při otevření se kontakt buď 

rozepne nebo sepne a dojde k vyhlášení poplachu. [12] 

 

Čidla destrukční 

Poplachové fólie, tapety a skla, které pracují na principu přerušení vodivého média (jemný 

vodivý drát uvnitř nebo napařený meandr). Při jejich narušení dojde k přerušení a vyhlášení 

poplachu ústřednou. 
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Čidla destrukčních projevů 

Otřesová čidla v provedení s mechanickým měničem, pracují na principu setrvačnosti 

pružně uchyceného závaží, které se při dostatečném rozkmitu podložky vychýlí a tím se 

rozpojí zabezpečovací smyčka, akusticko-elektrickým měničem, podložka, jejíž vibrace snímá 

vhodný akustický měnič – uhlíkový, magnetodynamický. 

Čidel na ochranu skleněných ploch existuje mnoho variant, v kontaktním i bezkontaktním 

provedení. Pracují na principu piezoelektrického čidla, které reaguje na kmitočty 

charakteristické pro rozbíjení skla. Existují i aktivní čidla obsahující vysílací a přijímací díl. 

Sleduje změny přenosu ultrazvukového signálu ve skle oproti normálním stavům. Splňuje 

nejvyšší bezpečnostní standart. [12] 

 

Čidla bariérová 

Infračervené závory jsou jedním z nejrozšířenějších druhů vnějších čidel obvodové 

ochrany. Závory jsou složeny z přijímače a vysílače. Pomocí generátoru a vhodného 

optického systému ze speciálních čoček vysílač infrazávory vysílá kódovaný infračervený 

paprsek nebo skupinu paprsků směrem k přijímači. Pokud dojde k přerušení paprsku, dojde 

k vyhlášení poplachu. Infračervené závory mohou být navíc vybaveny detekčním prvkem, 

který upozorní na nedostatečnou funkci závory nebo vnitřním vyhříváním, aby nedocházelo 

k orosení optiky nebo nánosu vlhkosti či námrazy. Dosah venkovní infrazávory se liší podle 

výrobní technologie a může dosahovat až 200 m. 

Mikrovlnné bariéry stejně jako u infračervené závory tvoří mikrovlnnou bariéru vysílací 

a přijímací část. Na rozdíl od závory však bariéra vytváří ucelené ochranné pole 

doutníkovitého tvaru, jehož rozměry a dosah jsou dány konfigurací bariéry (200-300m). 

Ochranné pole zaručuje velice kvalitní střežení zájmového prostoru a u kvalitních 

mikrovlnných bariér je možné nastavit velikost předmětu, na který systém reaguje vyhlášením 

poplachu. Poplach je vyhlášen při částečném nebo úplném přerušení detekční charakteristiky, 

zvýšení či snížení intenzity přijímaného signálu. [12] 

 

3.2.3 Systémy kontroly vstupu 
Systém kontroly vstupu je využíván k zabránění přístupu nepovolaných osob k citlivým 

datům, vybraným prostorům nebo předmětům, ale také ke kontrole docházky. Systém 

kontroly vstupu tvoří zpravidla tyto části: 
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- identifikační prvek, 

- snímací zařízení, 

- řídící jednotka, 

- centrální jednotka, 

- blokovací zařízení, 

- jednotka zápisu. 

Pomocí identifikačního prvku se uživatelé prokazují elektronickému systému. Obvykle se 

používá identifikační karta, kód, biometrická informace nebo kombinace těchto metod. Podle 

druhu identifikačního prvku je použito snímací zařízení, které by mělo být odolné proti 

vnějším vlivům a jeho ovládání srozumitelné pro uživatele. Snímač na základě přiložení 

identifikačního prvku generuje elektronický signál, který přebírá řídící jednotka. Řídící 

jednotka na základě elektronického signálu a informací uložených v paměti rozhoduje 

o uvolnění nebo naopak zablokování hlídaného vstupu. Celý systém řídí a monitoruje 

centrální jednotka, která také provádí jeho programování a obsluhu. Hlavním úkolem 

centrální jednotky je sběr informací z řídících jednotek, jejich vyhodnocování a adekvátní 

reakce na ně. K fyzickému zablokování nebo uvolnění hlídaného vstupu slouží blokovací 

zařízení. K tomuto účelu mohou být použity např. turnikety, motorické závory nebo dveře. 

Součástí systému může být také jednotka zápisu, která umožňuje záznam příslušné informace 

do identifikačního prvku. 

K některým systémům kontroly vstupů jsou na odchodových místech přidány 

tzv. pohlcovače návštěvnických karet, kdy po vhození identifikačního prvku do zařízení, 

dojde k otevření blokovacího zařízení. [13] 

 

3.2.4 CCTV kamerové systémy 
CCTV neboli uzavřené televizní okruhy slouží ke sledování vnějších i vnitřních 

prostor. Používají se samostatně nebo jako doplňková zařízení pro vizuální kontrolu. Plní 

nejen dokumentační, ale také preventivní funkci.  

Nejdůležitějším prvkem kamerového systému jsou kamery. Dříve často používané 

černobílé kamery jsou postupně nahrazovány barevnými s různou rozlišovací schopností 

a citlivostí. Vyrábějí se standardní kamery, kompaktní kamery s vestavěným objektivem, 

speciální kamery pro montáž na strop, deskové kamery pro vestavbu do různých zařízení, 

kamery umožňující obsluze dálkové ovládání, venkovní kamery s povětrnostními kryty nebo 
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maskované kamery používané pro diskrétní sledování, které jsou zpravidla ukryty v krytu 

pasivního infračerveného čidla nebo požárního detektoru.  

Přenos videosignálu je v současné době zajištěn bezdrátově nebo koaxiálním či 

symetrickým vedením. Přenos koaxiálním vedením je omezen vzdáleností v řádech stovek 

metrů. Při překročení této vzdálenosti dochází ke zhoršení rozlišovací schopnosti systému. 

Oproti tomu symetrické vedení, díky vyšší odolnosti proti rušení vnějším elektromagnetickým 

polem, umožňuje přenos signálu až na vzdálenost deset kilometrů. S postupem času a stále se 

zvětšujícími náklady na vybudování pozemních kabelových tras se postupně dostává 

do popředí bezdrátový přenos, který byl donedávna specifický jen pro vysílání televizních 

společností. Bezdrátový přenos je realizován rádiově, po optickém vlákně nebo laserově a je 

možný až do vzdálenosti desítek kilometrů. [13] 

Důležitou a nepostradatelnou součástí kamerových systémů jsou také zařízení pro 

zpracování a zobrazení přeneseného videosignálu. Nejčastěji se k tomuto účelu používají 

monitory nebo počítače. Monitory bývají často doplněny o záznamová zařízení nebo pomocná 

zařízení umožňující např. sledování obrazu z více kamer na jednom monitoru současně. 
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4 Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov v Karviné-Hranicích 
 Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1867, kdy byla zahájena 1. lázeňská 

sezóna. Založení lázní předcházelo vědecké prozkoumání přírodního léčivého zdroje, 

jodobromové vody solanky, kterou již dříve znali místní lidé v podobě léčivé studánky 

a využívali ji v přírodním léčitelství. 

Postupem času bylo zjištěno, že vzácná voda s vynikajícími účinky, zejména pro léčbu 

pohybového ústrojí a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem byla 

nazvána darem z hlubin země. 

Věhlas lázní se velmi rychle šířil. Od roku 1895 - 1902 byla budována další ubytovací 

zařízení, jelikož první dvě budovy již nedostačovaly. Založen byl i lázeňský park se vzácnými 

dřevinami. 

Další výstavba následovala až v r. 1931. S výjimkou dvou světových válek, kdy se 

prostory proměnily ve vojenský lazaret, sloužily Lázně Darkov po celou dobu svému účelu. 

Posledním jejich majitelem před rokem 1945 byl hrabě Larisch-Mönnich, pak se staly na 

dlouhou dobu majetkem státu. 

Jelikož solanka je uložena ve výdutích uhelné pánve, musely lázně čelit vlivům důlní 

činnosti a po určitý čas hrozil lázním zánik. Proto bylo přistoupeno k výstavbě nových 

objektů na opačném předměstí města Karviné. Tento nový areál vzájemně propojených budov 

byl postupně zprovozněn v letech 1976, 1980 a 1989 pod názvem Rehabilitační sanatorium. 

Budovy se vyznačovaly architektonickou strohostí dané doby, ale svým prostorovým 

vybavením rozšířily možnost léčby pro imobilní klienty u zcela nových diagnóz, zejména 

stavů po mozkových příhodách, úrazech 

i operacích pohybového ústrojí 

Obě lázeňské části, Darkov 

i Rehabilitační sanatorium je vyobrazeno 

na obrázku 4, působily jako jeden 

ekonomický celek státního podniku. 

Původní lázeňské budovy díky 

pozastavení důlní činnosti mohly být po 

roce 1989 postupně zrekonstruovány 

i zmodernizovány,  

Obrázek  4 Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov 
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nyní všechny v maximální míře odpovídají požadavkům dnešního standardu. Některé z budov 

byly pro svou architekturu vyhlášeny kulturní památkou a lázeňský park, rovněž 

zrekonstruovaný, byl označen jako významný krajinný prvek. 

Od 1. 9. 2003 se Lázně Darkov staly akciovou společností, která ve své činnosti 

navázala na 135letou tradici významných lázní. Velkými investicemi do modernizace 

společnost usiluje o další zkvalitnění a zatraktivnění prostředí. 

 

4.1 Základní informace o rehabilitačním sanatoriu 
 Rehabilitační sanatorium tvoří komplex čtyř vzájemně bezbariérově propojených 

budov a jednou budovou, která je umístěna asi 150m od komplexu v lázeňském parku 

(rozloha parku je 12 hektarů). Na obrázku 5 je znázorněno schéma propojeného komplexu 

rehabilitačního sanatoria. 

Obrázek  5 Orientační plán komplexu propojených budov 
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Denně rehabilitačním sanatoriem projde průměrně 1200 lidí, kteří tvoří stálí klienti, 

jejich návštěvy, zaměstnanci a široká veřejnost docházející na ambulantní léčbu. K dispozici 

jsou služby, netýkající se přímo léčby, „pod jednou střechou“ jako např. pošta, směnárna, 

bankomat, knihovna, optika, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, prádelna, čistírna, 

půjčovna kol, sauna, bazén, fitness centrum. Na obrázku  6 je vidět bazén a kavárna. 

 

Obrázek  6 Pohled na bazén (budova D) a kavárnu  

Z níže uvedené tabulky 1 je zřejmé, že  budova A a B mají shodně 12 nadzemních 

podlaží, je v nich výtah, u vchodů se nachází recepce, ošetřovna sester a ordinace lékaře jsou 

umístěny také v těchto budovách a pacienti dochází na procedury právě do budovy A nebo do 

budovy B. Dále pak v budově C, která spojuje budovy A a B, máme opět procedury, jídelnu 

a 2 nadzemní podlaží, která lze zdolat výtahem. V budově D se nachází bazén, který je 

přístupný i široké veřejnosti, v 1. nadzemním podlaží budovy D je umístěna tělocvična a další 

možnosti procedur a nechybí samozřejmě výtah. 

 Počet 
podlaží 

Výtah Recepce Ošetřovna 
sester, 
ordinace lékaře

Jídelna Procedury Bazén Vzdálenost 
od 
komplexu 

A 12 •  •  •   •   0m 

B 12 •  •  •   •   0m 

C 2 •    • •   0m 

D 2 •     •  •  0m 

Tabulka 1 Rozbor budov komplexu rehabilitačního sanatoria  
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4.2 Současné technické zabezpečení a ochrana objektu rehabilitačního 

sanatoria 

 V rámci modernizace Lázní Darkov v roce 1999 byly sice ponechány 3 analogové, 

barevné, venkovní kamery. Ovšem zastaralý videorekordér s multiplexorem byl nahrazen 

jediným, spolehlivějším a modernějším digitálním videorekordérem, který dokáže analogové 

signály na jejich vstupech digitalizovat. Digitální signály posléze komprimuje a zaznamenává 

na pevném disku, na jeho výstup byly připojeny digitální monitory, kterými lze sledovat obraz 

z kamer. Jedna z kamer je umístěna před vchodem do budovy A, druhá venkovní kamera se 

nachází před vchodem do budovy B, třetí kamera monitoruje závoru ovládanou elektronicky 

z recepce budovy B. Monitory jsou umístěny na  2 recepcích (budova A, B).  

 Elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS) v rehabilitačním sanatoriu  Lázní 

Darkov je sestaven z ústředny, 6 bezdrátových klávesnic, v objektu jsou rozmístěné detektory 

na otevírání dveří, detektory rozbití skla, detektory pohybu, hlásiče kouře v některých 

pokojích. EZS je připojen na pult centralizované ochrany, výjezdová skupina má však 

stanoviště v Petrovicích u Karviné, které jsou od Karviné vzdálené 10km a dojezdové časy 

k rehabilitačnímu sanatoriu bývají kolem 15min. Klávesnice jsou umístěny na recepcích 

(budova A,B), dále pak, v 2.nadzemním podlaží budovy A, kde je umístěna pošta, směnárna. 

Další 2 klávesnice se nachází v 5.nadzemním podlaží v budovách A i B, kde jsou operační 

sály, kancelář primáře a doktorů. V budově B, v 7.nadzemním podlaží je klávesnice z důvodů 

kanceláří administrativních pracovníků rehabilitačního sanatoria a přijímací kancelář, v této 

části objektu se uchovává záznam z uzavřeného kamerového okruhu, který mají na starosti 

informátoři zaměstnáni v lázních. Detektory otevírání dveří jsou instalovány právě v místech, 

kde jsou umístěny klávesnice. V celém objektu je rozmístěno 15 detektorů rozbití skla na 

dveřích (budova A-3 detektory, budova B-6 detektorů, budova C-2 detektory, budova D-3 

detektory, budova E-1 detektor).  

Hlavní vchody v budovách A (na 

obrázku 7) a B jsou vybaveny posuvnými 

automatickými dveřmi, které jsou ovládány 

elektrickým zámkem z recepce. Od 6h do 

22h jsou dveře v režimu automatického 

obousměrného provozu. V nočních 

hodinách v budově A jsou uzamčeny, vstup 

je možný pouze přes budovu B.                                    Obrázek  7 Hlavní vchod do budovy A 
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4.3 Systém kontroly vstupu v objektu rehabilitačního sanatoria 

Zastaralá forma zapisování zaměstnanců do docházkových knih je v rehabilitačním 

sanatoriu minulostí. Každý ze zaměstnanců lázní Darkov je vybaven čipem, potřebným 

k evidenci docházky a obsluhy provozních výtahů. Každý kdo není zaměstnancem by se měl 

hlásit na recepci a měl by být evidován v knize návštěv. Z vlastní zkušenosti vím, že evidence 

cizích příchozích osob v denních hodinách nefunguje, tak jak by fungovat měla. V denních 

hodinách na recepci pracují zaměstnanci lázní. V nočních hodinách pak službu zajišťuje 

bezpečnostní agentura, ve které jsou zaměstnanci proškoleni, jak evidovat příchozí osoby. 

 V rehabilitačním sanatoriu je zaveden systém generálního, hlavního a systémového 

klíče. Vchodů je v objektu celkem 30 (v příloze 1 Vchody rehabilitačního sanatoria), z toho 2 

hlídané hlavní vchody, ostatní vchody jsou pro pracovníky lázní a jsou uzamčené klíči, které 

jsou k vyzvednutí na recepci. Pacienti při opuštění objektu rehabilitačního sanatoria 

odevzdávají klíče na recepci. 

 

4.4 Mechanické zabezpečení areálu  
 Areál rehabilitačního sanatoria není oplocen, výjimkou je hlídané parkoviště. Plot je 

vysoký 1,8m, vjezd na parkoviště je zpřístupněn po otevření jednoramenné závory, kterou 

obsluhuje hlídač na parkovišti 24h denně. S jednoramennou závorou se můžeme setkat i při 

příjezdu do areálu se zásobováním, která je obsluhována elektronicky z recepce budovy B. 

Osvětlení lázeňského parku a okolí budov v areálu je preventivním opatření 

k napadení objektu, všeobecně je známo, že osvětlení působí pro pachatele odstrašujícím 

dojmem. 

Dveřní mříže jsou použity na 3 dveřích, jak je možné vidět v příloze 1 Vchody 

rehabilitačního sanatoria, folie znesnadňující rozbití skla jsou na 15 dveřích.  

Nábytkové trezory jsou umístěny v každém pokoji, kam si pacient může odkládat své 

osobní věci.  

 

4.5 Fyzická ostraha v rehabilitačním sanatoriu 
 V rehabilitačním sanatoriu fyzickou ostrahu zajišťuje bezpečnostní agentura, denní 

recepci obsluhují vlastní zaměstnanci lázní, v nočních hodinách pak pracovníci bezpečnostní 

agentury.  
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Pracovníci bezpečnostní agentury mají dále na starosti nonstop hlídané parkoviště 

v areálu, které je určeno pro pacienty, zaměstnance i širokou veřejnost.  

Pochůzkový strážník v pravidelných intervalech prochází lázeňským parkem 

a kontroluje zda nejsou porušovány zákazy jako např. jízda na kole, jízda na kolečkových 

bruslích, zákaz vodění psů. 

 Zaměstnanci bezpečnostní agentury jsou oprávněni zakročit podle § 76 trestního řádu, 

kde se hovoří, že jsou oprávněni zadržet osobu, která byla přistižena při trestném činu. 

K tomuto účelu jsou vybaveni obrannými prostředky (tonfa, pouta, slzotvorný prostředek), 

které využívají v souladu s ustanovením § 13 a § 14 trestního zákona o nutné obraně a krajní 

nouzi. Zaměstnanci jsou proškoleni jak se zachovat při mimořádné události, znají taktiku 

zákroku a také jak provést záznam. Pokládají 7 základních kriminalistických otázek: kdo, co, 

kdy, kde, jak, čím, proč? V případě napadení objektu pracovník bezpečnostní agentury 

kontaktuje Policii České republiky a do objektu nevstupuje, aby nezničil kriminalistické 

stopy. 

 Důležité je střežit citlivá místa jako recepce, směnárnu, poštu, cennosti, přijímací 

kancelář, kde se uchovávají osobní údaje pacientů. 
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5 Analýza zabezpečení Rehabilitačního sanatoria lázní Darkov 
K vypracování bezpečnostní analýzy a k pochopení podstaty bezpečnostní analýzy je 

třeba znát základní pojmy v bezpečnostní prevenci. 

- Nebezpečí. Nebezpečí je definováno jako vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická 

či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku negativního jevu. Nebezpečí je 

vlastnost látky, nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. 

Synonymem je pojem zdroj rizika. 

- Riziko. Obecnou definicí rizika je pravděpodobnost vzniku nežádoucího 

specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých 

okolností. 

Pro zajištění ochrany je třeba správné a kvalifikované rozhodování. Tak můžeme 

učinit pouze na základě zhotovené analýzy současného stavu, provedení vyhodnocení a poté 

navržení opatření, které daný stav optimalizují. 

 

5.1 Metoda Ishikawova diagramu 
 Pro analýzu zabezpečení Rehabilitačního sanatoria lázní Darkov jsem se rozhodla 

použít Ishikawův diagram, který popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Diagram je znám také pod 

názvem diagram příčin a důsledků nebo pod názvem rybí kost. Tato metoda umožňuje 

jednoduše znázornit konkrétní problém z hlediska jeho nejpravděpodobnějších příčin. Tento 

nástroj je obvykle používán v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou generovány všechny 

možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, který řešíme. Svým vzhledem připomíná 

větvení rybí kosti, což je možno vidět na obrázku 8. [1] 

 
Obrázek 8 Ishikawův diagram 
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 V případě zabezpečení Rehabilitačního sanatoria lázní Darkov je nedostatkem 

zastaralé technické zabezpečení a také možnost selhání lidského faktoru, což může vést 

k poškozování majetku, odcizení majetku nebo loupežnému přepadení (pošta, recepce). 

Příčiny, vedoucí k nedostatečnému fungování systému zabezpečení, rozděluji do následujících 

základních kategorií, vyobrazených na obrázku 9 Ishikawův diagram aplikovaný na 

Rehabilitační sanatorium lázní Darkov: 

1. Kategorie zaměstnanci zajišťující ostrahu. Zde figurují příčiny plynoucí 

z připravenosti nebo jednání zaměstnanců mající za úkol střežení objektu: 

- kvalifikace, 

- zanedbání povinností, 

- komunikace mezi zaměstnanci, 

- nedisciplinovanost. 

2. Kategorie selhání zabezpečovacího systému. Příčiny, které mohou vyřadit 

z provozu prvky technické ochrany. Mohou být krátkodobého i dlouhodobého 

charakteru: 

- porucha inženýrských sítí, 

- nedostatky zabezpečovacího systému, 

- neodborné zacházení, 

- opotřebení, 

- nedostatečná údržba. 

3.   Kategorie organizační opatření. 

- nedodržení stanovených předpisů, 

- chybné rozdělení zaměstnanců na jednotlivá stanoviště, 

- vyzrazení citlivých informací 

4.  Kategorie vnější vlivy. Zde se nacházejí příčiny problému, které mají původ vně 

střeženého objektu. Jedná se hlavně o napadení objektu z vnějšku: 
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- narušení perimetru, 

- komunikace bezpečnostní agentury a lázní, 

- pronesení zbraně, 

- narušení přímých vstupů. 

5. Kategorie ostatní fyzické osoby. Zde jsou zařazeny příčiny problému způsobené 

fyzickými osobami kromě zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby 

a zaměstnanců Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. Ostatní fyzické osoby jsou 

i narušitelé objektu, ale tyto jsou zařazeny v kategorii vnější vlivy: 

- vynesení cenin zaměstnanci lázní, 

- poškození majetku lázní, 

- odcizení majetku lázní, 

- loupežné přepadení pošty, recepce nebo směnárny. 
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Obrázek 9 Ishikawův diagram aplikovaný na zabezpečení Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov 

Ishikawovým diagramem jsme vymezili možné příčiny, které mohou být při 

zabezpečení slabým článkem. Vymezení těchto příčin jsme provedli pro potřebu zhotovení 

další metody analýzy, abychom byli schopni identifikovat hlavní rizika. 
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5.2 Analýza FMEA 

Analýza FMEA je analýzou možností poruch a jejich následků. Metodu FMEA jsem 

použila, protože exaktně popisuje riziko a dává mu číselnou hodnotu. K modelování rizika 

jsem  použila Ishikawův diagram, tak nejlepším navázáním na něj bude analýza metodou 

FMEA. Jejím výsledkem je řada nebezpečí, které jsou seřazeny sestupně podle míry jejich 

rizika. Analýza FMEA, která je jednou z nejstarších systematických metod, má za úkol 

zkoumat každou část systému. Mimo to zodpovídá dvě otázky. 

 

- Jak se může komponent poškodit? 

- Co se může stát, když se komponent poškodí? 

 

Poslední úlohou analýzy FMEA je studium kritičnosti poruch, kdy se určí 

nejzávažnější poruchy s největším rizikem. Rizikovost, neboli rizikové číslo u jednotlivých 

poruch se určí na základě  vlastností,  které  jsou  uvedeny  v  tabulce 2,  která  uvádí 

pravděpodobnost  vzniku a existence rizika. Tabulka 3 uvádí závažnost následků. Tabulka 4 

udává různé stupně odhalitelnosti rizika. Úspěšnost analýzy závisí na správném určení 

rizikového čísla jednotlivých poruch a na správné identifikaci poruch samotných, což jsme 

provedli v předešlé kapitole pomocí Ishikawova diagramu. [16] 

Rizikové číslo jednotlivých poruch, které byly definovány v kapitole Metoda 

Ishikawova diagramu, vypočteme na základě rovnice 1, do které dosadíme číselné hodnoty, 

představující jednotlivá hlediska tohoto rizika. Jednotlivá rizika jsou označena třemi indexy, 

které nabývají hodnot od 1 až po 5. Prví index P označuje pravděpodobnost vzniku 

a existence rizika. 

        P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
        1 nahodilá 
        2 nepravděpodobná 
        3 pravděpodobná 
        4 velmi pravděpodobná 
        5 trvalá 

Tabulka 2 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

 Druhým indexem N vyjadřujeme závažnost rizika. Index udává závažnost rizika 

v dopadu na život a zdraví osob a finanční a materiální škody. 
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N Závažnost následků 
1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 
2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 
3 střední delikt, úraz vyžadující převoz do nemocnice, vyšší škoda 
4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 
5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

Tabulka 3 Závažnost následků 

Třetím a posledním indexem H se označuje odhalitelnost rizika. Stupně vyjadřují jak 

rychle a jak snadno se dá dané riziko či událost zjistit. 

H Odhalitelnost rizika 
1 předvídatelné riziko 
2 snadno odhalitelné riziko 
3 odhalitelné riziko 
4 nesnadno odhalitelné riziko 
5 neodhalitelné riziko 

Tabulka 4 Odhalitelnost rizika 

Rizikové číslo se následně vypočte součinem těchto uvedených tří indexů P, N a H. 
Rovnice 1 Rovnice pro výpočet rizikového čísla 

R = P . N . H 
 

R – Rizikové číslo 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

 Míra rizika se určí na základě hodnoty rizikového čísla a podle toho se také dělí do 

pěti kategorií, jak je znázorněno v tabulce 5 Míra rizika. 

R Míra rizika 
0-3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 
11 – 50 Mírné riziko 
51 –100 Nežádoucí riziko 
101-125 Nepřijatelné riziko 

Tabulka 5 Míra rizika 

Tímto způsobem byly vypočteny míry rizika v intervalech (0;125>.  Příčiny a jejich 

míry rizika budou zavedeny do tabulky, která bude představovat tabulku 6 Výčet jednotlivých 

rizik. Tabulka bude obsahovat údaje pro grafické vyhodnocení analýzy, a to graf závažnosti 

rizik v obrázku 10. Podle výše míry rizika jsou určena ta rizika, na které je nutno se zaměřit. 
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Následně je třeba přijmout taková opatření, která by vedla k minimalizaci těchto rizik a jsou 

to ta rizika, která mají hodnotu rizikového čísla větší nebo rovnou 51. 

Výčet jednotlivých rizik R 

1 kvalifikace 12 
2 zanedbání povinností 24 
3 komunikace mezi zaměstnanci 8 
4 nedisciplinovanost 36 
5 porucha inženýrských sítí 12 
6 nedostatky zabezpečovacího systému 64 
7 neodborné zacházení 45 
8 nedostatečná údržba 30 
9 opotřebení 64 

10 chybné rozdělení zaměstnanců na jednotlivá stanoviště 45 
11 nedodržení stanovených předpisů 64 
12 vyzrazení citlivých informací 24 
13 narušení perimetru 60 
14 komunikace bezpečnostní agentury a lázní 16 
15 pronesení zbraně 60 
16 narušení přímých vstupů 8 
17 vynesení cenin 15 
18 poškození majetku 60 
19 odcizení majetku 48 
20 loupežné přepadení 60 

Tabulka 6 Výčet jednotlivých rizik 
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Obrázek 10 Graf závažnosti rizik 
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6 Vyhodnocení výsledků analýz a návrh opatření 
 Pomocí použitých metod analýz jsem získala přehled o stavu zabezpečení 

Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov a můžu tedy určit prvky, které mohou být u 

zabezpečení slabým článkem. Tyto slabé články byly určeny jako příčiny spadající mírou 

svého rizikového čísla do kategorie rizik nežádoucích. Na základě tohoto můžeme navrhnout 

opatření k minimalizaci těchto rizik. 

 
Největší rizika zabezpečení Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov jsou tyto: 
 
- Nedostatky zabezpečovacího systému nejsou v rehabilitačním sanatoriu 

značné, ale i přesto navrhuji rozšíření počtu detektorů rozbití skla v 1. a 2. 

nadzemním podlaží obou budov na každé okno, aby nedošlo k vloupání do objektu. 

Dveře doplníme o magnetické kontakty, které při sepnutí vyhlásí poplach. Poté 

hlásiče požáru nainstalujeme do všech pokojů pacientů (na obrázku 11 vidíme 

optimální umístění požárních 

hlásičů v místnosti), abychom 

minimalizovali riziko požáru 

v pokojích a zajistili tak větší 

bezpečí pacientům. Detektory 

pohybu použijeme v přijímací 

kanceláři, v kanceláři primáře, 

v ordinaci doktorů, aby 

nedocházelo k úniku citlivých 

informací, v případě zničení 

detektoru otevírání dveří. 

Rozšíříme kamerový systém 

i uvnitř budov, kde je největší riziko mimořádné události, např. pošta, recepce, 

výtahy, hlavní vchody. Doporučuji na vybraných místech instalovat kamery sloužící 

jako prevence a dodatečný důkaz v případě škod nekalého jednání ze strany 

zaměstnanců nebo třetích osob. V systému může být použito i několik přenosných 

kamer, jejichž pozice se může nepravidelně obměňovat podle potřeby. Dále pak 

umístíme kameru do budovy C, která spojuje budovy A a B.  Jako předmětovou 

ochranu navrhuji otřesové čidlo pro trezor v pokladně. Elektronický zabezpečovací  
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systém, který je napojen na pult centralizované ochrany (PCO) v nedalekých 

Petrovicích u Karviné s dojezdovými časy okolo 15 min je rizikový, protože doba 

dojezdu je opravdu dlouhá. Vhodným opatřením je fyzickou ostrahou hlídat 

Rehabilitační sanatorium 24 hodin denně a zrušení PCO. Považuji za vhodné, aby 

existoval aktuální plán rozsahu pokrytých prostor (grafická a textová část). 

S ohledem na citlivost těchto informací plán uložíme v archivu nebo trezoru. 

 

- Riziko opotřebení je možné téměř u všech prvků technické ochrany. Jde 

o omezení funkce způsobené stářím a častým používáním. Opotřebení je u každého 

prvku individuální záležitostí. Opatřením k opotřebení je třeba pravidelné kontroly 

a dostatečná údržba. Vzhledem ke stáří technické ochrany v rehabilitačním 

sanatoriu, navrhuji novější a modernější zařízení, které riziko opotřebení na nějakou 

dobu opět minimalizuje. 

 

- Porušení vnitřních předpisů o pohybu osob v areálu, o kontrole vstupu o 

dodržování bezpečnostních opatření patří k organizačním opatřením, jejichž 

nedodržení může vést k mimořádné události. Noční recepce, která je pod vedením 

bezpečnostní agentury je vedena řádně, zaměstnanci bezpečnostní agentury jsou 

proškoleni, jak kontrolovat a evidovat příchozí osoby. Denní recepci zajišťují 

zaměstnanci lázní, kteří své povinnosti buďto neznají nebo nedodržují. Navrhuji 

dosadit na denní recepci pracovníka bezpečnostní agentury, který může být součástí 

týmu a může svou přítomností přispět k minimalizaci tohoto rizika. Provádět 

pravidelné školení pracovníků recepce. 

 

- Narušení perimetru patří v současné době k největším rizikům ohrožující 

bezpečnost firem. K minimalizaci tohoto rizika navrhuji důkladnější kamerový 

systém. Vzhledem k existenci kamerového systému půjde jen o rozšíření 

kamerového systému, který bude monitorovat park ze střechy budovy B, tato otočná 

kamera pomůže i pracovníkům, kteří střeží parkoviště. Dále navrhuji výměnu 

kamery, která střeží závoru u vjezdu do areálu, za kameru se snímačem SPZ. Dalším 

opatřením z hlediska bezpečnostní agentury bude posílení pochůzkových činností 

v denních i nočních hodinách. V nočních hodinách navrhuji metodu nasazení 

služebního psa v doprovodu psovoda. 
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- Jako další nepřijatelné riziko se jeví pronesení zbraně. V tomto případě by se 

hodil průchozí rámový detektor kovů, ale z finančního hlediska je toto řešení 

nepřípustné. Proto navrhuji úpravu v pracovním řádu, která umožní pracovníkům 

recepce kontrolu zavazadel i vozidel při vjezdu do areálu rehabilitačního sanatoria. 

 

- Poškození majetku je v areálu rehabilitačního sanatoria nejčastěji hrozícím 

nebezpečím. Minimalizovat riziko je možné pomocí rozšíření kamerového systému 

viz. výše. a nasadit zaměstnance bezpečnostní agentury na pravidelné pochůzky 

uvnitř budov. 

 

- Loupežné přepadení je v dnešní době velkým rizikem. Pro minimalizaci rizika 

loupežného přepadení je potřeba dodržovat režim při přepravě peněz. Musí se 

vyloučit stereotyp a šablony činností, mění se trasy převozu. Peníze v hotovosti 

a jiné hodnoty se přepravují jen způsobem a trasami určené majiteli firmy nebo jím 

pověřenými osobami. Doprovod peněžních hotovostí a jiných přepravovaných 

hodnot se zabezpečuje podle výše cennosti. Firma pro převozy peněz je pojištěna. 

Dalším návrhem je rozšíření kamerového systému o přidání kamer na recepci, poštu 

a pokladnu. Umístit kamery tak, aby bylo možno pachatele identifikovat. Kamerový 

systém s certifikací NBÚ je důležitý, protože pořízený záznam je použitelný jako 

důkazní materiál v případném soudním řízení o náhradu škody. 
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7 Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo zdokonalení dosavadního zabezpečení 

Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné-Hranicích, kombinací fyzické ostrahy 

a pasivní (technické) ochrany minimalizovat kriminální činnost v areálu i v objektu 

rehabilitačního sanatoria. 

 V první části bakalářské práce, kterou jsem nazvala teoreticko-právní část, jsem 

věnovala pozornost základním právním předpisům, technickým normám a některým 

vyhláškám, které se vztahují k ochraně osob a majetku. Dále jsem se zaměřila na vybrané 

aspekty zabezpečení, jako fyzickou ostrahu, její formy a používané metody  a také prvky 

pasivní neboli technické ochrany, kde jsem popisovala teoretické informace. 

 Další část práce jsem zasvětila popisu dosavadního zabezpečení Rehabilitačního 

sanatoria Lázní Darkov, něco málo z historie lázní, dovolila jsem si přidat některé fotky 

rehabilitačního sanatoria, abychom tento objekt lépe poznali. V další kapitole jsem se začala 

zabývat analýzou současného zabezpečení. Pomocí jednotlivých metod bezpečnostní analýzy 

jsem identifikovala rizika, která mohou být slabým článkem zabezpečení. 

 V poslední části práce jsem pro nepřijatelná rizika navrhla opatření, které povedou 

k minimalizaci těchto rizik. U některých opatření jsem navrhla rozšíření fyzické ostrahy 

pomocí bezpečnostní agentury, která již objekt střeží. 

 Důležitým faktorem při minimalizaci rizik je kombinace fyzické ostrahy a pasivní 

ochrany. Žádná z nich není prioritní, protože pasivní ochrana bez fyzické ostrahy nemá 

koncovku a fyzická ostraha bez technické ochrany by nezvládla identifikovat všechna hrozící 

nebezpečí. A také je důležité zmínit, že nejdražší technické zabezpečovací systémy nejsou 

vždy nejlepším řešením. I právě proto je významným aspektem kombinace fyzické ostrahy 

a technické ochrany. 

Soukromé bezpečnostní služby fungují plně na komerčním základě, tedy za účelem 

zisku. Činnost soukromé bezpečnostní služby není ošetřena individuálním právním 

předpisem. Řídí se Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákoníkem 

práce vše ve znění pozdějších předpisů. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že soukromé 

bezpečnostní služby mají především preventivní charakter. Jejich úspěšná práce závisí na 

spolupráci se státními institucemi. Smyslem není zbavit stát odpovědnosti za bezpečnost, ale 

posílit ji. Pro firmy je nesporně výhodnější najmout soukromou bezpečnostní službu, než 

z řad svých zaměstnanců vyhledávat, školit a platit odborníky v bezpečnosti. 
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 Při zpracovávání bakalářské práce jsem shledala, že pracovníci soukromých 

bezpečnostních služeb na vedoucích místech jsou si často vědomi problémů a nedostatků při 

své práci. Dá se říci, že každý zaměstnanec bezpečnostní agentury by uvítal změnu v právních 

předpisech, o kterou by se mohl při své práci opřít. Bez této změny a jiných změn, jako je 

větší spolupráce ze strany klientů bezpečnostních agentur, se v této oblasti nedá čekat 

výraznějšího zlepšení. 

V dnešním světě plném násilí   a strachu je nutnost chránit sebe i svůj majetek. V této 

práci jsem se snažila nastínit možná řešení. Ač ostraha má potřebný výcvik a školení 

i psychologické testy, nelze předvídat chování u jednotlivců ve stresových situacích, protože 

jsme lidé a ne stroje. Zabezpečení je sice funkční a do určitých mezí dostatečné, ale nároky se 

zvyšují a proto návrh opatření může bezpečnost jen zlepšit a zefektivnit. 
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9 Seznam příloh 
Příloha 1: Vchody rehabilitačního sanatoria 
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Příloha 1 
 

Stanislava Frajkowská 
Vybrané aspekty zabezpečení lázní Darkov prostředky technické ochrany 

Vchody rehabilitačního sanatoria 
 
Vchod RS A1  - hlavní vstup přes recepci budovy A 
 

Hlavní vstup přes recepci budovy A 

Vchod se uzamyká pouze od 22hod. do 6hod.   

Používají ho ke vstupu :  

  -pacienti 

-veřejnost – bankomat, kadeřnictví, butik,    

                 solárium, pedikúra 

  -zaměstnanci 

 
Vchod RS A2 –  boční vchod do budovy A  

Boční vchod do budovy A z jižní strany budovy. 

Vchod je zamčený. 

Používají ho : 

- pracovnice kadeřnictví, pedikúry 

 
 
 
 
 

 
Vchod RS A3 – zadní vchod do budovy A  

Zadní vchod do budovy A ze dvora k recepci A. 

Používají ho : 

- údržbáři 

- pokojské 
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Vchod RS A4 – zadní vchod do budovy A 
 

Zadní vchod do budovy A, ze dvora 

k zadnímu schodišti. Vchod je 

využíván zaměstnanci firmy pro 

nakládání a vykládání prádla pro 

budovu A.  Vchod je uzamčen, 

odemyká se pouze pro nakládání a 

vykládání prádla.   
 

 

 
Vchod RS B1 – hlavní vstup přes recepci budovy B 
 

Hlavní vstup přes recepci budovy B 

Vchod se uzamyká se pouze od 22 hod. do 6 

hod. 

Používají ho : 

- pacienti 

- veřejnost – pošta, zdravotnické potřeby 

- zaměstnanci 

 
 
 

    
Vchod RS B2  

Boční vstup do budovy B do prostoru vestibulu 

v evakuační přístavbě. 
Vchod je využíván pracovníky firmy pro odvoz a 

dovoz prádla pro budovu B a pro zásobování 

bufetu. Případně pro složení materiálu pro firmy 

pracující na budově B.  

Dveře jsou uzamčené. 
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Vchod RS B3 
 

Boční vstup do budovy B do 

prostoru evakuačního schodiště v 

přístavbě. Vchod je využíván 

pouze jako únikový východ. 

Dveře jsou uzamčené. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vchod  RS B4  
 

Zadní vstup do budovy B z parku, z terasy 

bufetu do prostoru vestibulu v evakuační 

přístavbě. Vchod je využíván pouze občasně 

pro dovoz složeného materiálu pro firmy 

pracující na budově B – např.u stavby Centra 

regenerace. Dveře jsou uzamčené. 

 
 
 
 

 
Vchod RS B5  

 
Boční vstup do prostoru bufetu z terasy. 

Vchod je využíván jako východ na terasu 

bufetu pro pacienty. V době otevření 

bufetu a příznivého počasí jsou dveře 

otevřené. Zamykají je pracovnice bufetu. 
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Vchod RS B6  
 

Zadní vstup do budovy B z parku do prostoru u 

recepce v budově B. Vchod je využíván údržbou 

a zřízenci. Případně se tudy dopravuje materiál  

firem, které pracují v  budově B. Dveře jsou 

uzamčené. 

 
 
 
 
 
 

 
Vchod RS B7  

 
Boční vstup do budovy B z průjezdu do dvora.  

Vchod se používá pouze pro dopravu 

technických plynů ze skladu technických plynů 

do budov. Dveře jsou uzamčené. Vnější dveře 

jsou uzamčené dozickým zámkem, klíč je pouze 

na recepci. Za vnějšími dveřmi jsou ještě dveře 

vnitřní, které vedou do vestibulu u zadního 

schodiště budovy B. 

 

 
Vchod RS B8 
 

Boční vchod do budovy B z průjezdu do dvora 

na západní stěně budovy B do místnosti, ve 

které je umístěna vzduchotechnika, procházejí 

tudy rozvody vody, topení. Místnost není 

průchozí – jen technický prostor. Vchod se 

využívá při nutnosti opravy rozvodů. Dveře 

jsou uzamčené. 
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Vchod RS B9 

 

Boční vstup do budovy B z průjezdu 

do dvora na západní stěně budovy do 

prostoru vestibulu u zadního 

schodiště. Vchod je využíván vedoucí 

ubytovacího provozu na skládání 

materiálu pro pokojské – čisticí 

prostředky apod. Dále je vchod 

využíván firmou CVS – výměna 

toaletních a hygienických potřeb – 

ručníky na WC apod. Dveře jsou 

uzamčené. 

 
Vchod RS C1.1  

 
Vchod ze dvora do průchodu mezi budovou 

A a velkou jídelnou. U schodiště je 

zamřížovaný, mříže jsou zamčené visacím 

zámkem Vchod není využíván. Je  trvale 

uzamčen. Odemyká se jen z důvodu umytí 

oken. Venkovní mříž je opatřena visacím 

zámkem. 
 
 
 

Vchod RS C1.2  
Hlavní vchod do budovy C1 – stravovacího 

provozu - z chodníku mezi budovami A a B. 

Vchází se tudy do chodby stravovacího provozu. 

Vchod je uzamčen a slouží pro návštěvy 

stravovacího provozu. Je opatřen zvonkem na 

manažera stravovacího provozu Vchod je trvale 

uzamčen. 
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Vchod RS C1.3   
 

Vchod ze dvora do nákladního výtahu na 

stravovacím provozu. Používají se na 

dopravu veškerých zásob do skladů v 

suterénu. Vchod je během denní a 

odpolední směny odemčen, zamyká se po 

skončení odpolední směny 

 
 
 
 

 
Vchod RS C1.4  

 
Vchod  ze dvora do stravovacího provozu do 

prostoru u myčky. Používají ho zaměstnanci 

stravovacího provozu k přechodu mezi budovami 

a k příchodu a odchodu ze zaměstnání. Dveře 

jsou odemčeny, odemykají se ráno před směnou 

uklízeček, tj. 4,30 hod. a zamykají večer po 

odpolední směně tj. 20,00 hod.. 

 

 
Vchod RS C1.5 – vchod do AT stanice pitné vody pod budovou C 

 
Vchod  z průjezdu do dvora do AT stanice pitné 

vody pod budovou C. Využívají strojníci při 

kontrole pitné vody ze studny. Údržba pro 

kontrolu kolektoru. Dveře jsou uzamčeny. 
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Vchod C2.1  
 

Vchod ze dvora do budovy C na do 

prostoru chodby  před skladem prádla. 

Vchod je využíván jako průchod pro 

údržbu. Vchod je uzamčen. 

 

 
 
 
 
 

 
Vchod C2.2   
 

Vchod ze dvora do budovy C na do 

prostoru  skladu prádla. Vchod je 

využíván pro skládání a nakládání 

prádla.. Vchod je uzamčen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vchod RS D1 

 
Vchod do budovy D z průchodu z parku 

k ulici ČSA, pod spojovací chodbou. 

Vchod je do místnosti, kterou používá 

firma bezpečnostní agentura pro svoje 

zaměstnance. Vchod je využíván pro 

pracovníky bezpečnostní agentury jako 

šatna a denní místnost. Vchod je uzamčen. 
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Vchod RS D2 
 

Vchod do budovy D z průchodu z parku 

k ulici ČSA, vedle spojovací chodby. 

Vchod je do chodby v přízemí budovy D.  

Vchod je využíván pokojskými z bazénu, 

které tam mají denní místnost Vchod je 

uzamčen. 

 
 
 
 

Vchod RS D3 
 
Vchod do budovy D z průchodu 

z parku k ulici ČSA do části strojovny u 

stávajícího archivu. Vchod je využíván 

pro archiv – vývoz archiválií na 

skartaci a do okresního archivu. Vchod 

je uzamčen. 

 
 
 
 
 

 
Vchod RS D4  

 
Vchod do budovy D z průchodu 

z parku k ulici ČSA do části strojovny 

pod jodovým bazénem. Vchod je 

využíván jako průchod pro strojníky a k 

větrání. Vchod je možno zamknout 

ještě z vnitřní strany mříží. Vchod je 

uzamčen, případně je zamčena mříž. 
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Vchod RS D5 
 

Vchod z parku na zadní schodiště 

budovy D. Vchod není využíván. 

Vchod je uzamčen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vchod RS D6  
 
Vchod z parku do budovy D do chodby u 

tělocvičny. Vchod je využíván jen občas při 

příležitostí akcí v tělocvičně. Vchod je 

uzamčen. 

 
 
 
 
 
 
 

Vchod RS E1  
 
Zadní vchod do kavárny. Vchod z průjezdu 

do dvora do budovy D – do prostoru za 

barem v kavárně. Vchod je využíván pouze 

zaměstnanci kavárny. Vchod je uzamčen. 
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Vchod RS E2 

 
Slepý vchod z průchodu do dvora do budovy. 

Je zazděný. Vchod zazděný – nevyužíván. 

Dveře jsou uzamčeny. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vchod RS E3 

 
Vchod z průjezdu do dvora do skladu 

kavárny. Vchod je využíván pro vstup do 

skladu, dovoz zboží. Vchod je uzamčen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vchod RS E4 

 
Veřejný vchod z parku do budovy D – do 

kavárny. Vchod je využíván zaměstnanci, 

veřejností jako vstup do kavárny. Vchod 

je po otevírací dobu kavárny otevřen. 
 


