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Úvod 

Jiţ v minulosti se lidé snaţili chránit svůj majetek, zdraví a ţivoty, proto vynalézali 

nejrůznější ochranné prvky. Objevovaly se především všelijaké formy fyzické ochrany. Ta 

byla postupem času doplňována o jednoduché mechanické zábranné systémy. Tento 

způsob ochrany by se mohl osobě ţijící v dnešním moderním světě jednadvacátého století 

zdát jako primitivní a nedokonalý, ale ve své době byl však opodstatněný a dostačující. 

Tyto jednoduché principy jsou dodnes důleţitým základem moderních bezpečnostních 

systémů.  

 

Vzhledem k narůstajícím poţadavkům na poskytování kvalitního vzdělání je třeba 

školská zařízení vybavovat stále modernějším technickým vybavením v podobě 

počítačových učeben, laboratoří a multimediální technikou. Rostou také poţadavky na 

zacházení s osobními údaji, které jsou v dnešním světě snadno zneuţitelné. Pachatelé jsou 

mnohdy vybaveni nejmodernější technikou a pouţívají velice sofistikované metody pro 

překonání bezpečnostních systémů. S ohledem k tomuto trendu je zapotřebí neustálé 

inovace v komplexním oboru ochrany objektu.  

 

Areál Fakulty bezpečnostního inţenýrství je budova bývalé základní školy. Za dobu 

působnosti došlo k několika bezpečnostním úpravám. Byl zde instalován elektronický 

zabezpečovací systém a pro zabezpečení perimetru je budova vybavena monitorovacím 

kamerovým zařízením. Zcela je však opomíjena mechanická ochrana objektu, jejichţ  stav 

neodpovídá typu objektu. Proto jsem si vybral téma své bakalářské práce právě stanovení 

průlomové odolnosti vstupních otvorů fakulty Bezpečnostního inţenýrství.   

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit aktuální stav mechanických zábranných 

systémů budov Fakulty bezpečnostního inţenýrství, jejich návaznost na ostatní prvky 

bezpečnosti. Navrhnout na základě teoretických zkušeností a praktických poznatků 

klasickou ochranu, která by pomohla zabezpečit majetek fakulty před poškozením, 

zneuţitím či odcizením.    
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1  Právní a technické předpisy v oblasti ochrany objektů 

Zde je uveden základní souhrn právních předpisů a technických norem týkajících se 

ochrany objektů.  

1.1  Právní předpisy 

Ústava České republiky - jedná se o nejdůleţitější právní listinu v České republice. 

Ústava je nejvýše postaveným zákonem. Byla přijata dne 16. prosince 1992 Českou 

národní radou jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení Ústavy České republiky ve 

znění pozdějších novel. Ústava upravuje základní záleţitosti týkající se občana České 

republiky. Skládá se z preambule a osmi hlav.  

V hlavě první jsou obsaţeny základních ustanovení (např. definice státního zřízení, 

politického systému, postavení lidských práv). Hlava druhá popisuje moc zákonodárnou. 

Je zde popsáno rozdělení, základní úkoly, povinnosti a funkce Parlamentu, postup voleb do 

Poslanecké sněmovny a senátu, definice legislativního procesu. Hlava třetí popisuje post 

prezidenta České republiky, podmínky jmenování do funkce, pravomoc prezidenta 

republiky. V další části hlavy třetí se ústava věnuje sloţení a funkci vlády. Další hlavy se 

věnují Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, České národní bance a úpravě územní samosprávy. 

[5] 

Listina základních práv a svobod - první ucelený ústavní dokument, který zakotvil 

tradiční demokratická práva a svobody. Listina je součástí ústavního pořádku České 

republiky ve znění zákona č.162/1998 Sb. O vyhlášení listiny základních práv a svobod ve 

znění pozdějších novel (dále jen Listina).  

Základní práva a svobody obsaţené v Listině vyjadřují vztah mezi státem a občanem. 

Pro všechna základní práva a svobody platí, ţe jsou nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná a ţe jsou pod ochranou soudní moci. Listina se skládá ze 

čtyřiačtyřiceti článků členěných do šesti hlav.  V nich jsou postupně definována základní 

práva a svobody občana České republiky, práva národnostních menšin, hospodářská, 

sociální a kulturní práva, práva na soudní a jinou právní ochranu. [8] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Danstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_moc
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1,_soci%C3%A1ln%C3%AD_a_kulturn%C3%AD_pr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1,_soci%C3%A1ln%C3%AD_a_kulturn%C3%AD_pr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
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Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. V zákoně jsou uvedena práva na majetek a jeho ochranu. Např., ţe vlastník je v 

mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, pouţívat jeho plody a uţitky a 

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

neoprávněně zasahuje. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a 

zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí,  jména a projevů osobní 

povahy. Jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, můţe jej ten, kdo je takto 

ohroţen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. Komu hrozí škoda, je povinen k 

jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohroţení. Kdo způsobil 

škodu, kdyţ odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný, 

ledaţe by bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo jestliţe je 

způsobený následek zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil. [10] 

 

Trestní zákoník - Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Účelem tohoto zákona je ochrana zájmů společnosti, ústavního zřízení České republiky, 

práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob. V trestním zákoně jsou 

vymezeny jednotlivé trestné činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či 

jiné sankce lze za jejich spáchání uloţit. Popisuje některé okolnosti vylučující 

protiprávnost, jako jsou nutná obrana, krajní nouze, oprávnění pouţití zbraně, svolení 

poškozeného, plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu a výkon práva a povolání, riziko ve 

výrobě a výzkumu a lékařský zákrok. [11] 

 

Trestní řád Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů) upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona potrestáni.  Paragraf 76 odstavec 2. 

má své opodstatnění hlavně pro výkon fyzické ostrahy, kde uvádí, ţe kdokoliv můţe 

osobu, která byla přistiţena při trestném činu, zadrţet, je-li to nezbytně nutné k zajištění 

její totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Povinností osoby, která tak 

učinila je zadrţenou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, vyšetřovateli, 

vyhledávacímu orgánu, orgánu policie, nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci 

posádky. [7] 
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Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti - Zákon č. 

412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Definuje utajovanou informaci. Je jí  

skutečnost, se kterou by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České 

republiky nebo zájmům, k jejichţ ochraně se Česká republika zavázala, nebo by mohlo být 

pro tyto zájmy nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Utajované 

informace jsou zde zařazeny do čtyř stupňů utajení: přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené. 

Tento zákon vymezuje hlavní oblasti, ve kterých se utajované informace vyskytují a 

stanoví povinnosti, jak s nimi mají organizace a fyzické osoby nakládat. Zabývá se 

ochranou osob, objektů a předmětů a specifikuje zabezpečení objektů kombinací 

bezpečnostních opatření, jako je fyzická ochrana, technické prostředky, reţimové a 

administrativní opatření a další. [12] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je stanoveno jak 

nakládat s osobními údaji o fyzických osobách a práva a povinnosti při jejich zpracování. 

Dále stanovuje podmínky, při jejich předávání do zahraničí. Zákon chrání osobní údaje 

před jejich zneuţitím a také stanoví, kdo je oprávněn shromaţďovat a uchovávat osobní 

údaje tak, aby bylo zabráněno jejich zneuţití. [6]  

 

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákoník práce upravuje pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Jsou zde specifikována práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele V zákoníku je 

popsána také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [9] 
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1.2  Vybrané technické normy ochrany objektu 

Níţe uvedený výběr technických norem řeší rozdělení a poţadavky na prostředky 

mechanických zabezpečovacích systémů. 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání - Norma popisuje poţadavky a způsoby 

zkoušení jednokřídlých vchodových dveří a vnitřních dveří uzavírající prostory chráněné 

proti vloupání. Jsou zde uvedeny poţadavky a zkoušení jednotlivých částí dveří. [13] 

 

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

Poţadavky a klasifikace. Tato norma určuje poţadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken, a uzávěrů. [18] 

 

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vloţky pro zámky – poţadavky a 

zkušební metody. Tato metoda stanovuje poţadavky na pevnost cylindrických vloţek, na 

ţivotnost a odolnost proti korozi, bezpečnost proti vloupání. Stanovuje dvě kategorie 

pouţití podle funkčních vlastností a pět tříd bezpečnosti podle konstrukčních poţadavků a 

zkoušek, které simulují mechanický útok. [15] 

 

ČSN EN 1906 Bezpečnostní dveřní kování. Norma určuje zkušební metody a 

poţadavky na trny klik a připevňovací prvky, ovládací momenty, přípustný volný posuv, 

volný úhlový pohyb a vychýlení, ţivotnost, statickou pevnost a odolnost proti korozi klik 

s pruţinou a bez pruţiny, knoflíků pro dveře a podobně. V kombinaci s dveřními štíty, 

nebo dveřními rozetami ovládanými střelkou, závorami. [16] 

 

ČSN EN 12 320 Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - 

Poţadavky a zkušební metody. V této normě jsou popsány zkušební metody pro zjištění 

pevnosti, bezpečnosti, funkčnosti a odolnosti proti korozi visacích zámků a příslušenství 

visacích zámků, pouţívaných v budovách. [14] 

 

ČSN EN 356  Odolnost skla proti ručně vedenému útoku. Norma stanovuje 

poţadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby zabránila 

vniknutí zlodějům nebo útokům vandalů. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní 

zasklení do 8 kategorií odolnosti proti působení síly od ocelové koule a sekery. [17] 
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2  Integrovaný bezpečnostní systém 

Při návrhu zabezpečení objektu nelze nahlíţet na problematiku jako na dílčí prvky, je 

třeba problém řešit komplexně jako celek.  

2.1  Struktura a prvky integrovaného bezpečnostního systému (IBS) 

Integrovaný bezpečnostní systém je tvořen těmito částmi : 

Mechanické zábranné systémy - Tvoří pevnou překáţku a jejich hlavním úkolem je 

co nejdéle zdrţet pachatele při násilném a neoprávněném vstupu do objektu nebo v krajním 

případě mu v tom zcela zabránit. Další důleţitou funkci mají při prevenci napadení 

objektu. Pachatel, který spatří zjevné mechanické zábranné systémy stěţující přístup do 

objektu, raději od svého jednání upouští a vyhledává jiný, snadněji napadnutelný objekt.  

 

Signalizační a monitorovací systémy - do této kategorie patří Elektronické 

zabezpečovací systémy (dále jen EZS) a kamerové systémy. Monitorují střeţený prostor. 

V případě, ţe dojde k narušení tohoto prostoru, mají za úkol zaznamenat, ţe došlo 

k napadení případně blíţe specifikovat místo napadení a předat tuto informaci.  

 

Systémy organizačních opatření a ostrahy - v této části je zahrnuta reţimová a 

fyzická ochrana. Jejím úkolem je přijmout zprávu o napadení objektu a učinit odpovídající 

opatření pro navrácení celého integrovaného systému do stavu, ve kterém byl před 

napadením objektu.  

Optimálního zabezpečení dosáhneme průnikem jednotlivých částí viz. obrázek 1. 

Vynechání některého z prvků by vedlo k nefunkčnosti celého integrovaného 

bezpečnostního systému. [2] 

 

Obrázek 1 - Integrovaný bezpečnostní systém [2] 
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2.2  Základní druhy ochrany 

V této části jsou uvedeny základní druhy ochrany.  

 

Klasická ochrana - Představuje vývojově nejstarší typ ochrany, neodmyslitelně patří 

k základům kaţdého zabezpečovacího systému. Jejím úkolem je vytváření různých zábran, 

znemoţňujících odcizení či zničení majetku, nebo alespoň vytvoření takové překáţky, 

která by pachateli ztíţila cestu k dosaţení jeho cílu. Je tvořena prostředky mechanických 

zábranných systémů, o kterých se podrobněji rozepíši v kapitole 3. [2] 

 

Technická ochrana - Jedná se o nejmladší druh ochrany. Hlavním cílem je co 

nejrychleji odhalit pachatele a předat zprávu o narušení objektu. Umoţňuje tak včasné 

zachycení pachatele a zamezí mu v jeho další trestné činnosti. Technická ochrana 

podporuje ochranu klasickou a v co největší míře zefektivňuje ochranu fyzickou.  

Technická ochrana je realizována v podobě EZS, kamerových monitorovacích systému a 

elektronickou poţární signalizací (dále jen EPS). [3] 

 

Režimová ochrana - Jedná se o souhrn organizačně administrativních opatření a 

postupů, k zajištění poţadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. Reţimová ochrana je nedílnou součástí celkové 

ochrany objektů, je zde stanoven provozní řád objektu, stanovena práva a povinnosti osob 

pohybujících se v daném objektu. Jsou zde rozdělena reţimová opatření týkající se činnosti 

pracovníků uvnitř organizace (vlastních zaměstnanců), pohyb a chování osob 

přicházejících zvenčí. [1] 

 

Fyzická ostraha- Je pomyslným vrcholem celého bezpečnostního systému. Její 

funkce je vykonávána vrátnými, hlídači, soukromou bezpečnostní agenturou, městskou 

Policií, či Policií ČR. Jedná se o nejdraţší stupeň ochrany. Zřizovací náklady jsou sice 

nízké, ale hlavní investicí jsou zde reţijní náklady. [1] 
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3  Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), představují nejstarší druh zabezpečení. 

Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překáţku proti 

násilnému vniknutí osob zabránit, nebo ztíţit pachateli vstup do objektu a zamezit tak 

znehodnocení a krádeţi předmětů, techniky a zařízení umístěné uvnitř objektu. [1, 2] 

3.1  Stanovení průlomové odolnosti otvorových výplní. 

Doba, kterou musí pachatel vynaloţit na překonání MZS, bývá často delší, neţ je pro 

něho únosné, coţ je předpokladem efektivního fungování MZS, které musí vytvořit pevnou 

hranici definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení. Z hlediska záměru se 

jedná 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 

V obecné rovině lze konstatovat, ţe kaţdý mechanický zábranný systém lze překonat. 

Kvalita systému se hodnotí stupněm pasivní odolnosti, ta se odlišuje mnoţstvím 

vynaloţené energie, času, důmyslnosti a druhu pouţitého nářadí potřebného k jeho zdolání. 

Stupeň pasivní odolnosti se stanovuje v závislosti na typu objektu, respektive stupněm 

zájmu, který vzbuzuje.  Mechanické zábranné systémy mají za úkol prodlouţení časového 

intervalu  t, který pachatel potřebuje k dosaţení chráněného zájmu. Tento interval je 

vyjádřen vzorcem 1.  

                                                        12 ttt        (min)                                                   (1) 

kde: 

 t - časový interval potřebný k překonání překáţky, 

t2 - čas zahájení útoku na překáţku, 

t1 - čas konečného překonání překáţky. [2] 
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Doba průlomové odolnosti pro dveře, okna, mříţe, vrata apod. Je stanovena 

v klasifikaci bezpečnostní třídy v tabulce 1.  Skutečný reálný čas potřebný k překonání 

otvorové výplně je dvou aţ tři násobek tohoto času. Hodnota uvedená v tabulce je čas 

zkušební.  

Tento časový údaj lze aplikovat i na jednotlivé části dveřních a jiných uzávěrů. Doba 

průlomové odolnosti se tak stanoví jako doba průlomové odolnosti komponenty zařazené 

do nejniţší bezpečnostní třídy. Například jsou-li bezpečnostní dveře, zařazené do třídy 

bezpečnosti 3, uzamčeny cylindrickou vloţkou v bezpečnostní třídě 2, stanoví se doba 

průlomové odolnosti jako doba potřebná k překonání cylindrické vloţky. V tomto případě 

by doba průlomové odolnosti byla 3 minuty. [2, 18] 

Tabulka 1 - klasifikace bezpečnostních tříd otvorových výplní [2] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odporový 

čas 

(min) 

1 
nepouţívá 

se 

Příleţitostný zloděj zkouší rozbít okno, 

dveře, nebo okenice s uţitím fyzického 

násilí např. kopáním, naráţení ramenem, 

zdviháním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A 

Příleţitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, 

dveře nebo okenice uţitím jednoduchých 

nástrojů, např. šroubováku, kleští, klínu 

3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup pouţitím 

dalšího šroubováku a páčidla 
5 

4 C 

Zkušený zloděj dále pouţívá pily, kladiva, 

sekery, sekáče a přenosné akumulátorové 

vrtačky 

10 

5 D 

Zkušený zloděj dále pouţívá elektrické 

nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu, 

úhlovou brusku o průměru kotouče 

maximálně 125mm 

15 

6 E 

Zkušený zloděj dále pouţívá výkonné 

elektrické nářadí např. vrtačku, přímočarou 

pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče 

maximálně 230 mm 

20 
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3.2  Rozdělení mechanických zábranných systémů 

Mechanické zábranné systémy pouţívané k ochraně objektů je moţno rozdělit do 

různých okruhů ochranných zón. Existují základní tři.  

Obvodová ochrana - Slouţí k zajištění obvodu kolem perimetru chráněného objektu. 

Perimetrem je obvykle myšlena hranice vytyčená katastrálním úřadem. Bývá realizována 

přírodními, nebo umělými bariérami (vodní toky, ploty zdi apod.) na hranicích pozemku. 

Vizuálně vyznačují tuto hranici. Pod tuto ochranu spadají i veškeré branky, brány, závory, 

propusti apod. omezující či zabraňující přístupu neoprávněných osob, popřípadě vjezdu 

neoprávněných vozidel na pozemek chráněného objektu.  Obecně lze MZS obvodové 

ochrany rozdělit do šesti základních skupin: 

- klasické drátěné oplocení 

- bezpečnostní oplocení 

- vysoce bezpečnostní oplocení 

- vrcholové zábrany 

- podhrabové zábrany 

- vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Plášťová ochrana - Tato oblast mechanického zabezpečení v sobě zahrnuje jak 

stavební prvky budov (stěny, stropy, střechy a podlahy), jejichţ mechanická odolnost je 

závislá především na pouţitém materiálu, tak samotné otvorové výplně (dveře, okna, 

vikýře apod.) v plášti budovy. Tyto výplně často představují nejzranitelnější místa a bez 

kvalitního zajištění umoţňují pachateli snadný přístup do objektu. Tato část ochrany bude 

dále popsána v kapitole číslo 4.  

Předmětová ochrana - Úkolem předmětové ochrany je chránit konkrétní cenné 

předměty (peníze, šperky, cenné papíry, důvěrné dokumenty, zbraně,  apod.)  nacházející 

se v objektu. Předmětová ochrana bývá realizována především různými bezpečnostními 

schránkami komorovými a skříňovými trezory. [2] 
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4  Mechanické zabezpečení otvorových výplní 

Ze statistik vyplývá, ţe nejčastější způsob napadení objektu je vstupními dveřmi, nebo 

okny. Důvodů proč pachatelé volí tuto variantu je několik, nejdůleţitějším faktorem je 

snadná překonatelnost. Velice často se u těchto otvorových výplní setkáváme 

s průměrnými komponenty, vyrobených z nepříliš kvalitních materiálů, tyto pak pachateli 

nekladou téměř ţádný odpor a umoţní mu snadný vstup do objektu.  Na obrázku 2 

můţeme vidět statistické údaje znázorňující poměry jednotlivých způsobů vniknutí do 

objektu. [2] 

 

Obrázek 2 - Způsoby vniknutí do objektu [2] 

4.1  Zabezpečení okenních otvorů 

Okno je výrobek s průhlednou nebo průsvitnou výplní, slouţící k dennímu prosvětlení, 

moţnosti výhledu, nebo přímého větrání místnosti. Z těchto hledisek se jedná o 

nepostradatelný stavební prvek. Okenní otvory jsou  druhé nejčastější místo kudy se 

pachatel snaţí proniknout do objektu. Mezi tyto otvory můţeme řadit různé druhy oken 

(balkónové, vikýřové, garáţové, sklepní, násypných otvorů apod.), ale i balkónové dveře. 

Okna lze dělit podle různých kritérií např. s otevíratelnou, nebo neotevíratelnou konstrukcí. 

Otevíratelná okna se dále člení na vyjímatelné, sklápěcí, vyklápěcí, výkyvné, otočné, 

posuvné, výsuvné, zásuvné a různé kombinace předešlých. [2] 
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4.1.1  Požadavky na jednotlivé části okenních otvorů 

Okna lze rozdělit na několik samostatných dílů, na které jsou kladeny rozdílné nároky. 

Je třeba myslet na to, ţe okno jako celek bude odolné, jako jeho nejslabší část.  

Okenní rám musí být pevný, pevně ukotvený do ostění, pojištěný dostatečně dlouhými 

kovovými skobami a zhotovený z kvalitního materiálu. V dnešní době se pro výrobu 

pouţívá výhradně dřevo, různé slitiny kovu a PVC profily.  

Okenní křídlo, je pohyblivá část okna. Skládá se z rámu okenního křídla a okenní 

výplně. Je důleţité, aby jeho celá konstrukce byla dostatečně pevná v krutu, jinak by 

mohlo při pohybu okna dojít k prasknutí skleněné části. Pokud je křídlo rozměrnější 

pouţívají se pro jeho zpevnění svislé, nebo vodorovné poutce.  

Jako výplň okenního křídla se běţně pouţívá ploché sklo taţené, nebo tabulkové sklo 

plavané tloušťky 3 mm. Výplň je nejslabším bezpečnostním článkem oken.  

Okenní uzávěry a kování musí být kvalitní a zajišťovat funkci bezpečného uzavření 

okna  tak, aby nemohlo dojít k nenásilnému vloupání. Slouţí ke stabilizaci okenního křídla 

a k jeho uzamčení v poloze zavřeno. Nové typy oken umoţňují uzamknout křídlo i 

v poloze větrací štěrbiny  

Okenní závěsy jsou body, na kterých se okenní křídlo pohybuje. Musí být pevně 

uchyceny jak do samotného křídla, tak i rámu okna. Okenní závěsy se zpravidla umisťují 

tak, aby okna v uzavřeném, nebo polootevřeném stavu nebylo moţno vysadit ani vypáčit.  

Samostatnou kapitolou okenních otvorů jsou balkónové dveře. V případě, ţe se 

nacházejí v přízemí, nebo na snadno přístupném místě věnuje se jim stejná pozornost jako 

vstupním dveřím. U balkónových dveří je systém uzávěr a kování sloţitější. Pro zajištění 

prosklené plochy platí totéţ co pro okna. [2] 
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4.1.2  Prvky pro zvýšení průlomové odolnosti okenních otvorů 

V této kapitole jsou uvedeny nejpouţívanější prvky pro zvýšení průlomové odolnosti 

okenních otvorů.  

Mříže - Mříţe jsou jednou z nejdéle pouţívaných klasických mechanických zábran. 

Kromě samotného zvýšení průlomové odolnosti plní také výraznou funkci odrazujícího 

účinku.  Pachatel, který spatří mříţe, raději vyhledá jiný objekt, který bude vizuálně snáze 

překonatelný.  

Mříţe lze dělit podle různých kritérií. Např. podle konstrukce, na pevně kotvené, 

odnímatelné, otevírací, rolovací, nebo podle umístění na vnější, vnitřní, meziokenní.  

Konstrukce mříţí musí mít takové provedení, aby jí nebylo moţné v celé její ploše 

prohnout a pruty nebylo moţné od sebe roztáhnout. Jako nejlepší materiál vyhovuje 

tepelně zpracovaná ocel. Jednotlivé pruty by měly být vyztuţeny příčníky. Spoj prutu 

s příčníkem musí být proveden kvalitním nerozebíratelným spojem. U posuvných 

nůţkových mříţí jsou pruty a nůţky spojeny pomocí nerozebíratelných čepů, které 

umoţňují jejich natáčení.  

Existují dva základní způsoby, jak mřiţ upevnit. Prvním způsobem je ukotvení přímé, 

kdy kotvící tyče jsou rovné a jsou zapuštěny rovnoběţně se stěnou. Tento způsob 

umoţňuje snadné vytrţení mříţe. Druhý bezpečnější způsob je ukotvení kolmé. Kotvící 

tyče mříţe jsou ohnuty na koncích pod úhlem devadesáti stupňů. Tyto jsou pak zasazeny 

do čela zdi. Toto ukotvení nám umoţňuje hlavně u slabších zdí zcela stabilní spojení skrz 

zeď.  U obou způsobů ukotvení je třeba, aby kotvící tyče byly na koncích opatřeny 

návarem, nebo rozkováním které zabraňuje vytrţení mříţe. Obě provedení jsou znázorněny 

na obrázku 3.  

Velikost ok mříţí se volí podle zamýšleného pouţití. Pokud chceme zamezit průlezu 

pachatele mříţí, volíme klidně větší oka. V případě, ţe chceme chránit drobné zboţí 

schované za výlohou, volíme taková oka, aby jimi nebylo moţné prostrčit ruku.  Při volbě 

velikosti ok je třeba brát v potaz fakt, ţe čím menší velikost zvolíme, tím méně bude přes 

mříţe pronikat světlo.  Proto je potřeba vybírat reálný kompromis. [2]  
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       Obrázek 3 - Moţnosti upevnění mříţe (vlevo upevnění přímé, vpravo upevnění kolmé) 

Bezpečnostní rolety - Bezpečnostní rolety neposkytují z hlediska bezpečnosti takovou 

ochranu jako mříţe. Jejich funkce je především preventivní, čímţ mohou odradit 

potencionálního pachatele. Konstrukce rolet se velice podobá konstrukci navíjecích mříţí.  

Rolety tvoří lamely, které jsou mezi sebou pevně, ale pruţně spojeny. Tyto lamely 

zapadají po stranách do vodících a ve spodní části do dosedacích lišt. Lamely 

bezpečnostních rolet jsou vyráběny z hliníku nebo ocele, který bývá vyplněn 

polyuretanem, nebo jsou vyráběny jako taţené silnostěnné hliníkové profily. Toto 

provedení má vysokou pevnost, nedá se však zaplnit a proto neplní funkci zateplení. 

 Pohyb rolety můţe být zajištěn ručně, nebo elektricky. Moţná je také varianta 

centrálního ovládání rolet. Uţivatel si můţe zvolit čas, kdy budou rolety staţeny a 

vytaţeny, nebo můţe ovládat pohyb rolet po celém objektu z jednoho centrálního místa. 

Velice důleţitým prvkem rolety je uzamykací systém, který roletu zajistí ve staţené poloze 

a roletu nelze zvenčí vysunout. [2] 

Bezpečnostní fólie - Jedná se o lacinější a elegantní řešení. V místech kde je 

neestetické pouţívat mříţe a rolety je to jedno z mála funkčních řešení. Bezpečnostní fólie 

byla vyvinuta v USA firmou NASA v rámci jejího kosmického výzkumu. Je li tato fólie 

nalepena na dostatečně tlusté sklo (přibliţně 3 – 6 mm), můţe toto sklo fungovat jako 

mechanická zábrana. 

Bezpečnostní fólie zpomalují přístup pachatele do objektu obdobně jako mříţe. 

Zamezují moţnosti prohození cizích předmětů, jakými jsou například cihla, kámen, 

dlaţební kostka apod. Neopomenutelnou vlastností je také ochrana proti případně tlakové 
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vlně způsobené explozí.  Při porušení skleněné tabule opatřené fólií nedojde k vysypání. 

Na skle se pouze objeví prasklinky úměrné síle úderu.  

Fólie jsou nejčastěji vyráběny v čirém provedení, existují také varianty s matnou, 

poloprůhlednou, protisluneční a tepelně izolační úpravou. Na výrobu se pouţívá ultra čistý 

polyester. Tloušťka fólie se pohybuje okolo 150 – 400 µm a má 90% propustnost světla. 

[2] 

Bezpečnostní skla - Stejně jako bezpečnostní fólie představují bezpečnostní skla 

estetickou ochranu. Pořizovací náklady jsou ovšem na rozdíl od fólií vyšší. Vyskytují se ve 

dvou variantách.  

Bezpečnostní skla tvrzená, jejichţ základní funkce je, ţe při rozbití dojde k roztříštění 

skla na mnoţství drobných neostrých úlomků. Tyto skla mají aţ pětkrát větší mechanickou 

pevnost  a třikrát zvýšenou odolnost proti nárazu v porovnáni s obyčejným plochým sklem. 

Tyto skla se  vyuţívají u výplní vnitřních dveří, prosklených ploch sportovišť apod.  

Další mechanicky velice odolnou variantou jsou bezpečnostní skla vrstvená. Vyrábějí 

se plošným spojení několika vrstev obyčejného plochého skla s jednou, nebo více vrstvami 

polyvinylbutyralové fólie. Tyto skla se vyznačují vysokou pevností a elastičností. 

Vyznačují se vysokou ochranou proti násilným útokům, absorbují zvuk a redukují prostup 

ultrafialového záření.  

Vrstvená bezpečnostní skla lze dělit na bezpečnostní skla vrstvená pro stavební účely. 

Tato skla plní obdobnou úlohu jako skla tvrzená. Jsou vyrobena ze dvou tabulí skla o 

tloušťce 3 mm a fólie tloušťky 0,4 mm. Další variantou jsou bezpečnostní skla vrstvená 

odolná proti proraţení. Jedná se o stejnou konstrukci jako u skel pro stavební účely, rozdíl 

je pouze v tloušťce fólie, která je u těchto skel 0,8 mm. Nejbezpečnější variantou 

pouţívanou v komerčním vyuţití jsou bezpečnostní skla vrstvená odolná proti násilnému 

vniknutí. Tento typ se skládá ze tří skel tloušťky 4mm a dvou fólií o tloušťce 0,8mm. Toto 

sklo je schopné odolávat opakovaným úderům dlaţební kostkou, sekerou, lešenářskou tyčí 

apod.  

V tabulce 2. lze porovnat odolnost bezpečnostních vrstvených skel v závislosti na 

počtu vrstev a tloušťce pouţité fólie. Ve sloupci se sloţením výplně je tučným písmem 

vyznačena tloušťka fólie a normálním písmem tloušťka skla. [2] 
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Tabulka 2 - Odolnosti bezpečnostních vrstvených skel proti násilnému vniknutí [2] 

Složení výplně tloušťka (mm) 
Počet úderů potřebných k překonání skla 

Sekera Lešenářská tyč 

3 + 0,8 + 3 18 10 

3 + 1,5 + 3 35 20 

3 + 0,8 + 3 + 0,8 + 3 49 27 

 

4.2  Zabezpečení dveřních otvorových výplní 

Dveře slouţí k uzavření vstupního otvoru do budovy. Z uvedené statistiky plyne, ţe 

pachatelé nejčastěji volí právě tuto cestu.  

4.2.1  Požadavky na jednotlivé části dveřních otvorů 

Stejně tak jako okenní otvory lze dveřní otvor rozdělit na několik základních částí, 

které musí splňovat předepsané poţadavky.  

Zárubeň je v podstatě rámová konstrukce, která ohraničuje průchozí vstupní otvor a 

slouţí k ukotvení dveřního křídla. Moderní zárubně pro bezpečnostní dveře jsou vyrobeny 

ze silného ocelového plechu. Pro správnou funkčnost je potřebná kvalitní montáţ zárubně 

do ostění. Prostor mezi ostěním a zárubním se doporučuje vylít betonem pro dosaţení 

poţadované odolnosti proti násilnému překonání roztaţením prostoru v oblasti 

 uzamykacího systému.   

Závěsy jsou součástí křídla dveří i zárubně. Velice důleţité je pevné ukotvení v desce 

dveří i v zárubni. Vchodové dveře do objektu by měli být orientovány tak, aby závěsy byly 

uvnitř objektu. Tak aby je nemohl pachatel napadnout.  

Dveřní křídlo musí být pevné a tuhé. Nesmí působením vnější síly dojít k jeho 

průhybu, který by umoţnil pachateli pouţít páčidlo. Musí být z materiálu znemoţňujícího 

proraţení dveřní výplně např. prokopnutím.  

Dveřní kování musí být bytelné a vyrobené z kvalitního materiálu. Vnější štíty se 

připevňují z vnitřní strany dveří bezpečnostními šrouby s vysokou pevností. Bezpečnostní 

štíty chrání mechanizmus zadlabacích zámků před hrubým útokem především rozlomení 

cylindrické vloţky. [2] 
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4.2.2  Úpravy pro zvýšení průlomové odolnosti  

Existuji dva způsoby jak zabezpečit dveřní otvory. Můţeme si zvolit mezi 

bezpečnostní úpravou stávajících dveří, nebo kompletní výměnou za bezpečnostní dveře.  

 

Úprava stávajících dveří - Z finančního hlediska se jedná o nejméně nákladnou 

variantu. Při výběru kvalitních bezpečnostních prvku, pečlivém řemeslném provedení 

jejich montáţe mohou i takovéto dveře splňovat náročné poţadavky na bezpečnost. Tyto 

úpravy spočívají především v zesílení a výztuze dveřního křídla, osazení kvalitním 

zadlabacím zámkem, montáţí bezpečnostního kování a vyztuţením, nebo zesílením 

zárubní. 

Zárubně se vylévají betonem, tím dojde ke zvýšení jejich odolnosti proti roztaţení. 

Některé firmy zabývající se výrobou bezpečnostních dveří tento krok nedoporučují, jelikoţ 

se tím zpevňuje opora slouţící pachateli k páčení.  

Zpevnění dveřního křídla se obvykle provádí ocelovým plechem tloušťky 1 mm. Toto 

zpevnění slouţí jako ochrana proti průrazu nebo proříznutí. Dále je třeba zabezpečit křídlo 

zábranami proti násilnému vysazení. Velice efektivní je pouţití přídavných rozvorových 

zámků. Tato konstrukce je znázorněna na obrázku 4.  

Dveřní kování, mechanizmus zadlabacího zámku a cylindrická vloţka se nahrazuje 

komplexním bezpečnostním uzavíracím systémem. [2] 

 

Obrázek 4 - Dveře opatřené závorami Mul-t-lock 500 [23] 

http://www.dvere-sup.cz/mtl500_katalog.pdf


18 
 

Bezpečnostní dveře - Za bezpečnostní dveře lze povaţovat souhrn speciálních 

stavebních, technických a bezpečnostních prvků. Tento typ dveří eliminuje nejčastější 

slabá místa běţných dveří, mezi která patří plocha dveří, zárubeň, závěsy, zámek dveří, 

vloţka zámku, a v neposlední řadě klíče.  

Základní charakteristikou bezpečnostních dveří je zařazení do bezpečnostní třídy. 

Klasifikováno je šest tříd, přičemţ platí, ţe čím je číslo vyšší, tím lepší stupeň ochrany 

dveře poskytují. Bezpečnostní třídy jsou klasifikovány na základě evropských norem ČSN 

P ENV 1627 – 1630. Třídy 1 a 2 označují klasické dveře, které nemají téměř ţádné 

bezpečnostní parametry. Třídy 3 a 4 představují bezpečnostní dveře schopné velmi dobře 

ochránit soukromý majetek. Do kategorií 5 a 6 patří speciální dveře umisťované například 

v bankách.  

Dveřní křídlo bezpečnostních dveří je zhotoveno z několika vrstev různých materiálů. 

První vrstva je plášť, jeho efekt je pouze vizuální. Provedení můţe být odlišné jak na 

vnitřní, tak na vnější straně dveří. Lze vybírat z mnoha povrchových úprav, od různých 

odstínů plastů po kresby dřeva.  Další vrstvou je ocelový plech, který zpevňuje dveře proti 

proraţení.  Samotný vnitřek dveřního křídla tvoří ocelový rám s ocelovou konstrukcí 

vyplněný tepelně a zvukově izolační pěnou. Na obrázku 5 jsou znázorněny jednotlivé 

vrstvy dveřního křídla a jejich pořadí.  

Jako ochrana proti násilnému vypáčení, nebo vysazení dveřního křídla v zavřené 

uzamčené poloze slouţí bezpečnostní čepy, obrázek 6.  Ty jsou rozmístěny po celém 

obvodu dveřního křídla. Na hraně dveřního křídla, která je opatřena závěsy jsou tyto čepy 

pevné. Na ostatních hranách jsou čepy výsuvné, mechanicky spojené s uzamykacím 

systémem zámku. V momentě kdy dojde k otočení zámku do polohy zamčeno, vysunou se 

tyto čepy do otvorů v zárubni a tím křídlo zajistí.  Počet čepů se liší vzhledem 

k jednotlivým provedením a bezpečnostním třídám, do které jsou dveře zařazeny.  [2] 
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Obrázek 5 - Vrstvy bezpečnostních dveří [21]      Obrázek 6 - Rozmístění bezpečnostních čepů [21] 

Často opomíjenou, ale přesto velice důleţitou částí dveřního otvoru jsou zárubně. 

Vyrábějí se z ocelového plechu tloušťky 1,5mm nebo 2mm. Pro ještě dokonalejší odolnost 

proti násilnému vniknutí je zárubeň zesílena v místech závěsů, zámku a čepů. Zesílení je 

provedeno navařením několika dalších vrstev plechu v těchto oblastech obrázek 7. 

Samotné upevnění zárubně do ostění musí být velice pevné a trvalé. Aby se zamezilo 

roztaţení dveří, musí být prostor mezi ostěním a zárubní dokonale vylitý betonem. Počet 

otvorů pro pojistné čepy je volitelný. Jejich počet a přesné rozmístění záleţí na typu 

dveřního křídla. Z  důvodů estetického sladění zárubně s dveřním křídlem a tepelného 

odizolování od vnějšího prostředí, lze bezpečnostní zárubně vybavit dodatečným 

obloţením.   [2] 

 

Obrázek 7 - Bezpečnostní zárubně – výztuhy kritických míst [22] 
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Nejzranitelnějším místem vchodových dveří je zámkový uzávěr sloţený z hlavního 

zámku a kování. Standardní dveřní kování má nízkou pasivní bezpečnost a lze jej lehce 

překonat. Způsoby nejčastějšího překonání jsou rozšroubování dveřního štítku, rozlomení 

vyčnívající cylindrické vloţky, zaraţení, vytrţení, odvrtání nebo vyhmatání cylindrické 

vloţky speciálními přípravky. [2, 19] 

Pasivní bezpečnost zvyšuje bezpečnostní kování. Vyrábějí se dvě základní provedení 

knoflík-klika, klika-klika.  Aby se znemoţnilo odšroubování vnějšího štítku připevňují se  

z vnitřní strany dveří. Plocha štítku je v rovině s cylindrickou vloţkou zámku a 

znemoţňuje tak její rozlomení. Nevýhodou tohoto kování je, ţe je celá cylindrická vloţka 

odkryta a tak i nechráněna proti odvrtání, zaraţení a vytrţení cylindru, obrázek 8. 

Dokonalejší variantou jsou bezpečnostní uzamykací systémy, obrázek 9. Jsou dodávány 

jako komplexní systém včetně cylindrické vloţky. Toto kování chrání i proti výše 

zmiňovaným moţnostem překonání. [2] 

 
   Obrázek 8 - Bezpečnostní kování                       Obrázek 9 - Bezpečnostní uzamykací systém [21] 

 

V neposlední řadě lze průlomovou odolnost navýšit také správným výběrem 

cylindrické vloţky. Cylindrická vloţka slouţí k zajištění bezpečnosti dveří proti 

bezklíčovému otevření. Skládá se z tělesa, válce, ve kterém je otvor pro klíč, blokovacích 

kolíků, stavítek a pruţin vymezujících polohu stavítek. V případě, kdy je do cylindrické 

vloţky zasunut správný klíč, dojde pomocí zubů na klíči k uspořádání stavítek tak, ţe 

vznikne dělící rovina mezi povrchem válce a tělesem. Válcem lze bezpečně otáčet.  

V momentě, kdy není do zámku zasunut ţádný, nebo nesprávný klíč, blokovací kolíky 

blokují válec proti otočení. Oba tyto stavy jsou znázorněny na obrázku 10. [2, 19] 
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Obrázek 10 - Řez cylindrickou vloţkou (vlevo bez, vpravo se správným klíčem) [19] 

Bezpečnost zámků je rozdělena do čtyř bezpečnostních tříd podle jejich odolnosti proti 

překonání. Pro jejich označení byla sestavena pyramida bezpečnosti na obrázku 11.  První 

bezpečnostní třída slouţí pouze jako základní ochrana a lze jej pouţít vzhledem ke stupni 

utajení do úrovně vyhrazené. Druhá bezpečnostní třída poskytuje ochranu dostatečnou a je 

určen pro stupeň utajení důvěrné. Třetí bezpečnostní třída zaručuje vysokou ochranu a 

vyhovuje stupni utajení tajné. Poslední a nejbezpečnější je čtvrtá bezpečnostní třída, její 

stupeň ochrany je velmi vysoký. Pouţívá se pro stupeň utajení přísně tajné. [19] 

                                                                

   Obrázek 11 - Pyramida bezpečnosti [19] 

Nejčastější způsoby napadení cylindrické vloţky je rozlomení, odvrtání vytrţení, a 

vystřelení těla zámku jateční pistolí. Tyto metody se řadí mezi destruktivní a lze se proti 

nim částečně chránit pouţitím bezpečnostního kování, nebo bezpečnostního uzamykacího 

systému. Proti odvrtání lze pouţít vloţku s ocelovými kalenými kolíčky v tělese. Při styku 

vrtáku s těmito kolíčky dojde k jeho zalomení. Sofistikovanější variantou napadení jsou 

metody nedestruktivní. Mezi tyto patří vyhmatáni vloţky pomocí napínáků a planţet, 

ochrana proti tomuto způsobu je pouţití bezpečnostního uzamykacího systému a nejnovější 

metodou je bumping.  Speciální bumping klíč, se zasune do vloţky a pomocí úderu 

kladívka předá stavítkům energii. Díky té se blokovací kolíky dostanou polohy otevřeno a 

válcem lze otočit. Touto metodou lze otevřít téměř všechny typy zámků.  Jako ochranu 

před bumpingem lze doporučit zámky s bezpruţinovým bočním blokováním, nebo zámek s 

elektronickou kontrolou přítomnosti klíče.[2, 19] 
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5 Stanovení průlomové odolnosti vstupních otvorů FBI 

5.1 Popis areálu FBI 

Areál fakulty bezpečnostního inţenýrství (dále jen FBI) se nachází v objektech bývalé 

základní školy na adrese Lumírova 13 v Ostravě – Výškovicích. Jedná se o komplex pěti 

vzájemně propojených budov s označením LA, LB, LC, LD a LE.  

 

Obrázek 12 - Areál FBI 

Budova LA  je dvoupodlaţní. První podlaţí se skládá z vrátnice a šatny. Ve druhém se 

nachází dvě posluchárny a tři počítačové učebny.  

Budova LB má tři podlaţí. V prvním jsou tři učebny a laboratoř LABRISK. 

Ve druhém podlaţí se nacházejí tři učebny, kanceláře a studijní oddělení. Ve třetím podlaţí 

je umístěna knihovna a studovna FBI, děkanát a další kanceláře. Budova LB je vybavena 

bezbariérovým výtahem přístupným ze dvora školy.  

Budova LC je po celkové rekonstrukci a je napojena na systém EZS. V této budově je 

soustředěna většina laboratoří, nachází se zde také hlavní posluchárna s kapacitou 208 

posluchačů, tělocvična a prodejna skript.  Budovu LC a LB spojuje prosklený tunel 

umístěný ve třetím podlaţí.  

Budova LD je dvoupodlaţní.  Jsou zde umístěny učebny a kanceláře zaměstnanců 

školy. Ve druhém podlaţí je multimediální počítačová učebna.  
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V budově LE se ve druhém podlaţí nachází jídelna. Jídla jsou zde dováţena z menzy 

č. 5 v Ostravě Porubě. V prvním nadzemním podlaţí jsou umístěny technické místnosti, 

kotelna, rozvodna elektrické energie a kancelář správce budovy.  

Na dvoře fakulty je nainstalována měřící meteorologická stanice VantagePro2+ firmy 

Davis. Stanice sleduje rychlost a směr větru, teplotu a vlhkost ve výšce 2 m a 0,6 m ve 

výšce nad zemí, UV záření, solární radiaci a sráţky. Údaje z meteorologické stanice jsou 

publikovány na internetových stránkách fakulty.  

5.2 Stávající stav zabezpečení  

V pracovní dny a dobu 5:30 – 20:00 hod. není vstup osob do areálu nijak kontrolován. 

V tuto dobu můţe do objektu vstoupit jakákoliv osoba. Po dvacáté hodině vrátný 

zkontroluje uzavření všech oken a dveří, budovu kompletně uzamkne a spustí systém EZS.  

Perimetrická ochrana areálu FBI je zabezpečena kamerovým systémem. Výstup 

z jednotlivých kamer je zobrazován na monitoru umístěném na vrátnici v budově LA. 

V budovách LB a LD jsou na chodbě rozmístěny čidla prostorové ochrany, v budově LA 

tyto čidla hlídají i jednotlivé učebny. V budově LC je ochrana EZS ještě navýšena čidly 

hlídajícími otevření okenních a dveřních křídel. Fyzická ostraha je zde zastoupena osobou 

vrátného, který v nočních hodinách kontroluje kamerový systém. V případě napadení 

objektu, vyhodnoceného pomocí kamerového systému, nebo čidly EZS, má za úkol ohlásit 

napadení na předem domluvený útvar Městské policie Ostrava.  Nebliţší stanice Městské  

policie je vzdušnou čarou  vzdálena necelých půl kilometru. Po silnici je vzdálenost přibliţně 

kilometr a dvě sta metrů. Odhadovaná doba příjezdu Městské policie je v rozmezí tří, aţ pěti minut.  

5.3 identifikace rizik pomocí  ISHIKAWOVA diagramu 

Ishikawův diagram, je znám také pod názvem diagram následků a příčin nebo rybí kost. 

Diagram slouţí pro zjištění příčin problému uřčeného jako vrcholový. V diagramu jsou 

formou grafického znázornění analyzovány zásadní příčiny, které způsobují řešený 

problém. Kaţdá zásadní příčina se dále analyzuje a hledají se její dílčí příčiny. Jako 

vrcholovou událost jsem zvolil narušení bezpečnosti fakulty, postupně jsem vyhledal dílčí 

oblasti, které by mohli být příčinami vzniku této událost. Pro tyto oblasti jsem pak dále 

vyhledal scénáře, směřující k jejich vzniku. Celá analýza je graficky zpracována na 

obrázku 13. [1, 4] 
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Obrázek 13 - Ishikawův diagram 
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5.4  Hodnocení rizik pomocí metody FMEA  

Metoda analýzy moţných selhání a jejich příčin – Failure Mode and Effect Analysis 

(dále jen FMEA) slouţí ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché incidenty. 

Vychází se z výpočtu uvedeného ve vzorci (2). Hodnoty jednotlivých parametrů jsou 

uvedeny v tabulce 3.  

R = P x N x H                                                                            (2) 

kde: 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závaţnost následků 

H – odhalitelnost rizika  

 

Tabulka 3 - Parametry metody FMEA [4] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 neţádoucí riziko 4 
těţký delikt, těţký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

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

majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Pro analýzu byla pouţita rizika plynoucí z Ishikawova diagramu. Pomocí metody 

FMEA se pokusím přiřadit těmto scénářům míru rizika. Jednotlivá rizika, příčiny jejich 

vzniku a následky, jsou vypsána a ohodnocena v tabulce 4.  
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Tabulka 4 - Řešení metody FMEA 
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Přijatelnost rizika určujeme pomocí Paretova principu 80/20, který spočívá v 

sestupném seřazení vyjmenovaných rizik podle míry rizika R a určení procentuálního 

zastoupení v celkové sumě R. Z těchto procentuálních zastoupení se určí jejich 

kumulativní četnosti. Rizika s kumulativní četností do 80% jsou vyhodnocená jako 

nepřijatelná a je nutné provést opatření. Ostatní, které převyšují 80%, jsou stanovena jako 

přijatelná. Výsledné hodnoty jsou vyneseny podle závaţnosti společně s Lorenzovou 

křivkou do grafu na obrázku 14.  Tmavě zbarvené sloupce znázorňují nepřijatelná a světle 

zbarvené sloupce přijatelná rizika.  

 

 

Obrázek 14 - Paretova analýza 

 

Z grafu je patrné, ţe jako hlavní problém se jeví překonání okenního křídla, druhé 

nejzávaţnější riziko představuje překonání zámku dveří, třetí v pořadí je překonání 

skleněné výplně, následuje nesprávná funkce kamerového systému, překonání dveřního 

křídla a další. Všechna uvedená rizika je třeba brát v potaz a pokusit se o jejich 

minimalizaci na přijatelnou úroveň.  
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5.5  Stanovení průlomové odolnosti okenních otvorů a návrhy vylepšení 

V objektu fakulty jsou pouţity čtyři základní typy oken.  V následujícím textu proberu 

jednotlivé typy, zhodnotím jejich stávající stav a pokusím se stanovit dobu potřebnou 

k překonání.  Dalším bodem bude navrhnutí takových úprav, které budou poskytovat 

dostatečnou ochranu.  

Nejčastěji se vyskytující typ okna je dvojsklé okno s dřevěným rámem. Detail je 

znázorněn na obrázku 15. Tato varianta okna je ve spodní části vybavena malým, 

výklopným, ventilačním a v horní části velkým, kyvným křídlem. V uzavřené poloze je 

kaţdé křídlo zajištěno dvěma okenními klikami. Jako nejslabší část okna hodnotím právě 

způsob jeho uzavření a ochranu proti násilnému otevření. Zajišťují ji pouze dva malé 

ocelové jazýčky o ploše cca. 1 cm
2
 detail tohoto jazýčku je na obrázku 16. Vzhledem 

k měkkému materiálu, ze kterého je okno vyrobeno, je překonání těchto uzávěrů velice 

jednoduché. Pachateli k tomu postačí obyčejný plochý šroubovák, nebo páčidlo. Dalším 

lehce napadnutelným místem je skleněná výplň. Není nijak bezpečnostně chráněna a 

k jejímu rozbití stačí slabý úder tvrdým předmětem, například kamenem, kladivem apod. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je průlomová odolnost takovéhoto okna jen 

několik málo vteřin aţ desítek sekund. Jedná se o nejslabší místo v zabezpečení fakulty. 

Velice kritickým místem hodnotím stranu budovy LB orientovanou směrem k parkovišti 

(foto příloha 2).  Zde má pachatel snadný přístup a bezpečnostní kamery na této straně 

navíc monitorují pouze parkoviště a nikoli samotnou zeď s okny. Jelikoţ jednotlivé učebny 

v této budově nejsou zastřeţeny systémem EZS, detektory pohybu jsou pouze na 

chodbách, můţe pachatel nerušeně vykrádat jednu učebnu za druhou, aniţ by si toho někdo 

všiml. Obdobným případem je i severní strana budovy LD (foto příloha 3). Pachatel se tak 

snadno můţe dostat do kanceláří pedagogů, odcizit techniku, získat, nebo zmanipulovat 

záznamy o studiu ţáků.  Obě tato místa jsou vyznačena v příloze 1. 

 

Obrázek 15 - Dvojsklé okno (dřevěný rám)    Obrázek 16 - Detail ocelového jazýčku 
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Druhým nejčastějším typem okna, je okno dvojsklé s hliníkovým a ocelovým rámem. 

Detail je znázorněn na obrázku 17. Tento typ okna je obdobné konstrukce jako okno 

předešlé. Liší se v materiálu, je zde pouţit hliník a ocel. Další odlišnost je ve způsobu 

otevírání, tato varianta okna je otočná.  Vzhledem k pouţití tvrdšího materiálu je odolnost 

proti násilnému otevření lehce vyšší oproti předchozímu. Nicméně jeho nejzranitelnějším 

místem zůstává skleněná výplň.  Na fakultě se vyskytují tato okna v různých úpravách 

lišících se v rozměrech, v zabezpečení výplně, nebo ve způsobu otevírání.  Na obrázku 18 

je znázorněno provedení s mříţí. Bohuţel tato je v některých případech pouze 

přišroubována z vnější strany křídla a nezabraňuje tak jeho vypáčení. Navíc jí lze snadno 

odšroubovat. Průlomová odolnost provedení bez mříţe je stejně jako v předchozím případě 

závislá na skleněné výplni, čili několik málo vteřin aţ desítky sekund. U varianty s mříţí 

stanovuji čas překonání jako čas potřebný k vypáčení okenního křídla. Ten se můţe 

pohybovat v desítkách sekund.  

 

Obrázek 17 – Dvojsklé okno (ocelový rám)                  Obrázek 18 - Varianta s mříţí           

Všechna výše uvedená okna jsou ve špatném technickém stavu. Konstrukce je 

zastaralá, těsnění je zpuchřelé v některých případech dokonce chybí, uzávěry jsou mnohdy 

nefunkční a okna působí nevzhledně. Je proto zbytečné zabývat se bezpečnostními 

úpravami stávajících oken. Daleko efektivnější řešení je kompletní výměna oken za nová. 

Fakulta tím získá nejen vyšší stupeň zabezpečení, zlepší se také vizuální stránka budovy a 

v neposlední řadě bude v zimních měsících docházet k menším tepelným ztrátám při 

vytápění.  Z důvodů estetického sladění doporučuji vyměnit stávající okna za bílá plastová 

stejné konstrukce, která je pouţita na jiţ zrekonstruované budově LC.  Jako ochranu proti 
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rozbití navrhuji skleněnou výplň opatřit z vnitřní strany bezpečnostní fólií nebo 

bezpečnostním sklem. Okna budou vybavena speciálním bezpečnostním kováním MACO 

i.S. . Obrázek 19 popisuje jednotlivé části kování a v dolní části obrázku je nastíněn rozdíl 

mezi klasickým kováním a kováním MACO i.S. .  Kování se skládá z otočného válečku ve 

tvaru T a uzávěru s dráţkou na rámu okna. Je vyrobeno z vysoce odolného materiálu. Po 

otočení kliky se hlavička čepu zasune do uzávěru a dojde tak k bezpečnému zajištění okna. 

Nedílnou součástí kováni je bezpečnostní okenní klika MACO Emotions. Z nabídky lze 

volit mezi variantou s blokovacím tlačítkem a variantou se zámkem. Oba případy 

znázorňuje obrázek 20. Pro případ fakulty bude vhodnější provedení s blokovacím 

kolíkem. Tento kolík slouţí k zablokování uzavíracího mechanismu. V případě, ţe nedojde 

k jeho stlačení, klikou nelze otáčet. [21] 

                 

Obrázek 19 - Bezpečnostní kování MAKO i.S. [20]     Obrázek 20 - Okenní klika MACO [20] 

 

V budově LC došlo při její rekonstrukci ke kompletní výměně oken. Jsou zde pouţita 

nová plastová okna v pevné, nebo otevíratelné variantě. Všechna otevíratelná okna jsou 

vybavena bezpečnostním kováním ROTO NT, které zajišťuje jejich ochranu před násilným 

vypáčením a vysazením křídla. Skleněná výplň oken je opatřena ochrannou bezpečnostní 

fólií. Vzhledem k napojení budovy LC na kvalitní EZS je prozatím zajištění oken 

dostačující. Jako nejzranitelnější místo otevíratelných oken, bych označil okenní kliku. Ta 

nezabezpečuje proti násilnému otevření zvenčí. Pro zvýšení ochrany doporučuji pouţít 

kliky s blokovacím kolíkem. Pro lepší bezpečnosti velkých prosklených ploch u tělocvičny 

a hlavní posluchárny, navrhuji tyto okenní otvory dovybavit bezpečnostními roletami. 

Okna i stavební otvory jsou pro jejich instalaci jiţ přizpůsobeny. Rolety by byly napojeny 

na EZS a při jeho aktivaci by došlo k jejich automatickému zataţení.  
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5.6  Stanovení průlomové odolnosti dveřních otvorů a návrhy vylepšení 

Stejně jako okenních otvorů, je na fakultě pouţito několik typů dveřní otvorů. První 

uvádím soustavu dveří slouţících jako hlavní vchod do fakulty. Ta samá konstrukce je 

pouţita i u vchodu ze dvora školy. Jak hlavní vchod, tak vchod ze dvora slouţí pro volný 

vstup studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty. Oba vchody jsou během provozních 

hodin trvale odemčeny. Konstrukci tvoří dvojice dvoukřídlých prosklených dveří, 

uprostřed nichţ, je umístěna skleněná plocha. Rám je vyroben z ocelového plechu. Jako 

bezpečnostní prvek je zde pouţit bezpečnostní uzamykací systém. Celková konstrukce 

vstupu je znázorněna na obrázku 21.  

 

Obrázek 21 - Hlavní vstupní dveře 

Průlomová odolnost obou vstupů je několik desítek sekund. K její navýšení nepřispívá 

ani pouţití výše zmiňovaného bezpečnostního uzamykacího systému. Nejslabším místem 

zůstává skleněná výplň dveří.  Jakékoliv bezpečnostní úpravy stávající konstrukce by byly 

v těchto případech neefektivní. Doporučuji jejich kompletní výměnu v podobě níţe 

zmiňovaných variantách.  

Hlavní vstupní dveře navrhuji vyměnit za systém automatických dveří znázorněných 

na obrázku 22. Ten se skládá z předstupních posuvných automatických dveří a druhých 

vstupních posuvných automatických dveří, mezi nimiţ je vytápěný prostor. Tato 

konstrukce zabezpečuje bezbariérový přístup a minimalizuje tepelné ztráty. Navíc pachatel 
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musí překonat dvojitou překáţku, coţ pro něj můţe být odrazující. V případě, ţe křídla 

dveří budou zabezpečena proti násilnému otevření, jejich výplň zhotovena z 

bezpečnostního skla a na vrátnici bude trvale přítomen vrátný, je tento systém z hlediska 

bezpečnosti dostačující. Pro případy snadné evakuace osob z budovy je moţné dveře 

napojit na systém  EPS, kdy se v případě poţáru automaticky otevřou.  

Vstupní dveře ze dvora školy nemají takovou frekvenci průchodu osob jako hlavní 

dveře, bylo by proto zbytečné a nákladné instalovat stejný systém automatických dveří 

jako v předchozím případě. Zde doporučuji pouţít klasické dvoukřídlé otočné dveře, se 

skleněnou výplní, prosklenými bočními osvětlíky a nadsvětlíkem. Tuto konstrukci 

vystihuje obrázek 23. Zvolená kombinace umoţňuje dobré prosvětlení prostoru.  

      

       Obrázek 22 - Automatické posuvné dveře                  Obrázek 23 - Dvoukřídlé otočné dveře  

 

Pro rychlejší evakuaci osob navrhuji obě křídla vybavit tříbodovým panikovým 

kováním MAB EXIT 1000 (obrázek 24). Toto kování se uţívá k uzamčení dveří v 

únikových cestách. V případě vzniku nouzové situace např. poţárů, kdy unikající osoby 

nemají dřívější znalosti s uţitým zařízením je umoţněno otevření dveří tlakem ruky nebo 

těla podél vnitřní strany dveří na panikový uzávěr bez nutnosti pouţití klíče nebo jiného 

předmětu. Kování zajišťuje křídlo ve třech bodech.  Vnější strana dveří bude vybavena 

uzamykatelnou klikou v provedení AC 439 s cylindrickou půlvloţkou Mul-T-Lock, která i 

v uzamčeném stavu neblokuje funkci madla.  Vloţka je odolná proti odvrtání, vyhmatání 

planţetou, rozlomení a proti vytrţení bubínku. Prosklená výplň bude z bezpečnostního 

skla. [24] 
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Obrázek 24 - Panikové kováni MAB EXIT 1000 [24] 

 

Dalším typem stávajících dveří pouţitých na fakultě jsou otočné dveře dvoukřídlé 

s nadsvětlíkem. Rám dveří je vyroben z ocelového plechu. Výplň křídla je opatřena 

drátěným bezpečnostním sklem. Uzamčení dveří, zajišťuje uzamykací bezpečnostní 

systém.   Tato provedení se vyskytuje ve třech případech. Jako dveře do chodby budov LB 

a LD na obrázku 25 a do budovy LE.  Dveře do budov LB a LD, jsou trvale uzamčeny a 

nepouţívají se.  Dveře do budovy LE slouţí pro příjem obědů do menzy, tyto dveře jsou 

navíc doplněny předstěnou s mříţí (obrázek 26). 

                       

 Obrázek 25 - dveře na budovách LB a LD                   Obrázek 26 - dveře budova LE    

Výplň dveří je osazena drátěným sklem. Díky pouţitému bezpečnostnímu 

uzamykacímu systému jsou dveře odolné i proti napadení cylindrické vloţky. Vzhledem k  

bezpečnostním prvkům je průlomová odolnost těchto dveří výšší něţ v předchozích 
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případech. Moţnost napadení těchto dveří vidím ve vypáčení křídla, nebo odřezání pantů. 

Pokud vezmeme v potaz ještě fakt, ţe dveře se nacházejí na vzdálených místech od 

vrátnice, je třeba navrhnout inovativní řešení. Nejvíce ohroţenými dveřmi z této trojice 

jsou dveře do budovy LB. V zorném poli kamery, která by mohla odhalit pachatelovu 

snahu o jejich překonání, je velký sloup, který pohled na dveře zastiňuje. Naopak nejlépe 

zabezpečené dveře jsou na budově LE kde je jejich odolnost zvýšena jiţ zmiňovanou 

předstěnou z mříţí.   

Ačkoli dveře na budovách LB a LD nepředstavují prozatím největší horzbu doporučuji 

je přesto nahradit novými dvoukřídlími dveřmi s panikovým kováním MAB EXIT 1000 

stejně jako tomu bylo u vstupních dveří ze dvora školy. Vzhledem k tomu, ţe se dveře 

nepouţívají k běţnému vstupu osob, není nutné je z vnější strany vybavovat klikou. Dveře 

tak bude moţné otevřít pouze z vně budovy, pro účel rychlé evakuace. Dále navrhuji dveře 

zastřeţit kamerovým systémem a napojit na EZS a EPS. V případě jejich otevření budou 

automaticky vyrozuměny pověřené sloţky integrovaného záchranného systému.  Výměna 

dveří do budovy LE slouţící pro reţijní účely menzy není prozatím nutná. Pro zvýšení 

průlomové odolnosti postačí stávající předstěnu z mříţí opatřit výztuhami a pouţité pletivo 

nahradit masivnější ocelovou sítí. Pro uzamčení doporučuji z vnitřní stany mříţe pouţít 

bezpečnostní visací zámek FAB 1411H certifikovaná do třetí bezpečnostní třídy pyramidy 

bezpečnosti.  

Posledním typem dveří pouţitých na nezrekonstruované části areálu jsou jednoduché 

otočné dveře s nadsvětlíkem. Dveřní křídlo tvoří stejně jako ve všech předchozích 

případech rám z ocelového plechu. Výplň je z bezpečnostního drátěného skla. Pro 

uzamčení je pouţita klasická oboustranná cylindrická vloţka se standardním kováním. 

Toto provedení dveří se vyskytuje v pěti případech. Čtyři slouţí jako vstup do technických 

prostor umístěných v přízemí budovy LE a jedny jako vstup ze dvora do technické 

místnosti budovy LB.  

Kritickým místem těchto dveří je cylindrická vloţka a dveřní kování. Vloţka vyčnívá 

ven z kování a umoţňuje tak její rozlomení nebo vytrţení. Kování je navíc přišroubováno 

šrouby z vně dveří a lze je jednoduše odejmou a umoţnit tak ještě snadnější rozlomení 

vloţky.  V jednom případě je toto kování navíc ještě plastové. Průlomová odolnost těchto 

dveří se odvíjí od nejslaběji zabezpečeného místa a tím je tomto případě cylindrická vloţka 

a dveřní kování. Překonání takovéhoto zámku zabere zkušenému pachateli několik sekund.  
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Aţ na dveře do rozvodny elektrické energie, všechny tyto dveře vedou do slepých 

místností, ve kterých se nenachází ţádný cenný majetek. Vzhledem k tomu není nutné 

zabývat se jejich bezpečnostní úpravou. Dveře do rozvodny doporučuji dovybavit 

bezpečnostním kováním ROSTEX R1  a cylindrickou vloţkou Mul-T-Lock 7x7. Oba tyto 

prvky jsou certifikovány v bezpečnostní třídě 3 pyramidy bezpečnosti. Výplň dveří 

navrhuji opatřit mříţí.  

Nově zrekonstruovaná budova LC má čtveřici vstupů. Ţádný z nich není určen 

k běţnému provozu. Všechny slouţí pouze jako únikové východy pro případ nutnosti 

evakuace budovy. Vchody jsou zastřeţeny kamerovým systémem a trvale napojeny na 

EZS při jejich otevření dojde automaticky k vyhlášení poplachu.  Prvním pouţitým 

provedením, jsou plastové dvoukřídlé otočné dveře s nadsvětlíkem se skleněnou výplní viz 

obrázek 27. Je zde pouţito bezpečnostní dvoubodové panikové kování. Dveře jsou trvale 

uzamčeny, umoţňují pouze otevření zevnitř budovy.  Zvenčí lze dveře otevřít jen po 

odemčení. Tyto dveře jsou umístněny na kaţdém konci chodby budovy LC. Druhým 

typem jsou dvoukřídlé otočné dveře s plnou výplní viz obrázek 28. Dveře jsou plastové 

s kovovými výztuhami. Jsou trvale uzamčeny a umoţňují pouze dálkové otevření na 

základě vyhlášení poplachu systému EPS. Dvojice těchto dveří je pouţita jako únikový 

východ z hlavní posluchárny.  

          

Obrázek 27 - Únikový východ, chodba      Obrázek 28 - Únikové východy,  hlavní posluchárna 

Vzhledem k tomu, ţe jsou oba typy dveří dostatečně mechanicky odolné, k jejich 

zastřeţení je pouţit kamerovým systémem a jsou napojeny na EZS, je jejich zabezpečení 

dostačující a není třeba dalších inovací.  
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Závěr  

Cílem mé práce bylo analyzovat současný stav a stanovit průlomovou odolnost 

vstupních otvorů Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB TU Ostrava. Vytipovat slabé 

části a navrhnout inovativní řešení.  

V práci jsem pomocí ishikawova diagramu identifikoval základní moţná rizika a 

metodou FMEA jsem těmto rizikům přiřadil jejich závaţnost. Na základě studiem 

získaných zkušeností a vědomostí, jsem popsal stávající zabezpečení vstupních otvorů 

fakulty, stanovil odhadovanou dobu průlomové odolnosti a navrhl vhodná opatření 

k jejímu navýšení.  

Dospěl jsem k závěru, ţe vstupní otvory zrekonstruované budovy LC jsou dostatečně 

chráněny a není proto zatím nutné provádět opatření pro zvýšení jejich průlomové 

odolnosti. Naopak vstupní otvory na nezrekonstruovaných budovách poskytují 

nedostatečnou ochranu a jsou tak váţnou hrozbou pro narušení bezpečnosti. Nejslabším 

článkem jsem vyhodnotil okna fakulty, k jejichţ překonání postačí pachateli několik 

sekund.  V práci dále zmiňuji dvě velice kritická místa, jiţní stranu budovy LB a severní 

stranu budovy LD. Jsou zde pouţita nevyhovující okna, zeď není monitorována 

kamerovým systémem a jednotlivé místnosti nejsou zastřeţeny systémem EZS. Případný 

pachatel tak můţe nepozorovaně napadat jednotlivé místnosti postupně za sebou.  

Navrhovaná zlepšení se mohou zdát nákladná a příliš razantní, je ale třeba vzít v potaz, 

ţe vstupní otvory nezrekonstruovaných budov jsou staré přes dvacet let a jejich technický 

stav je neuspokojivý. Výměnou dveří a oken za nová navíc fakulta získá nejen vyšší 

úroveň zabezpečení, ale také lepší vzhled a kvalitnější zateplení.  

Důleţité je řešit zabezpečení fakulty jako komplexní celek. Navrhované mechanické 

zabezpečovací systémy mají za úkol pouze ztíţit pachateli cestu a získat tak čas pro jeho 

odhalení a dopadení. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům EZS a kamerového systému, 

konkrétně absence pohybových čidel v jednotlivých učebnách, kancelářích a špatnému 

nasměrování kamer, doporučuji v další fázi provést inovaci těchto systémů.  
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