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Anotace 

Vašňovský, J. Zvýšení ochrany vstupu do objektu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB 

– TU Ostrava. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2011, s. 38.  

      Bakalářská práce se zabývá zvýšením ochrany vstupů do objektu Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU Ostrava v návaznosti na celkové zabezpečení 

objektu. Jsou zde charakterizovány základní právní předpisy a základní technické normy 

související s ochranou osob a majetku. Dále práce obsahuje popis stávajícího zabezpečení 

objektu, analýzu rizik a inovativní návrh na minimalizaci nebezpečí v souvislosti se 

vstupem do objektu. 

Klíčová slova: zabezpečení objektu, minimalizace nebezpečí, ochrana vstupů 

 

Abstrakt 

Vašňovský, J.Increasing of the entranceway protection of the Faculty of Safety 

Engineering VSB – TU Ostrava. Bachelor thesis. Ostrava: VSB – TUO, 2011 

   This work deals with increasing entranceway protection on the premises of the 

Faculty of Safety Engineering VSB – TU Ostrava in connection with the general security 

of the object. It also describes legal regulations and fundamental technical directives on 

lifeguarding and protection of property. Description of present safeguarding of the 

premises, risk analysis and an innovative risk minimization suggestion are included.

Key words: object security, risk minimization, entranceway protection
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1   Úvod  

      Tak jako roste nezaměstnanost v naší republice, tak stoupá počet případů trestné 

činnosti spojených s vloupáním do málo chráněných objektů, s krádeţemi nebo 

poškozením cizího majetku. Stále více roste potřeba zvýšeného zabezpečení majetku. 

Potřeba se chránit před nebezpečím napadení, vloupáním a krádeţemi sahá do doby, kdy 

začaly vznikat majetkové rozdíly mezi lidmi. 

      S vývojem civilizace se měnily způsoby ochrany, vyvíjely se poplachové systémy 

od původního vyuţití zvonů, bubnů po elektrické zabezpečovací systémy, které signalizují 

např. pomocí sirény, ţe je objekt narušen a vyrozumí vlastníka objektu nebo Policii České 

republiky. 

      Nevyvíjí   se   jen    bezpečnostní    systémy,   ale    taky    schopnosti  jednotlivců  i 

 organizovaných skupin, které se snaţí narušit integritu bezpečnostního systému a obohatit 

se na úkor poškozeného. Z policejních statistik vyplývá, ţe krádeţe v České republice jsou 

nejrozšířenější formou kriminálních činů a jejích míra objasněnosti je proti objasnění 

jiných trestných činů malá, coţ vyplývá ze  statistiky Policie České republiky. 

Míra kriminality není ve všech krajích naší republiky stejná, ale je závislá na různých 

faktorech jako zvyšující se majetkové rozdíly ve společnosti, míra nezaměstnanosti, 

nechuť k práci některých jedinců, závislost na drogách a gamblerství. Moravskoslezský 

kraj patří stabilně mezi první, co se týká kriminální činnosti. 

Stále více dochází k vloupání do objektů soukromých a státních institucí, jako jsou 

např. vzdělávací. 

Cílem této bakalářské práce je navrţení technického zabezpečení tak, aby byla zvýšená 

ochrana vstupů do objektu Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU Ostrava                

v návaznosti na celkové zabezpečení objektu v denních hodinách.  

Práce je rozdělena do několika částí. První se zabývá právní úpravou v oblasti 

ochrany objektu, právními předpisy a technickými normami, druhá část obsahuje 

jednotlivé druhy zabezpečení, v třetí a čtvrté části je popsán integrovaný bezpečnostní 

systém se základními druhy ochrany. Pátá aţ sedmá část je věnována popisu Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství, stávajícího zabezpečení, analýzy moţných rizik spojené 

s řízeným vstupem do objektu a jejich minimalizaci. 
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2  Právní úprava spojená s ochranou objektu 

 Je to určitý soubor právních předpisů a základních norem, které se zabývají 

zabezpečením objektu, osob a majetku v České republice, nebo určují, jak se určitý objekt 

musí zabezpečit. 

2.1 Základní právní předpisy  

 Tato kapitola se zabývá zákony a s nimi spojenými právními úpravnami 

souvisejícími s ochranou osob a majetku, které souvisí s návrhem fyzické a reţimové 

ochrany. 

2.1.1  Ústava České republiky  

 Ústava České republiky zákon č. 1/1993 sb., ve znění pozdějších změn a předpisů 

(dále jen ústava České republiky) deklaruje, ţe Česká Republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

V článku 2 ústavy České republiky se píše, ţe lid je zdrojem veškeré státní moci a 

vykonává ji prostřednictvím třech orgánů: moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní 

zákon můţe taky stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ve 3 článku ústavy České 

republiky se pojednává o tom, ţe součástí ústavního pořádku České republiky je Listina 

základních práv a svobod. Účinnost zákona vznikla dnem vzniku České republiky 1. 1. 

1993 a je publikována ve sbírce zákonu.[23] 

2.1.2  Listina základních práv a svobod 

 Obsah Listiny základních práv a svobod se skládá s Preambule a šesti hlav. Je to 

zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

změn a předpisů, je součástí ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné a zaručují se všem bez rozdílu 

jaké je barvy pleti, pohlaví, rasy, jazyka a náboţenství. Deklaruje o tom, ţe lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.   [24] 

2.1.3 Trestní zákoník  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů, nabyl 

účinnost 1. 1. 2010. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení 
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ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Trestní zákon podle § 13 

stanoví, ţe  trestný čin je protiprávní jednání, které je označeno v trestním zákoně jako 

trestný a vykazuje znaky uvedené v zákoně. Pro trestní odpovědnost je potřeba úmyslného 

zavinění, jestliţe trestní zákon výslovně nestanoví, ţe postačí zavinění z nedbalosti. Podle 

§ 14 se trestné činy dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny trestné činy spáchané 

z nedbalosti a úmyslné trestné činy, za které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody 

s trestní sazbou nejvýše do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které nejsou 

podle trestního zákona přečiny, tudíţ zločiny jsou závaţnější neţ přečiny. Zmínil bych 

paragrafy související s problematikou ochrany objektu, jsou to:  

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

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ Jestliţe bylo 

moţné nebezpečí odvrátit jinak nebo způsobený následek je stejně závaţný nebo 

závaţnější, pak nejde o krajní nouzi.  

 (§ 29)  Nutná obrana -  Definice ze zákona: „Čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

trestným činem.“ O nutnou obranu nejde, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku.  

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

osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, 

jsou činem dotčeny.“ Svolení musí být vysloveno před činem nebo při činu a to 

srozumitelně, váţně, nahlas a dobrovolně.  

 (§ 31) Přípustné riziko – „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.“ Ale nejde o přípustné 

riziko, kdyţ tahle činnost ohrozí zdraví nebo ţivot člověka, bez toho aniţ by byl 

vysloven souhlas. [25] 

 2.1.4  Trestní řád 

  Trestní řád se řídí zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších změn a předpisů. Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných          

v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona 
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spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů 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. Při ochraně objektu je důleţitě zmínit § 76 zadrţení osoby podezřelé. Podle  § 76 

odstavce 2 smí osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při páchaní trestného činu nebo 

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

útěku nebo k zajištění důkazů. Povinnost je však tuto osobu předat ihned policejnímu 

orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [27] 

2.1.6 Ochrana osobních údajů 

 Ochrana osobních údajů je upravena v zákoně č. 101/2000 sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů. Upravuje práva   

a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje 

předání osobních údajů do jiných států. Dále stanovuje osoby, které ověřují osobní údaje, 

způsob jak  nakládat s osobními údaji, aby nebyly zneuţity. Zpracováním osobních údajů 

se rozumí operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky 

provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním 

osobních údajů se rozumí zejména shromaţďování, ukládání informací na nosiče, 

zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění, blokování a likvidace. [26] 

2.1.7 Zákon o přestupcích 

 Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, 

je přestupek zaviněné jednání, které ohroţuje nebo porušuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný 

podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Jestliţe zákon výslovně nestanoví, 

ţe je třeba úmyslného zavinění, potom k odpovědnosti postačí zavinění z nedbalosti. [28] 



5 

 

2.2 Technické normy  

 Technické normy jsou poţadavky na výrobek, aby byl za určitých podmínek 

vhodný pro daný účel. Stanoví určité základní poţadavky na kvalitu, bezpečnost, ochranu 

zdraví.  

2.2.1  Přenosové a poplachové systémy 

 Normy, které zahrnují poţadavky na přenosové systémy a zařízení zejména jsou to: 

 ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy               

a zařízení - Všeobecné poţadavky na poplachové přenosové systémy 

 ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy              

a zařízení - Poţadavky na systémy vyuţívající vyhrazené poplachové přenosové 

cesty 

 ČSN EN 50136-1-3 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy               

a zařízení - Poţadavky na systémy s digitálními komunikátory vyuţívajícími 

veřejnou komutovanou telefonní síť 

 ČSN EN 50136-1-4 - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Poţadavky na 

systémy s hlasovými komunikátory vyuţívajícími veřejnou komutovanou telefonní 

síť [21, 6] 

2.2.2  Mechanické zábranné systémy 

 Kaţdý výrobek má svou jakost, také mechanické zábranné systémy mají svou 

jakost vyznačující se např. ţivotností, spolehlivostí a mechanické odolnosti. Proto existují    

i české nebo evropské normy s poţadavky a zkušebními metodami. (tabulka č. 1) [9] 

Označení normy Předmět normy 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty 

ČSN EN 1300 Zámky s vysokou bezpečností 

ČSN P ENV 1627-1630 Okna, dveře, uzávěry, mříţe 

ČSN EN 1303 Cylindrické vloţky pro zámky 

ČSN EN 1906 Dveřní štíty, kliky a knoflíky 

ČSN EN 12 320 Visací zámky  

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

Tabulka č. 1 Přehled norem v přímé návaznosti [9] 
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 ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Poţadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory. 

 ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. 

 ČSN P ENV 1627-1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí 

– všeobecné poţadavky, klasifikace a zkušební metody při statickém zatíţení, při 

dynamickém zatíţení a proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. 

 ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vloţky pro zámky  

 ČSN EN 1906 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky  

 ČSN EN 12 320 Visací zámky a příslušenství visacích zámků 

 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání [22] 

2.2.3 Elektronické zabezpečovací systémy 

 Uvedené normy kladou poţadavky na elektronické zabezpečovací systémy a jsou 

určitým vodítkem pro pojišťovací agentury, dodavatele zabezpečovacích systému a policii 

České republiky. Uvádím některé z nich: 

 ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Systémové poţadavky 

 ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Napájecí zdroje. [21, 6] 

2.2.4 Systémy kontroly vstupů 

 V normách, které se zabývají systémy kontroly vstupu, je uvedená definice 

názvosloví. Uvedu: 

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro pouţití                

v bezpečnostních aplikacích[22] 
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3 Integrovaný bezpečnostní systém 

 Tak jako dnes ve 21. století, byly otázky bezpečnosti, ochrany osob a majetku 

řešeny jiţ před mnoha lety. Jak stále jde technický vývoj dopředu, tak různé kamenné 

hradby, vodní příkopy s padacími mosty kolem hradů a zámků se nahrazují stavebními 

betonovými a ocelovými konstrukcemi a různými druhy oplocení. Stráţní věţe a stráţní 

hlídku vystřídaly elektrické zabezpečovací systémy. Rozkazy velitele jsou dnes nahrazeny 

organizačními a reţimovými opatřeními a kontrola pečetí jsou dnes systémy kontroly 

vstupu identifikačními kartami nebo biometrickými identifikátory. Integrovaný 

bezpečnostní systém tvoří prvky a vazby: 

 Mechanické zábranné systémy (SM), 

 Signalizační a monitorovací systémy (SE), 

 Systémy organizačních opatření a ostrahy (SO). [9] 

3.1 Optimální bezpečnost  

  

                      Obrázek č. 1  Znázornění optimální bezpečnosti [9] 

Optimální bezpečnost je dána průnikem jednotlivých prvků a vazeb jednotlivých systému 

SM, SE, SO (obrázek č.1).  
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3.2     Jednotlivé technické prvky v integrovaném bezpečnostním 

systému  

Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen „IBS“) propojuje řadu technických 

prvků, jako jsou SM, SE, SO, které jsou navzájem propojeny vazbami (obrázek č. 2). [9] 

 

 

Obrázek č. 2 Systém bezpečnosti a ochrany majetku [9] 

3.2.1  Mechanické zábranné systémy 

Daly by se nazvat i klasickou ochranou. Jsou základním prvkem integrovaného 

bezpečnostního systému. Jde o všechny moţné mechanické prostředky, které ztěţují 

násilné vniknutí nepovoleným osobám do objektu nebo chráněné zóny (setkáváme se 

s nimi u kaţdého domu, bytu či zahrady, jde například o okna, zámky, dveře, trezory, 

ploty, mříţe aj.), případně ztěţuje manipulaci s chráněnými předměty v zabezpečeném 

prostoru osobami, které k tomu nejsou určeny. Dále pak v kapitole 4.1. [9] 

3.2.2  Signalizační a monitorovací systémy 

 Signalizační a monitorovací systémy plní úkol především předávat a registrovat 

informace, které hlásí napadení objektu, a předávat tyto informace do řídicího centra. 
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3.2.3 Systémy organizačních opatření a ostrahy 

 V případě převzetí informace o tom, ţe došlo k napadení chráněného objektu, 

systém vyhodnotí nestabilní stav a příjme odpovídající opatření k uvedení celého IBS do  

definovaného (rovnováţného) stavu před napadením, coţ udělá ostraha. 
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4  Základní druhy ochrany objektu, osob a majetku 

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

mechanických bezpečnostních zařízení, reţimové ochrany a fyzické ochrany. Tyto metody 

ochrany se řadí do integrovaného bezpečnostního systému. 

4.1 Mechanické zábranné systémy  

 Mechanické zábranné systémy (dále „MZS“) slouţí ke zdrţení pachatele a k větší 

bezpečnosti střeţených objektu, kterou je těţší překonat, neţ objekt který nemá ţádnou 

ochranu. U mnoha objektů jsou MZS v podobě dveří, plotu, zámků, oken, trezorů aj. 

Mechanické zábranné systémy se vyuţívají v rámci třech okruhů ochranných zón:  

 Obvodová ochrana,  

 Plášťová ochrana,  

 Předmětová ochrana.  

4.1.1 Stanovení pasivní odolnosti a minimální průlomové odolnosti  

    Pasivní odolnost 

   Lze s určitostí říct, ţe kaţdý MZS je překonatelný. Liší se v pouţití nářadí                     

a mnoţstvím vynaloţené energie. V IBS plní mechanické zábranné systémy základní úlohu 

a to zdrţet pachatele pevnou překáţkou, která mu ztěţuje průnik do oblasti chráněného 

zájmu. Maximální čas prodlouţení ∆t, který pachatel potřebuje k překonání pevné 

překáţky je dána vztahem (1). [9] 

∆t = t2 – t1         [s]          (1) 

∆t – časový interval potřebný k překonání překáţky, 

t1 – čas zahájení útoku na překáţku, 

t2 – čas konečného překonání překáţky. 

 

Minimální doba průlomové odolnosti mechanických zábranných systému 

Při stanovení minimální průlomové odolnosti musíme vycházet z toho, jestli se jedná o: 

 Otvorové výplně 

 Úschovné objekty 
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Pro otvorové výplně, kterými jsou např.: mříţe, vrata, dveřní a okenní uzávěry aj., platí, ţe 

minimální čas potřebný k proniknutí do objektu a překonání pevné překáţky je uveden 

v klasifikaci bezpečnostní třídy (tabulka č. 2). V tabulce jsou zkušební časy, tudíţ musíme 

tento čas 2-3 násobně navýšit. Navýšením získáme reálný čas, za který se otvorová výplň 

dá překonat. 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 

Předpokládaný způsob napadení Odporový  

Čas(min) 

1 
Nepouţívá 

se 

Příleţitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice uţitím fyzického násilí např.: 

kopáním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A 

Příleţitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, 

dveře nebo okenice jednoduchým nástrojem 

např.: šroubovákem, kleštěmi, klínem. 

3 

3 B 
Zloděj zkouší zajistit přístup pouţitím 

dalšího šroubováku a páčidla. 
5 

4 C 
Zkušený zloděj 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 125 mm 

15 

6 E 

Zkušený zloděj dále pouţívá výkonné 

elektrické nářadí např. vrtačku, přímočarou 

pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče 

maximálně 230 mm 

20 

Tabulka č. 2 Bezpečnostní třídy otvorových výplní [9] 

4.1.2  MZS Obvodové ochrany  

 Kolem chráněného objektu zajišťuje bezpečnost Obvodová ochrana. Obvod neboli 

perimetr tvoří katastrální hranice pozemku a je obvykle tvořen přírodními nebo umělými 

bariérami. Jde o ohrazení nebo oplocení sousedních pozemků, patři sem i branky, závory, 

brány aj., a zabraňují nebo omezují přístup nepovoleným osobám na ohraničené a chráněné 

území. Podle chráněného zájmu a stupně zabezpečení se mohou přidat i elektrické 

zabezpečovací systémy (různé detekční systémy a průmyslové kamery). Zpravidla se 

vyrábí MZS přímo za účelem ztíţit vnik pachatele nebo také označují vizuálně hranici 

patřícího k objektu. V dnešní době se vyrábí velký počet oplocení a tak  na trhu existuje 
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jeho široký sortiment, který splňuje bezpečnostní poţadavky. Vzhledem ke stupni 

bezpečnosti se od sebe liší: 

 Tvarem a velikostí ok, 

 Kvalitou a tloušťkou materiálu, 

 Způsobem spojení v místě kříţení ok, 

 Výškou oplocení. 

Obvodová ochrana netvoří jen druhy drátěného oplocení, ale také různé doplňkové prvky, 

které můţeme rozdělit do šesti základních skupin (klasické drátěné oplocení, bezpečnostní 

oplocení, vysoce bezpečnostní oplocení, vrcholové zábrany, podhrabové překáţky              

a vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky).  

 Klasické drátěné oplocení -  Většinou jde o oplocení vysoké 1,5 – 2 metry, které se 

dá přeštípnout jednoduchými nástroji, jako jsou štípací kleště, nebo se určité 

skupiny oplocení dají rozplést. Proto je lehce překonatelný a pouţívá se k ochraně 

objektů, které jsou méně významné (zahrady, parky aj.). Do skupiny klasických 

drátěných oplocení lze zařadit tři skupiny, čtvercové pletivo (obrázek č. 3), 

cyklonové pletivo a svařované pletivo. 

 

        Obrázek č. 3 ukázka čtvercového pletiva [16] 

 Bezpečnostní plot – Toto oplocení uţ splňuje náročnější poţadavky na zabezpečení 

chráněného objektu, neţ jak tomu bylo u klasického oplocení, tzn., ţe jsou odlišné 

svou konstrukcí, tloušťkou a druhem pouţitého materiálu. Materiál můţe být ocel, 

beton, coţ jsou materiály, které se obtíţně překonávají prostřihnutím, rozpletením, 

rozřezáním. Plot je vysoký 2,5 metrů. Tato výška ztěţuje příleţitostnému zloději 

jeho přelezení. Hlavní zástupci jsou: pletivo z vlnitého drátu, svařované zvlněné 

pletivo, drátěné panelové oplocení, bariery a oplocení ze ţiletkového drátu, 

mříţové oplocení, palisádové oplocení a pevná bariéra. 
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 Vysoce bezpečnostní plot – Toto oplocení se vyrábí speciálně na ochranu nebo 

obranu důleţitých a významných vojenských, průmyslových objektů a dalších 

významných míst jako jsou vězeňské ústavy, které se vyznačují vysokou 

rizikovostí. Instalace oplocení dosahuje výšky aţ 5 metrů. Vysoce bezpečnostní 

plot můţeme poţít ve dvou typech (rovný a zakřivený plot) 

 Vrcholové zábrany – MZS, které nebývají uţívané samostatně, ale většinou 

v kombinací s jiným prostředkem pro zabezpečení. Slouţí jako zvýšení pasivní 

bezpečnosti oplocení. Mezi vrcholové zábrany patří různé ţiletkové (obrázek č. 4) a 

ostnaté dráty (obrázek č. 5). [9] 

 

 

Obrázek č. 4 Ţiletkový drát [21]                         Obrázek č. 5 Ostnatý drát [20] 

 Vstupy, vjezdy a ostatní jednotky vstupu – Jsou to takové MZS, které vytvářejí 

hranici mezi veřejným prostorem a neveřejným prostorem nebo také mezi volně 

přístupným a kontrolovaným objektem. Ztěţují nebo zabraňují neoprávněné osobě 

vstup do kontrolovaného prostoru, proto se s těmito  MZS musí počítat uţ při 

projektování oplocení. MZS  určené řízením vstupu a vjezdu jsou: 

Branky – Jednokřídlová propusť, která je v obvodu plotu, jímţ se přichází do 

vlastního chráněného objektu. 

Brány – Na trhu jsou otočné, posuvné a výsuvné druhy bran. Mají stejný princip 

jako branky ale jsou podstatně vetší, širší a masivnější. 
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Závory – Princip sklápění je jednoramenná páka. Nefungují proti násilnému 

vniknutí, ale mají jen kontrolní funkci. Pouţívají se u různých průmyslových 

podniků, soukromých pozemků, hotelů aj. v kombinaci s vhodnými mechanickými 

zabrannými systémy jako jsou např. hřebenová bariéra, zastavovací pasy a další 

prostředky pro sníţení rychlosti vozidel. 

Turnikety – jedná se o MZS pro průchod osob, který má za úkol zpomalit nárazový 

dav lidí a jejich kontrolovaný průchod po jednotlivých osobách. Na trhu jsou podle 

konstrukčního provedení dva druhy turniketů - nízké, které jsou do výšky pasu o 

výšce 900 aţ 1200 mm, coţ je výška která se dá přelézt (Obrázek č. 6) a turnikety 

vysoké (Obrázek č. 7), které jsou vysoké od 1200 mm. [9] 

 

  

 Obrázek č. 6 Tříramenná zábrana[13]                   Obrázek č. 7 Mříţový turniket[12]                  

4.1.3 MZS Plášťové ochrany 

 Účelem MZS plášťové ochrany je ochrana osob a majetku. Z bezpečnostního 

hlediska objektu má ztíţit nebo znemoţnit průnik do chráněného prostoru nebo odradit 

moţného zloděje od vykradení. Plášť se skládá ze stavebních prvků budov a otvorových 

výplní.  
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Stavební prvky budov  

   Stavebními prvky jsou stěny, podlahy střechy a stropy. Odolnost prvků je závislá na 

pouţití materiálu, tloušťce a výrobce určuje průlomovou odolnost. Soustředit by jsme se 

měli na prvky, kterými je moţné vniknout do objektu probouráním. 

Otvorové výplně  

   Otvorové výplně tvoří např. okna, dveře, aj. v plášti budovy. Tyto otvorové výplně 

se snadno překonávají, proto se musí kvalitně zajistit mechanickými prostředky. 

Vstupní otvorové výplně  

 Statistika hovoří, ţe kolem 90% bytových jednotek, bylo vykradeno přes vstupní 

dveře. K většímu bezpečí vstupních otvorových výplní je nejlepší a nejvhodnější pouţít 

bezpečnostní dveře. Pro větší ochranu lidí uvnitř bytu se osvědčil přídavný zámek 

s řetízkem nebo vymezovačem vůle pootevřených dveří. Osoby, nacházející se těsně přede 

dveřmi, se dají pozorovat panoramatickým kukátkem. K větší bezpečnosti přispívá: [3] 

 Dveřní křídlo - Musí být pevné, tuhé a při působení vnější síly se nesmí v ţádném 

místě prohnout.  

  Uchycení dveří (závěsy) – Jsou součástí dveřního křídla a zárubně. Závěsy musí 

být pevně a řádně ukotvené v dveřním křídle i v zárubních, aby se nemohly vypáčit. 

Vzhledem ke směru otevírání dveří jsou závěsy přístupné či nepřístupné z vnější 

strany pro moţného pachatele. 

 Dveřní zadlabací zámek – Zabezpečovací zařízení, které se ovládá klíčem. Proti 

moţnému vniknutí moţného pachatele se dveřní zámky zajišťují jedním nebo více 

stavítky.  [9] 

 

Okna a balkonové dveře  

 Další kritické místo v plášti objektu pro moţné vykradení. Hlavní je věnovat 

pozornost důleţitým částem okna (rámu, okenním překladům a parapetům, roletám 

okenicím, mříţím). Bezpečnostní fólie slouţí k zamezení rozbití skla, vhodné můţe být 

instalovat mříţe nebo ţaluzie. [3] 

 

Mříţe, rolety a ţaluzie  

 Prosklené otvorové výplně nebo vstupní otvorové výplně se zabezpečují většinou 

mříţemi a roletami proti násilnému vniknutí nepovoleným osobám do chráněného objektu. 
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Ţaluzie chrání proti přímému slunečnímu záření. Mříţe jsou MZS montované hlavně u 

zasklených otvorových výplní a musí splnit určité parametry, jako jsou odolnost, 

nerozebíratelnost konstrukce, velikost ok, ukotvení, coţ jsou poţadavky upravené normou 

ČSN P ENV 1627. Mříţe plní jednu z významných rolí zabezpečení pláště objektu proti 

násilnému vniknutí pachatele, proto musí konstrukce byt pevné a stabilní, nemůţe se 

prohýbat, nesmí se roztáhnout oka. Dalo by se říct, ţe vzhledem k poţadavkům 

a rozmanitosti umístění mříţí, můţeme mříţe dělit do několika skupin.(Tabulka č. 3) [9, 2] 

 

Podle Konstrukce 

Pevně kotvené 

Odnímatelné 

Otevírací 

Otočné 

Sklopné 

Posuvné 
pevné 

nůţkové 

Navíjecí 

(rolovací) 

S průhledným výpletem 

S neprůhledným výpletem 

Podle umístění 

Vnější 
Ploché 

Předsazené 

Vnitřní 

Meziokenní 

Podle Materiálu 
Ocelové 

Duralové 

Podle ovládaní 
Ruční 

Elektrické 

     Tabulka č. 3 Dělení mříţí [9] 

4.1.4  MZS předmětové ochrany 

 Jiţ před staletími si lidé chtěli chránit své získané peníze, cennosti, šperky aj. před 

zloději je ukrývali do bezpečného úkrytu, jako např. pod prkna podlahy, do sklepa. 

Postupem času se vynalezly různé masivní truhlice, skříňové trezory z 19. století, ale 

nevýhoda byla v tom, ţe při poţáru se znehodnotil obsah, který se v nich nacházel. Dnes 

ve 21. Století jsou tyto MZS předmětové ochrany důleţité i při ochraně informací, aby se 

nedostaly do nepovolených rukou. Rozdělují se podle konstrukce. [9] 
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Komorové trezory  

  Bezpečnostní objekt, kde je uschován určitý obsah a ten je chráněn proti násilnému 

vniknutí. Komorový trezor má rozměr větší neţ 1 m
3 

 a  je budován současně se stavbou 

objektu. Není vhodné umístit komorový trezor tak, aby tvořil plášť budovy nebo aby 

hraničil ze sousední budovou, ale nejlepší je  umístit ho ve středu objektu. 

Komerční úschovné objekty  

 Do této skupiny patří ostatní úschovné objekty. S těmito komerčními úschovnými 

objekty se setkal určitě kaţdý, protoţe zde patří např. pokladničky, těţké skříňové trezory, 

manipulační schránky. Vzhledem k široké rozmanitosti těchto úschovných objektů se 

rozdělují do těchto skupin: 

 Skříňové trezory – mobilní a vestavěné 

 Ohnivzdorné skříně 

 Účelové trezory 

 Ocelové a kartotéční skříně 

 Příruční pokladničky [9] 

4.2  Elektronické zabezpečovací systémy 

 V současnosti jsou velmi velké zkušenosti s vyuţitím těchto prostředku k omezení 

trestné činnosti. Objekty většinou ochraňují MZS, někdy doplněné i stráţní sluţbou. 

Elektrické zabezpečovací systémy mají za úkol signalizovat, kdyţ je chráněný objekt nebo 

prostor napaden nebo jde jen o pokus napadení. Tento signál se však musí odeslat lidem 

nebo osobám, které na něho budou reagovat např. osoby procházející kolem, sousedé, 

policie aj. Elektrický zabezpečovací systém se skládá s několika prvků, z nichţ kaţdý má 

určité funkce a vytváří tzv. „zabezpečovací řetězec“. (obrázek č. 8) [10,4] 
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Obrázek č. 8 Schéma zabezpečovacího řetězce elektrické zabezpečovacích systému [10] 

 

 Čidlo (detektor) – Zařízení, které reaguje na změny fyzikálních jevů. Tyto změny 

pak souvisí s narušením chráněného objektu nebo manipulaci s chráněným 

předmětem. Při narušení čidlo indikuje stav narušení a reaguje tím, ţe vyšle 

poplachový signál nebo zprávu. 

 Ústředna – Přijímá a zpracovává signály z čidel a podle naprogramování dané 

ústředny pak reaguje určitým způsobem. Zajišťuje napájení a ovládaní celého 

systému. 

 Přenosové prostředky – Slouţí k přenosu informací z ústředny do místa signalizace, 

případně i k přenosu povelů opačným směrem. 

 Signalizační zařízení – Převádí informace na vhodný signál, např. vyhlašuje 

poplach či výstrahu. 

 Doplňkové zařízení – Umoţňuje ovládat speciální funkce a usnadňuje manipulaci 

systému.  

S těmito prvky se však setkáváme v různých podobách, kombinaci mezi nimi a stupních 

sloţitosti. [10] 

4.3 Reţimová ochrana 

 Reţimová ochrana v sobě skrývá organizační, administrativní a věcná opatření, coţ 

by mělo slouţit k bezporuchovému fungování celého zabezpečovacího systému. [5, 10] 

Reţimová opatření se rozdělují na:   

 Vnější 

 Vnitřní [5, 10] 
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Reţimová opatření se zaměřují na: 

 Činnost pracovníků uvnitř organizace.  

 Pohyb a chování osob přicházejících zvenčí, včetně oběhu dokladů a informací 

uvnitř organizace.  

 Vstup informací, dat, dokumentů vně podniku. 

4.3.1 Vnější reţimová opatření 

 Týkají se vstupních a výstupních prostor chráněného objektu, kterými osoby                    

a vozidla do objektu vstupují a vystupují z něj. Vnější reţimová opatření stanoví také 

způsob kontroly, podmínky a způsob kontroly. [8] 

4.3.2 Vnitřní reţimová opatření  

Vnitřní reţimová opatření v objektu se vyznačují dodrţováním těchto směrnic: 

 Pohyb osob a vozidel je omezený jen na určité oblasti nebo okruhy podniku.  

 Reţim pohybu materiálu. 

 Reţim manipulace s technickými prostředky a jejich pouţívání. 

 Reţim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se pouţívají pro 

systémy zabezpečení vstupů [8, 5] 

4.4 Fyzická ostraha 

 Jedná se o soubor úkonů způsobilé osoby, která je pověřena ostrahou a jejím 

hlavním úkolem je zabezpečit ochranu osob, majetku střeţených prostor a veřejný pořádek. 

Tato činnost slouţí k zabránění trestné či jiné protiprávní činnosti. Fyzická ostraha můţe 

být realizována komerční bezpečnostní sluţbou, vlastní ochrannou sluţbou v organizaci či 

podniku a také státní ochrannou sluţbou (např. policie České republiky, jako ochrana 

ústavních činitelů)[8, 5] 

4.4.1 Fyzická ostraha zahrnuje: 

 ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných,  

 ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti nepřístupných,  
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 ochranu a ostrahu majetku na místech určených pro styk se zákazníkem,  

 ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností,  

 ochranu a ostrahu osob,  

 zajištění pořadatelské sluţby v místech veřejných shromáţdění a akcí,  

 zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany.  

4.4.2 Úkoly hlídacích sluţeb 

 Kontrolní propustková sluţba – Úkolem kontrolní propustkové sluţby je hlídat 

neoprávněný vstup osob a vozidel a zabránit vynášení majetku.  

 Kontrolní činnost – Má zabránit rozkrádání a ničení majetku. 

 Střeţení objektů a prostor stráţní sluţbou. 

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru. 

 Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu. 

 Zajištění dalších oprávněných zájmů. [8, 5] 

4.5 Systémy kontroly vstupů 

 Moderní informační technologie se postupně začaly vyuţívat od 90. let 20. století. 

Tento systém kontroly vstupu se pouţívá tam, kde je zapotřebí zamezit určitým způsobem 

vstup nepovolených cizích osob k chráněným citlivým údajům, drahým předmětům, které 

mají byt chráněné. Mezi chráněné prostory a předměty jsou trezory, výpočetní centra, 

kanceláře vedení organizace a důleţité objekty např. jaderné elektrárny, objekty 

vojenského významu a další strategická místa. Systémy kontroly vstupu v dnešní době 

často nahrazují mnohdy nekvalitní sluţby fyzické ostrahy při kontrole identifikace osob 

v organizaci kartami identity. V mnoha zemích, kde dbají na pečlivou kontrolu příchozích 

osob, zjistili, ţe kontrola identifikační karty ostrahou není spolehlivá a mnohdy 

neefektivní, proto  začali vytvářet a vyrábět několik druhů vstupních systému, které se liší 

fyzikálním principem a způsobem identifikace. V širokém sortimentu vstupních systému 

jsou odlišné typy identifikačních prvků. Na některých místech postačí běţná metoda 

kontroly a na jiných zase musí být sloţitá zařízení. Méně sloţité (běţné) metody kontroly 

identity nezajistí v dostatečné míře bezpečnou identifikaci uţivatelů. To znamená, ţe 

nedokáţou zabránit např. zneuţití ukradení čipové, magnetické karty nebo získaní kódu 
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násilím a tím umoţnit vstup do zabezpečeného prostoru. Takové neţádoucí jevy se mohou 

eliminovat pouţitím klasických kontrolních metod s vyuţitím soukromé bezpečnostní 

sluţby, ale můţe to být značně nákladné a někdy to nemusí být i dostatečně spolehlivé. 

Nejvýznamnější část systému kontroly vstupu jsou přístupová práva, která se přidělují 

konkrétním osobám společně s identifikačním prvkem. Systém pak umoţní sledovat pohyb 

těchto osob v daných zónách, vyhledávat osoby, kontrolu průchodu a další aplikace. 

Automatická identifikace systému kontroly vstupu je sestavena z šesti částí, uvedené 

v následujících podkapitolách 4.5.1 aţ 4.5.6. [11] 

4.5.1 Identifikační prvky  

 Tyto prvky můţeme z hlediska styku se čtecím zařízením dělit na kontaktní a 

bezkontaktní, protoţe identifikačních prvků, coţ jsou nosiče informací, je neuvěřitelné 

mnoţství. Identifikačním prvkem můţe být identifikační karta, magnetofonová páska, ale 

také biometrické prvky (hlas, krevní řečiště, oční sítnice a duhovka aj.). Právě proto se 

musí dbát na zvolení správné identifikační technologie. Identifikační prvky lze rozdělit 

podle oprávněné osoby, zda má vlastní identifikační prvek, disponuje znalostí kódu a 

disponuje odpovídajícími biometrickými rysy. [11] 

4.5.2.  Snímací zařízení 

  Snímací zařízení je nedílnou součástí bezpečnostního systému pro kontrolu vstupu 

chráněného objektu a jejích částí. Spolehlivost je taková, ţe systémy kontroly vstupu 

můţeme pouţít v elektrických zabezpečovacích systémech, které jsou určené pro nejvyšší 

rizika. Snímací zařízení se dělí podle toho, jakou mají vstupní informaci.[11] 

Snímače identifikačních prvků 

 Snímají informaci o kaţdé osobě, která přichází do hlídaného objektu, opatřeného 

snímací zařízením. Jde o určitý fyzikální záznam nejčastěji na identifikační kartě, který se 

převádí na elektronický signál a ten je pak odesílán do řídicí jednotky, kde je zpracováván. 

Snímač identifikačního prvku je jakýmsi kontrolním hlídacím stanovištěm systému a musí 

splňovat dva poţadavky jednoduchou manipulaci a musí být odolný proti vnějším vlivům. 

Tyto snímače identifikačního prvku se dají rozdělit na dotykové a bezdotykové. [11] 
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Snímače kódové informace 

 Všechny kódové klávesnice, které slouţí k zadávání PIN kódu, patří do oblasti 

snímačů kódové informace. Proti odpozorování PIN kódu a tím zvýšení stupňě 

zabezpečení, je moţné poţit typ klávesnice s proměnlivým rozloţením číslic na tlačítcích 

nebo náhodně generovanými číslicemi na displeji klávesnice. [11] 

Snímače biometrických rysů 

 Patří mezi nejmladší a nejbezpečnější systémy pro snímání biometrických rysů 

oprávněné osoby. Jeden z nejbezpečnějších systému, protoţe rozpoznávací znaky jsou 

jedinečné a jsou neopakovatelné i u jednovaječných dvojčat. Jsou určeny jen pro 

personální aplikace pro kontrolu vstupů. U tohoto systému se vyuţívají různé části 

lidského těla. Jako rozpoznávací znaky oprávněné osoby pro identifikaci se vyuţívají tyto 

biometrické rysy: 

 Otisk prstů 

 Geometrie ruky 

 Ţílové řečiště ruky 

 Oční sítnice  

 Oční duhovky 

 Vizuální rozpoznání obličeje  

 Analýza lidského hlasu 

 Dynamiky podpisu 

 DNA 

Kombinované snímače 

 Kombinované systémy se pouţívají pro zvýšení bezpečnosti identifikačních 

systému a sniţují zneuţití neoprávněné osoby. Kombinované systémy vzniknou kombinací 

snímačů biometrických rysů, snímače kódové informace a snímače identifikačních prvků. 

[11] 

4.5.3 Řídící jednotka  

 Řídicí jednotka umoţňuje rozhodování o uvolnění nebo zablokování hlídaného 

vstupu např. uvolnění turniketu, otevření dveří. Děje se tak díky informacím přebraným 

elektronickým signálům, které jsou generované snímačem identifikace. Dnes se moderní 
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řídicí jednotky řídí mikroprocesory a pomocí paměti se dokáţou samostatně rozhodnout o 

vstupu nebo reagují na určité podněty jako je stav dveří aj., coţ u autonomního provozu je 

důleţitá schopnost pro vstupní systém. [11] 

4.5.4 Centrální jednotka 

 Centrální jednotka slouţí k tomu, aby řídila a monitorovala celý systém. Její funkcí 

je programovat a provádět obsluhu celého systému. Výpočetní technika se stále 

zdokonaluje, proto se jednoúčelové řídící jednotky pro kontrolu vstupu ovládané přes 

terminál nahrazují specializovanými softwary, které provádějí správu personálních, 

řídících a rozličných systémových dat. Hlavní náplní centrální jednotky je sbírání dat 

z terminálu, vyhodnocovaní těchto informací a musí mít určitou reakci na vyhodnocené 

informace v reálném čase. [11] 

4.5.5 Blokovací zařízení 

 Blokovací zařízení je poslední a taky důleţitá součást vstupního systému. Dokáţe 

zablokovat nebo uvolnit hlídaný vstup do chráněného objektu např. turnikety, závory, 

nejrůznější typy elektromechanických uvolňovačů aj. Nejdůleţitější faktor pro volbu 

adekvátního blokovacího zařízení je moţnost výběru podle umístění a montáţe, funkční 

vlastnosti a zároveň spolehlivost zařízení.[11] 

4.5.6  Jednotka zápisu 

 Toto zařízení umoţňuje záznam dané informace, které nese např. jméno, příjmení 

oprávněnost nebo omezení aj. do identifikačního prvku. Můţe být součástí informačního 

systému nebo můţe fungovat samostatně. [11] 

4.5.7  Zařízení k odebrání návštěvnické karty 

 U východu z budovy se mohou nainstalovat zařízení pro návštěvnické identifikační 

karty. Jde o určitý speciální kryt, kde je namontován bezkontaktní snímač. Při odchodu je 

návštěvník nucen pouţít jen tento snímač, protoţe snímač určený pro zaměstnance objektu 

na návštěvnické karty vůbec nereaguje. Po vloţení návštěvnické karty do krytu karta 

propadne do zásobníku a zajistí otevření dveří, proto návštěvník nemůţe odnést z objektu 

identifikační kartu a ani otevřít dveře. Nejdříve návštěvník musí odevzdat kartu a teprve 

pak mu bude uvolněn turniket.[11] 
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5  Informace o Fakultě bezpečnostního inţenýrství  

 Kapitola bude zaměřena na popis objektu Fakulty bezpečnostního inţenýrství 

Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, historii a současný stav zabezpečení. 

5.1 Historie fakulty 

 Historické prameny Fakulty bezpečnostního inţenýrství bychom našli jiţ v roce 

1968, kdy vznikl samostatný obor Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Jako 

kaţdá vysoká škola, tak i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 

Akademický senát, který přijal dne 25. června 2002 usnesení o zřízení Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen 

VSB – TU Ostrava), čímţ začala fungovat od 1. Srpna 2002. VSB – TU Ostrava 

zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků zaměřených na poţární 

ochranu a bezpečnost průmyslu uţ více neţ 33 let. Jiţ 1500 studentů ji úspěšně 

absolvovalo. Jelikoţ technologie  jde  stalé  kupředu,  tak  i  nároky  na  technologickou     

a technickou úroveň průmyslu se zvyšují např. pouţíváním různých nebezpečných látek. 

Začaly se řešit otázky analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti. 

Postupem času ty nároky vedly k rozšíření studijních oborů.  

Základem pro Fakultu bezpečnostního inţenýrství se stal Institut bezpečnostního 

inţenýrství HGF, která vlastně byla garantem studijního programu Poţární ochrana a 

průmyslová bezpečnost před vznikem Fakulty bezpečnostního inţenýrství. Fakulta 

se v počátku skládala ze dvou kateder: Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva a 

Katedra bezpečnostního managementu. V dnešní době se rozdělila Katedra poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva na dvě samostatné katedry, tudíţ se rozšířily od vzniku na 

tři samostatné katedry a je plánovaný rozvoj aţ na šest kateder. 

Na Fakultu bezpečnostního inţenýrství přešla dosavadní výuka ve studijních oborech 

studijního programu Poţární ochrana a průmyslová bezpečnost. [17] 

5.2 Popis objektu a stávající zabezpečení Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství je umístěna v areálu bývalé základní školy na 

Lumírově ulici 13 v Ostravě-Výškovicích. Objekt má dvě parkoviště, jedno pro 
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zaměstnance školy a druhé pro studenty. Budova je tvořena komplexem pěti částí 

(LA,LB,LC,LD,LE) (obrázek č. 9) a celý perimetr objektu je obehnán pletivem. 

 

Obrázek č. 9 Objekt Fakulty bezpečnostního inţenýrství [19]  

         P1 a P2 – parkoviště LA, LB, LC, LD, LE – části budovy 

 

 Budova LA  -  V přízemí  jsou dva vchody tvořené dvěmi dvoukřídlými 

prosklenými dveřmi. Hlavní vchod (příloha č. 1)  je s vrátnicí, kde se střídá fyzická 

ostraha na směnách ranních, odpoledních a nočních. Druhý vchod, který jsem určil 

jako vedlejší je naproti hlavního vchodu a není na něj vidět z vrátnice. Tyto vchody 

jsou jediná moţná místa, kudy se má vcházet do budovy. K vedlejšímu vchodu 

mají přístup jen studenti s identifikační kartou průchodem přes branku (příloha č. 2) 

mezi částmi budov LB a LC. Identifikační karta umoţňuje také vjezd na parkoviště. 

Tudíţ vedlejším vchodem by měli procházet studenti přijíţdějící do objektu 

vozidlem. Chybí řízený vstup na FBI, jelikoţ zde můţe přijít kdokoli. V LA budově 

se nachází šatna otevřená většinou v zimním období, automat na kávu, počítač 

s kopírkou, který je připojen na školní síť, kde mohou studenti získat potřebné 

informace. V prvním patře jsou tři počítačové učebny chráněné kamerovým 

systémem a dvě učebny, s nichţ má kaţdá kapacitu pro šedesát studentů.  
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 Budova LB – Tato část budovy má tři patra, v kaţdém z pater se nachází sociální 

zařízení (záchody). V přízemí na jedné straně jsou učebny s kapacitou čtyřiceti míst 

k sezení a na opačné straně pak kanceláře pro zaměstnance školy. Na konci chodby 

této části budovy jsou únikové dvojkřídlové dveře z drátěného skla, které jsou 

trvale uzamčené. V prvním patře jsou taktéţ učebny s kapacitou čtyřiceti míst a na 

druhé straně mimo jiné se nachází studijní oddělení jak pro denní studenty, tak pro 

studenty, kteří Fakultu bezpečnostního inţenýrství studují dálkově. V posledním 

patře, tedy ve druhém nejsou ţádné učebny, ale najdeme zde knihovnu a kancelář 

Děkana Fakulty bezpečnostního inţenýrství. V této části se nachází výtah pro 

tělesně postiţené osoby nebo osoby, které jsou odkázané na pohyb na vozíku.     

 Budova LC – Nejnovější část budovy, která byla ke stávajícím budovám přistavěna 

a je v ní jiţ vyřešen elektronický zabezpečovací systém.  Najdeme zde největší 

posluchárna Fakulty bezpečnostního inţenýrství přibliţně pro 200 osob, v níţ  jsou 

dva únikové východy napojené na EPS (Obrázek č.10).    

  

Obrázek č. 10 Únikový východ z posluchárny LumC104  

 Dále  tělocvičnu a různé laboratoře, kde jsou umístěny tlakové nádoby, nádoby 

s různými plyny aj.. Vše je přístupné pro studenty navštěvující katedru 

bezpečnostního managementu, katedru ochrany obyvatelstva a katedru poţární 

ochrany. V této části budovy jsou dva únikové východy vedoucí na parkoviště pro 

studenty a na parkoviště pro zaměstnance (Obrázek č.11 a 12). Důleţité je zmínit 

se, ţe tyto vchody se dají otevřít jen zevnitř budovy a jsou na těchto vchodech 

umístěny magnetické kontakty. Prostor dveří je snímaný kamerou a  jsou napojeny 

na elektronický zabezpečovací systém, který sleduje fyzická ostraha.  
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          Obrázek č. 11 a Obrázek č. 12 Ukázky únikových východu  

 Budova LD – V prvním patře je jedna počítačová místnost, kde mají přístup jen 

studenti a zaměstnanci Fakulty bezpečnostního inţenýrství, po předloţení 

identifikační karty udávající informaci o studiu na této fakultě. Dále pak kanceláře 

a učebny pro čtyřicet studentů. V přízemí na konci chodby této části budovy jsou 

taktéţ únikové dvojkřídlové dveře z drátěného skla, které jsou trvale uzamčené. 

 Budova LE – Nachází se mezi částmi LA a LD. Je zde jídelna pro studenty a 

zaměstnance školy. V přízemí jsou otvorové výplně pokryté mříţemi, také prostor 

pro vykládání obědů je rovněţ zamříţován.     

 Parkoviště – Objekt Fakulty bezpečnostního inţenýrství disponuje dvěmi plochami 

s parkovacími místy, a to parkoviště pro zaměstnance školy a druhé parkoviště pro 

studenty. Parkoviště je chráněno po cele délce objektu pletivem. Na toto parkoviště 

je umoţněn vjezd jen s příslušnou identifikační kartou. 

Celá budova je pokryta elektrickou zabezpečovací signalizací, kterou sleduje fyzická 

ostraha. Kamerový systém snímá prostory kolem celého objektu a na chodbách jsou 

pasivní infračervená čidla, Na některých dveřích a oknech jsou umístěné magnetické 

kontakty.   
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5.2.1 Fyzická ostraha FBI 

 Vrátní plní funkci fyzické ostrahy na fakultě bezpečnostního inţenýrství, coţ jsem 

se dozvěděl přímo od pracovníka fyzické ostrahy na fakultě. Mezi jejich náplň práce patří 

kontrolovat vstup a výstup osob, zda někdo nevynáší majetek školy, hlídat areál fakulty 

pomocí kamerového systému a obsluhovat elektronický zabezpečovací systém a 

elektronický poţární systém, hlídat klíče od učeben spolu s příslušenstvím od drahých 

přístrojů v daných učebnách a odpolední směna zavírá okna, zhasíná světla a uzamyká 

učebny a také jednotlivé části školy. 

5.2.3 Reţimová ochrana FBI 

 

Obrázek č. 13 a Obrázek č. 14 závory pro vjez na parkoviště FBI 

 Na Fakultě bezpečnostního inţenýrství reţimová ochrana je řešena pomocí dvou 

závor pro vjezd a výjezd na parkoviště pro studenty (obrázek č. 13)  a na parkoviště pro 

zaměstnance (obrázek č. 14), brankou (příloha č. 2), která se otevře po přiloţení 

identifikační karty a vede z parkoviště k vedlejšímu vchodu. Dále se zamykají učebny 

a části budov v nočních hodinách.  
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6 Analýza a hodnocení rizik Fakulty bezpečnostního inţenýrství 

Analýza zkoumá a vyhledává vnitřní zranitelnosti a vnější hrozby, které působí na 

objekt. Cílem je identifikovat co nejvíce rizik obsaţených v analyzovaném objektu, 

odhadnout hrozbu, rizika a vyhodnotit moţné dopady na zkoumaný objekt, určit stávající 

ochranné prostředky a navrhnout nové tak, aby  vedly ke sníţení rizik na minimální 

úroveň.   

6.1  Analýza rizik Ishikawovým diagramem   

 Jako první metodu pro zjištění příčin daného problému jsem si vybral Ishikawův 

diagram, jinak se můţe nazvat tzv. rybí kost. Diagram jednoduše znázorňuje daný 

analyzovaný problém a identifikuje moţné příčiny. Tato metoda je zaloţena na 

brainstormingu, protoţe má dosáhnout co nejvyššího počtu daných příčin [7]. Metodu jsem 

si vybral, protoţe se mi zdá přehledná a znázorňuje všechny příčiny, které vedou 

k následku. V mém případě je zvolený následek ohroţení Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství  (příloha č.3).  

6.2 Analýza příčin a následků poruch  

 Tato analýza rizika se skládá z tabulky příčin a jejich důsledků a umoţňuje tak 

hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. 

Analýza příčin a následků poruch - Failure Mode and effect Analysis (dále jen „FMEA“) 

identifikuje jednoduché poruchy, které významně můţou přispět k havárii, ovšem se zde 

nehodí dlouhý seznam poruch.  První krok analýzy FMEA je  určit problémy a jejich 

příčiny, které mohou nastat. Výsledek je pak systematický seznam potencionálních 

problému, jejich výčet poruch a následků. Zahrnuje i odhad nepřijatelných případu 

následků. Vybraná rizika se indexově ohodnotí podle tabulky č. 4. Pouţitím vzorce (2) se 

vypočte míra rizika (R). Posuzuje se pravděpodobnost vzniku rizika (P), coţ nám udává 

pravděpodobnost vzniku určité události od náhodného výskytu aţ po jistou hrozbu. Poté se 

posuzuje závaţnost následku (N) z hlediska finanční a materiální újmy a ujmy na zdraví. 

Poslední indexová hodnota se posuzuje, jak rychle a snadno se dané riziko odhalí (H).  

[7,1] 
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R = P x N x H                 (2) 

R – Míra rizika   P – pravděpodobnost vzniku rizika 

 H – Odhalitelnost rizika  N – závaţnost následků 

Tabulka č. 4 Jednotlivé parametry metody FMEA 

 Pro potřebu analýzy FMEA  byly vybrána rizika, která byla odhalena metodou 

analýzy rizik Ishikawovým diagramem a jsou uvedená v tabulce č 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabulka č. 5 Analýza metodou FMEA 

 

R Výsledná míra rizika N Závaţnost 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 

číslo Identifikace rizika P N H R 

1 

Obcházení vrátnice zadním 

vchodem neoprávněným nebo 

neţádoucím osobám 

5 5 3 75 

2 Vynesení cenného předmětu 4 4 3 48 

3 Nedostatečná kontrola osob 5 5 2 50 

4 Spolupráce s pachatelem 4 5 4 80 

5 Vydávaní se za studenta 5 5 4 100 

6 Selhání ostrahy 4 4 3 48 

7 Zneuţití ukradené ID karty 2 2 4 16 

8 Výpadek el. Proudu 1 2 1 2 

9 Falešná id karta 4 4 2 32 

10 Rozbití dveří a oken 5 3 2 30 

11 Přelezení plotu 5 1 2 10 

 Σ         491 
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Další krok je v tabulce č. 6, kde jsou seřazená rizika od největších po nejmenší podle 

příslušné míry rizika a následně vypočítaná relativní kumulativní četnost, potřebná pro 

Paretův princip. Paretovým principem 80/20, coţ jsou identifikovaná nebezpečí do 

stanoveného limitu 80% a grafickým znázorněním Lorenzovy křivky uvedené v příloze     

č. 4  se oddělila akceptovatelná nebo mírná rizika od neţádoucích rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 6 Seřazené rizika a vypočtena relativní kumulativní četnost 

6.3 Vyhodnocení analýz rizik na Fakultě bezpečnostního inţenýrství 

 Základem odhalení rizik na Fakultě bezpečnostního inţenýrství byl pro mé 

zhodnocení dle mých teoretických znalostí a praktických poznatků Ishikawův diagram       

a analýza FMEA s paretovým principem. Jako nejvýznamnější rizika jsem určil vydávání 

se za studenta, spolupráce s pachatelem, obcházení vrátnice zadním vchodem 

neoprávněným osobám. Tato rizika jsou nesnadno odhalitelná, jsou spojená                         

s  nedostatečnou kontrolou osob, coţ můţe být i příčinou selhání fyzické ostrahy. Návrhem 

minimalizace nebezpečí v této části objektu se budu zabývat v následující části mé 

bakalářské práce. 

číslo 

rizika 
Identifikace rizika 

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

5 Vydávaní se za studenta 100 100 20,37 

4 Spolupráce s pachatelem 80 180 36,66 

1 

Obcházení vrátnice zadním 

vchodem neoprávněným nebo 

neţádoucím osobám 

75 255 51,93 

3 Nedostatečná kontrola osob 50 305 62,12 

6 Selhání ostrahy 48 353 71,89 

2 Vynesení cenného předmětu 48 401 81,67 

9 Falešná id karta 32 433 88,19 

10 Rozbití dveří a oken 30 463 94,30 

7 Zneuţití ukradené ID karty 16 479 97,56 

11 Přelezení plotu 10 489 99,59 

8 Výpadek el. Proudu 2 491 100,00 
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7 Návrh pro minimalizaci nebezpečí na FBI 

 Při návrhu zabezpečení jsem vycházel z výsledku analýzy v předchozí kapitole. 

Poukazuje na to, ţe objekt má mezery v zabezpečení objektu, coţ můţe vést k poškození 

majetku či zdraví. Uţ samostatné zabezpečení řízeného vstupu můţe být vnímáno jako 

určitý druh zabezpečení a můţe odrazovat pachatele od protiprávního jednání. 

7.1 Perimetrická ochrana 

 Při této ochraně se jedná o oplocení. Oplocení by mohl někdo přelézt, ale areál je 

snímán kamerovým systémem, coţ uţ je pro moţného útočníka odrazující. Proto se mi jeví 

riziko jako akceptovatelné. Součástí perimetru jsou i brány od parkoviště studentů a od 

parkoviště zaměstnanců FBI. Tyto brány zavírá fyzická ostraha na konci odpolední směny.  

7.2 Řízený vstup se zabezpečením objektu FBI 

 V mé analýze se projevila neţádoucí rizika, která jsou v tabulce č. 6 sestupně 

seřazena. Všechna jsou provázaná a vzájemně na sebe působí. Sníţit tato rizika lze 

pouţitím některých způsobu zabezpečení. Proto navrhuji zvýšení bezpečnosti vstupu 

a vstupního reţimu do objektu FBI, který souvisí se zabezpečením celého objektu. Zvýšení 

ochrany docílím pouţitím současných mechanických zábranných systému, zvýšení 

reţimové ochrany, která by měla kontrolovat vstup a výstup osob, vjezd a výjezd 

dopravních prostředků, coţ je dokonalý přehled o pohybu osob při vstupu do budovy, 

manipulace s klíči pouţívané pro systémy zabezpečení vstupů a zvýšení obvodové 

ochrany. Současný systém je takový, ţe do objektu můţe vstoupit kdokoli, a proto je tento 

systém velice rizikový vzhledem k bezpečnosti, zejména v zimním semestru, kdy je pohyb 

kolem vrátnice vysoký vzhledem k novým studentům. Z výše uvedeného důvodu bych 

umístil dvě kamery se záznamem, které by snímaly přicházející osoby a byly by namířené 

na hlavní a vedlejší vchod.   

7.2.1 Obvodová ochrana  

 Jestliţe se chce docílit řízený vstup do objektu, musíme zamezit nebo sníţit riziko. 

Jedním ze způsobu, jak toto riziko sníţit, je zamezit obcházení vrátnice vedlejším vchodem 

neoprávněným nebo neţádoucím osobám. Branka na identifikační kartu vedoucí 

k vedlejšímu vchodu je často otevřená (příloha č. 2), coţ souvisí z nedbalostí studentů,       
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a proto je tohle slabé místo. Identifikační karta umoţňuje také vjezd na parkoviště, proto 

by vedlejším vchodem měli procházet studenti přijíţdějící do objektu vozidlem. Řešení, ţe 

branka se nebude vůbec pouţívat, je špatná myšlenka, protoţe by se musela obcházet celá 

budova. Proto bych navrhl místo nynější branky motorickou branku pro venkovní prostředí 

(obrázek č. 15). Cena se pohybuje podle prodejce přibliţně kolem 115000 Kč. Tato branka 

je vysoká 2270 mm. Na ni je moţné umístit doplňky např. čtecí zařízení, které je 

kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly, i dálkové ovládaní. Tuto 

branku, vedoucí k vedlejšímu vchodu budou moci pouţívat jen studenti s identifikační 

kartou, se kterou se dostanou vozidlem na parkoviště, jako tomu bylo doposud, ale po 

průchodu se automatický uzavře, a tak se sníţí riziko průchodu neoprávněným nebo 

neţádoucím osobám. Nezabrání se tomu, kdyby někdo spolupracoval s pachatelem a přes 

tuto branku ho pustí student nebo zaměstnanec FBI, proto by bylo vhodné, aby fyzická 

ostraha dodatečně kontrolovala studenty přicházející po skupinkách tímto vchodem. 

 

  
 

Obrázek č. 15 Vysoká branka FGE-M01[18] 

7.2.2 Reţimová ochrana 

 Jako řízený vjezd do areálu školy na parkoviště pro studenty nebo pro zaměstnance 

jsou pouţity závory (obrázek č. 13 a č. 14), které se otevřou po přiloţení identifikační 

karty. V případě hostů školy, návštěvníku konference a různých podobných akcích otevírá 

závory fyzická ostraha a díky kamerovému systému má přehled o přijíţdějících vozidlech.  

Před závory bych jen umístil značku pro omezení rychlosti, aby při vjezdu na parkoviště 

studentů nevzniklo riziko sráţky. Cena značky i s montáţí by se pohybovala do 1500,- Kč.  
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Z hlediska studentů a zaměstnanců FBI 

Pro vstup do objektu FBI bych navrhl turnikety.  Přístup bude umoţněn přiloţením 

identifikační karty na turniket, a tím se sníţí riziko vydávání se za studenta. Studenti by 

procházeli jednotlivě, a tak by se zmenšilo i riziko nedostatečné kontroly osob. V případě 

zapomenuté karty student sdělí fyzické ostraze své osobní číslo a podle seznamu a fotky 

mu fyzická ostraha dá návštěvnickou kartu, kterou při odchodu z objektu vrátí. Jelikoţ 

kaţdý student na portálu Edison dával souhlas o zveřejnění fotky, nejedná se o zneuţití 

osobních údajů. 

 

 

 

Obrázek č. 16 Umístění mechanických zábranných systému vedle sebe 

 

Jako stanoviště MZS jsem určil místo těsně za vrátnici (příloha č. 5). Prostor od 

stěny ke stěně, který má délku 4700 mm mi umoţnil podle rozměru turniketu zvolit pět 

mechanických prostředků výše uvedených (obrázek č. 16). Mnoţství turniketů jsem zvolil 

s ohledem na největší posluchárnu pro přibliţně 200 osob, aby se netvořily dlouhé řady u 

vchodu i v případě evakuace. Uprostřed uvedeného prostoru jsem umístil tři tripodové 

turnikety o šířce 800 mm od firmy AUTOGARD spol. s r.o. (obrázek č. 17). Cena 

tripodového turniketu je přibliţně 65000 Kč. Mají obousměrný průchod s moţností 

zabudování čtečky karet, v případě výpadku elektrického proudu nebo při funkci antipanik 

je volné otáčení tripodu. Průchodnost turniketu je 30-50 osob za minutu, v případě všech 

tří turniketu je průchodnost 90 - 150 osob za minutu. Jako druhý mechanický prostředek 

jsem určil dvě elektromechanické branky bez sloupu vymezující pohyb ATL900 od firmy 

AUTOGARD spol. s r.o. s průchodností 15 – 20 osob za minutu (obrázek č. 18). Cena 

výše uvedené branky je kolem 53000 Kč. Elektromechanická branka se otevře v případě 

poţáru díky EPS nebo zásahem fyzické ostrahy, proto jsou umístěné na krajích stěny proti 
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vchodu. Tato branka slouţí pro průchod osob, které jsou odkázané na pohyb na invalidním 

vozíku.  

                     

Obrázek č. 17 Obousměrný turniket [14]     Obrázek č. 18 Elektromechanická branka bez sloupu[15]                                               

Z hlediska hostů FBI 

Elektromechanická branky (obrázek č. 18) budou slouţit k průchodu hostů fakulty, 

kteří nemají identifikační kartu. Po předloţení průkazu a uvedení důvodu návštěvy 

vrátnému jim bude umoţněn vstup do objektu pomocí zapůjčené návštěvnické karty. Cena 

při nákupu 350 - 449 ks návštěvnických karet je 16 Kč za kus. Při dnech otevřených dveří 

bych navrhl zvýšení fyzické ostrahy, neboť v této době je zvýšený pohyb osob a moţné 

riziko vynesení cenného předmětu. Náklady na fyzickou ostrahu jsou přibliţně 100 Kč/h. 

Při různých jednání a konferencích je těţké docílit kontroly všech osob procházejících po 

škole, proto bych navrhl zpřístupnit příchodovou chodbu k jednací místnosti, ostatní části 

objektu by byli uzamčené. 
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8. Závěr  

Cílem této bakalářské práce je navrţení technického zabezpečení tak, aby byla 

zvýšená ochrana vstupů do objektu Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU Ostrava 

v návaznosti na celkové zabezpečení objektu. 

 Posoudil jsem současný stav zabezpečení objektu FBI a analýzou jsem zjistil rizika 

spojená s ohroţením objektu. Pouţil jsem dva druhy analýz - analýzu rizik Ishikawovým 

diagramem a analýzu příčin a následků poruch. Pomocí pouţitých analýz byly odhaleny 

nejvýznamnější rizika, kterými jsou vydávaní se za studenta, obcházení vrátnice zadním 

vchodem neoprávněným nebo neţádoucím osobám a nedostatečná kontrola osob. Na 

základě teoretických znalostí a praktických poznatků jsem se věnoval v závěrečné části 

této bakalářské práce návrhu k minimalizaci moţného nebezpečí.  

Minimalizaci moţného nebezpečí vidím v řízeném vstupu do FBI, coţ je reţimová 

ochrana, se zaměřením z hlediska vstupu studentů, zaměstnanců a hostů fakulty. Navrhl 

jsem systém tři tripodových turniketů na identifikační kartu a dvě elektromechanické 

branky, které ovládá fyzická ostraha nebo EPS. V rámci obvodové ochrany jsem umístil 

motorickou branku, která vede z parkoviště k vedlejšímu vchodu. 

Tak jako kaţdá ochrana má i tato zbytková rizika, kterým se nemůţeme vyhnout, 

např. zneuţití ukradené identifikační karty. Ale tato rizika jsou přijatelnější neţ ta, která 

jsou neţádoucí. 
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