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Cílem bakalářské práce je porovnáním vybraných analytických metod posoudit 

současný stav ochrany vybraného objektu veřejné vysoké školy a navrhnout její inovativní 

zabezpečení vybranými prostředky technické ochrany objektu. V úvodní části jsou uvedeny 

stěţejní právní předpisy a technické normy upravující ochranu objektů. Další kapitola 

obsahuje strukturu bezpečnostních opatření fyzické ochrany. V další části je uvedena historie, 

popis a posouzení současného stavu zabezpečení fakulty. Dále následuje kapitola řízení rizik, 

kde je pomocí dvou analytických metod provedena analýza rizik. Na základě porovnání 

výsledků analýz, je v závěrečné časti proveden návrh ochrany objektu a jeho ekonomické 

zhodnocení. 

Annotation 

ZAGRAPAN, Michal. Design of the public higher education institution facility physical 

protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and HAZOP methods comparison 

applicability. Ostrava, 2012. Bachelor thesis. VŠB - TUO, FBI. The supervizor of the 

bachelor thesis Ing. Libor Hadáček. 

Key words: analysis, physical protection, public higher education institution. 

The aim of this work is to assess the current protection status of the chosen public 

university object by comparison of selected analytical methods. An innovative technical 

security protection propose by appropriate technical object security means. The opening 

section mentioned principal legislation and technical standarts governing protection of 

building. The following section includes the structure of security measures of psychical 

protection. The next section presents the history, description and assessment of the current 

security status of the faculty. The following chapter is about risk management, where risk 

analysis by two analytical methods is performed. The design of the building protection and its 

economic evaluation is based on the comparison of analytical method results and is described 

in the final section.  
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1 Úvod 

Kriminalita v České republice (dále jen ČR) má za posledních 10 let s výjimkou dvou 

let klesající tendenci. To se bohuţel na poslední rok nedá říci o Moravskoslezském kraji, ve 

kterém kriminalita za toto období vzrostla o téměř 7 procent. Nejvíce zločinů patří stejně jako 

za několik posledních let do kategorie majetkové trestné činnosti. Do ţebříčku měst s nejvyšší 

kriminalitou se pak řadí právě Ostrava. Samotná majetková trestná činnost představuje 

dokonce více neţ 64 procent ze všech spáchaných kriminálních skutků. [9]  

Z toho vyplývá, ţe protiprávní jednání tvořené majetkovou trestnou činností je 

dlouhodobým jevem, který se s nejvyšší pravděpodobností bude ve společnosti vyskytovat 

i nadále. Objektem majetkové trestné činnosti nejsou pouze soukromé budovy, ale i veřejné 

instituce, mezi které se řadí také veřejné vysoké školy. V takovém případě nedochází pouze 

k ohroţení hmotného majetku, ale i osobního vlastnictví pedagogů nebo samotných studentů. 

Tím můţe dojít k narušení plynulého chodu fakulty, spojenou se ztrátou důvěry nebo dobrého 

jména vysoké školy. Nejvhodnější obranou proti této formě trestné činnosti je samotná 

ochrana majetku pomocí moderních zabezpečovacích systémů, které nám dovolují ochránit 

majetek mnohem účinněji, neţ tomu bylo v minulosti. 

 Fakulta bezpečnostního inţenýrství, kterou jsem si vybral pro účely mé bakalářské 

práce je situována v odlehlejší lokalitě Ostravy. Areál je obklopen jak panelovými domy, tak 

lesní porostem. Kombinace těchto faktorů spolu s pocitem anonymity nabádá k páchání 

trestné činnosti. Současná úroveň zabezpečení se různí podle stáří jednotlivých částí objektu 

a v některých ohledech můţe zabránit útoků příleţitostných pachatelů. Pokud ale dojde 

k plánovanému útoku zkušených pachatelů, současné zabezpečení jiţ dle mého názoru 

nedokáţe splnit poţadavky na zajištění bezpečnosti objektu. Z tohoto důvodu by mělo 

zabezpečení pomocí technických prostředků tvořit vyváţený celek, ve kterém se budou 

jednotlivé části navzájem doplňovat. Zároveň ale musí zachovat ráz fakulty jako veřejné 

instituce a přitom by mělo být od pohledu zřejmé, ţe bezpečnost je zde na patřičné úrovni. 

Tímto jsem se dostal k cíli bakalářské práce, kterým je porovnáním vybraných 

analytických metod posoudit současný stav zabezpečení objektu a navrhnout taková opatření, 

jenţ by vytvořily systém fyzické ochrany tak, aby byl schopen pomocí technických 

prostředků ochránit aktiva vysoké školy před odcizením, poškozením nebo jiným druhem 

majetkové trestné činnosti a zároveň byl tento návrh realizovatelný i po finanční stránce.  
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2 Rešerše 

Při zpracovávání bakalářské práce, jsem čerpal především z následujících literárních 

zdrojů a technických norem. 

2.1 Literární zdroje 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: mechanické zábranné systémy 2. 2. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251 

-312-3. 

Tento učební text obsahuje přehled problematiky v oblasti technické ochrany objektů. 

Obsahově je určen především pro profesní práci u státní a obecní policie a soukromých 

bezpečnostních sluţeb. Shrnujícím způsobem jsou zde uvedeny poznatky od samotné teorie 

mechanických zábranných prostředků (dále jen MZP), přes mechanické zábranné prostředky 

obvodové, plášťové a předmětové ochrany aţ po doplňkové prvky vstupních otvorových 

výplní a přepravy peněz a cenností. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy 2. 2. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 229 s. ISBN 978-80-7251 

-313-0. 

 Učební text obsahuje ucelený soubor informací o jednotlivých druzích ochrany 

objektů a klasických i moderních prvcích elektronických zabezpečovacích systémů. Ve 

skriptech jsem nalezl teoretické poznatky, jako je například rozdělení základních druhů 

ochran. Dále i praktické poznatky z oboru elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen 

EZS), které umoţňují seznámení s činnostmi a sluţbami ochrany objektů a majetku. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S. l.: Cricetus, 2003, 351 s. 

ISBN 80-902-9382-4 

 Kniha pokrývá svým obsahem problematiku EZS, systémů průmyslové televize (dále 

jen CCTV) a elektrické poţární signalizace (dále jen EPS). Rovněţ zahrnuje přehled předpisů 

a norem související s oborem. Z této odborné literatury jsem pouţil především vybrané prvky 

EZS a systémy CCTV. 
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2.2 Normy 

ČSN P CEN/TS 14383-3. Prevence kriminality - Plánování městské výstavby 

a navrhování budov - Část 3: Obydlí. Praha: Český normalizační institut, 2006, 52 s. 

 Předmětem této technické normy je především poskytnutí zásad a doporučení pro 

sniţování rizika zločinů proti osobám a majetku v samostatných obydlích a bytových domech, 

včetně jejich okolí v průběhu plánování a navrhování. V normě jsem nalezl způsob zvýšení 

zabezpečení samostatného obydlí a postup zpracování analýzy rizika zranitelnosti obydlí proti 

vloupání. 

ČSN IEC61882. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn 

k použití. Praha: Český normalizační institut, 2002, 56 s. 

Účelem normy je popsat principy a postupy studie nebezpečí a provozuschopnosti 

HAZOP. Je zde rovněţ uveden soubor příkladů zahrnující různá průmyslová odvětví, které 

vysvětlují zkoumání pomocí metody HAZOP a které jsem pouţil při sestavení pracovního 

výkazu.  
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3 Právní a technické normy 

V této podkapitole uvedu stěţejní právní předpisy a technické normy, související 

s ochranou objektu a tykající se tématu mé bakalářské práce. 

3.1 Základní právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústava je spolu s listinou základních práv a svobod základní a nejvyšší zákon ČR. 

Všechny ostatní právní předpisy s ní musí být v souladu. Byla přijata 16. 12. 1992 

a vyhlášena v české sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Česká ústava je tvořena preambulí, coţ 

je úvodní prohlášení a 8 hlavami. Dle ústavy je ČR svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát, který je zaloţený na dodrţování úcty k právům a svobodám člověka. [26] 

Listina základních práv a svobod 

Byla vyhlášena předsednictvem České národní rady jako součást ústavního pořádku 

ČR. Účinnosti nabyla dne 1. 1. 1993. Skládá se z 6 hlav, které dohromady obsahují 44 článku. 

Listina deklaruje, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních 

práv a svobod. Omezení těchto práv a svobod je moţné pouze na základě zákona. Zákon 

mimo jiné garantuje:  

 právo na ţivot (čl. 6). V tomto případě se vztahuje na ochranu ţivota a zdraví osob 

vyskytující se v chráněném objektu; 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), omezena můţe být pouze v případech 

stanovených zákonem; 

 právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného ţivota 

(čl. 10); 

 kaţdý má právo vlastnit majetek (čl. 11); 

 nedotknutelnost obydlí, není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí (čl. 12); 

 právo na informace (čl. 17). Toto právo má kaţdý občan i organizace. Informace 

získává bud oprávněná osoba nebo osoba, která ji zastupuje (např. bezpečnostní 

agentura). [32] [19] 
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Občanský zákoník  

Jedná se o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon upravuje především oblast soukromého práva. Občanský zákoník se členil na 

devět částí, tři byly zrušeny. Účinnosti nabyl 1. 4. 1964, od té doby byl mnohokrát 

novelizován. V současné době připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR rektifikaci 

soukromého práva, v jejímţ rámci se připravuje i nový občanský zákoník, který má nabýt 

účinnosti k 1. 1. 2014. Mezi důleţité ustanovení týkající se ochrany objektů patří: 

 § 6 – jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, můţe ten, kdo je takto 

ohroţen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit; 

 § 11 – fyzická má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy; 

 § 126 – vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; 

 § 417 – komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohroţení; 

 § 420 – kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu nezavinil. [30][19]  

Trestní zákoník 

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

účinnosti 1. 1. 2010. Trestní zákoník upravuje hmotné trestní právo. Účelem zákona je 

především chránit zájmy společnosti, práva fyzických a právnických osob a v neposlední řadě 

také ústavní zřízení ČR. Obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost, které jsou důleţité pro 

činnost bezpečnostních pracovníků. Jedná se o: 

Krajní nouze (§ 28) 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ 

Nutná obrana (§29) 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 
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Svolení poškozeného (§30) 

(1) „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“ 

(2) „Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové 

svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně 

předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem 

k okolnostem případu a svým poměrům.“ 

Přípustné riziko (§31) 

(1) „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.“ 

Oprávněné pouţití zbraně (§32) 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ 

Trestní zákoník dále upravuje trestné činy proti majetku, které tvoří základ 

trestněprávního postihu, jelikoţ jde o nejčastěji páchané činy. Jedná se především o trestný 

čin krádeţ (§205), neoprávněné uţívání cizí věci (§207) a neoprávněný zásah do práva 

k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§208). [31] 

Trestní řád 

Zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Jeho účelem, který je uveden 

v §1 odst. 1, je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

náleţitě zajištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.  

Pro pracovníky soukromé bezpečnostní sluţby nebo pro kteréhokoliv jiného občana je 

důleţitý §76 odst. 2, který uvádí ţe, osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném 

činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, 

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 
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ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [19] [28] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je základní právní předpis, který 

upravuje ochranu osobních údajů a zabraňuje neoprávněnému nakládání a zneuţití těchto 

údajů. Dále v rozsahu působnosti tento zákon stanovuje, kdo je oprávněn osobní údaje 

ověřovat a jak s nimi musí nakládat, aby nemohlo dojít k jejich zneuţití. [19] [27] 

Zákoník práce 

Předmětem zákona č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je úprava 

a vymezení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mezi základní 

zásady pracovněprávních vztahů patří mimo jiné vytváření uspokojivých a bezpečných 

pracovních podmínek pro výkon práce. To je dále uvedeno v páté části hlavy I., která v § 101 

definuje povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

a v §102 podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a přijímat opatření, které mají předcházet rizikům. [29] 

Z výše uvedených zákonů pro mou práci vyplývá, ţe kromě práva vlastnit majetek 

a deklarace nedotknutelnosti obydlí upravují i za jakých okolnosti tento majetek nebo obydlí 

můţu chránit. Dále z nich vyplývají práva důleţité pro činnost fyzické ostrahy, povinnosti 

pro zaměstnavatele, kteří musejí vytvářet podmínky pro výkon práce a upravují podmínky pro 

nakládání s osobními údaji (např. při pouţití kamerového systému). 

3.2 Technické normy ochrany objektu 

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

systémy - Část 1: Systémové poţadavky. Norma stanovuje systémové 

poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS). 

Dále specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 

Stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

 ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma stanovuje 

doporučení pro výběr, plánování a instalaci systému CCTV uzavřených 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové poţadavky. Touto normou se 

předepisují všeobecné poţadavky na funkčnost systému kontroly vstupů 

vyuţívaných v bezpečnostních aplikacích.  

 ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Poţadavky a klasifikace. V této normě jsou uvedeny poţadavky 

a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u otvorových výplní.   

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

a zkušební metody. Kromě určení poţadavků a zkušebních metod tento 

dokument dále stanovuje čtyři kategorie pouţití. 

 ČSN EN 12209 Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky 

ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Poţadavky a zkušební 

metody. Tyto poţadavky a zkušební metody jsou specifikovány pro pouţití ve 

dveřích, prosklených dveřích a vstupních dveřích budov. 

 ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vloţky pro zámky - Poţadavky 

a zkušební metody. V normě jsou uvedeny ustanovení pro funkční vlastnosti 

cylindrických vloţek včetně poţadavků na pevnost, ţivotnost a bezpečnost proti 

vloupání. [14] [19] 

Tyto normy jsou uvedeny v normě ČSN P CEN / TS 14383 – 3 a z hlediska mé práce 

jsou důleţité, jelikoţ stanovují všeobecné rozdělení a poţadavky prostředků zabezpečovacích 

systému, které budu navrhovat. 
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4 Bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu 

Fyzickou ochranou (dále jen FO) se rozumí systém technických a organizačních 

opatření zabraňujících neoprávněnému nakládaní s majetkem. Proto by bezpečnostní opatření 

FO měly tvořit propojený celek, ve kterém se budou jednotlivé části navzájem doplňovat. 

Bezpečnostní opatření FO má následující strukturu: 

 Reţimová opatření, kterými se rozumí administrativní a organizační opatření. 

 Fyzická ostraha, kterou se rozumí bezprostřední střeţení prostor, předmětů nebo 

objektů fyzickými osobami.  

 Technické prostředky, zahrnují mechanické zábranné systémy a poplachové systémy. 

FO je jiţ navrţený systém, který se vytvoří na základě analýzy a jejich výsledků 

v takovém měřítku, aby byla zajištěna účinná ochrana objektu.  

Cílem FO je návrh opatření, vedoucí k zajištění objektu před neoprávněnými 

činnostmi. Proto by při návrhu neměla být opomenuta ţádná část systému FO, jelikoţ je 

potřeba vycházet z faktu, ţe celková ochrana objektu bude pouze tak silná, jak silný je její 

nejslabší prvek. [1] [24] 

4.1 Režimová opatření 

Samotná reţimová opatření jsou souborem doporučení obsahující souhrn 

bezpečnostních postupů a pravidel, jinak také známých jako bezpečnostní směrnice. 

Vytváření a zavádění reţimových opatření se zabývá reţimová ochrana, kterou lze definovat 

jakou soubor  organizačních, administrativních opatření a postupů, jejichţ pomocí lze zajistit 

správné fungování celého systému FO. Reţimovými opatřeními jsou v praxi myšleny 

směrnice pro vstupní a výstupní reţim osob, včetně jejich pohybu po objektu, pro manipulaci 

s aktivy, reţim manipulace s klíči a vyuţívání zabezpečovacích systémů. Reţimová opatření 

se dělí na: 

(1) Vnější reţimová opatření – tyto opatření zahrnují vymezení části objektu, kde se 

uplatňují poţadavky fyzické ochrany. Vstupní a výstupní reţim osob, věcí 

a dopravních prostředků do objektu, se kterým souvisí i způsob prokazování 

oprávněnosti osob a vozidel, který umoţní jejich identifikaci. 

(2) Vnitřní reţimová opatření – tato opatření se týkají především vymezením objektů, do 

kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám. Vedení a uchování evidence 
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o vnášení a vynášení věcí, vjezd a výjezd vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob 

kontroly. Dále zahrnují postup při uskladnění a pohybu věcí a způsob jejich ochrany 

před nezákonnými činnostmi. Reţim manipulace s klíči, identifikačními kartami 

a jinými prostředky vyuţívané k ovládání zámkových mechanismů. 

Reţimová opatření by měla být přirozenou součástí struktury organizací, protoţe 

účinnost zabezpečovacích systému závisí na tom, jak jsou reţimová opatření vyuţívána. [20] 

[24] 

4.2 Fyzická ostraha 

Završením kaţdého systému ochrany bývá fyzická ostraha. Jejím účelem je zabezpečit 

ochranu osob a majetku a minimalizovat riziko vzniku škody na střeţeném majetku. 

Nejčastěji je vykonávána vrátnými, zaměstnanci dočasně pověřenými ochranou majetku nebo 

osoby, kterým tato povinnost vyplývá z funkčního zařazení.  V poslední době je velice častým 

způsobem, jak zabezpečit fyzickou ostrahu, najmutí soukromé bezpečnostní agentury. Pro 

výkon stráţní sluţby se vypracovávají směrnice pro ostrahu, jinak také směrnice pro výkon 

stráţní sluţby, ve kterých jsou popsány práva a povinnosti ostrahy. Jejím úkolem by mělo být 

zajištění ochrany majetku organizace před neoprávněnými činnostmi, popřípadě zajištění osob 

nebo pachatelů do příjezdu Policie ČR. Pro dosaţení svého účelu musí fyzická ostraha 

zahrnovat: 

 Způsob zabezpečení střeţení objektu, například smluvně s bezpečnostními sluţbami 

nebo vlastními zaměstnanci. 

 Rozsah střeţení objektu, zde je důleţité uvést, jestli se jedná a celý objekt nebo jeho 

části. 

 Způsob provádění fyzické ostrahy, tímto je myšleno například na pevném stanovišti, 

obchůzkou nebo kombinovaným způsobem. 

I přes příznivé počáteční náklady na zřízení fyzické ostrahy, je za všech 

bezpečnostních opatření nejdraţší. Důvodem je hlavně nutnost vyplácet mzdy zaměstnancům 

ostrahy. Proto by fyzická ostraha neměla fungovat samostatně, ale pouze v kombinaci 

s ostatními prostředky ochrany. To by mělo zaručit vysokou efektivnost celého systému FO. 

Provádění fyzické ostrahy není v ČR ošetřeno ţádnou příslušnou legislativou. 

Pracovníci fyzické ostrahy mají proto pouze taková oprávnění, která vyplývají z trestního 
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zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a trestního řádu (Zákon č. 161/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním).  [20] [24] [18] 

4.3 Systém technické ochrany 

V této části se budu zabývat obsahem a rozdělením technických prostředků. Tyto 

prostředky zahrnují především MZP jako jsou například ploty, mříţe, zámky v takovém 

rozsahu, aby vytvořily systém zábran, které svou konstrukcí a odolností budou splňovat 

bezpečnostní poţadavky stanovené českými technickými normami. Další důleţitou součást 

technických prostředků tvoří poplachové systémy, kterými jsou kupříkladu EPS, kamerové 

systémy a v neposlední řadě také EZS nově označovány jako PZTS. [24] 

4.3.1 Mechanické zábranné prostředky 

Mechanická prostředky jsou pouţívány na ochranu objektů a majetku od nepaměti. 

I proto dnes MZP tvoří základní prvek bezpečnostních systémů, s jehoţ vyuţitím se můţeme 

setkat prakticky kdekoli. Vţdy ale slouţí ke stejnému účelu. Tím je zabránit nebo ztíţit 

násilnému vniknutí nepovolané osoby do objektu nebo chráněného prostoru, případně 

manipulaci předmětů v zabezpečeném objektu. Poskytnutím ochrany svou mechanickou 

pevností MZP výrazně prodluţují dobu, která je pro pachatele na překonání těchto systémů 

únosná. 

Kaţdý MZP je v určitém reálném čase překonatelný. Hodnota tohoto času záleţí na 

parametrech jako kvalita a umístění MZP, znalosti konstrukce překonávaného zařízení a také 

kvalitě nástrojů pouţitých na překonání mechanické ochrany. Úkolem MZP je tedy posunou 

tento čas do doby, kdy je napadený zábranný systém jiţ pod kontrolou dalších prvků ochrany. 

V praxi je ten to čas vyjádřen jako časový interval t, který vyjadřuje, jak dlouho je zařízení 

schopno odolávat napadení. 

t = t2 – t1 [s] 

Kde:   t – časový interval potřebný k překonání překáţky – odporový čas. 

 t1 – čas zahájení útoku na překáţku, 

 t2 – čas konečného překonání překáţky. [10] [21] 

Rozdělení mechanických zábranných systémů 

MZP pouţité k ochraně objektu můţeme rozdělit do tří oblastí: 
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Obvodová ochrana 

Tato oblast ochrany, jinak také zvaná ochrana perimetrická, slouţí k zajištění 

bezpečnosti kolem chráněného objektu. Prostředky vyuţívané touto ochranou nejsou přímou 

součásti objektu, ale jsou umístěny v určité vzdálenosti kolem jeho obvodu. Tímto vizuálně 

označují hranici pozemku a vytvářejí tak právní hranici. MZP obvodové ochrany lze obecně 

rozdělit do šesti skupin: 

 Klasické drátěné oplocení dosahuje výšky kolem 1,5 – 2 m. Kvůli své lehké 

překonatelnosti se vyuţívá spíše k zabezpečení méně významných objektů. 

 Bezpečnostní oplocení se instaluje aţ do výšky 2,5 m, čímţ splňuje náročnější 

poţadavky zabezpečení. Od klasického oplocení se odlišuje především obtíţnějším 

přelézáním nebo prostříháváním. 

 Vysoce bezpečnostní oplocení je speciálně vyvinuto pro ochranu vysoce rizikových 

oblastí. Vysoká účinnost ochrany je zajištěna speciální konstrukcí a výškou dosahující 

aţ 5 m (není vţdy vyţadována).  

 Vrcholové zábrany jsou mechanickou zábranou, která bývá vyuţívána v kombinaci 

s jiným MZP. Jejich úkolem je odstrašit pachatele proti vniknutí do objektů a tím 

zvýšit bezpečnost stávajícího oplocení. 

 Podhrabové zábrany omezují moţnost podlezení nebo podkopání oplocení a proto by 

neměly být opomenuty. 

 Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky, zabraňují volnému překonání hranice při 

pohybu osob a vozidel. Patři zde především brány, turnikety nebo závory.[21] 

 

Obrázek 1: Bezpečnostní oplocení doplněné o vrcholové zábrany [6] 
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Plášťová ochrana 

Hlavním úkolem plášťové ochrany je ztíţit vniknutí do objektu, případně pachatele od 

toho záměru odradit. Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budovy (obvodové zdi, střechy 

apod.) a otvorovými výplněmi, které lze rozdělit na: 

 Vstupní otvorové výplně (dveře), 

 Okna a balkonové dveře, 

 Mříţe rolety a ţaluzie, 

 Bezpečnostní folie a skla. [21] 

Předmětová ochrana 

Prostředky předmětové ochrany slouţí jako úschovné objekty k uloţení finančních 

hotovostí, dokumentů a jiných cenností. Musí proto být na nejvyšším stupni zabezpečení 

s moţností kombinace s jinými druhy zabezpečovacích systémů. Patří zde především 

komorové trezory, bezpečnostní schránky, komerční úschovné předměty nebo ohnivzdorné 

skříně. [21] 

4.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS nezabrání vniknutí nepovolané osoby do objektu, k tomuto účelu slouţí MZP. 

Díky jeho prvkům, které umoţňují opticky nebo akusticky detekovat a signalizovat pokus 

o vstup do objektu nebo přítomnost pachatele, jsou schopny spolehlivě informovat o narušení 

objektu a tím sníţit moţné škody. [20] 

Z hlediska prostorového zaměření se PZTS dělí na pět skupin ochrany: 

 Obvodovou – která signalizuje narušení střeţeného perimetru objektu. Vyuţívají se 

prostředky upravené pro venkovní pouţití. 

  Plášťovou – ta signalizuje narušení pláště objektu, kterým je v tomto případě myšlen 

nejen celá budova, ale i určený komplex místností.  

 Prostorovou – jejímţ účelem je detekovat pohyb pachatele, který jiţ vnikl do 

chráněných prostor objektu.  

 Předmětovou – je signalizována přítomnost pachatele v bezprostřední blízkosti 

chráněného předmětu nebo při manipulaci s takovým předmětem.  

 Klíčovou – je v objektu signalizováno narušení tzv. klíčových míst objektu, tedy míst, 

s hlavním předpokladem výskytu pachatele. [20] 
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Základními prvky kaţdého PZTS jsou čidla, ústředny, přenosové prostředky, 

signalizační zařízení a doplňková zařízení, které v souhrnu tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. 

Blokové schéma jednotlivých prvků zabezpečovacího řetězce je uvedeno na obrázku č. 2. [20] 

 

Obrázek 2: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [20] 

Čidlo (detektor) 

Je zařízení, které detekuje narušení objektu nebo manipulaci s předmětem tím, ţe reaguje na 

fyzikální změny s tím související. Následně čidlo vyšle předem definovanou zprávu nebo 

signál. 

Ústředna 

Je takové zařízení, které umoţňuje zpracování a příjímání signálu z čidel a k vytvoření signálu 

a narušení. Mimo jiné umoţňuje ovládání zabezpečovacího systému nebo jeho napájení. 

Přenosové prostředky 

Tyto prostředky slouţí především k zajištění přenosu vstupních informací z ústředny aţ 

k místu signalizace. Případně také přenos těchto informací opačným směrem. 

Signalizační zařízení 

Úkolem těchto zařízení je převedení informací předaných z ústředny na vhodný signál, 

kterým se vyhlásí poplach. 

Doplňková zařízení 

Mohou slouţit k usnadnění ovládání celého systému nebo umoţnění realizovat speciální 

funkce. [20] 



 

15 

 

Z výše uvedeného rozdělení PZTS podle prostorového zaměření je patrné, ţe kaţdý 

druh ochrany klade na své prvky jiné poţadavky. Proto se budu blíţe věnovat 

nejpouţívanějším prvkům jednotlivých ochran vyuţívaných k zabezpečení objektů.  

Vybrané prvky obvodové ochrany 

Hlavní funkcí prvků obvodové ochrany je signalizace narušení vnějších částí objektů. 

I proto mají čidla této ochrany svá specifika. Jedním z nich je konstrukce takových čidel. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou čidla vystavena působením vnějšího prostředí, jsou vybavena 

mechanickým a klimatickým krytím, které zajistí jejich vyšší odolnost. Další odlišnou 

vlastností od vnitřních čidel je dosah. Ten činí zhruba 100 aţ 400 metrů z důvodu ochrany 

mnohem větší plochy a dále pak citlivost, jelikoţ čidla nesmí reagovat na mnoho druhů 

podmětů jako např. pohyb travního porostu, větví stromů a keřů. Správné fungování prvků 

obvodové ochrany nelze zajistit bez vymezení hranice pozemku. Bez zamezení vstupu 

pomocí mechanických prvků, by velmi často docházelo k nechtěnému vstupu osob, spojenou 

se signalizací planého poplachu. Níţe se budu věnovat některým prvkům obvodové ochrany, 

které jsou vyuţitelné k zabezpečení objektu veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ). [10] [20] 

Infračervené a mikrovlnné závory (bariéry) 

Infračervené závory a bariéry pracují vţdy v páru, kdy k vysílači musí být na opačné 

straně umístěn přijímač. Bariéry jsou na rozdíl od závor vybaveny větším počtem přijímačů 

a vysílačů, které jsou umístěny ve sloupcích, které jsou na obrázku 4 a). [20] 

Mikrovlnné závory vytvářejí mezi vysílačem a přijímačem vysokofrekvenční 

elektromagnetické pole tvarované do svazku. Přijímač vyhodnocuje změny energie v tomto 

poli, jehoţ velikost ovlivňují nejen předměty nebo osoby, ale i klimatické podmínky. 

Generovaný svazek je tvarován do rotačního elipsoidu, který je vidět na obrázku 4 b). [20] 

 

Obrázek 3: a) Infračervené bariéry b) Ochrana objektu pomocí mikrovlnných bariér [17] 
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Vybrané prvky plášťové ochrany 

Tyto prvky, jak naznačuje jejich název, slouţí k signalizaci snahy neoprávněné osoby 

o vniknutí do objektu přes její plášťové prostupy. Jedná se nejen o dveře nebo vrata, ale 

i o samotné stavební prvky budov jako jsou zdi, střechy nebo podlahy. [20] 

Čidla na ochranu skleněných ploch 

Tato čidla signalizují mechanické změny způsobené na skleněných plochách 

v zabezpečeném objektu. Pro ten to účel se pouţívají 3 druhy těchto detektorů. 

 Kontaktní detektory zachycují vlnění, které vyvolává zvuk tříštícího skla. Zvuk se 

následně šíří hmotou skla jako vlnění. Elektronika čidla toto vlnění následně 

vyhodnocuje a signalizuje. 

 Akustická čidla rozbití skleněných ploch jiţ nevyhodnocují vlnění v hmotě skla, ale 

samotný akustický efekt, který vzniká při jeho tříštění. Vyspělejší čidla vyhodnocují 

nejen akustický efekt o vysoké frekvenci, ale i nízkofrekvenční rázovou vlnu 

vznikající při borcení skla. 

 Aktivní čidla na ochranu skleněných ploch se vyuţívají pouze u nejvyššího stupně 

zabezpečení. Skládají se z přijímací a vysílací časti a jejich výhodou je velký dosah. 

[10] 

Magnetické kontakty 

Tyto kontaktní čidla jsou vhodné k zabezpečení všech stavebních otvorů (okna, 

dveře). Skládají se ze dvou částí, a to z jazýčkového kontaktu a permanentního magnetu. Ten 

se umisťuje na pohyblivou část osazení a jazýčkový kontakt umisťuje rám. I přes odlišnosti 

kontaktů podle odolnosti proti překonání, princip zůstává u všech stejný. Jazýčkový kontakt je 

spínán magnetickým polem permanentního magnetu. Dle pouţití lze magnetické kontakty 

rozdělit na: 

 Kontakty pro povrchovou montáţ (dveře) 

 Závrtné kontakty (okna) 

 Odolné kontakty (vrata) [10] 
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Obrázek 4: a) povrchový b) závrtný c) odolný kontakt [25] 

Vybrané prvky prostorové ochrany 

Prostorovou ochranu lze vyuţít jako alternativu nebo jako doplnění ochrany plášťové. 

Oproti plášťové ochraně má výhodu v niţších nákladech na pořízení i následnou montáţ. 

Hlavními prvky prostorové ochrany jsou čidla pohybu. Ty se podle způsobu detekce rozdělují 

na: 

 Čidla aktivní – své pracovní prostředí vytvářejí aktivním způsobem. A to generováním 

různé formy energie do svého okolí. Na základě odezvy okolí následně detekují útok. 

 Čidla pasivní – k detekci vyuţívají fyzikální změny v okolí, např. změnu teploty, nebo 

seismické vlny vyvolané pohybem pachatele. 

V praxi se pouţívají čidla vyuţívající různé technologie a fyzikální principy. Jedná se 

především o: 

 Pasivní infračervená čidla (Passive infra red – PIR) 

 Aktivní infračervená čidla (Active infra red – AIR) 

 Aktivní mikrovlnná čidla (Microwave – MW) 

 Aktivní ultrazvuková čidla (Ultrasonic – US) 

 Kombinovaná čidla (PIR – MW, PIR – US) [20] 

Mikrovlnná a ultrazvuková čidla 

Aktivní ultrazvuková čidla (dále jen US), jak naznačuje jejich název, vysílají do 

prostoru energii ve formě vlnění o konstantním kmitočtu. Přijímač tuto energii po přijetí 

vyhodnocuje, kdy v klidovém stavu je přijatá vlna ve stejném vztahu k vlně vyslané. Při 
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narušení střeţeného prostoru dochází k změně fáze přijatého vlnění. Čidla jsou náchylná na 

podměty jako zvonění telefonu nebo závan větru, které mohou vyvolat planý poplach. [10] 

Aktivní mikrovlnná čidla (dále jen MW), pracují na obdobném fyzikálním principu 

jako čidla US. Generují elektromagnetickou energii o frekvenci 2,5;10 a 24 GHZ. Nevýhodou 

MW čidel je jejich obtíţnější nastavení, jelikoţ mikrovlny mohou pronikat skleněnými 

výplněmi nebo tenkými zdmi. Tím mohou zasahovat mimo střeţený prostor a vyvolat planý 

poplach. [10] 

Pasivní infračervená čidla 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR) jsou v současnosti nejrozšířenějším prvkem 

prostorové ochrany. Jejich výhodou je především obtíţná zjistitelnost a nízké pořizovací 

náklady. PIR čidla vyuţívají skutečnosti, ţe kaţdé těleso je zdrojem tepelného záření. Toto 

infračervené (tepelné) záření je detekováno pomocí polovodičové součástky zvané 

pyroelement, která tvoří základní funkční součást PIR čidla. Pyroelement není schopen 

detekovat stálou úroveň záření, ale jen jeho změny, které na něj dopadají.  

Střeţený prostor je zobrazován na čidlo pomocí optiky, která střeţený prostor 

rozděluje na detekční zóny (zorné pole). Ty se z principu dělí na aktivní a neaktivní zóny. 

Pohybem tělesa o teplotě vyšší, neţ je okolí, z aktivní do neaktivní zóny a naopak čidlo tyto 

změny zachytí a po vyhodnocení vyhlásí poplach. [10] 

Kombinovaná čidla 

Moţnost, jak sníţit počet planých poplachů je pouţít čidla pracující na různých 

fyzikálních principech. Nejčastěji se vyuţívají kombinace čidel PIR – MW nebo PIR – US. 

K tomu aby byl vyhlášený poplach, je zapotřebí, aby narušení detekovaly obě čidla. 

   

 Obrázek 5: Charakteristika kombinovaného čidla [10] Obrázek 6: Kombinované čidlo [25] 
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Stupně zabezpečení poplachového systému 

Stupně zabezpečení jsou nejdůleţitějším kritériem pro zatřídění prvků PZTS. Ke 

stanovení stupně zabezpečení, které definuje norma ČSN EN 50131 -1, je potřeba posoudit 

zabezpečovací hodnoty a bezpečnostní posouzení objektu. Rozdělení stupňů zabezpečení je 

uvedeno v tabulce č. 1. [10] 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení PZTS [10] 

 

4.3.3 Kamerové a přístupové systémy 

Kamerové systémy 

Z počátku byla průmyslová televize vyuţívána pouze v systémech dopravy nebo 

výrobních procesů. Rozvoj elektroniky a techniky ale zapříčinil rozšíření i do zabezpečovací 

techniky, kde dnes tvoří velmi účinný doplněk zabezpečovacích systémů. V současnosti se 

v praxi pouţívá zkratka CCTV z angl. closed circuit television, čemuţ odpovídá český výraz 

uzavřené televizní okruhy.  

Základním a současně nejdůleţitějším zařízením v systému CCTV je kamera. Snímání 

obrazu je barevné nebo černobílé. Je zprostředkováno pomocí snímacího obrazového prvku 

(čip CCD). V oblasti zabezpečovací techniky je rozšířenější vyuţívání černobílých 

kamerových systémů z důvodu příznivější ceny a vyšší světelné citlivosti. Pro pouţití ve 

venkovních podmínkách jsou kamery opatřeny povětrnostními kryty, které zajistí jejich 

ochranu před mechanickým poškozením.  

Důleţitou součásti systémů CCTV jsou zařízení pro zpracování videosignálu. 

Nejpouţívanějšími zařízeními jsou zobrazovací jednotky (monitory), kombinované 

s přepínači televizního signálu, kvadrátory popřípadě multiplexory. Ty umoţní zobrazit na 



 

20 

 

jediném monitoru pohled více kamer. Pro následnou archivaci obrazu se pouţívají záznamová 

zařízení. V současné době je standardem ukládání signálu na pevné disky. Schéma moţného 

zapojení systému CCTV je zobrazeno na obrázku 8. [10] [22] 

 

Obrázek 7: Systém CCTV 

Přístupové systémy 

Systémy kontroly vstupů slouţí k zabránění přístupu osob bez patřičného oprávnění 

k důleţitým informacím nebo vymezených prostorů. Přístupové systémy (dále jen PS) se 

začaly pouţívat jako náhrada za fyzickou kontrolu ostrahy, v místech, kde je pouhá vizuální 

kontrola identifikační karty nedostatečná a tím i snadno zneuţitelná.  

Hlavní součástí PS jsou přístupová práva, která jsou udělována pouze konkrétním 

osobám na základě stupňů oprávnění podle stanovených dispozic. Tyto osoby jsou vybaveny 

identifikačním prvkem, pomocí kterého prokazují své oprávnění elektronickému systému. 

Identifikačních prvků je nepřeberné mnoţství, nejčastěji pouţívaným prvkem je karta 

vybavená čipem. Podle způsobu čtení informace mohou být dotykové nebo bezdotykové. Pro 

schopnost autonomního provozu jsou PS vybaveny řídící jednotkou, která ovlivňuje 

konfiguraci celého systému, prověřuje oprávněnost vstupů, sleduje narušení systému 

a zaznamenává veškeré identifikace. 

 Celý PS by byl neúčinný, pokud by nebyly pouţity blokovacích zařízení. Jedná se 

hlavně o závory, turnikety nebo elektrické zámky, které fyzicky zablokují vstup do hlídaného 

prostoru. [10] [22]  
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5 Základní informace o vybraném objektu veřejné vysoké školy 

Za objekt VVŠ jsem si zvolil fakultu bezpečnostního inţenýrství (dále jen FBI). Tato 

kapitola poskytne základní informace o tomto objektu. V následujících podkapitolách bude 

uvedena stručná historie a popis FBI. Nejdůleţitější části kapitoly bude popis současného 

stavu ochrany fakulty, který je důleţitý z hlediska provedení následné analýzy rizik. 

5.1 Historie a popis fakulty 

Vznik fakulty se datuje k 25. 6. 2002, kdy akademický senát Vysoké školy báňské  

– Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO) přijal usnesení o zřízení FBI od 1. 8. 

2002. Podnětem k zřízení fakulty byly stále narůstající poţadavky na znalosti pracovníků 

v oblasti bezpečnostního inţenýrství. Z počátku obsahovala struktura fakulty 2 katedry, a to: 

Katedry poţární ochrany a ochrany obyvatelstva a Katedry bezpečnostního managementu. 

S vzrůstajícím počtem studentů i studijních oborů došlo ke vzniku dalších dvou kateder, a to: 

Katedry ochrany obyvatelstva a Katedry bezpečnostních sluţeb. Jelikoţ i v současnosti 

dochází zvyšování počtu studentů, plánuje fakulta rozšířit strukturu na celkem 6 kateder. [15] 

Fakulta se nachází v Ostravě – Výškovicích na Lumírově ulici. FBI vznikla 

přestavbou původního objektu základní školy. Areál FBI tvoří pět navzájem propojených 

pavilónů (LA, LB, LC, LD, LE).  Mezi pavilóny LA aţ LD je atrium, které slouţí jako 

relaxační část pro studenty a je bezbariérově propojeno s vestibulem školy. Vše lze vidět na 

obrázku 10.  [15] 

 

Obrázek 8: Areál FBI [11] 
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Rozmístění jednotlivých učeben, pracovišť a ostatních prostor areálu FBI je popsáno 

v rozdělení níţe. 

5.1.1 Popis budov A, B, C, D, E 

Pavilon A slouţí jako hlavní vstup do areálu z čelní strany i z atria. Proto se zde 

nachází vrátnice, dále pak šatna, informační kiosek a automaty s občerstvením. Ve druhém 

podlaţí jsou tři počítačové učebny, kancelář správce počítačových sítí, dvě posluchárny 

a telefonní ústředna.  

V  budově B se nachází 3 ze 4 pracovišť fakulty. V přízemí je umístěno pracoviště 

laboratoř výzkumu a managementu rizik (dále jen LABRISK). Kromě toho jsou zde 

3 učebny, kanceláře a sluţební byt. Ve druhém patře jsou 3 učebny, kanceláře a studijní 

oddělení, které je druhým pracovištěm. Ve třetím patře se nachází knihovna a studovna FBI, 

kanceláře, zasedací místnost a děkanát (3 pracoviště). V kaţdém podlaţí jsou sociální zařízení 

pro zaměstnance i studenty fakulty.  

Nejmodernější částí celého areálu je budova C. V přízemí je vstup do posluchárny, 

prodejna skript, tělocvična a laboratoře (laboratoř PZTS a EPS, PTCH prachů, laboratoř 

protivýbuchové prevence a stavebních hmot). Ve druhém patře jsou šatny a sprchy, kanceláře, 

vstup do posluchárny a laboratoř pro vědu a výzkum a laboratoř chemie. Ve třetím patře jsou 

další laboratoře (laboratoř poţárně bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systémů, 

laboratoř materiálů a kapalin, modelování vodních trysek) a kanceláře jejich pracovníků. 

V kaţdém podlaţí jsou sociální zařízení, strojovny vzduchotechniky a technické místnosti.  

V přízemní části budovy D se nachází 4 učebny a kanceláře a 2 laboratoře (laboratoř 

OOPP a bezpečnosti práce), ve druhém patře je počítačová učebna určena pro samostatnou 

činnost studentů. Dále pak kanceláře a 1 učebna pro studenty.  

Budova E tvoří část fakulty, kde se v přízemí nachází technické zázemí objektu, jako 

jsou hlavní uzávěry plynu, vody a vypínač elektrické energie. Dále rampa slouţící pro 

zásobování jídelny. Ve druhém patře je umístěna jídelna, informační kiosek a nově i kavárna.  

5.1.2 Parkovací plochy SEVER a JIH 

 Areál FBI rovněţ disponuje dvěma parkovišti SEVER a JIH. Parkoviště jsou otevřena 

v době od 5:30 do 20:00. Severní parkoviště je vyhrazeno pouze pro zaměstnance FBI. V roce 

2009 bylo na jiţní straně dokončeno druhé parkoviště, které je určeno pro zbývající 
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zaměstnance, studenty a hosty fakulty. Pro zajištění ochrany obou parkovišť, jsou vjezdy 

vybaveny dvěma uzamykatelnými branami, které braní vstupu na parkovací plochu mimo 

otevírací dobu. Dále jsou nainstalovány dvě závory a jedna pojezdná branka ovládané 

čipovými kartami. Toto řešení zajistí, ţe vjezd na parkovací plochy je umoţněn pouze 

osobám s povolením. Parkoviště jsou taktéţ vybavena kamerovým systémem, který 

monitoruje jejich plochu a příjezdové komunikace. [15] 

5.2 Současný stav ochrany fakulty 

V následující podkapitole je uvedeno posouzení současného stavu ochrany areálu FBI 

prostředky technické ochrany, mezi které patří MZP a poplachové systémy (PZTS 

a kamerové systémy). Dále je zde uveden i současný stav fyzické ostrahy a reţimová opatření. 

5.2.1 Ochrana mechanickými zábrannými prostředky 

Perimetr objektu je zhruba ze 2/3 ohraničen oplocením. Mezi uzamykatelnou 

a pojezdnou bránou parkoviště JIH má oplocená výšku 1,8 aţ 2,0 metru. Jedná se o klasické 

pletivo bez ochrany proti překonání prostříháním, podlezením nebo přelezením. Pletivo 

pokračující od pojezdné brány aţ po uzamykatelnou bránu parkoviště sever dosahuje výšky 

v rozmezí 1,2 aţ 1,5 metru a rovněţ postrádá ochranu proti výše uvedeným způsobům 

překonání. Čelní strana objektu (budovy A, E) není vybavena ţádným oplocením. Vstup 

z parkoviště JIH do atria areálu je vybaven uzamykatelnou bránou a brankou ovládanou 

čipovou kartou. 

 

Obrázek 9: Zleva oplocení JIH a SEVER  

Plášť objektu tvoří nosné zdivo a otvorové výplně (dveře a okna). Zdivo poskytuje 

dostatečnou ochranu proti průniku. Otvorové výplně budovy C jsou po rekonstrukci tvořeny 

plastovými dveřmi a okny. Ostatní budovy jsou osazeny původními okny, jejichţ průlomová 

odolnost je na nízké úrovni. Dřevěná okna se nachází v budovách B, D a v prvním patře 
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budov A, E. Přízemí zmiňovaných budov (A, E) je osazeno okny s kovovým rámem. Těmito 

okny jsou rovněţ osazeny všechny spojovací trakty. Ochranu oken zvyšuje přítomnost 

ocelových mříţí, které jsou instalovaný pouze v některých přízemních částech budov 

a spojovacích traktů.  Vstupní otvorové výplně budov A, E tvoří prosklené dveře s kovovým 

rámem osazeny cylindrickými vloţkami. Přesto jsou snadno překonatelné například rozbitím 

skleněné výplně nebo vylomením zámku. Vstupní dveře v budově C jsou plastová 

s cylindrickými vloţkami, navíc vybavena magnetickými kontakty a kamerovým dohledem. 

Konstrukce vstupních dveří do objektu a důleţitých místností (např. pracoviště nebo 

kanceláře), zámkové mechanismy a kování musí vykazovat dle směrnice TUO_SME_07_008 

dostatečnou odolnost proti násilnému otevření (třída není stanovena). Cylindrické vloţky 

vstupních dveří do objektu a důleţitých místností splňují bezpečnostní třídu 3, u dalších dveří 

(učebny, spojovací trakty) nejsou poţadavky na bezpečnostní třídu (dále jen BT) stanoveny. 

Předmětovou ochranu tvoří samostatná trezorová místnost, kde jsou ukládány utajované 

skutečnosti. Podrobné informace o provozu a zabezpečení místnosti jsou z důvodu 

bezpečnosti utajeny. Dále trezor na úschovu peněz a cenností, který se nachází na 

sekretariátu, který splňuje dle normy ČSN EN 1143 - 1 BT 1. 

5.2.2 Ochrana poplachovými systémy 

Celý objekt FBI je zabezpečen systémy PZTS a CCTV. Údrţba těchto systému je 

zabezpečena minimálně 1 x ročně a je nutno ji zajišťovat dle návodu výrobce. V současné 

době se v objektu nacházejí dva různé systémy PZTS. Novější Dominus Millenium a starší 

Jablotron. V zájmu zachování bezpečnosti FBI nebudu uvádět rozmístění jednotlivých prvků 

pouţitých k ochraně objektu. 

Po rekonstrukci je budova C vybavena systémem DOMINUS MILLENIUM dále jen 

DM. Ten je dále doplněn o PIR čidla a magnetické kontakty dveří, jejichţ funkce je 

zobrazována na monitoru počítače (dále jen PC) díky programové (grafické) nadstavbě 

ALViS. Tato nadstavba umoţňuje zobrazení míst, ve kterých byl vyhlášen poplach, na 

monitoru i na ovládací klávesnici. Ústředna je umístěna na vrátnici, ovládací klávesnice jsou 

umístěny v kaţdém podlaţí budovy C. Vstup do jednotlivých místností budovy C (kromě 

posluchárny) je umoţněn pouze oprávněným osobám pomocí ovládacího kódu. Díky tomu lze 

zjistit, která konkrétní osoba do střeţené místnosti vstoupila. A to nejen v reálném čase, ale 

i zpětně díky centrální historii systému. K systému DM jsou dále připojeny prvky klíčové 
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ochrany. Jedná se o PIR detektory, které jsou umístěny v místech předpokládaného pohybu 

pachatele, například chodby nebo vestibuly. 

Ostatní budovy jsou střeţeny zabezpečovacím systémem Jablotron doplněným o PIR 

čidla. Ústředna je rovněţ umístěna na vrátnici fakulty. Její kapacita, která činí 16 smyček, je 

v současné době vyčerpána. Ovládací klávesnice se nachází v budově B a je chráněna 

sabotáţním kontaktem. Systém je rozdělen do dvou aktivačních sekcí, coţ znamená, ţe nelze 

samostatně aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé místnosti, ale pouze celou sekci. Systém 

rovněţ neumoţňuje identifikaci osob manipulující s ovládací klávesnicí, coţ činí veškerou 

manipulaci a vstup do místností anonymní. Dále neumoţňuje identifikaci místnosti nebo 

sekce při vyhlášení poplachu přímo z vrátnice. Vrátný je o tomto poplachu informován pouze 

signalizačním akustickým zařízením a musí jít tuto skutečnost ověřit k ovládací klávesnici. Ta 

jiţ na displeji zobrazuje číslo smyčky, které je přiřazeno ke konkrétnímu čidlu. Oba systémy 

(DM i Jablotron) jsou vybaveny systémem dálkového dohledu nad ústřednami, který přenáší 

vyhlášený poplach na vrátnici rektorátu v Ostravě – Porubě. Ta následně vzniklou situaci 

telefonicky ověřuje. 

K ochraně areálu FBI rovněţ přispívá kamerový systém, který je registrován Úřadem 

pro ochranu osobních údajů. V současné době je fakulta vybavena 16 stacionárními kamerami 

s barevným reţimem zobrazení. Většina (13 kamer) slouţí k monitorování venkovní části 

perimetru včetně parkovacích ploch a příjezdových komunikací. Jelikoţ jsou tyto kamery 

primárně určeny pouze pro dohled, není většina z nich vybavena nočním viděním. 

K monitorování vnitrních prostor slouţí 3 kamery, které jsou umístěny v budově C. Tyto 

kamery nejsou vybaveny systémem nočního vidění. K archivaci obrazu slouţí záznamové 

zařízení, na kterém lze pořízený záznam uchovávat maximálně 48 hodin. Provoz kamerového 

systému musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

5.2.3 Fyzická ostraha  

Završením ochrany fakulty je fyzická ostraha. V tomto případě ji tvoří vrátní, kteří 

jsou zaměstnanci fakulty. Pro výkon jejich sluţby je zabezpečen výcvik a školení, kterých 

jsou povinní se zúčastňovat. Stanoviště ostrahy je situováno na vrátnici v budově A. Je zde 

zaveden nepřetrţitý tří-směnný provoz. Při směně je vrátný vybavení průkazem, který 

obsahuje jeho funkci a jméno. Dále se řídí směrnicí rektora TUO_SME_07_008. 
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Mezi povinnosti vrátných patří povinnost dohlíţet na pořádek v okolí budov 

i v budovách, parkovacích ploch, příjezdových komunikací. Na ranní a odpolední směně 

provádí kontrolu příchodu a odchodu osob z objektu. Po 20 hod. provádějí zápis osob, které 

přicházejí do budovy. Před ukončením kaţdé směny provede vrátný zápis o jejím průběhu. 

Před ukončením druhé směny, vyčká příchodu dalšího vrátného a provede kontrolu budovy 

(uzavření oken, zhasnutí světel, kontrola východů). Na třetí směně vrátný provede kontrolu 

pracovníků, kteří se zdrţují v objektu. Vrátný provádí pochůzky několikrát za noc 

v nepravidelných intervalech, přičemţ v době pochůzky je vrátnice i budova uzavřena. Dále je 

po odchodu zaměstnanců provedena kontrola funkčnosti systému PZTS a rovněţ zda jsou 

místnosti řádně zakódovány. Při vyhlášení alarmu PZTS ihned ověří, ve které místnosti došlo 

k narušení. V případě planého poplachu jej zruší. Při zjištěné skutečného narušení vrátný proti 

pachateli nezasahuje, ale přivolá Polici ČR nebo Městskou policii. Veškeré nedostatky nebo 

závady na budovách nebo okolí, dále na systémech PZTS, EPS nebo kamerových systémech 

hlásí správci objektu nebo vedoucímu stráţní sluţby. [18] 

5.2.4 Režimová opatření 

Vstup do objektu je povolen pouze osobám, které se mohou prokázat platnými 

doklady (sluţební průkazy zaměstnanců, průkazy příslušníku policie, průkazy studentů, 

kolejní a ubytovací průkazy, občanské průkazy). Osobám bez předepsaných dokladů není 

dovoleno vstupovat do objektu fakulty. Vrátní ale mohou kohokoli, kdo je podezřelý 

z neoprávněného vstupu do objektu vyzvat k prokázání totoţnosti. Pokud toto oprávnění 

nemá, je vyzván k opuštění objektu. Návštěvy jsou povinny svůj příchod a odchod hlásit na 

vrátnici, kde vrátný tuto skutečnost zapíše do knihy návštěv. Do objektu je moţno vstupovat 

pouze hlavními vchody a rovněţ přes atrium. Vyuţívání poţárních východů pro běţný provoz 

je nepřípustné. Klíče od všech místnostní jsou umístěny na vrátnici v uzamykatelné skříni, 

dále musí být opatřeny štítkem s příslušným označením. Klíče k učebnám (vybraným), 

laboratořím a kancelářím mohou být zapůjčeny pouze osobám, které tam mají pracoviště nebo 

osobám jmenovitě určeným podle seznamu a které svou totoţnost prokáţí příslušnými 

doklady. Zaměstnankyně provádějící úklid si za tímto účelem zapůjčují klíče na vrátnici. 

Vydání a vrácení klíče se zapisuje do knihy výdeje klíčů. Je zakázáno vzájemné půjčování 

klíčů nebo pořizování duplikátů. Ztrátu, zneuţití nebo zcizení klíče musí zaměstnanec 

popřípadě jiná osoba, které byl klíč zapůjčen okamţitě hlásit vedoucímu stráţní sluţby, který 

sepíše zprávu o ztrátě a vystaví poţadavek na výměnu zámku. [18]  
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6 Řízení bezpečnostních rizik 

Řízení rizik je proces, při kterém se subjekt řízení snaţí zamezit působení jiţ 

existujících i budoucích faktorů a navrhuje opatření, která pomáhají eliminovat účinek 

neţádoucích vlivů. Analýza rizik, kterou je potřeba provést před kaţdým návrhem nápravných 

opatření, je podkladem pro řízení rizik. Při provádění analýzy je potřeba dodrţovat předem 

stanovené poţadavky, které zajistí kvalifikované rozhodování. 

6.1 Analýza aktiv 

Aktivum je vše co má pro organizaci nějakou hodnotu a mělo by být chráněno. Proto 

je provedení analýzy aktiv důleţité. V rámci analýzy bude provedena nejprve jejich 

identifikace. Poté bude provedeno jejich ohodnocení, které bude provedeno na základě více 

kriterií.  

6.1.1 Identifikace a ohodnocení aktiv 

Pro stanovení hodnoty aktiv je potřeba provést nejprve jejich identifikaci. Hlavním 

aktivem je samotný objekt FBI. Jelikoţ nelze předpokládat útok na celou budovu najednou, 

ale pouze na její jednotlivé části, jsou dále identifikována jednotlivá aktiva důleţitá pro 

činnost a chod fakulty. 

Dalším krokem po identifikaci je ohodnocení aktiv. Vzhledem k různorodosti aktiv je 

potřeba předem určit hodnotící kritéria. V tomto případě bude ohodnocení rozděleno na 

objektivní a subjektivní. Objektivní ohodnocení bude pouţívat jak kvantitativní (známá 

peněţní hodnota) tak kvalitativní typ ohodnocení.  Kvalitativní ohodnocení bude pouţívat 

hodnoty o pěti úrovních (velmi nízké, nízké, střední, vysoké a velmi vysoké). Subjektivní 

ohodnocení bude zaloţeno na ocenění kritičnosti (důleţitosti) aktiv pro fakultu. Úroveň 

kritičnosti bude rozdělena obdobně jako u kvalitativního ohodnocení. 

Tabulka 2: Identifikace a ohodnocení aktiv  

Identifikace aktiv Ohodnocení aktiv 

Identifikována aktiva FBI 
Objektivní hodnocení 

Subjektivní 

hodnocení 

Kvantitativní Kvalitativní Kritičnost 

Informace    

Časově náročné  

(výsledky výzkumu, utajované 

skutečnosti) 

- vysoká velmi vysoká 
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Osobní informace 

(dokumenty) 
- vysoká vysoká 

Pracoviště fakulty    

Děkanát 1 mil. Kč střední velmi vysoká 

Studijní oddělení 0.5 mil. Kč nízká střední 

Provoz laboratoří a výp. tech. 30 mil. Kč velmi vysoká vysoká 

LABRISK 4 mil. Kč střední vysoká 

Vybavení fakulty    

Provoz kanceláří  5 mil. Kč vysoká vysoká 

Vybavení a provoz učeben 1 mil. Kč nízká nízká 

Ostatní vybavení 2 mil. Kč střední velmi nízké 

Pracovníci    

Vedoucí pracovníci - velmi vysoká vysoká 

Ostatní pracovníci - střední střední 

Studenti - střední střední 

Technická zázemí  

(základní sluţby) 
   

Strojovny VZT - vysoká střední 

Hl. uzávěry (voda, plyn, el.) - střední vysoká 

Serverovny 0,5 mil. Kč vysoká vysoká 

Nehmotný majetek    

Dobré jméno - vysoká vysoká 

6.2 Identifikace hrozeb 

Dalším krokem je identifikace hrozeb, které mají potenciál poškodit aktiva (vyuţitím 

jejich zranitelnosti) a tím poškodit i samotnou organizaci.  

Pro identifikaci hrozeb byl vytvořen seznam hrozeb (dle normy ČSN ISO / IEC 

27005). Jako vrcholová událost bylo zvoleno ohroţení chodu FBI a dále následují jednotlivé 

události, jejichţ působení můţe toto ohroţení vyvolat. 

 V tomto případě má identifikace hrozeb zejména informativní charakter a analýzou 

budou pouze zohledněny. 

Vrcholová událost: Ohroţení bezpečného chodu FBI 

Neoprávněné činnosti 

 Neoprávněný vstup  

 Narušení pláště budovy překonáním oken nebo dveří 

Ztráta základních sluţeb 

 Přerušení dodávky elektřiny 

 Selhání telekomunikačního zařízení 
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 Selhání dodávky vody, klimatizace 

Technická selhání 

 Selhání systému PZTS 

 Selhání klasické ochrany 

Selhání ostrahy 

 Nepozornost, únava 

 Nedbalost 

Interní zaměstnanci 

 Neoprávněný vstup 

Fyzické poškození 

 Poţár 

6.3 Analýza rizika zranitelnosti objektu proti vloupání 

Tato metoda slouţí k určení úrovně zabezpečení poţadované ke sníţení zranitelnosti 

objektu proti vloupání. Pro účely práce bude pouţita analýza pro samostatná obydlí podle 

ČSN P CEN / TS 14383 - 3. Metoda je zaloţena na postupu ve dvou krocích. Prvním krokem 

je ohodnocení rizik. K tomu slouţí tabulky B. 1 a B. 2, které jsou zaloţeny na principu 

dotazníků. Dotazník v tabulce B. 1 je pouţit k ohodnocení potenciálního významu hodnot, 

které mají být chráněny. Dotazníkem v tabulce B. 2 se ohodnotí potenciální riziko vloupání. 

Druhým krokem je provedení analýzy rizik. Zjištěný odhad rizik potenciálně významných 

parametrů v tabulce B. 1 a zjištění spojené s potenciálním rizikem v tabulce B. 2 je vloţen do 

tabulky B. 3 tak, ţe kaţdý dílčí součet je vyjádřen jako procenta z maximální hodnoty. 

Výstupem analýzy je úroveň rizika a zabezpečení, které jsou získány pomocí matice. [5] 

Vzhledem k tomu, ţe rozšiřování technických norem nebo jejich částí bez souhlasu 

ÚNMZ je klasifikováno jako porušení zákona č. 22/1997 Sb., budou v této bakalářské práci 

uvedeny pouze konečné sumarizace tabulek B. 1 a B. 2. Dále následné pouţití jejich výsledků 

v matici (tabulka 5) pouţívané pro stanovení úrovně poţadovaného zabezpečení. Výsledná 

úroveň zabezpečení bude uvedena v tabulce 6. 
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Tabulka 3: Sumarizace tabulky B. 1 [5] 

 
Dosažená 

hodnota 
Maximum 

Dosažená hodn. / 

Max. 

Procentní 

vyjádření 

Objektivní význam hodnot 26 45 26/45 58% 

Subjektivní význam hodnot 24 37 24/37 70% 

Typ pachatele 10 20 10/20 50% 

Celkový potenciální význam 60 102 60/102 59% 

  

Úroveň 1 < 25%  

Úroveň 2 25% aţ 40%  

Úroveň 3 > 40% 59% 

Z tabulky 2 vyplývá, ţe celkový potenciální význam je 59%. Jelikoţ je to více neţ 

40% dosaţené hodnoty z maxima, jedná se o úroveň 3. 

Tabulka 4: Sumarizace tabulky B. 2 [5] 

 
Dosažená 

hodnota 
Maximum 

Dosažená hodn. / 

Max. 

Procentní 

vyjádření 

Lokalita a fyzické prostředí 29 81 29/81 36% 

Lidské a soc. faktory prostředí 21 50 21/50 42% 

Způsob vyuţívaní objektu 17 39 17/39 44% 

Fyz. charakteristiky objektu 77 139 77/139 55% 

Perimetrické faktory 52 122 52/122 43% 

Celkové potenciální riziko 196 431 196/431 45% 

  

Úroveň 1 < 30%  

Úroveň 2 30% aţ 60% 45% 

Úroveň 3 > 60%  

Z tabulky 3 vyplývá, ţe celkové potenciální riziko je 45%. Jelikoţ se tato hodnota 

nachází mezi 30 aţ 60% z maximální kvóty, jedná se o úroveň 2. 

Tabulka 5: Matice pro stanovení úrovně zab. [5] 

3 3 4 5 

2 2 3 4 

1 1 2 3 

 1 2 3 

 

V tabulkách 2 a 3 jsou provedeny sumarizace potenciálního významu a potenciálního 

rizika. Po průniku hodnot z těchto tabulek v matici (tabulka 4) došlo ke zjištění patřičné 

úrovně zabezpečení.  

Úroveň potenciálního významu  

Úroveň pot. rizika  
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Tabulka 6: Úroveň rizika a zabezpečení [5] 

Úroveň 

zabezpečení 
Úroveň rizika Preventivní opatření 

1 velmi nízká Jednoduché mechanické zabezpečení 

2 nízké Zvýšené mechanické zabezpečení 

3 střední Zvýšené mech. zab. a minimální elektronické zabezpečení 

4 vysoké Rozsáhlé mech. zab. a střední elektronické zabezpečení 

5 velmi vysoké Rozsáhlé mech. zab. a vysoké elektronické zabezpečení 

Závěrečné zhodnocení 

Analýzou bylo vyhodnoceno, ţe celková úroveň rizika zranitelnosti objektu proti 

vloupání je vysoká. Vzhledem k tomu, ţe vloupáním se rozumí kromě vniknutí do 

uzavřeného prostoru nepovoleným překonáním uzamčení nebo za uţití síly, rovněţ vniknutí 

do takového prostoru lstí, je potřeba předpokládat, ţe se bude pachatel pokoušet zjistit slabá 

místa budovy nebo slabiny systému ochrany objektu a majetku a vyuţít je ve svůj prospěch. 

Zkoumání slabých částí systému ochrany bude provedeno následující metodou HAZOP. Mezi 

slabá místa budovy patří vnější otvorové a vstupní výplně, chybějící kontrola vstupu 

a ochrana cenností. Samotným vloupáním do objektu by mohlo dojít ke krádeţi nebo 

poškození aktiv fakulty, které jsou důleţité pro její činnost. Mezi ohroţená aktiva patří 

zejména informace (data, dokumenty) a vybavení fakulty. 

Úroveň rizika a zabezpečení byla stanovena na hodnotě 4. Na základě této úrovně je 

doporučeno provést v rámci preventivních opatření rozsáhlé mechanické zabezpečení 

a střední elektronické zabezpečení.  

6.4 Analýza metodou HAZOP 

Studie HAZOP je proces, který slouţí k podrobnému rozpoznání problémů týkajících 

se nebezpečí a provozuschopnosti. Principy a postupy studie se zabývá norma ČSN IEC 

61882. Pomocí této kvalitativní metody lze identifikovat nebezpečné stavy, ke kterým můţe 

dojít na posuzovaném zařízení nebo také ke zvýšení efektivity tohoto zařízení. Základem 

studie HAZOP je zkoumání pomocí tzv. vodících slov, které umoţňují vyhledávat odchylky 

od cíle projektu. Studii HAZOP lze realizovat v následujících krocích: 

 Stručný popis hodnoceného systému a následné rozdělení systému na jednotlivé části 

tak, aby pro kaţdou část mohla být stanovena projektovaná funkce. 

 Pomocí vodících slov se u kaţdé funkce popř. prvku zjistí odchylky. 
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 Rozpoznají se následky a příčiny, které vedly k odchylce a zjistí se, zda existuje 

významný problém 

 Stanoví se moţné následky a doporučení, které směřují k nápravě. 

Výstupem studie HAZOP je identifikace nebezpečných stavů a návrh opatření vedoucí 

k minimalizaci následků takových stavů. [4] 

6.4.1 Postup studie HAZOP 

Pro provedení studie HAZOP je důleţité předem stanovit postup jejího vypracování. 

V tom to případě bude nejprve stanoven předmět a cíl studie, dále seznam navrţených 

vodících slov. Poté bude popsán systém ostrahy objektu a majetku fakulty a provedeno 

zkoumání tohoto systému (příloha 1). Závěr bude obsahovat závěrečnou zprávu studie. 

Předmět a cíl studie 

Předmětem studie je v tomto případě systém ochrany objektu a majetku FBI.  Cílem je 

nalezení slabých míst systému, které by mohl pachatel vyuţít ve svůj prospěch a vyuţít 

výsledků studie k návrhu inovativních řešení fyzické ochrany objektu FBI. 

Popis systému ochrany objektu a majetku VŠB – TUO FBI. 

Ochrana objektu a majetku fakulty je zajištěna prováděním reţimových opatření, 

vyuţíváním MZP, vyuţíváním poplachových systému, prováděním fyzické ostrahy a jejich 

následnou kombinací. 

Reţimovou ochranu areálu FBI tvoří souhrn administrativních a organizačních 

opatření. Jedná se zejména o: 

 Vstupní a výstupní reţim osob a dopravních prostředků, zahrnuje především kontrolu 

vstupu zaměstnanců a návštěv do objektu, kontrolu odchodu a sob a vozidel z objektu. 

 Klíčový reţim, který stanovuje označování, přidělování a odevzdávání klíčů, dále 

způsob jejich úschovy a uloţení duplikátů, vedení evidence, postup při ztrátě 

a následné náhradních klíčů. 

Mechanické zábranné prostředky tvoří opatření vytvořená systémem zábran, který 

zahrnuje oplocení objektu nebo jeho důleţitých částí, umístění mříţí na místech 

pravděpodobných vstupů. Dále by měly být MZP zabezpečeny všechny moţné přístupové 
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cesty, dveře okna, šachty apod. V případech, kde není moţné pouţít MZP, je zapotřebí tyto 

části fakulty dle jejich důleţitosti zabezpečit systémy PZTS. 

Poplachovými systémy se rozumí systémy PZTS, CCTV a EZS. Prvky systému PZTS 

mohou tvořit obvodovou nebo prostorovou. Předpokladem efektivního vyuţívání 

zabezpečovací techniky je organizace včasného zákroku v narušené části objektu. Zákrok je 

prováděn pracovníky fyzické ostrahy.  

Povinnosti fyzické ostrahy spojené s výkonem práce jsou uvedeny v podkapitole 5. 2. 

3. [18] 

Další podrobnosti o systému, ze kterých bude vycházeno v analýze, jsou uvedeny 

v kapitole 5. 2 Současný stav ochrany fakulty. 

Uvažované části a vodící slova 

Uvaţované části: MZP (perimetr, plášť, prostor, předmětová ochrana); Poplachové systémy 

(PZTS, kamery), Fyzická ostraha a reţimová opatření; 

Seznam vodících slov: Ţádný/é, Částečný/ě, Vyšší, Nízký/á; 

Zkoumání metodou HAZOP   

Provedení pracovního výkazu pro nalezení slabých míst zkoumaného systému a návrh 

systému fyzické ochrany fakulty je uvedeno v příloze 1. V pracovním výkazu jsem kromě 

poţadovaných opatření uvedl také alternativní opatření. Poţadovaná opatření by rozpoznaný 

problém vyřešily nejlépe, avšak za pouţití velkých finančních nákladů, v některých 

příkladech však byla pouţita. Alternativní opatření by měly rozpoznané nebezpečí a problémy 

sníţit na přijatelnou úroveň, za pouţití menších konečných nákladů. 

Výstup studie HAZOP 

Výstup studie bude obsahovat podrobnosti o rozpoznaných slabých místech systému 

ochrany objektu a majetku FBI, která by mohla způsobit ohroţení aktiv, spolu s opatřeními 

pro jejich zmírnění.  

Mechanické zábranné prostředky - perimetr  

Pomocí zkoumání metody HAZOP byl za hlavní problém ochrany perimetru pomocí 

MZP identifikován nevyhovující typ oplocení a rovněţ částečné oplocení areálu. Jeho 

hlavním účelem bylo zřejmě pouze vymezit fyzickou hranici areálu, nikoliv zabránit vniknutí. 
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Z toho důvodu postrádá zvýšenou průlomovou odolnost nebo jakékoliv zábrany proti 

překonání. Dalším problémem je různá výška jeho jednotlivých částí (přesněji znázorněno na 

obrázku 9). 

Jako opatření pro zmírnění problému budou navrţena následující řešení. Prvním z nich 

je instalace nového oplocení o stejné výšce na místo oplocení původního, které by mělo 

odradit příleţitostné pachatele. Oplocení celého areálu nebude navrhováno z důvodu 

zachování rázu fakulty, jako veřejné instituce. Pro neoplocenou část bude navrţeno 

zabezpečení pomocí prvků PZTS.  

Mechanické zábranné prostředky – plášť 

Hlavním nedostatkem plášťové ochrany MZP objektu FBI jsou okenní a vstupní 

výplně. Jejich hlavním problémem je jejich stáří technický stav. Vstupní výplně (dveře) 

rovněţ díky velkým proskleným plochám neposkytují patřičnou úroveň ochrany. Jako 

vyhovující byly vyhodnoceny okenní i vstupní výplně na budově C. Část okenních výplní je 

chráněna vnějšími kovovými ţaluziemi, které dále zvyšují jejich bezpečnost. 

Jako nejlepší opatření na zvýšení odolnosti výplní, se jeví jejich nová instalace. 

Vzhledem k tomu, ţe je plánována modernizace a rekonstrukce jednotlivých budov fakulty, 

nebudu toto řešení navrhovat. Jako finančně přijatelné řešení bude navřeno instalovat na 

nejvíce ohroţené skleněné výplně mříţe nebo bezpečnostní fólie. Dále také vybavit vstupní 

výplně bezpečnostními zámky a cyl. vloţkami s odpovídající bezpečnostní třídou a instalace 

magnetických kontaktů. 

Mechanické zábranné prostředky – prostor a předmětová ochrana 

Mezi nedostatky prostorové ochrany MZP patří především různé typy dveří. Vstupní 

dveře do důleţitějších prostor, jako jsou například pracoviště fakulty nebo knihovna nebo 

kanceláře jsou kromě bezp. zámků a vloţek, vybaveny také bezp. kováním. Technické 

místnosti v budově E tyto bezpečnostní prvky postrádají. Rovněţ dveře do učeben. Vzhledem 

k nízké důleţitosti pro chod fakulty nebudou vstupní dveře učeben dále zkoumány. Všechny 

vnitřní dveře mají nízkou průlomovou odolnost. Tuto slabinu vstupních výplní lze zmírnit 

pouţitím prvků PZTS. Dalším zdrojem nebezpečí jsou velké prosklené plochy na křídlových 

dveřích spojovacích traktů a rovněţ nedostatečná ochrana osobních informací (dokumenty 

a data pracovníků).  
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Výměna dveří nebude vzhledem k vysoké časové i finanční náročnosti navrhována. 

Vniknutí do jednotlivých prostor ze vnitř lze detekovat pouţitím prvků PZTS plášťové 

a prostorové ochrany (viz. níţe) a tím sníţit riziko krádeţe nebo poškození aktiv . Ty navrhuji 

vyuţít i při zabezpečení technických místností v budově E. Instalací bezpečnostních fólií, 

zámků a cylinrických vloţek na dveřích spojovacích traktů lze zpomalit pohyb pachatele. 

Sekretariáty kateder navrhuji vybavit volně stojícími trezory pro ochranu informací 

zaměstnanců. 

Poplachové systémy – PZTS a CCTV 

Hlavním problémem současného systému PZTS je jeho nevyváţenost. Budova C je 

vybavena systémem DM, zatímco ostatní budovy systémem Jablotron, který jiţ nelze dále 

rozšířit. Dále nejsou umístěny ţádné venkovní detektory pohybu pro ochranu perimetru 

a pláště budovy a rovněţ detektory prostorové ochrany, které jsou umístěny pouze 

v přízemních chodbách a některých pracovištích fakulty. Dalším nedostatkem je dálkový 

přednos pouze do vrátnice rektorátu v Ostravě - Porubě a nedostatečná opticko / akustická 

signalizace. Vzhledem k tomu, ţe stanice městské policie se nachází od areálu 1 km, nebudou 

navrhnuta ţádná opatření. Pokrytí venkovního prostoru systémem CCTV bylo vyhodnoceno 

jako dostatečné. Problém je, ţe IR reflektory nejsou vybaveny všechny venkovní kamery. 

Vnitřní kamerový systém byl kvůli nízkému počtu kamer vyhodnocen jako nedostatečný. 

Primárním navrţeným opatřením bude sjednocení systému PZTS. Nové navrţené 

detektory pohybu budou stejně jako stávající detektory napojeny na systém DM, instalovány 

budou do pracovišť, kanceláří i technických místností. Dveře těchto místností budou 

vybaveny magnetickými kontakty. Těmi budou vybaveny i vybrané vstupní dveře do budovy 

a dveře spojovacích traktů. Rovněţ navrhuji rozšíření počtu ovládacích klávesnic systému 

DM. K vnějšímu kamerovému systému bude navrţena alternativní varianta a tím bude 

kombinace kamer s vnějšími pohybovými detektory, které budou kombinovány 

s halogenovými reflektory. Vnitřní kamerový systém navrhuji doplnit o kamery na vybraná 

klíčová místa.  

Reţimová opatření 

Jako slabina reţimových opatření byla rozpoznána chybějící kontrola vstupu mezi 

6 a 20 hodinou v pracovní dny. Tím můţe dojít k vstupu neoprávněných osob do areálu 
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a vznik rizika krádeţe. Jako další problém byla rozpoznána nepozornost pracovníků ostrahy 

při kontrole objektu a vyzrazení hesla zaměstnanci nebo jeho zneuţití. 

Chybějící kontrolu vstupu navrhuji vyřešit elektronickou kontrolou vstupů pomocí 

turniketů. Další nedostatky lze sníţit úpravou reţimových patření, která budou uvedena 

v další kapitole.  

Závěrečné zhodnocení 

Zkoumáním (příloha 1) systému ostrahy objektu a majetku fakulty byly rozpoznány 

slabá místa spojená s provozem tohoto systému. Proto je pravděpodobné, ţe by pachatel mohl 

vyuţít zranitelnosti systému a tím způsobit škody na majetku. Hlavní nedostatky současného 

systému ochrany fakulty jsou chybějící kontrola vstupu, nízká odolnost vstupních 

a otvorových výplní proti překonání, chybějící ochrana osobních informací zaměstnanců, 

nekonzistentnost systému PZTS a na vybraných místech chybějící prvky PZTS. Následkem 

těchto nedostatků zde vzniká riziko, krádeţe nebo poškození aktiv vloupáním, které jsou 

dopadem hrozeb např. vstupu neţádoucích osob nebo vniknutí do objektu přes vstupní nebo 

otvorové výplně. Proto byla výše navrhnuta opatření na jejich zmírnění. 

6.5 Porovnání výsledků analýz 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, analytickou metodou dle normy ČSN P CEN / TS 14383  

– 3 bylo vyhodnoceno, ţe úroveň rizika zranitelnosti objektu proti vloupání je vysoká. To 

znamená, ţe areál FBI je svými charakteristickými prvky, jako jsou například velké skleněné 

plochy, nízká odolnost vstupních a otvorových výplní nebo chybějící kontrola vstupu, 

dostatečně atraktivní pro pachatele a případnou krádeţí nebo poškození aktiv s vysokou 

kritičností vloupáním, by mohlo dojít k ohroţení chodu fakulty. V případě pouţití této 

analytické metody, je potřeba brát v úvahu, ţe i přestoţe hodnotí objekt z mnoha pohledů, 

jako je například hodnota majetku, faktory prostředí nebo fyzické charakteristiky, veškeré 

tyto hodnocené části podléhají sumarizaci a tím můţe dojít k odchylce od skutečně 

poţadované úrovně zabezpečení. Proto by v praxi měla tato analýza být doplněna o srovnání 

s jinou analytickou metodou. Nelze předpokládat, ţe doporučené třídy odolnosti výrobků 

k dosaţení úrovně zabezpečení dle normy ČSN P CEN / TS 14383 – 3, jsou pro sníţení 

zranitelnosti objektu proti vloupání skutečně nutné. Proto zváţím sníţení úrovně zabezpečení. 
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V tomto případě budou výsledky srovnány se studií HAZOP. Touto metodou byla 

identifikována slabá místa zkoumaného systému ochrany objektu a majetku FBI. To bylo 

umoţněno díky detailnímu zkoumání systému pomocí pracovního výkazu. Jako nedostatek 

byla, obdobně jako u předchozí analýzy, vyhodnocena nízká odolnost MZP. Rovněţ byly 

rozpoznány slabiny systému PZTS a CCTV, reţimových opatření a ochrany perimetru. 

Vlivem těchto slabin je pachateli umoţněno vniknout do objektu bez větších obtíţí nebo se na 

případný čin předem připravit a tím ohrozit výše zmíněná aktiva. Omezením studie HAZOP 

je, ţe nelze zaručit rozpoznání všech problémů zkoumaného systému a úspěch studie rovněţ 

závisí na schopnostech a zkušenostech vedoucího popřípadě ostatních členů studie. 

Porovnáním výsledků s výše uvedenou analytickou metodou lze tyto nedostatky omezit. 

Výsledky pouţitých metod vedly ke stejným závěrům a to, ţe současný stav ochrany 

objektu je na nízké úrovni a největším rizikem, kterým by mohlo dojít k ohroţení aktiv a tím 

k ohroţení chodu fakulty, je riziko krádeţe nebo poškození aktiv vloupáním. Z tohoto důvodu 

zohledním opatření, která byla navrţena studií HAZOP k minimalizaci tohoto rizika. 

Lze tedy říci, ţe při současném pouţití obou metod zároveň, je moţné účinně omezit 

jejich nedostatky a spolehlivě navrhnout systém FO tak, aby byla zajištěna účinná ochrana 

objektu. 
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7 Návrh opatření 

V kapitole navrhnu opatření na zlepšení a rozšíření dosavadního zabezpečení objektu, 

která by měla ochránit důleţitá aktiva před výše zmíněným rizikem a tím zajistit účinnou 

ochranu fakulty. Postupně budou uvedeny návrhy zabezpečení pomocí MPZ (perimetr, plášť, 

prostor, předmět), poplachových systému (PZTS, CCTV a kontrola vstupu) a na závěr návrh 

reţimových opatření.  

7.1 Mechanické zábranné prostředky 

V této části budou uvedena řešení navrţena v závěrečné zprávě studie HAZOP včetně 

technických detailů. Nejprve budou uvedeny návrhy perimetrické ochrany, dále pak ochrany 

plášťové a prostorové pomocí MZP. 

Vzhledem k tomu, ţe doporučená třída odolnosti u MZP potřebná k dosaţení čtvrté 

úrovně zabezpečení by se musela dle normy ČSN EN 1627 rovnat třídě 4 aţ 5, navrhuji 

úroveň zabezpečení všech prvků MZP sníţit na hodnotu 3. Toto rozhodnutí jsem provedl na 

základě následujících faktorů. Bezpečnost stávajících okenních a vstupních výplní 

(i vnitřních) nelze zvýšit bez jejich výměny na úroveň zabezpečení 3 nebo 4 (ČSN P CEN 

/ TS 14383 – 3). Toho by šlo částečně dosáhnout instalací mříţí do oken. Jelikoţ má být ale 

zachován původní ráz fakulty jako veřejné instituce je tato varianta nevhodná. Navíc by obě 

řešení (výměna oken a dveří nebo instalace mříţí) byla vzhledem k hodnotě chráněných aktiv 

příliš nákladná. Při pouţití bezpečnostních fólií a prvků PZTS, které jsou doplněny o stálou 

fyzickou ostrahu objektu lze dosáhnout dostatečné úrovně zabezpečení při výrazně niţších 

konečných nákladech, které jsou u výměny oken a dveří řádově v miliónech korun. Úroveň 

zabezpečení v případě prvků PZTS bude vzhledem k rozsahu pouţití a jejich důleţitosti 

ponechána na hodnotě 4, coţ dle normy ČSN EN 50131 - 1 odpovídá druhému stupni 

zabezpečení PZTS. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, oplocení areálu je tvořeno pletivem 

o různé výšce, které navíc kvůli svému špatnému stavu poskytuje minimální průlomovou 

odolnost nebo ochranu proti jiným způsobům překonání. Původní pletivo navrhuji nahradit 

plotovými panely (viz. obrázek 11) společnosti HUPL CZ s. r. o., které by měli znesnadnit 

pachateli jeho záměr nebo jej od jeho záměru odradit. Zvolené plotové panely jsou vyrobeny 

z ocelových drátů o průměru 5 mm, šířka těchto panelů je 2500 mm a velikost oka je 200 x 50 
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mm. Plot je na 4 místech podélné prolisován, coţ zvyšuje jeho pevnost i stabilitu a je 

zakončen hroty, které znesnadňují jeho překonání. Pro splnění poţadavku na výšku oplocení, 

který zpravidla bývá 180 cm, bude navrţena výška 190 cm (180 cm firma nenabízí). Zároveň 

je nutné vyměnit i původní sloupky za sloupky čtyřhranné o rozměru 60 x 40 mm. [8] 

 

Obrázek 10: Plotové panely [8] 

Nejslabším článkem plášťové ochrany jsou otvorové výplně. Vzhledem časové 

i finanční náročnosti a plánované rekonstrukci budov nebude jejich výměna navrhována. 

Místo toho bude navrţena instalace mříţí. Ty budou instalovány pouze do míst, kde by co 

nejméně narušovaly vzhled fakulty a především v místech, kde je to vzhledem k jejich 

důleţitosti vyţadováno a které nejsou oploceny. Pro ty to účely budou pouţity mříţe od firmy 

NEXT spol s. r. o., které splňují poţadavky 3 BT. Tomuto poţadavku odpovídá především 

budova E. Navrhuji instalovat mříţe na dvoje dveře z čelní strany budovy E, které vedou do 

technických místností a jedny dveře na zadní straně. Další místa areálu navrhuju opatřit 

bezpečnostní fólií rovněţ od firmy NEXT.  Tří - vrstvá fólie SCX splňuje poţadavky normy 

EN 356 E, čímţ by měla poskytnout dostatečnou ochranu před vniknutím do objektu. Čelní 

strana budovy A je prakticky nechráněna. Vzhledem k tomu, ţe se zde nachází vrátnice 

s trvalou ostrahou prováděnou vrátným, je pravděpodobnost napadení v čase obchůzky nízká. 

Z tohoto důvodu nebude instalace fólií dále uvaţována a bude doplněna o prvky PZTS. Na 

jiţní straně budovy B se nacházejí pouze učebny, proto je zde malé riziko způsobení škody na 

majetku. Proto ani zde instalaci fólií navrhovat nebudu (rovněţ doplnění o prvky PZTS). 

Jejich instalace ale bude navrţena na spojovacích traktech mezi budovami A, B a A, D a pro 

zádveří budovy B. V budově C postačí fólie instalovat na únikové dvoukřídlé dveře na 

severní a jiţní straně budovy a 2 okna. Dále je navrhuji instalovat na přízemní okna severní 

strany budovy D, kde je 22 oken, ventilační výplně jsou jiţ zabezpečeny mříţemi. Dále pak 
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přízemní okna spojovacího traktu D kde se jedná o 5 oken. Rovněţ je potřeba navrhnout 

instalaci cylindrických vloţek FAB 2000 (BT 4) a bezp. kování do všech vstupních dveří dle 

normy ČSN P CEN / TS 14383 – 3. [13] 

Jak jsem zmínil v závěrečné zprávě studie HAZOP, jelikoţ vniknutí do prostor 

kanceláří a pracovišť lze detekovat pomocí prvků PZTS nebude výměna dveří navrhována. 

Tyto prvky budou navrţeny v další podkapitole. V případě vniknutí pachatele do budovy je 

důleţité zpomalit jeho postup. Proto je ţádoucí zvýšení průlomové odolnosti křídlových dveří 

spojovacích traktů, kterými jsou propojeny jednotlivé budovy. Celkem se jedná o 11 dveří. 

Vzhledem k velké prosklené ploše navrhuji instalaci bezp. fólií SCX firmy NEXT. Dále 

navrhuji instalaci cylindrických vloţek FAB 200, které dle normy ČSN P ENV 1627 splňují 

poţadavky 3 BT. [13] [3] 

K zajištění ochrany osobních informací a dokumentů zaměstnanců, navrhuji vybavit 

sekretariáty kateder trezorem NS 3, který dle normy ČN EN 1143 splňuje poţadavky BT 1. 

Trezor má vnitřní rozměry 620 x 280 x 300 mm. [23] 

 

Obrázek 11: Trezor NS 3 [23] 

7.2 Poplachové systémy 

Rozmístění navrţených prvků poplachových systémů bude zobrazeno v příloze 2. 

Z důvodu bezpečnosti nebude v příloze 2 zobrazeno rozmístění stávajících ani navrţených 

prvků PZTS umístěných v kancelářích a pracovištích fakulty. Jako výše budou uvedeny 

návrhy nejprve perimetrické poté plášťové a prostorové ochrany. 

Plášťová ochrana je do jisté míry zajištěna kamerovým systémem. Celkem u 6 – ti 

kamer chybí IR – reflektory. Vzhledem k jejich vysoké ceně (14 800 Kč/ks) navrhnu levnější, 

ale přitom rovněţ efektivní řešení. Na vybrané obvodové zdi navrhuji instalovat venkovní 

PIR detektor DIGIGARD DG85 OUTDOOR s imunitou proti menším zvířatům. Detektor se 
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instaluje aţ do výšky 2,7 m, jeho dosah činí 12 m, vějíř 90°. S ústřednou lze čidlo propojit 

přes výstup relé nebo výstup na sběrnici bus. Pro verifikaci poplachu navrhuji umístění čidel 

v blízkosti kamer systému CCTV, kterým poskytne dostatek světla venkovní osvětlení 

v podobě halogenových reflektorů B -10 o výkonu 1000 W. Osvětlení usnadní fyzické ostraze 

odhalení nepovolané osoby, pro kterou budou mít navíc odrazující efekt. Rozmístění 

navrţených prvku bude zobrazeno v příloze 2. [7] [16] 

 

Obrázek 12: Zleva PIR DG85 a reflektor B- 10 [7] [16] 

Hlavní částí návrhu poplachových systému fakulty je jejich sjednocení. Stávající 

systém Jablotron jiţ nelze dále rozšířit, navíc z jeho pouţívání vyplývají i další nevýhody, 

které jiţ byly popsány. Modernější systém DM je prozatím instalován pouze pro budovu C, 

a protoţe se za čas svého uţívání osvědčil, navrhuji jeho rozšíření v rámci celé fakulty. Jiţ 

instalována ústředna MU – 4N se skládá ze základní desky, zdrojové části a skříně. K jedné 

ústředně je k dispozici aţ 14 linek po 32 adresách, coţ umoţňuje instalaci aţ 2800 detektorů, 

další funkce systému DM jiţ byly popsány výše. Ovládací klávesnice MDP1 – 1NO pro 

rozšíření systému DM navrhuji instalovat na kaţdé podlaţí budov A, B, D na začátku a konci 

chodby. Společně s ním je třeba rozšířit také grafický systém ALViS, který umoţňuje 

dosáhnout přehledné monitorování a řízení poplachového systému objektu. K jiţ 

instalovaným detektorům navrhuji doinstalovat detektory firmy Pyronix KX15DD – CZ, 

jejichţ dosah je 15m /  85°.  Tyto detektory je vhodné umístit vybraných kanceláří budovy 

B a D a dále vybraných pracovišť fakulty, které se nenacházejí v budově C (ty jiţ 

zabezpečeny jsou). Pro prostory s volným pohybem osob navrhuji instalaci detektorů Pyronix 

KX15DTTAM – Antimasking, které jsou navíc vybaveny funkcí antimasking, která detekuje 

pokusy o vyřazení z činnosti jejich zastříkáním sprejem nebo přelepením čočky páskou. Tyto 

detektory navrhuji instalovat do hlavních chodeb a spojovacích traktů budov (A, B, D, E). 
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Dveře pracovišť fakulty, kanceláří, technických místností i dveře spojovacích traktů navrhuji 

vybavit polarizovanými magnetickými kontakty Asita MAS 353. Celkem se jedná o 18 dveří 

spojovacích traktů, 8 vstupních dveří (včetně nouzových) a 20 dveří pracovišť a kanceláří 

fakulty. Uvnitř objektu navrhuji instalaci piezosirén Jablotron SA – 87LR, která při poplachu 

vytváří nesnesitelnou hlukovou hladinu 122 dB, které pachateli výrazně stěţuje jeho činnost. 

A to konkrétně do kaţdé chodby v budově a rovněţ do přízemních chodeb traktů. [7] [25] 

 

Obrázek 13: Zleva PIR KX15, klávesnice MDP1, siréna SA87 [7] [25] 

Pravděpodobnost vstupu neţádoucích osob do objektu by měl sníţit návrh 

elektronické kontroly vstupů pomocí turniketů. Elektromechanický tripodový turniket PERCo 

TTR- 01, disponuje aţ šesti operačními reţimy včetně volného průchodu, který je důleţitý 

v případech evakuace objektu. Turniket rovněţ umoţňuje integraci do grafického systému 

ALViS. To by v případě spáchání jakékoliv trestné činnosti umoţnilo zpětně zjistit, které 

osoby a v jakém čase se v areálu zdrţovali. Navíc by tím byla i omezena moţnost, ţe by se 

případný pachatel pokusil ukrýt v prostorech areálu, jelikoţ systém dokáţe v reálném čase 

zjistit, které osoby se uvnitř nacházejí. Na klíčových místech je vhodné instalovat kamery 

BOSCH VBC – 265, které jsou vybaveny funkcí den / noc. Jedná se především o vstupní část 

budovy A, kde by doplňovali dohled nad kontrolou vstupu do budovy. Sledovaný prostor 

musí být označen vhodnou cedulí umístěnou na viditelném místě, která má navíc preventivní 

charakter. [7] 
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Obrázek 14: Příklad instalace turniketů, Upozorňující cedule [2] [33] 

7.3 Režimová opatření 

Kontrola vstupu do areálu byla vyřešena pomocí turniketů, vstup i odchod osob bez 

patřičného oprávnění (návštěvy), by byl evidován na vrátnici. Jako další opatření kontroly 

vstupu navrhuji, aby byl vstup i výstup všech osob umoţněn pouze hlavním vchodem budovy 

A. Dále doporučuji, aby kontrolu správného uzavření a uzamčení oken a dveří měli na starosti 

rovněţ samotní zaměstnanci a osoby provádějící úklid. Rovněţ zaměstnanci budou 

zodpovědní za případné zneuţití jejich hesla, které budou v rámci prevence pravidelně 

měněna. Dále navrhuji upravit reţimová opatření týkající se úschovy cenných předmětů, 

dokumentů a dat. Zaměstnanci budou povinni uschovat tyto informace do trezorů umístěných 

na sekretariátu jednotlivých kateder, aby nedošlo k jejich zcizení nebo zneuţití. Vedoucí 

pracovníci sami určí, které informace je třeba chránit a budou odpovědni za jejich uschování. 

Další reţimová opatření není potřeba nijak měnit ani upravovat. 
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8 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole bude uvedeno ekonomické zhodnocení navrţeného řešení ochrany 

objektu. Cenová kalkulace jednotlivých návrhů bude uvedena v příloze 3. Navrţená opatření 

budou posouzena podle principu ALARA, coţ je zkratka pro „Tak nízké, jak jen je rozumně 

dosaţitelné“ (As Low As Reasonably Achievable). 

 Celková hodnota aktiv FBI činí přibliţně 44 miliónů korun. Kvalitativní hodnota 

některých aktiv (např. informace) často převyšuje jejich hodnotu kvantitativní. Navrţená 

řešení by měla ochránit nejen aktiva důleţitá pro chod fakulty, ale rovněţ zvýšit celkovou 

úroveň ochrany objektu. Tím by mělo dojít k dostatečnému zmírnění dopadu rizika krádeţe 

nebo poškození aktiv vloupáním a další výdaje na sníţení by byly neúměrné ve srovnání 

s omezením rizika. Mezi výdaje, které by jiţ byly neúměrné sníţení rizika, jsou například 

kompletní výměna otvorových a vstupních výplní.  

Tento návrh by v dalším kroku podléhal projednání s vlastníkem budovy a záleţelo by 

na jeho rozhodnutí, zdali by tato opatření přijal. Je třeba podotknout, ţe ceny jsou orientační, 

dle aktuálních ceníků. 

Tabulka 7: Celková kalkulace navržených opatření 

Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace MZP 676.120,- 

Cenová kalkulace Poplachových systémů 740.329,- 

Celková cena navržených opatření včetně 

DPH 

1.415.449,- 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnáním vybraných analytických metod posoudit 

současný stav ochrany objektu vybrané veřejné školy a navrhnout její inovativní zabezpečení 

vybranými prostředky technické ochrany objektu.  

Úvodní část práce je věnována právním předpisům souvisejících s ochranou osob 

a majetku. Dále pak technickým normám, které stanovují rozdělení a poţadavky prostředků 

zabezpečovacích systémů. Poté následuje seznámení s bezpečnostními opatřeními fyzické 

ochrany a jejich strukturou, které by měly čtenáři přiblíţit danou problematiku. V další části 

práce jsem se jiţ zaměřil na samotný areál FBI, jeho historii a popis jednotlivých částí. Po 

osobní prohlídce areálu jsem dále posoudil současný stav ochrany objektu prostředky 

technické ochrany, provádění fyzické ostrahy a dodrţování reţimových opatření. 

V kapitole řízení bezpečnostních rizik jsem provedl analýzu aktiv, v rámci které byla 

provedena nejprve jejich identifikace a poté ohodnocení. Následně jsem provedl analýzu rizik 

pomocí dvou vybraných analytických metod a to konkrétně analýzy rizika zranitelnosti 

objektu proti vloupání dle normy ČSN P CEN / TS 14383 – 3 Obydlí a analýzy metodou 

HAZOP, kterou byla kromě identifikace slabých míst současného systému ochrany fakulty 

doporučena opatření pro jejich zmírnění. Porovnáním výsledku analýz byl posouzen současný 

stav ochrany fakulty jako nedostatečný a největším rizikem, kterým by mohlo dojít k ohroţení 

aktiv s vysokou kritičností a tím k ohroţení plynulého chodu fakulty, je riziko krádeţe nebo 

poškození aktiv vloupáním.  

Na základě výsledků z provedených analýz jsem navrhl opatření, která by měla 

minimalizovat výše zmíněné riziko a tím zajistit účinnou ochranu aktiv fakulty.  Zejména se 

jedná o rozšíření systému DM v rámci celé fakulty, na který lze jednoduše připojit stávající 

i navrţené prvky PZTS plášťové a prostorové ochrany. Tento systém bude doplněn MZP 

obvodové, plášťové, prostorové i předmětové ochrany a vhodně sklouben s prováděním 

fyzické ostrahy a dodrţováním reţimových opatření. Závěr práce je věnován ekonomickému 

zhodnocení navrţených řešení ochrany objektu. 

Domnívám se, ţe přijetím opatření, navrţených v této bakalářské práci by mohlo dojít 

k zlepšení současné úrovně zabezpečení a záleţí pouze na vedení fakulty, zdali uvolní část 

finančních prostředků na jejich realizaci.  
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BT Bezpečnostní třída 
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EPS Elektrická poţární signalizace 

EZS Elektrické zabezpečovací systémy 

FBI Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

FO Fyzická ochrana 

HAZOP z angl. Hazard and Operability Studies, Studie nebezpečí 

a provozuschopnosti 

LABRISK Laboratoř výzkumu a managementu rizik 

MZP Mechanické zábranné prostředky 

PC z angl. Personal Computer, Počítač 
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VŠB- TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VVŠ Veřejná vysoká škola 
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Příloha 1 

Cíl projektu: Nalezení slabých míst systému a vyuţití výsledků studie k návrhu systému fyzické ochrany   

Uvaţovaná část: Mechanické zábranné prostředky - perimetr     

Prvek Vodící slovo Odchylka Moţné příčiny Následky Alternativní opatření Poţadovaná opatření 

Oplocení Částečně Částečné oplocení 
Nevhodný terén 

neoplocené části 

Volný přístup 

k neoplocené části pláště 

budovy 

Uváţit jiný způsob 

zabezpečení 

Celkové oplocení 

areálu 

Vrcholové zábrany Ţádné 
Ţádné vrcholové 

zábrany 

Nelze instalovat na 

původní oplocení / 

rozdílná výška, špatný 

technický stav 

Jednoduché překonání a 

přístup k plášti budovy 
- 

Instalovat vrcholové 

zábrany 

Průlomová odolnost 

pletiva 
Nízká 

Nízká úroveň 

průlomové odolnosti 

Nevyhovující typ 

oplocení (staří, 

technický stav) 

Jednoduché překonání 

prostříháním 
- 

Instalovat nové 

bezpečnostní pletivo 

Uvaţovaná část: Mechanické zábranné prostředky – plášť     

Prvek Vodící slovo Odchylka Moţné příčiny Následky Alternativní opatření Poţadovaná opatření 

Ochrana okenních 

výplní 
Částečně 

Částečná ochrana 

okenních výplní 

Ţaluzie instalovány 

pouze v rámci rek. 

budovy C 

Jednoduché překonání 

např. rozbitím a vniknutí 

do objektu 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

Stejná úroveň 

bezpečnosti všech 

oken 

Odolnost okenních 

výplní 
Nízká Nízká odolnost okenic 

Staré typy okenních 

výplní / nové nejsou 

vybaveny bezp. 

fóliemi 

Jednoduché překonání 

otevřením, rozbitím a 

vniknutí do objektu 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

Instalace nových oken 

(ČSN EN 1627) 

Odolnost 

vchodových dveří 
Nízká Nízká odolnost 

Staré typy některých 

vstupních výplní 

Jednoduché překonání 

otevřením, rozbitím a 

vniknutí do objektu 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

Instalace nových 

(ČSN EN 1627) 

Bezp. zámek, kování 

a cyl. vloţky - 

odolnost 

Částečně Částečná odolnost 
Různá odolnost podle 

typu a stáří dveří 

Jednoduché překonání 

vylomením apod. a 

vniknutí do objektu 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

Všechny zámky a 

vloţky podle norem 

(ČSN EN 

1303,12209) 

Ochrana před 

vstupem do atria  
Částečně Částečná ochrana  

Ţádná signalizace 

vstupu při 

nepozornosti ostrahy 

Vniknutí do atria a 

následně do budovy 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

Instalace nové brány 

s vrcholovými 

zábranami 
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Uvaţovaná část: Mechanické zábranné prostředky – prostor a predmět. ochrana    

Prvek/odolnost Vodící slovo Odchylka Moţné příčiny Následky Alternativní opatření Poţadovaná opatření 

Vnitřní vstupní dveře 

– pracoviště fakulty 

a kanceláře 

Vyšší 

Vyšší odolnost oproti 

jiným dveřím (kování, 

zámky, cyl. vloţky) 

Důleţitější části 

fakulty / vyšší 

hodnota vybavení. 

I přesto moţnost 

překonání za pouţití 

nástrojů. / ohroţení aktiv 

jako vybavení, informace 

Doplnit o prvky PZTS 
Instalace nových 

(ČSN EN 1627) 

Vnitřní vstupní dveře 

– učebny 
Nízká 

Nízká průlomová 

odolnost 

Nízké riziko 

způsobení škody. 

Jednoduché překonání 

vylomením apod./ 

ohroţení aktiv 

Doplnit o prvky PZTS 
Instalace nových 

(ČSN EN 1627) 

Vnitřní vstupní dveře 

– tech. zázemí 
Částečně Částečná odolnost 

Různá odolnost podle 

typu a stáří dveří 

Jednoduché překonání 

vylomením apod. / 

ohroţení techniky 

Doplnit o prvky PZTS 
Instalace nových 

(ČSN EN 1627) 

Vnitřní vstupní dveře 

– spojovací trakty 
Nízká 

Nízká průlomová 

odolnost 

Velké skleněné 

plochy 

Případný pohyb pachatele 

není dostatečně zpomalen 

Uváţit jiný způsob 

doplňujícího zabezp. 

(bezp. fólie) 

Instalace nových dveří 

Uschovací místa Částečně 

Pouze pro časové 

náročné informace 

(výzkum, utajované 

skutečnosti) 

Finanční náročnost 
Ohroţení ostatních 

informací 

Náhrada prvky PZTS a 

reţimové opatření 

Vybavit kanceláře 

MZS předmětové 

ochrany 

Uvaţovaná část: Poplachové systémy – PZTS a CCTV     

Prvek Vodící slovo Odchylka Moţné příčiny Následky Alternativní opatření Poţadovaná opatření 

Ústředny PZTS Vyšší 
Větší počet ústředen 

(2 různé typy) 

Nový systém zaveden 

pouze v rámci rek. 

bud. C 

Nepřehlednost v případě 

signalizace obou systémů 

najednou / nevyváţenost 

- Sjednocení PZTS 

Detektory pohybu / 

vnější 
Ţádné 

Ţádné venkovní 

detektory pohybu 

Finanční náročnost / 

nedořešenost návrhu 

Při překonání 

perimetrické ochrany vše 

závisí na kamerách 

- 

Instalace detektorů 

pohybu na klíčová 

místa 

Detektory pohybu / 

vnitřní 
Částečně 

Chybí detektory 

v kancelářích, 

učebnách a některých 

laboratořích a tech. 

místnostech 

Finanční náročnost 

Není detekováno vniknutí 

/ krádeţ, poškození aktiv, 

ohroţení chodu fakulty  

Instalace detektorů 

pohybu na klíčová 

místa 

Instalace detektorů 

pohybu do všech 

prostor 

Magnetické kontakty Částečně Pouze v budově C 

Dva typy 

zabezpečovacích 

systému 

Není detekováno vniknutí 

/ krádeţ, poškození aktiv, 

ohroţení chodu fakulty 

Instalace kontaktů 

pohybu na klíčová 

místa 

Instalace kontaktů do 

všech prostor 
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Opticko / akustická 

signalizace 
Částečně 

Pouze na některých 

místech 
Nedořešenost projektu 

Pachateli není jeho 

činnost nijak ztíţena 

(díky vysokému hluku) 

- 
Instalace signalizace 

do vybraných prostor 

Dálkový přenos Částečně 
Přenos pouze do 

Poruby 
Finanční náročnost 

Prodlouţení doby 

příjezdu PČR  
- Přenos na PCO 

Vnější kamery / IR 

reflektory 
Částečně 

Dostatečné pokrytí 

prostoru / částečné v 

noci 

IR reflektory nejsou 

vybaveny všechny 

kamery / finanční 

náročnost 

Omezená viditelnost 

v noci 

Uváţit jiný způsob na 

zlepšení viditelnosti v 

noci 

Doplnit IR reflektory 

na všechny kamery 

Vnitřní kamery / IR 

reflektory 

Částečně / 

Ţádné 

Kamery pouze 

v budově C / ţádné IR 

reflektory 

Finanční náročnost 

Omezená viditelnost 

v noci, další prostory 

závislé pouze na 

detektorech 

- 

Instalace kamer do 

vybraných prostor / 

zváţit kamery s lepší 

viditelností v noci 

Uvaţovaná část: Reţimová opatření     

Prvek Vodící slovo Odchylka Moţné příčiny Následky Alternativní opatření Poţadovaná opatření 

Kontrola vstupu do 

budovy / vjezdu 
Částečně 

Pouze v nočních 

hodinách a mimo 

pracovní dny a vjezdu 

na parkoviště 

Časová náročnost 

kontrol – chybí 

přístupový systém 

Pohyb neţádoucích osob 

po areálu, moţnost 

monitoringu areálu 

- 

Elektronická kontrola 

vstupů (turnikety) / 

spojeno s úpravou 

reţimových opatření 

Kontrola uzavření / 

uzamčení vstupních 

výplní (okna, dveře) 

Částečně 

Kontrola je prováděna 

/ moţnost opomenutí 

(nepozornost) 

Velký počet vstupních 

a otvorových výplní 

Nezamčené nebo 

otevřené okno umoţní 

vniknutí do objektu 

- 

Úprava reţimového 

opatření (vytvoření 

nového nařízení) 

Ochrana proti 

vyzrazení nebo 

zneuţití hesla 

Částečně Pouze u systému DM 

Nedostatečné 

reţimové opatření / u 

systému Jablotron 

nemoţnost dohledat 

Vniknutí do střeţených 

prostor neoprávněnou 

osobou 

Upravit reţimová 

opatření / pravidelná 

změna hesla 

Sjednocení systému 

PZTS 

Uvaţovaná část: Poplachové systémy - EZS  Uvaţovaná část: Fyzická ostraha 

Současná opatření: Systém EZS je doplněn o hydrantové skříně a hasicí přístroje, přenos 

signálu je zabezpečen na PCO HZS ČR, trvalá ostraha objektu. 

Současná opatření: Trvalá ostraha objektu, současné práva a povinnosti 

fyzické ostrahy jsou dostatečné. 

Uvaţované části EZS a fyzická ostraha byli vyhodnoceny jako dostatečné a nebudou dále zkoumány. 
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Příloha 2 
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Příloha 3 

Cenová kalkulace MZP 

MZP: Perimetr (pletivo) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Plotové panely, 3D 

Zn+komaxit 200x50 / 5 

/ 2500x1900 zelený 

156 ks 1.390,- / ks 216.840,- 

Sloupek Zn+komaxit 

40x60 / 2000 zelený 
166 ks 400,- /ks 66.400,- 

Příchytka 3D čtyřhranný 

sloupek PVC černá 
332 ks 35,- 11.620,- 

Krytka sloupku PVC 

60/40 čtyřhranná 
166 ks 25,- 4.150,- 

Odhad provedení práce - - 100.000,- 

Celkem včetně DPH 399. 010,- 

MZP: Plášť (mříţe) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Pevné mříţe Typ A 5,1 m
2
 1.800,- / m

2
 9.180,- 

Montáţ 1 ks mříţe 3 ks 580,- / ks 1.740,- 

Montáţ za kaţdý m
2
 nad 

1 m
2
 

2,1 m
2
 480,- / m

2
 1.440,- 

Povrchová úprava – 

prášková barva 
5,1 m

2
 1.100 /m

2
 5.610,- 

Bezpečnostní šroub 18 ks 75,- / ks 1.350,- 

Celkem bez DPH 19.320,- 

Celkem včetně DPH 23.184,- 

MZP: Plášť (bezpečnostní fólie) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Bezpečnostní fólie SCX 104 m2 690 / m2 72.104,- 

Instalace příplatek cca 

30% 
- - 21.650,- 

Celkem bez DPH 103.455,- 

Celkem včetně DPH 124.146,- 

MZP: Předmět (trezor) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Trezor NS 3 4 ks 17940,- / ks 71.760,- 

Celkem včetně DPH 71.760,- 

MZP: Plášť, prostor (kování, vloţky) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Bezpečnostní kování 

FAB S408 - klika/madlo 

(BT3) 

8 ks 3.890,- / ks 31.120,- 

Oboustranná cyl. vloţka 

FAB200 (BT3) 
19 ks 490,- / ks 9.310,- 

Oboustranná cyl. vloţka 

FAB2000 (BT4) 
8 990,- / ks 7.920,- 

Celkem bez DPH 48.350,- 

Celkem včetně DPH 58.020,- 

Celková cena MZP včetně DPH 676.120,- 
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Cenová kalkulace poplach. systémů 

Poplachové systémy: PZTS (plášť) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Venkovní PIR 

DIGIGARD DG85 
11 ks 2.150,- / ks 23.650,- 

Halogenový reflektor B 

– 10 
8 ks 479,- / ks 3.832,- 

Magnetický kontakt 

Asita 533 
8 ks 350,- / ks 2.800,- 

Instalace příplatek cca 

50% 
- - Cca 15.000,- 

Celkem bez DPH 44.932,- 

Celkem včetně DPH 53.918,- 

Poplachové systémy: PZTS, CCTV, EKV (prostor) 

Název poloţky Mnoţství dle návrhu Cena / jednotka Cena dodávky 

Klávesnice DM MP1-1-

NO 
12 ks 6.743,- / ks 80.916,- 

Magnetický kontakt 

Asita 533 
38 ks 350,- / ks 13.300,- 

PIR Pyronix KX15DD-

CZ 
20 ks 2.700,- / 10 ks 5.400,- 

PIR Pyronix KX15 

DTAM 
20 ks 10.200,- / 10 ks 20.400,- 

Siréna Jablotron SA-87 11 ks 297,- / ks 3.267,- 

Kamera BOSCH VBC-

265 
2 ks 3.915,- / ks 7.820,- 

Turniket PERCo TTR-

04.1G včetně ramen 
4 ks 43.827,- / ks 175.308,- 

Rozšíření grafického 

systémů ALViS 
- - 150.000,- 

Instalace příplatek cca 

50% 
- - Cca 230.000,- 

Celkem včetně DPH 685.361,- 

Celková cena poplachových systémů včetně DPH 740.329,- 

Do celkové ceny poplachových systémů nebude vzhledem k náročnosti tohoto návrhu 

zahrnuta cena kabeláţe. 


