
  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce 

Zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Student: Markéta Nováková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing.Václav Veselý 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce:30.listopadu 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15.dubna 2011 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 
„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně“ 

 

V Ostravě dne 13.4.2011 

         …………………………. 

              Nováková Markéta 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Václavu Veselému za vedení a ochotu při 

zpracování práce. 



  

Anotace 

 

Nováková, M. Zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

VŠB-TU Ostrava. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2011, s. 42. 

 

Bakalářská práce se zabývá zvýšením efektivnosti fyzické ostrahy na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství VŠB-TU Ostrava. Úvodní část bakalářské práce popisuje právní 

předpisy a technické normy související s ochranou objektu. V další části jsou popsány 

jednotlivé druhy bezpečnostních typů ochran včetně navazujícího popisu stávajícího 

zabezpečení. V následujících kapitolách jsou pomocí analýzy rizik vyhodnocena jednotlivá 

rizika hrozící objektu a návrhy opatření v souvislosti se zvýšením efektivnosti fyzické 

ostrahy. 
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Nováková, M. Increase in Efficiency of Physical Guarding at the Faculty of Safety 

Engineering. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2011, p. 42. 

 

This thesis drala with increasing the effectiveness of pfysical Guarding at the Fakulty 

of Safety Engineering Techcnical University Ostrava. Introductory part describes the legal 

regulations and technical standards related to building protection. The next section describes 

the different type sof security protection, including the type sof follow-up description of the 

existing security. In subsequent chapters, using risk analysis evaluated the individua risks to 

the building and proposals for action in relation to increasing the effectiveness of physical 

security. 
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1  Úvod 

 

Ochrana majetku před kriminalitou je v dnešní době velice důleţitá věc, kaţdý den se 

totiţ z nejrůznějších médií dovídáme o páchání trestné činnosti. Případy vloupání, krádeţí a 

vandalství jsou stále častější a my musíme počítat s tím, ţe nárůst těchto nekalostí zřejmě 

poroste dál. V případě, je-li objektem napadení školní zařízení, můţe dojít k ohroţení 

hmotného majetku, ale také osobních a citlivých údajů zaměstnanců i studentů  

 

Počátky zabezpečení a tím chránění majetku sahají do daleké historie. Způsob 

dávného zabezpečení by se nám zdál v dnešní době moţná aţ primitivní, ale tyto prostředky 

plnily svůj účel. Nedochází jen ke zdokonalování bezpečnostních systémů, ale také ke 

zlepšování schopností pachatelů, kteří se tyto bezpečnostní systémy snaţí narušit.  

 

Cílem této bakalářské práce je zvýšit efektivnost fyzické ostrahy na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství eliminací rizik z vyhodnocené analýzy. Současný stav 

zabezpečení některých budov objektu je nedostačující a v rámci všech typů ochran, 

zabezpečujících areál fakulty, je toto zabezpečení neefektivní. Na základě analýzy rizik 

navrhnu inovativní postupy řešení klasických a technických opatření, kombinovaných 

s fyzickou ostrahou způsobem, aby bylo dosaţeno zvýšení její efektivnosti. 
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2  Právní předpisy v oblasti ochrany objektu 

 

V této části je pozornost věnována právním předpisům týkajícím se ochrany osob a 

majetku. 

2.1   Ústava České republiky 

 

Ústava České republiky byla přijata 16. 12. 1992 Českou národní radou, jedná se o 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Skládá se z preambule, 

která v úvodní části charakterizuje základní poslání lidu v České republice a osmi hlav, které 

tvoří 113 článků.  

 

Ústava je nejdůleţitější právní listinou v České republice. Stanovuje postup lidu ve 

státní moci, kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Definuje 

ČR jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana. [6] 

 

Jednotlivé hlavy obsahují: 

 Hlava I      - Základní ustanovení 

 Hlava II     - Moc zákonodárná 

 Hlava III    - Moc výkonná 

 Hlava IV    - Moc soudní 

 Hlava V     - Nejvyšší kontrolní úřad 

 Hlava VI    - Česká národní banka 

 Hlava VII   - Územní samospráva 

 Hlava VIII  - Přechodná a závěrečná ustanovení [6] 

 

2.2    Listina základních práv a svobod 

 

 Ústavní zákon č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č.162/1998 Sb. Listina 

základních práv a svobod definuje základní práva a svobody osob. 
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2.2.1 Obecná ustanovení 

 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech, základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

 Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného 

postavení. 

 

2.2.2 Základní lidská práva a svobody 

 Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením 

 Nikdo nesmí být zbaven ţivota 

 Trest smrti se nepřipouští 

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

a chráněno jeho jméno. [7] 

 

2.3   Trestní zákoník 

 

Zákon č.40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V trestním zákoníku jsou důleţité 

především okolnosti vylučující protiprávnost: 

 

Krajní nouze (§28) 

 

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. 

 Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 

Nutná obrana (§29) 

 

 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

 Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [8] 
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Svolení poškozeného (§30) 

 

 Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato 

osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

 S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu 

s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení. 

 

Přípustné riziko (§31) 

 

 Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

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

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

 

Oprávněné použití zbraně (§32) 

 

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

předpisem. [8] 

2.4   Trestní řád 

 

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

 

 Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a 

zamezování trestné činnosti, k výchově občanů a v duchu důsledného zachovávání 

zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění povinností ke státu a 

společnosti. 

 Pomáhat k dosaţení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona 

i povinností občanů. 
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Zadržení osoby podezřelé (§76) odst. 2 

 

 Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu, nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení 

útěku, nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu 

orgánu, příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených 

sil, nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému 

z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [9] 

 

2.5   Zákon o ochraně osobních údajů 

 

Tento zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva a 

povinnosti při jejich zpracování. Zákon chrání osobní údaje před jejich zneuţitím a stanoví, 

kdo je oprávněn shromaţďovat a uchovávat osobní údaje tak, aby bylo zabráněno jejich 

zneuţití. [10] 

 

2.6   Technické normy 

 

V této oblasti budou uvedeny technické normy související s ochranou osob a majetku. 

 

2.6.1 Normy oblasti mechanických zábranných systémů 

Tyto normy stanovují základní technické poţadavky a metody zkoušení 

mechanických zábranných systémů. Mezi tyto normy patří: 

 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému  

 otevření. [12] 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání. Trezory se základní bezpečností. [11] 

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

klasifikace. [13] 

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

odolnosti při statickém zatíţení. [14] 
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2.6.2 Normy oblasti elektrických zábranných systémů 

Tyto normy stanovují základní technické poţadavky, které jsou kladeny na elektrické 

zábranné systémy. 

 

ČSN EN řady 50130 Poplachové systémy všeobecně. [15] 

ČSN EN 50131 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací tísňové systémy. [19] 

ČSN EN řady 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. [16] 

ČSN EN 50134 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. [20] 

ČSN EN 50 136 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. [17] 

 

2.6.3 Normy v oblasti systému kontroly a řízení vstupu 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Stanovuje všeobecné poţadavky na funkčnost 

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

   aplikacích. Část 1: Systémové poţadavky. [18] 

 

3  Integrovaný bezpečnostní systém 

 

I přes rozsáhlý technický rozvoj ve dvacátém století je Integrovaný bezpečnostní 

systém řešen na stejném principu jako před staletími. 

 

3.1   Struktura IBS a úkoly jeho jednotlivých prvků 

 

Jakýkoliv ucelený bezpečnostní systém se skládá z mnoha technických prvků, které se 

propojují vazbami. Strukturu Integrovaného bezpečnostního systému tvoří vazby a prvky. [4] 

 

 Mechanického zábranného systému (SM) 

 Signalizačních a monitorovacích systémů (SE) 

 Systému organizačních opatření a ostrahy (SO) 
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3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jejich úkolem je co se týče krizové bezpečnosti ztíţit nebo zcela znemoţnit pachateli 

jeho vniknutí do chráněného prostoru. Charakteristickým znakem těchto zábran je jejich 

bezpečnostní úroveň, která je reprezentována pasivní bezpečností (průlomovou odolností). 

3.1.2 Signalizační a monitorovací systémy 

Prvky signalizačních a monitorovacích systémů plní především úkol registrace a 

předání informace, ţe došlo k napadení, případně bliţší určení místa, kde k napadení došlo a 

předání této informace do řídícího centra. 

3.1.3 Systémy organizačních opatření a ostrahy 

Úkolem prvků systémů organizačních opatření a ostrahy je převzetí informace, ţe 

došlo na napadení objektu.  Tento systém vyhodnotí vzniklý nestabilní stav a přijímá opatření 

k uvedení celého Integrovaného bezpečnostního systému do definovaného stavu před 

napadením objektu. [4] 

 

4  Základní druhy ochrany objektu 

 

Bezpečný způsob ochrany objektů, osob a majetku je spojení elektronických, 

mechanických bezpečnostních zařízení, reţimové ochrany a fyzické ostrahy.  

 

4.1   Mechanické zábranné systémy (MZS) 

 

Mechanické zábranné systémy ztěţují násilné vniknutí nepovolané osoby do objektu, 

nebo chráněné zóny. 

 

4.1.1 Úloha a postavení mechanických zábranných systémů v IBS   

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základním stavebním prvkem IBS, 

od kterých se vţdy odvíjí celý koncept systému bezpečnosti a ochrany majetku. V podstatě 

jde o veškeré mechanické zábranné systémy, které ztěţují násilné vniknutí nepovolané osoby 

do objektu, nebo chráněné zóny (především se jedná o vniknutí přes oplocení, nebo dveřními 

či okenními otvory), případně se jedná o manipulaci nepovolané osoby s chráněnými 

předměty v zabezpečeném objektu. [4] 
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Mechanické zábranné systémy ochranu poskytují svou mechanickou pevností. Doba, 

kterou musí pachatel na její překonání vynaloţit, je v mnohých případech delší, neţ je pro něj 

únosné. A proto úlohou mechanických zábranných systémů je tedy vytvořit pevnou hranici 

definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení. Jedná se zejména o zabránění: 

 

 Násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru 

 Znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru 

 Krádeţi předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

 Moţnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru 

 

4.1.2 Význam klasifikace a kategorizace mechanických zábranných systémů 

 

Jako kaţdá skupina výrobků mají i mechanické zábranné systémy svou jakost, soubor 

uţitných vlastností, například ţivotnost, spolehlivost a především úroveň bezpečnosti, která je 

dána stupněm pasivní bezpečnosti, tedy mechanické odolnosti. Nemůţeme pominout ani 

jejich zařazení do příslušné české, případně evropské normy. [4] 

 

Přehled norem v přímé návaznosti 

 

 

Tabulka č. 1 Přehled norem v přímé návaznosti. [4] 

 

 

 

 

OZNAČENÍ NORMY PŘEDMĚT NORMY 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty 

ČSN EN 1300 Zámky s vysokou bezpečností 

ČSN P ENV 1627-1630 Bezpečnostní dveře, mříţe, rolety, ţaluzie 

ČSN EN 1303 Cylindrické vloţky pro zámky 

ČSN EN 1906 Bezpečnostní dveřní kování 

ČSN EN 12 320 Visací zámky 

ČSN EN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 
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4.1.3 Rozdělení mechanických zábranných systémů 

Mechanické zábranné systémy, které se pouţívají k ochraně objektů, je moţno 

vyuţívat v rámci třech okruhů ochranných zón: 

 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Předmětová ochrana 

 

Obvodová ochrana 

 

Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost okolo chráněného objektu. Obvodem 

chráněného objektu rozumíme jeho katastrální hranice, které jsou realizované většinou 

přírodními nebo umělými bariérami (ploty, zdi, apod.) na přilehlých pozemcích.  Vţdy se 

jedná zásadně o mechanické zábrany, které jsou vyráběny pro tento účel.   

 

Plášťová ochrana 

 

Plášťová ochrana zabraňuje jakémukoliv narušení v stupních jednotek objektu. Jedná 

se vţdy o individuální objekt, ať jde o celou budovu, nebo jen jeho část. 

 

Předmětová ochrana 

 

Předmětová ochrana zabezpečuje prostory uvnitř objektu, kde jsou uloţeny peníze, 

cennosti a utajované informace před odcizením nebo neoprávněnou manipulaci s nimi. 

 

4.1.4 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jedná se o mechanické zábranné systémy, které jsou zřízeny mimo vlastní chráněný 

objekt na okolní volné ploše. Zpravidla označují hranici pozemku, který patří například 

k budově, a tak vytvářejí tzv. právní hranici. 

 

Jedná se o oplocení okolního pozemku včetně branek, bran, závor, propustí, omezující 

či zabraňující přístup neţádoucích osob do chráněného prostoru, eventuelně z chráněného 

prostoru. Tyto mechanické zábranné systémy mohou být dále dle poţadavku stupně 

zabezpečení  kombinovány i s detekčními a monitorovacími systémy. [4] 
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Existuje široký sortiment oplocení, která splňují i ty nejnáročnější bezpečnostní 

poţadavky. Jedná se zejména o mnoho druhů drátěného oplocení, které se podle stupně 

bezpečnosti od sebe vzájemně liší: 

 

 Tvarem a velikostí 

 Způsobem spojení v místě kříţení ok 

 Kvalitou a tloušťkou materiálu 

 Výškou oplocení 

 

Obecně lze mechanické zábranné systémy obvodové ochrany, které se skládají nejen 

z drátěného oplocení a bariér, ale i z doplňkových prvků, rozdělit do šesti základních skupin: 

 

 Klasické drátěné oplocení 

 Bezpečnostní oplocení 

 Vysoce bezpečnostní oplocení 

 Vrcholové zábrany 

 Podhrabové překáţky 

 

4.1.5 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Posláním mechanických zábranných systémů plášťové ochrany z hlediska bezpečnosti 

objektu je především ztíţit a prakticky znemoţnit vniknutí do chráněného prostoru v objektu, 

případně pachatele odradit od takové činnosti. 

 

Plášť objektu je tvořen: 

 Stavebními prvky budov 

 Otvorovými výplněmi 

 

Stavební prvky budov 

 

Důleţitými prvky mechanické plášťové ochrany objektů jsou i často opomíjené stěny, 

podlahy, stropy a střechy budov. Mechanická odolnost proti průlomu (narušení) je závislá 

především na pouţitém materiálu, jeho pevnosti, tloušťce a jeho vlastním provedení. [4] 
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Z hlediska kvalitního zajištění plášťové ochrany objektu je nutno zaměřit pozornost 

především na: 

 

 Vnější obvodové zdi budov, stropy a podlahy, které tvoří jejich vnější hranici 

 Střechy u přízemních budov a zejména u staveb, kde střecha je současně stropem 

objektu 

 

Podle pouţitého stavebního materiálu můţeme ve vztahu k odporové odolnosti rozlišit 

dva typy staveb: 

 

 Lehké stavby – ohraničují spíše prostor, jejich pasivní bezpečnost je velmi nízká a 

jsou pro kvalitní, bezpečné zajištění nevhodné 

 Pevné stavební konstrukce – nabízejí velkou škálu odporové odolnosti, jejíţ hodnotu 

je třeba volit v závislosti na důleţitosti chráněného zájmu. 

 

Otvorové výplně 

 

Jsou to výplně stavebních otvorů (dveře, okna, vikýře, apod.) v plášti budovy, bez 

kterých se objekt neobejde. Tyto výplně představují stálé nebezpečí, protoţe bez jejich 

kvalitního zajištění se relativně snadno překonávají. [4] 

 

Otvorové výplně lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 

 Vstupní otvorové výplně (dveře) 

 Okna a balkónové dveře 

 Mříţe, rolety a ţaluzie 

 Bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát 

 

4.1.6 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Komorové trezory 

 

Jsou bezpečnostní úschovné objekty, které chrání uloţený obsah proti násilnému 

vniknutí, jejich vnitřní rozměry jsou ve všech směrech větší neţ 1 m. Komorové trezory jsou 

konstrukčně řešeny jako: 
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 Monolitické komorové trezory 

 Panelové komorové trezory 

 Kombinované komorové trezory 

 

Komerční úschovné objekty 

 

Do této skupiny můţeme zařadit zbývající část úschovných objektů. Můţeme je 

rozdělit: 

 

 Skříňové trezory – mobilní a vestavěné 

 Ohnivzdorné skříně 

 Účelové trezory, ocelové a kartotéční skříně [4] 

 

4.2 Elektrické zabezpečovací systémy 

 

V současné době se můžeme setkat i s označením „poplachové zabezpečovací tísňové 

systémy”.  

 

Elektrický zabezpečovací systém je soubor prvků, které jsou schopny dálkově opticky  

a nebo akusticky signalizovat přítomnost, vstup, nebo pokus o vstup narušitele do střeţených 

prostorů, nebo objektů. 

 

Kaţdý elektrický zabezpečovací systém se skládá z několika základních prvků, které 

plní své specifické funkce. Můţeme zde zařadit čidla, ústřednu, přenosové prostředky, 

signalizační zařízení a doplňková zařízení. [5] 

 

 

Obrázek č. 1 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS. [3] 



  

13 

 

Čidlo (detektor)  

 

Zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální změny, které souvisejí s narušením 

střeţeného objektu, nebo na neţádoucí manipulaci s určitým předmětem. 

 

Ústředna  

 

Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel. Umoţňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. 

 

Signalizační zařízení 

 

Zajišťuje přenos předaných informací na vhodný signál (vyhlašuje poplach, nebo 

výstrahu). 

 

Všechna spojení elektrického zabezpečovacího systému jsou průběţně kontrolována. 

Tím se znemoţní vyřazení zabezpečovacího systému z provozu, aniţ by o této situaci nebyla 

informována obsluha. Průběţná kontrola správné funkce EZS je jedním ze základních faktorů, 

které ovlivňují zranitelnost systému jako celku.  

 

4.2.1 Rozdělení čidel 

 Čidla napájená 

 Čidla nenapájená 

 

Čidla napájená se dělí z hlediska, zda do zabezpečeného prostoru vyzařují, nebo 

nevyzařují vyuţitelnou energii na: 

 

Aktivní čidla 

 

Při zjišťování nebezpečí vytvářejí své pracovní prostředí aktivním zásahem do 

okolního prostoru (vysíláním elektromagnetického, nebo ultrazvukového vlnění), proto je 

poměrně snadné tato čidla detekovat a určovat jejich mrtvé zóny. [5] 
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Pasivní čidla 

 

Pasivně registrují fyzikální změny ve svém okolí. Na rozdíl od aktivních čidel jsou 

obtíţněji detekovatelná běţnými technickými prostředky (detekce PIR čidla infravizorem). 

 

4.2.2 Druhy technické ochrany z hlediska umístění čidel 

 

Čidla EZS se umísťují vţdy tak, aby co nejlépe plnila svůj účel. Instalují se zásadně 

podle pokynů výrobce uvedených v manuálu. Vţdy je nutné brát ohledy na rizikové faktory 

pouţití daného typu čidla. Důleţité je rovněţ splnění poţadavku na třídu prostředí danou 

umístěním čidla a jeho doplňkovými funkcemi s ohledem na stupeň zabezpečení objektu. 

 

Umístění a směrování čidel EZS se provádí způsobem, který umoţňuje detekovat 

charakteristické rysy nebezpečí právě v okamţiku, kdy pachatel překonává chráněný prostor. 

Podle toho, ve které zóně zabezpečovaného prostoru můţe být pomocí čidel detekováno 

nebezpečí, rozlišujeme: 

 

 Obvodovou 

 Plášťovou 

 Prostorovou 

 Předmětovou 

 Klíčovou 

 

Stupně zabezpečení 

Tabulka č. 2 Stupně zabezpečení [3] 

 

 

STUPEŇ 

ZABEZPEČENÍ 

MÍRA 

RIZIKA 

PŘEDPOKLÁDANÝ TYP NARUŠITELE 

1 Nízké Narušitel má malou znalost EZS 

2 Nízké aţ 

střední 

Narušitel má určité znalosti EZS – má omezené 

vybavení 

3 Střední aţ 

vysoké 

Narušitel je obeznámen s EZS – má úplné vybavení 

4 Vysoké Narušitel je schopen (má moţnost vypracovat 

kompletní plán narušení 
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4.2.3 Pulty centralizované ochrany 

 

V současné době se můžeme setkat i s označením „poplachové přijímací centrum”.  

 

Pulty centralizované ochrany jsou soubory zařízení umístěné v objektech 

provozovatele a případně ve vybraných objektech umoţňující přenos, příjem a vyhodnocení 

signálů ze zabezpečených objektů (EZS), a také kontrolu a ovládání technického stavu 

pouţitých zařízení a přenosových cest.  

 

Signály se přenášejí přenosovými zařízeními jednotnou telekomunikační sítí (JTS), 

elektrickou rozvodovou sítí, rádiovým přenosem, nebo sítěmi GSM/GPRS, nebo internetem. 

Slouţí k získání a přenosu informací, které jsou potřebné zejména k odvrácení útoků proti 

objektům chráněným tímto systémem. 

 

Obecně je PCO chápán jako dispečerské zařízení, které vyhodnocuje informační a 

poplachové stavy z EZS instalovaného v objektu, které na toto zařízení přenášeny 

prostřednictvím přenosového objektového zařízení. 

 

Pulty centralizované ochrany jsou především koncipovány dvěma způsoby a to 

jako systémy: 

 

 Autonomní, 

 Integrované do PC. [5] 

 

Způsoby napojení na pult centralizované ochrany 

 

 Napojení pomocí GSM/GPRS 

 

 

Obrázek č.2 Napojení na PCO pomocí GSM/GPRS. [21] 
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 Napojení pomocí JTS (analogová telefonní linka) 

 

 

Obrázek č.3 Napojení na PCO pomocí analogové telefonní linky 

 

Přenos dat v rámci pultu centralizované ochrany je moţné zabezpečit připojením linky 

jednotné telefonní sítě. K přenosu je třeba zajistit funkční analogovou telefonní linku 

s moţností vytáčení účastnických čísel, k datovému přenosu se vyuţívá Datarif 976. Jde o 

jednotné virtuální národní číslo, jehoţ vlastností je například libovolné směrování bez 

nutnosti zásahu v systému klienta. [21] 

 

4.2.4 Kamerové systémy 

Kamerové zabezpečovací systémy jsou prakticky speciálním typem uzavřeného 

televizního okruhu. CCTV (closed-circuit television) je systém, na rozdíl od veřejného 

televizního vysílání (broadcast TV), který přenáší signál z kamer na určený a omezený počet 

monitorů. 
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Základní komponenty zabezpečovacího CCTV systému jsou: 

 

 Kamery 

 Ovládací jednotky kamer 

 Monitory 

 Multiplexory 

 Záznamová zařízení 

 Přenosová zařízení 

 

Kamery slouţí ke snímání obrazu sledovaného prostoru. Obraz je převeden na 

elektrický signál a přenosovým zařízením odeslán k dalšímu pouţití. V současné době se 

pouţívají digitální, nebo analogové kamery. Kamery mohou být řízeny pomocí ovládací 

jednotky, ta umoţňuje dálkové natáčení, přisvětlování a přibliţování. [3] 

 

 

Obrázek č. 4 Kamera  

 

Monitory slouţí k zobrazení signálů z kamer. Mohou být analogové, nebo digitální. 

 

 

Obrázek č. 5 Monitor  
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Multiplexory slouţí ke sdruţení a k úpravě videosignálů. Pomocí těchto zařízení lze 

signály z několika kamer současně, nebo postupně zobrazovat na jediném monitoru a také 

zaznamenávat na jediném záznamovém zařízení. 

 

 

Obrázek č.6 Multiplexor 

 

Záznamová zařízení slouţí k záznamu signálů z kamer pro potřeby případného 

vyšetřování. Pro záznam analogového signálu se pouţívají kazetové videorekordéry a pro 

záznam digitálního signálu slouţí digitální videorekordéry 

 

 

Obrázek č.7 Záznamové zařízení 

 

Pro přenos signálu se zpravidla pouţívají kabelové rozvody, ale stále více se prosazují 

i přenosy rádiové. [3] 

 

4.3 Režimová ochrana 

 

Reţimová ochrana zahrnuje administrativní, organizačních věcná opatření včetně 

postupů, které vedou k zajištění bezporuchovému fungování zabezpečovacího systému. 

Reţimová ochrana by měla být součástí organizační struktury všech organizací a podniků. 

Reţimová opatření lze rozdělit  na : 

 

 Vnější reţimová opatření – vnější reţimová opatření se týkají podmínek vstupu a 

výstupu osob, nebo vozidel z chráněného objektu. Stanovují konkrétní kontrolní 

opatření realizované fyzickou ostrahou (vrátní) 

 Vnitřní reţimová opatření – vnitřní reţimová opatření se týkají především opatření 

k omezení pohybu osob a vozidel po objektu, nebo jen v určitých oblastech.  

Reţimová opatření se týkají především činnosti vlastních pracovníků (zaměstnanců), 

 pohybu a chování osob, které přicházejí zvenčí četně dokladů a informací uvnitř 

 organizace. [1] 
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Významnou součástí ochrany organizace jsou reţimové dokumenty, od  těchto 

dokumentů se odvíjí celý chod organizace. Mezi tyto dokumenty patří: 

 

 Statut organizace – tento statut vyjadřuje cíl a účel činností organizace 

 Pracovní řád – popisuje funkční náplně jednotlivých pracovníků, práva, povinnosti a 

pracovní postupy 

 Organizační řád – jedná se o strukturu podniku a vazby jednotlivých částí i vlastní 

provozní činnosti 

 Spisový řád – určuje zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování, schvalování 

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

 Skartační činnost – vytříďování spisů dle skartačního řádu. (jedná se o skartační lhůty, 

apod.). [1] 

 

4.4 Fyzická ostraha 

 

Jde o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímţ hlavním úkolem je 

zabezpečit ochranu osob a majetku, bezpečnost střeţených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávní činnosti. 

 

Fyzická ostraha je realizována: 

 

 Komerční soukromé bezpečnostní sluţby 

 Vlastní organizační sluţby organizací a podniků 

 Státní ochranné sluţby – Policie ČR (sluţby ochrany ústavních činitelů,apod.). [2] 

 

Fyzická ostraha je nejdraţší. Na rozdíl od ostatních druhů ochran, které vyţadují 

vysoké počáteční investice (krom reţimové) a potom jen nízkou reţii, fyzická ostraha má 

nízké pořizovací náklady (výzbroj, výstroj, základní výcvik), ale potom vysokou reţii (platy). 

Je proto potřeba ji promyšleně kombinovat s dalšími dostupnými prostředky ochrany, aby 

bylo dosaţeno co nejvyšší efektivnosti. [5] 
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4.4.1 Předmět fyzické ostrahy 

Předmětem fyzické ostrahy je především ochrana a ostraha majetku na místech 

veřejně přístupných, na místech veřejně nepřístupných, dále v objektech určených pro styk se 

zákazníkem, ochrana a ostraha přepravy peněţních hotovostí a jiných cenností, osobní 

ochrana osob, zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných shromáţdění a dále zajištění 

výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované ochrany. 

 

4.4.2 Úkoly fyzické ostrahy 

Mezi úkoly fyzické ostrahy patří kontrolní propustková činnost, střeţení objektů a 

prostor stráţní sluţbou. Při vzniku mimořádné události, či na základě signálu o narušení 

objektu musí fyzická ostraha realizovat zásah (pult centralizované ochrany) a informovat 

místa poskytující pomoc – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, záchranná sluţba ČR, 

kriminalistické zajištění místa činu. 

 

4.4.3 Povinnosti pracovníka fyzické ostrahy 

 Zasahovat při zjištěné protiprávní činnosti s ohledem na přiměřenost zásahu 

 Zmobilizovat odpovědné sloţky, nebo síly k poskytnutí pomoci 

 Rozpoznat a odhadnout nebezpečí a hrozící rizika při narušení objektu 

 Realizovat opatření na záchranu ţivota, zdraví a majetku ve střeţeném objektu 

 

4.4.4 Oprávnění pracovníků fyzické ostrahy 

Pracovníci fyzické ostrahy nesmí poţadovat nebo vynucovat si podání vysvětlení, ani 

poţadovat prokázání totoţnosti. Co se týče omezení pohybu agresivní osoby jejím 

připoutáním k pevnému předmětu, nebo odebrání zbraně, pracovník fyzické ostrahy můţe, ale 

jen v případě nutné obrany, nebo krajní nouze.  

 

Fyzická ostraha vykonávající ostrahu na vrátnicích můţe provádět osobní prohlídku, 

prohlídku zavazadel a prohlídku soukromých vozidel, za určitých zákonem stanovených 

podmínek. [2] 
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4.4.5 Formy fyzické ostrahy 

Strážní služba 

 

Do této formy patří pozorování objektu včetně komunikací a parkovišť, zabránění 

nedovolené činností na těchto objektech a další úkoly: na pevných stráţnících, nebo na 

pochůzkových stráţnících. 

 

Bezpečnostní dohled 

 

Bezpečnostní dohled sleduje oprávnění pohybu a činnosti osob, dodrţování 

stanoveného vnitřního reţimu, doprovod osob a dozor nad vykonanými pracemi. Provádí se 

buď přímo, nebo prostřednictvím kamerových systémů. 

 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

 

Je realizován pěším způsobem, ve vozidle, nebo kombinovaně. Při této přepravě je 

ţivot a zdraví osob nejvyšší prioritou, nikoliv zásilka. 

 

Bezpečnostní průzkum 

 

Slouţí k seznámení se s terénem. Jde o momentální zjišťování bezpečnostní situace 

majetku a osob v určitém čase a prostoru. 

 

Kontrolní propustková služba 

 

Zabezpečuje reţim vstupu a vjezdu do objektu a jeho opouštění. 

 

4.4.6 Oprávnění použití donucovacích prostředků 

K prosazení oprávnění, nebo při vlastní sebeobraně, případně v krajní nouzi můţe 

zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury pouţít hmatů, chvatů, kopů a úderů 

sebeobrany, obušku, slzotvorného plynu a cvičeného psa s náleţitým osvědčením o stupni 

dosaţeného výcviku. Pouţití všech těchto postupů platí pouze v případě nutné obrany a krajní 

nouze. [2] 
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4.4.7 Metody fyzické ostrahy 

Rozumíme tím způsob, nebo postup k dosaţení určitého cíle. Jde o systém principů, 

zákonů a teoretických pouček, jimiţ je charakterizován objekt a proces poznání. Mezi tyto 

metody můţeme zařadit: 

 

Metoda fyzického pozorování 

 

Provádí se z pevných a pohyblivých stanovišť, jde o nejčastější metodu s cílem 

rozpoznat a zabránit narušení chráněného objektu. 

 

Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel 

 

Ochrana přes propustková stanoviště (vrátnice) s cílem zabránit neoprávněnému 

vnášení a vynášení majetku. Osobní prohlídku můţe jen se souhlasem provádět osoba 

stejného pohlaví. 

 

Metoda kontrola stavu 

 

Teplota vzduchu, vody, stav tlaků, elektrické napětí, ukazatelé poruch, hlásiče poţárů, 

hlášení vloupání. [2] 
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5 Charakteristika problematiky 

 

V této kapitole se zaměřím na historii Fakulty bezpečnostního inţenýrství, popis 

areálu, riziková místa objektu a stávající zabezpečení fakulty. 

 

Historie fakulty sahá do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor 

Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů 

bezpečnostního charakteru. Vizí fakulty je zajistit zvýšení úrovně výuky, srovnatelnou se 

vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí. 

 

Přestavba původního objektu, průběţné dílčí úpravy a aktuální obnova a doplňování 

vybavení, zejména učeben a laboratoří, přispívají k moţnosti zajišťování kvalitní výuky 

studentů FBI. V areálu fakulty je zajištěno stravování, pro snadnou dosaţitelnost odborné 

literatury bylo v objektu vybudováno pracoviště Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava, které 

zahrnuje i studovnu s přístupem na internet. 

 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství je nejmladší fakultou VŠB-Technické univerzity 

Ostrava. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje 

vědecko – výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a poţární 

ochranu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. [22] 

 

 

 

Obrázek č. 8 Fakulta bezpečnostního inţenýrství, budova LC. [22] 
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5.1 Popis areálu FBI 

 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství je umístěna v areálu bývalé základní školy na 

Lumírově  ulici 13, v Ostravě – Výškovicích. 

 

Obrázek č. 9 Budova Fakulty bezpečnostního inţenýrství. [24] 

 

 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství je tvořena pěti budovami, označenými LA, LB, 

LC, LD, LE. V areálu se nachází jídelna, Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, v knihovně je 

zřízen i přístup na internet a studovna.  

 

V budovách je celkem patnáct učeben, tři posluchárny, tři počítačové učebny, 

kancelářské místnosti pro zaměstnance a laboratoře (poţárně technické laboratoře, laboratoře 

protipoţárních a bezpečnostních systémů, laboratoře bezpečnosti práce a laboratoře 

bezpečnosti průmyslu). 

 

LC 

LD 

LE 

LA 

LB 
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V areálu FBI se nacházejí dvě parkoviště, parkoviště sever, které je určeno výhradně 

pro pracovníky FBI VŠB TU Ostrava a parkoviště jih pro studenty FBI, externí vyučující FBI, 

vyučující z jiných fakult, vozidla dopravní obsluhy a vozidla tělesně postiţených. Vjezd na 

parkoviště sever je přes závoru u nákladové rampy objektu LE a vjezd na druhé parkoviště je 

moţný přes závoru u trafostanice. Provozní doba obou parkovišť je stanovena na pracovní 

dny a dobu 5:30 aţ 20:00 hod. 

 

5.2 Stávající zabezpečení a riziková místa objektu FBI 

 

V této kapitole popíšu přehled stávajících prostředků zabezpečení objektu, přesněji se 

jedná o klasickou ochranu, technickou ochranu, reţimová opatření a fyzickou ostrahu. 

 

5.2.1 Klasická ochrana 

Areál je z velké části oplocen, obepíná všechny budovy, kromě LA a LE, kde se 

nachází příjezdová cesta k objektu. Oplocení těchto budov dosahuje výšky více neţ 180cm, 

vyjímaje budovy LD, kde plot dosahuje výšky pouze 130cm, představuje tudíţ určité riziko 

napadení. Co se týče oken, v budovách LB a LD jsou okna dřevěná, v přízemní části budovy 

LA okna kovová a v budově LC, která je po celkové rekonstrukci se nachází okna plastová. 

 

Dalším mechanickým zábranným systémem, který zabezpečuje prosklené části budov  

jsou mříţe. Konkrétně v areálu FBI jsou mříţemi zabezpečeny okna budov LD a LE, 

v budově LD jde přesně o zamříţování menších částí oken v přízemí, kde se nachází 

kanceláře. Na příjezdové cestě k objektu se nachází mechanická závora, která zabezpečuje 

vjezd a výjezd z objektu.  

 

 

Obrázek č. 10 Mechanická závora  
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Mezi nejrizikovější místa objektu bych zařadila především okna přízemních částí, 

k překonání prosklených oken a dveří není potřeba moc úsilí, sklo jde snadno rozbít, nebo lze 

vyříznout otvor a to i zcela bez jakéhokoliv hluku. 

 

5.2.2 Technická ochrana 

V objektu fakulty je nainstalován systém EZS, prostory Ústřední knihovny a 

děkanátu, které se nachází v budově LB a počítačových učeben v budově LA jsou 

zabezpečeny systémem pasivních infračervených čidel (dále jen PIR) od firmy Jablotron. 

V nově zrekonstruované budově LC jsou čidla PIR Dominus Milenium. Tato čidla představují 

novější verzi typu Dominus, s tím, ţe je doplněná o moţnost uloţení všech informací do 

centrální historie. 

 

Magnetické kontakty, které snímají otevření oken, nebo dveří, se zde v areálu také 

nacházejí a to v budově LC. Jsou umístěny na dveřích, které slouţí jako únikový východ. Jako 

další elektrický zabezpečovací systém, který je zde v areálu nainstalován, je kamerový 

systém. Tento kamerový systém střeţí prostory jak vně, tak i uvnitř objektu. Výstup z kamer 

je řešen tím způsobem, ţe ho sleduje vrátný na monitoru, v prostoru vrátnice. 

 

5.2.3 Režimová ochrana 

Do reţimové ochrany objektu lze zařadit uzamykání  budov a určitých učeben, vjezd a 

výjezd vozidel přes mechanickou závoru. Reţimová ochrana se prolíná s povinnostmi fyzické 

ostrahy, tudíţ lze zde zahrnout kontrolování příchodů a odchodů osob z objektu fyzickou 

ostrahou, dále například kontrola uzavření oken.  

 

Jako riziko bych uvedla absenci kontrolního zařízení, turniketu, do objektu můţe 

vstoupit jakákoliv neoprávněná osoba, za účelem protiprávního jednání, jako jsou krádeţe, 

nebo poškozování majetku. 
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5.2.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha na fakultě je řešena v podobě vrátných, probíhá zde třísměnný 

provoz: 

 

 První směna 06,00 hod. do 14,00 hod. 

 Druhá směna 14,00 hod. do 22,00 hod. 

 Třetí směna 22,00 hod. do 06,00 hod. 

 

Mezi povinnosti vrátného na směně patří kontrolování na ranní a odpolední směně 

příchodů a odchodů osob z objektu. Po 20 hod. provádět zápisy osob, které přicházejí do 

budovy a v sobotu, neděli a svátky zapisovat osoby po celý den do knihy návštěv. Vrátní 

dohlíţí na pořádek v budovách a okolí budov, parkoviště, příjezdové komunikace, závory, 

k čemuţ vyuţívá kamerového systému.  

 

Před ukončením kaţdé směny vrátný provede zápis o průběhu směny (o mimořádných 

událostech EZS, EPS, kamerovém systému) a předá tyto informace nastupujícímu vrátnému. 

Pracovník před ukončením druhé směny provádí kontrolu objektu (uzavření oken, zhasnutí 

všech světel, mimo nouzového a kontroluje všechny východy z budov). 

 

Vrátný na třetí směně provádí kontrolu počtu pracovníků, kteří se v objektu zdrţují, 

ověří, jak dlouho se v objektu budou zdrţovat. V době pochůzky se vrátnice a budova uzavírá. 

V případě zjištění skutečného narušení objektu vrátný nezasahuje, ale přivolá Policii České 

republiky, nebo Městskou policii a provede zápis do knihy hlášení.  

 

Fyzická ostraha po odchodu zaměstnanců provede kontrolu EZS, zda jsou místnosti 

řádně zakódovány a zařízení je funkční. O poruchách zařízení ihned informuje vedoucího. 
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6 Analýza rizik Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava 

 

Pro analýzu rizik objektu FBI jsem si vybrala analýzu moţných vad a jejich důsledků 

a to metodu FMEA. 

 

Metoda FMEA je analýza moţných vad a jejich důsledků, je to strukturovaná metoda, 

která umoţňuje odhadovat moţné problémy a jejich následky a následně pak vyhodnocovat 

vhodnost opatření, slouţící k eliminaci těchto problémů. 

 

Pro výpočet míry rizika jsem pouţila tento vzorec:   R = P x N x H  

 

 R - Míra rizika 

 P - Pravděpodobnost vzniku rizika 

 N - Závaţnost následků 

 H - Odhalitelnost rizika 

 

6.1 Analýza rizik metodou FMEA 

 

 

ČÍSLO 

 

UDÁLOST 

 

N 

 

P 

 

H 

 

P*N*H 

 

RELATIVNÍ ČETNOST 

1 Krádeţ předmětu, zařízení 6 7 5 210 20,7 

2 Vniknutí na střechu 4 3 4 48 4,7 

 

3 Překonání plotu 

 

5 7 5 175 17,3 

4 Napadení skrze okna 6 8 7 336 33,1 

5 Nedostatečná rychlost zásahu 6 3 3 54 5,3 

6 Vandalismus 

 

3 3 4 36 3,6 

7 Selhání kamerového systému 5 4 3 60 5,9 

8 Umístění výbušniny 

 

2 2 6 24 2,4 

9 Napomáhání pachateli 

 

2 3 5 30 3,0 

10 Terorismus 

 

3 1 3 9 0,9 

11 Výpadek elektrického proudu 2 2 5 20 2,0 

12 Drobné poškození vybavení 1 3 4 12 1,2 

 

Tabulka č. 3 Stanovení míry rizika a relativní četnosti 
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6.2 Paretův diagram 

 

Paretův diagram
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Graf č. 1 Paretův diagram 

 

6.3 Vyhodnocení analýzy 

 

Na základě provedené analýzy usuzuji, ţe nejzávaţnějším rizikem napadení je 

překonání oken. Dalším rizikem je krádeţ předmětu, nebo zařízení a dále také napadení 

objektu v důsledku překonání plotu.  
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7 Návrh optimálního řešení 

 

Analýzou rizik metodou FMEA v předešlé kapitole jsem vyhodnotila nejzávaţnější 

rizika událostí, hrozící Fakultě bezpečnostního inţenýrství. Z důvodu těchto rizik je nutné 

rozšířit stávající zabezpečení. Navrhuji dvě varianty řešení bezpečnostních opatření, které 

budou eliminovat tato rizika a napomůţou zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy. Návrhy řešení 

popisuji v následujících kapitolách. 

 

7.1 První varianta optimálního řešení 

 

V tomto návrhu opatření se zaměřím na zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy, pomocí 

posílení klasické ochrany přesněji mechanických zábranných systémů. V takovém případě se 

bude spoléhat ve velké míře na rychlý zásah fyzické ostrahy. Ta zde bude přítomna jako 

doposud, to tak, ţe čtyři vrátní se zde budou střídat nepřetrţitě ve třísměnném provozu a 

budou kontrolovat výstup stávajícího kamerového systému na vrátnici. Pro orientaci fyzická 

ostraha na Fakultě bezpečnostního inţenýrství v podobě čtyř vrátných představuje měsíční 

náklady okolo 40 000Kč. 

 

7.1.1 Klasická ochrana - oplocení 

Hlavním mechanickým zábranným systémem, který zvyšuje bezpečnost je ochrana 

perimetru. Ochranu perimetru areálu fakulty zajišťuje oplocení, které chrání všechny budovy, 

kromě budov LA a LE, u kterých se nachází příjezdová cesta a hlavní vchod do budovy. 

Oplocení budov LB a LC je 190 cm vysoké a nepředstavuje riziko překonání, ale plot u 

budovy LD dosahuje výšky pouze 130cm, tudíţ u této budovy navrhuji oplocení nové.  

 

Navrhuji pozinkované oplocení o výšce 175cm od firmy SAKA, pletivo je vyrobeno 

z pozinkovaného drátu 2,2mm, standardní rozměr čtyřhranného oka je 50x50mm. Cena tohoto 

pletiva je 95Kč za metr, role jsou balené po 25m. K výměně pletiva bude potřeba 150m, coţ 

je 6 rolí a 40 sloupků, kdy jeden sloupek o rozměrech 1800/38mm stojí 190Kč. 
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Ekonomické zhodnocení oplocení  

 

MATERIÁL METR/KUS CENA ZA METR/KUS [KČ] CENA CELKEM [KČ] 

Pletivo 150  95 14250 

Sloupky 40  190 7600 

 21850 

 

Tabulka č. 4 Ekonomické zhodnocení oplocení 

 

 

Obrázek č. 11 Pozinkované oplocení. [26] 

7.1.2 Klasická ochrana - prosklené části budov 

V další části se zaměřím na nevyhovující prosklené části, přesněji se jedná o okna 

přízemních částí budov, které nejsou dostatečně zabezpečeny a vstupní vchodové dveře. Jedná 

se o nejsnáze překonatelné části budovy. Největší riziko představují především přízemní okna 

budov LA a LB a dále části oken budovy LD, které nejsou zaopatřeny mříţemi. 

 

Některá okna ostatních budov jsou zabezpečena mříţemi, i kdyţ se nejedná o estetické 

opatření školního zařízení, z hlediska bezpečnosti jsou účinné, a tudíţ bych nenavrhovala jiný 

způsob zabezpečení.  

 

V přízemní části budovy LA se sice nenachází ţádné nadstandardně vybavené prostory, jako 

například učebny nebo kanceláře, ale překonáním oken se pachatel dostane například do 

šaten, nebo do skladů. Tím by se nacházel uvnitř objektu, navíc, jak je popsáno v předešlé 

kapitole, tato budova není oplocena. Budova LB je sice oplocena, ale není opatřena mříţemi, 

a jelikoţ se v této budově nachází učebny, představuje napadení také určité riziko.  

V budově LD jsou okna zabezpečeny mříţemi, ale jen dolní části oken, a protoţe se 

v těchto prostorách nacházejí kanceláře, bylo by vhodné horní části oken také zaopatřit. 
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Pro ochranu oken budov LA, LB a LD a dveří budovy LA bych navrhovala instalaci 

bezpečnostních fólií, které zabrání prohození předmětů a znesnadní vniknutí pachatele do 

objektu. Fólie mají nespornou výhodu a to je jejich nenápadnost, takţe nepřitahuje ţádnou 

pozornost. Navrhovala bych pouţít fólie se značením SCX od firmy NEXT. Je to čirá 

bezpečnostní fólie a slouţí jako ochrana před vniknutím do objektu, její tloušťka je 0,35mm. 

 

V budově LA se bude jednat o deset oken na pravé straně od vstupních dveří a deset 

oken na levé straně. V budově LB jde o dvacet oken a v budově LD o horní části dvaceti 

oken, to vše v přízemních částech budov. Plocha celého okna je 2,8m2 a plocha horní části  

2,2m2 . Fólie budou pouţity pro 40 celých přízemních oken, tudíţ bude potřeba 112m2 a 20 

horních částí oken, coţ je 44m2 Jedná se tedy o 156m2 fólie na okna. Hlavní vchodové dveře o 

dvou vstupech mají plochu prosklené části 10m2 . Dohromady tedy bude potřeba 166m2 fólie. 

 

Fólie se bude instalovat na vnitřní stranu prosklené plochy. V případě, ţe se pachatel 

pokusí sklo rozbít a překonat, fólie ho bude drţet pohromadě a sklo zůstane pro pachatele 

překáţkou. 

 

 

Obrázek č. 12 Bezpečnostní fólie na okna. [25] 

 

Ekonomické zhodnocení zabezpečení oken bezpečnostními fóliemi 

 

MATERIÁL CENA ZA 1 M2  [KČ] CENA ZA 166 M2 [KČ] 

Bezpečnostní fólie 690 114540 

 

Tabulka č. 5 Ekonomické zhodnocení fólií na okna 
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Celkové ekonomické zhodnocení oplocení a bezpečnostních fólií 

 

MATERIÁL CENA [KČ] 

Oplocení (pozinkované pletivo + sloupky) 21850 

Bezpečnostní fólie na okna 114540 

Celkem 136390 

 

Tabulka č. 6 Celkové ekonomické zhodnocení prvního návrhu 

  

Cena celkového návrhu zabezpečení je cenou čistě jen za potřebný materiál 

k uskutečnění návrhu a nejsou v ní zahrnuty poplatky za instalaci. 

 

7.2 Druhá varianta optimálního řešení 

 

V této variantě se zaměřím na zvýšení efektivity fyzické ostrahy tím, ţe zde bude 

probíhat dvousměnný provoz, to znamená, ţe se budou střídat dva vrátní a v nočních 

hodinách v objektu fyzická ostraha nebude. V takovém případě je nutné objekt fakulty 

zabezpečit více a to posílením klasické a technické ochrany. 

 

7.2.1 Klasická ochrana 

Posílení klasické ochrany navrhuji obdobné první variantě. Jedná se o pozinkované 

oplocení budovy LD o výšce 175cm od firmy SAKA a bezpečnostní fólie SCX na okna budov 

LA, LB a LD a na hlavní vchodové dveře budovy LA od firmy NEXT. Vše je podrobně 

popsáno v kapitole první varianta návrhu optimálního řešení. 

 

Celkové ekonomické zhodnocení oplocení a bezpečnostních fólií 

 

MATERIÁL CENA [KČ] 

Oplocení (pozinkované pletivo + sloupky) 21850 

Bezpečnostní fólie na okna 114540 

Celkem 136390 

 

Tabulka č. 7 Celkové ekonomické zhodnocení prvního návrhu 
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7.2.2 Technická ochrana 

Elektrický zabezpečovací systém chrání cenný majetek, a proto musíme mít jistotu, ţe 

systém bude spolehlivý. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole o stávajícím zabezpečení, v budovách 

fakulty je nainstalován systém EZS. 

 

Konkrétně prostory Ústřední knihovny, děkanátu a počítačových učeben jsou 

zabezpečeny systémem pasivních infračervených čidel (PIR) typu Dominus. V nově 

zrekonstruované budově LC je nainstalován systém PIR čidel typu Dominus Milenium, jedná 

se o novější verzi typu Dominus doplněná o moţnost uloţení veškeré manipulace včetně 

alarmu, zajištění a odjištění místností do centrální historie. Únikové dveře budovy LC jsou 

zabezpečeny magnetickými kontakty, které snímají otevření dveří. 

 

Určité prostory přízemních částí budov, přesněji učebny budovy LB a kanceláře 

budovy LD bych doplnila o zabezpečení systémem PIR čidel typu OASiS od firmy Jablotron. 

Narušení těchto místností by mohlo představovat velké riziko. V budově LB se nacházejí tři 

učebny, navrhuji do kaţdé z těchto místností umístit bezdrátové PIR čidlo JA-80P. Zmíněný 

detektor slouţí k detekci pohybu osob v prostoru, kryje aţ 112m2 podlahové plochy a stojí 

1582Kč. 

 

 

Obrázek č. 13 PIR čidlo JA-80P. [23] 

 

Zmíněné prostory kanceláří tvoří šest místností, kde také navrhuji instalaci PIR čidel. 

Z toho důvodu, ţe obě tyto přízemní části budov uvádím jako rizikové, pro zvýšení 

bezpečnosti bych navrhovala umístění PIR čidel i na chodby, tak aby kaţdou chodbu snímaly 

dvě čidla naproti sobě, stejně tak bych umístila dvě PIR čidla do přízemní části budovy LE.  

Nenachází se zde sice ţádné prostory, kterým by se měla věnovat zvláštní pozornost, 

ale pro jistotu, kdyby došlo k napadení objektu, bych čidla umístila na chodbu této budovy. 

Dále bych doplnila o pasivní infračervený detektor pohybu i venkovní prostor uprostřed 
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budov, jednalo by se o venkovní PIR čidlo JA-88P, který slouţí k indikaci narušení 

venkovního prostoru člověkem. Cena tohoto venkovního detektoru je 7500Kč. 

 

 

 

Obrázek č. 14 Venkovní PIR čidlo JA-88P. [23] 

 

V případě nepřítomnosti vrátného v nočních hodinách je nutné zabezpečit i hlavní 

vchodové dveře, které představují dva vstupy. Navrhuji pouţít magnetická čidlo JA-83MB od 

firmy Jablotron pro kaţdý vstup. Toto čidlo snímá otevření dveří a jeho cena je 1006Kč. 

 

 

Obrázek č. 15 Magnetické čidlo JA-83MB. [23] 

 

V důsledku toho, ţe fyzická ostraha bude probíhat ve dvousměnném provozu a 

nebude se v areálu nacházet v nočních hodinách, navrhuji Fakultu bezpečnostního inţenýrství 

napojit na pult centralizované ochrany. Tímto napojením dojde k omezení fyzické ostrahy 

objektu, tedy nasazených vrátných. 
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Pult centralizované ochrany, (dále jen PCO) je technické zařízení, které je zaloţeno na 

přenosu signálů z elektronických zabezpečovacích systémů, které nepřetrţitě monitoruje 

sledovaný objekt. Napojení bude fungovat způsobem, ţe z elektrického zabezpečovacího 

systému půjdou po telefonní lince datové signály do vlastního PCO a zprávy o stavu budou 

přijímány na operátorském pracovišti. Operátor zajistí výjezd zásahové skupiny, který daný 

objekt zkontroluje a v případě narušení vyrozumí cestou dispečera PCO Policii České 

republiky. 

 

 

 

Obrázek č. 16 Operátorské pracoviště PCO. [21] 

 

Měsíční náklady střeţení pultem centralizované ochrany budou činit 2200Kč. Další 

poloţka, za kterou bude účtován poplatek, je poplatek za výjezdy kvůli planým poplachům. 

Tento poplatek činí 300 Kč v případě, je-li planý poplach způsoben lidským faktorem, pokud 

je způsoben jiným faktorem neţ lidským, je zcela zdarma. Plané poplachy mohou být 

eliminovány tím způsobem, ţe výstupy z kamer a čidel budou napojeny na hlavní budovu 

VŠB-TU Ostrava, ta v případě poplachu zjistí, zda se jedná o napadení objektu a podle toho 

uskuteční přivolání pomoci. 

 

Ekonomické zhodnocení technické ochrany 

 

Tabulka č. 8 Ekonomické zhodnocení technické ochrany 

MATERIÁL/SLUŢBA POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA CELKEM 

PIR čidlo JA-80P 15 1582 23730 

Venkovní PIR čidlo JA-88P 1 7500 7500 

Magnetické čidlo 2 1006 2012 

Ústředna JA-83K 1 2640 2640 

Napojení a PCO (měsíční náklady)   2200 

   38082 
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Celkové ekonomické zhodnocení druhého návrhu 

 

MATERIÁL/SLUŢBA CENA CELKEM 

Oplocení (pozinkované oplocení + sloupky) 21850 

Bezpečnostní fólie na okna a dveře 114540 

PIR čidlo JA-80P 23730 

Venkovní PIR čidlo JA-88P 7500 

Magnetické čidlo 2012 

Ústředna JA-83K 2640 

Napojení na PCO (měsíční náklady) 2200 

 174472 

 

Tabulka č. 9 Celkové zhodnocení druhého návrhu 

 

 

Cenové zhodnocení druhé varianty optimálního řešení zahrnuje pouze ceny za 

potřebný materiál a sluţbu. V prvním návrhu jsem uvedla, ţe měsíční náklady na třísměnný 

provoz vrátných činí zhruba 40 000 Kč, ale jelikoţ se ve druhém návrhu řešení třísměnný 

provoz změní na dvousměnný a tím bude o dva vrátné méně, měsíční náklady fyzické ostrahy 

se sníţí na 20 000 Kč. 
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8 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrţení optimálního řešení zabezpečení a tím 

zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy na Fakultě bezpečnostního inţenýrství VŠB-TU Ostrava. 

Je důleţité podotknout, ţe ţádný zabezpečovací systém není absolutně spolehlivý, aby 

objektu poskytnul stoprocentní ochranu, proto je nutné vzájemně kombinovat druhy ochran. 

 

V úvodní části jsem se věnovala vybraným právním předpisům a technickým normám, 

které souvisejí s ochranou osob a majetku. Poté jsem charakterizovala jednotlivé druhy 

ochran. V následující části jsem se zaměřila na popis areálu Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství, riziková místa objektu a stávající zabezpečení. Pro posouzení bezpečnostního 

stavu a tím jeho vyhodnocení jsem provedla analýzu rizik metodou FMEA. 

 

 Zjistila jsem, ţe nejrizikovějšími událostmi se jeví překonání prosklených částí budov 

a pokus o napadení objektu v důsledku překonání oplocení. Na základě vyhodnocení 

provedené analýzy jsem navrhla moţná opatření vedoucí k eliminaci těchto rizik a zároveň ke 

zvýšení efektivnosti fyzické ostrahy, včetně ekonomického zhodnocení. Jedná se o dvě 

varianty moţného řešení.  

 

V první variantě optimálního řešení jsem se zaměřila pouze na sníţení nejvíce 

aktuálních rizik s tím, ţe v takovém případě se bude spoléhat na rychlý zásah fyzické ostrahy, 

která bude v objektu přítomna neustále. To znamená, ţe zde bude probíhat třísměnný provoz 

v podobě střídajících se čtyř vrátných, jako doposud, s posílením klasické ochrany. 

 

Ve druhé variantě jsem navrhla změnu provozu fyzické ostrahy z třísměnného na 

dvousměnný, to znamená, ţe v nočních hodinách fyzická ostraha v objektu přítomna nebude. 

V tomto případě musel být objekt zabezpečen více a to mechanickými zábrannými systémy, 

obdobnými první variantě, dále prvky technické ochrany, přesněji elektronickými 

zabezpečovacími systémy. Z důvodu absence vrátných v nočních hodinách byl objekt napojen 

na pult centralizované ochrany, který sleduje výstupy z elektronických zařízení a v případě 

poplachu zajišťuje zásah. 

 

Po ekonomickém zhodnocení obou návrhů jsem zjistila, ţe první varianta je tzv. 

moţností „levnější”, ale to pouze za pořizovací náklady. Druhá varianta má pořizovací 

náklady vyšší, ale přechodem provozu vrátných z třísměnného na dvousměnný a tím sníţení 
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počtu vrátných ze čtyř pouze na dva se sníţí měsíční náklady. Z tohoto důvodu se jeví jako 

efektivnější druhá varianta řešení. 
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