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1 Úvod 

V dnešní době 21. století se čím dál více dostává do popředí téma bezpečnost. Ať už se to 

týká globálně celého lidstva nebo pouze jen skupin či jednotlivců. Mnohem častěji slýcháme 

o vysoké kriminalitě, loupežích, přepadeních nebo těch nejhorších - teroristických útocích.  

Bezpečnostní management je jedním z oborů, který se zabývá ochranou osob, zvířat, 

hmotného a nehmotného majetku. Snaží se předcházet lidskému neštěstí. Provádí veškeré 

analýzy možného nebezpečí ať už před lidským faktorem, tak i živelnými pohromami. Nikdy 

nevíme, kdy nás může postihnout požár, povodeň, hurikán či zemětřesení. Zabezpečení 

objektů nám dodává klidnější pocit, komfort, jistotu a zároveň nás může včas varovat.  

Opravdu velký důraz je nutné klást na instituce, kde se shromažďuje mnoho lidí. Jako jsou 

školy, administrativní budovy, divadla, kina apod. Jistě si dokážeme vzpomenout na 

katastrofy z minulých let, které se u nás a jinde ve světě staly. Je pravda, že i díky nim se 

zdokonaluje jakákoliv ochrana a postupuje vývoj kupředu, ale jistě bychom byli raději, kdyby 

k těmto neštěstím nedošlo a nedocházelo nadále. 

Předmětem bakalářské práce je, co nejsrozumitelněji vysvětlit management jako takový, 

dále navázat na bezpečnostní management a ukázat jakým způsobem zasahuje facility 

management do této oblasti. Práce popisuje úlohy facility manažera v oblasti bezpečnosti 

staveb, tj. hlavně požární bezpečnosti a technického zabezpečení objektu. Z důvodu omezení 

rozsahu bakalářské práce se jen okrajově zmíním o odpadovém hospodářství. 

Teoretické poznatky jsou aplikovány na stavení fakultu Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě, která se rozkládá do dvou objektů. Jedním z nich je zrekonstruovaná 

bývalá základní škola a cca před rokem postavená Nová aula, která se rozprostírá hned 

za starší budovou. Objekt Ludvíka Podéštěho má celkem tři podlaží a je rozdělen do 

jednotlivých pavilónů A až F. Nová Aula má 6 podlaží a nachází se v ní bloky H a I. Rozdílné 

doby výstavby jsou inspirací pro srovnání těchto dvou objektů.  

Analýza budov bude provedena formou obchůzek a při každé z nich se zaměřím na 

požární ochranu nebo technické zabezpečení. Ke zpracování praktické části budu využívat 

informací z  textových části. Následně bude provedena kontrola stávajících stavů dle 



 

 

projektové dokumentace a pro lepší znázornění situace bude vytvořena fotodokumentace. 

V závěru bude poskytnuto shrnutí celé bakalářské práce.  

Práce se opírá o právní předpisy platné k datu 27. ledna 2010. 



 

 

2 Obecná problematika bezpečnostního managementu 

2.1 Pojem bezpečnostní management (BM) 

Management lze definovat jako efektivní využití zdrojů za účelem splnění cílů organizace. 

Slovem efektivní je myšleno usilování o rovnováhu mezi rizikem podnikání 

a náklady na eliminaci nebo alespoň snížení tohoto rizika.  

Nedílnou součástí managementu je: 

 plánovaní a organizace činností 

 komunikace 

 výběr a příprava pracovníků 

 zodpovědnost za splnění úkolů a jejich kontrola 

2.1.1 Management v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Oblast bezpečnostního managementu při práci se zabývá: 

 řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 vyhodnocováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích a při 

jednotlivých činnostech 

 motivací vedoucích pracovníků vedoucí ke zlepšení činnosti v oblasti BOZP 

Velmi důležitou součástí managementu je rozhodovací proces, který můžeme znázornit 

následujícím schématem: 



 

 

 

Obr. 1 Rozhodovací proces managementu 

2.1.2 Pro-aktivní strategie 

Veškerý systém managementu by se měl skládat z pro-aktivních strategií, tj. strategií, které 

jsou zaměřeny na prevenci úrazů, onemocnění a nehod, zlepšování pracovního prostředí a 

všech faktorů, které je ovlivňují.  

Obecně lze říci, že každá nehoda představuje z hlediska své "oběti" událost 

nepředvídatelnou, neplánovanou, nezamýšlenou a neočekávanou. Ke každé nežádoucí 

události vede ve většině řetězec jednotlivých událostí, které mají řadu přímých i nepřímých 

příčin. 

Havárie a nehody mohou mít za následek: 

 úraz, úmrtí nebo poškození zdraví osob 

 zničení nebo poškození majetku a zařízení 

 zastavení nebo narušení výrobního nebo pracovního procesu 

Jinými slovy, vedou prakticky vždy k omezení činnosti organizace a tím jí způsobují jisté 

ekonomické ztráty. Pro-aktivní strategie, soustřeďující se na prevenci těchto událostí, lze 

rozdělit do dvou skupin: na strategie zaměřené na bezpečnost místa a strategie zaměřené na 

bezpečnost osob. 



 

 

2.1.3 Strategie zaměřené na bezpečnost místa 

Základním cílem těchto strategií je snížení objektivního nebezpečí hrozícího lidem na 

pracovištích. Tyto strategie se staly nedílnou součástí příslušné legislativy na úseku 

bezpečnosti a ochrany před riziky ve smyslu požadavků na bezpečnost strojů, elektrických 

zařízení, staveb apod. Bezpečnost místa je dána celou řadou faktorů zaměřených na: 

 bezpečnost provozovny - zde řadíme splnění všeobecných požadavků kladených na 

bezpečnost pracoviště (jako např. stabilita budov, stav podlah, nosnost konstrukcí 

apod.) a na pracovní prostředí (osvětlení, mikroklimatické podmínky - větrání  

a vlhkost vzduchu apod.) 

 bezpečnost zařízení - se zabývá bezpečností nástrojů, strojů a technického vybavení, 

jejich umístěním, používáním, zdroji energie apod. Je třeba brát v úvahu rovněž 

bezpečnost jednotlivých pracovních operací s tímto zařízením, jejich ověřovacím  

a provozním zkouškám, údržbě a čištění apod. 

 bezpečnost pracovních postupů -  bere v úvahu všechny faktory ovlivňující jednotlivé 

pracovní postupy nebo operace, jako např. používání nebezpečných materiálů  

a substancí, otázky vnitropodnikové dopravy (vysokozdvižné vozíky, automobily, 

železniční doprava) apod. 

 bezpečnost materiálů - zde je třeba se soustředit zejména na potenciálně zdravotně 

závadné a nebezpečné chemikálie, radioaktivní látky, suroviny všech druhů a na 

specifická rizika plynoucí z manipulace s těmito materiály. Dodavatelé a výrobci jsou 

povinni poskytnout všechny informace týkající se použití, skladování a likvidace 

těchto látek a operace s nimi budou obvykle vyžadovat pečlivé vyhodnocení všech 

možných rizik.  

 bezpečnost přístupových a únikových cest - zohledňuje požadavky na bezpečný 

přístup a možnost úniku vztažené jednak na objekt provozovny, jednak na jednotlivá 

pracoviště, která mohou být v mnoha případech nadzemní (stavebnictví) nebo 

podzemní (hornictví). Patří sem tedy problematika pozemních komunikací, zařízení 

pro práci ve výškách (přenosné a pevné žebříky, výtahy apod.) a rozsáhlý komplex 

předpisů vztahujících se na podpovrchová pracoviště. 

 odpovídající kontrola - zde příslušná legislativa ukládá každé organizaci provádět na 

všech úrovních řízení dohled nad dodržováním všech opatření na úseku bezpečnosti  

a ochrany před riziky. 



 

 

 kvalifikace a školení pracovníků - vkládá povinnosti každého zaměstnavatele 

pověřovat úkoly v oblasti BOZP pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací. 

Příslušné legislativní normy rovněž ukládají povinnost zaměstnavatele zajistit 

proškolení všech zaměstnanců i jiných pracovníků v problematice BOZP, které je 

třeba provést jednak při nástupu do zaměstnání a stejně tak při zařazení na jinou práci 

nebo pověření jinými pracovními úkoly, při nichž je pracovník vystaven novým 

rizikům (např. při zavedení nového strojního vybavení, nových technologií nebo 

nových pracovních postupů). Pouze řádně proškolení pracovníci jsou schopni pracovat 

bezpečně a zkušenosti ukazují, že v organizacích pečlivě dbajících na tuto 

problematiku dochází k podstatnému snížení nákladů spojených s likvidací  

a odstraňováním následků nehod a s odškodněním za pracovní úrazy a nemoci 

z povolání. [14] 



 

 

3 Požární bezpečnost stavby 

3.1 Základní požadavky na stavbu 

Požadavky na stavby jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita 

 požární bezpečnost 

 zdravotní a ekologická bezpečnost 

 uživatelská bezpečnost 

 ochrana proti hluku 

 úspora energie a tepla 

V České republice jsou veškeré požadavky na stavby a stavební výrobky shrnuty ve 

stavebním zákoně. Dále byl vydán právní předpis, který upravuje technické podmínky požární 

ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb za účelem: 

 zajištění evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru 

 umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 omezení šíření požáru na sousední stavby 

Všechny dané požadavky lze splnit za předpokladu únosnosti a stability nosných 

konstrukcí staveb. 

3.2 Zajištění požární bezpečnosti 

Zajištění požární bezpečnosti stavebního objektu se děje jednak pasivní požární ochranou, tj. 

správně navrženými stavebními konstrukcemi a dále aktivní požární ochranou, čímž se 

rozumí technická požárně bezpečnostní zařízení. 



 

 

 

Obr. 2 Požárně bezpečnostní řešení stavby s pasivním a aktivním zabezpečením (1 elektrická požární 

signalizace, 2 stabilní hasicí zařízení, 3 zařízení pro odvod kouře a tepla, 4 únikové východy,  

5 příjezdová komunikace, 6 nástupní plocha, 7 sousední objekt) 

Pasivní ochrana - zajištění situačním a dispozičním řešením a správným návrhem 

stavebních konstrukcí. Pasivní zabezpečení zaručuje: 

 stabilitu objektu 

 dělení na požární úseky 

 bezpečné únikové cesty 

 omezení šíření požáru na sousední objekty 

 podmínky pro účinný protipožární zásah 

Aktivní ochrana představuje požární bezpečnostní zařízení a opatření. Aktivní zařízení 

svou funkcí zaručují: 

 detekci požáru 

 vyhlášení poplachu 

 ovládání dalších zařízení pomocí elektrické a požární signalizace 

 rychlé přivolání zasahujících jednotek 

 samočinné hašení bez účasti lidského činitele 

 odvedení kouře a tepla 

 lepší podmínky pro evakuaci 

 snížení rozsahu škod 

 



 

 

3.3 Únikové cesty 

3.3.1 Obecně o evakuaci 

Osoby jsou ohrožovány nejen vysokou teplotou a plameny, ale především toxickými  

i netoxickými zplodinami hoření.  

3.3.2 Požár 

Hoření při požáru je nekontrolovatelnou reakcí hořlavého materiálu s kyslíkem, spojená 

s uvolováním velkého množství tepla a za určitých podmínek i světla. Druh, množství 

a složení zplodin hoření závisí zvláště na hořlavém materiálu a na podmínkách průběhu 

požáru. V průběhu různých fází požáru vzniká plynná směs zplodin hoření. Její složení závisí 

na hořlavém materiálu, teplotě, množství kyslíku a rychlosti spalování. Koncentrace 

některých zplodin hoření, které mohou být nebezpečné ztrátou vědomí, způsobí smrt přibližně 

po 5 minutách. 

3.3.3 Požárně nebezpečný prostor 

Požárně nebezpečný prostor, který vzniká kolem hořícího objektu, je vymezen:  

 místy možného dopadu hořících částí budov, 

 sáláním tepla vně objektu prostřednictvím požárně otevřených ploch vyskytujících se 

v obvodových stěnách a střešních pláštích.  

3.3.4 Únik osob 

Únikem anebo též evakuací osob se míní způsob, kdy osoby samy anebo za pomoci jiných 

civilních osob opouštějí budovu po předem určených cestách. Záchranou osob je pak způsob, 

když osoby již samy objekt z nejrůznějších důvodů opustit nemohou a jsou odkázány na 

pomoc členů záchranných jednotek a jimi užívanou techniku a záchranné prostředky.  

Musí se počítat i s delší dobou evakuace. Zdárný průběh evakuace může kladně ovlivnit 

řada organizačních opatření a pravidelné proškolování uživatelů budov a personálu 

pověřeného organizací a prováděním evakuace.  



 

 

Dobu evakuace ovlivňuje čas, který uplyne od vzniku požáru k zahájení vlastního pohybu 

lidí směrem k východům. Dobu od vzniku požáru po jeho detekci a následné vyhlášení 

poplachu lze zkrátit zejména instalací elektrické požární signalizace. 

3.3.5 Návrh únikových cest 

Při návrhu únikových cest je třeba: 

 určit počet evakuovaných lidí a uvážit jejich schopnost evakuace 

 zvolit typ únikové cesty zajišťující bezpečný odchod osob 

 stanovit nutný počet únikových cest a jejich rozmístění 

 určit předpokládanou dobu evakuace 

 předepsat nutné rozměry únikových cest 

 stanovit dobu zakouření ohrožených prostorů 

 podle potřeby navrhnout požární odvětrání 

 uvážit nutnost instalování požárního výtahu 

 předepsat vybavení a provedení únikových cest [1] 

3.3.6 Evakuační cesty -  obecné shrnutí z právních předpisů 

Níže zmíněné právní předpisy jsou citovány z [16]. 

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

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), § 11 odst. 3 uvádí:  

„K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují 

právnické a podnikající fyzické osoby, aby byly označeny nouzové (únikové) východy, 

evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných 

činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu.“ 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značen 

a zavedení signálů, § 2 odst. 4 uvádí: 

„Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí 

být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně 

nutnou k bezpečnému opuštění objektu.“ 



 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v § 5 odst. 1 

nařizuje:  

„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny označovat pracoviště a ostatní 

místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární 

ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostní zařízení.“ Zde je na místě také upozornit na opomíjené značení evakuačních 

výtahů a umístění upozornění na zákaz použití výtahu v případě požáru. 

3.3.7 Označení evakuačních cest nám mají vytvořit ucelený systém 

Aby byly splněny požadované funkce uceleného systému, je nutné splnit podmínky. 

 Značení musí vyvést všechny osoby z ohroženého prostoru na volné prostranství 

nebo do jiného bezpečného prostoru. To znamená, že jednotlivé značky musí být 

umístěny na dohled i za snížené viditelnosti a musí na sebe logicky navazovat, tj. 

z každého místa musí být viditelné. 

 Značení musí upozorňovat na všechna nebezpečí, která mohou na únikové cestě 

hrozit, např. možnost pádu či zakopnutí nebo střet s překážkou. Jedná se zejména o 

označení hrany prvního a posledního schodišťového stupně, označení změny sklonu 

únikové cesty (schodišťového ramene), označení pevných překážek, výstupků ve 

stavebních konstrukcích apod. 

 Značení nesmí být ovlivněno požárem či kouřem. Značky nesmí být instalovány příliš 

vysoko, neboť je více než pravděpodobné, že v důsledku zakouření prostoru od stropu 

místnosti nebudou viditelné. Musí být umístěny v zorném poli unikajících osob a jasně 

rozpoznatelné za tmy a snížené viditelnosti. Podle toho je třeba volit i vzdálenost mezi 

jednotlivými značkami v závislosti na jejich rozměru.  

 Značení musí být dostatečně odolné. Materiál nesmí být v důsledku tepelného 

namáhání při požáru deformován a v případě elektricky napájených značek nesmí dojít 

k tomu, že by přestaly svítit kvůli poškození vyšší teplotou nebo vodou z hasicích 

systémů. Značky nesmí vyřadit z provozu ani vysoká vlhkost v hašeném prostoru. 



 

 

3.4 Požární dokumentace 

Zde je nutné se řídit vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace 

předkládána k územnímu řízení se v části požárně bezpečnostního řešení stavby musí zaměřit 

především na vnější vazby stavby a daného území a musí stanovit základní koncepci stavby. 

Jedná se zejména  

o příjezdové komunikace a nástupní plochy, vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

zabezpečení stavby zdroji požární vody a zajištění území jednotkami požární ochrany.  

Projektová dokumentace stavby obsahuje i souhrnnou zprávu stavby s částí zaměřenou na 

požární bezpečnost. Je zde nutné prokázat zachování nosnosti a stability konstrukce po 

určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na 

sousední stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a zajištění bezpečného zásahu jednotek 

požární ochrany. [1] 

3.5 Facility manažer odpovídá 

Náplní práce pracovníka v pozici facility manažer v oblasti požární bezpečnosti je: 

 vést dokumentaci o revizích 

 provádět samotné revize veškerých hasicích přístrojů, hadicových systémů, EPS, 

evakuačních výtahy, rozhlasů apod. 

 navrhovat a realizovat vybavení bezpečnostním a evakuačním značením 

 umět povolat příslušné odborníky buď ke kontrole či opravě 

 zavést jednotný systém BOZP a PO, obeznámit zaměstnance, případně zařizovat 

doplňující školení 

 preventivně kontrolovat BOZP a PO 

 vlastnit dokumentaci pro řešení mimořádných situací 



 

 

4 Technická ochrana objektu 

Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana osob, nehmotného majetku a hmotného majetku, 

přičemž je nutné dodržovat pravidla při zabezpečování objektu. Platí, že úroveň a účinnost 

celého systému zabezpečení je totožná s úrovní nejslabšího článku tohoto systému. Příklad: 

„Co je platné, že objekt je zabezpečen těmi nejkvalitnějšími mřížemi, které prakticky nelze 

překonat, když samotné mříže jsou uzamčeny obyčejným zámkem, který každý zručnější 

pachatel překoná během několika sekund.“ 

4.1 Integrovaný bezpečnostní systém - IBS 

Jednotlivé technické prvky ve struktuře Integrovaného bezpečnostního systému jsou 

následující. 

 mechanické zábranné systémy - mají za úkol z hlediska bezpečnosti ztížit nebo 

prakticky zcela znemožnit pachateli jeho vniknutí do chráněného prostoru. 

Charakteristickým znakem těchto překážek (zábran) je jejich bezpečnostní úroveň 

reprezentována pasivní bezpečností, resp. průlomovou odolností 

 signalizační a monitorovací systémy - mají za úkol hlavně registraci a předání 

informace, že došlo k napadení, případně bližší specifikaci místa napadení a předání 

této informace do řídícího centra 

 systém organizačních opatření - má za úkol převzetí informace, že došlo k napadení 

objektu. Systém vyhodnotí vzniklý nestabilní stav a přijímá odpovídající opatření 

k uvedení celého IBS do rovnovážného stavu před napadením objektu [5] 

4.2 Technické bezpečnostní prostředky k ochraně majetku, osob  

a informací 

4.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Prvky mechanického zábranného systému jsou: 

 Mříže - můžeme je navrhovat do přízemních podlaží, obzvláště v prostorách, kde se 

nachází cenný majetek (např. počítačové učebny, stroje, trezory, úschovny, atd.). 

Nutné je zajistit jejich mechanickou odolnost - tj. materiál (způsob jeho zpracování), 

pevnost a způsob uchycení v objektu (pokud jsou mříže odnímatelné, je nutný velmi 

pevný zámek) a velikosti ok. 



 

 

 Zámky - ve většině případů od firmy FAB, možné je použít i zámky visací. Nevýhodu 

však je, že lze vyrobit kopii klíče, proto při jeho ztrátě je třeba ihned vyměnit vložku.  

 Závory - zabraňují vjezdu nepovolaným vozidlům do objektu. Bývají vyrobeny 

převážně z kovu a ovládány buď dálkově samostatnou obsluhou nebo různými 

elektrickými zařízeními či elektronickými systémy nebo za pomoci magnetických  

a čipových karet. 

 Ploty - umožňují venkovní obvodovou ochranu objektu, mohou být i součástí 

elektrické zabezpečovací signalizace (např. součástí i CCTV). Nutná je však jejich 

odolnost proti povětrnostním vlivům. Návrh se zaměří na výšku oplocení, množství 

vstupů v oplocení a jejich zajištění.  

 Bezpečnostní dveře - mají za úkol zpevnění dveřního křídla a zvýšení počtu 

uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu dveří. Proto se osazují 

uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti všem známým způsobům překonaní. 

Další možná kombinace je s mřížemi, které mají zabránit pachateli vysazení, 

vyháčkování, vyražení, vypáčení nebo prokopnutí dveří. Stejně tak nepřekonatelné 

musí být i zámky dveří.  

 

Obr. 3 Bezpečnostní dveře - znázornění kritických míst dveřního prostoru 

 Bezpečnostní fólie a bezpečnostní skla – fólie se přilepí na vnitřní stranu skla okna až 

do tzv. polodrážky okenního křídla. Její výhodou je zpomalení postupu zlodějů do 

budovy, dále zabraňuje prohození předmětu sklem a zpomaluje šíření požáru. 

Účinnost závisí hlavně na její tloušťce. Bezpečnostní tvrzená skla oproti obyčejným 

mají tu výhodu, že jsou odolnější proti nárazu a po jejich rozbití nemají střepy ostré 

hrany. 



 

 

4.2.2 Elektrické a elektronické systémy 

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je soubor detektorů, tísňových hlásičů, ústředen, 

prostředků poplachové signalizace, a přenosových zařízení, jejichž prostřednictvím je opticky 

nebo akusticky signalizováno na určeném místě narušení střeženého objektu nebo prostoru. 

Jednotlivé komponenty tohoto systému plní své specifické funkce a vytvářejí tzv. 

zabezpečovací řetězec.  

Kamerové systémy CCTV (Closed Circuit Television - uzavřený televizní okruh) za 

využití kamer slouží k sledování prostor, zobrazování záběrů z kamer na monitorech a 

archivaci natočených záběrů. Skládají se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, 

monitoru) a software. Mohou být doplněny i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o 

záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat. 

 

Obr. 4 Kamerový systém 

Elektrická požární signalizace (EPS) představuje soubor hlásičů požáru, ústředen EPS  

a doplňující zařízení EPS. Tento soubor vytváří systém, kterým je opticky nebo akusticky 

signalizováno ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Zařízení tedy slouží k včasné signalizaci 

vzniklého ohniska požáru. Výrazně urychluje předání této informace osobám určeným 

k zajištění konkrétního zásahu, eventuelně uvádí do chodu zařízení, která brání šíření požáru 

nebo provádějí protipožární zásah. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sledov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor


 

 

 

Obr. 5 Systém EPS 

Hlásič požáru je jedním ze základních prvků EPS. Jedná se o přístroj, který vytváří 

výstupní elektrický signál samočinně při dosažení stanovené hodnoty reakce. Ústředna EPS 

přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály hlásičů nebo ústředen nižšího stupně, 

signalizuje a vysílá informace o svých stavech a konečně ovládá přímo nebo nepřímo 

zařízení, která zabraňují rozšíření požáru nebo usnadňují či přímo provádějí protipožární 

zásah. 

4.3 Fyzická ochrana majetku a osob 

Fyzická ochrana je nejstarší a stále ještě velmi často užívána k ochraně osob a majetku. Její 

výhodou je skutečnost, že fyzická ochrana, tj. hlídací služba je schopna ihned zareagovat 

v případě nutnosti a bezprostředně zakročit při hrozícím nebezpečí. 

4.3.1 Formy fyzické ochrany 

Členění forem fyzické ochrany: 

 Z hlediska časového - tato forma ochrany se týká návaznosti na pracovní dobu, kde ji 

fyzická ochrana objektu vykonávána na pracovišti spolu se zaměstnanci a studenty. 

 Podle rozsahu výkonu tzv. propustková (stacionární) ochrana – je služba informátorů a 

vrátných ve vrátnicích objektů a na propustkových místech prostorů i při výkonu 

jiných druhů propustkových služeb. Propustková služba je jako jeden z druhů fyzické 

ochrany (hlídacích služeb) a tedy vykonávána na pevných místech (stacionárně). 



 

 

 Podle způsobu zajištění - tzv. vlastní ochrana, vykonávána vlastními pracovníky firmy 

(podniku, společnosti). Je však nevýhodou, pokud tuto činnost vykonávají přebyteční 

pracovníci nebo důchodci, neboť tím bývá snižována její kvalita a odborná úroveň. 

 Podle výzbroje a výstroje - v mém případě školního objektu se jedná o neozbrojenou 

ochranu, kterou zastávají informátoři na recepcích či vrátnicích. 

4.3.2 Formy fyzické ochrany ve školním objektu 

 Bezpečnostní dohled -  zabezpečuje pracovník fyzické ochrany v objektu či prostoru, 

(zpravidla uvnitř chráněného objektu či prostoru), a to zejména jako celoplošný dohled 

nebo jako dohled nad vyčleněnými prostory. Jeho úkolem je sledovat pohyb a činnost 

osob, dodržování stanoveného vnitřního režimu, doprovod a dohled nad cizími 

osobami v objektu. 

 Kontrolní propustková služba - zabezpečuje ochranu a režim vstupu a vjezdu do 

objektu či prostoru a jeho opouštění. Jejím úkolem je zejména zabránění vstupu a 

vjezdu nepovolaným osobám, zabránění neoprávněnému vnášení a vynášení 

předmětů, kontrola (evidence) přicházejících a odcházejících osob, poskytování 

potřebných informací návštěvníkům budovy apod. 

 Bezpečnostní výjezd (zásah) - je forma fyzické ochrany uskutečňující se  

v návaznosti na zabezpečení majetku a osob elektronickými zabezpečovacími 

systémy. Zásahová skupina vyjíždí na místo předpokládaného narušení na podkladě 

informace z pultu centralizované ochrany. [6] 



 

 

5 Odpadové hospodářství 

5.1 Vymezení základních pojmů 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit.  

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  

Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.  

5.2 Povinnosti při nakládání s odpady 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.  

5.2.1 Charakteristika komunálních odpadů 

Komunální odpad je pro nás nejvíce vnímaným odpadem. Je to nehomogenní směs mnoha 

látek a věcí, které pro nás ztratily svoji původní hodnotu. 

Komunální odpady jsou velmi různorodý materiál z hlediska fyzikálněchemických 

vlastností. Záleží hlavně na druhu zástavby obcí, způsobu vytápění a životním stylu obyvatel. 

Komunální odpad se shromažďuje v místě vzniku, tj. domácnostech, administrativních 

centrech, u fyzických osob, v místech rychlého občerstvení, v průmyslu apod. do nádob 

k tomuto účelu zvlášť určených. Na netříděný komunální odpad slouží plechové nebo 

plastové nádoby o objemu od 70 do 1100 l, které mají nejčastěji šedou nebo černou barvu. Na 

tříděný sběr odpadu slouží barevné nádoby. Používají se plastové popelnice, kontejnery 

s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na vozovém prostředku, který tyto nádoby 

vyprazdňuje. [4] 



 

 

6 Technické předpisy a dokumentace 

Vybrané předpisy týkající se požární bezpečnosti, technické ochrany objektu a odpadového 

hospodářství. Každý předpis má stručnou charakteristiku obsahu. 

 

Obr. 6 Postup při aplikaci předpisů různé síly 

6.1 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů zejména: 

 vymezuje integrovaný záchranný systém a jeho použití 

 stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost 



 

 

 vymezuje postavení a stanoví úkoly státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 

a likvidačních pracích a stanoví organizaci záchranných a likvidačních prací v místě 

zásahu 

 stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích [7] 

6.2 Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k 

zabezpečení integrovaného záchranného systému stanovuje: 

 Zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu 

(tzn. koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti), 

Stanovuje, kdo tuto koordinaci složek provádí a bližší podmínky jejího provádění. 

Vyhláška rozlišuje koordinaci složek na strategické, taktické a operační úrovni. Jsou 

stanoveny zásady spolupráce operačních středisek základních složek a úkoly, které 

plní operační a informační středisko. 

 Vyhláška stanoví obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob 

zpracování této dokumentace a podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu. 

Dále jsou stanoveny zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném 

záchranném systému. [5] 

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

nám popisuje výkon požárního dozoru, a to zejména: 

 kontrolu dodržování povinností ústředních orgánů státní správy, právnických osob a 

fyzických osob, stanovených předpisy o požární ochraně 

 posuzování dokumentace staveb a technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti 

 posuzování výrobků a činností u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru 

 zjišťování příčin požáru 

 kontrolu připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a materiálně 

technického vybavení požární ochrany u právnických a fyzických osob [8] 

6.4 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

a výkonu státního požárního dozoru (vychází ze zákona č. 133/1985 

Sb.) zjišťuje: 

 možnost bezpečné evakuace osob 



 

 

 zachování stability a nosnosti konstrukcí po určenou dobu 

 rozdělení objektu na požární úseky, stanovení jejich velikosti a stanovení požárně 

bezpečnostních zařízení a opatření 

 zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky 

uvnitř stavby, zabránění možnosti šíření požáru mimo stavbu 

 stanovení požárního, případně ekonomického rizika a stanovení stupňů požární 

bezpečnosti 

 požární odolnost konstrukcí a druhy konstrukcí podle stanoveného požárního rizika 

nebo stupňů požární bezpečnosti 

 vymezení požárně nebezpečného prostoru a stanovení odstupových vzdáleností 

 vymezení zásahových cest, přístupových komunikací, nástupních ploch a technického 

vybavení pro zásah jednotek požární ochrany a opatření sledujících bezpečnost 

jednotek při zásahu 

 vybavení objektů věcnými prostředky a zařízeními požární ochrany a zajištění zdrojů 

vody pro hašení [10] 

6.5 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění 

Stanovuje určité činnosti ve výstavbě, které ovlivňují veřejný zájem. Tyto mohou vykonávat 

pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností. 

Vybrané činnosti jsou: 

 projektovou činností ve výstavbě se rozumí zpracování územně plánovací 

dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby, pro 

provádění stavby a pro nezbytné úpravy 

 odborné vedení provádění stavby; uchazeč o autorizaci musí prokázat příslušné 

vzdělání v daném směru, délku praxe v oboru doloženou vlastními pracemi  

a občanskou bezúhonnost [9] 



 

 

6.6 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

určují: 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné správy [11] 

http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.3#3.3


 

 

7 Praktická část - požární bezpečnost 

Do mé bakalářské práce jsem si z velkého rozsahu naší stavební fakulty zvolila pouze části 

budovy Ludvíka Podéštěho (dále jen LP) a Nové Auly (dále jen NA). Úseky naznačují 

přiložené projekty. U LP budovy se jedná o přízemí pavilónů A, B, C a u NA  

o  přízemí pavilónu velkých poslucháren včetně recepce. V následujícím textu se zaměřím na 

jednotlivé prvky požární bezpečnosti, vyhodnocení stávající situace a doplním stávající stav 

fotodokumentací. 

7.1 Rozbor evakuačních cest 

7.1.1 Způsob provedení 

Byla zvolena obchůzka chodeb a schodišť pavilónů A, B a C budovy LP a prostory pavilónu 

poslucháren budovy NA, které jsou v projektu zaznačeny jako evakuační cesty. Provedení 

kontroly stávajících stavů s projektovou dokumentací (viz. příloha č. 8  a 9). 

7.1.2 Cíl obchůzky 

Cílem bylo porovnání projektové dokumentace se stávajícím stavem v budovách LP a NA. 

Tato fáze proběhla bez jakýchkoliv větších nesrovnalostí. 

7.1.3 Analýza budovy LP 

Nezjistila jsem nesrovnalosti s projektovou dokumentací. Zakreslení evakuačních cest je 

shodné, až na směr cesty v chodbě bloku C. Porovnáním mého výsledku obchůzky s výše 

uvedenými pravidly vyhlášek jsem došla k nálezu, že značení únikových cest není zcela 

dostačující a u některých schodišť i chybí (viz. příloha č. 1 - obr. 1 a  2). Značky by měly být 

luminiscenční pro ulehčení orientace za tmy (viz. příloha č. 1 - obr. 3).  Značky nejsou shodné 

a v chodbě pavilonu C (směřují každá jiným směrem), i když výkresová dokumentace jasně 

stanovuje značení směrem doleva. U hlavního vchodu s turniketem chybí značení „evakuační 

východ“.  

U schodišť jsem se setkala se značením prvního a posledního schodišťového stupně (viz. 

příloha č. 1 - obr. 1 a 2) žlutou barvou (zastaralý způsob). Pouze jedno schodiště ze čtyř má 

nouzové osvětlení. U dalších jsem nalezla jen zářivky, kdy si nejsem jista, jejich funkčností 

v nouzové situaci (viz. příloha č. 1 - obr. 4). 



 

 

Budova LP má jediný výtah (viz příloha č. 1 - obr. 5), který není značen jako evakuační.  

Pokud tomu tak je, chybí štítek. I přesto, jako jediný v budově LP, by měl být schopen v době 

požáru převézt z vyšších pater např. handicapované osoby nebo osoby, které při výpadku 

proudu ve výtahu uvízly.  

Důraz byl kladen i na funkci dveří při požáru, tj. zda jsou schopny za každých okolností 

uvolnit evakuující se zaměstnance a studenty z budovy ven. Nesetkala jsem se s žádným 

zábranným systémem při běžném chodu budovy (viz. příloha č. 1 - obr.6 ). 

7.1.4 Analýza budovy NA  

Značení evakuačních cest je v souladu s danými vyhláškami. Štítky jsou na viditelných 

místech, zhotoveny z luminiscenčního materiálu a v dostatečném množství (viz. příloha č. 1 - 

obr. 7). Na každém prvním a posledním schodu schodišťového křídla se nachází malé 

luminiscenční trojúhelníky (viz. příloha č. 1 - obr.8). 

S nouzovým osvětlením jsem se setkala u veškerých schodišť, v hale poslucháren  

a prostoru recepce (viz. příloha č. 1 - obr. 9), kdy díky luminiscenčním značkám, je za tmy 

dobrá orientace v budově. 

Značení východu u recepce je řádné – nápisem „Únikový východ“. A další možné únikové 

východy jsou také zcela správné (viz. příloha č. 1 - obr.10). 

V  prostoru u recepce se nachází dva výtahy, jeden z nich je značen štítkem „evakuační 

výtah“ nad číselníkem pater (viz. příloha č. 1 - obr.11 ), druhý výtah evakuační není. Po 

důkladnější kontrole jsem ale zjistila, že v dalších jednotlivých patrech značení evakuačního 

výtahu chybí.  

7.1.5 Závěr o evakuačních cestách 

V budově LP jsem oproti budově NA zjistila několik nedostatků. Dle mého uvážení, by 

značení nemusela ohrozit obyvatele budovy při evakuaci, ale i přesto bych navrhovala jejich 

obnovu, sjednocení a dodání do všech míst kde chybí.  

U hlavního vchodu do budovy bych kladla velký důraz na důkladnější označení, neboť se 

domnívám, že by zde mohlo dojít k velké dezorientaci evakuujících. Nachází se zde turniket, 



 

 

poháněný elektrickou energií, ovšem v době požáru při případném jejím výpadku by se 

turniket stal nepohyblivým.  

U schodiště by bylo vhodné navrhnout více luminiscenčního značení a dále zaměřit se na 

nouzová osvětlení. U jediného výtahu je nutné zajistit při výpadku proudu jeho funkci, 

k zajištění veškeré evakuace omezeně se pohybujících osob z vyšších pater. V budově NA 

vyšla má analýza evakuačních cest a jejich značení velice dobře. Důvodem je dokončení 

výstavby budovy v roce 2009, kdy se veškerá požární zabezpečení již prováděla dle 

aktuálních právních předpisů. Pouze u výtahů je třeba doplnit štítky ve všech patrech budovy.  

7.2 Rozbor hasicích přístrojů a požárních hadic 

7.2.1 Způsob provedení 

Výběr vhodné obchůzky chodeb z bloku A budovy LP a postup směrem k bloku B a C. U 

budovy LA se půjde podobným způsobem, tj. z koridoru budov k prostorám poslucháren a 

dále k recepci. Následné porovnání stávajícího stavu s projektovou dokumentací (viz příloha 

č. 8 a 9) 

7.2.2 Cíl obchůzky 

Cílem je srovnání projektové dokumentace se stávajícím stavem v budovách LP a NA.  

7.2.3 Analýza budovy LP 

Hasicí přístroje (viz. příloha č. 2 - obr.1) prošly revizí a budou kontrolovány v 10. měsíci roku 

2010. V přízemí bloku A jsem se setkala s rozporem stávajícího stavu a projektové 

dokumentace. Nenalezla jsem jediný hasicí přístroj, i když by se zde měly nacházet dva a, 

tyto nebyly ani v chodbě bloku B. S prvním hasicím přístrojem jsem se setkala  až u výtahu 

v chodbě bloku C. Otázkou pro mne zůstává, zda je v tomto případě vše v pořádku. Při 

představě propuknutí požáru např. u bufetu, není možná rychlá reakce. K dispozici je zde 

pouze hadicový systém napojený na hydrant, což může být k rychlému jednání časově 

náročnější. 

Požární hadice (viz. příloha č. 2 - obr. 2) byly na svých místech, jak předurčoval projekt  

a veškeré revize byly provedeny včas (viz. příloha č. 2 - obr. 4). Setkala jsem se zde i se štítky 

pověšenými nad dvířky a s popisem, jak se zachovat v případně propuknutí požáru. 



 

 

7.2.4 Analýza budovy NA  

Zde se nachází dostatečný počet hasicích přístrojů (viz. příloha č. 2 - obr. 5), který souhlasí 

s dokumentací. Veškeré revize byly v tomto případě provedeny a další budou následovat v 10. 

měsíci roku 2010. 

Veškeré hadicové systémy (viz. příloha č.2 - obr. 6)  prošly revizí jako u LP budovy. 

U vchodu do budovy NA se nachází hydrant (viz. příloha č. 2 - obr.7). 

7.2.5 Výsledek rozboru hasicích přístrojů a hadicových systémů 

Doporučovala bych doplnění hasicích přístrojů v budově LP. Velice kladně mohu ohodnotit 

hadicový systém, u kterého jsem nenašla žádné závady, či nesrovnalosti s dokumentací. 

Připomínky k NA nemám. 

7.3 Rozbor modernizace objektu 

7.3.1 Způsob provedení 

Jelikož objekt LP systémy EPS neobsahuje, bude kladen důraz na objekt NA. Provede se 

kontrola stávajícího stavu NA s projektovou dokumentací (viz. příloha č. 9 a 10). 

7.3.2 Cíl obchůzky 

Seznámení s novým systémem EPS. Dále prozkoumání prvků systému EPS a jejich funkce a 

návaznost na sebe. Způsob zakreslení jednotlivých prvků v dokumentaci (značky).  

7.3.3 Analýza budovy NA 

NA je kompletně vybavena systémem EPS. Jednotlivé součásti systému se nachází na 

stropech, stěnách a nejdůležitější prvky u vrátnice. Pro lepší představu umístění slouží 

projektová dokumentace (viz. příloha č. 9 a 10). 

Samočinné hlásiče požáru (viz. příloha č. 3 - obr. 1) jsou jedním ze základních prvků EPS. 

Jedná se o přístroje, které vytváří výstupní elektrický signál buď samočinně při dosažení 

stanovené hodnoty reakce (samočinný hlásič) nebo uvedením do činnosti osobou zmáčknutím 

tlačítka (viz. příloha č. 3 - obr. 2). Jsou to přístroje pro indikaci infračerveného záření 

částicemi kouře ve spojení s ústřednou pro signalizaci poplachu. 



 

 

Ústředna EPS (viz. příloha č. 3 - obr. 3) je dalším nepostradatelným prvkem zařízení. 

Přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály hlásičů nebo ústředen nižšího stupně, 

signalizuje a vysílá informace o svých stavech a konečně ovládá přímo nebo nepřímo 

zařízení, která zabraňují rozšíření požáru nebo usnadňují či přímo projednávají protipožární 

zásah. Nachází se na vrátnici (viz. příloha č. 3 - obr. 4). 

Další prvky EPS jsou doplňující zařízení a zde patří: 

 Signalizační panel  - na podnět z ústředny signalizuje opticky a akusticky požár nebo 

poruchy a optický provoz. 

 Orientační tablo -  musí na podnět z ústředny poskytnout informaci o místě požáru, 

popř. další informace. 

 Signalizační prvky - jsou především zvonky, houkačky, sirény, světelné majáky 

pracující na podnětu z ústředny. 

 Ovládací jednotka - ovládá zařízení proti rozšíření požár a usnadňuje nebo provádí 

protipožární zásah. 

 Zařízení dálkového - přenosu předává informace přes telefonní linku do určeného 

místa, kdy registrační jednotka zaznamenává výstupní informace z ústředny.  

 Řídící jednotka - je přístroj, který samočinně a v předem zvoleném programu vypíná, 

zapíná nebo přepíná zařízení EPS. 

 Domácí rozhlas s nuceným odposlechem (viz. příloha č. 3 - obr.6) - slouží k rychlé 

informovanosti obyvatel budovy.  

 Obslužné pole požární ochrany (viz. příloha č. 3 - obr. 5) - se nachází u recepce a je to 

prvek EPS pro systémy, napojené na zařízení dálkového přenosu a na útvary požární 

ochrany. Tyto umožňují včasnou informovanost záchranných jednotek. 

 Klíčový trezor - slouží k úschově a ochraně objektového klíče na přístupném místě. 

Klíč je uložen a elektricky kontrolován pod dvěma dvířky. Při vyhlášení požárního 

poplachu v uzavřeném objektu ústředna EPS uvolní vnější dvířka KTPO pro přístup 

zásahové jednotky HZS. Otevření vnějších dvířek je monitorováno v systému 

elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Vnitřní dvířka otevírají členové příslušné 

jednotky HZS, na základě dokumentace zdolávání požáru regionálním klíčem, čímž je 

umožněn přístup k objektovému klíči. Trezor je zabezpečen proti neoprávněnému 

vniknutí připojením na systém EZS nebo EPS. 



 

 

7.3.4 Výsledek rozboru modernizace objektu 

Jak již bylo zmíněno, LP systém EPS neobsahuje. Předpokladem je, že zavedení EPS do 

budovy by bylo značně nákladné. LP a NA nejsou vzájemně propojeny a v případě požáru je 

nutné zavolat pomoc osobně. Dle mne by se situace částečně vyřešila např. instalací rozhlasů 

s nuceným odposlechem, které by usnadnily informovanost osob při evakuaci.  

 NA hodnotím velice kladně. Systém EPS se může pyšnit vysokou kvalitou bezpečnosti  

a usnadněním evakuace osob. Rozhlasům s nuceným odposlechem se doporučuje revize 

dvakrát ročně. 



 

 

8 Technická ochrana objektu – praktická část 

Následující část práce je pojata pouze jako návrh, na jehož základě mohou být povolány 

příslušné odborné firmy, neboť dle mne není v kompetenci facility manažera vytvářet 

jakékoliv projekty.  

Z pozice facility manažera budou posouzeny nedostatky a navržena případná zlepšení 

bezpečnosti osob a majetku, čímž se zamezí  vstupu nepovolaných osob do budovy či jiných 

prostor. Návrh zabezpečení by mohl pomoci vyřešit problémy týkající se krádeží a dalších 

kriminality. K dispozici je pouze projektová dokumentace objektu NA (viz. příloha č. 11). K 

objektu LP se bohužel projektovou dokumentaci získat nepodařilo. 

8.1 Rozbor docházkových a přístupových systémů 

8.1.1 Způsob provedení 

Obeznámení a prozkoumání situace v objektech FAST. 

8.1.2 Cíl obchůzky 

Zamyslet se, jak co nejefektivněji navrhnout kontroly vstupů do objektu, jednotlivých 

místností a vjezdů na parkoviště.  

8.1.3 Analýza budovy LP 

Hlavní vstup do budovy umožňuje turniket (viz. příloha č. 4 - obr.1) a ihned u vstupu se 

nachází vrátnice ( viz. příloha č. 4 - obr. 2), která slouží spíše k informovanosti, nikoliv ke 

kontrole, příchozích osob. Druhý vchod do budovy v dřívější době byl z pavilónu F (viz. 

příloha č. 4 - obr. 3), kde se taktéž nacházela vrátnice, ale v součastné době je uzavřen a 

umožňuje pouze výstup z budovy ven.  

Kdybychom chtěli zpřísnit vstupy osob do budovy, jednou z možností by mohlo být 

zavedení dalšího turniketu, a využití čipových karet, což znamená, že každá vstupující osoba 

do budovy, by vlastnila naprogramovanou kartu k oprávněnému vstupu do určitých míst v 

budově. Studentům by se umožnily vstupy např. do bufetu, počítačových učeben, studoven, 

apod. Zaměstnancům by se uvolnil vstup např. do jejich kanceláří, učeben, laboratoří apod. 

Takřka by bylo možné naprogramovat určitým osobám přístup pouze do vymezených částí 

objektu. 



 

 

Budova LP už podobné služby poskytuje, ovšem jedná se pouze o pavilón A v druhém 

patře, kde se nachází katedra výpočetní techniky. Zavedený systém funguje na principu 

přiložení ISIC karty při vstupu do katedry. 

8.1.4 Analýza budovy NA 

Vstup umožňují dveře na fotobuňku. Hned naproti vchodu se nachází vrátnice (viz. příloha  

č. 3 - obr. 4) spolu s pracovníkem. Poblíž budovy NA je jediný vjezd na parkoviště školy. 

Vjezd na parkoviště školy je zpřístupněn majitelům karty, neboť toto je zajištěno závorami  

(viz. příloha č. 4 - obr. 5).  

8.1.5 Výsledek rozboru vstupních systémů 

Systém čipových karet by následně upustil od zaměstnance – vrátného, na druhou stranu by 

bylo třeba zajistit dostatečné množství informačních tabulí u vchodu, aby se zabránila anebo 

alespoň zmírnila dezorientace přítomných osob. Informační značení by bylo možné doplnit o 

komunikační prostředek, umožňující přímou komunikaci se zaměstnanci. Zavedenými 

kartami by odpadla nutnost vyzvedávání klíčů na vrátnici, neboť kartový systém osobám 

zajišťuje i vstup do místností.  

Systém zavedený ve 2. poschodí pavilónu A budovy LP neumožňuje vstup bez aktivace 

ISIC karty v kartovém centru, ale je možné princip obejít tím způsobem, že na jedno přiložení 

karty a otevření dveří, může vstoupit více osob součastně. I v tomto případě by vyhovoval 

turniket, kde by na přiložení karty mohla projít pouze jedna osoba. Systém by si osobu 

zapamatoval a následně by jí pak povolil přístup do počítačového systému. Tento způsob je 

zaveden v počítačovém pavilónu na vysokoškolských kolejích v Ostravě - Porubě (viz. 

příloha č. 4 - obr.6). 

V konečném důsledku neexistuje jednotná odpověď pro zavedení systému do budov 

FAST. Obavy mohou nastat z ekonomického hlediska a zároveň u zájmu zaměstnanců. Také 

by bylo nutné projekt zpracovat tak, aby nebyl v rozporu s  EPS. Ale pokud by se naskytla 

možnost realizace projektu, určitě se doporučuje vstupní systém do objektů alespoň z části 

zpřísnit. 



 

 

8.2 Rozbor kamerových systémů 

8.2.1 Způsob provedení 

Obeznámení a prozkoumání situace v objektech FAST. 

8.2.2 Cíl obchůzky 

Vhodně situovat kamerový systém v objektech FAST.  

8.2.3 Analýza budovy LP a NA 

V budovách se nachází tři kamerové systémy pracující nepřetržitě a nezávisle na sobě. První 

je v budově LP ve druhém patře katedry výpočetní techniky, druhý pak při budově LP a třetí 

samostatný je nainstalován v NA. Jejich činnost zabezpečuje firma ELEKTRONICA K+K. 

Kamery jsou umístěny u všech vstupů v budově a zároveň i vně objektu. Více znázorní 

fotodokumentace (viz. příloha č. 5) 

8.2.4 Výsledek rozboru kamerových systémů 

Kamerový systém uvnitř i vně budov je dostačující. Kamery jsou vhodně situovány na všech 

potřebných místech, proto je objekt dostatečně kontrolován. Jejich záznamy sledují pracovníci 

na obou vrátnicích.  

8.3 Rozbor detektorů pohybu 

8.3.1 Způsob provedení 

Obeznámení se situací v objektu FAST. 

8.3.2 Cíl obchůzky 

Prozkoumání stávajícího stavu. 

8.3.3 Analýza budovy LP a NA 

Detektory nám pomáhají kontrolovat pohyb nepovolaných osob v objektu. Fungují na základě 

rozeznávání teplot. Dojde-li k pohybu osob, zachytí zvýšenou teplotu a vyhodnotí spuštění 

alarmu, na který následně zareaguje centrála systému EZS.  



 

 

 

V budovách se nachází dostatečná sít detektorů pohybu. Jejich umístění je znázorněno v 

příloze. č. 6. Spouštění detektorů provádí povolaná osoba – vrátný. Budova je rozdělena do 

několika sektorů, což umožňuje libovolně uzamknout části objektu. Kompletně se budova 

zamyká, pokud je prázdná, ve 22 hod. Budovu nelze uzamknout, pokud detektory 

zaznamenávají pohyb, nebo když v místnostech se zavedeným magnetickým kontaktem 

zůstane otevřené okno. 

8.3.4 Výsledek rozboru detektorů pohybu 

Oba objekty jsou dostatečně vybaveny sítí detektorů. Vyskytují se ve všech učebnách, 

laboratořích, kancelářích, chodbách apod.  

 

8.4 Rozbor mechanicky zábranných systémů 

8.4.1 Způsob provedení 

Obchůzka a prozkoumání jednotlivých prvků mechanických zábranných systémů. 

 

8.4.2 Cíl obchůzky 

Návrh nebo úprava mechanických zábranných systémů. Cílem je zaměření především na 

přízemní podlaží. Sledovanými prvky budou okna, mříže, bezpečnostní folie a skla.  

8.4.3 Analýza budovy LP a NA 

V přízemí budovy LP se nachází okna se zámkem, který po uvolnění umožní otevírání 

oken (viz. příloha č. 7 obr. 1 a 2). Předpokládaným důvodem je, aby se okna neotevírala bez 

dozoru a případně nezůstala otevřená. V prostorách přízemí NA se nachází převážné 

prosklené stěny, umožňující otevírání pouze jejich horní části (viz. příloha č. 7 obr. 3 a 4). 

8.4.4 Závěr o mechanických zábranných systémech 

Jednou z možností je posílit zábranný systém o mříže, které bych doporučovala u oken 

přízemního podlaží, hlavně v prostorách s nutnou zvýšenou ochranou, jako jsou např. 

počítačové učebny, laboratoře apod. Je nutné klást velký důraz na mechanickou odolnost 



 

 

mříží (materiál, pevnost uchycení do objektu a velikost ok), jinak je jejich umístění 

bezpředmětné. 

V případě nevyhovujících mříží mohou být dalším řešením pro posílení odolnosti oken 

bezpečnostní fólie nebo bezpečnostní skla, které zkomplikují vniknutí zlodějů do budovy. 

Zároveň zabrání prohození předmětu sklem a zpomalí šíření požáru. Dané fólie se přilepí na 

vnitřní stranu skla okna až do tzv. polodrážky okenního křídla. Účinnost závisí na tloušťce 

fólie. 

V konečném důsledku i stávající mechanický systém zabezpečuje dostatečnou ochranu 

 



 

 

9 Závěr 

Práce se zabývá problematikou bezpečnostního managementu. V počátku vysvětluje pojem 

management jako takový a dále rozvádí téma bezpečnost. Poukazuje na významné postavení 

BM už při projektování a realizaci staveb. Práce zaujímá pohled z pozice facility manažera. 

Popisuje jeho náplň práce a povinnosti. Jedná se zejména o revize a kontroly, návrhy  

a realizace na zlepšení, schopnosti pro organizování pracovníků či příslušných povolaných 

firem, a kdy o veškerých svých úkonech vede dokumentaci a záznamy. 

Dále jsou v práci rozvinuty jednotlivé složky BM, kdy jednou z nich je požární bezpečnost 

objektů. V této části jsou shrnuty požární požadavky na stavby, důkladně rozebrány únikové 

cesty, modernizace z hlediska EPS a způsob, jakým se provádí dokumentace  

a úlohy facility manažera. 

Nedílnou součástí BM je technické zabezpečení budov. V této části práce jsou shrnuty 

poznatky o mechanickém a elektrickém zabezpečení budov.   

Odpadové hospodářství je shrnuto v podstatě jen obecně. Cílem bylo základní seznámení 

s pojmy odpadového hospodářství. 

Výsledkem práce je část praktická, v níž jsou aplikovány veškeré poznatky z části textové. 

Byla provedena analýza objektů stavební fakulty, následné porovnání, vyvození závěrů, 

návrhů na zlepšení a doplnění o fotodokumentaci. 
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