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Anotace 
 

FLORČINSKÝ, Martin. Fyzická ochrana objektu FBI VŠB – TU Ostrava. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU, 2011. 44 stran.  

 

Tato bakalářská práce se zabývá především zlepšením zabezpečení pláště budovy, 

kanceláří a dalších místností areálu FBI VŠB – TU Ostrava s moţností přechodu fyzické 

ostrahy na dvousměnný provoz. Úvodní část je věnována nejdůleţitějším právním předpisům 

a technickým normám týkajícím se ochrany objektu. Následuje popis jednotlivých druhů 

bezpečnostních systémů, popis jednotlivých budov a současný stav zabezpečení objektu. 

Cílem práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu FBI VŠB - 

TU Ostrava a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout inovativní 

řešení ochrany tohoto objektu. 

Klíčová slova: analýza rizik, fyzická ochrana, elektrický zabezpečovací systém 

Annotation 

FLORČINSKÝ, Martin. Physical Protection of the Premises of Faculty of Safety 

Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU, 

2011. 44 pages.  

 

 This bachelor thesis addresses the safeguard improvement of the building skin, the 

offices, and other rooms of the FSE VSB–TU Ostrava grounds with the possible transition of 

physical protection to two shifts operation. The introductory part pursues the most important 

regulations and technical standards dealing with the objects safeguarding. Further comes the 

description of individual safety systems and of individual buildings, as well as that of the 

present state of the object security. The objective of the thesis is to identify and assess the 

relevant risks related to the physical safeguarding of the FSE VSB–TU Ostrava grounds, and 

to propose innovative solution of the object safeguarding based on theoretical and practical 

knowledge. 
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1 Úvod 

  

Majetková trestná činnost se během minulých desetiletí stala masovým sociálním 

jevem. Ta představuje téměř 80% veškeré registrované trestné činnosti. Skutečné číslo však 

můţe být ještě vyšší, jelikoţ řada krádeţí není Policii ČR vůbec hlášena. Zejména ve větších 

městech je kriminalita způsobena především vyšším počtem osob a jejich anonymitou. 

Zároveň přibývá majetkové trestné činnosti spojené s drogami, gamblerstvím či jinými 

závislosti, která je nezřídka páchána mladistvými či dokonce dětmi. Nejčastějším způsobem 

majetkové trestné činnosti je krádeţ vloupáním, kdy se pachatelé pochopitelně snaţí vyhnout 

překonávání překáţek a nepodstupovat tak vyšší riziko.  

 Uţ od pradávna se tedy lidé snaţí chránit sebe a svůj majetek. Zprvu se jednalo 

o primitivní formy varování jako bubnování, troubení či vysílání poslů, ale s postupem času 

a vývojem techniky se tato činnost prováděná převáţně člověkem dala nahradit technickými 

prostředky, coţ umoţnilo výrazně zkrátit doby varování při nebezpečí. Čím více se zlepšují 

technické prvky zabezpečení, tím lépe se připravují i pachatelé.  

 Fakulta bezpečnostního inţenýrství, kterou jsem si vybral pro svou bakalářskou práci, 

je situována v okrajové části města, coţ způsobuje pocit anonymity a svádí k pokusům 

o vniknutí do objektu a vandalství. Rovněţ vztahy s okolním obyvatelstvem vedou 

k občasnému poškozování majetku. 

 Cílem této práce je tedy zhodnotit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou objektu 

FBI VŠB – TU Ostrava. Současné zabezpečení technickými prostředky nesplňuje poţadavky 

pro přechod fyzické ostrahy na dvousměnný provoz, a tím pádem poskytuje malou ochranu 

před protiprávným jednáním především v nočních hodinách. O to více je toto téma důleţité 

právě v této době, kdy se společnost snaţí ušetřit ve všech směrech. Avšak investice do 

zabezpečení objektu technickými prostředky není nenávratnou poloţkou, která by zvyšovala 

náklady, právě naopak je to investice efektivní. Proto se pokusím navrhnout taková opatření, 

která povedou ke zlepšení současného stavu a zvýšení bezpečnosti a pomohou tak chránit 

majetek univerzity před poškozením či zcizením.  
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2 Právní a technické předpisy v oblasti ochrany objektu 

  

 Tato část práce je věnována právním předpisům a technickým normám, souvisejícím 

s bezpečností a ochranou objektu, osob a majetku v České republice. 

2.1 Základní právní předpisy 

 

Ústava České republiky 

 Česká národní rada se usnesla dne 16. 12. 1992 na znění Ústavy České republiky a ta 

nabyla účinnosti dne 1. 1. 1993 společně se vznikem České republiky. Jedná se tedy o zákon 

č. 1/1993 Sb. a společně s Listinou základních práv a svobod je nejvyšším právním předpisem 

České republiky, pomineme-li mezinárodní smlouvy.  Ústava České republiky je soubor 

právních norem deklarujících základní práva občanů a definuje demokratické principy České 

republiky jako samostatného, svrchovaného a jednotného demokratického státu. Skládá se 

z Preambule, coţ je úvodní prohlášení, sedmi hlav a sto třinácti článků. 

Jednotlivé hlavy: 

 

I. Základní ustanovení 

II. Moc zákonodárná 

III. Moc výkonná 

IV. Moc soudní 

V. Nejvyšší kontrolní úřad 

VI. Česká národní banka 

VII. Územní samospráva ČR 

 

Listina základních práv a svobod 

 Základní lidská práva a svobody vymezené Ústavou ČR vycházejí ze skutečnosti, ţe 

kaţdý člověk je způsobily mít práva, a to hlavně: právo na ţivot a jeho ochranu a to jiţ před 

narozením, včetně zákazu trestu smrti, právo na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, 

právo na osobní svobodu, daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.  
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 Listina základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb. byla přijata Českou národní 

radou a nabyla účinnosti dne 1. 1. 1993. Listina deklaruje základní práva a svobody jako 

nezadatelné, nepromlčitelné, nezcizitelné a nezrušitelné. Deklaruje také princip, ţe omezení 

základních lidských práv a svobod je moţné pouze na základě zákona. Skládá se z Preambule 

a šesti hlav. Listina základních práv a svobod garantuje mimo jiné:   

 Kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. 

 Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením. Nikdo 

nesmí být zbaven ţivota. Trest smrti se nepřipouští. 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen 

v případech stanovených zákonem. 

 Osobní svoboda je zaručena. 

 Kaţdý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného ţivota. 

 Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí atd. [15,20,21] 

 

Občanský zákoník 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Občanský 

zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi 

těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. 

Mezi hlavní ustanovení patří: 

 § 6 - jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, můţe jej ten, kdo je 

takto ohroţen, přiměřeným způsobem sám odvrátit. 

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

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

povahy. 

 § 123 – vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, 

pouţívat jeho plody a uţitky a nakládat s ním. 
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 § 126 – vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv 

neomezeně zasahuje. 

 §  415 – kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku. 

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

přiměřeným okolnostem ohroţení. 

 § 418 – neodpovídá za škodu, kdyţ odvracel přímo hrozící nebezpečí, rovněţ 

neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu 

útoku. 

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

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe škodu nezavinil. [15,22] 

 

Trestní zákon 

 Trestní zákon č. 40/2009 Sb., nabyl účinnosti k datu 1. 1. 2010. Nahradil tak starý 

trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního zákona je 

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

fyzických a právnických osob. Popisuje některé okolnosti vylučující protiprávnost. Pro 

činnost bezpečnostních pracovníků jsou důleţité okolnosti vylučující protiprávnost. [15] 

Jde zejména o:  

 

§ 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem.  

 (2) Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který 

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  

 

§ 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

 (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
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§ 30 Svolení poškozeného 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba 

můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

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

čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno aţ po 

spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, ţe osoba uvedená 

v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu 

s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 

1 povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení. 

 

§ 31 Přípustné riziko 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, které 

měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

(2) Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví člověka, aniţ by 

jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuţ 

směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje 

poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí 

dobrým mravům. 

 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem. 

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti je třeba úmyslného zavinění, 

nestanoví-li trestní zákon výslovně, ţe stačí zavinění z nedbalosti. [23] 
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Zákon o trestním řízení soudním 

 Trestní řád neboli zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů uvádí v § 76 odst. 2, ţe kdokoliv, ať uţ se jedná o pracovníka soukromé 

či podnikové bezpečnostní sluţby stejně jako kteréhokoli jiného občana můţe osobu, která 

byla přistiţena při trestném činu, zadrţet, je-li to nezbytné třeba k zajištění její totoţnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Ten je však povinen zadrţenou osobu neprodleně 

odevzdat policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil nebo správci posádky. Jestliţe nelze 

takovou osobu ihned předat, je potřeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit. [15,25] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zabraňuje neoprávněnému nakládání 

s osobními údaji a jejich zneuţití. Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí je v souladu právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými 

je Česká republika vázána. V rozsahu působnosti tohoto zákona je stanoveno, kdo je oprávněn 

ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí nakládat, aby nemohly být zneuţity. [15,24] 

 

Provozování kamerového systému  

 Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006, je povaţováno za 

zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam 

pořizovaných záběrů nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň 

účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich vyuţití k identifikaci 

fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, 

ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, ţe na základě těchto záznamů 

lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či 

zvukových nahrávek umoţňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je 

identifikovatelná, pokud ze snímku, na němţ je zachycena, jsou patrné její charakteristické 

rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími 

disponibilními údaji je moţná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří 

ty identifikátory, které umoţňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, 

jednáním.  
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Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné: 

 v rámci plnění úkolů uloţených zákonem; 

 dále je toto moţné na základě řádného souhlasu subjektu údajů; 

 uţití kamerového systému však je moţné i bez souhlasu subjektu údajů s vyuţitím 

ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 

 

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým 

zařízením: 

 Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je 

moţno pouţít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou 

cestou (např. majetek je moţno chránit před odcizením uzamčením místnosti). 

 Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování 

záznamů, který musí korespondovat s důleţitými, právem chráněnými zájmy správce 

(např. ochranou majetku před krádeţí). 

 Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Pořízená data by měla být 

uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střeţený objekt, 

nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li 

o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této 

doby vymazána. 

 Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, 

na nichţ jsou uloţeny záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, 

změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním - viz § 13 

zákona č. 101/2000 Sb. 

 Subjekt údajů musí být o uţití kamerového systému vhodným způsobem informován 

(např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona 

č. 101/2000. [13] 

 

Zákoník práce 

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

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tyto vztahy jsou pracovněprávní. Rovněţ upravuje 

právní vztahy kolektivní povahy. V páté části – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pak 
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vymezuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky vedoucí k bezpečnému pracovnímu 

prostředí, dále pak přijímání takových opatření, která mají za cíl předcházet rizikům při práci, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zároveň upravuje práva 

a povinnosti zaměstnance. [15,26] 

2.2 Technické normy vztahující se k ochraně objektu 

 

 V této části práce uvedu technické normy vztahující se k ochraně objektu a řešící 

rozdělení a poţadavky na prostředky zabezpečovacích systémů. Stanovují poţadavky na 

vlastnosti výrobků, materiálů, postupů, přičemţ jejich dodrţování není závazné.  

 ČSN EN 50131 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy vně 

a uvnitř budov. V této normě se popisují čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu 

prostředí. Je určena pro dodavatele elektrických zabezpečovacích systému a pro 

pojišťovací společnosti i pro policii. V jednotlivých částech pak specifikuje pouţití 

napájecích zdrojů, poţadavky na jednotlivé či kombinované detektory, ústředny, 

výstraţná zařízení, pasivní infračervená čidla. 

 ČSN EN 50132 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. Norma obsahuje poţadavky na specifikaci a testování 

kamer, dále pak doporučení, postupy instalace, testování, obsluhu, údrţbu a přenos 

videosignálu. 

 ČSN EN 50133 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. V jednotlivých částech pak popisuje všeobecné poţadavky na funkčnosti 

systému kontroly vstupů pro pouţití v zabezpečovacích aplikacích, dále zahrnuje 

návrh systému, předávání, provoz, instalaci a údrţbu kontroly vstupů. 

 ČSN EN 50134 – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. V této normě jsou 

obsaţena doporučení a organizační postupy pro poskytovatele – instalace, testování, 

obsluha a údrţba systému, zahrnuje také přivolání pomoci včetně technického 

vybavení a aktivační zařízení. 

 ČSN EN 50136 – Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

V této normě jsou stanoveny poţadavky na provedení a spolehlivost poplachových 
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přenosových systémů, poţadavky na spojení s podmínkou signalizace mezi 

poplachovým systémem a přijímacím centrem, dále specifikuje poţadavky na 

přenosové cesty, ať uţ se jedná o cesty vyuţívající drátové vedení, spojení 

v hovorovém pásmu nebo datové linky, případně vyhrazené přenosové cesty. 

 ČSN P ENV 1627 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí, 

poţadavky, klasifikace. 

 ČSN P ENV 1628 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatíţení. 

 ČSN P ENV 1629 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatíţení. 

 ČSN P ENV 1630 – Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 

vniknutí.  

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

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těţkým tělesem. 

 ČSN EN 1143-1+A1 – Bezpečnostní úschovné předměty – Poţadavky a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory. [9,15] 
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3 Integrovaný bezpečnostní systém 

Kaţdý integrovaný bezpečnostní systém (dále jen IBS) se skládá z řady prvků, které 

nelze pouţít pro efektivní zabezpečení samostatně. Integrovaný bezpečnostní systém je 

tvořený vazbami a propojeními mezi jednotlivými bezpečnostními systémy. Je tedy nutné 

navrhnout zabezpečení jako celek, abychom dosáhli poţadovaného stupně ochrany.  

 

3.1 Struktura integrovaného bezpečnostního systému 

 

 Kaţdý ucelený bezpečnostní systém je sloţen z řady technických prvků, které jsou 

navzájem propojeny vazbami. Jeho strukturu pak tvoří prvky a vazby: 

 mechanického zábranného systému (SM) – posláním mechanických zábranných 

systémů je zpravidla znesnadnit nebo úplně znemoţnit pachateli vniknutí do 

chráněného prostoru. Charakteristickým znakem těchto zábranných systémů či 

překáţek je jejich bezpečnostní úroveň zastoupena pasivní bezpečností, která je dána 

jejich průlomovou odolností; 

 signalizačních a monitorovacích systémů (SE) – jedná se o prvky signalizačního 

a monitorovacího systému, jejichţ hlavním úkolem je registrovat a předávat informace 

o tom, ţe došlo k narušení chráněného prostoru. Tyto prvky také můţou určit bliţší 

specifikaci místa narušení a předání této informace do řídícího centra; 

 systému organizačních opatření a ostrahy (SO) – úkolem prvků tohoto systému je 

převzít informaci, ţe došlo k narušení chráněného prostoru. Dále vyhodnotí nestabilní 

stav a provede opatření, která uvedou celý integrovaný bezpečnostní systém do 

rovnováţného stavu, tedy stavu před napadením. [16] 
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3.2 Optimální bezpečnost integrovaného bezpečnostního systému 

 

 Optimální bezpečnost je dána vazbami a prvky, které tvoří průnik vazeb a prvků 

jednotlivých systémů SM, SE a SO. Takový systém je tvořený jako celek. Jeho funkčnost 

a smysl poznáme velice jednoduše tak, ţe pokryje časový interval potřebný k překonání 

překáţky pachatelem. 

 

Obrázek 1- Znázornění optimální bezpečnosti [16] 

  

3.3 Mechanické zábranné systémy 

 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) tvoří základní stavební prvek IBS. Od 

něj se odvíjí celý systém ochrany a bezpečnosti objektu. V podstatě se jedná o veškeré MZS, 

jako jsou oplocení, dveřní nebo okenní otvory a další zařízení, která chrání před manipulací 

s chráněnými předměty ve střeţeném objektu. Jejich hlavním úkolem je ztíţit vniknutí 

nepovolané osoby do chráněného objektu a prodlouţit čas, který musí pachatel vynaloţit na 

překonání překáţky. Poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Hlavním cílem je tedy 

vytvořit pevnou překáţku, zejména proti: 

 násilnému proniknutí osob do chráněného objektu; 

 znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru; 

 krádeţí předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru; 
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 moţnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru.  

Kaţdý MZS je překonatelný, liší se však v tom, jakého nářadí je potřeba k jeho překonání 

a v mnoţství vynaloţené energie. Základní úlohou je vytvořit pevnou zábranu a prodlouţit 

časový interval ∆t, který pachatel potřebuje k překonání MZS.  

 

∆t = t2 – t1        [s] 

kde:    ∆t – časový interval potřebný k překonání překáţky 

 t1 – čas zahájení útoku na překáţku 

 t2 – čas konečného překonání překáţky 

 

Rozdělení mechanických zábranných systémů 

  MZS pouţívané při ochraně objektu lze rozdělit do tří základních okruhů:  

 obvodová (perimetrická) ochrana – jsou to prostředky, které zajišťují bezpečnost 

kolem chráněného objektu. Obvodem rozumíme především katastrální hranice tvořené 

přírodními nebo umělými bariérami, jako jsou ploty, vodní toky, zdi. Mezi 

mechanické zábranné prostředky obvodové ochrany patří podhrabové překáţky, 

vstupy, vjezdy (branky, brány, závory), technické prostředky pro sníţení rychlosti 

vozidel (retardéry), turnikety, bezpečnostní propusti; 

 plášťová ochrana – zabraňuje narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních 

jednotek objektu, jejím účelem je ztíţit nebo úplně znemoţnit vniknutí do chráněného 

objektu. Plášť objektu je tvořen hlavně stavebními prvky budov (stěny, podlahy, 

stropy a střechy budov) a otvorovými výplněmi (dveře, okna, vikýře). Otvorové 

výplně se dále dělí na vstupní otvorové výplně, okna a balkónové dveře. Mezi 

mechanické zábranné prostředky plášťové ochrany patří mříţe, rolety a ţaluzie, 

bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát; 

 předmětová ochrana – jedná se o ochranu prostorů nebo o úschovná místa, kde jsou 

uloţeny cennosti, peníze, utajované skutečnosti a jsou chráněny před zcizením či 

neoprávněnou manipulací. Jedná se především o komorové trezory, skříňové 

trezory, ohnivzdorné skříně, účelové trezory (vestavěné do zdi, nábytku, podlahy), 

trezory na zbraně, vhozové trezory, příruční pokladničky. [16] 
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3.4 Režimová ochrana 

 

 Reţimová ochrana je soubor organizačně administrativních opatření a postupů, které 

směřují k zajištění poţadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. Můţeme tedy říci, ţe reţimová ochrana zajišťuje 

funkčnost ostatních druhů ochrany a zároveň minimalizuje zranitelnost chráněných zájmů 

před vandalismem, rozkrádáním, průmyslovou špionáţí, sabotáţí atd. V praxi se tedy jedná 

o směrnice pro vstup, odchod, pohyb zaměstnanců i hostů po objektu, také o manipulaci 

s majetkem a informacemi. Problémem však není zavedení takových směrnic, ale jejich 

uvedení do kaţdodenního ţivota. Podařit se to můţe pouze ve spolupráci zaměstnanců 

a vedení. Reţimovou ochranu můţeme rozdělit na: 

 vnější – jedná se zde především o vstupy, výstupy, vjezdy a výjezdy. Tedy o místa, 

kudy se osoby a vozidla dostávaní do objektu a ven z objektu. Zde se stanoví, kde, kdy 

a s čím se smí do objektu vstoupit nebo jej opustit; 

 vnitřní – jedná se například o omezení vstupu pro zaměstnance jen do určitých 

prostorů, omezení pohybu vozidel na určité oblasti, reţim pohybu materiálu pro 

zamezení jeho úniku, skladový reţim pro výdej a příjem materiálu. [17]  

 

3.5 Fyzická ostraha 

 

 Stejně jako je klasická ochrana základním kamenem kaţdého systému ochrany, je 

fyzická ostraha jeho završením. Tato ochrana je prováděna vrátnými, hlídači, stráţnými, 

hlídací sluţbou nebo policisty. Hlídaný zájem můţe být střeţen sebelepším způsobem 

(klasickou, technickou či reţimovou ochranou), nakonec jsou tyto druhy ochran uţitečné jen 

do účinnosti reakce lidí.  

Je pravdou, ţe fyzická ostraha je nejdraţší. Na rozdíl od ostatních druhů ochran, které 

vyţadují vysoké prvotní investice a poté jen nízkou reţii, fyzická ostraha má nízké pořizovací 

náklady (výstroj, výzbroj, základní výcvik), ale vysokou reţii (platy). [17] 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zabezpečit ochranu osob a majetku, bezpečnost 

střeţených objektů a veřejný pořádek. Toho je dosaţeno: 
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 kontrolní propustkovou službou – v rámci této činnosti pracovníci ostrahy 

zabraňují vstupu neoprávněných osob či vjezdu neoprávněných vozidel, dále 

sem patří evidence osob s oprávněným vstupem, kontrola vnášení neţádoucích 

předmětů, taktéţ kontrola odchodu osob a výjezdu vozidel a vyváţeného 

materiálu; 

 kontrolní činnost – zamezení rozkrádání, poškození, ztrátě, zničení majetku, 

protipoţární ochrana, ochrana ţivota a zdraví osob; 

 střežení objektu formou strážní služby – pevné, pohyblivé či pochůzkové 

stanoviště. Zpravidla se jedná o zabránění vstupů osob a vjezdu vozidel mimo 

kontrolní propustkovou sluţbu, taktéţ nedovolenému vnášení či vynášení 

materiálu na jiných neţ kontrolních a propustkových stanovištích a bránění 

vzniku mimořádných událostí; 

 realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu 

o narušení objektu – zde se jedná o činnost ostrahy při vzniku mimořádné 

události (výbuch, poţár, narušení objektů střeţených elektronickým 

zabezpečovacím systémem), ať uţ se jedná o poplach vyvedený na pult 

centralizované ochrany nebo vyvolaný sirénou, nebo při vzniku jiné události 

(únik plynu, vody). Takovéto události mohou být řešeny stávající ostrahou 

nebo specializovanými výjezdovými skupinami v návaznosti na pulty 

centralizované ochrany; 

 vyrozumění míst poskytujících pomoc – jedná se o vyrozumění havarijních 

sluţeb, všech sloţek integrovaného záchranného systému, majitelů objektu atd. 

při vzniku mimořádné události a zajištění místa před vznikem větších škod, 

poškozením zdraví, ţivota a majetku. [2] 
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4 Technická ochrana 

 V této části práce se zaměřím na nejznámější prvky technické ochrany. 

4.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 

 V období před rokem 1989 se více kladl důraz na mechanické zábranné systémy, 

avšak s technickým vývojem a uvolněním trhu po roce 1989 začaly do České republiky 

pronikat elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) ze západních zemí.  

 V současné době je moţné setkat se s terminologií Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (PZTS).  

EZS je tedy souborem prvků, které jsou schopny dálkově akusticky nebo opticky signalizovat 

na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup neţádoucí osoby do střeţeného 

prostoru nebo objektu. Tato technická ochrana má tedy dva zásadní úkoly: 

 podporovat klasickou ochranu tvořenou mechanickými zábrannými systémy, 

upozornit na pokus o její překonání, předat informaci dále a tím zajistit včasný zásah 

fyzické ostrahy; 

 zvyšovat efektivnost fyzické ostrahy, a to tím způsobem, ţe stačí malá dobře 

vycvičená zásahová jednotka, která v systému centralizované ochrany střeţí aţ stovky 

objektů mnohem účinněji, neţ by dokázali jednotliví stráţní přímo v objektech. 

Z hlediska prostorového zaměření se dělí technická ochrana objektu na tyto druhy ochrany: 

 obvodová – jejím účelem je signalizovat narušení obvodu objektu. Obvodem pak 

můţou být katastrální hranice vymezené ploty, vodními toky, zdmi. Prvky, které se 

pro takovéto střeţení pouţívají, jsou vyrobeny pro účel venkovního pouţití; 

 plášťová – jejím účelem je signalizovat narušení pláště chráněného objektu či 

mechanické zábrany, ať uţ jde o konvenční nebo nekonvenční způsob; 

 prostorová – jejím účelem je zachytit pachatele, který uţ se dostal do hlídaného 

objektu. Tato čidla detekují jeho pohyb v prostoru, který obklopuje chráněný zájem 

(předmět); 

 předmětová – jejím účelem je signalizovat přítomnost v blízkosti střeţeného 

předmětu, případně manipulaci s ním nebo manipulaci s úschovným místem 
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 klíčová – jejím účelem je signalizovat narušení klíčových prostorů v hlídaném 

objektu, jedná se hlavně o místa, kde se předpokládá pohyb pachatele (chodby, 

schodiště atd.). 

Jednotlivé prvky EZS jsou čidlo, ústředna, přenosový prostředek, signalizační zařízení 

a doplňkové zařízení. Společně pak tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. Ten se skládá z těchto 

částí: 

 čidlo – je takové zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální změny, které 

souvisí s narušením hlídaného objektu, prostoru nebo manipulací s hlídaným 

předmětem. Při detekci změny tedy čidlo reaguje vysláním poplachové zprávy nebo 

signálu 

 ústředna – je zařízení, které zpracovává informace z čidel a zpracovává je, zajišťuje 

napájení zabezpečovacího systému a inicializuje následný přenos informací 

 přenosové prostředky – jsou takové prostředky, které umoţňují přenos informací 

z ústředny do místa signalizace. Můţe taky přenášet povely opačným směrem  

 signalizační zařízení – má za úkol převést předané informace na vhodný signál, 

optický nebo akustický. Vyhlašuje poplach nebo výstrahu 

 doplňková zařízení – jejich účelem je usnadňovat ovládání systému nebo umoţňovat 

některé speciální funkce. [17] 
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Obrázek 2 - Rozdělení prvků EZS [17] 

 

4.1.1 Vybrané prvky obvodové ochrany 

  

 Mezi prvky odvodové ochrany patří například mikrofonní kabely, seizmická čidla, 

štěrbinové kabely, infračervené závory, laserové závory, tlakové hadice a další. Jejich 

konstrukce musí být provedena tak, aby se daly pouţít ve venkovním prostředí a ve všech 

ročních obdobích. Základním poţadavkem je teplotní odolnost, odolnost vůči sněhu 

a námraze. Proto bývají venkovní čidla vybavena vyhříváním. Kromě napájecího napětí se liší 

od čidel pro vnitřní pouţití hlavně v dosahu. Vnitřní čidla mívají dosah 10-15m, oproti tomu 

venkovní dosahují 100-450m, u laserové závory to můţe být aţ 1000m. Pro správné pouţití 

venkovních čidel je zapotřebí existence plotu, aby vůbec bylo moţné definovat narušení 
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hlídaného pozemku. Bez této mechanické zábrany by docházelo velmi často ke vstupu 

nepovolaných osob a také dokazování a postihy by byly velmi problematické. Proto je také 

nezbytné označit hlídaný prostor viditelným návěstím. U venkovních čidel je pak další 

okolnost taková, ţe nesmí být citlivá na mnoho podnětů, které se vyskytují venku velmi často. 

Jedná se například o pohyb listí, vlnění travního porostu, keřů, stromů a větví. [17] 

Infračervená závora 

 Patří k nejznámějším a nejpouţívanějším prvkům obvodové ochrany. Infračervené 

závory pracují vţdy v páru. Na jedné straně je vysílač a na druhé straně jemu odpovídající 

přijímač, který přijímá kódovaný infračervený paprsek. Vysílač vysílá dva a více 

infračervených synchronizovaných paprsků. K vyhlášení poplachu musí být přerušeny 

všechny současně. Je moţnost nastavit délku přerušení pro eliminaci planých poplachů 

způsobených průletem ptactva, jestliţe jsou tyto závory umístěny nad plotem. Pracují 

v pulzním reţimu pro zvýšení odolnou vůči cizím zdrojům světla. Jsou vybaveny vyhříváním, 

aby nedošlo k orosení optiky nebo nánosu námrazy z vnější strany. Pouţitelný dosah je 50-

150 m. Nevýhodou je pracná montáţ, provedení výkopových prací pro umístění kabeláţe 

a nutností je rovný terén mezi vysílačem a přijímačem. Výhodou je naopak niţší cena oproti 

jiným druhům venkovních obvodových čidel. [7,17] 

Mikrofonní kabel 

 Tyto kabely jsou určeny k pouţití jako primární detekční systém obvodové ochrany 

pro objekty středního aţ vysokého rizika, případně jako doplňkový pro ochranu objektu 

s vysokým stupněm rizika. Hlavním účelem je chránit ploty a indikovat pokus o průnik, 

demontáţ, řezání i pokus o neoprávněnou manipulaci s tímto kabelem. Podstata funkce 

spočívá ve vyuţití triboelektrického efektu, kdy vzniká signál uvnitř mikrofonního 

koaxiálního kabelu na základě tření jeho částí při jakémkoli pohybu. Tím dochází k přenosu 

náboje mezi vodiči a vzniku střídavého napětí na konci kabelu. Toto střídavé napětí potom 

vyhodnocuje jednotka. [7,17] 
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Obrázek 3 - Řez mikrofonním kabelem [17] 

 

4.1.2 Vybrané prvky plášťové ochrany 

 Hlavním úkolem prvků v plášťové ochraně je zejména včasná signalizace při snaze 

pachatele o překonání výplní dveří, oken, obvodového zdiva, stropu, střechy. Patří sem 

zejména tato čidla: 

 kontaktní; 

 destrukční; 

 destrukčních projevů; 

 tlaková akustická; 

 bariérová. 

Magnetické kontakty 

 Jedná se o nejrozšířenější kontaktní čidla, která tvoří vţdy dva díly, a sice jazýčkový 

kontakt a permanentní magnet. Jazýčkový kontakt je pak tvořen zatavenou skleněnou 

trubičkou, uvnitř jsou dva feromagnetické kontakty a permanentní magnet je zmagnetovaný 

váleček z feritu. Magnet se instaluje na pohyblivou část (křídlo dveří, oken) a jazýčkový 

kontakt se instaluje na pevnou část (okenní rám, zárubeň). V klidovém stavu je kontakt sepnut 

magnetickým polem permanentního magnetu. Při oddálení magnetu se kontakt rozepne a tím 

je vyhlášen poplach. Tento způsob ochrany je velice levný a prakticky bezúdrţbový. 
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      Obrázek 4 - Princip magnetického kontaktu                          Obrázek 5 - Jazýčkový kontakt [17]                           

      

Čidlo na ochranu skleněných ploch 

 Velice rozšířená čidla pro plášťovou ochranu objektu pouţívaná pro střeţení 

skleněných ploch, jinak známá jako čidla rozbití skla. Pro eliminaci planých poplachů, které 

u levnějších čidel mohou způsobit projíţdějící tramvaje, cinkání klíčů či telefonních zvonků, 

je výhodnější pouţít vícepásmové akustické čidlo rozbití skla. Takové čidlo analyzuje dvě 

rozdílná stádia zvuku, která jsou spojena s rozbitím skla. Prvním stádiem je krátký impuls 

nízké frekvence způsobený násilným rozbitím skla, v další fázi vzniká druhá zvuková vlna 

s vyššími frekvencemi, coţ je způsobeno dopadem skla na podlahu. Montáţ se provádí proti 

chráněné ploše a je nutno dbát pokyny výrobce pro minimalizaci planých poplachů 

a správnou funkčnost. [7,17] 

 

Obrázek 6 - Princip vícepásmového akustického detektoru [17] 
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4.1.3 Vybrané prvky prostorové ochrany 

 Prostorová ochrana tvoří dobrou alternativu či doplnění k současné nejlepší formě 

střeţení, kterou je plášťová ochrany. Stěţejní jsou pro čidla prostorové ochrany centrální body 

budovy, hlavně se jedná o schodišťové přístupy, haly a chodby. Předností jsou niţší náklady 

na instalaci a montáţ. Čidla můţeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 pasivní – čidla, která pouze registrují fyzikální změny ve svém okolí spojené 

s charakteristickými projevy napadení; 

 aktivní – čidla, která vytvářejí své vlastní prostředí aktivním působením na 

okolí a detekují změnu tohoto vytvořeného fyzikálního prostředí.   

  

V praxi se můţeme setkat s několika druhy čidel pohybu: 

 pasivní infračervená čidla (Passive Infra Red – PIR) 

 aktivní ultrazvuková čidla (Ultrasonic – US) 

 aktivní mikrovlnná čidla (Microwave – MW) 

 duální (kombinovaná) čidla (PIR-US, PIR MW) [11,13] 

 

Pasivní infračervená čidla 

 Pasivní infračervená čidla patří k nejrozšířenějším prvkům prostorové ochrany. Jejich 

vyuţití není jen pro účely detekce pohybu osob v chráněném prostoru a vyhodnocení na 

ústředně, ale vyuţívá se také pro spínání světel vnitřního i venkovního osvětlení. Jednoznačné 

výhody jsou snadná montáţ, velmi malá spotřeba elektrické energie, vysoká spolehlivost 

a odolnost vůči planým poplachům. Nevýhodou je pak rušení faktory jako jsou sluneční svit, 

rychlé teplotní změny (topení v podlaze), faxy v místnosti (list zahřátého papíru padajícího 

z faxu), pohybující se závěsy zahřáté slunečním zářením, myši, ptáci, kočky, psi či závan 

teplého nebo studeného vzduchu (průvan, ventilace, klimatizace, topná tělesa). 

Tato čidla pracují na principu detekce spektra infračerveného záření. Kaţdý předmět 

v rozmezí teplot vyšších jak -273,15° C a niţších neţ 560° C vyzařuje elektromagnetické 

záření – tzv. tepelné záření. Obraz střeţeného prostoru je pomocí optiky transformován na 

plochu senzoru. Zorné pole je rozděleno na aktivní a neaktivní zóny. Při pohybu tělesa, jehoţ 

teplota je rozdílná od okolí v zorném poli čočky, zachycuje čidlo změny při přechodu cíle 

z aktivní do neaktivní zóny. Takto vyvolané změny pak elektronika vyhodnotí a vyhlásí 
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poplach. Pro pouţití v praxi je mnoho variant PIR čidel, jedná se například o typ vějíř 

(širokoúhlý), záclona, chodba, vodorovná bariéra s koridorem pro drobná domácí zvířata 

případně stropní kruhové provedení. 

Důleţitá funkce u PIR čidel je antimasking, pouţívána je ve veřejně přístupných budovách 

a prostorách s vyšším stupněm zabezpečení, kde hrozí nebezpečí sabotáţe ve formě přípravy 

na vloupání zakrytím čidla, přemístěním nábytku před čidlo či zastříkáním sprejem. Čidlo 

s antimaskingem je vybaveno například infradiodou, která vyšle signál do prostoru před čidlo 

a následně přijímá, zda se signál vrátí. Pokud odrazí od překáţky, vrátí se zpět a je vyhlášen 

poplach. Na podobném principu funguje i antimasking vyuţívající mikrovlnné záření. [17] 

 

 

         Obrázek 7 - Typy PIR čidel [17]                                 Obrázek 8 - Zachycení pohybu PIR čidlem [7] 

    

4.2 Kamerové systémy 

 

 Systémy průmyslové televize (CCTV) jsou velice účinným prvkem zabezpečení 

objektu. Jsou schopny monitorovat současně velké mnoţství střeţených prostor a tím výrazně 

posílit funkci fyzické ostrahy a zároveň vše dokumentovat. Se současným poklesem cen se 

stále více rozšiřují. Kamerový systém se skládá z několika částí: 

 část, která zajišťuje snímání obrazu; 

 část, která zajišťuje přenos obrazu; 

 část, která přenesený obraz zobrazuje; 
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 části ovládací a příslušenství. 

Snímání obrazu je buď barevné, nebo černobíle, analogové nebo digitální, s reţimem den 

a noc. Poţadovány jsou také vlastnosti jako moţnost ukládat poplachové snímky, detekce 

pohybu, ovládání ohniskové vzdálenosti na dálku (ZOOM). Pro venkovní pouţití jsou kamery 

umístěny ve vyhřívaných krytech, rovněţ tento kryt chrání kameru před vandalismem.  

Přenos signálu je zajištěn buď přenosem po drátu, či bezdrátově. Bezdrátový přenos se vyplatí 

z hlediska financí při vzdálenostech nad 500m, má také své nevýhody jako například nutnost 

souhlasu Českého radiokomunikačního úřadu. Dalším problémem je zajistit přenos obrazu 

v reálném čase bez ztráty kvality, přenos můţe být napaden nebo odposloucháván. Proti 

odposlouchávání lze přenášet signál zakódovaný.  

Zobrazování signálu se provádí pomocí monitorů nebo obrazovek počítačů. Pro zobrazení 

většího počtu signálů z několika kamer na jednom monitoru je zapotřebí kvadrátor, který 

rozdělí obrazovku na jednotlivá pole (tzv. obraz v obraze). S poklesem cen komponentů 

výpočetní techniky není problém zabezpečit ukládání dat na pevné disky počítačů po dobu 

několika dní. [2] 

 

4.3 Systémy kontroly přístupu a vjezdu 

 

 Jedná se o technické prostředky pro regulaci vstupu do hlídaných objektů. V mnoha 

případech mívají tyto systémy také doplňkové funkce, jako jsou například evidence docházky. 

Princip spočívá ve schopnosti přečíst pomocí čteček zakódované informace z identifikačních 

karet, kde se jedná buď o magnetickou stopu, případně je v kartě uloţen čip. Tyto čtečky 

mohou být dotykové nebo bezdotykové. Tyto systémy jsou opatřeny softwarem, který 

umoţňuje změnu kódu podle situace. Stejně tak nosič informace lze různě naprogramovat, 

coţ je velmi důleţité pro konkrétní poţadavky na vstup do objektu. Toho lze vyuţít například 

při ztrátě nebo odcizení identifikační karty, aby mohla být karta zablokována a zabránilo se 

tak jejímu zneuţití. Tento systém by byl však prakticky neúčinný, pokud by nebyl vybudován 

systém zábran, které zamezí neoprávněným osobám vstupu do objektu a vjezdu neţádoucích 

vozidel. Proto tyto systémy musí být napojeny na turnikety, elektrické zámky dveří nebo 

závory. Systémy karet a čteček můţeme kombinovat se zadáváním hesla nebo biometrickými 

identifikátory pro zvýšení bezpečnosti při vstupu do chráněných prostor. Dobře vybudovaný 
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systém přístupu nám umoţňuje rozdělit objekt do několika zón a předem tak stanovit cizím 

osobám i vlastním zaměstnancům, do kterých částí mají vstup povolen a do kterých ne. [2] 

4.4 Pult centralizované ochrany (PCO) 

 

 Pult centralizované ochran se stal velmi účinným systémem a nedílnou součástí 

zabezpečovacích systémů. Jedná se o tzv. dálkovou ochranu majetku. Důleţitými faktory pro 

takovou ochranu jsou zejména dojezdové časy (čas potřebný pro přesun zásahové jednotky 

z místa trvalého stanoviště do místa zásahu), profesionalita zaměstnanců a přenosová cesta. 

Některé soukromé firmy mají vlastní výjezdové skupiny, jiné mají smluvní zásahové skupiny. 

Stanoviště výjezdových skupin by měla být rozmístěna tak, aby byla co nejblíţe zákazníkům. 

Hlavním úkolem je tedy minimalizovat čas od vyhlášení poplachu do kontroly objektu 

zásahovou skupinou.  

 Způsoby přenosu poplachového signálu jsou například po telefonní lince (od tohoto 

způsobu se ustupuje, jelikoţ je moţná sabotáţ odstřiţením telefonního kabelu), GSM 

komunikace, GPRS přenos, rádiový přenos a LAN komunikace. Přenos signálu musí být 

kontrolovatelný, odolný proti napadení pachatelem. Nejspolehlivější je asi rádiový přenos 

realizovaný prostřednictvím soukromé rádiové sítě s malou moţností rušení signálu 

a maximální kontrolou spojení. LAN komunikátor vyţaduje stálé připojení k internetu. Při 

vyhlášení poplachu vysílá operátor PCO zásahovou jednotku, můţe také informovat dle 

smluvních podmínek majitele objektu. V případě, ţe zásahová jednotka zjistí napadení 

objektu, volá operátor PCO na místo zásahu Policii ČR a do jejich příjezdu a příjezdu majitele 

střeţí tento objekt. Některé ústředny jsou schopny předávat na PCO veškeré informace, jako 

například ve které místnosti byl poplach vyvolán, případně na jakém okně. [2,3]  

V současné době je moţné setkat se s terminologií Poplachové přijímací centrum 

(PPC).  
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5 FBI VŠB – TU Ostrava 

 V této části práce uvedu něco z historie Vysoké školy báňské, vznik Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství, její situování, následovat bude popis areálu a současného 

zabezpečení s uvedením výše celkového majetku. 

5.1 Historie VŠB 

 

 VŠB TU – Ostrava vznikla v přímé návaznosti na činnost montánního učiliště, báňské 

akademie a VŠB v Příbrami. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a v padesátých letech 

se začala členit na jednotlivé fakulty. Od roku 1989 probíhá transformace na moderní 

Technickou univerzitu – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s nabídkou 

studia na Ekonomické fakultě. V průběhu dalších 13 let vznikly 3 nové fakulty, Fakulta 

stavební, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

 Historie Fakulty bezpečnostního inţenýrství sahá aţ do roku 1968, kdy vznikl první 

samostatný obor Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Vznik samostatné fakulty 

bezpečnostního inţenýrství se datuje na 1. 8. 2002, jako reakce na poţadavky z praxe pro 

přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inţenýrství.  

V současné době zastřešuje výuku v několika studijních oborech bezpečnostního charakteru 

pro více neţ 900 studentů. [4,19] 

 

5.2 Popis objektu 

 

 Fakulta bezpečnostního inţenýrství (dále jen FBI) je situována v areálu bývalé 

Základní školy na ulici Lumírova 13 v Ostravě - Výškovicích. Tento areál získala VŠB – TU 

Ostrava bezúplatným převodem z majetku Města Ostravy. 

 Celý areál FBI (viz. obrázek 9) se skládá z pěti budov (LA, LB, LC, LD, LE), které 

jsou vzájemně propojeny krčky se schodištěm. Budova LB a LC je propojena proskleným 

tunelem v třetím nadzemním podlaţí. K objektu také patří parkoviště SEVER, které je určeno 

výhradně pro zaměstnance FBI VŠB-TU Ostrava, a parkoviště JIH určeno pro studenty 

a zbývající zaměstnance FBI VŠB-TU Ostrava při vyčerpání kapacity parkoviště SEVER. 

Dále je určeno pro pracovníky jiných fakult VŠB-TU Ostrava, externí zaměstnance, hosty 

FBI, vozidla dopravní obsluhy, vozidla tělesně postiţených (4 vyhrazená místa). Vjezd na 
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parkoviště SEVER je přes závoru č. 2, na parkoviště JIH je vjezd moţný přes závoru č. 1 

nebo posuvnou bránou č. 3.  

                         

Obrázek 9 - Areál FBI [5] 

Provozní doba parkovišť je v pracovní dny od 5:30 do 20:00. O víkendu a svátcích jsou 

uzavřeny. Závory a posuvná brána jsou standardně v automatickém reţimu, jsou ovládány 

identifikačními kartami zaměstnanců - studentů s aktivovaným povolením ke vjezdu 

a parkování v areálu FBI. Z parkoviště SEVER je přístup do budovy přes hlavní vchod 

v budově LA. Z parkoviště JIH je drţitelům identifikačního průkazu s aktivovaným 

povolením vjezdu a osobám s tělesným postiţením (po pouţití zvonku a domluvě s vrátným) 

umoţněn vstup do budovy LA přes branku mezi budovami LB a LC. Ostatní osoby musí 

pouţít hlavní vchod. Parkoviště SEVER a JIH nejsou střeţena, avšak pro bezpečnost osob 
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a majetku jsou vybavena kamerovým systémem, který střeţí plochu parkovišť a část 

příjezdových komunikací se závorami, posuvnou bránu včetně jejich ovládacích prvků. [12] 

Budova LA 

1.N.P.:  v přízemí budovy LA je hlavní vchod, vchod do atria s přístupem na parkoviště JIH, 

vrátnice, šatna pro odkládání svršků studentů a vyučujících s provozní dobou Po-Pá 

6:30-19:30, samoobsluţná kopírka, infokiosek, automaty na kávu a cukrovinky.  

2.N.P.: v prvním patře budovy LA je telefonní ústředna, 2 posluchárny s kapacitou 80 

posluchačů vybaveny data projektory a PC, 2 počítačové učebny s kapacitou 20 

posluchačů a 1 počítačová učebna s kapacitou 10 posluchačů, kancelář správce 

počítačových sítí. 

Budova LB 

 

1.N.P.: v přízemí budovy LB jsou sociální zařízení, 3 učebny s kapacitou 40 posluchačů 

vybaveny data projektory a meotary, sluţební byt a kanceláře. 

2.N.P.:  v prvním patře budovy LB jsou sociální zařízení, 3 učebny s kapacitou 40 posluchačů 

vybaveny data projektory a meotary, kanceláře a studijní oddělení. 

3.N.P.: ve druhém patře budovy LB jsou sociální zařízení, kanceláře, děkanát, pobočka 

Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava a studovna vybavena počítači s přístupem 

k internetu, zasedací místnost. 

 

Budova LC 

 

1.N.P.:  v přízemí budovy LC je tělocvična, posluchárna s kapacitou 208 posluchačů, sociální 

zařízení, strojovna vzduchotechniky a laboratoře (protivýbuchová, EZS a EPS, 

stavebních hmot, PTCH prachů). 

2.N.P.: v prvním patře budovy LC jsou kanceláře, sprchy, laboratoře a sklady chemie, server 

pro budovu LC. 

3.N.P.: ve druhém patře budovy LC jsou kanceláře, laboratoře (materiálů a poţárně 

bezpečnostních zařízení), sociální zařízení. 
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Budova LC je po celkové rekonstrukci, vybavena Elektrickou poţární signalizací 

(EPS), Elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS), evakuačním rozhlasem, posluchárna je 

vybavena Zařízením pro odvod tepla a kouře (ZOTK).     

 

Budova LD 

 

1.N.P.: v přízemí budovy LD jsou 4 učebny s kapacitou 40 posluchačů vybaveny data 

projektorem a počítačem, sociální zařízení a kanceláře. 

2.N.P.: v prvním patře budovy LD je 1 počítačová učebna s kapacitou 20 posluchačů, 

1 učebna s kapacitou 40 posluchačů, kanceláře, sociální zařízení, server. 

 

Budova LE 

 

1.NP.:  archív, hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínač elektrického proudu, rozvodna 

TUV, technická zázemí správce budovy a úklidu. Součástí budovy je rampa, která je 

určená pro přejímku obědů z Menzy 5 – VŠB-TU Ostrava. 

2.N.P.:  v prvním patře budovy LE je výdejna obědů pro studenty a zaměstnance. 

V současné době se buduje na spojovacím krčku mezi budovami LD a LE ve 2.N.P. kavárna.  

5.3 Přehled kateder a aktiva FBI VŠB TU-Ostrava 

 

010 – Děkanát FBI 

021 – Provoz laboratoří a výpočetní techniky 

023 – Laboratoř managementu a výzkumu rizik 

030 – Katedra poţární ochrany 

040 – Katedra bezpečnostního managementu 

 040a – Oddělení bezpečnosti práce 

 040b – Oddělení bezpečnosti osob a majetku 

 040c – Oddělení bezpečnosti průmyslu 

050 – Katedra ochrany obyvatelstva 
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 Celková výše vybavení Fakulty bezpečnostního inţenýrství činí 41,9 miliónů korun 

k datu 18. 2. 2011. Z toho zhruba 31,5 miliónů korun patří pod oddělení 021 – Provoz 

laboratoří a výpočetní techniky. Technické zhodnocení majetku činí 236 tisíc korun. 

Převáţnou většinu majetku tvoří výpočetní technika (hardware a software), laboratorní 

technika a další elektronika. Ohled také musíme brát na případná cenná data v podobě práce 

na grantech a různých projektech, kdy zcizení takových dat můţe mnohonásobně převyšovat 

cenu samotného zcizeného počítače. 

5.4 Současný stav zabezpečení objektu 

 

 V této části práce uvedu současný stav zabezpečení objektu FBI VŠB-TU Ostrava. 

5.4.1 Obvodová (perimetrická) ochrana 

 Pozemek objektu je z velké části ohraničený dvoumetrovým drátěným plotem, který 

začíná u budovy LA, kde je napojený na uzamykatelnou pozinkovanou bránu, dále lemuje 

parkoviště JIH, pokračuje podél budovy LC a končí u pojezdné brány č. 3. Vzdálenost 

sloupků je 2 metry, plot nemá pozinkovanou ani poplastovanou úpravu. Na obrázku č.9–Areál 

FBI, je znázorněn červenou barvou. Dále pak od brány č. 3 pokračuje drátěný plot výšky 

130 cm se vzdáleností sloupků 2 metry podél parkoviště SEVER, navazuje na uzamykatelnou 

bránu parkoviště SEVER a končí u budovy LE (označen modrou barvou). Obě uzamykatelné 

brány jsou označeny ţlutou barvou. Tyto brány jsou otevřeny vrátným vţdy v 5:30 hodin a 

uzavřeny ve 20:00 hodin mimo víkendu.  Monitorovat okolí objektu je moţné pouze částečně 

statickými kamerami, které jsou však primárně určeny pro dohled na plochy parkovišť, vjezdů 

a ovládacích prvků závor a brány č. 3. Průchod mezi budovami LB a LC je tvořen 

pozinkovanou uzamykatelnou bránou a brankou, která je ovládána čipovou Identifikační 

kartou.  

       

        Obrázek 10 - Brána JIH          Obrázek 11 – Průchod LB a LC            Obrázek 12 - Pojezdná brána 



- 30 - 

 

5.4.2 Plášťová ochrana 

 Plášťovou ochranu objektu tvoří samotné zdivo objektu. Jeho konstrukce je dostatečně 

pevná a odolná, proto můţeme zanedbat průnik tímto stavebním prvkem. Nejslabším článkem 

plášťové ochrany jsou pak otvorové výplně (okna a dveře). Okna jsou s dřevěným 

rámem, dvojitým sklem, šroubovatelná a nachází se v celé budově LB, LD a ve 2.N.P. budovy 

LA a LE. Spojovací krčky a 1.N.P. budovy LA a LE jsou osazeny okny s dvojitým sklem, 

kovovým rámem a jsou šroubovatelné. Budova LC má po celkové rekonstrukci nová plastová 

okna i únikové dveře. Okna jsou osazena venkovními hliníkovými ţaluziemi, únikové dveře 

jsou opatřeny magnetickým kontaktem. Některá okna v přízemí budovy LE jsou osazena 

venkovní ocelovou mříţí ukotvenou do zdiva, stejně tak spojovací krčky mezi budovami. 

 Hlavní dveře jsou celé prosklené s kovovým rámem, opatřeny bezpečnostním 

zámkem. Především prosklená část představuje téměř nulovou pasivní odolnost. Stejný typ 

dveří se nachází na spojovacím krčku budovy LD a LE a na konci budovy LB, které slouţí 

rovněţ jako únikové dveře. Stejný typ dveří je i ve všech chodbách uvnitř budovy. 

      
     Obrázek 13 - Únikové východy      Obrázek 14 - Mříže LE(rampa)     Obrázek 15 - Otvorové výplně LA 

   

            

5.4.3 Prostorová ochrana 

 Vybrané prostory FBI VŠB TU-Ostrava jsou chráněny starším zabezpečovacím 

systémem firmy Jablotron osazený PIR čidly. Kapacita ústředny je maximálně 16 smyček. 

Tento zabezpečovací systém funguje tak, ţe je rozdělen na dvě aktivační sekce, a to LX a LY. 

Střeţeny jsou počítačové učebny LX-149, 154, 156, LZ-183, telefonní ústředna LX-157 

a posluchárna LX-152, místnosti LY-90 a LY-100 (sekce LX). Dále jsou střeţeny místnosti 

děkanátu LY-36, 37, knihovna a studovna LY-31, 32 a studijní oddělení LY-25, 26, 27 (sekce 

LY). Označení místností bylo z důvodu bezpečnosti pozměněno. Poslední smyčka je obsazena 

klávesnicí. Tímto je kapacita zabezpečovacího systému vyčerpána, to znamená, ţe na něj 
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nelze připojit další smyčky. Není moţné aktivovat a deaktivovat jednotlivé místnosti, pouze 

celou sekci. V tomto systému také není moţné zjistit, kdo místnosti aktivoval či deaktivoval 

ani kdy to provedl. Ovládací klávesnice JA-60E je situována ve 2.N.P. krčku mezi budovami 

LX a LY. Umístěna je v ochranné plechové skřínce chráněna sabotáţním kontaktem. 

Akustická a optická signalizace je vyvedena do vestibulu u hlavního vchodu vedle vrátnice. 

Pokud je tedy spuštěn poplach, fyzická ostraha (vrátný) není schopna ihned identifikovat 

sekci ani místnost, která vyhlásila poplach, musí se jít podívat do ovládací klávesnice, kde 

svítí na displeji číslo smyčky, která je přiřazena určitému detektoru (místnosti). Poplach je 

rovněţ přesměrován pomocí telefonní linky na hlavní vrátnici v Ostravě-Porubě, která 

telefonicky ověřuje vyhlášený poplach. 

 Budova LC je střeţena novým systémem Dominus Millenium doplněný o PIR čidla, 

magnetické kontakty dveří a přenosové zařízení. Kaţdý pracovník, který má oprávnění 

vstupovat do jednotlivých kanceláří a laboratoří, má přidělen svůj ovládací (jedinečný) kód. 

Systém je rozdělen do několika podsystémů, takţe zadáním kódu příslušného pracovníka se 

mu ukáţe pouze jeho podsystém, kam má povolen přístup. Díky tomuto novému 

zabezpečovacímu systému je moţné přesně zjistit, která osoba a v kolik hodin aktivovala či 

deaktivovala střeţení dané místnosti. Ústředna EZS a jedna ovládací klávesnice se nachází na 

vrátnici u hlavního vchodu. Další ovládací klávesnice jsou umístěny v jednotlivých podlaţích 

budovy LC. Zabezpečovací systém budovy LC je rovněţ doplněn systémem AlVis. Jedná se 

o zobrazení jednotlivých podlaţí včetně umístění detektorů na počítačovém monitoru 

(tzv. grafická nástavba). Při vyhlášení poplachu na budově LC je tedy poplach signalizován 

na ovládací klávesnici ve vrátnici a zároveň na počítačovém monitoru, kde fyzická ostraha 

(vrátný) ihned vidí, o kterou místnost případně dveře se jedná. Pomocí přenosového zařízení 

je poplachová zpráva přenesena na hlavní vrátnici v Ostravě-Porubě.  

5.4.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je tvořena vrátnými, kteří jsou zaměstnanci VŠB-TU Ostrava. Na 

vrátnici je schválen nepřetrţitý provoz ve 3 směnách. Mezi jejich povinnosti patří kontrolovat 

příchod a odchod osob. Po 20 hodině zapisovat příchod osob. O víkendech a svátcích 

zapisovat příchody a odchody osob po celý den do knihy návštěv. Dohlíţí na pořádek 

v budovách a okolí, parkoviště, příjezdové komunikace, závory (vyuţití kamerového 

systému). Všechny mimořádné události hlásí vedoucímu 9555 (stráţní sluţba), nebo na hlavní 
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vrátnici rektorátu. Na druhé směně provádí uzavření oken, zhasnutí světel, kontroluje 

východy z budov. Na třetí směně provádí kontrolu počtu pracovníků, kteří se zdrţují 

v objektu, upozorní je na provádění kontrol uvnitř a vně budovy. Vrátnice a budova je v době 

pochůzek uzavřena. Pracovník fyzické ostrahy dále provádí kontrolu EZS, zda je 

zabezpečovací systém řádně aktivován a zda je zařízení funkční. O všech poruchách na EZS, 

EPS, kamerovém systému a závorách ihned informuje vedoucího 9555. Vrátný má zákaz 

vstupovat do střeţených místností, výjimkou je mimořádná situace (havárie vodovodu, topení, 

poţár), která můţe mít za následek poškození majetku. Řídí se směrnicí VŠB-TUO Ostraha 

majetku TUO_SME_07_008. V případě zjištění narušení objektu vrátný nezasahuje proti 

pachateli, přivolá Policii ČR nebo Městskou policii. 

5.4.5 Klíčová ochrana 

Klíčová ochrana na FBI VŠB TU-Ostrava byla vybudována v červnu roku 2010 jako 

jediné zlepšení ochrany objektu pro přechod fyzické ostrahy na dvousměnný provoz. Jedná se 

o systém PIR detektorů od firmy Pyronix. Detektory jsou umístěny na chodbách, spojovacích 

krčcích, ve vestibulu a vrátnici. Jde tedy o místa předpokládaného pohybu pachatele při 

narušení objektu. Vše je připojeno na nový zabezpečovací systém Dominus Millenium, jehoţ 

funkce byla popsána výše. Rozmístění prvků klíčové ochrany je znázorněno v Příloze 1 – 

Rozmístění prvků EZS. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik FBI VŠB-TU Ostrava 

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

pro rozhodovací proces. Pro analýzu a hodnocení rizik existuje mnoho metod, já jsem zvolil 

metodu analýzou souvztaţnosti. 

6.1 Analýza souvztažnosti 

  

Je to metoda, kterou lze vyuţít pro vyhledávání a hodnocení rizik, především je 

vhodná pro posuzování celých objektů nebo při hodnocení činnosti určité sluţby. Proces 

vyhledávání rizika je rozdělen do několika etap. V první etapě se vyhledávají zdroje 

potenciálního rizika, následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání moţných vazeb 

mezi sebou (viz. tabulka 1). Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky rizika, pokud se prvky 

vzájemně ovlivní, zvolíme jedničku, jinak volíme nulu. Nakonec se provede součet číslic 

v řádcích a sloupcích a vypočítají se koeficienty Kar a Kpr podle vzorců (1) a (2), ty jsou 

procentuálním vyjádřením návazných rizik Rb, vyvolaných rizikem Ra (viz. tabulka 2). 

Následuje vypočítání os O1 a O2, pomocí vzorců (3) a (4) na základě spolehlivosti systému 

s = 80%, které nám rozdělí graf do čtyř kvadrantů. Takto vzniklé kvadranty nám reprezentují 

závaţnost uvedených rizik (viz. tabulka 3). [14] 

Tabulka 1 - Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

 Rb               Ra                   

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Σ 

Kar 

1 Neoprávněný vstup do objektu X 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 Vniknutí na střechu objektu 1 X 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 

3 Vloupání oknem do objektu 0 0 X 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 

4 Vloupání dveřmi do objektu 0 0 0 X 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 

5 Umístění nebezpečného předmětu 1 1 1 1 X 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 

6 Poškození budovy z venku  0 1 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

7 Poţár 1 0 0 0 1 1 X 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 

8 Krádeţ dat nebo majetku 1 0 1 1 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 Poškození budovy zevnitř  1 0 1 1 1 0 1 0 X 0 1 1 0 1 0 1 9 

10 Selhání lidského faktoru 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 

11 Sabotáţ EZS 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 X 1 0 1 1 0 11 

12 Ztráta klíčů 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 X 0 1 1 0 4 

13 Napadení fyzické ostrahy 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 X 0 0 1 10 

14 Odcizení klíčů 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 X 1 1 11 

15 Porušení vnitřních předpisů 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0 2 

16 Neoprávněný vstup do areálu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 X 5 

   Σ Krb 8 5 7 7 8 4 1 8 9 12 8 9 6 8 9 11   
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Kar = [(ΣKar / (x-1)] · 100         (1) 

Kpr = [(ΣKrb / (x-1)] · 100         (2) 

 

Tabulka 2 - Stanovení koeficientu rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kar [%] x 87 53 47 47 67 27 47 73 60 7 73 27 67 73 13 33 

Kpr [%] y 53 33 47 47 53 27 7 53 60 80 53 60 40 53 60 73 

 

Kar min = 7    Kar max = 87 

Kpr min = 7    Kpr max = 80 

Výpočet os při spolehlivosti systému 80%: 

Osa O1 je rovnoběžkou s osou Y a vypočteme ji takto: 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] . s (%) = 100 - [(87 – 7) : 100] · 80 = 36 %      (3) 

Osa O2 je rovnoběžkou s osou X a vypočteme ji takto: 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr max) : 100] . s (%) = 100 - [(80 – 7) : 100] · 80 = 42 %     (4) 

Body z tabulky č. 2 vyneseme do grafu společně s osami O1 a O2, která nám rozdělí 

graf na čtyři kvadranty (viz. obrázek 16). 

 

Obrázek 16 - Graf matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 
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Tabulka 3 - Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažnosti 

                Závaţnost rizik v jednotlivých oblastech 

I.   Oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II.  Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast Ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Oblast Relativní bezpečnost 

 

Touto metodou jsme identifikovali nejslabší místa hodnoceného systému, jsou to tedy 

rizika spadající do I. a II. oblasti grafu č. 1. Jedná se prakticky o všechna rizika uvedená 

v tabulce č. 1 mimo rizik 2, 6, 7 a 13. Jmenovitě jde o vniknutí na střechu objektu, poškození 

budovy z venku (vandalismus), poţár a napadení fyzické ostrahy. 
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7 Možné způsoby řešení fyzické ochrany objektu FBI VŠB-TU Ostrava 

 V této části práce se pokusím navrhnout zlepšení a rozšíření stávajícího zabezpečení 

objektu tak, aby bylo moţné přejít na dvousměnný provoz fyzické ostrahy. Jak jiţ bylo 

napsáno v bodě 3.5 Fyzická ostraha, je tato forma střeţení objektu nejlevnější na pořízení, ale 

nejdraţší na dlouhodobý provoz. 

 Z analýzy rizik vyplývá, ţe mezi nejzávaţnější rizika patří mimo jiné vloupání osoby 

do objektu oknem, dveřmi či sabotáţ EZS, proto je nutné navrhnout zabezpečení, které by 

minimalizovalo tyto situace. 

Pro přehlednost se budu drţet předešlého rozdělení zabezpečení, které bylo pouţito 

v bodě 5.4 Současný stav zabezpečení objektu. 

 

7.1 Obvodová (perimetrická) ochrana 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, je obvodová ochrana tvořena z velké části oplocením. Část 

oplocení, které začíná u budovy LA a pokračuje podél parkoviště JIH aţ k pojezdné bráně 

č. 3, splňuje poţadavek pojišťoven na výšku oplocení. Ten zpravidla bývá minimálně 180 cm. 

Další část oplocení začíná u pojezdné brány č. 3, pokračuje podél parkoviště SEVER, 

navazuje na bránu parkoviště a končí u budovy LE. Tato část oplocení však tento poţadavek 

nesplňuje. Jeho výška činí 130 cm, proto je nutná jeho výměna.  

Jako řešení navrhuji pouţít čtyř-hranné pozinkované pletivo se zapleteným napínacím 

drátem. Rozměr oka je 55 x 55 mm. Napínací dráty jsou dva, zapletené nahoře a dole. 

Pouţívají se pro výšky pletiva nad 125 cm, pro vyšší stabilitu, například při silnějším větru. 

Cena pozinkovaného pletiva se zapleteným napínacím drátem o výšce 200 cm činí 105,- Kč 

za metr. Zároveň je také nutné vyměnit sloupky, vzdálenost mezi nimi můţe být 2,5 - 3 m, 

výška sloupků pro 200 cm pletivo má být alespoň 250 cm. Všechny rohové a koncové 

sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Pokud je oplocení delší jak 25 m, doporučuje se opatřit 

kaţdý desátý sloupek dvěma vzpěrami pro lepší stabilitu. (viz. obrázek 18).  Vzpěra se 

uchycuje pomocí šroubů nebo spojovacího materiálu. Cena pozinkovaného sloupku výšky 

260 cm včetně čepičky činí 360,- Kč za kus a cena vzpěry 250 cm včetně spojovacího 

materiálu činí 320,- Kč. 
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Oplocení kolem areálu je moţno ještě doplnit o vrcholovou zábranu pro znesnadnění 

překonání oplocení (viz. obrázek 17). Jedná se o 45 cm dlouhé rameno pro 3 řady ostnatého 

drátu. Cena takového ramena se pohybuje kolem 350,- Kč za kus a 100 m ostnatého drátu 

s povrchovou úpravou slitinou zinku a hliníku stojí 530,- Kč. 

Pro znesnadnění přelezení bran doporučuji navařit hroty, kde cena jednoho kovaného hrotu 

činí 20,- Kč. [11] 

                     

             Obrázek 17 - Vrcholová zábrana                                         Obrázek 18 - Oplocení [11] 

 

Dalším rozšiřujícím řešením můţe být instalace mikrofonního (otřesového) kabelu, 

který detekuje otřesy při pokusu o přelezení či prostříhání oplocení. Lze ho pouţít pro včasné 

upozornění zásahové jednotky. Toto řešení se pouţívá pro obvodovou ochranu objektů se 

středním aţ vysokým rizikem. 

V následující tabulce (viz. tabulka 4) uvádím tři varianty realizace obvodové ochrany 

včetně cenové kalkulace. Varianta 1 je základní, tu je potřeba realizovat co nejdříve. Varianty 

2 a 3 jsou doplňky varianty 1 a lze je různě kombinovat. Podrobná kalkulace (viz. příloha 2) 

je tvořena orientačními cenami materiálu bez započítané práce.  

 

Tabulka 4 - Možné alternativy realizace 

Prvky systému Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Oplocení (SEVER) X X X 

Vrcholové zábrany (SEVER+JIH)   X X 

Mikrofonní kabel (SEVER+JIH)     X 

Celková cena s DPH 36.950,- 102.110,- 252.314,- 

 

 

 



- 38 - 

 

7.2 Plášťová ochrana 

 

Jak jiţ bylo popsáno v bodě 5.4.2, plášťová ochrana je tvořena samotným zdivem, kde 

největší riziko vniknutí pachatele představují okenní a dveřní výplně. Proto je důleţité 

zabezpečit především tato místa nacházející se v přízemí celého objektu. Opět se nám nabízí 

několik variant.  

První variantou je výměna všech oken a dveří za nová a zároveň zasklená 

bezpečnostním lepeným sklem. Lepené bezpečnostní sklo je takové, ve kterém se spojují dvě 

nebo více skleněných tabulí pomocí bezpečnostní fólie. Pokud by sklo prasklo, zůstanou 

úlomky zachycené na této fólii, takţe sklo drţí v rámu stále pohromadě. Tloušťka 

bezpečnostní fólie určuje její pevnost a odolnost. Fólie o síle 0,38 mm je hlavně na ochranu 

zdraví. Sice praskne, ale drţí pohromadě. Fólie o síle 0,76 mm uznává uţ většina pojišťoven 

jako mříţ, jelikoţ odolá několika silným úderům, neţ povolí. Fólie o síle 1,52 mm se pouţívá 

do výkladních skříní a do výloh jako velmi vysoká ochrana. Takové zasklení vydrţí aţ 80 

úderů sekyrou a poté vypadne jen ta část, do které jsou vedeny údery. [10] 

            

      Obrázek 19 - Lepené bezp. sklo               Obrázek 20- Odolnost lepeného bezpečnostního skla [10] 

Výměna oken a dveří v celém objektu však není na místě, jelikoţ se plánuje celková 

rekonstrukce jednotlivých budov. 

Druhým řešením by mohlo být zamříţování všech oken v přízemí. Jelikoţ se však 

jedná o školské zařízení, je tato varianta nevhodná, a to nejen z estetického hlediska. Jde také 

o moţnost úniku z objektu při vzniku poţáru, kde by mříţe na oknech zabránily moţnému 

vyskočení z přízemních místností. Jen pro představu mohu uvést cenu mříţí za m
2
, kde cena 

začíná na 1800,- Kč za atestované mříţe. Dle estetického vzhledu se cena navyšuje i přes 

4000,- Kč za m
2
. 
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Jelikoţ nám jde hlavně o zabránění vstupu pachatele do budovy během nočních hodin 

a o víkendech, potřebujeme zabezpečit především vnější plášť budovy LA od příjezdové 

komunikace, budovu LB od parkoviště JIH a budovu LD od parkoviště SEVER. Dále pak 

průchod mezi budovami LC a LB. 

Navrhuji tedy řešení pomocí kombinace mechanických zábranných prostředků 

a elektronické zabezpečovací signalizace. Elektronická zabezpečovací signalizace na 

pachatele upozorní ještě před započetím páchání trestné činnosti a mechanický zábranný 

prostředek pachatele zastaví nebo výrazně zpomalí, tím umoţní včasný příjezd a zásah Policie 

ČR. 

Do přízemí budovy LA a spojovacích krčků navrhuji instalovat mříţe. Ty zde nebudou 

ničemu vadit, jelikoţ se jedná o šatnu a technické místnosti. Navíc budou mít odrazující efekt. 

Jedná se zde o 10 oken u šaten, 10 oken u technických místností, 2 okna na krčku mezi 

budovami LA a LD (rozměry jednoho okna jsou 120 x 235 cm) a 4 okna na krčku mezi 

budovami LA a LB (rozměry 120 x 70 cm). Kolem této části objektu není oplocení a kolem 

vede chodník od blízkého restauračního zařízení a okolních panelových domů. Pro naše účely 

pouţijeme mříţe od firmy NEXT (viz. obrázek č. 21), kde typ B podle aktuálního ceníku stojí 

2490,- Kč za m
2
. Stejný typ mříţí doporučuji instalovat do přízemí budovy LB a LD 

v místech sociálního zařízení. Jedná se celkem o 5 oken (120 x 235 cm) na budově LB 

a stejný počet a rozměry na budově LD. 

                                                    
Obrázek 21 - Typ B [8] 

 Vstupní dveře budovy LA a únikové dveře na budově LC  doporučuji opatřit 

bezpečnostní fólií SCX rovněţ od firmy NEXT, čímţ docílíme znemoţnění prohození 

předmětů, případně znesnadníme vniknutí pachatele do objektu. Pouţívá se na všechny typy 

budov od bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodů, bank aţ po mateřské školky, školy, 

nemocnice. Fólie je atestovaná v bezpečnostní třídě P2 (DIN EN 356 E). I po rozbití zůstává 

sklo neprostupné.  Cena takové fólie včetně instalace činí 990,- Kč za m
2
.  
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Stejným způsobem zabezpečíme okna v přízemí budovy LB, kde se jedná o 21 oken 

(100 x 205 cm) a budovy LD, kde se jedná o 22 oken stejných rozměrů. Jedno okno tedy 

potřebuje 2,05 m
2
 bezpečnostní fólie SCX. [8] 

 Jelikoţ jsou budovy LB a LD méně na očích a pachatel by se mohl nerušeně pokoušet 

probít okny v přízemí opatřených fóliemi, případně by se je mohl pokusit vypáčit, doporučuji 

pokrýt celou plochu oken infračervenou závorou. Navrhuji pouţít venkovní IR závoru firmy 

Optex AX-350DH MK III (cena za kus 17.126,- Kč s DPH). Tato venkovní IR závora má dva 

synchronizované pulzní paprsky, které neztrácí na své účinnosti ani při ztrátě 99 % energie 

paprsku. To znamená, ţe bez problému pracuje i při hustém dešti, sněţení, v mlze i prašném 

prostředí. Při nastavení je moţné volit směr paprsků, citlivost a jeden ze čtyř modulačních 

kmitočtů paprsků. Ty umoţňují instalaci aţ čtyř IR závor nad sebou pro jednu zónu, přičemţ 

nedochází k jejich vzájemnému ovlivňování. Mezi vysílačem a přijímačem probíhá vzájemná 

komunikace a přenos binárních informací. Dosah ve venkovním prostředí je 100 m, krytí 

IP 65, moţnost doplnit vyhřívací jednotkou, pokud teploty klesají pod -35C°, automatická 

regulace citlivosti, moţnost nastavení doby přerušení paprsků 50 / 100 / 250 / 500 ms.  

                  

                      Obrázek 22 - Optex AX-350DH MK III [6]              Obrázek 23 - Konzole na zeď 

Pro představu uvádím ilustrativní obrázek pokrytí předokenního prostoru IR závorou. 

 

Obrázek 24 - Pokrytí předokenního prostoru IR závorou [1] 
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Posledním návrhem pro ucelení plášťové ochrany je umístění venkovního PIR čidla do 

průchodu mezi budovami LB a LC. Tam je moţnost bránu a branku opatřit vrcholovou 

zábranou nebo hroty pro případné zpomalení pachatele a zároveň venkovním PIR čidlem pro 

včasnou detekci při pokusu o překonání těchto zábran.  

Doporučuji pouţít venkovní PIR detektor firmy Optex SIP-3020/5 (cena za kus 

20.698,- Kč s DPH). Tento detektor se instaluje ve výšce 2,3 – 4 m, je vybaven detekcí 

pokusů o zamaskování s tříosým akcelerometrem schopným detekovat pokusy o změnu 

nasměrování detektoru, dále vybaven vykrývacím detektorem se samostatným výstupem 

a samostatně nastavitelnou citlivostí, tím umoţňuje eliminovat tzv. mrtvou zónu přímo pod 

hlavním detektorem (tzv. podhled). Má dva samostatné poplachové výstupy pro hlavní 

detektor a pro vykrývací detektor, dále automatické nastavení citlivosti dle okolních 

podmínek, tamper, antimasking. Je vhodné prostor hlídaní venkovním PIR detektorem osadit 

CCTV systémem pro verifikaci poplachu. 

                        

  Obrázek 25 - Optex SIP-3020/5                                       Obrázek 26 - Charakteristika pokrytí [6] 

Tabulka 5- Cenová kalkulace plášťové ochrany 

Produkt Množství Cena/jednotka 

Cena 

celkem 

Mříţe typ B (přízemí LA, krčky, WC -LB,LD) 93,6 m
2
 2.490,- /m

2
 233.064,- 

Montáţ mříţí 93,6 m
2
 450,- /m

2
 42.120,- 

Fólie SCX (okna LB,LD, vstupní dveře, únikové dveře LC) 

včetně instalace 107,22 m
2
 990,- /m

2
 106.148,- 

IR závora Optex AX-350DH MK III  2 ks 17.126,- /ks 34.252,- 

Venkovní PIR detektor OPTEX SIP-3020/5  1 ks 20.698,- /ks 20.698,- 

Kabeláţ 2 bal 3750,- /bal. 7.500,- 

Montáţ (20h), programování ústředny (2h), revize     10.500,- 

Venkovní montáţní drţák pro IR závoru 4 ks 3.500,- /ks 14.000,- 

Celkem včetně DPH     468.282,- 

 

Ceny jsou orientační, dle aktuálních ceníků.  
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7.3 Klíčová ochrana 

Jak jiţ bylo popsáno v bodě 5.4.5 Klíčová ochrana, její montáţ byla provedena 

v červnu roku 2010 jako zlepšení v oblasti zabezpečení objektu pro moţný přechod fyzické 

ostrahy na dvousměnný provoz, tedy bez nočních směn. Dle mého pohledu jsou PIR detektory 

umístěny na správných místech, tedy na místech předpokládaného pohybu pachatele. 

Doporučil bych především kontrolu detektorů, zda na chodbách byla provedena výměna 

klasické čočky vějíř za chodbovou čočku a také kontrolu, zda všechny tyto PIR detektory mají 

funkci antimasking. Funkce antimasking je velice důleţitá, především u objektů s volným 

pohybem osob jako jsou školská zařízení a jiné veřejně přístupné budovy. Pachatel by si totiţ 

mohl přes den připravit tyto PIR detektory a vyřadit je z provozu například zastříkáním 

sprejem.  

Jako zlepšení navrhuji doinstalovat jeden PIR detektor s charakteristikou vějíře a jeden 

s chodbovou čočkou do přízemí budovy LE, kde jsou technická zázemí. Tam by se mohl 

pachatel ukrýt během dne a vyčkat do nočních hodin. Jako moţnou alternativu doporučuji 

pouţít detektor firmy Optex CX-502AM. Dosah 15 m, vějíř 85°, autokontrolní funkce 

a antimasking (průsvitnými či neprůsvitnými spreji, předměty jako lepicí páska nebo 

průhledným či černým papírem, který pohlcuje infračervené paprsky). Cena za kus je 2.809,-

Kč s DPH. Chodbová čočka pro dlouhý dosah (24m) CL-80N stojí 170,- Kč s DPH. 

 

7.4 Prostorová ochrana 

 V souvislosti s provedenou analýzou rizik vidíme, ţe mezi závaţnější rizika patří také 

neoprávněný vstup osob do objektu. S tím je spojeno riziko vloupání do kanceláří s moţností 

zcizení cenných dat. Proto doporučuji instalovat do všech kanceláří PIR detektor Optex RX-

40QZ, cena za kus se pohybuje okolo 515,- Kč s DPH. Detektor má vysokou odolnost vůči 

planým poplachům, tolerance teplotních změn a pohybujících se záclon. Ovládací klávesnice 

P 46.2 pro rozšíření systému Dominus Millenium budou umístěny na kaţdém podlaţí, nejlépe 

na začátku a konci chodby. Orientační cena činí 7.750,- Kč s DPH. Učebny není potřeba 

střeţit, ty jsou v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin volně přístupné dle nařízení děkana FBI 

č. j. 697/08-010. 
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                        Obrázek 27 - Optex RX-40QZ                           Obrázek 28 - Ovládací klávesnice P46.2 [6] 

7.5 Fyzická ostraha 

 Povinnosti fyzické ostrahy není potřeba nijak upravovat. Provoz však bude stanoven 

pro ranní směnu od 5:30 hodin do 14:00 hodin a pro odpolední směnu od 13:30 hodin do 

22:00 hodin. Od 13:30 hodin do 14:00 hodin si ranní a odpolední směna předají sluţbu, 

kontrola pracoviště a pomůcek. Odpolední směna po 20:00 hodině zkontroluje a uzamkne 

učebny, provede kontrolu uzavření oken, uzavření východů z budovy a zhasnutí světel. Ve 

22:00 hodin provede aktivaci EZS, kontrolu funkčnosti a správnosti aktivace. Před odchodem 

a uzamčením hlavního vchodu oznámí tuto skutečnost telefonicky na hlavní vrátnici 

v Ostravě – Porubě, která tímto převezme střeţení objektu.    

7.6 Organizační opatření 

 Pro správnou funkci zabezpečovacího systému je potřeba, aby zaměstnanci dodrţovali 

určitá pravidla. Nezřídka kdy nechávají v přízemních místnostech po svém odchodu ze 

zaměstnání otevřená okna, čímţ usnadňují práci třeba i příleţitostným zlodějům. Doporučuji 

tedy, aby děkan fakulty sepsal směrnice pro zaměstnance, kde budou stanovena jasná pravidla 

a povinnosti pro zaměstnance. Rovněţ se zavedením prostorové ochrany ve všech kancelářích 

stanoví si kaţdý zaměstnanec své jedinečné osobní heslo, kterým si bude deaktivovat 

a aktivovat zabezpečovací systém své kanceláře. Samozřejmě ţe ve svém podsystému uvidí 

jen takové místnosti, kam mu bude povolen přístup. Zaměstnanci budou zodpovědní za drţení 

svého jedinečného hesla v tajnosti. I při krátkodobém opuštění pracoviště budou zaměstnanci 

povinni řádně uzamknout dveře kanceláře či laboratoře a zajistit je tak proti neoprávněnému 

vniknutí nepovolaných osob. V opačném případě budou přebírat veškerou odpovědnost za 

případně škody.       
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8 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat aktuální rizika spojená s fyzickou 

ochranou objektu FBI VŠB – TU Ostrava. Na základě teoretických znalostí a praktických 

poznatků pak navrhnout inovativní způsob řešení ochrany tohoto objektu.  

 Úvodní část jsem věnoval vybraným právním předpisům a technickým normám, 

vztahujícím se k ochraně osob a majetku v České republice. Následuje seznámení 

s integrovaným bezpečnostním systémem, kde optimálním řešením je průnik mechanického 

zábranného systému, signalizačních a monitorovacích systémů a systému organizačních 

opatření a ostrahy. Zde musím zdůraznit, ţe ţádný tento prvek nelze vyuţít samostatně. 

Následuje seznámení s mechanickými zábrannými systémy a jejich rozdělení, vysvětlení 

reţimové ochrany a fyzické ostrahy. V další kapitole jsou rozebrány prvky technické ochrany, 

jejich rozdělení a seznámení s nejznámějšími prky obvodové, plášťové, prostorové ochrany, 

vyuţití kamerových systémů či funkce pultu centralizované ochrany.  

 Po osobní prohlídce objektu a okolí následuje tedy popis objektu, jednotlivých budov 

a současný stav zabezpečení obvodové, plášťové, prostorové ochrany a funkce fyzické 

ostrahy. 

 Následně jsem vytipoval rizika hrozící tomuto objektu a analýzou souvztaţnosti 

provedl jejich zhodnocení. Do první oblasti, tedy oblasti nejzávaţnějších rizik, se zařadilo 

neoprávněné vniknutí osoby do objektu, vloupání oknem do objektu, vloupání dveřmi do 

objektu, umístění nebezpečného předmětu, krádeţ dat nebo majetku, poškození budovy 

zevnitř, sabotáţ EZS a odcizení klíčů. 

 Na základě vyhodnocení nejzávaţnějších rizik jsem navrhnul v další kapitole několik 

variant jak zlepšit zabezpečení objektu, a to především obvodové (perimetrické) a plášťové 

ochrany vzhledem k poţadavku rektorátu na úsporu finančních prostředků vynakládaných na 

nepřetrţitý provoz fyzické ostrahy. Dále jsem navrhnul vyuţití prostorové ochrany společně 

s organizačním opatřením k eliminaci krádeţe dat nebo majetku. Všechny tyto prvky 

technické ochrany lze jednoduše připojit na stávající systém Dominus Millenium, který byl 

instalován prozatím pouze na budově LC v rámci celkové rekonstrukce této budovy. 

 Věřím, ţe mé návrhy přinesou zlepšení a ţe se uvolní část finančních prostředků na 

jejich realizaci. 
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