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Anotace 

 

Budík, J., Návrh systému fyzické ochrany veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P 

CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA: Bakalářská práce, Ostrava, VŠB – TU, 2012, 

40 stran. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zhodnocením a inovativním řešením fyzické 

ochrany Lékařské fakulty Ostravská univerzita. V úvodní části jsou uvedeny základní právní 

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

prostředky týkající se zabezpečení objektu a následně je udělán popis areálu, jednotlivých 

budov fakulty a současného stavu zabezpečení. Hlavním cílem práce je provést analýzu 

a zhodnocení rizika pomocí dvou vybraných metod, následně je porovnat a navrhnout 

inovativní zabezpečení vybranými prostředky technické ochrany objektu.  

Klíčova slova: Fyzická ochrana, analýza rizik, zabezpečení objektu 

Budík, J., Design of the public education institution facility physical protection and the ČSN 

P CEN/TS 14383–3 Dwellings and FMECA methods comparison applicability: Bachelor 

thesis, Ostrava, VŠB – TU, 2012, 40 pages. 

 

This thesis deals with the analysis, evaluation and innovative solutions to physical 

protection of the Faculty of Medicine OU. The introductory section describes the basic 

legislation and technical standards related to protection of the building. The next section 

describes the means relating to the security object and then is done description of the area, 

buildings of faculty and current security status. The main objective is to analyse and risks 

assessment by means of two selected methods, then compare them and to propose innovative 

technical security with selected means of the object technical protection. 

 

Key words: Physical protection, risk analysis, facility security. 
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1 Úvod 

S potřebou zabezpečení objektu se lidstvo setkávalo již v dávné minulosti. Člověk se 

odjakživa snažil chránit svůj majetek, mezi které patřila také domácí zvířata. Ta byla velmi 

důležitou součástí jeho života, jelikož poskytovala jídlo, oblečení, nebo mohla posloužit 

k přínosu peněz. Krom majetku se snažil také chránit svůj život a životy ostatních lidí, kteří se 

vyskytovali v jeho blízkosti, před přírodními silami (potopa, oheň) nebo jakýmkoliv 

nepřítelem.  

S postupem času a nástupem průmyslové revoluce přišly i nové zdokonalené 

technologie. Hlavní princip ochrany objektu se však do dnes moc nezměnil. Součástí ochrany 

byly vždy nějaké zábranné prostředky (hradby, vodní příkopy apod.), které měly nepříteli 

zabránit či jakkoliv zpomalit jeho postup. Dalším úkolem bylo hrozbu signalizovat, kterou 

měla zpozorovat hlídka a varovat tak ostatní. Dnes je systém signalizace vylepšen 

o poplachové zařízení. Fyzická ostraha, kontrolující vstup a provádějící hlídky, funguje 

dodnes. Jako poslední věc, je třeba zmínit, že i kdysi už fungovala jistá režimová 

a organizační opatření. Lidé například na noc zavírali svůj dobytek, měli v noci omezené 

vycházky apod. Za případný vzniklý problém z nedbalosti, ze kterého utrpěli i ostatní, byl 

daný člověk trestán.  

Cílem této práce je charakterizovat daný objekt a porovnáním dvou analytických metod 

ČSN P CEN/TS 14383-3  a FMECA posoudit současný stav ochrany vybraného objektu 

veřejné vysoké školy. Jako posledním cílem je provedení návrhu inovativního řešení fyzické 

ochrany, kterou budou největší rizika eliminována nebo aspoň částečné zmírněna.  
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2 Rešerše 

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

a navrhování budov: Část 3: Obydlí. Praha: Český normalizační institut, 2005, 52 s. 

Tato norma probírá faktory, které mají vliv na kriminalitu týkající se obydlí. Obydlím jsou 

myšleny rodinné domy, jejich seskupení nebo také bytové domy. Jsou zde uvedeny způsoby 

jak rizikové faktory vyloučit nebo alespoň omezit. Normu jsem využil hlavně u první analýzy. 

ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů: Postup analýzy způsobu 

a důsledků poruch. Praha: Český normalizační institut, 2007, 44 s. 

Mezinárodní norma, kde je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza 

způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní také uveden návod použití. Normu 

jsem využil hlavně u druhé analýzy. 

KŘEČEK, Stanislav a kol. Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatná: Blatenská 

tiskárna s.r.o., 2003, 351 s. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato příručka se věnuje technickým zabezpečovacím systémům. Jsou zde probírány 

mechanické zábranné systémy, elektronické zábranné systémy, elektrická požární signalizace, 

systémy průmyslové televize, ochrana automobilů. Dále se zde nachází aplikace přepěťových 

ochran či projektování na PC. Knihu jsem využil při zpracovávání teoretické části. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6. 

Kniha se zabývá hlavně mechanickým zábranným systémem obvodové, plášťové (věnovaná 

velká část knihy) a předmětové ochrany. Dále se zabývá problematikou převozu peněz 

a cenností. Knihu jsem využil při zpracovávání teoretické části.  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektronické zabezpečovací systémy 

II. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0. 

Velká část této knihy je věnovaná elektronickému zabezpečovacímu systému. Dále také 

základním druhům ochrany objektů, systémům centralizované ochrany a doplňkovým 

zařízením, které jsou spojeny s těmito systémy. Knihu jsem využil při zpracovávání teoretické 

části. 
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3 Právní úprava v oblasti zabezpečení objektu 

V této části jsem se věnoval právnímu rámci v oblasti zabezpečení objektu a ochrany 

osob a majetku. Základní právní úprava se týká především Ústavy České republiky (dále jen 

ČR) a dalších úprav používaných veřejností (Základní listina práv a svobod, trestní zákoník, 

trestní řád). 

 

Ústava ČR 

Jedná se o nejvyšší zákon ČR. Ústavní zákon byl přijat Českou národní radou 

16. prosince roku 1992 s účinností od 1.1.19993 a byl publikován ve Sbírce zákonů 

pod č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. Ústava deklaruje, že ČR je 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Ústava ČR se skládá s preambule (úvodní prohlášení) a dále je tvořena 

osmi hlavami: 

 

 I.  Základní ustanovení 

 II.  Moc zákonodárná 

 III.  Moc výkonná 

 IV.  Moc soudní 

 V.  Nejvyšší kontrolní úřad 

 VI.  Česká národní banka 

 VII.  Územní samospráva 

 VIII.  Přechodná a závěrečná ustanovení [30] 

 

Listina základních práv a svobod 

Ve Sbírce zákonu je publikován jako zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Je součásti ústavního pořádku ČR, který představuje souhrn ústavních zákonů. 

Dá se říci, že základní práva a svobody, která se nachází v téhle listině, určují jakýsi vztah 

mezi státem a občanem. Práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné všem bez jakýchkoliv rozdílů (pohlaví, rasa, víra, národnost atd.). Listina je 

složena s preambule a 44 článků, která tvoří šest hlav: 
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 I.  Základní ustanovení 

 II.  1. oddíl – základní listina práva a svobody 

2. oddíl – politická práva 

 III.  Práva národnostních a etnických menšin 

 IV.  Hospodářská, sociální a kulturní práva 

 V.  Soudní a jiná právní ochrana 

 VI.  Společná ustanovení [22] 

 

Trestní zákoník 

Ve sbírce zákonů publikován jako zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákoník hovoří o ochraně zájmů společnosti, ústavních zřízení České republiky, 

právech a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob. Nachází se zde také okolnosti 

vylučující protiprávnost, důležité pro činnost bezpečnostních pracovníků, které je potřeba 

zmínit pro tuhle práci. Myslí se tím hlavně:  

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

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ Nejedná se 

o krajní nouzi, pokud byla možnost odvrátit nebezpečí jinak, anebo následky jsou 

stejně závažné ne-li závažnější než následky, které by vznikly při hrozícím 

předchozím nebezpečí.  

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

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ Pokud je 

způsob obrany proveden nepřiměřeně k přímo hrozícím nebo trvajícímu útoku, 

nejedná se o nutnou obranu. (příklad: Útočníka, který nám hrozí pohlavkem, 

nemůžeme pobodat nožem.) 

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

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

činem dotčeny.“ Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně. 

 Přípustné riziko (§ 31) – „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, 
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nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“. Za přípustné riziko 

nemůžeme považovat činnost, která ohrozí život nebo zdraví člověka, bez vydání 

souhlasu v souladu s jíním právním předpisem, nebo pokud výsledek neodpovídá míře 

rizika a provádění této činnosti je v rozporu s požadavky jiného právního předpisu, 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 

 Oprávnění použití zbraně (§ 32) – „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně 

v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ [29] 

 

Trestní řád 

Ve Sbírce zákonů publikován jako zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Jedná se o kodex, který upravuje způsob trestního řízení.  

Zde je potřeba zmínit §76 odstavec 2, pojednávající o omezování osobní svobody, který 

hovoří o tom, že smíme zadržet a tím vlastně omezit osobní svobodu osoby, která byla 

přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, k zjištění totožnosti, zamezení útěku či 

zajištění důkazů. Jsme však poté povinní tuto osobu předat policejnímu orgánu. Není-li tahle 

možnost, musíme zadržení alespoň ihned oznámit. [28] 

 

Zákoník práce 

Ve Sbírce zákonů publikován jako zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákon stanovuje právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jedná se 

o vztahy pracovněprávní. Stejně tak stanovuje právní vztahy kolektivní povahy související 

s výkonem závislé práce, jedná se o vztahy pracovněprávní.  

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečné pracovní podmínky (bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci). Dále zaměstnavatel musí přijímat opatření, jejichž úkolem je 

předejít rizikům, která mohou vzniknout při práci, a následné taková rizika odstranit, 

nebo minimalizovat pokud je odstranit nelze. [31] 

 

Občanský zákoník 

Ve Sbírce zákonu je publikován jako zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákon upravuje vztahy v oblasti českého soukromého práva hmotného mezi 

právnickými a fyzickými osobami a rovněž vztahy mezi těmito osobami a státem, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravuje podrobněji zákon jiný.  
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Za zmínku stojí §6, kde je uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.[23] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

Ve Sbírce zákonů je publikován jako zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákon určuje zásady pro stanovení utajovaných informací, podmínky přístupu 

k těmto informacím a další požadavky a ochranu těchto informací. Také určuje zásady 

pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní 

správy. Utajované informace se klasifikují podle stupně utajení (vyhrazené, důvěrné, tajné, 

přísně tajné) a jsou zajišťovány určitým druhem ochrany: 

 personální bezpečností, 

 průmyslovou bezpečností, 

 administrativní bezpečností, 

 fyzickou bezpečností, 

 bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, 

 kryptografickou ochranou. [26] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Ve Sbírce zákonů je publikován jako zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákon hovoří o ochraně osobních či citlivých údajů. Určuje práva a povinnosti jak 

s takovými daty správně zacházet, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu a nebyly pak 

následovně jakkoliv zneužity. [25] 

 

Zákon o prevenci závažných havárií 

Ve Sbírce zákonů je publikován jako zákon č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Zákon stanovuje nějaký systém prevence před případnými závažnými haváriemi 

pro objekty, zařízení, ve kterém se nachází chemická látka nebo chemický přípravek 

s nebezpečnými účinky. Cílem prevence je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit tak 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 

a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. [27] 
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V §14, pojednávající o fyzické ochraně objektu nebo zařízení, je uvedeno, 

že provozovatel objektu nebo zařízení je povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu 

nebo zařízení zahrnující následující bezpečnostní opatření: 

 analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty 

nebo zařízení, 

 režimová opatření, 

 fyzická ostraha a  

 technické prostředky. [27] 

 

Atomový zákon  

Zákon č. 18/1997 Sb., O mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Pojednává o náležitostech 

související s využíváním jaderné energie pro mírové účely, jako například: 

 práva a povinnosti fyzických osob při využívání jaderné energie, 

 systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího 

záření, 

 podmínky pro bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. 

 

S touhle práci souvisí §2, který definuje pojem fyzická ochrana jako systém technických 

a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem. [24] 
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4 Vybrané technické normy zabezpečení objektů 

Tato část práce je věnovaná technickým normám zabezpečení objektů, které řeší 

rozdělení a požadavky na technické prostředky zabezpečení objektu.  

4.1  Normy v oblasti mechanických zábranných prostředků: 

Uvedené vybrané normy týkající se mechanických zábranných prostředků, dále už jen 

MZP, v oblasti fyzické ochrany. 

 

 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proto vloupání – požadavky a způsoby zkoušení 

týkající se jednokřídlových vnějších (vchodových) dveří a vnitřních dveří, uzavírající 

prostory chráněné proti vloupání. [8] 

 

 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Vztahuje se na různé způsoby otevírání. [10] 

 

 ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. [11] 

 

 ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. 

[12] 

 

 ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o násilné vniknutí. [13] 

 

 ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – platí 

pro všechny dveře. Určuje zkušební metodu pro zjištění poškození dveří (dveřní křídlo 

+ zárubně) následkem nárazu měkkým a těžkým předmětem. [14] 
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4.2  Normy v oblasti Poplachových systémů 

Uvedené normy poplachových systémů se týkají poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů, dále už jen PTZS, CCTV kamerového systémů, systému řízení 

a kontroly vstupu, systému přivolání pomoci, poplachovému přenosovému systému 

a zařízení. 

 

 ČSN EN 50131 Poplachové systémy – Norma je specifikací pro PTZS, kde jsou 

popisovány čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Je určena 

pro pojišťovací společnosti, dodavatele elektrických zabezpečovacích systémů, 

uživatele a policii při stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany 

pro konkrétní objekty. Skládá se ze sedmi částí: Část 1: Systémové požadavky, 

Část 2: Čidla (společné požadavky, prostorová, plošná, lineární, bodová čidla), 

Část 3: Ústředny, Část 4: Signalizační zařízení, Část 5: ( reservováno), 

Část 6: Napájecí zařízení a Část 7: Pokyny pro aplikace. [15] 

 

 ČSN EN 50132 Poplachové systémy – Norma týkající se CCTV sledovacích systémů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích. Jednotlivé části normy uvádí specifikaci 

a zkoušení kamer, doporučení zřizovatelům těchto systému, řídicí a organizační 

postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému technického vybavení. [16] 

 

 ČSN EN 50133 Poplachové systémy – Norma týkající se systému kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích. Jednotlivé části normy uvádí všeobecné 

požadavky na funkční činnost, návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu. 

[17] 

 

 ČSN EN 50134 Poplachové systémy – Norma týkající se systémů přivolání pomoci. 

Doporučuje poskytovatelům těchto systémů efektivní, účinně řídící a organizační 

postupy instalace, testování, obsluhy a údržby systému, včetně technického 

a aktivačního zařízení. [18] 
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 ČSN EN 50136 Poplachové systémy – Norma týkající se poplachového přenosového 

systému a zařízení. Obsahuje požadavky na spolehlivost a provedení systémů, dále 

požadavky na přenosové cesty a spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým 

systémem a poplachovým přijímacím centrem. [19] 

 

4.3 Další normy potřebné k této práci 

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

a navrhování budov – Část 3: Obydlí. Tato část normy řeší faktory s vlivem 

na kriminalitu u rodinných domků, jejich seskupení nebo bytových domů. Dále jsou 

zde uvedeny způsoby jak rizikové faktory vyloučit nebo alespoň omezit. [20] 

 

 ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - 

Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn. Norma obsahuje metody analýzy 

spolehlivosti sloužící k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování 

bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti objektu. [9] 

 

 ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů 

Mezinárodní norma, kde je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA). Součástí normy je také 

postup zmíněných analýz. [21] 
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5 Fyzická ochrana objektu 

Fyzická ochrana je tvořena souborem bezpečnostních opatření související 

s neoprávněným nakládáním majetku (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení 

hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob. Dá se 

rozdělit do následujících tří druhů: 

 

 Technická ochrana (TO), jejíž součásti jsou systémy MZP, PTZS, PCO, CCTV apod., 

 Fyzická ostraha (FOs), 

 Režimová ochrana (RO). 

 

Fyzická ochrana objektu se snaží fungovat jak celek. Tudíž není moudré a je 

nedostačující řešit fyzickou ochranu za použití jenom jednoho druhů ochrany. Pro největší 

efektivitu systému, je důležité, aby byly pří jeho navrhování zakomponovány všechny části, 

které jsou jeho součástí. Ideální řešení zabezpečení objektu je vyjádřeno průmětem (IZ) 

na následujícím obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek 1: Ideální řešení bezpečnosti [vlastní] 
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5.1 Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zábranné prostředky tvoří překážka (zábrana), která má jakkoliv 

mechanickým způsobem zabránit anebo částečně zpomalit a tím znepříjemnit pachateli 

neoprávněné vniknutí do chráněného objektu. Důležitou roli zde hraje odolnost MZP, od které 

se odvíjí doba, kterou bude pachatel potřebovat ke zdolávání překážky. Krom zabránění 

násilného vniknutí osob do chráněného objektu slouží systém také k zábraně: znehodnocení 

techniky a zařízení, krádeži předmětů a dalších hodnot nebo umístění nebezpečného předmětu 

v chráněném prostoru. 

5.1.1 Minimální doba průlomové odolnosti (otvorové výplně) 

Neboli doba, po kterou je MZP schopen odolávat pachateli. Odporový čas je potřeba  

2 – 3krát navýšit a dostaneme reálný čas, který pachatel potřebuje, jestliže chce MZP 

překonat. V tabulce č. 1 jsou uvedeny podle klasifikace jednotlivých bezpečnostních tříd 

minimální doby průlomové odolnosti. [5] 

 

Tabulka 1: Minimální doba průlomové odolnosti (otvorové výplně) [5] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 

Předpokládaný způsob napadení Odporový 

čas [min] 

1 
Nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj. Rozbití okna, dveří nebo okenice 

pomocí fyzického násilí. 
– 

2 A 

Příležitostný zloděj. Rozbití okna, dveří nebo okenice 

pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, kleště, 

klín. 

3 

3 B 
Zloděj zkouší překonat zábranu pomocí dalšího šroubováku 

anebo páčidla. 
5 

4 C 
Zkušený zloděj. Použití pily, kladiva, sekery anebo 

přenosné akumulátorové vrtačky. 
10 

5 D 

Zkušený zloděj s elektrickým nářadím, např. vrtačka, 

přímočará pila, úhlová bruska s průměrem kotouče max. 

125 mm. 

15 

6 E 

Zkušený zloděj s výkonným elektrickým nářadím, např. 

vrtačka, přímočará pila, úhlová bruska s průměrem kotouče 

max. 230 mm. 

20 
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U stanovení časového intervalu k překonání překážky se vychází ze vzorce (1): 

 [S] (1) 

kde: 

   – časový interval potřebný k překonání překážky,  

   – čas zahájení útoku na překážku,  

   – čas konečného překonání překážky. [5] 

5.1.2 Rozdělení mechanických zábranných prostředků 

Obvodová (perimetrická) ochrana – vytváří překážku, která se nachází mimo 

chráněný objekt (budova). Tvoří jak fyzickou, tak často i katastrální hranici pozemku, 

ve kterém se chráněný objekt nachází. Hlavní představitelé této ochrany jsou zdi a oplocení, 

se kterými souvisí bezpečnostní prvky týkající se vstupů a vjezdů (dveře, brány, vrata, závory 

apod.). Může být také doplněna průmyslovými kamerami monitorující perimetr střeženého 

prostoru. Na obr. č. 2 a 3 jsou uvedeny příklady perimetrické ochrany. 

Systém lze obecně rozdělit do 6 skupin:  

 klasické drátěné oplocení (pletivo čtvercové, cyklónové, svařované), 

 bezpečnostní oplocení (z vlnitého drátu, svařované zvlněné, bariéry a oplocení ze 

žiletkového drátu, mřížové oplocení), 

 vysoce bezpečnostní zábrany (plot rovný, zakřivený),  

 vrcholové zábrany (nadstavce z ostnatého drátu, bariéry ze žiletkového drátu, pevné 

hroty, otočné hroty),  

 podhrabové překážky,  

 vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (branky, brány, závory, turnikety). [5] 

 Obrázek 2: Posuvná brána [39] Obrázek 3: Vrcholová zábrana [32] 
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Z právního trestního hlediska je nutné, aby oplocení dosahovalo výšky nejméně 

1,8 metrů. Pokud tak není učiněno, oplocení se vede pouze jako terénní překážka a vniknutí 

na pozemek není považováno za porušování domovní svobody. 

 

Objektová (plášťová) ochrana – zde se hovoří už přímo o zábraně vniknutí 

do střežené budovy. Tato ochrana se zabývá hlavně otvorovými výplněmi budovy (okna, 

dveře), které jsou považovány za největší slabinu, ale také často opomíjenými stavebními 

prvky (stěny, podlahy, střechy). Příklady zabezpečení otvorových výplní jsou uvedeny 

na následujícím obrázku č. 4 a 5. 

 

 

Individuální (předmětová) ochrana – slouží především pro ochranu cenností, peněz, 

utajovaných informací apod. Jedná se o stabilní i mobilní trezory, trezorové skříně, 

ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, manipulační schránky, přenosné kontejnery a kufry. 

Na obrázku č. 6 jsou uvedeny základní části skříňového trezoru. 

 

Obrázek 5: Uzamykatelný okenní 

uzávěr [5] 
Obrázek 4: Bezpečnostní dveře vyztužené 

profilovaným ocelovým plechem [5] 

Obrázek 6: Základní části skříňového trezoru [5] 
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5.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Soubor prvků, které mají za úkol detekovat vstup pachatele, nebo minimálně jeho 

pokus, a tuto informaci signalizovat. Signalizací se rozumí akustická signalizace, která varuje 

nejbližší okolí a zároveň znepříjemňuje pachatele v jeho nelegální činnosti a dále systém 

předává informace řídícímu centru. 

 

5.2.1 Jednotlivé komponenty PTZS: 

 Ústředna – je srdcem a řídící jednotkou celého systému. Zařízení sloužící pro příjem, 

zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného přenosu informací. 

 Čidlo (detektor) – jsou zařízení sloužící k detekci narušení bezpečnosti aktiv. Pracují 

na principu převodu nějakého fyzikálního jevu, který je příznakem narušení bezpečnosti 

(např. přerušení světelného paprsku průchodem útočníka), na elektrický poplachový 

signál zasílaný ústředně. [1] 

 

Dělí se na:  

- prostorové sledující vnitřní chráněné prostory,  

- plášťové sledující narušení pláště budovy, 

- předmětové sledující konkrétní předměty, 

- perimetrické sledující hranice objektu, střeženého areálu. 

 

 Signalizační zařízení – zařízení sloužící k signalizaci poplachu nebo výstrahy 

(akusticky, opticky, akusticky a opticky). Bývá často součástí ústředny.  

 Přenosové zařízení – zařízení sloužící k přenosu výstupních informaci do uřčeného 

místa signalizace po telekomunikační lince, samostatném vedení, síťovém vedení nebo 

také bezdrátově (wi-fi). 

 Ovládací zařízení – umožňuje ovládat PTZS (klávesnice, čtečky karet apod.). 

 Doplňkové zařízení – usnadňují ovládání systémů nebo umožnují realizovat některé 

speciální funkce. [1] 
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Na následujícím obrázku č. 7 je zobrazeno schéma zapojení PTZS. 

 

Obrázek 7: Schéma zapojení PTZS [33] 

5.2.2 Stupeň zabezpečení: 

Slouží jako kritérium pro zatřídění příslušného prvku PTZS. 

 

 Stupeň 1 (nízké riziko): Pachatel nemá moc velkou znalost systému PTZS, má pouze 

snadno dostupné nástroje.  

 Stupeň 2 (nízké až střední riziko): Pachatel má určité znalosti o PTZS, má základní 

přenosné přístroje (např. multimetr). 

 Stupeň 3 (střední až vysoké): Pachatel je obeznámen s PTZS, má úplný sortiment 

základních přenosných přístrojů a elektronických zařízení.  

 Stupeň 4 (vysoké): Pachatel je schopen zpracovat podrobný plán vniknutí, má úplný 

sortiment základních přenosných přístrojů a elektronických zařízení, včetně prvků, 

které dokážou nahradit příslušný prvek PTZS. [1] 

 

Většina objektů je zařazena do Stupně 1 a Stupně 2, kde se jedná o rodinné domy, byty 

chaty, garáže, či komerční objekty. Do Stupně 3 se řadí banky, klenotnictví, objekty 

s tajnými informacemi, narkotika apod. Stupeň 4 se týká zejména objektů národního 

a vyššího významu. Můžeme zde zařadit jaderné reaktory, či raketové systémy apod. [1] 
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5.3 Pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany (dále už jen PCO) je chápan jako dispečerské oddělení, 

které vyhodnocuje informace zasílané ze střeženého objektu vybaveného PTZS systémem 

pomocí přenosového zařízení, které je jeho součástí. Signál je možno zaslat několika různými 

přenosy: 

 linkový – přenos po telefonní lince (analogový, dnes už převážně digitální), 

 bezdrátový – přenos po vlastní radiové síti (PCO SECURITION) anebo častěji 

pomocí veřejné rádiové sítě GSM. Oba přenosy jsou využívané tam, kde není 

zavedena telefonní linka,  

 kombinovaný – jedná se o kombinaci předchozích dvou variant, čímž získáme větší 

spolehlivost přenosu. [6] 

5.4 Systém průmyslové televize  

Jedná se většinou o malý uzavřený televizní okruh tzv. CCTV (Closed Circuit TV), 

který přenáší signál z kamer na určitý počet monitorů nacházející se právě na PCO, vrátnicích 

apod. Tento kamerový systém najde využití u sledování vjezdů a vstupů do objektu, pozemků 

a objektů, plotů v kombinaci s PTZS, exponátů v muzeích a galeriích, bankovního provozu, 

provozu v obchodních domech, odpadních vod a kontroly ovzduší, parkovišť a garáží, 

provozu letišť apod. 

Základní komponenty:  

 kamera – slouží ke snímání obrazu. Převádí obraz na elektrický signál, který je dále 

posílán k zobrazení na monitorech. (analogové, digitální), 

 ovládací jednotka kamer – umožňuje ovládání funkcí kamer (natáčení, přibližování, 

přisvětlování apod.), 

 monitor – slouží k zobrazení obrazu pořízeného kamerou, 

 multiplexor – slouží ke sdružení a úpravě videosignálů. Umožňuje nám obraz 

monitoru rozčlenit na několik části, a tím pádem zobrazovat více obrazů z kamer 

najednou, 

 záznamové zařízení – pořizuje záznam z kamer pro případné vyšetřování. Kazetové 

videorekordéry (dnes už spíše CD, DVD), digitální videorekordéry, 

 přenosové zařízení – umožňuje přenos signálů přes kabelové rozvody nebo radiový 

přenos. [1] 
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V dnešní době je už možné použít tzv. DVR zařízení, uvedené na obrázku č. 8, které 

zaujímá funkci multiplexoru a zároveň nám dokáže pořizovat digitální záznam, který ukládá 

na pevný disk. 

 

Obrázek 8: Schéma CCTV systému [43] 

5.5 Režimová ochrana 

Tvoří souhrn administrativních a organizačních opatření (pokyny, příkazy, zákazy) 

pro zabezpečení chráněných zájmů a hodnot. Týká se vstupu, odchodu a pohybu osob 

po objektu, manipulace s hodnotami a informacemi, provozu a využívání zabezpečovacích 

systémů, výkonu služby ostrahy objektu, klíčových režimů atd. 

 

V praxi pak dále rozlišujeme režimovou ochranu na: 

 vnější režimová ochrana  – vstupní a výstupní podmínky chráněného objektu, 

 vnitřní režimová ochrana  – omezený pohyb osob a vozidel v chráněném objektu, 

zvláštní režim související s vnitřní stranou ohrazení (udržování dobrého stavu, 

zajištění osvětlení, fyzická ostraha), režimový pohyb materiálů (zamezení úniku 

z objektu), skladovací režim (způsob příjmu a výdeje materiálů) a jiné opatření. [6] 

 

Jedná se o efektivní ochranu za předpokladu spolupráce zaměstnanců a vedení. A zde se 

nachází mnohdy problém, jelikož páteř této ochrany není technika, ale právě člověk, u kterého 

se předpokládá, že určitá opatření bere na vědomí. 
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5.6 Fyzická ostraha 

Dá se říci, že Fyzická ostraha (dále jen už FOs) je jakési završení systému ochrany 

objektu. Jedná se o jeden z nejlepších způsobu zabezpečení, ale také jeden z nejdražších. 

Na rozdíl např. od systému PTZS, jsou pořizovací náklady menší (výstroj, výzbroj, základní 

výcvik). Nicméně pro tuto ochranu využíváme fyzickou sílu (pracovník SBS) a ta si žádá 

finanční odměňování (plat). Proto se často v řešení zabezpečení objektu FOs kombinuje 

s jinými prostředky ochrany (PTZS, CCTV, MZP apod.). Ochranu vykonává vrátný, hlídač, 

strážný, hlídací služba nebo i policista. Na obr. č. 9 je uveden příklad FO. [1] 

 

Obrázek 9: Fyzická ostraha se služebním psem [40] 

Mezi základní úlohy FOs patří: 

- kontrola osob, 

- kontrola vjezdu a výjezdu motorových vozidel, 

- kontrola totožnosti podezřelých osob v objektu, 

- kontrola prostoru v objektu a v jeho těsné blízkosti, 

- udržování pořádku, podávaní informací, hlášení nehod, havárií, mimořádných událostí 

a jiných okolností související se střeženým objektem. 
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6 Charakteristika objektu 

V této části práce je uvedená charakteristika objektu a to ze strany historie, popisu 

objektu, jeho aktiv a také je zde zmíněný současný stav zabezpečení. 

6.1 Historie fakulty 

První zmínky o Lékařské fakultě spadají do roku 1993, kdy byla na Ostravské 

univerzitě založena Zdravotně sociální fakulta, jejichž studium bylo nasměrováno 

pro zdravotní a sociální profese. Téhož roku na fakultě začala zimním semestrem výuka a 

byly otevřeny tři bakalářské studijní obory – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Sociálně 

zdravotní a geriatrická péče a obor Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví. Rokem 

1995 byl otevřen první magisterský obor – Sociální práce se zdravotním profilem.  

Začátkem akademického roku 2008/2009 byla z důvodu vzniku nové Fakulty sociálních 

studií Zdravotně sociální fakulta přejmenovaná na Fakultu zdravotnických studií. 

V dubnu roku 2010 proběhla akreditace nového studijního programu – Všeobecné 

lékařství, která určila nový rozvoj fakulty. Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

došlo k zaregistrování změně statusu Ostravské univerzity, který se týkal změny názvu 

Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. [35] 

6.2  Popis objektu 

Lékařská fakulta OU je situovaná do bývalého areálu nemocnice v Ostravě – Zábřehu, 

která ještě v 90. letech byla v činnosti. Celý areál je velký přibližně 60 Ha a je rozdělen do tří 

částí. V jedné části se nachází domov pro seniory (Domov Sluníčko), druhá je vyhrazená 

pro Lékařskou fakultu OU a třetí stále vlastní město Ostrava.  

 

Obrázek 10: Mapa areálu [37] 
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Samotná fakulta se skládá ze čtyř samostatných budov, které prošly celkovou 

rekonstrukcí: 

 Budova ZZ – Do roku 1994 sloužila jako neurochirurgie. Dnes se v budově nachází 

Děkanát, Ústavy fyziologie a patologické fyziologie, Ústav zobrazovacích metod, 

Ústav rehabilitace a Katedra biomedicínských oborů.  

 Budova ZU – Nachází se zde Ústav anatomie, Ústav histologie a embryologie, CGB 

laboratoř a.s. 

 Budova ZW – Nachází se zde Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. 

 Budova ZO – Dříve domov sester. Nachází se zde Ústav ošetřovatelství a porodní 

asistence, Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů. 

 

Obrázek 11: Rozmístění budov Lékařské fakulty OU [37] 

Všechny budovy jsou otevřeny od 6:00 do 22:00. Vstup do budovy ZZ je veden přes 

vrátnici, která funguje na dvousměnném provozu (zaměstnanci školy). Budovy ZU a ZW jsou 

přístupné pouze zaměstnancům nebo studentům za pomoci čipových karet. Do budovy ZO je 

umožněn volným vstup. V areálu se nenachází žádná parkoviště, která by umožnovala 

parkování více vozidel. Je možné parkovat přímo u budov fakulty, které využívají hlavně 

zaměstnanci. Zde se ale uvažuje o celkem 10-20 míst pro stání na celý areál, ostatní jsou 

nuceni využívat parkoviště v okolí areálu, která nejsou nijak chráněná proti napadení vozidel.  

Do budoucna se však počítá s rekonstrukcí bývalé porodnicko-gynekologické kliniky, 

která se stane hlavním sídlem fakulty. U budovy se bude také nacházet parkoviště 

s kontrolovaným vjezdem a odjezdem, které dokáže pojmout daleko větší počet aut než je 

tomu dnes. Tuto možnost využijí hlavně studenti, kteří jsou dnes nuceni parkovat mimo areál. 

Z hlediska bezpečnosti se však jedná o další hrozbu. 



22 
 

6.3 Popis aktiv objektů 

S protiprávní činnosti se fakulta setkává každý rok. Fakulta je umístěná blízko 

průmyslových zón Hulváky a Vítkovice. Okolní domy nejsou moc dobře udržovány a právě 

díky tomu budovy fakulty, prošlé rekonstrukcí, působí na první pohled jako lákavý terč 

pro možného pachatele. Krom toho se ze severní strany, právě mezi areálem a průmyslovou 

zónou, nachází zalesněná plocha, která může pachateli usnadnit nepozorované vniknutí. 

V budovách fakulty se nenachází žádné cennosti, šperky, cenné listiny, tajné informace apod., 

které by vyžadovaly trezory či jinou předmětovou ochranu. Mezi nehmotný majetek se řadí 

běžné písemnosti, citlivé písemnosti, neveřejné informace, popřípadě ještě osobní údaje. 

Co se týče hmotného majetku, budovy jsou vybaveny počítačovou technikou, audiovizuálním 

zařízením a hlavně lékařským vybavením (speciální přístroje a pomůcky), v budově ZZ se 

nachází prototypy technického charakteru. Tato uvedená vybavení jsou často předmětem 

zájmů pachatelů. Celková hodnota hmotného majetku se pohybuje řádově v milionech korun 

českých. Nachází se zde také nebezpečné a návykové látky, popřípadě ionizující látky. Dalším 

problémem je, že se během školního roku v areálu vyskytují přes den stovky osob. V každé 

budově 200 - 300 osob denně. Identifikace takového pachatele by mohla byt v davu lidí 

poněkud obtížná. V následující tabulce č. 2 je uveden výskyt bezpečnostních incidentů 

v rozsahu celé VVŠ. 

Tabulka 2: Statistické údaje bezpečnostních incidentů VVŠ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krádež 

vloupáním 
1 1 2 3 4 4 6 2 3 2 

Krádeže v 

objektech 
3 2 5 4 6 9 6 8 6 7 

Poškozování 

cizí věci 
1 1 1 1 2 3 2 4 4 4 

Přestupek 

proti 

majetku 

1 2 3 2 3 4 3 5 5 4 
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6.4 Současný stav zabezpečení 

Současný stav zabezpečení je zde posouzen pouze vizuálně. Je v zájmu školy 

nevyzrazovat k téhle tématice bližší informace osobám, které k nim nemají přístup.  

6.4.1 Obvodová ochrana 

Celý areál bývalé nemocnice je oplocen. Jedná se o kombinaci železného palisádového 

oplocení s betonovým základem a zděnými sloupy. Palisády dosahují výšky téměř 2,5 metrů, 

ve které se dále nacházejí nástavce pro uchycení ostnatého drátu. Oplocení je uvedeno 

na obr. č. 12 a 13. 

 

Oplocení je starší a zřejmě delší dobu neprošlo údržbou. V některých místech je zarostlé 

keři, které nejsou nijak zastřihávány. Ostnatý drát nepokrývá celou plochu oplocení. 

Na některých místech lze poměrně jasně vidět korozi palisád a mírně zchátralé zděné sloupy. 

Uvedených nedostatků si můžeme všimnout na obr. 14 a 15. 

 

Obrázek 13: Vrcholová zábrana [vlastní] Obrázek 12: Oplocení areálu [vlastní] 

Obrázek 14: Neupravené keře [vlastní] Obrázek 15: Zchátralé zděné sloupy a absence 

ostnatého drátu [vlastní] 
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Vjezd do objektu je opatřen zábranami a jde uzavřít také branou, jak je vyfoceno 

na obr. č. 16. Jde vidět, že kdysi zde panovala nějaká kontrola vstupu, výstupu osob a vjezdu, 

výjezdu vozidel.  

 

Nicméně dnes je areál veřejnosti zcela otevřen, tím pádem může vstoupit kdokoliv 

bez jakýchkoliv potíží a to v jakoukoliv dobu. Je zde umožněn volný nekontrolovatelný 

pohyb osob po areálu. Venkovní osvětlení se soustřeďuje hlavně na vstupy do budov a okolí 

plotu, osvětlení uvnitř areálu není dostačující. Co se týče hranic mezi částmi v areálu, domov 

seniorů je oplocen a vstup do něho je kontrolován kamerovým systémem, ale mezi dalšími 

dvěma částmi jsou hranice spíše jenom pomyslné.  

6.4.2 Plášťová ochrana 

Jak už jsem zmínil, vstup do budov je střežen kamerovým CCTV a PZTS systémem. 

U vstupů se nachází venkovní osvětlení s detektorem pohybu, viz obr. 17. Při detekci pohybu 

se osvětlení zapne na určitý časový interval.  

 

Obrázek 16: Vstup, vjezd do areálu [vlastní] 

Obrázek 17: Venkovní osvětlení [vlastní] 
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Všechny čtyři budovy jsou vybaveny bezpečnostními venkovními dveřmi s panikovým 

otevíráním (na obr. č. 19) a bezpečnostními okny v souladu s evropskou normou ENV 1927, 

která určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 

Zasklené plochy u dveří a oken jsou pokryty bezpečnostní folií, která zvyšuje jejich 

mechanickou odolnost, popřípadě jsou vybaveny mřížemi (na obr. č. 18). Dále jsou okna 

vybavena magnetickými a tříštivými detektory proti vniknutí do objektu.  

 

6.4.3 Prostorová ochrana  

Fakulta je vybavená PTZS systémem. Čidla jsou umístěna často v rozích místností. 

Pokud nejde jinak, jako v případě chodeb, jsou umístěna na zdi tak, aby sledovala prostor 

směrem ke vchodu, schodišti apod. Jedná se převážně o PIR detektory (pasivní infračervené). 

Některé části, jako např. vchody, chodby a schodiště, jsou sledovány kamerovým systémem. 

Umístění sledovacích kamer je obdobné jako u umístění čidel. 

 

Obrázek 18: Okno s mřížemi 

[vlastní] 
Obrázek 19: Panikové otevírání 

[vlastní] 

Obrázek 21: Detektor pohybu PIR [vlastní] Obrázek 20: Sledovací kamery [vlastní] 
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7 Analýza a hodnocení rizik Lékařské fakulty OU 

Analýza a hodnocení rizik jsou procesy, které jsou pro potřeby řízení a tvoří základy 

k rozhodovacímu procesu. Existuje mnoho metod, které řeší tuhle problematiku. V této práci 

je využit seznam otázek z normy ČSN P CEN/TS 14383-3 a metoda FMECA. 

7.1  Analýza rizik dle ČSN P CEN/TS 14383-3 

Jedná se o Prevenci kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov - 

Část 3: Obydlí. Součástí normy je analýza rizika zranitelnosti obydlí proti vloupání, která 

probírá dva klíčové faktory ke snížení zranitelnosti samostatných obydlí a obydlí v bytových 

domech. 

Klíčové faktory: 

 potenciální význam – závisí na každém jednotlivci a zahrnuje pociťovaný pocit 

strachu z kriminálního činu, 

 potenciální riziko – určení charakteristických prvků, které mohou obydlí učinit 

atraktivním pro příležitostného nebo zkušeného pachatele. 

Riziková analýza se zde skládá ze seznamu otázek vypracovaných bezpečnostními 

experty. Avšak hodnoty, uvedené v jednotlivých otázkách, nejsou neměnné a mohou podle 

jednotlivých zemí nebo případného místa lišit. [20] 

 

Jak už je zmíněno v popisu objektu, fakulta se současně skládá ze 4 samostatných 

budov. Pro zpracování potenciálního významu a potenciálního rizika jsou tedy použity 

Tabulka B. 1, Tabulka B. 2 a Tabulka B. 3. Tabulky jsou uvedeny v příloze na konci této 

práce. Dotazník v tabulce B. 1 je použit k ohodnocení potenciálního významu vloupání, 

závislosti na významu chráněných hodnot a na typu pachatele. Před užitím druhého dotazníku 

v tabulce B. 2 je nutné určit předpokládaný typ pachatele. Na základě charakteristiky budov, 

areálu, okolí a pokusů o vloupání v minulosti je zvolen pachatel příležitostný. Přepokládá se, 

že pachatel má u sebe jen lehčí ruční nástroje jako šroubovák, páčidlo, či kladivo. Potenciální 

pachatel by neměl mít znalosti PTZS systému a další bližší informace týkající se střežených 

budov. Pro pachatele je trvale otevřený areál s rekonstruovanými budovami lákavým cílem. 

Obzvláště přes den, kdy se zde pohybuje stovky lidí a může splynout s davem. U severního 

perimetru areálu se nachází zalesněná plocha, která může hrát také svou roli při 
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nepozorovaném vniknutí či úniku z objektu. Odpovědi na příslušné otázky u obou tabulek se 

skládají ze souborů možných variant, kde každá má uvedenou hodnotu. V každé sekci se určí 

mezisoučet maximálních a dosažených hodnot. Mezisoučty dosažených hodnoty jsou dále 

vyjádřené v procentech z maximální hodnoty. Jednotlivé mezisoučty a procentuální vyjádření 

jsou následně použity v tabulce B. 3, pro zjištění celkového potenciálního významu a rizika. 

Výsledkem tabulky je určení do třech procentuálních úrovní.  

 

Příklad výpočtu: 

1 OBJEKTIVNÍ VÝZNAM MAJETKU 

 

Vybraná 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

1.1 Tržní hodnota předmětů v objektu 

    

15 15 

  

Vysoká > 50 000 € 

    

15 

  

  

Střední 20 000 << 50 000 € 

   

7 

  

  

Nízká < 20 000 € 

    

1 

  1.2 Typ dokumetů nacházejících se v objektu  

   

9 14 

  

Úřední dokumenty vyhrazené 

   

14 

  

  

Úřední dokumety obchodního charakteru, důverné 

dokumety 11 

  

  

Soukromé, dokumety důvěrného charakteru 

 

9 

  

  

Běžné dokumenty 

    

4 

  1.3 Nenahraditelné dokumenty nacházející se v objektu 

  

0 16 

  

Prototypy 

    

12 

  

  

Sbírky 

     

16 

  

  

Umělecké předměty, historické archivy 

  

13 

  

  

Vzácný, případně starožitný nábytek 

  

13 

  

  

Současná přítomnost několika z uvedených 

hodnot 

 

16 

  

  

Nenachází se 

    

0 

  

      
Mezisoučet 1 

 

24 45 

   
 Odhad souvisejícího rizika 53,33% 

  

Sumarizace Tabulky B.1 - Potenciální 

význam 
    

       

Dosažená 

hodnota Maximum 

Procentuální 

vyjádření [%] 

1  Objektivní význam hodnot 

 

Mezisoučet 1 24 45 53,333 

2 Subjektivní význam hodnot 

 

Mezisoučet 2 22 37 59,459 

3 Typ pachatele 

  

Mezisoučet 3 7 20 35 

 
Celkový potenciální význam       53 102 51,96 
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Podle procentuálního vyjádření celkového potenciálního rizika se určí úroveň.  

 

 Úroveň 1: < 25 % dosažené hodnoty z maxima 

 Úroveň 2: 25 % až 40 % 

 Úroveň 3: > 40 % [20] 

 

Celkové potenciální riziko je řešeno obdobným způsobem. Změněný je pouze rozsah 

zařazení do úrovní: 

 

 Úroveň 1: < 30 % dosažené hodnoty z maxima 

 Úroveň 2: 30 % až 60 % 

 Úroveň 3: > 60 % [20] 

 

Ohodnocení bezpečnostních otázek 

 Všechny otázky a odpovědi, týkající se potenciálního významu (tab. č. 3) 

a potenciálního rizika (tab. č. 4), jsou uvedeny v tabulkách nacházející se v příloze na konci 

této práce. 

 

Tabulka 3: Bezpečnostní otázky potenciálního významu 

Číslo otázky ZZ ZU ZW ZO Maximum 

1.1 15 7 15 15 15 

1.2 9 9 9 4 14 

1.3 16 0 0 0 16 

2.1 9 5 9 9 9 

2.2 5 5 5 5 13 

2.3 10 10 10 10 15 

3 7 7 7 7 20 

Celkem 71 43 55 50 102 

Odhad [%] 69,61 42,16 53,92 49,02 100 
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Tabulka 4: Bezpečnostní otázky potenciálního rizika 

Číslo otázky ZZ ZU ZW ZO Maximum 

1.1 1 1 1 1 12 

1.2 6 6 6 6 14 

1.3 8 8 8 8 15 

1.4 4 4 6 8 11 

1.5 3 3 7 3 7 

1.6 9 9 9 9 9 

1.7 13 13 13 13 13 

2.1 13 13 13 13 13 

2.2 8 8 8 8 11 

2.3 15 15 15 15 15 

2.4 7 7 7 7 11 

3.1 8 8 8 8 13 

3.2 8 8 8 8 13 

3.3 11 11 11 11 13 

4.1 11 11 11 11 11 

4.2.1 6 6 0 3 13 

4.2.2 4 6 1 4 13 

4.3.1 0 0 0 0 12 

4.3.2 5 5 0 5 13 

4.3.3 7 7 1 7 15 

4.3.4 7 7 7 7 16 

4.4.1 13 9 9 13 13 

4.4.2 13 0 0 13 13 

4.4.3 3 3 7 3 20 

5.1.1 6 6 6 6 14 

5.1.2 2 2 2 13 15 

5.1.3 2 2 2 2 15 

5.2.1 7 7 5 5 13 

5.2.2 6 6 6 6 12 

5.2.3 6 6 6 6 14 

5.2.4 1 1 1 1 13 

5.3.1 8 8 8 8 8 

5.3.2 0 0 0 0 14 

5.3.3 7 7 7 7 7 

Celkem 228 213 199 238 431 

Odhad [%] 52,90 49,42 46,17 55,22 100 
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Výsledné hodnoty 

V případě fakulty byl celkový potenciální význam a riziko řešen pro každou budovu 

zvlášť. Výsledky u všech budov (tabulka č. 5) byly obdobné a lze jim tedy přiřadit stejné 

úrovně pro potenciální význam (Úroveň 3) a taktéž pro potenciální riziko (Úroveň 2). 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty potenciálního významu a rizika  

Budova Potenciální význam Potenciální riziko Úroveň PV Úroveň PR 

ZZ 69,61 52,90 3 2 

ZU 42,16 49,42 3 2 

ZW 53,92 46,17 3 2 

ZO 49,02 55,22 3 2 

 

Závěr výpočtu 

Obě zjištěné úrovně se následně použijí v matici (na obr. č. 22) ke zjištění požadující 

úrovně zabezpečení. 

 

Podle předešlé matice jsme zjistili, že si střežené objekty vyžadují 4. úroveň 

zabezpečení (podle tabulky č. 6), kde se klade důraz na rozsáhle mechanické zabezpečení 

a střední elektronické zabezpečení.  

Tabulka 6: Úroveň zabezpečení a preventivní opatření [20] 

Úroveň 

zabezpečení 
Úroveň rizika Preventivní opatření 

1 velmi nízké Jednoduché mechanické zabezpečení. 

2 nízké Zvýšené mechanické zabezpečení. 

3 střední 
Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální 

elektronické zabezpečení. 

4 vysoké 
Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektronické 

zabezpečení. 

5 velmi vysoké 
Rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektronické 

zabezpečení. 

Obrázek 22: Matice pro zjištění úrovně zabezpečení [20] 
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7.2 Metoda FMECA 

Analýza druhů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA – Failure modes, effects and 

criticaly analysis). Jedná se o rozšíření metody FMEA, analyzující možné vady a jejich 

důsledky, ve které je navíc zahrnuta analýza kritičnosti. [21] 

7.2.1 Stanovení míry rizika 

V analýze se vybere několik nebezpečných události, u kterých je stanovená míra rizika 

za použití vzorce (2):    (2) 

RPN – Číslo priority rizika. 

S – Klasifikuje závažnost, tj. odhad, jaký vliv budou mít důsledky poruchy na systém 

nebo uživatele. 

O – Klasifikuje pravděpodobnost výskytu. 

D – Klasifikuje detekci, tj. odhad naděje, že se porucha zjistí dříve, než bude mít nějaký 

vliv na systém či zákazníka. [21] 

 

Parametry byly u každé události stanoveny podle následující tabulky č. 7 a ohodnoceny 

podle stupnice (1–5). 

Tabulka 7: Parametry při stanovení míry rizika [3] 

RPN Výsledná (porovnatelná) míra rizika S Závažnost 

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

škoda 

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

neschopností, větší škoda 

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

nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká 

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

majetku 

O Pravděpodobnost D Detekce 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 
riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během 

pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko ( den a více) 
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Tabulka 8: Označení a výpočet rizik 

Číslo Událost S O D RPN 
Relativní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

1 
Nekontrolovatelný vstup a vjezd 

do areálu 2 4 5 40 16,81 16,81 

2 Krádež předmětů, zařízení 4 3 3 36 15,13 31,93 

3 Vniknutí do areálu přes plot 2 3 4 24 10,08 42,02 

4 
Pohyb podezřelých osob v 

blízkosti objektů 2 3 4 24 10,08 52,10 

5 Vandalismus 2 3 4 24 10,08 62,18 

6 Fyzické násilí 2 3 4 24 10,08 72,27 

7 Selhání lidského faktorů 3 2 3 18 7,56 79,83 

8 Vniknutí objektů přes střechu 3 2 2 12 5,04 84,87 

9 
Pohyb podezřelých vozidel v 

blízkosti objektů 2 2 3 12 5,04 89,92 

10 Vniknutí objektů přes dveře 3 3 1 9 3,78 93,70 

11 Vniknutí objektů přes okna 3 3 1 9 3,78 97,48 

12 Požár 3 1 1 3 1,26 98,74 

13 Selhání poplachového zařízení 3 1 1 3 1,26 100,00 

∑     238 100,00  

 

Kromě stanovené míry rizika se také stanovila relativní četnost událostí, které byly 

seřazeny od nejvyšších hodnot. K vyhodnocení analýzy byl výpočet proveden Paretovým 

principem 80/20, kdy procentuální zastoupení jednotlivých události jsou postupně sčítána, 

čímž se určí jejich kumulativní četnost. Paretův princip vyhodnocuje rizika do 80% 

kumulativní četnosti jako nepřijatelná (v tabulce č. 8, žlutě vyznačená) a je pro ně potřeba 

navrhnout opatření. Výsledné hodnoty jsou znázorněny na Paretovém diagramu (obr. č. 23). 
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Obrázek 23: Paretův diagram 

7.2.2 Stanovení kritičnosti 

Kritičnost lze stanovit podle matice kritičnosti. Je nutné upozornit, že neexistuje žádná 

univerzální definice pro kritičnost. Kritičnost definuje pracovník, provádějící analýzu, a poté 

je schválena vrcholovým vedením projektu či programu. [21] 
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Pravděpodobnost 

 I II III IV V 

V      

IV   2   

III 12,13 7,8 10,11   

II  9 3,4,5,6 1  

I      

Obrázek 24: Matice kritičnosti 

 Velmi vysoké riziko 

 Vysoké riziko 

 Střední riziko 

 Nízké riziko 

 Velmi nízké riziko 

Obrázek 25: Stupně rizika 

Z výsledné matice je patrné, že bychom se měli věnovat problematice krádeže 

předmětů, která představuje vysoké riziko. Ale také, bychom neměli opomenout 

nekontrolovatelný vstup a vjezd do areálu přes hlavní bránu a vniknutí do objektů přes dveře 

či okna (viz na obr. č. 24 a 25). Parametry matice byly stanoveny podle tabulky č. 7. 
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7.3 Srovnání použitelnosti obou analýz 

Analýza metodou podle normy ČSN P CEN/TS 14383–3 se skládá z již předem 

vypracovaných bezpečnostních otázek. Je jednoduchá, práce s ní je komfortní a nevyžaduje si 

účast více odborníku. Avšak tahle metoda řeší problematiku ze širšího hlediska. 

Krom ochrany objektu se zabývá také lokalitou a okolním prostředí či lidskými 

a společenskými faktory prostředí. Výsledná opatření by mohla být více nákladná, než je 

u daného objektu potřeba.  

Metoda FMECA řeší libovolně zvolená rizika, která mohou například vycházet 

z protiprávných činů, které již byly v dané lokalitě spáchány. Je však složitější, pracnější 

a časové náročnější. Vyžaduje velké množství podrobných informací, týkající se konstrukce, 

funkce, technologie výroby, způsoby provozu a provozních podmínek.  

ČSN P CEN/TS 14383–3 určila pro objekt čtvrtou úroveň zabezpečení, což si vyžaduje 

rozsáhle mechanické zabezpečení a střední elektronické zabezpečení. Bohužel ne všechny 

bezpečnostní otázky z téhle metody lze aplikovat také pro metodu FMECA. Proto jsem 

z vlastního posouzení určil rizika týkající se problematiky zabezpečení objektu a pomocí 

metody FMECA jsem zjistil nejzávažnější z nich. V závěrečném shrnutí bych volil spíše 

analýzu metodou ČSN P CEN/TS 14383–3. Metoda FMECA si vyžaduje účast týmu 

odborníku různých profesí a nedokáže nám doporučit třídu odolnosti, tak jako v případě první 

metody. Krom toho se parametry, potřebné k výpočtu míry rizika, v problematice fyzické 

ochrany těžko určují, mnohdy spíše odhadují. V ČSN EN 60812 je vedená spíše pro výrobní 

procesy. 
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8 Návrh inovativního řešení fyzické ochrany objektu 

Při řešení návrhu fyzické ochrany Lékařské fakulty OU by měl být hlavní důraz kladen 

na obvodovou (perimetrickou) ochranu areálu. Bylo by velmi prospěšné, kdyby v areálu byl 

obnoven systém řízení a kontroly vstupu a také byla zavedena fyzická ostraha.  

8.1  Technická ochrana 

V téhle části inovativního řešení fyzické ochrany je uvedeno příslušenství k opravám 

zdejší perimetrické ochrany, k obnově systému kontroly a řízení vstupu, a také je zde uveden 

návrh venkovního osvětlení. 

8.1.1 Obvodová (perimetrická) ochrana 

Jak už bylo zmíněno v současném stavu zabezpečení objektů, oplocení je starší a pro 

dosažení lepšího vizuálního pohledu si vyžaduje pár oprav, které zahrnují opravu mírně 

zchátralých zděných sloupů, protikorozní nátěr palisád a zakoupení nového ostnatého drátu. 

Současné oplocení celého areálu má v obvodu zhruba 1860 metrů. Část areálu, kde se nachází 

domov seniorů, má oplocení plně zrenovované. V celkovém obvodovém oplocení zaujímá 

cca 240 metrů, které není nutno nijak opravovat.  

 

Antikorozní nátěr Sika Corro Top – Jedná se o snadno zpracovatelný nátěr na bázi 

alkydových pryskyřic s nízkým obsahem rozpouštědel a hladkým lesklým povrchem. Nátěr 

lze nanášet i bez základního nátěru na ocel, dřevo, PVC, staré nátěry. Cena jednoho 30 kg 

balení je 7 619 Kč včetně DPH. Spotřeba jedné vrstvy na m
2
 je 0,15 kg. Plocha plotu, 

potřebná ke zrenovování, zaujímá okolo 4000 m
2
. Za předpokladu, že kovová část plotu 

zaujímá 1/3 celkové plochy, bude potřeba minimálně 7 balení. 

Cena 7 balení antikorozního nátěru:  53 333 Kč včetně DPH [38] 

 

Ceresit CT 42 Akrylátový nátěr – Nátěr je určen k ošetření fasád, betonových 

konstrukcí a interiérů. Lze ji nanášet na minerální podklady jako je beton, cementové, 

vápenocementové a vápenné omítky. Cena jednoho 15 l balení je 1377 Kč včetně DPH. 

Spotřeba jedné vrstvy na m
2
 je 0,3 l. Za předpokladu, že část plotu, vyžadující ošetření fasády, 

zaujímá 1/3 celkové plochy, bude potřeba minimálně 27 balení. 

Cena 27 balení akrylového nátěru: 37 179 Kč včetně DPH [44] 
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Ostnatý poplastovaný drát – Drát se montuje buď přímo na plotové sloupky, které 

musí být vyšší, nebo pomocí držáku ostnatého drátu pod úhlem 45° (viz obr. č. 27). V našem 

případě potřebujeme pokrýt 1620 metrů a drát se bude montovat na plot ve třech řadách. 

 

 

Cena 100 metrového návinu:   906 Kč včetně DPH (nad 19 balení) [34] 

Celková cena 49 balení:    44 394 Kč včetně DPH 

8.1.2 Řízení a kontrola vstupu 

Další klíčovou roli při snížení míry rizika, představuje zajištění kontroly vstupu osob 

a vjezdu vozidel. U hlavní vjezdu do objektu se nachází starší závora a k jejímu pohybu je 

potřeba fyzické síly. Bylo by více praktické pořídit zde automatickou vjezdovou závoru. 

 

Automatická závora vjezdová NICE WIL 4 KIT (obr. č. 28) – Automatická 

elektromechanická závora s délkou ramene 4m pro privátní, veřejné a průmyslové vjezdy. 

Možnost úplného otevření ramene (90˚) za 3,5 s. Je jednoduše ovladatelná a má chráněné 

odblokování. Integrovaná vyměnitelná řídící jednotka. Rameno může být instalováno jak 

vlevo tak vpravo. Je možné k ní instalovat záložní zdroj, který umožňuje provoz i při výpadku 

proudu.  

 

Obrázek 28: Automatická závora vjezdová NICE WIL 4 KIT [36] 

Cena závory:     23 970 Kč včetně DPH [36] 

Obrázek 26: Návin ostnatého drátu [34] Obrázek 27: Montáž ostnatého drátu [34] 
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Ideálním řešením kontroly vstupu osob by bylo kdyby, zde probíhala vstup přes čipy 

(studentské ISIC karty apod.), popřípadě z dálky za účasti interkomu a kamerového systému. 

V objektu se však nachází kromě lékařské fakulty pronajímané prostory zpřístupněné 

veřejnosti. (Centrum pro rodinu a sociální péči, soukromá ordinace a jiné.) Tudíž by tohle 

řešení mohlo být poněkud komplikované. Z tohoto důvodu bych navrhoval aspoň rozšíření 

stávajícího kamerového systému, který by umožňoval 24hodinové sledování vchodu, vjezdu.  

 

Kamera barevná venkovní SONY VB60-S (obr. č. 29) – Kamera dokáže snímat čistý 

a ostrý obraz i za zhoršených podmínek. Je schopná snímat extrémně velké jasové rozdíly, 

dokáže automaticky zakrývat přesvícená místa či pořizovat až 512x jasnější obraz i při velmi 

nízkém osvětlení. Je vybavena automatickým elektromechanickým filtrem, který zajišťuje 

vysokou citlivost na IR v nočním černobílém režimu.  

 

Obrázek 29: Sledovací kamera SONY VB60-S [42] 

 

Cena jedné kamery:    5 691 Kč včetně DPH [42] 

 

8.1.3 Venkovní osvětlení  

Současné venkovní osvětlení se soustřeďuje hlavně na vchody budov. Bylo by 

prospěšné, kdyby byl více prosvětlen prostor kolem budov fakulty. Přispělo by to jak k lepší 

viditelnosti, tak k odrazení pachatele, či k jeho zpozorování. Na následující straně se nachází 

obr. č. 30, kde je uveden příklad rozmístění venkovních svítidel (žlutě – svítidlo, modře – 

současné vchodové osvětlení). 

 

Cena jednoho venkovního svítidla: 709 Kč včetně DPH [41] 

Cena 13 kusů:    9 217 Kč včetně DPH  

 



38 
 

 

 

8.2 Fyzická ostraha 

Budovy jsou od 22:00 do 6:00 uzavřeny a střeženy PZTS. Celý areál se nezavírá, 

zevnitř není nijak sledován. Fakulta se potýká krom pokusů o vniknutí do budov také 

s vandalismem a právě proto by přišlo na prospěch, kdyby v tuhle dobu zde byl areál 

kontrolován fyzickou ostrahou. Navrhoval bych zde umístění jednoho strážného v oblasti 

vstupu, vjezdu a jednoho psovoda, který by prováděl se psem pravidelné pochůzky. Často jen 

samotná přítomnost strážného má na potenciálního pachatele odstrašující účinek. Jedná se 

o velmi efektivní ochranu avšak často finančně náročnější než technická ochrana. Cena noční 

ostrahy objektu s jedním strážným se pohybuje cca kolem 100 Kč na hodinu, psovodu 

na cca 110 Kč/hod. Měsíční náklady, zde zřízené fyzické ostrahy, by se tedy pohybovali něco 

přes 50 000 Kč. Každý strážný by byl vybaven prostředky osobní obrany (kasr, tomfa, pouta, 

ruční svítilna aj.), které by mohl použít v souladu se zákonem.  

8.3 Režimová opatření 

Nakonec je důležité také brát v potaz lidský faktor. Technická zabezpečení můžou být 

sebelepší, a přesto můžou právě díky chybě člověka selhat. Nelze určit, jestli chyba vznikla 

z nedbalosti nebo jestli se jedná o úmyslný čin. Proto je potřeba zpracovat metodiky 

a pravidla, týkající se zaměstnanců školy či fyzické ostrahy. Například zaměstnanci by měli 

zavírat okna či zamykat dveře, pokud vědí, že se nebudou nějakou dobu nacházet ve své 

kanceláři. Vrátná služba (vedená v budově ZZ) by měla před ukončením odpolední směny 

(22:00) zkontrolovat všechny okna a dveře ve všech čtyřech budovách a následně je 

Obrázek 30: Rozmístění svítidel [37] 

 

Obrázek 31: Venkovní svítidlo 

1302/01/30 [41] 
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zakódovat PTZS systém. V tuhle dobu jsou prostory v budovách střeženy systémem PTZS 

a pro zajištění větší bezpečností uvnitř areálu by přišla případná dvoučlenná FOs se služebním 

psem, která by v noční době (22:00 – 6:00) plnila své povinnosti v souladu se zákonem. Ráno 

v 6:00 přichází ranní směna vrátné služby, která musí odkódovat systém PTZS a vyvarovat se 

tak planým poplachům a pak se přesouvá na své stanoviště.  

V případě, že by určené metodiky a pravidla nebyly dodržovány, zaměstnanec by měl 

nést přímou zodpovědnost za vzniklou škodu. 

8.4 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení pořizovacích nákladu (bez montážní práce apod.) je uvedeno 

v tabulce č. 9. Náklady nového inovativního řešení fyzické ochrany by nemělo překročit 10% 

z celkové hodnoty chráněných aktiv. Nicméně přesná hodnota chráněných aktiv zjištěna 

nebyla a na základě získaných materiálu lze jenom odhadovat, že cena hmotného majetku 

přesahuje hodnotu 5 milionů Kč. Nejvíce nákladné budou opravy oplocení a zavedení fyzické 

ostrahy, u které sice není žádný jednorázový poplatek, ale už po prvním paušálním poplatku 

se projeví. Avšak FOs představuje pro svůj bezpečnostní účinek nenahraditelný způsob 

ochrany. Lékařská fakulta je v Ostravě nová a chce se nějakým způsobem navenek 

reprezentovat, jakožto i svým vzhledem. Krom pokusu vniknutí do objektu, také vandalismus 

ohrožuje zájmy školy. Areál je přístupný 24 hodin denně a zejména noční doba představuje 

riziko výskytu tohoto sociálně patologického jevu. Zavedením dvoučlenné FOs, vznikne větší 

dozor nad celým areálem a tím se jednoznačně zvýší také status bezpečnosti objektu.  

 

Tabulka 9: Ekonomické zhodnocení 

Opatření Cena (včetně DPH) 

Antikorozní nátěr 53 333 Kč 

Akrylový nátěr 37 179 Kč 

Ostnatý drát 44 394 Kč 

Automatická vjezdová závora 23 970 Kč 

Sledovací kamera 5 691 Kč 

Venkovní osvětlení 9 217 Kč 

Celkem  173 784 Kč 

Fyzická ostraha 50 000 Kč/měsíc 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo porovnáním vybraných analytických metod posoudit současný stav 

ochrany vybraného objektu veřejné vysoké školy a navrhnout její inovativní zabezpečení 

vybranými prostředky technické ochrany objektu.  

Úvodní část práce jsem věnoval právním předpisům a převážně technickým normám, 

které řeší problematiku ochran osob a majetku. Krom technických norem, se zde nacházejí 

také další vybrané normy potřebné k této práci: ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence 

kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov, ČSN IEC 60300-3-1 

Management spolehlivosti, ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů. 

V následující části jsem se věnoval prostředkům fyzické ochrany (MZP, PTZS, CCTV apod.) 

a také jsem popsal, co obnáší fyzická ostraha a režimová opatření. Tím končí teoretická část 

této práce a nastupuje část praktická, ve kterém jsem měl na úvod, pomocí vlastní prohlídky 

a získaných materiálů, charakterizovat daný objekt a to ze strany historie, popisu objektu, jeho 

aktiv a současného stavu zabezpečení.  

Následně jsem analyzoval potenciální rizika objektu za pomocí dvou vybraných 

metodik (ČSN P CEN/TS 14383-3 a metoda FMECA) a snažil se srovnat jejich použitelnost. 

Pří shrnutí kladů a záporů metod jsem zjistil, že FMECA je metoda vhodná spíše pro výrobní 

procesy, než pro problematiku spojenou se zabezpečením objektu, která si krom toho také 

vyžaduje účast týmu odborníku různých profesí. Z tohoto důvodu jsem usoudil, že více 

praktická a účinná bude ČSN P CEN/TS 14383-3, která nám z výsledných hodnot určila 

pro objekt čtvrtou úroveň zabezpečení, vyžadující rozsáhle mechanické zabezpečení a střední 

elektronické zabezpečení. 

Závěrem práce jsem navrhnul inovativní řešení fyzické ochrany, kde jsem nejvíce 

věnoval pozornost opravám perimetrické ochrany. Dále jsem se věnoval řízení a kontrole 

vstupu a nakonec prostoru uvnitř areálu, kde jsem navrhnul osvětlení samotných budov 

Lékařské fakulty OU a zřízení dvoučlenné fyzické ostrahy se služebním psem, která by objekt 

střežila ve večerních hodinách, kdy by se v objektech fakulty nikdo neměl nacházet. 

Na samotný konec jsem uvedl ekonomické zhodnocení. 
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