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Diplomová práce je zaměřena na návrh fyzické ochrany prostorů a objektů technické 

fakulty, respektující specifika fakulty. První část práce obsahuje právní podklad řešené 

problematiky a rozbor bezpečnostní situace v prostředí vysokých škol. V další části je 

provedena analýza rizik a kategorizace prostorů a objektů technické fakulty. Stěžejní částí 

práce jsou dva návrhy fyzické ochrany technické fakulty. Multikriteriálním porovnáním je 

vybrána vhodnější varianta návrhu. 
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1. Úvod 

Žijeme v době protkané kriminálními činy. Přestože od roku 2007, kdy došlo k prudkému 

nárůstu kriminality v České republice vstupem do schengenského prostoru, kriminalita 

pozvolně klesá, v roce 2011 došlo opět k mírnému nárůstu celkové kriminality u nás. Již 

tradičně největší zastoupení má majetková trestná činnost. V roce 2011 tvořila 64,2% celkové 

registrované kriminality. Trestná činnost se nevyhýbá ani akademické půdě. A vzhledem 

k tomu, že na vysokých školách často probíhají unikátní projekty či výzkumy a nachází se zde 

cenný majetek, je určitě důležité se komplexně věnovat otázce bezpečnosti v těchto objektech. 

Zajištění bezpečnosti je klíčové pro kontinuální fungování každého subjektu, včetně 

veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“). Bezpečnost zaměřená na ochranu osob, majetku 

a informací není v současnosti uceleně řešena právními předpisy ani odbornými normami. 

Také proto se setkáváme s různou úrovní zabezpečení jednotlivých fakult VVŠ. Tento stav by 

se však mohl změnit díky projektu „Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů 

veřejných vysokých škol“ (PaSFOO VVŠ), který probíhá v rámci Programu bezpečnostního 

výzkumu České republiky 2010-2015. Hlavním cílem projektu je mimo jiné vytvoření 

bezpečnostního standardu, kterým se stanoví minimální úroveň fyzické ochrany objektů VVŠ 

před hrozbami terorismu, dalších forem kriminality, protispolečenského chování 

a sociopatologických jevů. Tato diplomová práce je úzce spojená s tímto projektem. 

Cílem této diplomové práce je zjistit a popsat rizika spojená s ochranou technické fakulty, 

sestavit přehled prostorů vyskytujících se na technické fakultě, navrhnout jejich vhodné 

rozmístění v objektu a navrhnout způsob zabezpečení jednotlivých prostorů pro minimalizaci 

nebezpečí v tomto objektu. 

Rizika budou zjištěna na základě známých incidentů z minulosti a analýzou stromem 

událostí. Pro stanovení důležitosti jednotlivých druhů prostorů poslouží metoda určení cílů, 

pomocí níž bude možno určit nejvíce potencionálně ohrožené cíle v objektu technické fakulty.  

Budou vypracovány dva návrhy zabezpečení a multikriteriálním rozhodovacím procesem 

bude vybrána vhodnější z navržených variant. V závěru bude vyhodnoceno, zda bylo 

dosaženo cíle této diplomové práce. 
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2. Rešerše 

Problematika fyzické ochrany v objektech VVŠ byla již v minulosti řešena v rámci 

bakalářských a diplomových prací studentů, kteří se povětšinou zabývali návrhem 

zabezpečení konkrétní vysoké školy nebo fakulty.  

Jelikož je tato práce zaměřená na stanovení obecného postupu při navrhování systému 

zabezpečení, byla provedena rešerše českých technických norem. Zabezpečováním objektů se 

zabývá několik norem.  

Především se jedná o soubor norem a technických specifikací ČSN EN 50131, které 

stanoví požadavky na jednotlivé části poplachového a zabezpečovacího systému. Při 

zpracování návrhu zabezpečení technické fakulty bude nejvíce čerpáno z normy ČSN EN 

50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: 

Systémové požadavky, která specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných 

systémů a stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí.  

Dalšími významnými normami v této oblasti jsou normy ČSN CLC/TS 50131-7 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro 

aplikace, která poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, a ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, 

mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace, která určuje požadavky 

a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových 

plášťů, mříží a okenic. 

Jinými významnými zdroji jsou publikace Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické 

zabezpečovací systémy, autorem Jan Uhlář, a Příručka zabezpečovací techniky, autorem 

Stanislav Křeček a kolektiv. Z těchto publikací byly čerpány technické informace o prvcích 

poplachového zabezpečovacího systému. První uvedená publikace se navíc zabývá 

projektováním zabezpečovacího systému, z druhé pak byly navíc čerpány technické 

informace o mechanických zábranných prostředcích a systémech průmyslové televize. 
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3. Seznámení s projektem PaSFOO VVŠ 

Projekt „Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol“ 

byl navržen do veřejné soutěže v rámci programu Ministerstva vnitra „Program 

bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“. „Hlavním cílem Programu je 

zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků 

aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním 

poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným 

nebo průmyslovým pohromám.“ [10] 

Projekt PaSFOO VVŠ byl zahájen v říjnu 2010 uzavřením smlouvy mezi Českou 

republikou – Ministerstvem vnitra a řešiteli projektu. Na řešení projektu se podílí společnost 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, zastoupená Fakultou bezpečnostního inženýrství – Katedrou 

bezpečnostních služeb.  

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti osob, majetku a informací v prostředí 

veřejných vysokých škol. 

Hlavním výsledkem projektu bude vytvoření jednotných pravidel pro provedení 

posouzení úrovně minimálního bezpečnostního standardu, která budou stanovena metodikou 

zajištění fyzické ochrany VVŠ. Bezpečnostní standard bude na základě výsledků provedených 

analýz hrozeb a rizik popisovat kategorizaci objektů VVŠ a stanovovat minimální požadavky 

na úroveň a rozsah fyzické ochrany pro jednotlivé kategorie objektů. Metodika bude 

certifikována a vydána formou doporučení pro zajištění fyzické ochrany VVŠ. 

Výsledkem projektu bude rovněž posouzení aktuální úrovně fyzické ochrany 

reprezentativního vzorku VVŠ včetně návrhu doporučení jak bezpečnost posuzovat a zvýšit 

její úroveň ve specifickém prostředí VVŠ.  

Výstupy projektu budou současně využity pro připravovanou odbornou technickou 

normu prevence kriminality ve školách. Na její tvorbě se F.S.C.BEZPEČNOSTNÍ 

PORADENSTVÍ, a.s. podílí v rámci technické komise CEN/TC 325 Prevence proti 

kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov (Prevention of crime by urban 

planning and building design).  

Ukončení projektu PaSFOO VVŠ se předpokládá v září 2013.  
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4. Právní úprava v oblasti zabezpečení VVŠ 

Právní normy jsou obecně závazná pravidla, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí. 

Oblast ochrany osob, majetku a informací není v České republice komplexně řešena žádnou 

právní normou. Musí se tedy vycházet z více právních norem, ze kterých lze dedukovat právo, 

a v některých případech také povinnost, osoby, majetek či informace chránit.  

4.1 Právní normy v obecné rovině 

Pro účely této diplomové práce byly do kategorie obecné roviny zařazeny právní normy, 

které se některou svou částí dotýkají oblasti fyzické ochrany a zároveň platí pro celou 

společnost. Podstatnými právními normami v této oblasti jsou Ústava České republiky, 

Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní zákoník a Trestní řád. 

4.1.1 Ústava České republiky 

Ústava je nejvýše postavený zákon v našem právním systému. Prohlašuje Českou 

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

a svobodám člověka a občana. Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. 2. 1992 a je 

vyhlášená ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnosti nabyla 1. ledna 1993, 

tedy dnem vzniku České republiky. Článek 3 Ústavy uvádí, že součástí ústavního pořádku 

České republiky je Listina základních práv a svobod. [17] 

4.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je druhým ústavním zákonem, který deklaruje základní 

práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Také udává 

důležitou poučku, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. Listina základních práv a svobod zaručuje každému právo na život, 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svobodu, právo na zachování lidské 

důstojnosti, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě a právo vlastnit majetek. [18] 

4.1.3 Občanský zákoník 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, čímž přispívá k naplňování 

občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Dále 

upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi těmito 

osobami a státem. Otázka vlastnického práva je řešena ve druhé části občanského zákoníku. 

Zákon dává vlastníkovi právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje. [24]  
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4.1.4 Trestní zákoník 

Trestní zákoník chrání zájmy společnosti. Definuje trestné činy a tresty za jejich 

spáchání. Z hlediska fyzické ochrany jsou nejdůležitější majetkové trestné činy, proti kterým 

se vlastník nejčastěji chrání. Jsou zde uvedeny také okolnosti vylučující protiprávnost, 

kterými jsou krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné 

použití zbraně.  

4.1.5 Trestní řád  

Trestní řád upravuje trestní právo procesní. Vymezuje postup orgánů činných v trestním 

řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Za nejvýznamnější část zákona při výkonu fyzické ostrahy je § 76 – Zadržení 

osoby podezřelé, odst. 2, který říká: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

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

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [23] 

4.2 Právní normy vztahující se k činnosti vysokých škol 

Zásadním zákonem vztahujícím se k činnosti vysokých škol je Zákon o vysokých 

školách. Dalším významným zákonem je Zákon o ochraně osobních údajů, jelikož vysoká 

škola zpracovává osobní údaje. 

4.2.1 Zákon o vysokých školách 

Zákonem o vysokých školách je upravena existence a činnost vysokých škol. Vysoká 

škola je právnickou osobou. Rozeznáváme vysoké školy veřejné, soukromé a státní. Zákon 

zaručuje akademické svobody a práva (např. svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby 

a zveřejňování jejich výsledků), které nesmí být nijak narušeny. [21] 

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Rozhodování o právech 

a povinnostech studentů, hospodaření a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními 

právními předpisy spadá do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy. K rozpočtu 

vysoké školy se vyjadřuje správní rada a schvaluje jej akademický senát vysoké školy. 

Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Majetkem 

veřejné vysoké školy jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty. [21] 
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Vysoká škola vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech 

a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zaznamenává se jméno, příjmení, rodné číslo, stav 

a trvalý pobyt studenta, u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice 

a státní občanství. Záznamy do matriky studentů mohou provádět pouze zaměstnanci vysoké 

školy zvlášť k tomu pověření. [21] 

Státní orgány mohou zasahovat do činnosti veřejné vysoké školy jen na základě 

a v mezích zákona. [21] 

4.2.2 Zákon o ochraně osobních údajů 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti orgánů státní moci, fyzických a právnických 

osob při zpracování osobních údajů.  

Osobní údaj je zákonem definován jako jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či 

více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu. [20] 

Zpracováním osobních údajů se dle zákona rozumí jakákoliv operace nebo soustava 

operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to 

automatizovaně nebo jinými prostředky. Jedná se především o shromažďování, ukládání na 

nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, používání, šíření, zveřejňování, 

uchovávání, blokování či likvidaci. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze s předchozím 

souhlasem subjektu údajů, nestanoví-li zákon jinak. [20] 

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě 

zvláštního zákona nebo pověření správcem. [20] 

Jednou z povinností správců a zpracovatelů je zabezpečit osobní údaje tak, aby nemohlo 

dojít k jejich zneužití, k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim, k jejich změně, 

ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. K zajištění ochrany osobních údajů se provádí 

technicko-organizační opatření. [20] 

Zákonem se zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), který je 

ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Úřad provádí dozor nad 

dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr 
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povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení 

zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. [16] [20] 

Velmi citlivá je problematika kamerových systémů, která není zákonem o ochraně 

osobních údajů přímo řešena, přestože použitím těchto systémů může docházet ke zpracování 

osobních údajů. Úřad proto vydal několik stanovisek, vyjádření a doporučení k tomuto 

tématu.  

Konkrétně zabezpečení veřejných vysokých škol se týká „Vyjádření a doporučení ÚOOÚ 

k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy“ z roku 2007. Zde se uvádí zásady, 

které musí být posouzeny před rozhodnutím o instalaci kamerového systému. Kamerový 

systém může být instalován jen z velmi vážného důvodu a pro legitimní účely, jako je 

například ochrana majetku. Musí být stanovena doba uchovávání záznamů, která by neměla 

přesáhnout délku několika dnů. Monitorované osoby musí být informovány o instalaci 

a provozu kamerového systému. Příkladem může být informační tabule instalovaná 

v prostorech Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Obr. 1). [19] 

 

Obr. 1 Označení prostoru monitorovaného kamerami [autor] 

4.3 Doplňující právní normy 

Doplňujícími právními normami se pro účely této diplomové práce rozumí takové 

zákony, které jsou uplatňovány ve specifických případech a přímo stanovují povinnost zajistit 

fyzickou ochranu. Jedná se například o Zákon o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, Zákon o střelných zbraních a střelivu nebo o Zákon o prevenci 

závažných havárií.  
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4.3.1 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Utajovaná informace je zákonem definovaná jako „informace v jakékoliv podobě 

zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo 

zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 

a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139)“ [26]. 

Jestliže vysoká škola zachází s utajovanou informací, pak musí zajistit adekvátní 

zabezpečení stanovené zákonem a doplňujícími právními předpisy. Druhy zajištění ochrany 

utajovaných informací jsou personální bezpečnost, průmyslová bezpečnost, administrativní 

bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů 

a kryptografická ochrana. Fyzická bezpečnost se zajišťuje ostrahou, režimovým opatřením 

a technickými prostředky. Míra zabezpečení koresponduje se stupněm utajení 

zpracovávaných informací. [26] 

Zákon dále stanovuje podmínky pro přístup k utajovaným informacím, zásady pro 

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

4.3.2 Zákon o střelných zbraních a střelivu 

Tento zákon upravuje mj. podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání 

zbraní nebo střeliva a práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva. V § 58 je pak přímo 

stanovena povinnost zabezpečit zbraně nebo střelivo. Míra zabezpečení závisí na kategorii 

a počtu zbraní či střeliva. [22] 

4.3.3 Zákon o prevenci závažných havárií 

Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Bude-li se 

v prostorech vysoké školy vyskytovat takové množství definovaných nebezpečných látek, že 

bude škola zařazena do skupiny A nebo skupiny B dle zákona, bude muset být vypracován 

plán fyzické ochrany. V plánu fyzické ochrany se uvádí bezpečnostní opatření, kterými jsou 

analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo 

zařízení, režimová opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. [27]  
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5. Charakteristika technické fakulty 

Obecně rozeznáváme několik druhů fakult. Kromě technických fakult existují fakulty 

přírodovědní, společenskovědní, lékařské, pragmatické, atd. Každý typ fakulty má svá 

specifika. Liší se chráněnými aktivy či určitými prostory. Pro úplnost je uveden způsob řízení 

fakulty, kterým se nastíní princip jejího fungování. 

5.1 Management fakulty 

Systém řízení je pro fakulty veřejných vysokých škol stanoven zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách. Řídícími orgány fakulty jsou děkan, akademický senát fakulty, vědecká 

rada fakulty a tajemník. 

Děkan stojí v čele fakulty. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Podává návrhy 

k projednání akademickému senátu fakulty a vědecké radě fakulty. Zároveň plní funkci 

předsedy vědecké rady fakulty. Je jmenován a odvoláván rektorem na návrh akademického 

senátu fakulty. Funkci děkana může jedna osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí 

funkční období, která jsou čtyřletá. Děkan je zastupován proděkany.  

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým 

orgánem. Členové jsou voleni z řad akademických pracovníků a studentů fakulty. Člen 

akademického senátu nemůže zároveň vykonávat funkci rektora, prorektora, děkana ani 

proděkana. Zásadním posláním akademického senátu fakulty je schvalování rozdělení 

finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontrolování jejich využívání. Jeho 

druhým významným úkolem je usnášet se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě 

navrhovat jeho odvolání z funkce. K dalším řídícím činnostem akademického senátu fakulty 

patří na návrh děkana rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení 

fakultních pracovišť, schvalovat návrhy vnitřních předpisů fakulty nebo také schvalovat 

jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty. 

Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám předloženým děkanem. Schvaluje studijní 

programy a projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 

a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty. Její celková působnost je obvykle 

stanovena jednacím řádem vědecké rady fakulty. Členové vědecké rady fakulty jsou 

významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje svou činnost, z řad akademických 

zaměstnanců i externistů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni předsedou rady, tedy děkanem.  

Povinností tajemníka je řídit hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu daném 

opatřením děkana. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. 
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5.2 Prostory fakulty 

Technické fakulty se vyznačují především svými laboratořemi, kde se obvykle nachází 

také nebezpečné látky, které mohou být zneužity k páchání trestné činnosti. Ostatní prostory 

fakulty nejsou tak specifické a obvykle se s nimi setkáme také na jiných než technických 

fakultách. Významy prostorů technické fakulty jsou dále upřesněny. V těchto prostorech se 

vyskytuje majetek technické fakulty tvořící její aktiva.  

Administrativní chod fakulty se zajišťuje v prostorech děkanátu, katedry a studijního 

oddělení. V prostorech děkanátu se nachází kanceláře vedení školy, především však kancelář 

děkana a jeho sekretariát. Bývají zde uloženy dokumenty týkající se vedení fakulty, 

zaměstnanců a studentů. V prostorech katedry se nachází kanceláře vedení katedry, kde jsou 

umístěny dokumenty týkající se fungování katedry a zaměstnanců. Na studijním oddělení jsou 

vedeny důležité listiny týkající se především studentů.  

Technické zajištění provozu budovy se provádí v prostorech dílny a technologií. Dílny 

jsou vybaveny nářadím. Jsou zde prostory, které slouží jako zázemí pro zaměstnance dílny 

a nachází se zde jejich osobní věci. Technologiemi se rozumí prostory, kde je přístup 

k uzávěrům a rozvodům tepla, vody, plynu, vzduchotechniky, elektrických obvodů či odpadní 

vody. Mohou to být také sklady pro sekačku na trávu nebo frézu a sklady nebezpečných látek 

Výuka se provádí ve čtyřech základních typech učeben, kterými jsou laboratoře, 

specifické posluchárny, posluchárny, auly a přednáškové sály. Laboratoře jsou stěžejním 

prostorem technické fakulty. Mohou se zde nacházet nebezpečné látky, speciální měřící 

prostředky a jiná technická či technologická zařízení mající vysokou hodnotu. Specifická 

posluchárna je vybavena speciálními výukovými prostředky. Typickým příkladem je 

počítačová učebna. Auly či přednáškové sály se vyznačují velkou kapacitou. Obvykle jsou 

projektovány pro více než 200 osob, čímž se stávají shromažďovacími prostory podle normy 

ČSN 73 0831 a musí být splněny podmínky požární ochrany, jako je např. panikové kování 

na východových dveřích. Bývají vybaveny projekční a zvukovou technikou, případně jinými 

potřebnými či dekoračními prvky. Posluchárna je oproti aule nebo přednáškovému sálu menší 

a méně technicky vybavená. Bývá zde instalováno projekční zařízení.  

Fakulta by se neobešla bez typických prostorů, které napomáhají zkvalitnit a zjednodušit 

život studentů a zaměstnanců na fakultě. K takovým patří objekt knihovny, kde jsou uložena 

skripta, vědecké knihy, unikátní písemnosti či normy. Součástí knihovny obvykle bývá 

studovna, která je vybavena výpočetní technikou. Tyto prostory tvoří také studentské šatny, 
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které jsou vybaveny skříňkami, kde si mohou studenti dočasně odložit své věci. Ke stravování 

slouží bufet či občerstvení, kde se nachází zboží určené k prodeji a denní tržba, a objekt 

menzy. V menze se vydávají obědy studentům a zaměstnancům školy. Nákup obědů probíhá 

většinou karetním systémem. V prostorech menzy tedy obvykle nedochází k manipulaci 

s penězi.  

Neméně důležitou částí fakulty jsou vstupní a spojovací prostory. Nejdůležitějším 

vstupním prostorem je hlavní vstup. Hlavní vstup odděluje vstupní vestibul od vnějšího okolí. 

Je určen pro zaměstnance, studenty i veřejnost. Vstupní vestibul by měl být reprezentativní, 

jelikož právě zde se vytváří první dojmy o fakultě každého návštěvníka. Bývají zde umístěny 

informace o fakultě nebo vystavené předměty typické pro zaměření fakulty. U hlavního 

vstupu se nachází také vrátnice, recepce či dohledové pracoviště, kde jsou umístěny ovládací 

prvky instalovaných systémů. Může se jednat například o systémy elektrické požární 

signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře nebo o systémy poplachových zařízení. Případně 

jsou zde také umístěny monitory instalovaného kamerového systému. Ostatní vstupy pak 

neslouží pro veřejnost ani pro studenty. Přístup zde mají jen vybraní zaměstnanci. Vstupy 

a ostatní prostory fakulty jsou spojeny chodbami. Denně projde nejvíce osob hlavními 

trasami. 

5.3 Aktiva fakulty 

Aktiva technické fakulty jsou tvořena hmotným a nehmotným majetkem.  

Součástí hmotného majetku fakulty může být vybavení, speciální přístroje a pomůcky, 

servery a přenosová zařízení, skladové zásoby, technologická zařízení, finanční hotovost, 

unikátní technické vybavení, prototypy technického charakteru, umělecké předměty a sbírky, 

nebezpečné a návykové látky, ionizující látky, hořlavé a výbušné látky. Uvedené předměty 

zájmu se v objektu fakulty mohou vyskytovat v různých hodnotách, od nízké (do 200 tis. Kč) 

přes střední (mezi 200 tis. a 500 tis. Kč) až po vysokou (nad 500 tis. Kč) hodnotu. Celková 

hodnota hmotného majetku fakulty se tak může vyšplhat do několika miliónů korun, 

v některých případech až do desítek miliónů korun.  

K nehmotnému majetku fakulty patří běžné písemnosti a data, citlivé písemnosti a data, 

neveřejné informace a data, osobní údaje, utajované informace, obchodní tajemství, 

technologické informace, informace z bezpečnostních technologií, užívaný či vyvíjený 

software. Nehmotný majetek není zcela vyčíslitelný v penězích, ale jeho odcizením nebo 

zneužitím by mohla být fakultě způsobená i značně velká újma.  
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6. Srovnání podobných objektů 

Pro znázornění odlišností fyzické ochrany fakult veřejných vysokých škol bude 

provedeno porovnání technických fakult obdobného zaměření. K tomuto účelu byly vybrány 

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (FAST) a stavební 

fakulta jiné univerzity (SF). 

6.1 Fakulta stavební VŠB -  TU Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) je jednou ze sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava (VŠB – TUO). Vznikla k 1. 1. 1997, což jí staví do role druhé nejmladší 

fakulty. Při jejím vzniku byl Fakultě stavební přiznán také její znak a logo (Obr. 2).  

  

a) b) 

Obr. 2 a) Znak Fakulty stavební; b) Logo Fakulty stavební [5] 

Později, v roce 2002, byla založena už jen Fakulta bezpečnostního inženýrství. Fakulta 

stavební navázala na dlouholetou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB – TUO. Vznikla 

oddělením oborů „Průmyslové a městské stavitelství“ a „Geotechnické a dopravní 

stavitelství“, které byly vyučovány na Hornicko-geologické fakultě. Velkou měrou se o vznik 

této fakulty zasloužily Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, 

Český svaz stavebních inženýrů – pobočka Ostrava a Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

(ostravská pobočka). Magistrát města Ostravy také výrazně podpořil zřízení stavební fakulty, 

a to především tím, že nabídl účinnou pomoc při zajišťování objektů pro fakultu. V roce 1998 

pak daroval Fakultě stavební objekt školy na ulici Ludvíka Podéště v Ostravě – Porubě, kde 

dodnes sídlí. Objekt byl zrekonstruován a v letech 2007 až 2009 byl přistavěn nový pavilon 

velkých poslucháren. V dnešní době na Fakultě stavební studuje přes dva tisíce studentů. [5] 

6.1.1 Charakteristika prostředí FAST 

Objekt Fakulty stavební se nachází na okraji panelové zástavby v Ostravě – Porubě, 

sousedí se střední odbornou školou a nedaleko bylo postaveno velké nákupní centrum. 

K objektu vedou veřejné i soukromé komunikace, které jsou za snížené viditelnosti osvětleny. 
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V okolí se vyskytují převážně zatravněné plochy, které z pohledu bezpečnosti představují 

přehledný a pozorovatelný prostor.  

Objekt je tvořen osmi budovami, které jsou spojeny průchody. Součástí areálu fakulty je 

také oplocené parkoviště s garážemi. Mapa areálu s rozmístěním a označením budov 

a s vyznačením významných prvků je zobrazena v příloze č. 1. Obvodové zdi objektu jsou 

těžké stavební konstrukce. Střecha je pochůzná. Okna nejnižších pater jsou snadno přístupná 

bez šplhání. Hlavní vstupy obsahují prosklené plochy, ostatní vstupy jsou plné pevné 

konstrukce. V objektu jsou dva hlavní vstupy, kde je vstup částečně omezen, a to především 

otevírací dobou fakulty. Dále jsou zde čtyři ostatní vstupy, které slouží především pro 

zaměstnance.  

Příchozí vstoupí hlavním vstupem do vstupního vestibulu, 

kde se nachází recepce. Chodbami se pak dostává do dalších 

prostor fakulty. Prostory děkanátu a kateder mají fyzicky 

vymezené hranice (Obr. 3). Dalšími významnými prostory 

v objektu Fakulty stavební jsou aula, přednáškové sály, 

posluchárny, specifické posluchárny, laboratoře, objekt 

knihovny, studentské šatny, občerstvení, dílny a technologie. 
 

Obr. 3 Hranice děkanátu 

[autor] 

 

6.1.2 Identifikace aktiv FAST 

V objektu Fakulty stavební se nachází hmotný i nehmotný majetek. Hmotný majetek se 

v objektu fakulty vyskytuje v podobě vybavení, speciálních přístrojů a pomůcek, serverů 

a přenosových zařízení, technologických zařízení, unikátního technického vybavení, 

skladových zásob a finanční hotovosti. Majetek fakulty je nízké, střední i vysoké hodnoty. 

Většinou je nahraditelný v delší době a jeho ztráta vyvolá citelný dopad. Pouze skladové 

zásoby a finanční hotovost, které mají jen nízkou hodnotu, jsou nahraditelné v krátké době 

a jejich ztráta představuje minimální dopad. V následujících tabulkách je uvedena klasifikace 

hmotného majetku fakulty dle kritéria hodnoty (Tab. 1) a nahraditelnosti (Tab. 2). 

Celková hodnota hmotného majetku Fakulty stavební je vyšší než 3 200 000 Kč.  
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Tab. 1 Klasifikace hmotného majetku Fakulty stavební dle kritéria hodnoty [autor] 

Poř. 
č. 

Charakter  
hmotného majetku 

Kritérium hodnoty 

Nízká  
hodnota1) 

Střední 
hodnota2) 

Vysoká 
hodnota3) 

1 Vybavení    
2 Speciální přístroje a pomůcky    
3 Servery a přenosová zařízení    
4 Technologická zařízení    
5 Unikátní technické vybavení    
6 Skladové zásoby    
7 Finanční hotovost    

1) 
Hodnota majetku do 200 000 Kč 

2) 
Hodnota majetku v rozmezí 200 000 až 500 000 Kč 

3) 
Hodnota majetku nad 500 000 Kč 

Tab. 2 Klasifikace hmotného majetku Fakulty stavební dle kritéria nahraditelnosti [autor] 

Poř. 
č. 

Charakter  
hmotného majetku 

Kritérium nahraditelnosti 

Nahraditelné 
v krátké době1) 

Nahraditelné 
v delší době2) 

Nenahraditelné 

1 Vybavení    
2 Speciální přístroje a pomůcky    
3 Servery a přenosová zařízení    
4 Technologická zařízení    
5 Unikátní technické vybavení Není stanoveno 

6 Skladové zásoby    
7 Finanční hotovost    

1) 
Ztráta by znamenala minimální dopad 

2) 
Ztráta by znamenala citelný dopad 

Nehmotný majetek fakulty tvoří běžné písemnosti, citlivé písemnosti a data (neoprávněné 

zveřejnění, použití, změna, ztráta nebo zničení by mohlo způsobit škodu osobě či instituci), 

neveřejné informace a data (informace dostupné omezenému okruhu uživatelů), osobní údaje 

(jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů) a informace 

z bezpečnostních technologií (záznamy z CCTV, záznamy o funkčnosti bezpečnostních 

technologií, bezpečnostní kódy).   

6.1.3 Stávající systém zabezpečení FAST 

Vedení fakulty stanovilo bezpečnostní politiku, která je rozpracována dalšími vnitřními 

předpisy zabývajícími se mimo jiné také fyzickou ochranou. Fakulta má vypracované 

směrnice pro výkon fyzické ostrahy, vnitřní řád definující režimová opatření, režim 
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manipulace s hmotným a nehmotným majetkem a smlouvy k zajištění servisu systému 

technické ochrany (STO). Jsou stanovena také opatření a postupy pro mimořádné události. 

Jsou zde vyčleněni bezpečnostní pracovníci, jimiž jsou vedoucí zaměstnanci zabývající se 

řízením bezpečnostní problematiky, jako jedné z oblastí svých kompetencí a povinností. Dále 

jsou bezpečnostními pracovníky zaměstnanci odpovídající konkrétně za fyzickou ochranu 

a správci STO odpovídající za správu, provoz a řízení servisní činnosti těchto systémů. 

Objekt Fakulty stavební je zabezpečen mechanickými zábrannými prostředky, 

poplachovým zabezpečovacím systémem, kamerovým (CCTV) sledovacím systémem, 

elektrickou požární signalizací a fyzickou ostrahou.  

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zajištěna formou strážní služby. Tuto činnost vykonávají vlastní 

zaměstnanci fakulty, kteří provádí místní výkon, pochůzkovou činnost a monitoring 

poplachových systémů. Strážní služba není vykonávaná nepřetržitě, ale pouze ve stanovenou 

pracovní dobu, a to ve všední dny od 5:30 do 22:00 hodin a o víkendech od 8:00 do 16:00 

hodin. Kontrolu činnosti fyzické ostrahy provádí děkan. 

Perimetrická a plášťová ochrana 

Objekt fakulty je částečně 

oplocen nízkým průhledným 

plotem. Vstup a vjezd do areálu 

fakulty stavební je zajištěn hlavní 

bránou (Obr. 4). Kromě hlavní 

brány, je součástí oplocení také 

brána pro zaměstnance. Prostor je 

monitorován CCTV kamerovým 

systémem se záznamem. V okruhu  

 

Obr. 4 Hlavní brána do areálu FAST [autor] 

jsou instalovány pevné i otočné kamery. Okna jsou chráněna předokenními roletami. Hlavní 

a ostatní vstupy jsou opatřeny mechanickými zámky. Hlavní vstupy jsou pak doplněny 

kamerovým systémem. 
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Zabezpečení prostorů fakulty 

Prostory fakulty jsou zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky, poplachovým 

zabezpečovacím systémem a elektrickou požární signalizací. Některé místnosti jsou navíc 

monitorovány kamerovým systémem. U většiny prostorů je stanoven režim vstupu a klíčový 

režim. Detailnější rozpis instalovaných bezpečnostních prvků je znázorněn v následující 

tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3 Zabezpečení prostorů FAST [autor] 
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Místní signalizace  
poplachových stavů 

         
  

 
 
 

Vyvedení signalizace  
na vzdálené PPC 

         
  

 
 
 

SKV – Systém kontroly vstupu; CCTV – Uzavřený televizní okruh;  BT – Bezpečnostní třída;  

PZS – Poplachový zabezpečovací systém; PPC – Poplachové přijímací centrum   



Diplomová práce 

17 

6.2 Stavební fakulta 

Tato stavební fakulta má dlouholetou historii v různých stavitelských směrech. Vzhledem 

k neudělení oficiálního povolení k místní prohlídce a zveřejnění výsledků druhé fakulty, bude 

tato uvedená obecně. Informace o fakultě byly získány na základě dřívějších zkušeností. 

6.2.1 Charakteristika prostředí SF 

Fakulta je součástí komplexu budov univerzity. Hustotu zástavby lze klasifikovat jako 

střední, administrativního a obchodního zaměření. K objektu vedou veřejné komunikace, 

které jsou za snížené viditelnosti osvětleny. Objekt není oplocen a je k němu volný přístup.  

Objekt fakulty je tvořen dvěma budovami propojenými průchody, přičemž vyšší z nich 

má čtrnáct nadzemních podlaží. Obvodové zdi objektu jsou těžké stavební konstrukce. Okna 

nejnižších pater jsou snadno přístupná bez šplhání. Hlavní vstup je tvořen prosklenou 

plochou, ostatní vstupy jsou plné pevné konstrukce. Kromě jednoho hlavního vstupu je zde 

dalších sedmnáct ostatních vstupů, které slouží především pro zaměstnance.   

6.2.2 Identifikace aktiv SF 

Aktiva SF lze stanovit stejně jako u FAST (viz kapitola 6.1.2), jelikož se neuvádí žádný 

konkrétní majetek. Charakter hmotného i nehmotného majetku obou fakult je srovnatelný. 

Hodnota majetku je stanovena jen orientačně. 

6.2.3 Stávající systém zabezpečení SF 

Vedení fakulty se zabývá bezpečnostní politikou. Jsou ustanoveni pracovníci, kteří řeší 

problematiku bezpečnosti fakulty.  

Objekt stavební fakulty je zabezpečen mechanickými zábrannými prostředky, 

poplachovým zabezpečovacím systémem, kamerovým (CCTV) sledovacím systémem, 

elektrickou požární signalizací a fyzickou ostrahou.  

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zajištěna nepřetržitou místní strážní službou. Ostraha provádí místní 

výkon, pochůzkovou činnost a monitoring poplachových systémů. 

Perimetrická a plášťová ochrana 

Perimetrická ochrana u objektu SF není zajištěna, jelikož okolí fakulty je veřejně 

přístupný prostor. Snadno přístupná okna jsou chráněna mřížemi. Vstupy do objektu jsou 

monitorovány kamerovým CCTV sledovacím systémem se záznamem.  
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Vstup do objektu hlavním vstupem je omezen turnikety, kterými je možné projít pouze 

přiložením platné identifikační karty. Všechny návštěvy se musí hlásit na vrátnici. Turnikety 

jsou snímány kamerami. Ostatní vstupy jsou uzavřeny a jsou vybaveny systémem kontroly 

vstupu.  

Zabezpečení prostorů fakulty 

Zabezpečení prostorů stavební fakulty je znázorněno v následující tabulce (Tab. 4). 

Tab. 4 Zabezpečení prostorů SF [autor] 
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SKV – Systém kontroly vstupu; CCTV – Uzavřený televizní okruh;  BT – Bezpečnostní třída;  

PZS – Poplachový zabezpečovací systém; PPC – Poplachové přijímací centrum 



Diplomová práce 

19 

6.3 Porovnání zabezpečovacích systémů fakult FAST a SF 

Na obou fakultách je implementovaný bezpečnostní systém, ale s jinou strategií přístupu. 

Nejmarkantnější rozdíly jsou v perimetrické a obvodové ochraně, ve způsobu provádění 

fyzické ostrahy a v systému kontroly vstupu. Porovnání zabezpečení prostorů fakult FAST 

a SF je znázorněno v následující tabulce (Tab. 5). 

Tab. 5 Porovnání zabezpečení prostorů FAST a SF [autor] 
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SKV – Systém kontroly vstupu; CCTV – Uzavřený televizní okruh;  BT – Bezpečnostní třída;  

PZS – Poplachový zabezpečovací systém; PPC – Poplachové přijímací centrum 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Následující kapitoly jsou uvedeny v Technické zprávě k diplomové práci. 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů, může být tato část diplomové práce zveřejněna pouze se souhlasem společnosti 

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. 
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11. Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřená na návrh fyzické ochrany prostorů veřejné vysoké 

školy, konkrétně technické fakulty. Cílem bylo zjistit a popsat rizika spojená s ochranou 

technické fakulty, sestavit přehled prostorů vyskytujících se na technické fakultě, navrhnout 

jejich vhodné rozmístění v objektu a navrhnout způsob zabezpečení jednotlivých prostorů pro 

minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

Úvodní část dokumentu je teoretická. Je zde uveden přehled zákonů, které se dotýkají 

řešené problematiky. Nejvýznamnějším právním předpisem pro tuto práci je Zákon 

o vysokých školách, který upravuje fungování vysokých škol. Dále je charakterizována 

technická fakulta, kde jsou definovány prostory technické fakulty a popsána možná aktiva 

fakulty. Pro znázornění odlišností fyzické ochrany fakult veřejných vysokých škol bylo 

provedeno porovnání dvou stavebních fakult.  

Následuje praktická část, kde jsou naplňovány stanovené cíle. Zjištění a popsání rizik 

spojených s ochranou technické fakulty bylo dosaženo rozborem bezpečnostní situace 

v prostředí veřejných vysokých škol a analýzou stromem událostí. Metodou určení cílů byla 

stanovena důležitost jednotlivým druhům prostorů technické fakulty. Podle přiřazení této 

vlastnosti byly prostory rozděleny do čtyř kategorií. Následně bylo navrženo rozmístění 

prostorů fakulty dle kategorií.  

Byly vypracovány dva návrhy fyzické ochrany technické fakulty. První návrh se 

vyznačuje vyšším stupněm poplachového zabezpečovacího systému ve vybraných prostorech 

a dálkově řešenou fyzickou ostrahou. Druhý návrh je charakteristický stejným stupněm 

poplachového zabezpečovacího systému ve všech prostorech fakulty a místně řešenou 

fyzickou ostrahou. Každý návrh fyzické ochrany se skládá z návrhu technických opatření, 

fyzické ostrahy a režimové ochrany. Technická a režimová opatření byla volena na základě 

kategorizace prostorů/objektů technické fakulty. Oba návrhy byly doplněny o ekonomické 

zhodnocení. Tyto dva návrhy byly porovnány v devíti kritériích. Stanoveným kritériím více 

vyhovoval první návrh. Tímto bylo dosaženo dalšího cíle, a to navržení způsobu zabezpečení 

jednotlivých prostorů pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

Byly naplněny všechny stanovené cíle diplomové práce. Výsledky budou součástí 

podkladových materiálů k vypracování normy Bezpečnostního standardu fyzické ochrany 

prvků kritické infrastruktury. V praxi by tato práce mohla posloužit děkanům technických 

fakult při rozhodování o implementaci fyzické ochrany.  
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