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Anotace   

KORBELOVÁ, Blanka. Aplikace vybraných biometrických metod z pohledu fyzické ochrany 

veřejných vysokých škol. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2012, s. 40. 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením bezpečnosti veřejných vysokých škol 

pomocí biometrických metod. První část práce se zabývá právními předpisy a technickými 

normami vztahujícími se k dané problematice. Dále jsou charakterizovány vybrané 

biometrické systémy. Následně je popsán areál Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké 

školy báňské – Technické Univerzity Ostrava (dále jen FBI, VŠB TUO) a stávající stav jeho 

zabezpečení. Je provedena bezpečnostní analýza vybraného objektu a na základě 

identifikovaných rizik, teoretických znalostí a praktických poznatků byl vytvořen návrh na 

zvýšení bezpečnostní úrovně FBI, zejména s využitím biometrických systémů.  

 

 Klíčová slova: analýza rizik, bezpečnost, elektronický zabezpečovací systém, 

biometrický systém. 

 

Annotation 

KORBELOVÁ, Blanka. Application of biometric methods selected in terms of physical 

protection of public universities. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – TUO, 2012, p. 40. 

 

 This bachelor thesis is concerned with increasing the security of public universities 

through the use of biometric methods. The first part addresses legal regulations and technical 

standards relating to these problems. Further there are characteristics of biometric systems. 

Subsequently is described campus of FBI VŠB – TU Ostrava and the current state of security. 

The security analysis of object is performed and as result were identified risks. On the basis of 

theoretical knowledge and practical findings precaution was developed a proposal to increase 

security. The proposed security focuses on the possibility of using biometric methods. 

 

 Keywords: risk analysis, security, electronic security system, biometric system.  
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1 Úvod 

V průběhu několika posledních desetiletí narůstá ve všech zemích světa protiprávní 

činnost. S rostoucí hrozbou narušení chráněného objektu se navyšují také i nároky na jejich 

ochranu, kterou zajišťují různé prvky mechanické a technické ochrany či různá organizační 

opatření.  

Významný rozvoj zabezpečovacích technik nastal zejména v druhé polovině 20. století a 

to hlavně díky vývoji výpočetních technologií. Především došlo ke zdokonalení 

Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen PZTS), který je dnes často 

využíván ke střežení objektů. Je třeba podotknout, že s technologickým vývojem 

zabezpečovacích systémů, roste nejen jejich bezpečnostní úroveň, ale zároveň se zvyšují i 

možnosti a způsoby jejich narušení. Proto je nezbytné nadále zvyšovat spolehlivost těchto 

systémů.  

Významnou součástí systému zabezpečení objektů jsou systémy řízení a kontroly vstupu. 

Ty řeší problém zejména v případě veřejně přístupných institucí, jako jsou např. školy, 

knihovny, úřady apod. Jejich funkci lze využít nejen při omezení přístupu osob do 

konkrétních prostor, ale i do celého komplexu. Přístupový systém lze řídit pomocí ovládací 

klávesnice za použití hesla nebo snímačem identifikačních karet či biometrických vlastností.  

Biometrické systémy získávají v posledních letech stále širší uplatnění a to díky zvyšující 

se spolehlivosti a nižší ceně. Využití jedinečných lidských vlastností je přitom pro uživatele 

zcela přirozené a díky tomu, že ji má stále u sebe, je pro něho tento způsob identifikace 

vysoce komfortní. Biometrickou charakteristiku nelze zapůjčit, ztratit, vyzradit či jinak 

zneužít jako například hesla nebo identifikační karty, což zvyšuje spolehlivost celého 

systému. Rozšíření biometrických snímačů se stále častěji objevuje v komerčních i státních 

institucích při zabezpečení důležitých prostor, kanceláří, skladů, archívů nebo jiných prostorů.  

Cílem této práce je poukázat na možnosti aplikace vybraných biometrických metod při 

zabezpečení areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající systém zabezpečení je 

nedostačující, je třeba se zabývat otázkou zvýšení úrovně fyzické ochrany před pácháním 

protiprávní činnosti. Toto téma je v současné době o to více aktuální, protože se uvažuje o 

přechodu z třísměnného provozu fyzické ostrahy na dvousměnný. 
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2 Rešerše 

DRAHANSKÝ, Martin a Filip ORSÁG. Biometrie. 1. vyd. [Brno: M. Drahanský], 2011, 294 

s. ISBN 978-80-254-8979-6 (BROž.). 

Kniha definuje základní terminologii týkající se biometrie. Seznamuje s její historií, normami 

a zaměřuje se na bezpečnost a spolehlivost biometrických systémů. Dále popisuje jednotlivé 

metody, věnuje se teoretické charakteristice dané vlastnosti a principu funkce biometrických 

zařízení. Pro práci bylo využito především poznatků týkajících se charakteristiky 

biometrických systémů.  

 

RAK, Roman, et al. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. 

Praha: Grada Publishing, 2008. 664 s. ISBN 978-80-247-2365-5. 

V tomto díle jsou rozebrány jednotlivé biometrické metody a to vždy ze dvou úhlů. Z pohledu 

forenzních věd, tj. využití biometrie při trestních řízeních a z pohledu komerčních aplikací 

využitelných pro privátní ochranu osob a majetku. Čerpány byly především charakteristiky 

jednotlivých biometrických metod. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. díl: Ostatní zabezpečovací systémy. Vyd.  

1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-725-1235-8. 

Díl Ostatní a zabezpečovací systémy volně navazuje na předchozí vydaná skripta. Je zde 

popsána např. automobilová ochrana, integrovaná ochrana zboží a knihovního fondu či EPS. 

Do práce bylo čerpáno zejména z kapitoly systémy kontroly vstupů. 
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3 Právní předpisy a normy související s danou problematikou 

Tato kapitola obsahuje základní právní a technický rámec týkající se ochrany objektu  

a biometrických systémů. 

3.1 Právní normy 

Jsou obecně závazná pravidla, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí. 

3.1.1 Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů a změn, byl vydán Českou národní radou jako součást ústavního řádu. Deklaruje 

základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné 

(Článek 1). Zaručuje osobní svobodu (Článek 8), právo vlastnit majetek (Článek 11), právo na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména (Článek 10). [28] 

3.1.2 Trestní zákon 

Trestní zákon č. 40/2009 Sb., nabyl účinnosti k datu 1. 1. 2010. Účelem trestního 

zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob (§ 1). Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou 

pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření (§ 2). Jsou zde také definovány 

okolnosti vylučující protiprávnost trestného činu: 

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

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.―
1
 V případě, že je 

toto nebezpečí možné odvrátit jinak, anebo je způsobený následek stejně závažný nebo 

závažnější než ten původní, se nejedná o krajní nouzi.  

 (§ 29) Nutná obrana - „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.―
1
 V případě 

obrany zjevně nepřiměřené útoku se nejedná o nutnou obranu.  

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

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou 

činem dotčeny.―
1
 Svolení musí být dáno dobrovolně, srozumitelně, určitě a vážně 

předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný.

                                                
1 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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 (§ 31) Přípustné riziko - „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým 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.―
1
 V případě, že taková 

činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by k ní byl dán v souladu s jiným 

právním předpisem souhlas, se nejedná o přípustné riziko.  

 (§ 32) Oprávněné použití zbraně - „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v 

mezích stanovených jiným právním předpisem.―
1
 

Další paragrafy související s fyzickou ochranou:  

 (§ 120) Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím 

technického zařízení - „Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i 

provedením zásahu do počítačových informací nebo dat, zásahu do programového 

vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači, zásahu do 

elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů 

sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové operace či takového 

zásahu provedeného jiným.―
1
 

 (§ 121) Vloupání - „Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, 

nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím 

síly.―
1
 

 (§ 208) Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru - 

„Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.―
1
 

 (§ 230) Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací - ,,Kdo 

překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému 

systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.―
1
 [30] 

3.1.3 Trestní řád  

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

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

činů, pachatelů a ukládání spravedlivých trestů dle zákona. 

                                                
1 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 



 

5 

 

 (§ 76) Zadržení osoby podezřelé - „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 

zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.―
2
[33] 

3.1.4 Zákon o ochraně osobních údajů  

Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje podmínky nakládání s osobními údaji pro státní orgány, orgány samosprávy, jiné 

orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby, v souladu s právem Evropských společenství  

a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Zákon zahrnuje práva  

a povinnosti při zpracování osobních údajů, aby bylo zamezeno jejich zneužití. Dále 

vymezení funkce Úřadu pro ochranu osobních údajů, správní delikty a jejich sankce.[32] 

3.1.5 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vymezuje 

pracovněprávní vztahy zaměstnavatele a zaměstnanců. Upravuje práva a povinnosti 

zaměstnavatele i zaměstnanců, náležitostí pracovního poměru, pracovní dobu, bezpečnost  

a zdraví při práci (zajištění bezpečného pracovního prostředí a snížení rizik při práci), 

dovolenou či odměňování za práci. 

 (§ 1) „Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a 

svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.―
3
 

 (§ 126) „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neprávem zadržuje.―
3
  

 (§ 316) Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv 

zaměstnance - „Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve 

zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních 

mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat 

zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.―
3
 

                                                
2 Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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 (§ 417) „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.―
3
 

 (§ 420) „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti.―
3
[34] 

3.1.6 Zákon o Vysokých školách 

 Zákon č. 11/1998 Sb., o Vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, definuje, kdy je možné VŠ založit, upravuje informace týkající se 

vedení, organizace, provozu, vnitřní předpisy, rozpočet apod. 

 (§ 19) Majetek veřejné vysoké školy - „ Veřejná vysoká škola vlastní majetek 

potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem veřejné vysoké školy jsou 

věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.―
4
[29] 

3.1.7 Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob 

„Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že většina biometrických dat je 

spojena se zpracováním osobních údajů. Je proto nezbytné při vývoji biometrických systémů 

plně dodržovat zásady ochrany dat stanovené Směrnicí 95/46/ES s přihlédnutím ke zvláštní 

povaze biometrie, mimo jiné k možnosti shromažďovat biometrická data bez vědomí subjektu 

údajů a ke skutečnosti, že je lze téměř s jistotou přiřadit k jednotlivci.―
5
[18] 

3.2 Technické normy 

Díky vytvoření norem se zvýšila kompatibilita zařízení a je dnes možné vyměnit 

komponent v zařízení součástkou od jiného výrobce. Přehled vybraných norem souvisejících 

s danou problematikou je uveden níže v textu. 

3.2.1 Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Organization for 

Standardization) a Mezinárodní elektrotechnická komise IEC (International 

Electrotechnical Commission)  

Organizace ISO/IEC vydala normy týkající se zejména popisu výměny dat, testování 

shody a testování výkonnosti jednotlivých biometrik.  

 Normy formátu výměny dat popisují normy šablony pro umožnění vzájemné 

spolupráce různých biometrických systémů.  

                                                
3 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č. 11/1998 Sb., Zákon o Vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
5 Pracovní dokument o biometrii. In: Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2003 [cit. 2012-03-28]. 

Dostupné z: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50&submenu=52&loc=84> 

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50&submenu=52&loc=84
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 Normy pro výměnu dat u daných biometrických vlastností zajistily základní 

součinnost biometrických šablon. 

 Testování a hodnocení výkonnosti biometrik [8] 

3.2.2 Mezinárodní komise pro standardizaci informačních technologií M1 INCITS  

(International Committee for Information Technology Standards) a Americká 

národní instituce pro standardy ANSI (American National Standards Institute) 

Organizace ANSI/INCITS vydaly dokumentaci týkající se standardizace BioAPI a 

norem formátu výměny dat pro biometrické vlastnosti. 

BioAPI definuje jednotné rozhraní vhodné pro autentizaci jakékoliv biometrické vlastnosti. 

[8] 

ČSN EN 50 133-x: Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupu pro použití  

v bezpečnostních aplikacích. Norma je zaměřena na systém, všeobecné požadavky na 

komponenty, vyhodnocovací zařízení a pokyny pro aplikace. [8] 

 

V oblasti fyzické ochrany existují další normy týkající se více prvků zabezpečení objektu, 

ale vzhledem k zaměření práce nejsou specifikovány.  

4 Základní charakteristika biometrických systémů 

Pojem biometrie vzniklo složením dvou řeckých slov znamenajících život (bio-) a měření 

(metric). Rozumí se tím soubor všech vědních poznatků, založených na analytickém  

a statistickém přístupu, jejichž předmětem je zkoumání a následné využití měřitelných 

charakteristik živých organismů – nejčastěji člověka. Cílem je jednoznačná identifikace 

(označení) nebo verifikace (ověření). [19] 

Tyto charakteristiky mohou být biologické (anatomické či fyziologické) nebo 

behaviorální (chování). Častěji je v praxi využíváno objektivnějších biologických 

charakteristik člověka. [19] 

Rozpoznávání osob dle biometrických charakteristik můžeme nalézt už v dávné historii. 

Z počátku šlo pouze o rozpoznávání osob podle fyziologických znaků, především obličeje či 

hlasu. Nejstarší známou zaznamenanou metodou byla identifikace pomocí otisků prstů. 

Znalost této metody byla objevena u řady civilizací a to dokonce i několik tisíc let před naším 

letopočtem. Šlo zejména o hliněné destičky či různé druhy keramik, kde se autoři snažili 

zamezit falzifikaci. V 19. Století se začalo využívat otisků prstů k identifikování zločinců. 
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Největší rozvoj v biometrice nastal ke konci 20. století, kdy došlo k velkému 

technologickému rozvoji, zejména v počítačové technice. [10] 

4.1 Základní terminologie 

Pro správné pochopení problematiky je třeba definovat základní pojmy v oblasti 

biometrických systémů, které jsou následující: 

4.1.1 Rozpoznání 

Je obecný pojem, který nemusí být nutně spojen s verifikací či identifikací. Všechny 

biometrické systémy fungují na principu rozpoznání osob, které byly již dříve zapsány. [3] 

4.1.2 Identifikace 

Je proces porovnání nasnímaného biometrického vzorku se všemi referenčními 

šablonami uloženými v databázi s cílem zjistit, zda odpovídá některé z těchto šablon. Pokud 

se vzorky shodují, určí aplikace totožnost prověřované osoby. Tento princip je nazýván  

„One-To-Many Matching―, jeden z mnoha – 1:n a je typický pro policejně-soudní aplikace. 

[19] 

Každé porovnání má dvě funkce:  

 Pozitivní – má potvrdit, že oprávněná osoba je skutečně tou, za kterou se vydává. 

Cílem je najít shodu nasnímaného vzorku s referenční šablonou k získání přístupu.  

 Negativní - má dokázat, že neoprávněná osoba není tou, za kterou se vydává. (Pokud 

aplikace najde shodu mezi nasnímaným vzorkem a referenční šablonou= odmítnutí). 

[19] 

4.1.3 Verifikace 

Je proces porovnání jediné šablony z nasnímaného vzorku s jedinou referenční 

šablonou, patřící prověřované osobě. Biometrická aplikace potvrdí či vyvrátí totožnost 

prověřované osoby. Tento princip je také znám jako „One –To – One Matching―, jeden 

k jedné – 1:1 a je typický pro bezpečnostně-komerční aplikace. [19] 

4.2 Systémy kontroly a řízení vstupů 

Systémy kontroly a řízení vstupů (vstupní systémy) se využívají zejména 

v bezpečnostní praxi. Používají se především k zamezení přístupu nepovolaných osob 

k citlivým informacím, chráněným zařízením nebo předmětům. Jsou často propojené 

s docházkovými systémy, čímž dokážou identifikovat kdy a na jak dlouho měl který uživatel 

http://www.biometrics.gov/Documents/BioOverview.pdf
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přístup do zabezpečeného objektu. V současné době nahrazuje kombinace těchto dvou 

systémů klasické metody kontroly, jako jsou např. kontroly průkazů strážnými. Typ těchto 

zařízení závisí na způsobu autentizace, kterou provádí. [25] 

4.3 Autentizace 

Autentizace je proces rozpoznávání, na jehož konci získá uživatel určitý status, např. 

oprávněn/neoprávněn. [23] 

Metody autentizace můžeme rozlišit podle: 

 informace, kterou pověřená osoba zná – autentizace heslem (založeno na znalosti 

hesla), 

 předmětu, který pověřená osoba má – autentizace předmětem (založeno na vlastnictví 

speciálního předmětu, např. identifikační karta), 

 biologických a behaviorálních vlastností pověřené osoby – biometrická autentizace 

 (založeno na biometrických charakteristikách). [25] 

4.3.1 Autentizace heslem 

Tradiční metoda pro autentizaci je heslo, které musí uživatel zadat do systému, aby mu 

byl povolen přístup. Je stále nejpoužívanější metodou a to zejména pro svou snadnou realizaci 

a nízkou pořizovací cenu. Avšak tento systém má mnoho nevýhod a proto se v praxi jeho 

použití omezilo na aplikace s minimálními bezpečnostními požadavky. [5] 

Mezi největší nevýhody patří jeho dekódování speciálními programy, zapomenutí 

nebo vysledování neoprávněnou osobou. Nejčastěji se s tímto způsobem autentizace 

setkáváme u osobních počítačů, počítačových sítí, emailových účtů, mobilních SIM karet 

nebo platebních karet. [23] 

Akceptované heslo je charakterizováno tím, že: 

 obsahuje malá i velká písmena, číslice a další znaky dostupné na klávesnici, 

 zahrnuje speciální znaky (&,$,@,mezera atd.) – některé crackovací programy tyto 

znaky nezkoušejí, takže takové heslo nedokážou prolomit, 

 má dostatečnou délku (alespoň 8 znaků), 

 není nikde poznamenáno, 

 je pravidelně měněno, 

 nemá souvislost s vlastníkem, 

 není to obvyklé slovo či známá fráze, 

 je distribuováno zabezpečeným způsobem. [5] 
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4.3.2 Autentizace předmětem 

Základním principem této metody je vlastnictví nějakého předmětu – tokenu, který 

musí být jedinečný a obtížně padělatelný. Tokeny jsou vybaveny informací, která umožňuje 

proces autentizace. Právě díky této jedinečné informaci, musí být zabezpečena proti duplikaci 

nebo krádeži. Přenositelnost tokenu je jeho výhodou i nevýhodou, proto by měl být používán 

v kombinaci s heslem anebo jako nositel biometrického prvku majitele. [5, 23]  

 tokeny pouze s pamětí (magnetické, elektronické nebo optické karty) jako obdoba 

mechanického klíče, 

 tokeny s heslem - vyžadují zadání hesla zároveň s použitím, např. platební karty,  

 logické tokeny - dokáží zpracovávat jednoduché podněty, např. vydej klíč/cyklickou 

sekvenci klíčů, 

 inteligentní token - mohou mít vlastní vstupní zařízení pro komunikaci s uživatelem, 

mohou umět šifrovat a generovat náhodná čísla. [23] 

4.3.3 Biometrická autentizace 

Biometrická autentizace je založená na jedinečnosti a stálosti některých lidských 

biologických a behaviorálních vlastností. Výhodou je, že tyto vlastnosti jsou nepřenositelné  

a je velmi těžké je napodobit nebo pozměnit. Není možné je ani odcizit, protože identifikační 

charakteristiky jsou spojené přímo s identifikovanou osobou. Velkou výhodou je rovněž nízká 

cena a téměř nulové náklady na provoz. [19] 

Principem všech biometrických systémů je automatizované nasnímání biometrického 

vzorku, který je aplikací porovnán s databází, kde jsou uloženy referenční šablony. Závěrem 

tohoto porovnání je vyhodnocení, zda se jedná či nejedná o prověřovanou osobu. Pro zvýšení 

bezpečnosti je možné využít nasnímání více charakteristik. [19] 

Mezi dnes využívané charakteristiky patří např. otisk prstu, duhovka oka, sítnice oka, 

geometrie ruky, struktura žil zápěstí, DNA, dynamika podpisu a další. [19] 

Výhody biometrické autentizace: 

 nelze ji zapomenout nebo ztratit (jako například identifikační kartu nebo doklad), 

 je těžké (někdy téměř nemožné) ji odcizit nebo napodobit, 

 nepřenositelná – nemůže být sdílená jinou osobou, 

 velice snadno a rychle použitelná, 

 lidsky přirozená,  

 možnost plné nebo částečné automatizace. 
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4.3.4 Porovnání autentizačních metod 

Autentizace heslem a předmětem jsou tradiční metody, které uživatele nedokážou 

identifikovat jako takového. Jsou založeny na tom, že mohou být zapomenuty, zveřejněny, 

ztraceny nebo ukradeny. Zaměstnanci mohou svým heslem či tokenem umožnit vstup 

návštěvníkům či uživatelům nebo mohou sdělit heslo anebo zapůjčit token svým kolegům pro 

usnadnění práce. Oproti tomu autentizace člověka jako takového, jako v případě 

biometrických systémů, obvykle funguje spolehlivě a správně, a proto je těžké je překonat. 

Ačkoliv se výhody biometrické autentizace zdají být velice poutavé, je třeba si 

uvědomit, že i s nimi mohou nastat potíže. [1] 

Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout kombinací těchto autentizačních metod.  

5 Charakteristika biometrických systémů 

Základní princip jednotlivých biometrických systémů je vždy totožný. Nejdříve dojde 

k nasnímání biometrické charakteristiky, která je převedena do digitální podoby. Poté dojde 

ke kontrole živosti a vytvoření šablony s novým vzorkem. Následně dojde k porovnání této 

nové šablony s jedním nebo více referenčními vzorky uloženými v databázi. Nakonec systém 

vyhodnotí, zda je vzorek shodný/neshodný s některou z uložených šablon. [19, 23] 

5.1 Model biometrického systému 

Každý biometrický systém je složen z následujících komponent (viz Obrázek 1): 

 

Obrázek 1 Model biometrického systému [19] 
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 Portál – je nějaké zařízení, které slouží ke vstupu do chráněných prostor (brána, 

dveře, turniket atd.). Při žádosti o vstup vyšle portál pokyn biometrickému systému, 

aby provedl autentizaci uživatele. Po úspěšné autentizaci může být vstup povolen.  

 Centrální jednotka – je řídící jednotka, která přijme žádost o autentizaci, řídí její 

proces a vrací její výsledek do portálu. 

 Vstupní zařízení – získává vstupní data uživatele. Zároveň by mělo kontrolovat živost 

a kvalitu vstupního vzorku. V případě, že zařízení kontrolu neprovádí, může dojít 

během procesu autentizace ke zjištění, že vzorek je nedostatečný a celý proces se 

musí opakovat od začátku. 

 Extrakce markant – zpracovává biometrická data, aby byla vhodná pro srovnávací 

algoritmus.  

 Paměť – ukládá biometrické registrační záznamy. Jedná se o určitý typ databáze, kde 

jsou uložena dříve nasnímaná data. Biometrický registrační záznam je také možné 

ukládat na nějaké přenosné paměťové médium (např. čipovou kartu). 

 Srovnávací algoritmus – srovnává získané biometrické informace s uloženou 

šablonou (identifikace/verifikace). Rozhodnutí může být součástí srovnávacího 

procesu (odpověď ano/ne do řídící jednotky) nebo ho vyhodnotí centrální jednotka na 

základě hodnot získaných ze srovnávacího algoritmu. [19]  

 

5.2 Kritéria pro výběr biometrické vlastnosti 

Aplikace biometrických vlastností se vybírá s ohledem na co možná nejširší  

a nejefektivnější způsob užití. Mezi tato kritéria patří jedinečnost, neměnnost, měřitelnost, 

uchovatelnost, spolehlivost, exkluzivita, praktičnost, přijatelnost, uživatelská přívětivost. [19] 

 Jedinečnost (unikátnost) – biometrická vlastnost musí být co nejvíce unikátní, nesmí 

dojít ke shodě dvou vzorků od dvou odlišných lidí. 

 Neměnnost – měřené biometrické charakteristiky musí být v čase neměnné. Tyto 

vlastnosti by měly být beze změny alespoň od produktivního do důchodového věku, 

nejlépe však po celou dobu života. 

 Měřitelnost – charakteristiky musí být měřitelné shodnými technickými zařízeními. 

 Uchovatelnost – naměřené charakteristiky musí být archivovatelné. 

 Spolehlivost – proces biometrického systému musí být spolehlivý a kdykoliv 

zopakovatelný se stejnými výsledky. 

 Exkluzivita – dostatečnost identifikační metody bez podpůrných činností. 
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 Praktičnost – co nejsnadnější způsob identifikace v krátkém časovém úseku. Metoda 

by měla být pro uživatele tak jednoduchá, aby potřeboval minimum tréninku. 

 Přijatelnost – metoda by měla být co nejvíce přijatelná (osobně, nábožensky, 

sociálně, společensky, atd.) pro vysoké procento lidí. Proces identifikace nesmí 

jakýmkoliv způsobem narušovat soukromí jakékoliv osoby a musí být zajištěna 

ochrana všech získaných údajů před neoprávněným přístupem nebo dokonce 

zneužitím. [19] 

 Uživatelská přívětivost – proces snímání by měl být pro uživatele co nejvíce 

komfortní. Neměl by být vtíravý či rušivý. [19,23] 

Nejznámější biometrické vlastnosti 

 dynamika podpisu (rozdílný směr, tah, tlak, tvar a rychlost), 

 DNA (řetězec deoxyribonukleové kyseliny jako nositel dědičného kódu),  

 dynamika stisku počítačových kláves (rytmus a dynamika úderů na klávesnici),  

 hlas (tón nebo zabarvení hlasu),  

 geometrie tváře (pozice a vzdálenosti důležitých bodů obličeje – nos, ústa, oči), 

 geometrie ruky (fyziologická stavba ruky – rozměry dlaně a prstů), 

 oční duhovka (okraje, zornice), 

 oční sítnice (obraz cév oční sítnice), 

 otisk prstu, dlaně, chodidel (papilární linie), 

 pach (chemické složení jednotlivých pachů), 

 topografie žil zápěstí (geometrické rozmístění – tvar, velikost, orientace). [2, 4] 

5.3 Spolehlivost biometrických systémů 

V případě biometrických systémů je žádoucí, aby pracovaly bezchybně. Oprávněný 

uživatel musí mít bezchybně garantovaná práva (přístup do systému, vykonávání činnosti, 

atd.). Naopak, neoprávněná osoba musí být rozpoznána a odmítnuta. Může dojít i k situaci 

kdy se osoba vydává za někoho jiného, například v policejně-soudní praxi. I v tomto případě 

musí aplikace bezchybně rozhodnout. [19] 

V praxi tedy může dojít k dvěma chybám- chybnému přijetí, či chybnému odmítnutí. Pomocí 

pravděpodobnosti lze vyjádřit: 

 pravděpodobnost chybného odmítnutí – False Rejection Rate (FRR), 

 pravděpodobnost chybného přijetí – False Acceptance Rate (FAR). 
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5.4 Pravděpodobnost chybného odmítnutí – False Rejection Rate (FRR) 

Je pravděpodobnost toho, že autorizované osobě bude zamítnut přístup. Hodnota FRR 

udává četnost takových případů vyjádřenou v procentech. 

Osoba, jíž odmítnut vstup, se musí pokusit znovu prokázat svou identitu, což je pro uživatele 

obtěžující.  

Tento jev je nežádoucí zejména v policejně-soudní praxi, kdy se může stát, že díky chybě 

bude upuštěno od vyšetřování podezřelé osoby.[19] 

FRR je definována podle vzorce [1] :  

 

kde: 

NFR …Number of False Rejection (počet chybných odmítnutí) 

NEIA … Number of Enrolle Identification Attemps (počet pokusů oprávněných osob  

o identifikaci) 

NEVA … Number of Enrolle Verification Attemps (počet pokusů oprávněných osob  

o verifikaci) 

5.5 Pravděpodobnost chybného přijetí – False Acceptance Rate (FAR) 

Je pravděpodobnost toho, jak často může dojít k tomu, že neoprávněná osoba je 

označena jako autorizovaná. Tato chyba může mít velké důsledky pro majitele v případě, kdy 

systém povolí vstup do objektu nepovolané osobě. [19] 

FAR je definována podle vzorce [2]:  

 

kde: 

NFA … Number of False Acceptance (počet chybných přijetí), 

NIIA … Number of Impostor Identification Attemps (počet pokusů neoprávněných osob  

o identifikaci), 

NIVA … Number of Ipostor Verification Attemps ((počet pokusů neoprávněných osob  

o verifikaci). 
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5.6 Vztah FRR a FAR 

Ideální zařízení nevykazuje žádné chyby a pracuje se 100% spolehlivostí (viz Graf 1). 

Tento stav můžeme vyjádřit vzorcem [3] 

FAR=FRR=0      [3] 

 

Graf 1 Ideální biometrická aplikace [19] 

 

Takové zařízení ale v praxi neexistuje. 

Výkonnost biometrických systémů určuje tzv. křížový koeficient. Ten udává stav, kdy 

nastane jev FAR a FRR současně. EER (Equal Error Rate) potom ukazuje na ideální 

nastavení citlivosti systému (viz Graf 2).[19] 

 

Graf 2 Reálná biometrická aplikace [19] 
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6 Přehled vybraných biometrických identifikačních metod 

Vývoj biometrických systémů probíhá s cílem zlepšit úspěšnost jejich funkce a co nejvíce 

zefektivnit proces snímání pro uživatele. Zatímco v minulosti byla tato zařízení používána 

zejména v kriminalisticko-soudní praxi, dnes, díky minimalizaci jejich cen a zvýšení 

efektivity, se užívají stále více v komerční sféře.  

Následující kapitole se zaměřuje na charakteristiku metody otisku prstů. Tato 

charakteristika je nerozšířenější metodou zavedenou do komerční praxe.  

6.1 Otisk prstu 

Technologie založená na snímání otisků prstů je nejstarší z biometrických metod. 

Identifikace jedince na základě otisku jeho papilárních linií je známá už po staletí. Avšak 

největší vývoj zaznamenala na konci 19. století, kdy byly definovány některé charakteristické 

znaky na prstu. Na prstech, dlaních rukou a prstech či ploskách nohou můžeme identifikovat 

plastické rýhy, které vystupují na povrch a tím vytvářejí tzv. papilární linie. Prohlubně mezi 

nimi se nazývají brázdy. Přestože jsou pro každého člověka papiláry jedinečné, je možné tvar 

některých z nich definovat. [8] 

Každý otisk má své charakteristické znaky – markanty. Ty slouží k porovnání otisků. 

V České Republice je třeba 10 společných markantů, aby byla vyhodnocena shoda.  

 

Obrázek 2 Základní typy markantů [16] 

 

Papilární linie jsou jedinečné, neexistují dva jedinci se stejným otiskem. Jejich vzor 

zůstává po celý život relativně neměnný. Jsou obnovovány dorůstáním kůže na povrchu prstů. 

Výška papilár je 0,1 – 0,4 mm a šířka 0,2 – 0,5 mm. [19] 

Nevhodní pro tuto metodu jsou uživatelé, kteří mají různá onemocnění kůže či poruchy 

na povrchu bříška prstů.  

Vzor, který papilární linie vytváří, se nazývá třída otisků prstů. Hlavní třídy jsou 

ukázány na Obrázku 3. 
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Obrázek 3 Třídy otisků prstů. [6] 

 

Daktyloskopie je charakterizována jako nauka o obrazcích papilárních linií vytvořených 

na vnitřní straně článků prstů, dlaních, prstech nohou a chodidlech.[13] Její rozvoj výrazně 

podpořil Jan Evangelista Purkyně, když jako první rozkreslil papilární linie posledních článků 

prstů do devíti vzorů. Řada přírodovědců a lékařů se podíleli na zavedení daktyloskopie do 

kriminalistické praxe. [13] 

Zpracování otisků prstů pro policejně-soudní praxi a pro komerčně bezpečnostní účely 

je v mnohém obecné, přesto mají svá vlastní specifika. Počítačové zpracování vychází ze tří 

technologických fází: 

1. snímání otisku prstu, 

2. počítačové zpracování otisku prstu, 

3. závěrečné vyhodnocení.[19] 

Definované hodnoty pravděpodobnosti chybného přijetí/odmítnutí jsou následující:  

FRR < 1%, 

FAR 0,0001- 0,00001 %. 

Snímání otisku prstu probíhá pomocí nejrůznějších senzorů zabudovaných do 

technických zařízení. Podle způsobu snímání lze senzory rozdělit na kontaktní a bezkontaktní.  

Podrobněji jsou senzory popsány v následujícím textu. 

6.1.1 Kontaktní snímače optické  

Principem je osvětlení povrchu prstu světelným zdrojem, který prosvětluje průhlednou 

plochu snímače, ke kterému je prst přiložen (viz Obrázek 4). CCD kamera snímá intenzitu 

odraženého světla. Od papilárních linií se světlo odráží více, než od brázd. Citlivost kamer je 

nastavena tak, že neregistruje odraz od brázd. Pro zvýšení spolehlivosti jsou zařízení 

doplňována kontrolou živosti, nejčastěji teplotními senzory či snímačem tepové frekvence. 

[19, 8] 
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Obrázek 4 Princip optického senzoru [17] 

 

Další možný způsob je prosvícení prstu infračerveným světlem. Snímacím prvkem je 

nejčastěji CMOS nebo CCD prvek. [8] 

6.1.2 Kontaktní snímače elektronické  

Mezi dvěma paralelními, vodivými a elektricky nabitými deskami se vytvoří 

elektrické pole. Přiložením prstu k horní desce se změní její tvar na vlnitý profil a tím dojde  

i ke změně tvaru elektrického pole, protože je na ní závislý. [8] 

6.1.3 Kontaktní snímače kapacitní 

Kapacitní senzory snímají otisk na základě měření elektrické kapacity (viz Obrázek 6). 

Jsou složeny z velkého počtu malých vodivých ploch, na nichž je nanesena vrstva oxidu 

křemičitého, který je nevodivý. Přiložením prstu začnou papilární linie měnit jejich kapacitu, 

na rozdíl od brázd, které fungují jako izolant. Měří se napětí a kapacitní úbytky mezi 

jednotlivými vodícími ploškami. Senzory mohou být vyrobeny jako plošné nebo jako úzké 

snímače na základě tzv. metody sweepingu. Princip je ve skládání obrazu z jednotlivých 

nasnímaných proužků (viz Obrázek 5). [8, 19, 23] 

 

 

Obrázek 5 Skládání obrazu z jednotlivých proužků[7] 
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Obrázek 6 Kapacitní snímač [12] 

 

6.1.4 Kontaktní snímače tlakové  

Senzory reagují na tlak na povrchu snímacího zařízení, který způsobují papiláry. Je 

složen ze tří vrstev, přičemž mezi vodivými vrstvami je nevodivý gel. Když se prst přiloží na 

povrch snímače, dojde k propojení vodivých vrstev v místech, kde papiláry stisknou nevodivý 

gel. Výhodou senzoru je, že není citlivý ani na vlhké nebo suché otisky prstů určitých skupin 

lidí. [8, 19] 

6.1.5 Kontaktní snímače teplotní  

Princip je založený na teplotních rozdílech mezi papilárními liniemi a brázdami. 

Zatímco papilární linie se přímo dotýkají senzoru, brázdy jsou od povrchu vzdálenější, a proto 

mají i jinou teplotu. Výhodou je, že zároveň dochází ke kontrole živosti a je těžké takový 

otisk napodobit (viz Obrázek 7). [19] 

 

 

Obrázek 7 Teplotní snímač [5] 

 

6.1.6 Bezkontaktní snímače optické  

Princip funkce je podobný jako u optických dotykových senzorů s tím rozdílem, že 

otisk je snímán z několika desítek mm. Pokud není zařízení doplněno automatickým ostřením, 
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musí být tato vzdálenost konstantní. Tím, že se uživatel nedotýká senzoru, nedochází 

k znečištění snímací plochy. [8, 19] 

6.1.7 Bezkontaktní snímače ultrazvukové  

Jsou podobné optickým. Směrem ke snímané ploše je vysílán svazek zvukových 

vysokofrekvenčních vln. Přijímač, kolmý k vysílanému paprsku, vyhodnocuje odražené 

zvukové vlny. Činnost ultrazvukového snímače lze přirovnat k činnosti malého sonaru.  

[8, 19] 

7 Charakteristika objektu FBI VŠB – TU OSTRAVA 

Fakulta bezpečnostního inženýrství vznikla v roce 2002 jako reakce na zvyšující se 

požadavky na vysokoškolsky vzdělané odborníky v oboru bezpečnostního inženýrství  

a související vědeckou a výzkumnou činnost. Je nejmladší fakultou VŠB – Technické 

univerzity Ostrava.  

FBI se nachází v budově bývalé základní školy v Lumírově ulici 13,  

Ostravě – Výškovicích. V akademickém roce 2002/2003, zde byla, po nutných úpravách 

objektu, zahájena výuka. [26] 

Rozložení jednotlivých objektů je přehledně znázorněno na Obrázku 8. 
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Obrázek 8 Areál FBI [14]

 

 

1 Budova LA 

2 Budova LE 

3 Budova LD 

4 Budova LC 

5 Budova LB 

6 Parkoviště JIH 

7 Parkoviště SEVER 

8 Závora 

9 Závora 

10 Posuvná brána 

 

V areálu fakulty, se nachází 5 budov (LA, LB, LC, LE, LD), které jsou navzájem 

spojeny krčky se schodištěm. Bloky LC a LB jsou ve druhém patře spojeny proskleným 

tunelem. Dále se zde nachází dvě parkoviště, přičemž parkoviště SEVER je určeno pouze pro 

zaměstnance fakulty a parkoviště JIH je určeno pro studenty, návštěvy a externí zaměstnance 

a jsou zde také parkovací místa určená pro tělesně postižené osoby. Při vjezdu na parkoviště 

je nutné projet závorou (JIH, SEVER) nebo posuvnou bránou (JIH). Průjezd závorami či 

posuvnou bránou je možný za použití identifikačních karet zaměstnanců a studentů, kterým je 

povolený vjezd. Parkoviště jsou vybavena kamerovým systémem, který snímá jejich plochu, 

příjezdové cesty i se závorami a posuvnou branku.  

Vstup do areálu je možný přes vrátnici v budově LA, kde funguje 24 hodinová vrátná 

služba anebo z parkoviště JIH brankou mezi budovami LB a LC, se vstupem rovněž do 

budovy LA.  

7.1 Budova LA  

V prostorech přízemí se nachází hlavní vchod, vrátnice, šatna, vchod do atria, kopírka, 

info – kiosek a nápojové automaty. V prvním patře se nachází dvě posluchárny (pro 80 osob), 

které jsou vybaveny data projektory a počítači, dvě počítačové učebny (pro 20 osob) a jedna 

počítačová učebna (pro 10 osob) a kancelář správce sítě.  
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7.2 Budova LB 

V přízemí jsou tři učebny (pro 40 osob), vybaveny data projektory a meotary, kanceláře. 

V prvním patře se nachází tři učebny (pro 40 osob) vybaveny data projektory a meotary, 

kanceláře, studijní oddělení. Ve druhém patře jsou kanceláře, děkanát, zasedací místnost, 

pobočka Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava vybavena počítači s přístupem k internetu. Ve 

všech patrech budovy LB se nachází sociální zařízení.  

7.3 Budova LC  

Je po celkové rekonstrukci vybavena EPS, PZTS, evakuačním rozhlasem  

a posluchárna ZOTK. V přízemí se nachází tělocvična, posluchárna (pro 280 osob), strojovna 

vzduchotechniky, laboratoře. V prvním i druhém patře jsou kanceláře, laboratoře a sklady 

chemie, server pro budovu LC a sociální zařízení. 

7.4 Budova LD  

V prostorech přízemí jsou čtyři učebny (pro 40 osob) vybaveny data projektorem  

a počítačem a kanceláře. První patro zahrnuje kanceláře, jednu počítačovou učebnu, jednu 

učebnu (pro 40 osob) a server. V obou patrech budovy LD se nachází sociální zařízení. 

7.5 Budova LE 

V přízemí je hlavní uzávěr vody, plynu, rozvodna TUV, archív, technická místnost 

správce budovy a úklidová místnost. V zadní části budovy je postavena rampa sloužící pro 

dodávání obědů pro Menzu 5. V prvním patře se nachází výdejna obědů Menza 5, VŠB – TU 

Ostrava.  

7.6 Identifikovaná aktiva vybraného objektu 

Podle zprávy finančního oddělení fakulty bezpečnostního inženýrství činí movitý 

majetek k datu 18. 3. 2012 zhruba 89,14 miliónů korun. Jedná se především o vybavení 

laboratoří, počítačových učeben, poslucháren, kanceláří a učeben.  

7.7 Počet studentů a zaměstnanců 

Podle zprávy ze studijního oddělení byl k datu 31. 10. 2011 počet studentů 1812 (viz 

Tabulka 1). 



 

23 

 

Tabulka 1 Přehled počtu studentů FBI  

DRUH A FORMA STUDIA POČET STUDENTŮ 

Bakalářské studium prezenční 811 

Bakalářské studium kombinované 440 

Magisterské studium navazující prezenční 212 

Magisterské studium navazující 

kombinované 

237 

Doktorské studium 102 

Univerzita třetího věku 10 

CELKEM  1812 

 

K 18. 3. 2012 měla fakulta bezpečnostního inženýrství 81 zaměstnanců.  

Celkem tedy 1893 osob.  

7.8 Současný systém zabezpečení FBI 

K posouzení současného stavu zabezpečení je třeba uvést přehled stávajících prostředků 

ochrany objektu. Podle požadavků na ochranu se zabezpečovací systémy dělí na:  

 obvodovou (perimetrickou) ochranu, 

 plášťovou ochranu, 

 prostorovou ochranu, 

 předmětovou ochranu. 

7.8.1 Obvodová ochrana  

Perimetrická ochrana objektu je z velké části tvořena dvoumetrovým oplocením, které 

vede kolem většiny pozemku. Začíná u budovy LA a ohraničuje parkoviště JIH a vede až 

k posuvné bráně, odkud pokračuje s nižší výškou (130 cm) kolem parkoviště SEVER 

k budově LE. Prostory parkovišť, příjezdových cest, závor a posuvné brány jsou 

monitorovány statickými kamerami, které mohou částečně snímat i okolí objektu. Vstup do 

atria z parkoviště JIH tvoří uzamykatelná brána a branka pro vstup osob (viz Obrázek 9), ke 

kterému je třeba použít čipovou identifikační kartu. 
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Obrázek 9 Průchod mezi budovami LB a LC monitorovaný kamerou  

 

7.8.2 Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu objektu FBI tvoří samotná stavební konstrukce, která je dostatečně 

pevná a odolná proti průniku pachatelem. Problémovým prvkem jsou otvorové výplně. 

V budovách objektu se nachází více typů oken.  

 okna s dvojitým sklem, dřevěným rámem, která jsou šroubovatelná (LB,LD, 2.N.P. 

LA a LE)  

 okna s dvojitým sklem, kovovým rámem, šroubovatelná (1.N.P. LA a LE, spojovací 

krčky) 

 plastová okna s venkovními hliníkovými žaluziemi (LC) 

 

Některá z oken budovy LE a okna spojovacích krčků jsou doplněna venkovní mříží 

ukotvenou do zdiva (viz Obrázek 10).  

Prosklené dveře s kovovým rámem a bezpečnostním zámkem se nachází u vstupních 

dveří v budově LA, na spojovacím krčku LD a LE, na konci budovy LB a na chodbách.  

V bloku LC se nachází únikové dveře s magnetickým kontaktem.  
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Obrázek 10 Zamřížování oken  

7.8.3 Prostorová ochrana 

Podle vedoucího ostrahy VŠB – TUO jsou jen některé prostory areálu FBI střeženy 

dvěma elektronickými zabezpečovacími systémy. Jedná se o zastaralý systém Jablotron  

a nový systém Dominius Millenium.  

Jablotron střeží pomocí pasivních infračervených čidel (dále jen PIR) čtyři počítačové 

učebny, telefonní ústřednu, posluchárnu, místnosti děkanátu, knihovnu a studovnu, studijní 

oddělení a další dvě místnosti. Kapacita ústředny Jablotronu je 16 smyček a je umístěna 

v 2.NP. Poplach je akusticky a opticky signalizován do vestibulu vedle vrátnice a přes 

telefonickou linku na hlavní vrátnici v Ostravě - Porubě.  

Dominius Millenium střeží především budovu LC. Jeho ústředna je umístěna na 

vrátnici v budově LA. Podle revizní zprávy firmy TIMR je systém v současné době osazen 37 

PIR čidly, 3 PIR čidly duálními, 3 PIR čidly stropními, 20 magnetickými kontakty,  

1 otřesovým čidlem, 2 tísňovými tlačítky a 2 akustickými detektory. Vzhledem k bezpečnosti 

objektu nebude dále popsáno, ve kterých prostorech se jednotlivé prvky nachází. Přístup do 

zabezpečených míst je možný pomocí 10 ovládacích klávesnic, které jsou umístěny  

v jednotlivých nadzemních podlažích. Každý zaměstnanec má přidělen vlastní ovládací kód, 

který mu umožňuje přístup pouze do předem nadefinovaných prostorů. To je možné díky 

tomu, že je systém rozdělen do několika podsystémů, tzn., že každému, kdo se přihlásí, se 

ukáže pouze podsystém s prostory, kde má povolený přístup. Poplach je signalizován na 

vrátnici s výstupem na monitoru počítače, odkud lze rovnou identifikovat, kde k němu došlo  

a na hlavní vrátnici v Ostravě – Porubě. 
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7.8.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha objektu je zabezpečována vrátnými, kteří pracují v třísměnném 

24hodinovém provozu. Jejich úkolem je kontrolovat vstup a výstup všech osob. Po 20 hodině,  

o víkendech a svátcích během celého dne, zapisovat osoby do knihy návštěv. Monitorují 

prostory parkovišť a blízké okolí školy pomocí kamerového systému, dohlíží na pořádek 

v budovách školy. Obsluhují ústředny PZTS a EPS. Při druhé směně se provádí obchůzka 

s kontrolou zavřených oken, zhasnutých světel a východů z budovy. Při třetí směně se provádí 

součet osob nacházejících se v objektu.  

8 Analýza bezpečnostních rizik FBI 

Účelem analýzy bezpečnostních rizik je identifikace rizik a jejich dopadů na organizaci.  

8.1 Diagram rybí kosti (Ishikawův diagram)  

Tato metoda vychází z myšlenky, že každý následek má svou příčinu nebo kombinaci 

příčin. Proto je také někdy nazýván diagram příčin a následků. Jde o jednoduchou analytickou 

techniku, která využívá brainstormingu k určení možných příčin a jejich grafickému 

znázornění. [11] (viz Příloha 1) 

8.2 Metoda příčin poruch a jejich následků (FMEA) 

Tato metoda má za cíl identifikovat nebezpečí systematickým prověřováním systému. 

Výsledkem je odhalení možné poruchy, její příčiny a následky. Vychází se ze vzorce [4] 

R = P x N x H       [4] 

R – míra rizika (MPR) 

P – pravděpodobnost vzniku a existence  

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika  
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Tabulka 2 Jednotlivé parametry metody FMEA [24] 

R(MPR) 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 převozem do 

nemocnice, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 

Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 

Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt, 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 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pro přehlednější výpočet byla rizika rozdělena na strukturální a procesní rizika, ta jsou 

uvedena v Tabulce 3 a 4. Podle Tabulky 2 byla stanovena míra rizika (R). Následně byla 

vypočtena kumulativní četnost, která je potřebná k sestrojení Lorenzovy křivky. Míra 

tolerance, tedy zda je riziko přijatelné či nepřijatelné, byla vypočtena pomocí Paretova 

principu 80/20. Lorenzova křivka rozdělila identifikovaná rizika na „užitečnou většinu―  

a „životně důležitou menšinu―. [24] 
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Tabulka 3 Analýza metodou FMEA - strukturální rizika a výpočet kumulativní četnosti 

Číslo Identifikované nebezpečí N P H R 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost  

1 

Vnesení/umístění nebezpečného  

předmětu (např. střelná zbraň) 4 4 4 64 64 0,21 

2 Vloupání oknem 3 4 4 48 112 0,36 

3 Narušení detekční techniky 3 4 4 48 160 0,52 

4 Neoprávněný vstup osob 2 4 4 32 192 0,62 

5 Vloupání dveřmi 3 3 3 27 219 0,71 

6 Překonání mříží oken 3 3 3 27 246 0,8 

7 Umístění NVS 5 1 4 20 266 0,86 

8 Napadení ostrahy 3 2 3 18 284 0,92 

9 Požár 3 2 2 12 296 0,96 

10 Porucha EZS 2 2 2 8 304 0,98 

11 Proboření zdi 5 1 1 5 309 1 

 

Pomocí vypočtených hodnot byl sestrojen Paretův diagram (viz Graf 3 a 4). 

 

Graf 3 Paretova analýza - strukturální hledisko 

Stejně tak byla sestavena tabulka procesních rizik, vypočtena míra rizika a kumulativní 

četnost. 
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Tabulka 4 Analýza metodou FMEA - procesní rizika a výpočet kumulativní četnosti 

Číslo Identifikované nebezpečí N P H R 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost  

1 

Krádež majetku, dat, citlivých 

či utajovaných informací 4 5 4 80 80 0,23 

2 

Neoprávněný pohyb osob v 

objektu 3 4 4 48 128 0,37 

3 

Ztráta nebo krádež ID karty, 

klíčů 4 3 3 36 164 0,48 

4 Selhání lidského faktoru 3 3 4 36 200 0,58 

5 Vyzrazení přístupového hesla 4 2 4 32 232 0,68 

6 

Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem trestné činnosti 4 2 4 32 264 0,77 

7 Sabotáž PZTS 3 2 4 24 288 0,84 

8 Selhání detekční techniky 4 2 3 24 312 0,91 

9 Nedbalost zaměstnanců 3 2 2 12 324 0,95 

10 

Porušení vnitřních a právních 

předpisů 2 2 3 12 336 0,98 

11 Výpadek elektrického proudu 3 2 1 6 342 1 

 

Paretův diagram sestrojený na základě vypočtených kumulativních a relativních 

kumulativních četností. 

 

Graf 4 Paretova analýza - procesní hledisko 
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8.2.1 Vyhodnocení analýzy FMEA  

Z Paretových diagramů byla získána nebezpečí s nejvyšší mírou rizika. Podle grafu je 

to ze strukturálního hlediska vnesení/umístění nebezpečného předmětu, vloupání oknem, 

narušení detekční techniky, umístění NVS, neoprávněný vstup osob, vloupání dveřmi  

a překonání mříží oken. Z hlediska procesního je to krádež majetku, dat, citlivých či 

utajovaných informací, neoprávněný pohyb osob v objektu, ztráta nebo krádež ID karty či 

klíčů, selhání lidského faktoru, vyzrazení přístupového hesla PZTS, spolupráce zaměstnance 

s pachatelem trestné činnosti, sabotáž PZTS. Aby se tato rizika stala přijatelnými, je třeba 

strukturální rizika snížit do jejich kumulativní četnosti 80% a procesní rizika do kumulativní 

četnosti 84%.  

8.3 Metoda souvztažnosti  

Pro ověření analýzy FMEA byla použita metoda souvztažnosti. Do tabulky byla 

vybrána nejzávažnější strukturální a procesní rizika k dalšímu posouzení (viz Tabulka 5). 

Metoda hledá vazby mezi identifikovanými riziky. V případě že se rizika vzájemně ovlivní, 

zaznamená se do tabulky 1, pokud se žádným způsobem neovlivní, zapíše se 0. Následně se 

vypočítají hodnoty celkových sum Kra a Krb. 
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Tabulka 5 Tabulka rizik pro analýzu metodou souvztažnosti 

Rb Ra 

Číslo 
Identifikace 

rizik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

∑K 

ra 

1 

Krádež majetku, 
dat, citlivých či 
utajovaných 

informací 

X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 16 

2 

Neoprávněný 
pohyb osob v 
objektu 

1 X 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 15 

3 

Ztráta nebo 
krádež ID karty, 
klíčů 

1 1 X 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 

4 
Selhání lidského 
faktoru 

0 1 0 X 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 

5 

Vyzrazení 
přístupového 
hesla 

0 0 0 1 X 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 

6 

Spolupráce 

zaměstnance 
pachatelem 
trestné činnosti 

1 1 1 1 1 X 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

7 Sabotáž PZTS 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

8 

Vnesení/umístění 
nebezpečného 
předmětu (např. 
střelná zbraň) 

1 1 1 1 1 1 0 X 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 

9 Vloupání oknem 1 0 0 1 0 1 1 0 X 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9 

10 

Narušení 
detekční 

techniky 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 X 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12 

11 Umístění NVS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

12 
Neoprávněný 
vstup osob 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 X 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 15 

13 Vloupání dveřmi 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

14 
Překonání mříží 
oken 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

15 
Napadení 
ostrahy 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 X 0 0 0 0 1 1 0 10 

16 Požár 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 7 

17 Vstup na střechu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 2 

18 Proboření zdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

19 
Selhání detekční 
techniky 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 1 4 

20 
Nedbalost 

zaměstnanců 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 3 

21 

Porušení 
vnitřních 
předpisů 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 6 

22 

Výpadek 
elelektrického 
proudu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 3 

 
∑K rb 10 14 9 16 12 15 8 9 10 8 8 14 10 4 4 3 4 2 4 8 6 3 X 
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Dále se stanoví koeficienty rizika Kar a Kpr podle vzorců [5] a [6]. 

 

Tabulka 6 Vypočtené koeficienty rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Kar 

(%) 76 71 52 48 29 38 52 57 43 57 52 71 38 9,5 48 33 9,5 0 19 14 29 14 

Kpr 

(%) 48 67 43 76 57 71 38 43 48 38 38 67 48 19 19 14 19 9,5 19 38 29 14 

 

Kar min= 0 Kpr min= 9,5 

 Kar max= 76  Kpr max= 76  

Z hodnot v Tabulce 6 vytvoříme graf. Do grafu zakreslíme osy, které ho rozdělí na 

čtyři kvadranty (viz Graf 5). Osy O1 a O2 vypočteme ze vzorců [7] a [8].  

 

kde spolehlivost systému (s) je 80%. 

 

Graf 5 Graf analýzy souvztažnosti 

Tabulka 7 Závažnosti jednotlivých oblastí [24] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. OBLAST primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. OBLAST sekundárně nebezpečná rizika 

III. OBLAST žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. OBLAST relativní bezpečnost 



 

33 

 

Podle Tabulky 7 je možné provést vyhodnocení Grafu 5.  

Analýzou souvztažnosti byla potvrzena metoda FMEA. Rizika vyhodnocená jako 

nepřijatelná v předchozí analýze, spadají v tomto případě do I. nebo II. OBLASTI, jsou 

definována jako primárně a sekundárně nebezpečná rizika. III. a IV. OBLAST zahrnuje 

přijatelná rizika podle FMEA a jsou charakterizována jako oblast s žádnými primárně 

nebezpečnými riziky nebo relativně bezpečná.  

9 Aplikace biometrického systému FBI 

Pro zvýšení bezpečnosti a snížení rizik identifikovaných analýzou metodou FMEA  

a metodou souvztažnosti budou navrženy vhodné varianty bezpečnostních opatření. Pro 

eliminaci výše zmíněných rizik je nutné rozšířit stávající zabezpečení FBI o prvky 

mechanických zábran, elektronického systému a organizačních opatření, za pomoci využití 

biometrických systémů.  

9.1 Prostorové zabezpečení objektu 

Podle analýz, které byly provedeny v předchozích kapitolách, bylo zjištěno, že jako 

největší rizika se jeví různé druhy selhání ze strany zaměstnance, ať už se jedná o spolupráci 

s pachatelem trestné činnosti, fyzickou podporu, vyzrazení hesla či zapůjčení ID karty nebo 

její ztrátu. Z tohoto hlediska se jeví jako nejlepší řešení zavedení systému řízení a kontroly 

vstupů ovládaným biometrickým snímačem. Tím dojde k usměrnění pohybu osob v celém 

objektu a zamezení přístupu neoprávněných osob do vybraných prostorů. 

Aby byl znemožněn nekontrolovaný přístup do objektu, instalují se u hlavního vchodu, 

v budově LA, vstupní turnikety. Ty budou ovládány čtečkami otisku prstů, které budou 

ověřovat oprávnění osob ke vstupu do areálu.  

Pro kontrolu vstupu do vybraných vnitřních prostor budou na chodbách všech pater 

budov LD a LB umístěny obdobné snímače otisků prstů. S pomocí připojení na PZTS budou 

řídit odemykání/zamykání vybraných místností, které se opatří elektrickými dveřními zámky. 

Pro zvýšení bezpečnosti se střežené místnosti opatří PIR čidly, které budou snímat především 

prostory oken a dveří v přízemních prostorách a dveří ve vyšších patrech. Tím se 

minimalizuje riziko vloupání oknem či dveřmi.  

Fungovat to bude tak, že snímací terminál předá informaci o uživateli ústředně, PZTS 

deaktivuje PIR čidla a prostřednictvím výstupního relé odemkne určenou kancelář. 
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9.1.1 Vstupní turnikety 

U vstupu do vestibulu budou instalovány dva zábranné systémy v podobě otevírajících 

se skleněných křídel (viz Obrázek 11). Každý tento systém je vybaven dvěma obousměrnými 

vstupy, čili celkově budou k dispozici čtyři vstupy opatřené snímači otisků prstů. Aplikovány 

budou dva scannery s napojením na další dva s řídící jednotkou, které budou ovládat vstup  

a výstup osob. Průchodnost osob turniketem je až 40 za minutu.  

V databázi snímačů budou registrováni všichni studenti denního i kombinovaného 

studia, zaměstnanci a externí pracovníci.  

Pro zlepšení funkce se turnikety vybaví zařízením pro připojení na PZTS a EPS, kdy 

se podle vyhodnocené situace z ústředny zavřou či otevřou. Dále se připojí pult pro ruční 

ovládání s umístěním na vrátnici, pro vpuštění případných návštěv, jejichž příchod a odchod 

se bude vždy evidovat.  

 

Obrázek 11 Senzorová zábrana HSG L01 [22] 

 

9.1.2 Vnitřní prostory 

Pro vstup do vybraných prostorů se využije možnosti nastavení podskupin na snímacím 

terminálu. Každá taková podskupina bude představovat učebnu či kancelář a bude ji přiřazen 

libovolný počet uživatelů v závislosti na tom, kdo má mít do těchto prostor umožněn přístup. 

Tedy v případě kanceláří to bude personál, kterému jsou přiděleny a v případě učeben 

zaměstnanci fyzické ostrahy.  

Dále bude terminál podávat zprávu PZTS o vstupu prvního uživatele a odchodu 

posledního a ta následně aktivuje/deaktivuje systém PIR čidel. Toho se dosáhne tím, že pro 

přístup se použije otisk např. ukazováčku a pro odchod otisk malíčku. Odhlašovat z terminálu 

se bude poslední osoba opouštějící střežený prostor. Aby se předešlo možným problémům se 
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vstupem, je doporučeno snímat stejné otisky prstů z levé i pravé ruky. Čili pro každého 

uživatele budou zaregistrovány čtyři otisky. 

Na terminálu je možné nastavit časový interval, ve kterém je povoleno se do systému 

přihlásit. Tento způsob nastavení lze využít například v případě přechodu na dvousměnný 

provoz, kdy nebude povolen přístup do střežených prostor v noci, nebo časový prostor, 

vymezený pro vstup úklidové služby. Systém lze též nastavit jako docházkový.  

Při narušení snímače či zámku dveří se předává informace PZTS, která signalizuje 

poplach. Komunikace snímače s ústřednou je umožněna přes rozhraní Wiegand. 

Konkrétně je navrženo použít systém Ekey net, který umožní propojení několika 

rozdělených biometrických přístupových systémů do jedné sítě, neomezený počet uživatelů  

a terminálů (viz Obrázek 12).  

 

Obrázek 12 Teplotní snímač otisku prstů Ekey net [9] 

 

Elektrické dveřní zámky budou ovládány snímacím čidlem přes ústřednu Dominius 

Millenium. Ta, po ověření totožnosti uživatele biometrickou čtečkou, umožní/neumožní 

osobě vstup. Dále budou opatřeny tlačítkem pro odemknutí dveří zevnitř. Odemykání učeben 

bude ve snímači nastavené ve dvou časových intervalech. Od 5:00 do 6:00 hodin ráno 

program pro odemykání a od 20:00 do 21:00 hodin večer program pro zamykání. V čase od 

6:00 do 20:00 hodin zůstanou učebny odemčené a přístupné studentům, což přikazuje nařízení 

děkana FBI č. j. 697/08-010.  

V návrhu na zvýšení úrovně bezpečnosti FBI je použit elektrický dveřní zámek BeFo 

PROFI (viz Obrázek 13). Zámek se odblokuje na základě krátkého elektrického impulsu. 

Možnost nastavitelné západky umožní otevření dveří po delší časový interval. Běžná cena je  

1 174 Kč. 
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Obrázek 13 Elektrický zámek dveří [35] 

 

Celý systém snímačů otisku prstů se připojí na stávající PZTS Dominius Millenium (viz 

Obrázek 15). Ten bude ovládat správu, aktivaci a deaktivaci PIR čidel a odemykaní dveří. PIR 

čidla budou nastaveny na snímání prostor dveří a oken z důvodu včasné detekce narušení 

objektu. Ve vyšších patrech postačí, aby snímaly prostory dveří.  

Systém bude rozšířen moduly pro navýšení počtu výstupních relé, na které se napojí 

elektrické dveřní zámky. Po obdržení informace o uživateli z terminálu snímače otisku prstů, 

vydá ústředna PZTS pokyn k odemčení zámku daných prostor. Vyhlašuje poplach mj. 

v případě narušení snímacího terminálu, elektronického zámku dveří anebo střeženého 

prostoru.  

Navrhuje se použití PIR čidel JS-20 LARGO (viz Obrázek 14), který zpracovává 

signál metodou násobné analýzy signálu. Dosahuje vysoké odolnosti proti falešným 

poplachům, vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Cena jednoho čidla se 

pohybuje od 408 Kč. 

 

 

Obrázek 14 PIR detektor JS-20 LARGO[27] 

 

Obrázek 15 Současná ústředna Dominius 

Millenium[21] 
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Pro bezpečnější přihlašování do systému lze instalovat kamery monitorujících prostory 

chodeb se snímacími terminály. Jejich režim lze napojit na kamerový systém, který je již na 

FBI instalovaný.  

9.2 Přestavba současného sytému 

V budově LC , kde je již podobný systém zaveden, se provedou určité změny ke 

zvýšení efektivity. Ovládací klávesnice budou nahrazeny biometrickým snímačem, stejným 

jako v budovách LD a LB. Klasické dveřní zámky se nahradí elektrickými, přičemž princip 

řízení vstupu se nastaví stejný jako již výše popsaný.  

V budově LA dojde k přepojení všech prvků elektrického systému na ústřednu 

Dominius Millenium. Proběhne výměna dveřních zámků, jako v předchozích případech  

a stejně bude fungovat i kontrola vstupu. 

Snímače karet ISIC, ovládající závory na parkovišti SEVER a JIH a branku mezi 

budovami LB a LC, se obdobně nahradí systémem otisků prstů Ekey net opatřeným systémem 

pro otevírání dveří, branek, závor, apod. Tím odpadne používání čipových karet, které je 

z uživatelského hlediska nekomfortní a nedosahuje takové bezpečnosti jako použití 

biometrického snímače. 

9.3 Organizační opatření 

Pro fyzickou ostrahu zůstávají téměř stejné povinnosti. Při pravidelných obchůzkách 

provedou pracovníci odemčení a uzamčení dveří pomocí biometrického terminálu. Budou 

provádět kontrolu vstupu/výstupu turniketem do areálu a evidovat příchod a odchod návštěv. 

Aby bezpečnostní systém správně fungoval, je třeba, aby zaměstnanci striktně 

dodržovali stanovená pravidla. Častou příčinou narušení objektu je právě nedbalost personálu. 

Důležité je především zavírání oken v přízemních kancelářích a učebnách a aktivace systému 

PIR čidel pomocí snímače otisku prstů. V případě vzniku škody v důsledku pochybení, čeká 

zaměstnance postih. Např. v podobě částečné úhrady vzniklých škod. 

9.4 Finanční analýza návrhu zabezpečení FBI 

Pro získání přehledu o finančních nákladech na realizaci aplikace biometrických metod 

na fakultě bezpečnostního inženýrství, byla sestrojena přehledná tabulka (viz Tabulka 8). 
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Tabulka 8 Finanční analýza 

PRODUKT POČET CENA [Kč] 
CELKOVÁ 

CENA [Kč] 

PIR čidlo JS-20 LARGO 40 418    16 720    

Zámek STANDARD - 

12V DC 
79 

1 174    
92 746    

Ekey net systém 5 17 000    85 000    

Ekey net čtečka otisku 

prstů 
25 

6 400    
160 000    

Příslušenství Ekey net      272 800 

Senzorová bariéra HSG 

L01 
2 

289 600 
579 200    

Příprava na čtečku 2 1 200 2 400    

Montáž turniketu 1 7 500    7500 

Expander 25 1 800    45000 

Linkový modul MM2 5 800    4000 

Rozšiřující modul 6 1549 9294 

CELKOVÁ CENA [Kč]     1 274 660    

 

Z Tabulky 8 vyplývají celkové náklady na materiál potřebný k realizaci návrhu. 

Orientačně tato suma činí 1 274 660 Kč. K této částce je třeba navíc připočíst cenu za 

provedené práce při implementaci prvků. Obecně se odměna za práci počítá jako 50% celkové 

částky potřebného materiálu. V tomto případě je to zhruba 600 000 Kč. Celkové náklady na 

zabezpečení jsou 1 874 660 Kč, což činí asi 2% z celkového movitého majetku fakulty 

bezpečnostního inženýrství. Suma je pouze orientační pro potřeby této práce. 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit stávající úroveň zabezpečení Fakulty 

bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO a vytvořit návrh na její zvýšení pomocí aplikace 

biometrických systémů.  

Úvod teoretické části práce byl věnován právním předpisům a normám souvisejícím  

s danou problematikou.  

Následující část práce se zabývá základní charakteristikou biometrických systémů. Zde 

byly definovány principy funkce biometrického systému nutné k získání základních poznatků 

v teoretické oblasti biometrie. Následuje obecná charakteristika vybraných biometrických 

metod, která se zaměřuje zejména na snímání otisku prstů.  

V další kapitole byl proveden popis objektu a stávající úrovně zabezpečení celého areálu 

Fakulty bezpečnostního inženýrství. Na základě zjištěných poznatků o stávajícím 

zabezpečení, byla stanovena možná rizika, která mohou vést k narušení bezpečnosti majetku  

a osob. Následně byla pomocí bezpečnostních analýz identifikována nejzávažnější rizika, 

mezi která patří vnesení/umístění nebezpečného předmětu, krádež majetku, osobních nebo 

citlivých údajů, selhání lidského faktoru, vloupání oknem/dveřmi či spolupráce zaměstnance.  

Z výsledků provedených analýz byla navržena opatření, vedoucí k eliminaci zjištěných 

rizik. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti areálu FBI byl navržen systém biometrických snímačů 

otisků prstů v kombinaci s dalšími prvky fyzické ochrany objektu. Tento systém nejen zamezí 

vstupu neoprávněných osob do střežených prostorů, ale zároveň usměrní pohyb osob v celém 

objektu pomocí vstupních turniketů. V neposlední řadě nelze opomenout komfort, který tento 

systém přináší všem zaměstnancům fakulty.  

V závěru práce byla provedena finanční analýza, která hodnotí návrh bezpečnostních 

opatření z ekonomického hlediska.  

Věřím, že tato práce by mohla pomoci rozšířit uplatnění biometrických metody v oblasti 

veřejného školství.  
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Seznamy 

Seznam zkratek 

ANSI Americká národní instituce pro standardy(American National Standards 

Institute) 

BioAPI Biometrické rozhraní pro aplikační programy (Biometric Application 

Programming Interface) 

CCD Zařízení s vázanými náboji (Charge-Coupled Device) 

CCTV Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 

CMOS Polovodič s vrstvou kysličníku křemíku (Complementary Metal–

Oxide–Semiconductor) 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

EER Rovnost chybovosti (Equal Error Rate) 

EPS Elektrická požární signalizace 

FAR Pravděpodobnost chybného přijetí (False Acceptance Rate) 

FBI  Fakulta bezpečnostního inženýrství 

FMEA Analýza možného výskytu a vlivu vad (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

FRR Pravděpodobnost chybného odmítnutí (False Rejection Rate) 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical 

Commission ) 

INCITS Mezinárodní komise pro standardizaci informačních technologií 

(International Committee for Information Technology Standards) 

ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization 

for Standardization) 

MPR Míra pravděpodobného rizika 

NVS Nástražný výbušný systém 

PIR Pasivní infračervené záření 

VŠB-TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZOTK Zařízení pro odvod tepla a kouře 
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