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1 Úvod 

 

I v dnešní uspěchané době, kdy upřednostňujeme své potřeby před potřebami jiných, 

je důležité  zamyslet se nad péčí o naše blízké. Velmi opomíjenou oblastí je péče o staré  

a nemohoucí spoluobčany, kteří by s pomocí rehabilitace a specializované péče mohli docílit 

zlepšení svého zdravotního stavu. Jedním ze zdravotních zařízení, které tyto služby poskytuje 

je i léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium s.r.o ve Frýdku-Místku. Tento objekt jsem  

si vybrala z toho důvodu, že již několik let v této organizaci brigádně pracuji a za tu dobu 

jsem si povšimla mnoha rizik, která ohrožují chod léčebny. 

Je smutné a zarážející, že v dnešní společnosti je nutné chránit i tato zařízení proti 

násilným trestným činům. Nejen špatná sociální situace, ale i různé závislosti na léčivech  

či drogách mohou zapříčinit snahu o vloupání do podobných objektů.  

Podle Maslowovy pyramidy potřeb je zřejmé, že člověk nejdříve dbá na uspokojení 

svých fyziologických potřeb a na společenská rizika z toho plynoucí neklade zřetel. Faktem 

zůstává, že zajištění objektů proti krádežím a vloupání je jednodušší, než změnit společnost 

jako takovou. Dnešní doba nám již umožňuje své vlastnictví účinně chránit, i když pořád 

platí, že jediná možnost jak stoprocentně ochránit svůj majetek před zloději je žádný majetek 

nevlastnit. 

V této práci se prolínají dvě velká rizika související s provozem léčebny dlouhodobě 

nemocných. Prvním je ochrana aktiv léčebny a druhým je ochrana samotných pacientů,  

kteří si svým jednáním mohou záměrně či nevědomě ublížit. 

Práci jsem tématicky rozdělila do několika částí. Po úvodu následují kapitoly 

zaměřené na právní posouzení problému a teoretické přiblížení fyzické ochrany. Čtvrtá 

kapitola je věnována již samotné léčebně a nalezneme v ní mezi jinými i popis budovy  

či denní režim chodu léčebny. Stávající zabezpečení léčebny je popsáno v páté kapitole,  

která také poukazuje na většinu slabých míst v ochraně. Následující kapitoly se věnují  

již specifikovaným rizikům, která analyzuji, dále navrhuji vhodná opatření pro jejich snížení  

a v neposlední řadě uvádím i ekonomickou náročnost těchto řešení. 
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2 Teoreticko - právní část  

 

Pro ochranu osob a majetku  v České republice neexistuje komplexní právní předpis. 

V následující kapitole uvedu příklady některých zákonů a norem, které se této problematiky 

týkají a také zákon upravující poskytování služeb léčeben dlouhodobě nemocných. 

 

2.1 Základní právní předpisy 

 

V následující kapitole jsou uvedeny vybrané platné zákony. 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

Základním zákonem našeho státu je Ústava České republiky. Je rozdělena do devíti 

částí, preambule a osmi hlav o 113 článcích. Dle Ústavy může každý občan činit to, co není 

zákonem zakázáno a také nesmí být nucen k tomu, co zákon neukládá, jelikož je Česká 

republika demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka. [19, 22] 

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů  

Součástí Ústavy České republiky je i Listina základních práv a svobod, podle které 

jsou si lidé rovní v právech a důstojnosti a stát je založen na demokratických hodnotách. 

Soukromí a nedotknutelnost osoby je zaručena. Významným právem je právo vlastnit majetek 

a jakýmkoliv způsobem ho chránit. Skládá se z šesti částí o 44 článcích. [23] 

 

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

Chrání zájmy a práva fyzických a právnických osob. Skládá se z obecné části, zvláštní 

části a přechodných a závěrečných ustanovení. Vymezuje například trestné činy, přečiny  

a zločiny a jen trestní zákon stanovuje sankce, které lze za jejich spáchání uložit. [24] 
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Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové 

vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, 

pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony osobami. [25] 

 

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

Jedná se o zákon upravující nakládání a zpracování osobních a citlivých údajů. Osobní 

údaj je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Citlivý údaj 

je takový údaj, který vypovídá o etnickém, rasovém či národnostním původu, a dále údaje  

o zdravotním stavu atd. [26] 

 

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

Pracovněprávní vztahy jsou upraveny zákoníkem práce. Mezi základní zásady, které 

vyplývají z tohoto zákona, řadíme zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance, 

spravedlivé odměňování zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon 

práce a jiné. [27] 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování upravuje zdravotní  

a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti 

pacientů a osob pacientům blízkých, zdravotních pracovníků, poskytovatelů zdravotních 

služeb, jiných odborných pracovníků apod. Pod tento zákon spadají i léčebny dlouhodobě 

nemocných. [28] 
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2.2 Technické normy 

 

V následující kapitole je uveden výčet vybraných platných technických norem. 

ČSN EN 356  Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku: 2000. 

Tato norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro bezpečnostní zasklení 

zabraňující vniknutí zlodějů či útoku vandalů. Zařazuje dané výrobky do 8 kategorií 

odolnosti. [3] 

 

ČSN EN 1143-1  Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, kvalifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory: 2013. 

Tato evropská norma stanovuje základ pro klasifikaci a zkoušení mobilních 

skříňových trezorů, ATM trezorů, ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů 

 a vestavěných trezorů. [4] 

 

ČSN EN 1300  Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření: 2005. 

Tato norma mimo jiné uvádí schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností 

klasifikace průlomové odolnosti proti skrytému a destrukčnímu napadení. [5] 

 

ČSN EN 1627  Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Požadavky a klasifikace: 2012. 

Tato norma určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání, určuje 

požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken apod. [6] 

 

ČSN EN 1628  Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2012. 
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Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení 

k hodnocení  vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, lehkých obvodových plášťů, oken, 

mříží a okenic. [7] 

ČSN EN 1629  Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2012. 

Tato norma obsahuje určení zkušební metody pro stanovení odolnosti při dynamickém 

zatížení k hodnocení  vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, lehkých obvodových plášťů, 

oken, mříží a okenic.  [8] 

 

ČSN EN 1630  Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům  

o vloupání: 2012. 

Tato norma obsahuje určení zkušební metody pro stanovení odolnosti proti manuálním 

pokusům o násilné vloupání  k hodnocení  vlastností odolnosti proti násilnému vloupání 

u dveří, lehkých obvodových plášťů, oken, mříží a okenic.  [9] 

 

ČSN EN 1906  Stavební kování – Dveřní štítky, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební 

metody: 2012. 

Tato evropská norma určuje zkušební metody a požadavky na trny klik a připevňovací 

prvky, ovládací momenty, přípustný volný posuv a ochranu, životnost, statickou pevnost  

a odolnost proti korozi klik s pružinami a bez pružin atd. [10] 
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3 Fyzická ochrana 

 

Fyzická ochrana zajišťuje ochranu před negativními událostmi, které mohou ovlivnit 

chod organizace. Je důležité chránit osoby, hmotný i nehmotný majetek. Ochranná opatření 

by měla mít maximální možný účinek, avšak snahou je dosáhnout toho při co nejnižších 

nákladech. [15] 

 

3.1 Integrovaný bezpečnostní systém 

 

Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen IBS) je ucelený z řady technických prvků, 

které jsou propojeny vazbami. Prvky a vazby, které tvoří strukturu bezpečnostního systému 

jsou: 

 mechanický zábranný systém 

 signalizační a monitorovací systém 

 systém organizačních opatření a ostrahy 

Zajištění efektivní bezpečnosti objektu závisí na kombinaci všech zmíněných systémů 

a to v dostatečné míře. [20] 

 

3.2 Klasická ochrana 

 

Klasická ochrana tvoří pomyslnou základnu systému bezpečnosti a ochrany majetku. 

Jedná se o veškeré mechanické zábranné systémy, které slouží ke ztížení násilného vniknutí 

do objektu či chráněné zóny nepovolanou osobou.  Překonání zábranných systémů vyžaduje 

určitý čas, který musí být pachatelem vynaložen k jejich překonání. Ten může být delší než  

je pro pachatele únosné. [20] 

Mezi nejjednodušší mechanické zábrany patří provazové oplocení, kůly, závory, živý 

plot či nízké dřevěné ploty apod., které slouží především k upozornění na skutečnost,  

že se jedná o soukromý pozemek a tudíž zde není vstup volný. Již účinnější zábrany,  
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které neslouží jen k upozornění na soukromý majetek, jsou  vyšší ploty a zdi. Ty mohou  

být opatřeny i ostnatým drátem či tenkou souvislou vrstvou plochých a ostrých ostnů apod. 

Dále ochrana dveřních a okenních otvorů do objektu. [20] 

Občan se může snadno orientovat podle pyramidy bezpečnosti (Obr. 1), kdy jednotlivé 

číslo a barva vypovídá o třídě bezpečnosti, do které byl výrobek podle normy ČSN EN 1627 

zařazen. [2] 

 

 

Obr. 1  Pyramida bezpečnosti [2] 

 

3.2.1 Obvodová ochrana  

 

Obvodová ochrana zabezpečuje prostor kolem chráněného objektu tzv. perimetr.  

Ten je většinou vymezen katastrální hranicí, tvořenou obvykle umělými či přírodními 

bariérami. [20] 

Jedná se o ohrazení okolního pozemku oplocením včetně závor, bran, branek apod., 

zabraňující či omezující vstup nežádoucích osob na chráněné území. [20] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany lze obecně rozdělit do skupin: 

 klasické drátěné oplocení 

 bezpečnostní oplocení 

 vysoce bezpečnostní oplocení 

 vrcholové zábrany 

 vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky [20] 
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Klasické drátěné oplocení 

K ochraně méně významných objektů se zpravidla používá klasické drátěné oplocení, 

které je lehce překonatelné jak přelezením, tak i přeštípnutím vhodným nástrojem. Dosahuje 

výšky od 1,5 až do 2 m a vyrábí se z drátu o průměru až 3,9 mm. Lze zde řadit například 

čtvercové a cyklonové oplocení. [20] 

 

Bezpečnostní oplocení 

Náročnější požadavky k zabezpečení ohraničených prostor splňuje bezpečnostní 

oplocení, a to především svým tvarem, tloušťkou a druhem použitého materiálu (ocel, beton), 

či svou konstrukcí. Od klasického drátěného oplocení se odlišuje obtížnějším překonáváním  

a to například prostříháním, řezáním či průrazem. Mezi bezpečnostní oplocení například 

řadíme pletivo z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení, 

žiletkový drát, mřížové oplocení a také pevné bariéry. [20] 

Vysoce bezpečnostní oplocení 

Pro ochranu velmi důležitých objektů bylo vyvinuto vysoce bezpečnostní oplocení.  

Od předchozích typů se odlišuje vysokou účinností ochrany. Řadíme zde rovný a zakřivený 

plot. [20] 

 

Vrcholové zábrany 

Vrcholové zábrany se neužívají samostatně, ale vždy v kombinaci s jiným 

mechanickým zábranným systémem. Mezi vrcholové zábrany patří pevné a otočné hroty, 

otočné válce, bariéry ze žiletkového drátu či nástavce z ostnatého drátu. [20] 

 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Při vybudování oplocení či jiných bariér je pochopitelně nutné počítat i se vstupy  

do chráněného prostoru. K tomu slouží různé branky, brány, závory, turnikety a bezpečnostní 

propusti. Z důvodu snazší kontroly by měl být jejich počet minimalizován. [20] 
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3.2.2 Plášťová ochrana 

 

Plášť objektu je především tvořen stavebními prvky budovy a otvorovými výplněmi.  

Plášťová ochrana slouží především ke ztížení, či znemožnění vniknutí do chráněného prostoru 

v objektu. [20] 

 

Stavební prvky budov 

Stavební prvky budov, zejména stěny, podlahy, stropy a střechy, jsou často z hlediska 

ochrany opomíjeny. Jejich mechanická odolnost proti narušení závisí na použitém materiálu, 

jeho pevnosti, tloušťce a vlastním provedení. Zdivo s definovanou bezpečností podléhá 

přísným technologickým postupům. [20] 

 

Otvorové výplně 

Za otvorové výplně považujeme například okna, dveře, vikýře apod. Ty představují 

stálé nebezpečí pro svou snadnou překonatelnost, která hrozí bez jejich kvalitního zajištění.  

Jejich ochrana proti překonání se zvyšuje použitím kvalitního rámu, překladu, kování 

či zabudování mříží. Pro ochranu prosklených výplní se používají bezpečnostní  

skla nebo použití bezpečnostních a ochranných fólií na běžná skla . [20] 

 

3.2.3 Předmětová ochrana 

 

Úschova cenností a financí je v dnešní době nepostradatelnou součástí ochrany 

majetku. K bezpečnému uložení cenností slouží různé druhy trezorů. Ty mohou být pevně 

zabudované v budově nebo lehce přemístitelné.  

Běžné trezory mají většinou jeden tradiční klíčový-motýlkový zámek. Dva zámky již 

zaručují vyšší bezpečnost. Existují v kombinaci klíčový-klíčový, klíčový-heslový nebo méně 

používaný heslový-heslový. Pro některé druhy trezorů jsou dva zámky nezbytností. Jedná  

se například o depozitní trezory, kdy jeden klíč má obsluha a druhý zákazník. 
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Všeobecně vžité, podle konstrukce a účelu, je rozdělení na komorové trezory  

a komerční úschovné objekty. [20] 

 

Komorové trezory 

Za komorové trezory považujeme takové bezpečnostní úschovné objekty,  

které uložený obsah chrání proti násilnému vniknutí a jejich vnitřní rozměry jsou ve všech 

směrech větší než 1 m. Jsou pevnými stavebními celky budov. Důležité je i umístění 

komorového trezoru v objektu. Nevhodné umístění může podstatně ovlivnit jeho bezpečnost. 

Konstrukčně mohou být řešeny jako monolitické, panelové nebo kombinované komorové 

trezory. [20] 

 

Komerční úschovné objekty 

Do této skupiny řadíme například pokladničky, manipulační schránky a také těžké 

skříňové trezory. 

Skříňový trezor je úschovný objekt, který chrání svůj obsah proti vloupání a jedna  

jeho vnitřní strana je menší nebo rovna 1 m. Od menších osobních trezorů se liší pouze  

svou robustností a masivnějšími zábrannými prvky, konstrukci mají shodnou.  

Vestavěné trezory jsou  ideální pro zabezpečení veškerých cenných papírů, 

dokumentů, šperků, peněz a jiných hodnot, a to jak v domácnostech, obchodech či hotelích. 

Podle způsobu umístění a upevnění můžeme tyto trezory rozdělit na zabudované do zdi, 

nábytku a podlahy. Vestavěné trezory do zdi jsou zpravidla jednoplášťové ocelové schránky 

s rámem, které jsou zabudované do zdi. Kvalitně provedené zdivo o dostatečné tloušťce 

nahrazuje výplň pláště. Další možné zabudování je stabilně uvnitř nábytku,  

čímž se znesnadňuje vyhledání  a nevzbuzuje pozornost. Vysokou bezpečnostní úroveň mají 

v této kategorii trezory vestavěné do podlahy. Bezpečnost je zvýšena především tím, že celý 

pancéřový korpus trezoru je zabetonován do podlahy a pancéřové dveře nebo uzávěr  

jsou umístěny cca 15 - 20 cm pod její úrovní.  

Ke krátkodobé úschově a přepravě cenin, peněz či dokumentů může sloužit příruční 

pokladnička, která má velmi nízkou bezpečnostní úroveň. Pokladničky jsou vyrobeny 

z ocelového plechu o tloušťce 2 - 3 mm. [20] 
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3.3 Režimová ochrana 

 

Sjednocujícím a řídícím prvkem fyzické ochrany je režimová ochrana. Zahrnuje 

v sobě veškerá organizační a administrativní opatření zajišťující chod zabezpečovacího 

systému objektu. 

Všechny zásady týkající se režimové ochrany by měly být zaznamenány v organizační 

dokumentaci, interních normách organizace a měly by mít podobu směrnice režimových 

opatření. Vytvoření účinných bezpečnostních směrnic není hlavním problémem, problémy 

nastávají až s prosazováním a zaváděním do praxe. 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany řadíme statut organizace, pracovní řád, 

organizační řád, spisový řád zásady oběhu dokumentů, skartační řád a pravidla užívání 

technických prostředků. 

Dalšími dokumenty režimové ochrany mohou být technické dokumentace, provozní 

řád, krizový plán ochrany objektu či bezpečnostní projekt ochrany objektu. 

Režimová opatření dělíme na vnější a vnitřní. [21] 

 

 Vnější režimová opatření 

Vnější režimová opatření se vztahují na vstupní a výstupní podmínky chráněného 

objektu. [21] 

 

Vnitřní režimová opatření 

Týkají se především dodržování bezpečnostních směrnic, jako je omezení pohybu 

osob a vozidel v objektu, režimu pohybu materiálu či skladovacích režimů. [21] 
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4 Léčebna dlouhodobě nemocných 

 

Léčebny dlouhodobě nemocných přijímají pouze takové pacienty, u kterých je šance 

na zrehabilitování či doléčení. Pobyt je v léčebnách omezen na 90 dnů. Žádost vypisuje 

obvodní lékař. V případě hospitalizace v nemocnici ji vypisuje ošetřující lékař na oddělení. 

Žádost se předá příslušné sociální pracovnici, ta provede sociální šetření a žádost odešle. [1] 

 

4.1 Historie budovy   

 

Budova byla postavena podle projektu Ferdinanda Heinricha koncem 19. století pro 

účel sirotčince. V době druhé světové války sloužila jako škola, poté jako ústav pro přestárlé  

a práce neschopné. Roku 1960 byla budova i s přilehlými pozemky zestátněna. Koncem roku 

1973 budovu opustily poslední řádové sestry. Pro potřeby domova důchodců prošla zásadní 

přestavbou koncem 80. let. Ten zde působil do roku 1998, kdy ho nahradila léčebna 

dlouhodobě nemocných. [1] 

 

4.2 Historie léčebny  

 

Se vznikem léčebny úzce souvisí výstavba budovy domova důchodců na ulici 28. října 

ve Frýdku-Místku. Po dokončení domova důchodců vznikl prostor pro vrácení budovy 

původnímu majiteli (Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského)  a založení 

léčebny Boromeum, jejímž zřizovatelem byl majitel. Po necelých čtyřech letech se sestry 

rozhodly pronajmout budovu ke stejnému účelu nynějšímu vedení léčebny. To si k 1.1.2003 

zřídilo společnost Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. a činnost léčebny provozuje do dnes. [1] 
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4.3 Činnost léčebny 

 

Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. je lůžkové zdravotnické zařízení poskytující následnou 

péči dlouhodobě nemocným pacientům. Využívá komplexní léčby medikamentózní  

a rehabilitační, hlavní důraz je kladen na odbornou ošetřovatelskou péči. 

Kapacita léčebny je 60 lůžek, které jsou na dvou až čtyřlůžkových pokojích. Celá 

budova je bezbariérová a náleží k ní malý park sloužící k odpočinku pacientů. 

 

4.4 Režim léčebny 

 

Do léčebny jsou pacienti přijímání během celého dne, nejčastěji v dopoledních 

hodinách. Jejich doprava je zajištěna externí službou nebo přímo rodinnými příslušníky  

a to z toho důvodu, že léčebna nemá žádné vozidlo ve vlastnictví. Při příjezdu jsou sepsány 

všechny vnesené věci pacienta a cennosti spolu s doklady jsou uloženy v trezoru v pracovně 

sester a lékařů (dále jen sesterna) na příslušném oddělení. Na pokojích se nedoporučuje 

uchovávat větší hotovost. Případná výplata důchodů v hotovosti je prováděna Českou poštou 

za přítomnosti sociální pracovnice přímo pacientovi a důchod je posléze uložen do trezoru  

a nebo na přání pacienta předán rodině. 

Návštěvní hodiny jsou určeny od devíti hodin do osmnácti hodin. Návštěvy mají 

povinnost hlásit zdravotnímu personálu, za kterým pacientem dorazili.  

Povinné regulační poplatky na péči, které činní 100 Kč na osobu a den, vybírá ředitel 

léčebny ve své kanceláři v suterénu.  

Na ranní směně ve všední den se nachází kolem 20 zaměstnanců, odpoledne se jejich 

počet snižuje na 6 a noční směnu mají jen 3 zaměstnanci. Mimo všední dny se pracuje  

na dvanáctihodinové služby a v denní směně je 8 zaměstnanců a na noční směně  

jsou 3 zaměstnanci. 
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4.5 Lokalita  

 

Léčebna se nachází ve Frýdku-Místku v blízkosti frekventované silnice I. třídy,  

která je od objektu oddělena malým parkem. Severní a východní část objektu obklopuje 

penzion pro seniory, který je od areálu léčebny oddělen příjezdovou komunikací. Východním 

směrem se nachází sídliště.  

 

4.6 Popis objektu 

 

Na areálu o výměře cca 2300 m² se nachází budova léčebny, park pro pacienty  

a služební parkoviště. Park pro pacienty je oplocen dřevěným laťkovým plotem o výšce  

cca 50 cm ze tří stran, čtvrtou stranu tvoří budova léčebny. Služební parkoviště je od veřejné 

komunikace odděleno elektrickou bránou. Budova léčebny, která je čtyř podlažní, se rozkládá 

na ploše cca 850 m² a je v mírném svahu (Obr. 2).  

 

 

Obr. 2 Letecký snímek léčebny [12] 
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4.7 Dispoziční uspořádání 

 

Budova léčebny má čtyři vchody. V suterénu se nachází dva postranní a jeden hlavní 

vchod, ten slouží pro návštěvy a mimo návštěvní hodiny je uzamčen. Pravý postranní vchod 

v suterénu je uzamčen a slouží k odvozu špinavého prádla a pohřební službě k odvozu 

zesnulých. Klíč k tomuto vchodu má smluvní prádelna a také se nachází ve vyšetřovně 

k vyzvednutí pro pohřební službu. Levý postranní vchod slouží pouze jako únikový východ  

a je trvale uzamčen. Služební vchod se nachází v přízemí z levé strany budovy.   

Budova prošla částečnou rekonstrukcí, při které došlo k výměně všech oken  

za plastová, v lůžkové části jsou vybavena zámkem, aby nedocházelo k ohrožení pacientů.  

Naproti hlavního vstupu se nachází jediné schodiště v objektu, které budovu opticky 

rozděluje na dvě části. Výtah pro přepravu osob je vedle schodiště a slouží také jako 

evakuační.  

V pravé části suterénu jsou umístěny kanceláře ředitele a sociálních pracovnic, dále 

sklad špinavého prádla a místnost posledního odpočinku. V levé části suterénu se nachází 

kancelář vrchní sestry, sklad léčiv, šatny personálu a rehabilitační místnosti.  

V přízemí a v prvním patře se nacházejí lůžkové části léčebny, které jsou rozděleny  

na oddělení „B“ v přízemí (Obr. 4), kde je jedenáct standardních a dva nadstandardní pokoje  

a oddělení „A“  (Obr. 3) s devíti standardními pokoji. Každé oddělení má své sociální 

zařízení, kulturní místnost pro pacienty a sesternu. Na oddělení „A“ je pacientům a rodinám 

k dispozici kaple. Ke každému podlaží, kromě půdy, náleží i kuchyně, ty jsou navzájem 

propojeny nákladním výtahem.  

V půdním prostoru se nachází archiv. 
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Obr. 3  Oddělení „A“ [ autor] 

 

 

Obr. 4  Oddělení „B“ [ autor] 
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5 Stávající zabezpečení 

 

Jelikož se jedná o zdravotní zařízení, není vhodné, aby zabezpečovací prvky působily 

zastrašujícím dojmem na pacienty. Mohly by nepříznivě ovlivnit jejich psychický  

stav a prodloužit rehabilitaci a doléčení.  

 

5.1 Perimetrická ochrana 

 

Perimetrická ochrana je v současné době zcela zanedbatelná. Oplocení kolem parku 

má jen estetickou úlohu a je snadno překonatelné. Jediným zabezpečovacím prvkem  

je elektrická brána, která brání zcizení zaparkovaných vozidel. 

 

5.2 Plášťová ochrana 

 

V budově se nachází čtyři vchody. Vstup, který slouží jako služební vchod , je opatřen 

novými hliníkovými dveřmi, které byly na zakázku vyrobeny od firmy Alumarc s.r.o.  

Jak je možné vidět na Obr. 6, tak jejich velká část je prosklená, dveře mají kování koule-klika.  

Dveře u postraních vchodů v suterénu jsou dřevěné a z části prosklené (Obr. 7 

 a Obr. 8). Prosklenou výplň doplňují mříže. Dveře jsou již velmi staré a lehce překonatelné. 

Tyto vchody jsou stále uzamčeny a klíč k nim se nachází v sesterně na oddělení „B“. 

Dvoukřídlé dřevěné dveře v čelní části budovy sloužící jako hlavní vchod. Jsou také 

již ve špatném technickém stavu (Obr. 5) Prosklená část je chráněna mříží. Kování  

je klika-klika a mimo návštěvní hodiny je vchod uzamčen. 

Při nedávné rekonstrukci byly v celé budově vyměněny okna za plastová a na oddělení 

byly instalovány s uzamykatelnou klikou. Před rekonstrukcí byly na oknech v suterénu mříže, 

ale ty již následně nebyly instalovány.  
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                       Obr. 5  Hlavní vchodové dveře [autor]        Obr. 6  Dveře služebního vchodu [autor] 

 

                          

             Obr. 7 Pravý boční vchod [autor]                 Obr. 8  Levý boční vchod [autor] 

 

5.3 Předmětová ochrana 

 

K předmětové ochraně jsou v léčebně určeny především tři trezory. První trezor  

se nachází v kanceláři sociální pracovnice a jsou v něm uloženy vybrané regulační poplatky  
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a případné důchody pacientů. Pokud částka za poplatky převýší hodnotu 10 000 Kč,  

je odvezena ředitelem léčebny do banky. Klíč od trezoru má ředitel léčebny a vrchní sestra. 

Další dva trezory jsou umístěny na jednotlivých odděleních. Trezor je vždy umístěn 

v sesterně a obsahuje opiáty. Všechny tři trezory jsou totožného provedení, a to dvouplášťové, 

zabudované do nábytku a jsou zabezpečeny motýlkovým klíčem. 

V obou sesternách se dále nachází skříň s léky. V minulém roce vedení zakoupilo 

nové robustní kovové svařované skříně se zpevněnou výztuhou dveří a bezpečnostním 

zámkem s 2-bodovým rozvorovým mechanismem.  

Klíče od trezorů a skříní s léky na jednotlivých odděleních má vždy u sebe vedoucí 

směny. Klíče odevzdá při předání směny další službě, která má za povinnost zkontrolovat  

stav opiátů a stvrdit ho podpisem. Náhradní klíče má vrchní sestra. 

 

5.4 Režimová ochrana 

 

Režimová opatření můžeme v léčebně rozdělit do tří kategorií podle osob, 

na které se vztahuje, a to na opatření pro zaměstnance, pacienty a návštěvy. 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou povinni se při příchodu zapsat do knihy příchodů a při odchodu  

se odepsat. Mají zakázáno nosit prsteny, dlouhé náušnice, náramky a řetízky, aby nedocházelo 

k ohrožení jejich zdraví při manipulaci s pacienty, kdy pacient může záměrně či nechtěně 

zavadit o šperk.  

Dále není dovoleno držet u sebe větší hotovost, jediný úložný prostor pro osobní věci 

zaměstnanců je v šatně v suterénu. Mobilní telefony mohou mít u sebe, ale pouze s tichým 

režimem, aby nedocházelo k rušení pacientů.  

Zaměstnanci mají přístup do všech prostor na odděleních a také do většiny částí 

v suterénu.  

Zaměstnanec je povinen při opuštění koupelny či sesterny tuto místnost uzavřít,  

aby se zamezil vstup nepovolaným osobám. 
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V případě pocitu nebezpečí či ohrožení mají k dispozici slzný sprej, který mohou  

mít u sebe.  

Pacienti 

Pacienti jsou při přijetí do léčebny poučeni o svých právech a povinnostech 

vyplývajících z vnitřního řádu léčebny. Mezi nejdůležitější řadím tyto: 

 Pacienti jsou povinni s vybavením pokoje šetrně zacházet a při odchodu vše zanechat 

nepoškozené.  

 Na pokojích je zakázáno používání tepelných  elektrických spotřebičů. 

 V celé budově i areálu je přísný zákaz použití otevřeného ohně, včetně kouření. 

 Pacientům se doporučuje mít při nástupu základní osobní vybavení – osobní prádlo, 

hygienické potřeby, doklady, léky apod. Doplnění nebo obnovu zajišťuje sám pacient 

nebo jeho rodina na vlastní náklady. 

 Osobní věci si pacient ukládá do skříně na pokoji. 

 Při nástupu do léčebny nebo v průběhu pobytu může pacient požádat o úschovu 

finanční hotovosti nebo cenných věcí. 

 Léčebna nezodpovídá za věci a peněžní hotovost, které nepřevzala do úschovy. 

 Pacienti mohou opustit budovu na tzv. propustku nebo dovolenku, ale vždy 

s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Samotný odchod a příchod hlásí 

ošetřujícímu personálu. 

 Některé důvody k ukončení hospitalizace: ublížení na zdraví ostatním pacientům, 

zaměstnancům, popř. třetím osobám, šikanující jednání, slovní či fyzické útoky, 

krádež, poškozování a neoprávněné užívání majetku ostatních osob nebo léčebny, 

opakované nevhodné chování, požívání alkoholu či jiných návykových látek. [1] 

 

Návštěvy 

Pacienti mohou návštěvy přijímat od 9:00 do 18:00, pokud nejsou z hygienických 

(např. z důvodu chřipkové epidemie), technických nebo bezpečnostních důvodů omezeny  

či zakázány. 
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Návštěvy se mohou po budově pohybovat pouze s vědomím personálu.  

Před návštěvou pacienta mají povinnost nahlásit svou přítomnost ošetřujícímu personálu.  

 

5.5 Subjektivní zhodnocení stavu zabezpečení fyzické ochrany léčebny 

 

Jelikož v léčebně brigádně pracuji již čtvrtý rok, tak budovu a režim v léčebně dobře 

znám. Je zde kladen velký důraz na bezpečí a pohodlí pacientů a to na úkor zabezpečení 

majetku léčebny. Pořízení léčebných a rehabilitačních pomůcek je nákladné, a proto na jejich 

zabezpečení proti krádeži již nezbývají prostředky.  

Jedním z velkých rizik je útěk pacientů při noční směně, kdy je v budově málo 

personálu. Ač jsou pacienti v léčebně dobrovolně, může se stát, že svévolně opustí  

bez vědomí personálu budovu. V minulosti se stal případ, kdy v ranních hodinách  

byl přivezen městskou policií dezorientovaný pacient, který budovu opustil ve chvíli,  

kdy sloužící sestra konala obchůzku po pokojích a nevšimla si, že odchází. Pacient odešel 

hlavními dveřmi, které nebyly zamčeny, a byl nalezen na nedalekém náměstí. Incident se stal 

v prosinci a pacient měl na sobě jen nemocničního pyžamo, tudíž mohlo dojít k jeho 

podchlazení či umrznutí. Pacient rovněž přecházel přes silnici, na které se mu naštěstí  

nic nestalo. Incident byl zkoumán vedením léčebny, a to neshledalo pochybení na straně 

sloužící sestry. 

K velkým nedostatkům řadím zcela nedostačující oplocení a také velmi špatný 

technický stav většiny vchodových dveří. Mezi klady určitě patří režimová opatření  

a svědomitost personálu, jelikož si jsou dobře vědomi, že jejich pochybení může znamenat 

ohrožení života. 
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6  Analýza bezpečnostních rizik 

 

Všechny organizace jsou vystaveny působení vlivů a faktorů, ať už vnějších  

nebo vnitřních, které vytvářejí nejistotu k dosažení cílů. Účinek této nejistoty je riziko. Rizika 

jsou obsažena ve všech činnostech organizace. 

Analýza rizika řeší rozvíjení a chápání rizika. Analýza poskytne vstupy k posouzení 

rizik a určí ta rizika, která je potřeba řešit. Je potřeba znát následky a pravděpodobnosti 

identifikovaných událostí. [17] 

 

6.1 Ishikawův diagram 

 

K identifikaci možných rizik nebezpečí jsem zvolila diagram příčin a následků. Jedná 

se o jednoduchý a přehledný diagram vyvinutý profesorem Kaoru Ishikawou.  

Pro svou grafickou úpravu se taky nazývá „diagram rybí kostry“.  

V diagramu jsem rizika rozčlenila do pěti subsystémů, a to na perimetrickou ochranu, 

plášťovou ochranu, předmětovou ochranu, interní hrozby a externí hrozby. [16] 

Diagram je pro přehlednost uveden na obrázku číslo 9 na straně další straně. 
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Obr. 9  Ishikawa diagram [autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků 

Originální název analýzy příčin a následků je Failure Mode and effect Analysis 

(dále jen FMEA). Postup analýzy je založen na rozboru příčin selhání a určení jejich následků 

(dopadů). Poskytuje kvantitativní přístup řešení. Míra rizika se vypočítá podle vzorce (1). 

                                                               HNPR                                                               (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost výskytu 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost následků 

 Potřebné hodnoty ke stanovení míry rizika jsou uvedeny v Tab. 1.  

 

Tab. 1  Jednotlivé parametry užité v rámci metody FMEA [18] 

R Míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamná 1 Zanedbatelná 

4-10 Akceptovatelná 2 Malá 

11-50 Mírná 3 Střední 

51-100 Nežádoucí 4 Vysoká 

101-125 Nepřijatelná 5 Velmi vysoká 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá 1 Velmi vysoká 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Vysoká 

3 Pravděpodobná 3 Střední 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nízká 

5 Trvalá hrozba 5 Velmi nízká 
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V Tab. 2 jsem uvedla jednotlivá možná rizika a přiřadila k nim příslušné hodnoty 

podle Tab. 1. 

Tab. 2  Identifikace rizik [autor] 

Identifikované rizika N P H R 

Nedostatečná výška oplocení 4 5 1 20 

Přelezení oplocení 4 5 2 40 

Porucha brány 4 2 1 8 

Vysazení dveří 4 3 3 36 

Překonání dveřní výplně 4 3 3 36 

Vypáčení dveřního zámku 4 3 3 36 

Vniknutí přes okno v suterénu 4 3 3 36 

Msta zaměstnance 2 1 3 6 

Ztráta klíčů 5 3 2 30 

Únik informací 4 2 3 24 

Útěk pacienta 5 2 2 20 

Špatná organizační struktura 3 1 2 6 

Zneužití citlivých informací 4 2 3 24 

Odcizení klíčů 5 3 2 30 

Požár 5 2 1 10 

Napadení personálu 4 1 1 4 

Krádež opiátů 4 3 3 36 

Zcizení léčiv narkomanem 5 2 3 30 

Zcizení léčiv pacientem 5 1 3 15 

Krádež hotovosti z trezoru 2 2 3 12 

 
Zcizení opiátů zaměstnancem 3 1 1 3 

 

K vyhodnocení metody FMEA jsem použila Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

Je sestaven ze dvou grafů a proložen Lorenzovou křivkou, kterou tvoří relativní kumulativní 

četností výsledné míry rizika R a histogramu sestaveného z výsledné míry rizika R.  

K jejich výpočtu slouží vzorce (2) a (3). Pro přehlednost uvádím jednotlivé četnosti v Tab. 3. 

                                              




i

k

kii nnnnnN
1

321 
                                            (2) 
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Ni – kumulativní četnost daného rizika 

n1 – ni – hodnoty daného rizika 

                                                                100
N

N
F i

i                                                             (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost daného rizika v procentech 

Ni – kumulativní četnost daného rizika 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného rizika 

Tab. 3  Relativní kumulativní četnost  výsledných rizik [autor] 

Identifikované rizika R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost (%) 

Přelezení oplocení 40 40 8,25 

Vniknutí přes okno 36 76 15,67 

Vysazení dveří 36 112 23,09 

Vypáčení dveřního zámku 36 148 30,52 

Překonání dveřní výplně 36 184 37,94 

Krádež opiátů 36 220 45,36 

Odcizení klíčů 30 250 51,55 

Zcizení léčiv narkomanem 30 280 57,73 

Útěk pacienta 30 310 63,92 

Zcizení léčiv pacientem 30 340 70,10 

Únik informací 24 364 75,05 

Zneužití citlivých informací 24 388 80,00 

Ztráta klíčů 20 408 84,12 

Nedostatečná výška oplocení 20 428 88,25 

Krádež hotovosti z trezoru 20 448 92,37 

Požár 10 458 94,43 

Porucha brány 8 466 96,08 

Msta zaměstnance 6 472 97,32 

Špatná organizační struktura 6 478 98,56 

Napadení personálu 4 482 99,38 

Zcizení opiátů zaměstnancem 3 485 100,00 
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Výsledky uvedené v Tab. 3 jsem vynesla do Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou, 

jak je možno  vidět na Obr. 10. 

                         

Obr. 10 Paretův diagram [autor] 
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Po použití pravidla 80/20 z grafu vyplynulo, která identifikovaná nebezpečí zaujímají většinu  

rizik, tedy 80 %, a je nutné je řešit. Mezi nejzávažnější rizika patří vniknutí přes okno, 

vysazení dveří, vypáčení dveřního zámku, překonání dveřní výplně a krádež opiátů.  Řešení 

těchto i dalších rizik podrobně rozvádím v následující kapitole. 
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7 Návrh opatření 

 

Při návrhu opatření musím brát v úvahu povahu organizace, která se nachází v budově. 

Jelikož se jedná o zdravotnické zařízení, je zcela nevhodné použití kamerového systému  

a to z důvodu potřeby zachovat intimitu pacientů.  

Dále jsem v návrhu limitována v použití akustických a optických signalizací. 

V případě poplachu by akustická signalizace mohla vyvolat paniku u labilnějších pacientů,  

a tím způsobit větší škody, než samotný důvod poplachu. Stejným způsobem by mohla 

působit i optická signalizace umístěná v částech viditelných pacientem. Možností by bylo 

umístit ji do sesterny, avšak ta bývá při noční službě i několik hodin neobývaná a signalizace 

by tak ztratila význam. Jedinou výjimku tvoří zabezpečení opiátů, kdy je potřeba  

na neoprávněné vniknutí ihned upozornit. 

Fyzická ostraha je v tomto případě zbytečná a ekonomicky nevýhodná, v budově  

se stále nachází minimálně tři zaměstnanci. Ekonomicky nevýhodné je i zapojení 

bezpečnostní agentury. Proto se v návrhu budu soustředit především na mechanické zábranné 

systémy. 

 

7.1 Perimetrická ochrana 

 

Jak jsem uvedla výše, perimetrická ochrana je zanedbatelná. To se potvrdilo  

i provedením analýz. Proto navrhuji obehnání celého areálu plotem. Jako vhodnou variantu 

považuji použití zinkovaného svařovaného a následně poplastovaného pletiva o výšce 180 cm 

s výměrou ok 75 x 100mm a drátem 2,6mm. Pro zvýšení pevnosti jsou u tohoto pletiva  

ve vrchní části vloženy 3 vodorovné dráty. Sloupky volím Bekaclip o výšce 220 cm.  

Do areálu postačují dva vstupy, jedním z nich je již zabudovaná funkční brána pro vjezd 

vozidel, která neslouží pro vstup osob, a po konzultaci s ředitelem léčebny nenavrhuji v těchto 

místech branku. Ta bude instalována z druhé strany areálu v blízkosti hlavního vstupu. 

Vhodná branka k zvolenému typu oplocení je od stejné firmy o výšce 180 cm a šířce 100 cm 

se systémem zavírání na visací zámek. Branka je vyrobena z trubkového rámu a vypletení  
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je provedeno ze stejného materiálu jako již navrhnuté pletivo. Jako visací zámek postačí  

FAB 100 s druhým stupněm bezpečnosti. 

Použití vrcholových zábran nenavrhuji jednak z estetických důvodů, kdy například 

použití ostnatého drátu by narušovalo ráz historické budovy a dále by to mohlo nepříznivě 

působit na labilnější pacienty.  

 

7.2 Plášťová ochrana 

 

Z analýz je zřetelná nedostatečná ochrana vstupů, ta je zapříčiněna hlavně špatným 

technickým stavem dveří, jak je patrné na Obr. 5, 7 a 8. Z tohoto důvodu navrhuji výměnu 

dveří sloužící jako hlavní vchod, za bezpečnostní dvoukřídlé dveře Adlo s kováním klika-

klika (Obr.11). Tyto dveře již mají bezpečnostní skla a není nutné na ně aplikovat 

bezpečnostní fólii. U postraních vstupů v suterénu je plánovaná výměna dveří  

na měsíc červen toho roku. Dveře budou vyrobeny na míru od stejné firmy, která již vyráběla 

dveře u služebního vchodu. Ty považuji s menší úpravou za dostatečně bezpečné. Provedení 

bude až na rozměry totožné, proto navrhuji na prosklené části instalovat bezpečnostní fólie 

SC7 od firmy Next s.r.o., které ochrání výplně před vysypáním. Sklo praskne, ale zůstane 

kompaktní. Výhodou je nevytvoření prostoru pro vstup nežádoucích osob a také v případě 

náhodného rozbití zaměstnancem či pacientem, nedojde k pořezání osoby. 

Jako druhé největší riziko se jeví vniknutí přes okno v suterénu. Před výměnou oken 

byly v suterénu instalovány mříže. Jejich zpětná instalace není z ekonomického hlediska 

vhodná, jelikož mříže musí být z důvodu historického rázu budovy okrasné. Navrhuji proto 

použití bezpečnostních fólií, ty jsou průhledné a na oknech neviditelné.  
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Obr. 11  Bezpečnostní dveře Adlo [11] 

 

7.3 Předmětová ochrana 

 

Další rizika se týkají hlavně ochrany léčiv a opiátů. Ty se nacházejí  

na obou odděleních a to v sesternách. Navrhuji výměnu obou stávajících klíčových trezorů 

s opiáty za elektronické sejfy s alarmem. Jako dostačující považuji sejf Yale 200 STAND-E 

s elektronickým zámkem (Obr. 12). Po čtyřech nesprávných pokusech o zadání kódu se spustí 

alarm. Sejf má ocelové dveře o tloušťce 4 mm, plášť je silný 2 mm. Pro zvýšení ochrany léčiv 

nacházejících se mimo sejf navrhuji výměnu kování u dveřích sesterny na bezpečnostní 

kování od výrobce Assa Abloy, které je zařazeno ve třetím stupni bezpečnosti. Výměna 

celých dveří není nutná, je jen potřeba zabránit tichému vniknutí do sesterny a tím znemožnit  

nerušeně se pohybovat po místnosti. 

 

 

Obr. 12  Yale 200 STAND-E [14] 
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7.4 Režimová ochrana 

 

Dalším rizikem je odcizení klíčů. Ty mohou být odcizeny ze sesterny nebo napadením 

a následnou krádeží přímo od zaměstnance. Přes den, kdy je v léčebně dostatek zaměstnanců, 

je napadnutí nepravděpodobné, avšak kdyby k tomu došlo, minimalizace důsledků  

z toho plynoucí by byla rychlá a účinná. Nebezpečí hrozí v nočních hodinách  

a proto navrhuji, aby personál měl neustále při sobě ochranný pepřový sprej, který se nyní 

nachází v sesternách a zaměstnanci si ho berou jen v případě pocitu ohrožení. 

Režimová opatření v léčebně jsou na dobré úrovni, školení zaměstnanců je dostatečné.  

 

7.5 Opatření proti útěku pacientů 

 

Důvod k útěku mají pouze dezorientovaní a psychicky labilní osoby, které  

si své jednání neuvědomují. Ze zkušeností z předešlých let je zřejmé, že jejich útěk není 

plánovaný, je pouze jejich momentálním rozhodnutím. Z toho důvodu je jasné, že půjdou 

nejjednodušší cestou, a to dveřmi. Proto jsem navrhla výměnu starých dveří, které by i přes 

jejich uzamčení mohl pacient lehce překonat, za nové. V minulosti se stalo, že nebyly hlavní 

dveře uzamčeny a pacient odešel, proto je v návrhu počítáno i s plotem, který by pacientům  

s ohledem na jejich fyzickou zdatnost, měl svou výškou zabránit opuštění areálu. 
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8 Finanční zhodnocení 

 

V tabulce č. 4 uvádím přibližné finanční náklady na mnou navrhované zabezpečení. 

Tab. 4  Náklady za navrhované zabezpečení [autor] 

Druh Množství Kč/jednotku Kč celkem 

Pletivo 100 m             90,20  9 020 

Sloupek  40 ks     263 10 536 

Branka    1 ks  2 739  2 739 

Visací zámek    1 ks     599    599 

Bezpečnostní dveře    1 ks 18 365 18 365 

Boční dveře    2 ks 14 395 28 790 

Bezpečnostní kování    2 ks  1 744  3 488 

Sejf    2 ks  3 190  6 380 

Bezpečnostní fólie    8 m    744  5 952 

Celkem - - 85 869     

 

Finanční kalkulace ve výši 85 869 Kč je pouze přibližná. V kalkulaci jsem použila 

obvyklé ceny zboží. Například u bočních dveří jsem uvedla cenu za již dříve pořízené dveře, 

protože vedení plánuje jejich nákup od stejného dodavatele, dveře se budou lehce lišit 

velikostí a je tedy předpoklad, že i cenou. Přesné množství potřebného pletiva a bezpečnostní 

fólie mi není známé a tudíž jde jen o můj odhad. 
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9 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

léčebny dlouhodobě nemocných, a to nejen z hlediska ochrany majetku, ale i z hlediska 

možného útěku labilních pacientů. Zabezpečení se týká budovy pronajaté společností 

Gaudium s.r.o. ve Frýdku-Místku.  

V léčebně jsou umístěni takoví pacienti, u kterých se dá předpokládat zlepšení jejich 

zdravotního stavu. Pacienti zde jsou umístěni ze své vůle a na vlastní žádost. I tak může 

docházet k incidentům, kdy se psychicky labilní osoba může pokusit o opuštění léčebny  

bez vědomí personálu.  

Lepší přehlednost mé práce zajistí pomyslné rozdělení do tří částí. První  

část jsem věnovala platným právním předpisům, technickým normám a teoretickému shrnutí 

problematiky týkající se vybraných prvků fyzické ochrany.  

Druhá část je zaměřena na popis objektu a chodu léčebny. Dále v ní rozebírám 

stávající zabezpečení, jeho přednosti i nedostatky. Při popisu objektu a zabezpečení jsem 

vycházela především z vlastního pozorování a také z konzultací s ředitelem léčebny. 

Z důvodu toho, že objekt velmi dobře znám, tak tuto pomyslnou část zakončuji zcela 

subjektivním zhodnocením.  

V závěrečné části již provádím identifikaci rizik ohrožující chod léčebny. K tomu 

účelu jsem použila diagram příčin a následků profesora Kaoru Ishikawy. Dále  

jsem identifikovaná rizika vyhodnotila kvantitativní metodou FMEA. Po vyhodnocení  

jsem dospěla k názoru, že největší rizika jsou spojena s perimetrickou a plášťovou ochranou.  

V návrhu zabezpečení jsem se tedy na tyto rizika zaměřila, a navrhla vhodná opatření,  

která jsou vhodná nejenom pro ochranu majetku, ale také brání pacientům k nedovolenému 

opuštění léčebny. Při návrhu jsem také brala ohled na historický ráz budovy a především  

na potřeby pacientů. Zohledněna byla  i ekonomická náročnost opatření. 

V letošním roce plánuje vedení léčebny rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor a také 

přilehlého parku. Věřím, že má bakalářská práce může vedení léčebny poskytnout užitečné 

rady a připomínky, které mohou využít při eliminaci rizik souvisejících s chodem léčebny.  
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