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KLEMENS, M. Fyzická ochrana veřejných vysokých škol implementací technologie RFID. 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, 39 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením fyzické ochrany pomocí technologie RFID. 

Úvod je zaměřen na právní předpisy související s řešenou problematikou a technické normy. 

Dále jsou zde uvedeny prvky fyzické ochrany a jejich rozdělení. Větší pozornost je věnována 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémům, kam patří i zmíněný systém RFID. 

Následně jsou popsány základní prvky tohoto systému, jeho princip a příklady využití v praxi. 

Praktická část obsahuje vyhodnocení statistických údajů na veřejných vysokých školách v 

oblasti majetkové kriminality. Součástí práce je popis Fakulty bezpečnostního inženýrství a 

jeho stávajícího zabezpečení. Na této fakultě jsou identifikována a vyhodnocena aktuální 

rizika a navrhnuto řešení pro zvýšení bezpečnosti implementací technologie RFID spolu s 

ekonomickým posouzením. 
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Seznam použitých zkratek 

ALARA  As Low As Reasonable Achievable 

ASK   Amplitude-Shift Keying (amplitudová modulace) 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

EN   Evropská norma 

EPC   Electronic Product Code (elektronický produktový kód) 

EPS   Elektronická požární signalizace 

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis 

FSK   Frequency-Shift Keying (frekvenční modulace) 

GHz   Gigahertz 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IBM   International Business Machines Corporation 

JAMU   Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

MENDELU  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

MHz   Megahertz 

MZS   Mechanický zábranný systém 

OSU   Ostravská univerzita v Ostravě 

PIR   Pasivní infračervené záření 

PBZ   Požárně bezpečnostní zařízení 

PTZ   Pan, Tilt a Zoom (doleva-doprava, nahoru-dolu a přiblížení-oddálení) 

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID   Radiofrekvenční systém identifikace 

UHF   Ultra High Frequency (ultra vysoké frekvence) 

USB   Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

UTB   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

VFU   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

VŠB   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

VŠPJ   Vysoká škola polytechnická Jihlava 

WORM  Write Once Read Many 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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1 Úvod 

Veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ) představují prostor, kde se shromažďuje značný 

počet osob, zejména se jedná o studenty, zaměstnance nebo návštěvy. Většina těchto prostorů 

je veřejnosti běžně přístupná. Z tohoto důvodu není jednoduché rozlišit potenciální pachatele 

a zabránit jim ve vstupu do objektu a v páchání následné protiprávní činnosti.  

V současnosti existuje řada prvků fyzické ochrany, které pomáhají zabezpečit 

posuzovaný objekt a minimalizují tak nebezpečí a rizika s objektem, jako takovým, spojená. 

Do této oblasti patří technické prostředky, režimová opatření a fyzická ostraha, případně 

vzájemná kombinace jednotlivých uvedených prvků.  

Práce se zabývá využitím poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, jenž 

ke zvýšení ochrany bezesporu přispívají. Do této skupiny patří i zabezpečení pomocí systému 

radiofrekvenční identifikace (dále jen RFID) nacházející stalé širší uplatnění nejen v oblasti 

fyzické ochrany. Jedná se o bezkontaktní technologii, která pracuje na principu vysílání 

radiofrekvenčních vln, pomocí kterých dokáže identifikovat objekty. Jedna z možností využití 

tohoto systému v oblasti fyzické ochrany spočívá v omezení přístupu nežádoucích osob. 

Nespornou výhodu představuje i možnost zjištění přítomnosti osob zdržujících se 

v prostorech VVŠ strážní službou.  

Cílem této bakalářské práce je, mimo jiné, identifikovat a vyhodnotit aktuální 

bezpečnostní rizika a nebezpečí na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava, 

Fakultě bezpečnostního inženýrství (dále jen FBI). K vyhodnocení těchto rizik je aplikována 

analýza příčin selhání a jejich následků, která kontroluje jednotlivé prvky a odhaluje závady. 

Podle dosažených výsledků je navrhnuto řešení pro minimalizaci zjištěných rizik využitím 

technologie RFID a dalších prvků spadajících do fyzické ochrany. Na závěr je 

z ekonomického hlediska posouzena využitelnost navrhovaných opatření vedoucí ke zvýšení 

bezpečnosti. 
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systémy, čehož je využito při zpracování teoretické části v oblasti fyzické ochrany.  

 

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

tiskárna, 2006, 351 s. ISBN 80-902938-2-4. 

V této publikaci se nachází potřebné technické normy vztahující se k poplachovým 

zabezpečovacím a tísňovým systémům. Malá část je také věnována problematice kartových 

přístupových systémů. 

 

MACŮREK, F. Radiofrekvenční identifikace RFID a její použití v automatizaci 

a logistice. Automa: Časopis pro automatizační techniku, 2005, roč. 11, č. 8-9, s. 30-33. 

ISSN 1210-9592. 

Uvedený časopis je zaměřen na automatizační, regulační a řídicí techniku v praxi. 

Obsahem uvedeného čísla je článek popisující využití systému RFID v automatizaci 

a logistice, včetně základů a principu této technologie a jsou přeneseny do ochrany majetku. 

 

Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Ve zmíněném zákoně je popsáno zřízení VVŠ, jejich členění, orgány a další 

informace, které jsou využity při zpracování charakteristiky VVŠ. V příloze tohoto zákona je 

také seznam veřejných vysokých škol. 
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3 Právní rámec v oblasti fyzické ochrany 

V této kapitole jsou uvedeny vybrané právní předpisy a technické normy, které se 

vztahují k problematice ochrany majetku. 

3.1 Právní předpisy 

Právní předpisy související s vybraným tématem. Všechny níže uvedené zákony jsou 

ve znění pozdějších změn a předpisů. 

3.1.1 Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., deklaruje Českou republiku (dále jen ČR) jako svrchovaný, 

jednotný, demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

Ústava ČR je složena z preambule a osmi hlav. [35] 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. Jedná se o zákon 

č. 2/1993 Sb., který deklaruje svobodu a rovnost občanů. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. [40] 

3.1.3 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, upravuje postup orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby byly zjištěny trestné činy a pachatelé těchto činů spravedlivě 

potrestáni dle zákona. Obsahuje také §76 (Zadržení osoby podezřelé), odst. 2, jenž opravňuje 

kohokoli omezit svobodu jiné osoby, přistiženou při trestném činu, v případě potřeby zjištění 

totožnosti osoby, nebo zamezení jeho útěku. Poté je třeba ihned tuto osobu předat policejnímu 

orgánu. [38] 

3.1.4 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., mimo jiné, definuje trestné činy a rovněž stanovuje sankce, 

které lze uložit za jejich spáchání. Obsahem tohoto zákona jsou také okolnosti vylučující 

protiprávnost. [42] 
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Krajní nouze (§ 28): „čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem“
1
. 

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

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem“
1
. 

Svolení poškozeného (§ 30): „trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

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

dotčeny“
1
.  

Přípustné riziko (§ 31): „trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v 

rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, 

kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak“
1
. 

Oprávněné použití zbraně (§ 32): „trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem“
1
.  

Tento zákon zároveň zahrnuje i část týkající se majetkových trestných činů. [42] 

3.1.5 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1969 Sb., občanský zákoník, upravuje majetkové vztahy fyzických a 

právnických osob, také mezi zmíněnými osobami a státem, jakož i vztahy vycházející z práva 

na ochranu osob, pokud nejsou upraveny jiným zákonem. [41] 

3.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné říká, že každý má právo 

na ochranu před neoprávněným zasahováním do svého soukromí. Dále upravuje práva 

a povinnosti při zpracování těchto údajů a zároveň stanovuje podmínky, kdy může dojít 

k předání osobních údajů do jiných zemí. [36] 

3.1.7 Zákon o vysokých školách 

Zákon č. 111/1998 Sb., popisuje vysoké školy jako nejvyšší součást vzdělávacího 

systému, který sehrává zásadní roli v kulturním, vědeckém, sociálním a ekonomickém rozvoji 

naší společnosti. A to hlavně tím, že vytvářejí výzkumnou, vědeckou, uměleckou nebo jinou 

                                                 
1
 Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 
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tvůrčí činnost a umožňují dosáhnout vysokoškolského vzdělání nebo získat profesní 

kvalifikaci k další odborné činnosti. Mezi základní orgány VVŠ se řadí akademický senát, 

rektor, vědecká nebo umělecká rada, disciplinární komise, správní rada VVŠ a kvestor. [37] 

3.2 Technické normy 

Jsou to dokumentované dohody, které poskytují směrnice a pravidla, jenž vymezují 

základní požadavky na kvalitu a bezpečnost. K této práci se vztahují následující technické 

normy. [34] 

3.2.1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 určuje požadavky a parametry na poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy uvnitř a vně budov. Norma charakterizuje čtyři stupně zabezpečení a také 

čtyři třídy vlivu prostředí. Slouží především policii pro stanovení přesné specifikace ochrany 

určitých objektů a zároveň také jako návod pro uživatele a pojišťovny. [29] 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 popisuje požadavky pro napájecí zdroje, které jsou součástí 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, instalovaných v objektech. [29] 

3.2.2 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů  

ČSN EN 50133-1 stanovuje požadavky na činnost systému kontroly vstupů pro využití 

v bezpečnostních aplikacích. [29] 

ČSN EN 50133-7 obsahuje směrnice k aplikaci systému kontroly vstupů uvnitř a vně 

budovy. Norma popisuje návrh a instalaci systému kontroly vstupů, jeho provoz, předávání 

a údržbu. Povinnost instalovat automatizovaný systém kontroly vstupů v posuzovaném 

objektu není stanovena touto normou. [4] 

3.2.3 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí 

ČSN P ENV 1627 zahrnuje požadavky a klasifikace odolnosti proti násilnému 

vniknutí v oblasti dveří, oken, uzávěrů a mříží. Odolnost cylindrických vložek a zámků proti 

napadení paklíči zde není zahrnuta. [5] 

S tímto souvisí i normy, které stanovují odolnost při statickém (ČSN P ENV 1628) 

a dynamickém zatížení (ČSN P ENV 1629) a také proti manuálním pokusům o násilné 

vniknutí (ČSN P ENV 1630). [29] 
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4 Prvky zabezpečení v oblasti fyzické ochrany 

V bezpečnostním systému je celá řada technických prvků, které jsou mezi sebou 

propojeny vazbami. Celá struktura systému (viz Obrázek 1) je tvořena těmito prvky: 

 mechanický zábranný systém, 

 signalizační a monitorovací systémy, 

 systém organizačního opatření a ostrahy. [32] 

 

Obrázek 1 - Systém bezpečnosti a ochrany majetku [32] 

4.1 Mechanické zábranné systémy 

V rámci ochrany objektů je využíváno mechanických zábranných systémů (dále jen 

MZS), které můžeme zařadit do tří ochranných oblastí. Jedná se o: 

 obvodovou ochranu, 

 plášťovou ochranu, 

 předmětovou ochranu. 

Ochrana pomocí těchto systémů spočívá v její mechanické pevnosti. Všeobecně lze 

zdolat jakýkoli MZS. Vzájemně se rozlišují podle toho, kolik je potřeba věnovat času 

a energie ke zdolání překážky a jak náročné nástroje jsou při útoku použity. Hlavním úkolem 

je vytvořit co nejodolnější zábranu proti vniknutí pachatele, tudíž co nejvíce protáhnout 

časový interval t, který je nutný ke zdolání překážky. Interval se vypočítá podle následujícího 

vzorce: 

    ∆t = t2 ˗ t1 [s],    [1] 

kde:  ∆t - potřebná doba ke zdolání překážky, 

t1 - doba zahájení útoku, 

t2 - doba dokončení zdolání. [32] 

Zbytkové 

riziko 

Pojištění 

Organizační opatření 

Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy 

Mechanické zábranné systémy 
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4.1.1 Obvodová ochrana 

Charakteristickým znakem této ochrany je prostorová oddělenost od střeženého 

objektu. Úkolem obvodové ochrany je především vymezit hranici pozemku, jehož je chráněný 

objekt součástí. Většinou se používá oplocení nebo ohrazení, které je doplněno o branky, 

závory, atd. Tyto bariéry slouží k zamezení vstupu potenciálním pachatelům do střežené 

oblasti. [32] 

4.1.2 Plášťová ochrana 

Cílem plášťové ochrany je znemožnit, nebo alespoň ztížit pachateli vstup 

do chráněného objektu. Plášť objektu se skládá zejména ze stavebních prvků budov 

a otvorových výplní. Mechanická odolnost proti narušení závisí na zvoleném materiálu. 

Posuzuje se jeho pevnost, tloušťka a způsob provedení. Největší pozornost je třeba věnovat 

obvodovým zdím, stropům a podlahám, jenž vytváří vnější hranici. U jednopodlažních budov 

je nezbytné zaměřit se na střechu. 

Otvorové výplně jsou nedílnou součástí budov, jedná se o dveře, okna, vikýře atd. 

Bez dostatečného zabezpečení otvorových výplní existuje neustále riziko narušení. [32] 

Nejslabší bezpečnostní článek oken a dveří představuje skleněná výplň, proto je přes ní 

proveden největší počet průniků. [31] 

4.1.3 Předmětová ochrana 

Prostředky předmětové ochrany slouží hlavně jako úschovné objekty. Používají se 

pro bezpečné uložení finančních hotovostí, cenných papírů, šperků, apod. [14] Obecně je lze 

rozdělit podle konstrukce a účelu na komorové trezory a komerční úschovné objekty. 

Komorové trezory, kde spadají i bezpečnostní schránky, jsou převážně budovány při samotné 

stavbě objektu, tudíž se jedná o součást budovy. Podle konstrukčního řešení je dělíme na: 

 monolitické,  

 panelové,  

 kombinované.  

Do skupiny komerčních úschovných objektů patří skříňové trezory (mobilní nebo 

vestavěné), účelové trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové a kartotéční skříně nebo také 

příruční pokladničky. [32] 
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4.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) jsou zařízení, která 

dálkově signalizují (akusticky nebo opticky) narušení určitého prostoru nebo neoprávněný 

vstup osoby do střeženého objektu. Základní prvky PZTS, mezi které patří čidlo, ústředna, 

signalizační zařízení, přenosové prostředky a doplňková zařízení, tvoří dohromady 

tzv. zabezpečovací řetězec (viz Obrázek 2). [33] 

 

Obrázek 2 - Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [33] 

Čidlo, neboli detektor, je zařízení, které při fyzikální změně detekuje narušení 

střeženého objektu nebo neoprávněné nakládání s chráněnými předměty. Ve stavu narušení 

dojde k tomu, že čidlo vyšle poplachový signál do ústředny. Čidla lze rozdělit, podle toho, 

zda potřebují ke svému provozu el. energii, na napájená (aktivní nebo pasivní) a nenapájená. 

Nejrozšířenější jsou čidla napájená, která dle střežené oblasti dělíme na: 

 prostorová, 

 směrová, 

 bariérová, 

 polohová. 

Čidla je možno rozdělit i podle použitého dosahu (krátký, střední, dlouhý) nebo podle 

tvaru snímací nebo vyzařovací charakteristiky. Získané informace z detektorů jsou přijímány 

ústřednou, která je následně zpracovává. Ústředna má mimo jiné zajistit napájení a ovládání 

zabezpečovacího systému. Výstup informací z ústředny k signalizačnímu zařízení mají 

na starosti přenosové prostředky. Tyto informace pak vyhlašuje signalizační zařízení jako 

výstrahu nebo poplach. Pro speciální funkce jsou využívány různá doplňková zařízení. [33] 

přenosové 

prostředky 
signalizační 

zařízení 
ústředna čidlo 

doplňková 

zařízení 
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4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souhrn administrativně organizačních opatření, která zajišťují 

správnou funkci zabezpečovacího systému. Ve své podstatě jde o bezpečnostní směrnice 

pro pohyb osob v objektu, klíčový režim, provoz bezpečnostních systémů, nakládání 

s informacemi, výkon strážní služby a další. Hlavním a zároveň nejtěžším úkolem režimové 

ochrany je její zavedení do praxe, což je možné pouze při spolupráci všech zaměstnanců spolu 

s vedením objektu. 

Režimovou ochranu členíme na vnější a vnitřní. Vnější režimová ochrana je zaměřena 

na vstupní a výstupní prostory střeženého objektu, přes které vcházejí osoby nebo vjíždějí 

silniční a železniční prostředky. Vzniklá opatření mají určit kde, kdy, čím a jak je možno 

vstoupit nebo opustit daný objekt. Při vnitřní režimové ochraně se jedná o dodržování 

určitých bezpečnostních směrnic, jako je např. rozdělení objektu na oblasti, omezující pohyb 

osob a vozidel. Toto omezení by mělo platit nejen pro návštěvy, ale také pro zaměstnance. 

Dále se jedná o sledování pohybu materiálu, aby nedocházelo ke ztrátám výrobků nebo 

neevidovaného materiálu. Důležité je také osvětlení objektu, druhé vnitřní oplocení 

(např. pro umístění hlídacích psů) nebo vytvoření strážních věží s ostrahou. [33] 

4.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je realizována pomocí strážných, vrátných, hlídačů nebo policistů. 

Pořizovací náklady fyzické ostrahy jsou relativně nízké, jde o výstroj, výzbroj a výcvik, 

ovšem režie je poměrně vysoká (např. platy zaměstnanců, školení, apod.). Z tohoto důvodu je 

nutná kombinace ostatních prostředků ochrany, pro co nejlepší efektivitu ochrany objektu. 

[33] 

Mezi úkoly fyzické ostrahy patří zejména kontrolní propustková činnost, zabránění 

rozkrádání majetku, střežení objektu, provedení zásahu při mimořádné události a vyrozumění 

bezpečnostních složek (Policie České republiky, ZZS, HZS). [2] 
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5 Radiofrekvenční systém identifikace 

Radiofrekvenční systém identifikace je technologie, která prostřednictvím 

radiofrekvenčních vln dokáže identifikovat objekty. Proto ji zařazujeme do již výše zmíněné 

skupiny PZTS. 

Tento typ identifikace lze využít nejen v mnoha průmyslových odvětvích, ale 

i v jiných oblastech, kde je zapotřebí co nejrychleji a nejpřesněji shromáždit informace 

a umožnit jejich okamžitý přenos k následnému zpracování. [23] 

5.1 Historie RFID 

Počátek radiofrekvenční identifikační technologie je datován již od 2. světové války. 

Skotský fyzik Sir Robert Alexandr Watson-Watt vynalezl roku 1935 radar, který využívali 

Američané, Britové, Němci, ale také Japonci. Cílem bylo zaznamenat přítomnost blížících se 

letadel, daleko předtím, než byly vizuálně spatřeny. V letech 1950-1960 došlo k pokroku 

v radiofrekvenčních systémech. Ve Spojených státech Amerických, Evropě a Japonsku 

prezentovali vědci a vysokoškolští učitelé využití radiofrekvenční energie pro identifikaci 

objektů na velkou vzdálenost. Mario W. Cardullo obdržel v roce 1969 patent na první pasivní 

transpondér (tag), který umožňoval čtení a zápis RFID tagů. O čtyři roky později získal 

Charles Walton patent pro pasivní tagy umožňující odemknutí dveří bez použití klíče. 

Začátkem devadesátých let vyvinuli a patentovali inženýři z IBM systém RFID 

ve frekvenčním pásmu UHF, který nabízel delší čtecí vzdálenost (za dobrých podmínek 

až 20 metrů pod zemí) a rychlejší datový přenos. O pár let později, kdy propukla finanční 

krize, IBM prodalo tento patent firmě Intermec, která se v té době zabývala čárovými kódy. 

[24] 

5.2 Charakteristika RFID 

Celý systém je schopen zaznamenat, uchovat a poskytnout data v reálném čase. Je 

tvořen třemi základními prvky, které budou blíže popsány v další části kapitoly. Patří zde: 

 RFID tag (označovaný jako transpondér, nebo štítek), 

 RFID čtečka, 

 řídící software. [26] 
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5.2.1 RFID tag 

Jedná se o elektronické zařízení, kde jsou uloženy identifikační informace. Samotný 

štítek (tag) je tvořen z čipu, antény pro rádiovou komunikaci a propojení (viz Obrázek 3). [16] 

 

Obrázek 3 - Ukázka RFID tagu (Smart Label) [22] 

Pro správnou funkčnost obsahuje každý transpondér čip, který má na starosti vysílání 

a příjímání signálu, a interní paměť. Celková velikost štítku je závislá na velikosti antény. 

Obecně lze říci, že minimalizovat velikost antény lze zvýšením použité frekvence. [16] 

RFID tagy lze rozdělit podle několika daných kritérií. A to podle způsobu komunikace 

nebo podle typu paměti. Podle způsobu komunikace můžeme tagy rozdělit na: 

 Pasivní tagy - nevysílají do okolí žádný signál, jelikož neobsahují zdroj energie 

(baterii). Pasivní tag získává energii za pomocí čtečky, která periodicky vytváří 

elektromagnetické pole. [6] Dosah při čtení pasivních štítků je od několika 

milimetrů do jednotek metrů. Plocha těchto štítků může být společně s anténou 

menší než 0,5 cm
2
. Pasivní verze je používaná častěji, díky téměř neomezené 

životnosti a malých finančních nákladů. 

 Aktivní tagy - mají vlastní zdroj energie, což má neblahý vliv na životnost. 

Vyznačují se velkou pamětí a schopností vysílat svou identifikaci, případně nějakou 

měřenou veličinu (teplota okolí). Oproti pasivním tagům mají mnohem větší dosah 

(až stovky metrů). Plochy aktivních štítků jsou řádově v centimetrech. [16] 

 Semiaktivní tagy - jsou pasivní tagy, které navíc obsahují baterii zvyšující 

komunikační vzdálenost mezi čtečkou a štítkem. [6] 

 Semipasivní tagy - používají, na rozdíl od semiaktivních, baterii pouze k napájení 

svého obvodu, nikoli ke zvýšení dosahu čtení. K tomu, aby vyslaly data, je však 

zapotřebí signál čtečky. Z tohoto důvodu je životnost baterie vetší. [13] 

propojení čip 

anténa 
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Podle typu paměti a jeho následného ukládání dat se rozlišují tagy:  

 Read Only (jen pro čtení) - v identifikačním prvku je definováno sériové číslo, 

které je neměnné. V tomto případě je nezbytné napojení na externí databázi, kde 

jsou poskytnuty další informace. Mezi výhody lze zařadit nízké pořizovací náklady 

a vysokou bezpečnost uložených dat. 

 WORM (jeden zápis - mnohonásobné čtení) - obsahuje paměť, která slouží 

uživateli k jednorázovému zápisu dat. Změna paměťových bitů zamezí další úpravu 

informací. Využití nachází hlavně jako etiketa na zboží. 

 Read/Write (čtení/zápis) - v tomto provedení lze uložené informace přepisovat. 

Stouto výhodou bohužel rostou i náklady na pořízení. [17] 

Existují také speciální formy tagu, tzv. smart label. Jde o samolepící etiketu, která se 

skládá ze dvou vrstev. Vrchní část je potisknutelná plocha a spodní část tvoří tag. Obě části se 

aplikují na silikonový nosič. Tento typ se používá v kombinaci s čárovými kódy. [12], [26] 

5.2.2 Čtečka RFID 

Čtecí zařízení RFID (Reader) vysílá rádiový signál a následně zachycuje odpovědi 

aktivního nebo pasivního tagu. Vysílání a přijímání signálu je realizováno prostřednictvím 

antény, která může být v externím nebo interním provedení. Čtečka dokáže informace nejen 

číst, ale také je do příslušného tagu zapisovat. Důležité je, aby čtecí zařízení pracovalo 

na stejné frekvenci jako tagy. Připojení čtečky k počítači se obvykle realizuje přes rozhraní 

USB nebo RS - 485. 

Vzhledem k využití technologie RFID v různých oblastech existují čtečky mobilní 

a stacionární. Z důvodu předpokládané fyzické manipulace s mobilními čtečkami jsou na ně 

kladeny větší požadavky v oblasti extrémních teplot, prašnosti, vlhkosti a odolnosti proti 

pádům. Ruční čtecí zařízení obvykle nedovede zpracovat větší počet tagů najednou. Snímané 

hodnoty se přenášejí do databáze v reálném čase. Stacionární čtečky jsou vhodné především 

v místech, kde tagy procházejí okolo čtecího zařízení. Může se jednat o zařízení v podobě 

tzv. čtecí brány. Oproti mobilním čtečkám jsou schopny zpracovat velké množství tagů 

současně. [6] 
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5.2.3 Řídící software 

Jedná se o řídicí systém (tzv. Middleware), který má na starosti přenesení 

zpracovaných dat z čtecích zařízení do informačního systému. Každý software má základní 

funkce víceméně totožné, filtruje získaná data, uchovává je, a přes stanovené rozhraní je 

nabízí ostatním aplikacím. Musí být také schopen komunikovat s čtečkami mnoha výrobců 

s různými komunikačními protokoly. [14], [26] 

5.3 Frekvence  

Identifikační systém se používá na několika komunikačních frekvencích. Podle 

standardizovaných nosných frekvencí jej dělíme na nízkofrekvenční, vysokofrekvenční, 

ultrafrekvenční a mikrovlnné. Jejich použití, výhody a nevýhody se nachází v tabulce 

frekvenčních pásem (viz Příloha 1). 

Základním aspektem při návrhu implementace technologie RFID je zvolení 

nejvhodnější frekvence. Zvolená frekvence přináší množství omezení, např. aplikovatelnost 

v různém prostředí, čtecí vzdálenost čtečky, rychlost čtení a zápisu a také propustnost vln 

různými materiály. Jak již bylo zmíněno, se zvyšující se frekvencí se zmenšuje i nutná 

velikost antény, a při překročení hranice 100 MHz i její typ. Zvolení nejvyšších frekvencí by 

se mohlo zdát výhodnější, ovšem s tím narůstá i negativní jev - elektromagnetické rušení. To 

má za následek problémové snímání z tekutin a kovových materiálů. Tagy pracující 

na frekvenci jednotek GHz jsou z finančního hlediska velmi nákladné, proto ne zcela vhodné 

pro široké uplatnění. Oproti tomu jsou nízkofrekvenční tagy levnější a téměř bez obtíží se 

snímají na kovovém materiálu, avšak vzdálenost pro čtení je menší. [11] 

5.4 Elektronický produktový kód 

Firmy používající technologii RFID měli své individuální uzavřené systémy, které 

znemožňovaly optimální výměnu dat mezi ostatními uživateli RFID. Proto vznikla v roce 

2003 standardizační organizace EPCglobal sdružující firmy, které podnikají v oboru RFID. 

[15] EPC se skládá ze 4 základních částí (viz Obrázek 4). První část se nazývá záhlaví 

(Header). Záhlaví obsahuje délku, strukturu, verzi, typ a generaci kódu. Za hlavičkou 

následuje číslo manažera (EPC Manager). Toto číslo obsahuje informace o dané firmě. Třetí 

v pořadí je třída předmětu (Object Class) nebo také nazývaný typ výrobku. Zbývající část 
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EPC je tzv. sériové číslo (Serial Number). Sériové číslo je unikátní označení v rámci třídy 

příslušného objektu. [13] 

 

Obrázek 4 - Struktura systému kódování EPC [16] 

Elektronický produktový kód (dále jen EPC) je 96 bitové číslo, jenž může být 

přiděleno konkrétnímu kusu zboží. Zároveň poskytuje unikátní identifikaci objektů 

(spotřebitelských nebo logistických jednotek). V současnosti stačí 96 bitové číslo (díky 

kterému je možné odlišit 268 miliónů výrobců) na pokrytí dnešní výroby produktů. Postupem 

času se počítá s eventuálním rozšířením na 128 bitů. EPC je evidován organizací EPCglobal, 

která zajišťuje jednoznačné označení produktu. [15] 

5.5 Princip RFID 

Radiofrekvenční systém skládající se z několika prvků (transpondéru, čtečky 

a podpůrných systémů), pracuje na principu radaru (viz Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 - Základní schéma komunikace v RFID [15] 

Elektromagnetické vlnění, které vysílá čtečka na své nosné frekvenci, je zachyceno 

anténou transpondéru. Pomoci indukovaného napětí vznikne elektrický proud, který je 

usměrněn a uvnitř transpondéru se začne nabíjet kondenzátor. Uchovaná energie je poté 

využita pro napájení rádiových a logických obvodů transpondéru. Ve chvíli, kdy kondenzátor 

energie 
 

  čtení 
 

  zápis 

paměť 

transpondér 

čtečka rozhraní 
řídící 

jednotka 

 01.0000C35.00024F.000A13DBD 
 

  verze výrobce typ výrobku sériové číslo  

(8 bitů)      (28 bitů) (24 bitů)  (36 bitů) 

   > 268 miliónů  > 16 miliónů > 68 miliard 
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dosáhne dostatečné napěťové úrovně, se spustí řídící jednotka (mikroprocesor) transpondéru 

a zahájí se odesílání odpovědi čtečce. [15] 

Informace je možno přenášet frekvenční modulací (FSK) nebo amplitudovou 

modulací (ASK). První zmíněná modulace je náročnější, ale zároveň je výrazně rezistentní 

proti rušení okolními vlivy. Přenášení dat se realizuje změnou frekvence základní (nosné) 

vlny. Tuto změnu má na starosti rezonanční obvod, který je obsažen v transpondéru. Při 

amplitudové modulaci měníme nosné vlně amplitudu v rytmu přenášených dat. Jedná se 

o jednodušší a zároveň používanější typ modulace. V obou případech je na straně vysílače 

nutný modulační obvod, aby informace mohla být modulována a na přijímači je potřeba 

demodulační obvod, který naopak informaci dekóduje. [30] 

5.6 Využití technologie RFID 

Tato technologie se stále rozšiřuje do mnoha různých odvětví, např. logistiky, 

zdravotnictví, výroby, ale také si našla své místo i v ochraně majetku. [13] 

Jako novinka v RFID technologii je střežení perimetru objektu tzv. PerimetrLocator. 

Je to první RFID bezdrátový systém na střežení obvodové části objektu na světě. Tento 

systém umožňuje prostřednictvím akceleračních RFID detektorů, jenž jsou na plotu 

upevněny, střežit oplocení daného objektu. Instalace systému je rychlá, snadná a zároveň je 

vhodná pro všechny typy plotů nebo vrat. Výhodou je schopnost komunikace s veškerými 

typy PZTS ústředen. Revoluci zde představuje přesné zaměřování PTZ kamer v případě 

narušení perimetru. PerimetrLocator lze využít i pro ochranu předmětovou. [1] 

Jiný způsob využití je možné vidět ve Francii. Ve francouzském Toulouse použili 

systém RFID na autobusovém nádraží, jelikož se zde pohybuje značné množství autobusů 

na relativně malém prostranství. Zde jsou tagy umístěny jak na čelních sklech autobusů, tak 

i v zemi na příslušných stanovištích. Čtecí anténa je nainstalována u vjezdu nádraží 

(na plochu) a nad úrovní autobusu se nachází informační tabule zobrazující informace, kde 

má řidič autobusu zajet. Ve chvíli, kdy autobus dojede na určené místo a tím zakryje tag 

v zemi, dostane informační systém zprávu o obsazenosti tohoto místa. [21] 
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6 Charakteristika veřejných vysokých škol 

V současnosti se v ČR nachází celkem 26 VVŠ (viz Tabulka 1), z toho tři se nacházejí 

v Moravskoslezském kraji. Jsou to Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě. Nejmladší VVŠ v ČR je Vysoká škola 

technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která byla zřízena v roce 2006. VVŠ jsou 

zřizovány a rušeny již dříve zmíněným zákonem o VVŠ, rozdělují se na univerzitní 

a neuniverzitní typy. Vysoká škola neuniverzitního charakteru není rozdělena na fakulty. 

Univerzitní vysoké školy jsou členěny na jednotlivé fakulty, ústavy nebo pracoviště 

pro vzdělávací, vědeckou, nebo určitou tvůrčí činnost. Každá fakulta či instituce je zařízena 

tak, aby co nejlépe připravila studenta na výkon svého povolání, proto se zde nachází mnoho 

potřebných pomůcek a přístrojů. Součástí těchto školských zařízení bývají posluchárny, 

knihovny, studovny, kanceláře, laboratoře, PC učebny a mnoho dalších prostorů. [37], [39] 

Každá VVŠ realizuje fyzickou ostrahu pomocí strážní služby, ať už se jedná o interní nebo 

externí, která zajišťuje bezpečnost a informovanost osob nacházejících se v objektu. 

Tabulka 1 - Seznam veřejných vysokých škol [37], [39] 

Veřejné vysoké školy 

Akademie múzických umění v Praze Univerzita Karlova v Praze 

Akademie výtvarných umění v Praze Univerzita Palackého v Olomouci 

Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Pardubice 

České vysoké učení technické v Praze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

Masarykova univerzita v Brně Vysoká škola ekonomická v Praze 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně 

Vysoká škola chemicko-technologická 

v Praze 

Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Slezská univerzita v Opavě 
Vysoká škola technická a ekonomická 

v Českých Budějovicích 

Technická univerzita v Liberci 
Vysoká škola umělecko-průmyslová 

v Praze 

Univerzita Hradec Králové Vysoké učení technické v Brně 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem 
Západočeská univerzita v Plzni 
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6.1 Statistické údaje vloupání a krádeží do prostorů VVŠ 

Pro poskytnutí statistických údajů z hlediska majetkové kriminality (vloupání 

a krádeže) za poslední 3 roky byly osloveny jednotlivé VVŠ. Požadované informace poskytlo 

pouze šest VVŠ, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU), Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně (dále jen MENDELU), Ostravská univerzita 

v Ostravě (dále jen OSU), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB), Veterinární 

a farmaceutická univerzita Brno (dále jen VFU), Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava (dále jen VŠB) a Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ). Ostatní VVŠ 

tyto statistické údaje nevedou, případně neposkytují. Podle poskytnutých informací, 

Ing. Michalem Šulcem (kvestor VŠPJ) a JUDr. Lenkou Válovou (kvestorka JAMU), nedošlo 

během 3 let na jejich institucích k žádnému vloupání ani ke krádeži.  

Statistické údaje za rok 2009-2011 pro MENDELU jsou uvedeny v níže uvedené 

tabulce (viz Tabulka 2). Tyto informace byly poskytnuty Ing. Liborem Bartošem (vedoucí 

technického odboru MENDELU). Z tabulky je možné vyčíst, že škody způsobené vloupáním 

se měsíčně pohybovaly v rozmezí 20-30 tis. Kč. K největší finanční ztrátě došlo v červnu 

2011, kdy se škoda vyšplhala na bez mála 700 tis. Kč. 

Tabulka 2 - Majetková kriminalita na MENDELU 

Měsíc 

2009 2010 2011 

Vloupání + 

krádeže 
Škoda [Kč] 

Vloupání + 

krádeže 
Škoda [Kč] 

Vloupání + 

krádeže 
Škoda [Kč] 

Leden 0 0 0 0 0 0 

Únor 1 20 871 0 0 0 0 

Březen 1 21 920 0 0 0 0 

Duben 3 20 021 1 16 184 0 0 

Květen 3 92 318 0 0 1 20 000 

Červen 3 14 526 0 0 2 698 240 

Červenec 1 500 3 80 090 0 0 

Srpen 2 29 982 1 33 388 0 0 

Září 2 28 000 1 75 543 0 0 

Říjen 1 10 500 0 0 1 21 150 

Listopad 1 3 000 0 0 3 34 752 

Prosinec 1 39 000 0 0 1 16 976 
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V grafickém znázornění (viz Graf 1) je možné vidět, že největší počet vloupání 

a krádeží bylo zaznamenáno v roce 2009, během prázdninového období v roce 2010 

a v závěru roku 2011. 

 

Graf 1 - Vloupání a krádeže na MENDLEU 

Statistické údaje OSU za rok 2009-2011 (viz Tabulka 3) byly poskytnuty paní 

Adamčíkovou (pokladní OSU). V případě vandalismu se jednalo především o odtržení 

měděných části budov, které bývají častým útokem především na pedagogické fakultě.  

Tabulka 3 - Majetková kriminalita na OSU 

Měsíc 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Vloupání 

+ 

krádeže 

Vanda-

lismus 
Škoda 

[Kč] 

Vloupání 

+ 

krádeže 

Vanda-

lismus 
Škoda 

[Kč] 

Vloupání 

+ 

krádeže 

Vanda-

lismus 
Škoda 

[Kč] 

Leden 0 0 0 1 1 1 560 1 1 7 500 

Únor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Březen 1 0 30 113 0 1 1 152 1 0 26 995 

Duben 1 0 55 005 0 1 37 296 0 1 11 073 

Květen 4 0 202 048 0 0 0 1 0 20 000 

Červen 1 0 1 683 0 0 0 0 1 11 567 

Červenec 0 1 3 478 1 0 41 000 0 0 0 

Srpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Září 1 0 5 175 1 1 18 416 1 0 5 000 

Říjen 0 0 0 0 1 1 236 0 0 0 

Listopad 2 0 56 975 1 1 68 048 1 0 14 000 

Prosinec 0 0 0 1 0 36 473 0 1 44 302 
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Z grafu sestaveného podle hodnot z tabulky 3 je patrné, že k největšímu počtu případů 

došlo v roce 2009 (viz Graf 2). Zejména pak v měsíci květnu, kdy se ve dvou případech 

jednalo o chybu zaměstnance, jenž při odchodu neuzamkl svou kancelář.  

 

Graf 2 - Vloupání a krádeže na OSU 

 

Majetková kriminalita na UTB je zobrazena v níže uvedené tabulce (viz Tabulka 4). 

Tyto údaje byly poskytnuty Ing. Alexandrem Černým (kvestor UTB).  

Tabulka 4 - Majetková kriminalita na UTB 

Rok  Vloupání + krádeže 

2009 2 

2010 1 

2011 2 
 

Z vytvořeného grafu (viz Graf 3) lze konstatovat, že vloupání a krádeže v budovách 

UTB nejsou častým jevem. Během let 2009-2011 došlo k pěti případům této kriminality. 

 

Graf 3 - Vloupání a krádeže na UTB 
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V následující tabulce se nachází statistické údaje na VFU za rok 2009-2011 

(viz Tabulka 5), které byly poskytnuty Mgr. Danielou Němcovou (kvestorka VFU). Tato 

univerzita je specifická v tom, že některé její budovy mají zvláštní režim, jelikož slouží jako 

ambulantní provozy (24 hodin denně) určené pro veterinární činnost. Z tohoto důvodu nelze 

veškeré budovy zajistit klasickým večerním zamykáním. 

Tabulka 5 - Majetková kriminalita na VFU 

Rok Vloupání + krádeže Škoda [Kč] 

2009 3 102 600 

2010 6 204 791 

2011 3 295 407 
 

Poskytnuté údaje krádeží a vloupání jsou níže převedeny do grafické podoby, kde je 

vidět, že k největšímu počet případů došlo v roce 2010 (viz Graf 4). 

 

Graf 4 - Vloupání a krádeže na VFU 

Statistické údaje majetkové kriminality na VŠB během posledních 3 let (viz Tabulka 

6) byly poskytnuty paní Ladislavou Filípkovou (referentka právního útvaru VŠB). Ve většině 

případů vloupání do budov univerzity či motorových vozidel se jednalo o odcizení 

elektroniky. Škody jsou uvedeny v pořizovacích cenách. Na FBI byla v uplynulém období 

odcizena jedna průmyslová kamera (říjen 2010) a došlo k poškození výplně okna 

a následnému vykradení místnosti (listopad 2010).  
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Tabulka 6 - Majetková kriminalita na VŠB 
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Leden 5 1 0 40 1 1 0 250 0 1 0 45 

Únor 4 0 0 17 0 0 2 1 0 0 0 0 

Březen 9 1 3 429 3 0 1 698 0 0 0 0 

Duben 3 0 0 21 0 0 0 0 0 1 1 0 

Květen 4 0 0 47 2 0 2 51 0 0 1 1 

Červen 4 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 24 

Červenec 0 0 2 72 0 0 0 0 1 0 2 12 

Srpen 0 0 0 0 1 0 2 47 2 0 3 45 

Září 0 1 0 43 1 0 0 0 2 0 1 272 

Říjen 1 0 0 22 1 0 0 33 0 0 1 11 

Listopad 2 1 1 33 1 0 5 12 0 0 0 0 

Prosinec 0 1 3 70 1 1 0 21 0 0 1 12 
 

Grafické zpracování vyjadřuje klesající tendenci vloupání a krádeží s každým 

uplynulým rokem (viz Graf 5). Možnou příčinnou může být zlepšování zabezpečení objektů 

této univerzity. 

 

Graf 5 - Vloupání a krádeže na VŠB 
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7 Popis objektu a jeho stávající zabezpečení 

Fakulta bezpečnostního inženýrství se nachází v Ostravě - Výškovicích na ulici 

Lumírova 13 a je rozdělena na několik budov - LA, LB, LC, LD a LE (Viz Obrázek 6). 

Jednotlivé části jsou propojeny schodišti, mimo spojení budov LB - LC, které je realizováno 

pomocí proskleného nadchodu ve 2. patře budovy. Součástí objektu jsou dvě parkoviště -

severní (P1) a jižní (P2). Vjezd na severní parkoviště je nežádoucím osobám zabráněn pomocí 

závory (Z1 - viz Obrázek 9). Na jižní parkoviště směřují 2 přístupové cesty, jednak přes 

závoru (Z2) nebo přes posuvnou bránu (PB1). Závory a posuvná brána se automaticky otevírá 

pomocí aktivovaných identifikačních karet studentů (ISIC) nebo zaměstnanců. V případě 

návštěvy jsou závory doplněny o hlasové spojení s vrátnicí. 

 

Obrázek 6 - Členění objektu FBI [18] 

7.1 Popis jednotlivých budov 

Budovu LA tvoří dvě nadzemní podlaží (dále jen NP). V 1. NP se nachází hlavní 

vchod do areálu, kde je umístěna vrátnice. Naproti hlavnímu vchodu je vstup z nádvoří, přes 

který procházejí osoby parkující na jižním parkovišti. Velkou část přízemí zaujímají staré 

klecové šatny, které slouží převážně jako sklad. Ve zbytku prostoru je umístěna šatna, 

úschovna věcí s možností vlastního uzamknutí a informační kiosek. Ve 2. NP jsou 

2 posluchárny, 3 počítačové učebny a kancelář správce výpočetní techniky. 
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Budovu LB tvoří tři NP. V 1. NP jsou 3 učebny, kanceláře a sociální zařízení. 

Ve 2. NP se nachází studijní oddělení, 3 učebny, kanceláře a sociální zařízení. Ve 3. NP je 

zřízena knihovna, která je navíc vybavena několika počítači a zároveň slouží jako studovna. 

V tomto podlaží se dále nachází zasedací místnost, děkanát fakulty, kanceláře a sociální 

zařízení.  

Budovu LC tvoří tři NP. Velkou část budovy LC zaujímá posluchárna (aula), která je 

po nedávné rekonstrukci. Kromě posluchárny je v 1. NP prodejna skript, tělocvična, strojovna 

vzduchotechniky, sociální zařízení a mnoho laboratoří - EPS, PZTS, protivýbuchové 

prevence, PTCH prachů a stavebních hmot. Ve 2. NP je laboratoř pro vědu a výzkum, 

telefonní ústředna, technické místnosti, kanceláře a sprchy. Ve 3. NP je mimo kanceláří 

a sociálních zařízení umístěna laboratoř PBZ a laboratoř materiálů a kapalin. 

Budovu LD tvoří dvě NP. V 1. NP se nachází laboratoř BOZP, 4 učebny, kanceláře 

a sociální zařízení. Ve 2. NP jsou 2 učebny, multimediální učebna, server, informační kiosek, 

kanceláře a sociální zařízení. Také je zde nově vybudovaná kavárna. 

Budovu LE tvoří dvě NP. V 1. NP se nachází hlavní vypínač el. proudu, hlavní uzávěr 

plynu a vody, rozvodna TUV, technická zařízení správce objektu a archív. Z vnější části 

budovy je přistavěná nákladní rampa, která slouží pro zásobování. Ve 2. NP je zřízena Menza 

pro stravování studentů a zaměstnanců fakulty. 

Všechny posluchárny, laboratoře, kanceláře a většina učeben disponuje kvalitním 

technickým vybavením (např. data projektory, počítače, laboratorní přístroje, pokladny, 

apod.) V rámci rozvoje FBI bude realizován projekt, jehož součástí je vytvoření místnosti 

s omezeným přístupem, kde budou shromažďovány osobní a citlivé údaje. 

7.2 Stávající systém zabezpečení vybraného objektu 

Zabezpečení areálu FBI je popsáno na základě konzultace s panem Pavlem 

Wozniakem (vedoucí ostrahy VŠB), členem strážní služby panem Vojtáskem, Ing. Václavem 

Veselým a Luďkem Trawinskim (společníkem firmy TRIMR, jenž instalovala PZTS na FBI), 

kteří poskytli požadované informace o současném stavu. 

7.2.1 Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana je tvořena plotem, který je vystavěn od budovy LE po budovu LA. 

Oplocení objektu je dvojího druhu. Od budovy LE začíná drátěným plotem o výšce 
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1,8 m s betonovým základem proti podhrabání, je přerušen mechanickou bránou (MPB1 - 

viz Obrázek 8), kde dále pokračuje k posuvné bráně (PB1 - viz Obrázek 7). Od této brány až 

po mechanickou bránu (MB2) je použito klasické drátěné oplocení o výšce 2 m. Oplocení 

po celé délce není opatřeno žádným bezpečnostním prvkem, které by ztížilo nebo znemožnilo 

jeho přelezení. Mechanické brány zamezující vstup na severní a jižní parkoviště jsou otevřeny 

od 6:00 do 20:00, případně dle potřeby zaměstnanců FBI. Vchod do nádvoří objektu, mezi 

budovami LB - LC, je zabezpečen mechanickou bránou (MB3) a brankou (B1 - viz Obrázek 

10) otevíratelnou pomocí identifikačních karet (stejně jako v případě závor). Perimetr areálu 

je pod neustálým střežením kamerového systému. Jedná se o 12 stacionárních kamer 

umístěných na budovách fakulty, které mohou uchovávat záznam (podle již zmíněného 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) za posledních 48 hodin.  

 

Obrázek 7 - Posuvná brána [autor]   Obrázek 8 - Mechanická brána [autor] 

 

Obrázek 9 - Automatická závora [autor]             Obrázek 10 - Mechanická brána a branka [autor] 

7.2.2 Plášťová ochrana  

Plášť budovy je tvořen pevnými betonovými zdmi a otvorovými výplněmi. Okna 

na budovách LA, LB, LD a LE jsou tvořena dřevěným nebo častěji železným rámem, 

ve kterém je ukotvena dvojitá 4 mm skleněná výplň, čímž se jedná o lehce překonatelnou 

překážku. Stejně jsou na tom i dveře na těchto budovách, včetně hlavního vchodu 

(viz Obrázek 11), kdy totožná skleněná výplň je osazena do železného rámu. Na nově 
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zrekonstruované budově LC jsou již plastová okna s dvojsklem. Vnější strana budovy je 

vybavena o možnost zastření oken pomocí mechanických rolet (viz Obrázek 12). 

 

 Obrázek 11 - Hlavní vstup [autor]  Obrázek 12 - Mechanické rolety [autor] 

Dveře na této budově jsou rovněž plastová s dvojsklem, která jsou vybavena 

bezpečnostními prvky v podobě magnetických kontaktů. Vstupy na střechu objektu se nachází 

uvnitř budov. 

7.2.3 Prostorová ochrana 

Prostor FBI je střežen pomocí PZTS firmy JABLOTRON. Tímto systémem jsou 

zabezpečeny některé místnosti v budovách LA a LB. Střežení těchto prostorů zajišťují PIR 

detektory upozorňující na pohyb osob v daném pozorovacím úhlu. Tato ústředna má 

16 smyček, které jsou v současné chvíli využity, proto napojení dalších detektorů by bylo 

možné pouze s variantou tzv. pod ústředen. Výstup ústředny je vyveden na klávesnici. 

Narušení prostoru je signalizováno na hlavní vrátnici, ovšem v tomto případě není zjištěna 

konkrétní místnost, nýbrž označení smyčky (úsek detektorů). 

Také je zde nainstalován novější systém DOMINUS Millenium. Tímto 

zabezpečovacím systémem je zabezpečena budova LC, která je střežena pomocí PIR 

detektorů a magnetických kontaktů na dveřích. Vstupy do laboratoří a kanceláří jsou 

blokovány. K odblokování zámků dojde po zadání číselného kódu, který se zadává 

do výstupních klávesnic umístěných na jednotlivých chodbách, poté již místnost není ve stavu 

střežení. Každá místnost má unikátní číselný kód, který je přidělován oprávněným osobám. 

Součástí tohoto zabezpečení je počítačový výstup, kde je možné zobrazit grafické zpracování 

objektu s umístěním jednotlivých detektorů. Na hlavní vrátnici je proto okamžitě zjištěno 

narušení střeženého prostoru. Kromě budovy LC jsou zmíněným systémem zabezpečeny 

všechny přízemní chodby v objektu a některá spojovací schodiště, rovněž prostřednictvím 

PIR detektorů. 
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7.2.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zajištěna pomocí strážní služby VŠB a řídí se směrnicí pro provoz 

vrátnice vypracovanou vedoucím ostrahy, povinnostmi vrátného a směrnicí rektora. Jedná se 

o nepřetržitý třísměnný provoz, kdy ranní směna nastupuje od 6:00 do 14:00, odpolední 

od 14:00 do 22:00 a noční směna od 22:00 do 6:00 hodin. Strážní nemají stanovenou 

pochůzkovou činnost v pravidelných intervalech. Mezi jejich povinnosti patří kontrola 

přicházejících a odcházejících osob (během víkendů a svátků se tyto osoby zapisují do knihy 

návštěv), výdej klíčů oprávněným osobám, kontrola vynášených předmětů, sledování 

kamerového systému a případného narušení objektu. Při vzniku mimořádné události je strážný 

povinen ihned informovat vrátnici rektorátu nebo vedoucího ostrahy. Strážný v žádném 

případě nezasahuje proti narušiteli, ale okamžitě kontaktuje městskou policii nebo Policii 

České republiky. 

8 Analýza bezpečnostních rizik vybraných prostorů VVŠ 

K analýze bezpečnostních rizik vybraných prostorů VVŠ je určena VŠB - FBI. 

K dosažení zvýšení úrovně bezpečnosti je nejdříve zapotřebí identifikovat možná rizika 

a nebezpečí, která by se mohla vyskytnout. V této práci je aplikována metoda selhání a jejich 

následků. 

8.1 Analýza příčin selhání a jejich následků 

Tato bodová metoda selhání a jejich následků - Failure Mode and Effect Analysis 

(dále jen FMEA) má za úkol zkontrolovat jednotlivé prvky posuzovaného systému 

a identifikovat závady. Analýza identifikace rizik spočívá v rozebrání možných způsobů 

selhání a jejich následků, které na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání 

vyhledávají dopady a příčiny. Při výpočtu míry rizika se postupuje podle následujícího 

vzorce: 

R = P × N × H   [2] 

R - míra rizika, 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N - závažnost následků, 

H - odhalitelnost rizika. 



27 

 

Při této metodě se bodově hodnotí pravděpodobnost vzniku rizika, závažnost následků 

(z hlediska ohrožení osob, majetku či financí) a odhalitelnost rizika (určuje se časový interval 

odhalení). Všechny parametry hodnocení jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 7). [28] 

Tabulka 7 - Parametry metody FMEA (R, N, P, H) [28] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

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

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

větší škoda 

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

nemocnice, vyšší 

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

následky, vysoká 

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

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

8.2 Hodnocení vybraných rizik 

Podle teoretických znalostí jsou identifikována a vyhodnocena rizika na FBI jak 

z pohledu strukturálního (viz Tabulka 8), tak z pohledu procesního (viz Tabulka 9). Je 

zapotřebí rozdělit rizika na přijatelná a nepřijatelná, která získáme výpočtem míry tolerance. 

Tento výpočet je realizován pomocí Paretova principu 80/20. Poté je vytvořen diagram 

a Lorenzova křivka v závislosti na závažnosti jednotlivých rizik. Podle bodového ohodnocení 

je u daných rizik vypočteno procentuální vyjádření. Rizika s nejvyšším procentuálním 

vyjádřením jsou postupně sčítána až do hodnoty 80 %. Rizika, která spadají do tohoto součtu 

jsou vyhodnocena jako nepřijatelná. [28] 

Ze strukturálního hlediska jsou rizika s hodnotou 24 a vyšší vyhodnocena jako 

nepřijatelná. Míra tolerance je tedy hodnota 24. 
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Tabulka 8 - Strukturální pohled na rizika 

Strukturální pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 
Paretův princip 

80/20 [%] P N H 

1 Přenesení nebezpečných předmětů do objektu 4 4 5 80 32,00 

2 Vloupání se do objektu okny 3 5 3 45 18,00 

3 Vloupání se do objektu (prostorů) přes dveře 3 4 3 36 14,40 

4 Vloupání se do objektu přes střechu 3 4 2 24 9,60 

5 Vandalismus 2 3 3 18 7,20 

6 Umístění nástražného výbušného systému 2 2 4 16 6,40 

7 Vyřazení PZTS 3 2 2 12 4,80 

8 Útok na fyzickou ostrahu 3 3 1 9 3,60 

9 Úmyslné založení požáru 3 2 1 6 2,40 

10 Poškození průmyslových kamer 2 2 1 4 1,60 

∑         250 100  

 

Pro větší přehlednost je níže uveden Paretův diagram (viz Graf 6), který je sestaven 

z hodnot nacházejících se v tabulce 8. Z grafu je patrné, že mezi rizika vyžadující nápravu 

(označena červenou barvou) spadají čtyři rizikové události. Jedná se o přenesení 

nebezpečných předmětů do objektu fakulty a vloupání se do objektu (resp. prostorů) přes 

okna, dveře nebo střechu. 

 

 

Graf 6 - Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska (FMEA) 
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Z hlediska procesního jsou nepřijatelné rizikové události s hodnotou míry rizika 

27 a výše. Míra tolerance je v tomto případě 27. 

Tabulka 9 - Procesní pohled na rizika 

Procesní pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 
Paretův princip 

80/20 [%] P N H 

1 Neoprávněný vstup pachatele přes vrátnici 4 5 5 100 34,48 

2 Nedodržení klíčového režimu 3 3 4 36 12,41 

3 Odcizení majetku pachatelem 3 4 3 36 12,41 

4 Odcizení majetku studenty (zaměstnanci) 3 3 3 27 9,31 

5 Selhání lidského faktoru (fyzická ostraha) 3 3 3 27 9,31 

6 Selhání PZTS 4 2 3 24 8,28 

7 Selhání lidského faktoru (zaměstnanci) 3 2 3 18 6,21 

8 Náhodný požár vlivem zkratu 4 2 2 16 5,52 

9 Výpadek elektrické energie 2 2 1 4 1,38 

10 Výpadek průmyslových kamer 1 2 1 2 0,69 

∑         290 100  
 

V grafickém znázornění Paretovy analýzy z procesního hlediska (viz Graf 7) je možné 

vidět, že za nepřijatelná rizika (opět označena červenou barvou) je považován neoprávněný 

vstup pachatele přes vrátnici, nedodržení režimu předávání klíčů, selhání fyzické ostrahy 

a odcizení majetku pachatelem, studenty nebo zaměstnanci. 

 

 

Graf 7 - Grafický výstup rizik z procesního hlediska (FMEA) 
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8.3 Vyhodnocení analýzy FMEA 

Neoprávněný vstup pachatele přes vrátnici a přenesení nebezpečných předmětů přes 

vrátnici jsou po aplikaci analýzy FMEA vyhodnoceny jako dvě nejrizikovější události. Také 

je potřeba zvýšit zabezpečení proti vloupání do prostorů překonáním dveří a oken nebo 

po vniknutí na střechu objektu. Další riziko představuje selhání fyzické ostrahy, které může 

vyústit v další nebezpečí a tím je nedodržení klíčového režimu, ať už ze strany vrátných nebo 

zaměstnanců, které může vzniknout předáváním či vracením klíčů přes třetí osobu. Velké 

riziko přináší krádež majetku pachatelem. Také existuje možnost odcizení majetku studenty 

nebo zaměstnanci (tzv. sabotáž), což je nesnadno odhalitelné riziko, při kterém se může jednat 

i o spolupráci se zmíněným pachatelem. V další části práce budou pro vybraná rizika 

navrhnuta řešení pro jejich minimalizaci využitím RFID a dalších prostředků. 

9 Návrh zabezpečení pro minimalizaci rizik na FBI 

Vzhledem k zjištěným rizikům a současnému zabezpečení objektu budou navrhnuta 

následující potenciální řešení pro zvýšení fyzické ochrany. 

9.1 Zabezpečení pomocí RFID technologie 

V následující části budou uvedeny možné varianty implementace RFID technologie 

na FBI spolu s dalšími prvky fyzické ochrany. Jedná se o vstupní systémy pomocí 

identifikačních karet. 

9.1.1 RFID Turnikety 

Pro zamezení vstupu nežádoucích osob do objektu FBI jsou navrhnuty turnikety 

doplněné o RFID čtečky. Uvedené turnikety a související doplňky lze dodat firmou 

COMINFO. Ve vstupní části fakulty (šířka 480 cm), kde je také umístěna vrátnice, by se 

umístily 4 turnikety - BAR BA (viz Obrázek 13). Z hlediska bezpečnosti lze doporučit 

provedení turniketů „ANTI-PANIK“, kdy při signálu EPS (poplach) spadnou madla do svislé 

polohy a jsou volně průchozí pro následnou evakuaci. Ze stejného důvodu je použita 

motorová jednotka ve variantě FAIL-SAFE, kdy při výpadku energie dojde opět k volnému 

průchodu. Pro každý turniket/branku se doporučuje samostatný zdroj napájení. Je možná 

varianta společného zdroje, ale v případě jeho výpadku jsou všechny turnikety mimo provoz. 

Součástí zařízení je čidlo, které signalizuje podlezení či přelezení ramene (viz Obrázek 14). 
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Tuto verzi turniketu nabízí firma COMINFO za 55 tis. Kč. Technické informace a rozměry 

turniketu - BAR BA jsou k nahlédnutí v jedné z příloh (viz Příloha 3). 

 

Obrázek 13 -Turniket, branka, zábrana [3]  Obrázek 14 - Čidlo proti podlezení [3] 

Turnikety jsou doplněny o RFID čtecí zařízení H-PRO. Celý systém je nutné doplnit 

o branku PEGAS SF, z důvodu osob ZTP apod. Branka je při výpadku energie otevřena a její 

ovládání lze umístit na vrátnici, proto zde není zapotřebí čtečky. Za poslední turniket je 

instalována zábrana, která nedovoluje průchod osob, pokud zůstanou madla v horní poloze 

a tvoří tzv. písmeno „V“. [3] Jeden turniket se zábranou by bylo potřeba umístit u druhého 

vchodu - z jižního parkoviště. Tudíž by se vstup z jižní strany musel omezit na jedny otevírací 

dveře (zbylé 3 uzamknuty). Návrh je níže graficky znázorněn (viz Obrázek 15). 

 

Obrázek 15 - Schematické rozmístění turniketů [autor], [3] 
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Vstup z jižního parkoviště 

Zábrana - Nerezový materiál, délka 

1 m, výška 1,02 m 

 
Branka PEGAS SF - středový 

sloup Ø 168mm, výška 1060 mm, 

šířka pro průchod 900mm 

4 800  
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Pro identifikaci osob je možné využít karty ISIC, studentské karty nebo karty 

zaměstnanců fakulty, které obsahují čip H4102 a jsou plně kompatibilní s příslušným čtecím 

zařízením. Studenti, kteří nevlastní žádnou kartu, by si museli zažádat o vyřízení karty 

s totožným čipem. Vzhledem k počtu studentů (viz Příloha 2) by se mohlo jednat o cca 100 ks 

karet. Je nutné počítat s čipovými kartami pro návštěvy (50 ks), které by po zjištění totožnosti 

a následnému zapsání osoby do evidenční knihy vydával strážný. Při odchodu by byla karta 

vrácena. Povolení vstupu uživatelů se zadává přes stolní encodér připojitelný k PC přes USB.  

Software pro evidenci (není omezen počet osob) a administraci uživatelů, správu karet 

apod., dodává již zmíněná firma za 50 tis. Kč. Prostřednictvím tohoto softwaru by měl 

pracovník fyzické ostrahy přehled o aktuálním počtu osob nacházejících se v budovách 

fakulty, včetně jmenného seznamu. 

9.1.2 Systém kontroly vstupu ,,Patrol LITE“ 

Zvýšit zabezpečení prostorů VVŠ lze také prostřednictvím systému kontroly vstupu, 

který nabízí firma PHOBOS. Jedná se o přístupové terminály PH-TRM-015B, který disponuje 

RFID čtečkou EM 125 kHz. Terminály jsou instalovány z vnitřní strany místnosti z důvodu 

možné sabotáže nebo vandalismu. Z vnější strany jsou vyvedeny anténní jednotky, které jsou 

doplněny o akustickou i optickou signalizaci. Ovládání dveřního otevírače je realizováno 

prostřednictvím bezpotenciálového relé umístěného na výstupu terminálu. Terminály se 

zapojují do sítě (RS 485) a jejich správu zajišťuje centrální řídící počítač. Celou síť může 

tvořit až 16 přístupových jednotek. Schéma zapojení je graficky znázorněno (viz Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 - Schéma systému kontroly vstupu ,,Patrol LITE“ [20] 
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Paměť jedné přístupové jednotky je dostatečně velká pro 500 identifikačních karet. 

Celý systém je připojen k počítači (přes USB/RS 485), přes který se provádějí následné 

operace: 

 přidávání osob nebo identifikačního média, 

 odebírání osob nebo identifikačního média, 

 změny přístupových práv, 

 uložení událostí, 

 doby sepnutí terminálu. 

Oprávnění uživatelé se identifikují stejně jako v případě turniketů pomocí 

zaměstnaneckých karet, které pracují rovněž na frekvenci 125 kHz. Na základě konfigurace 

vyhodnotí přístupová jednotka oprávnění vstupu osoby. Každá karta je zařazena do jedné 

z přístupových skupin. Oprávnění vstupu do jednotlivých míst jsou volitelně přiřazovány 

skupinám. Lze nastavit přístup neomezený, zakázaný nebo časově omezený (pomocí 

časového plánu). Tento časový plán stanovuje povolené přístupy během celého týdne, kdy 

pro každý den je možné přidělit šest časových intervalů (s přesností na minuty). Všechny 

události (např. neoprávněné použití karty, chybové stavy, přístupové časy uživatelů) se 

ukládají do počítače pro vyhodnocení nebo archivaci. 

Pro úplnost celého systému je nutný již zmíněný elektromagnetický otevírač dveří - 

standard, rovněž nabízený firmou PHOBOS. [20] Otevírač se v případě kovových zárubní, 

které jsou na této fakultě, osazuje přímo do prostoru pro západku. Vstupy by byly doplněny 

o magnetické dveřní kontakty, které jsou bez napájení a připojují se dvojlinkou 

do přístupového terminálu. Aby se předešlo špatnému vyhodnocení terminálu (neoprávněný 

vstup bez použití karty) při opuštění místnosti, byla by místnost doplněna o PIR detektory. 

Tyto detektory by byly přizpůsobeny na 230 V a jejich detekční zóna situována těsně před 

dveře. Při zaznamenání pohybu dojde k sepnutí PIR detektoru na určitou dobu (10 sekund) 

a tím by došlo k přerušení magnetických kontaktů. V případě použitých PIR detektorů se 

nejedná o klasické PZTS detektory napájené z ústředny, ale jde o čidla používající se 

převážně pro spínání osvětlení. Tento zabezpečovací systémem lze aplikovat do následujících 

vybraných prostorů: 

 PC učebny (2. NP budovy LA a LD) - jedná se o 4 učebny, ve kterých se nachází 

mnoho stolních počítačů, data projektory a další pomůcky, 
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 místnost pro doktorandy (2. NP budovy LD) - jde o prostor, který je nově vybaven 

výpočetní technikou v hodnotě cca 320 tis. Kč, 

 studijní oddělení (2. NP budovy LB) - je rozděleno na 3 kanceláře (pro prezenční, 

kombinované a doktorské studium), bez výskytu drahého vybavení, ale velké riziko 

spočívá v odcizení dokumentů, razítek, osobních údajů apod., které by mohly být 

protiprávně zneužity, 

 děkanát fakulty (3. NP budovy LB), 

 místnost pro shromažďování osobních a citlivých informací, jejíž zřízení je 

v nejbližší době plánováno. 

V případě studijního oddělení by tyto místnosti byly doplněny o týdenní časové 

spínací hodiny a  elektromagnetický otevírač dveří by byl nahrazen reverzním typem. Funkce 

reverzního otevírače je obrácená (pod napětím - zablokován, bez napětí - uvolněn). Spínací 

hodiny po zahájení úředních hodin překlopí reverzní otevírač do stavu otevřeno (bez napětí). 

Během této doby simulují spínací hodiny oprávněnou identifikaci a rozpojení magnetických 

kontaktů nesignalizuje neoprávněný vstup. Zaměstnanec se při příchodu do místnosti 

identifikuje kartou a během úředních hodin je tedy vstup trvale otevřen pro veřejnost. 

Výstupy magnetických kontaktů, pohybových čidel i spínacích hodin se připojují 

k terminálu. Vzhledem k maximální délce (1 200 m) propojení všech přístupových jednotek, 

není problém propojit všechny zmíněné prostory na FBI. Pokud by v budoucnu došlo 

k inovaci zabezpečovacího systému na budově LC, lze doporučit nahrazení stávajícího řešení 

otevírání vstupů do laboratoří, právě tímto systémem prostřednictvím RFID. Cena jednoho 

přístupového terminálu je 9 480 Kč. Uvedené informace a návrh byl konzultován 

s Ing. Vladimírem Šiškou (PHOBOS). 

9.2 Další možnosti zabezpečení 

Část obvodové ochrany je pozůstatkem základní školy. Oplocení severní strany 

fakulty je v současné době nevyhovující. Je na místě nahradit současné oplocení čtyřhranným 

pletivem PVC Extruder firmy DRICKX Bohemia o výšce 2 m, tloušťce drátu 2,5 mm, se 

zapleteným napínacím drátem a sloupky STANDARD PLUS (viz Obrázek 17). Zmíněné 

pletivo je z pozinkovaného ocelového drátu, obaleného do PVC materiálu proti korozi. 

Vzdálenost mezi středy sloupků je možná v rozmezí 2,5 - 3 m. Navíc je nutné každý desátý 

sloupek (z obou stran) opatřit vzpěrami, které je také potřeba oboustranně instalovat do rohů 
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plotu nebo při změně úhlu oplocení. Vzdálenost pletiva od terénu je 3 - 5 cm. Cena uváděna 

vybranou firmou DRICKX je 136 Kč za metr pletiva. Pro zabránění přelezení plotu může být 

oplocení doplněno o bavolet s délkou ramene 45 cm pro tři řady ostnatého drátu (viz Obrázek 

18). Jižní oplocení splňuje svou výškou bezpečnostní požadavky, ovšem z hlediska 

situovaného přilehlého lesu v této oblasti je vhodné opět doplnit oplocení o bavolet jako 

v případě severního oplocení. [7] 

 

 Obrázek 17 - Pletivo PVC Extruder [7] Obrázek 18 - Bavolet s ostnatým drátem [7]  
 

Velké riziko představuje plášťová ochrana této fakulty. Otvorové výplně jsou opět 

z doby, kdy toto zařízení sloužilo ještě jako základní škola. Výjimku tvoří pouze budova LC, 

která je po již zmíněné rekonstrukci. Výměna všech oken a dveří by byla velice nákladná, 

proto je navrhnuta levnější varianta ve formě instalací bezpečnostních fólií v celém 1. NP 

budovy LB a LD z vnější strany. Okna na těchto budovách se skládají z malé a velké části. 

V průměru jsou rozměry jednoho okna 185 x 95 cm. Na vnější straně budovy LB se jedná 

o 21 oken a v případě budovy LD o 27 oken. Je vybrána bezpečnostní fólie SCX 

od společnosti EWF, která dodává fólie do mnoha distribučních firem. Jednou z nich je firma 

NEXT, která má pobočku v Ostravě. Bezpečnostní fólie SCX (viz Obrázek 20) s atestem P2A 

(splňující požadavek pojišťoven) má tři vrstvy o celkové tloušťce 350 µm. Používá se 

především jako ochrana před vniknutím pachatele do objektu, ale také jako ochrana proti 

pořezání při rozbití skla. Zabraňuje prohození předmětů (výbušniny, kameny, atd.), omezuje 

účinky tlakové vlny a po rozbití skla je otvorová výplň stále nepropustná (viz Obrázek 19). 

[9] Cena nabízená firmou NEXT je 990 Kč za m
2
 (690 Kč - materiál, 300 Kč - instalace). [19] 

 

   Obrázek 19 - Skleněná výplň po útoku [19]  Obrázek 20 - Bezpečnostní fólie při testech [9] 
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10 Ekonomické posouzení 

Zde jsou uvedeny finanční náklady, které by byly potřeba pro realizaci zmíněných 

návrhů. Ceny ve všech uvedených tabulkách jsou již s DPH. 

Systém kontroly vstupu ,,RFID turnikety“ - orientační cenový přehled byl zaslán 

Martinem Tischerem ze společnosti COMINFO. 

Tabulka 10 - Finanční přehled systému ,,RFID turnikety“ 

Prostředek 
Cena materiálu 

za kus [Kč] 
Množství 

[Ks] 
Celková 

cena [Kč] 

Turniket BAR BA - Ocelová konstrukce z nosných 

profilů  
55 000 5 275 000 

ANTI PANIK - Při výpadku napájení se sklopí madlo 5 000 5 25 000 

Zálohovaný napájecí zdroj (1,8 A) včetně akumulátoru 

15 Ah 
4 000 5 20 000 

Zábrana - Nerezová trubková zábrana délky 1 m, 

výška 1,02 m 
9 000 2 18 000 

Branka PEGAS SF - Automatická elektromotorická 

branka s dobrzďováním, výška  1,06 m, obousměrné 

otevírání > 90° 
60 000 1 60 000 

Zálohovaný napájecí zdroj (1,8 A) včetně akumulátoru 

15Ah 
4 000 1 4 000 

Externí čtečka čipových karet H-PRO - pro turniket. 4 000 5 20 000 

Řídící jednotka, napájení 12 V, ovládá max. 4 ks 

čteček karet 
15 000 2 30 000 

Encodér stolní, USB připojení k PC 6 500 1 6 500 

Čipová karta (čip H4102), potisknutelná 65 150  16 250  

Databáze uživatelů (MS SQL), správa karet, 

administrace uživatelů, intranet server pro přístup 

z jakéhokoliv PC atd. 
50 000 1 50 000 

Montáž turniketu, branky, zábrany 2 400 11 26 400 

Montáž HW (zdroj, řídící jednotky, čtečky, atd.) 550 17 9 350 

Doprava, cestovné - odhad 7 000 1 7 000 

Celkem 561 000 
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Systém kontroly vstupu ,,Patrol LITE“ - ceny jednotlivých prostředků byly poskytnuty 

Ing. Vladimírem Šiškou (firma PHOBOS).  

Tabulka 11 - Finanční přehled systému ,,Patrol LITE“ 

Prostředek 
Cena materiálu 

za kus [Kč] 
Množství 

[ks] 
Práce 

[Kč] 
Celková 

cena [Kč] 

Terminál pro ACS PATROL  9 480 10 16 800 111 600 

Externí anténa  384 10 9 600 13 440 

Převodník x-port 4 740 1 3 600 8 340 

Napájecí zdroj 3,5 A se záložní baterií 7 Ah 3 480 10 16 800 51 600 

Elektromagnet. otevírač - standard  828 7 11 760 17 556 

Elektromagnet. otevírač - reverzní 1 500 3 5 040 9 540 

Přístupový software PATROL  LITE 3 480 1 960 4 440 

Příprava systému, databáze, apod. 0 0 540 540 

Konfigurace a oživení systému   0 0 780 540 

Zaškolení uživatelů 0 0 780 780 

Celkem 218 376 

 

Doplňky k systému ,,Patrol LITE“ - ceny jsou uvedeny podle ceníku firmy SOCOM. 

Tabulka 12 - Finanční přehled doplňků pro systém ,,Patrol LITE“ [25] 

Prostředek 
Cena materiálu 

za kus [Kč] 
Množství 

[ks] 
Práce 

[Kč] 
Celková 

cena [Kč] 

LX38 - pohybové čidlo, napájení 230 V/50 Hz, 

detekční úhel 180°, detekční vzdálenost max. 

12 m, nastavitelný čas (8 sekund až 
7 minut) 

402 10 7 000 11 020 

Časový spínač SHT-1, 100 paměťových míst, 

podsvícený LCD displej, min. interval sepnutí 

1 min,AC 230 V 
1 129 3 2 100 5 487 

Celkem 16 507 
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Zabezpečení obvodové ochrany - v následující tabulce jsou finanční náklady 

pro zvýšení obvodové ochrany, podle ceníku nabízeného firmou DRICKX. 

Tabulka 13 - Finanční přehled obvodové ochrany[7] 

  Prostředek 
Cena materiálu 

za kus [Kč] 
Množství 

[ks] 
Celková 

cena [Kč] 

Severní 

oplocení 

Pletivo - klasické 4-hranné extrudované 

(bužírkové), role 25 m 
136 za metr 5 17 000 

Sloupek - Standard plus, profil 48, zinek 

+ komaxit, síla stěny 1,45 mm, výška 2,5 m 
400 42 16 800 

Vzpěra - Standard, profil 48, zinek 

+ komaxit, síla stěny 1,45 mm, výška 2,5 m 
406 10 4 060 

Bavolet na sloupek Standard plus, průměr 

48 mm, jednostranný, Al + PVC 
258 42 10 836 

Zemní vruty 427 42 17 934 

Ostnatý drát POZ, šířka 2,2 mm 
643 za 100 

metrů 
4 2 572 

Jižní 

oplocení 

Bavolet Universal, na sloupek 48 mm, 

jednostranný, Zn + komaxit 
565 116 65 540  

Ostnatý drát POZ, šířka 2,2 mm 
643 za 100 

metrů 
9 5 787 

Celkem 140 529 

 

Zabezpečení plášťové ochrany - ceny bezpečnostních fólií jsou v níže uvedené tabulce 

podle ceníku společnosti EWF. 

Tabulka 14 - Finanční přehled plášťové ochrany [19] 

Umístění Prostředek 
Cena materiálu 

za kus [Kč] 
Práce  

[Kč] 
Množství 

[Ks] 
Celková 

cena [Kč] 

Budova LB 21oken 

(37 m
2
) 

Bezpečnostní fólie SCX 690 za m
2 300 37 36 630 

Budova LD 27 oken  

(48 m
2
) 

Bezpečnostní fólie SCX 690 za m
2 300 48 47 520 

Celkem 84 150 

 

Finanční náklady navrhnutého opatření pro zvýšení fyzické ochrany využitím RFID 

technologie na FBI činí 795 883 Kč. Spolu s dalším navrhovaným zabezpečením se jedná 

o částku 1 020 562 Kč. Z ekonomického hlediska by měly být výdaje na optimalizaci systému 

10 % aktiv (princip ALARA). Hodnota aktiva FBI (movitý majetek) je 89 140 000 Kč, podle 

zjištěných informaci od Ing. Radecké (tajemnice FBI) ke dni 18.3.2012. Zmíněných 10% 

ze zjištěné hodnoty je částka 8 914 000 Kč. Navrhované opatření pro zvýšení bezpečnosti je 

tedy přijatelné. [27] 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat a vyhodnotit aktuální bezpečnostní 

rizika spojená s ochranou vybraných prostorů VVŠ a navrhnout způsob pro minimalizaci 

nebezpečí a rizik implementací RFID technologie. 

Na začátku praktické části byly v první fázi zpracovány a vyhodnoceny statistické 

údaje od dotázaných zástupců VVŠ z hlediska vloupání a krádeží do jejich prostorů. 

Ze zpracovaných výsledků vyplývá, že školy se s tímto problémem setkávají (ať už ve větším 

nebo menším měřítku) a způsobené škody nejsou často zanedbatelné. Na některých institucích 

se také setkávají s vandalismem spojeným s krádeží doplňků budov, které lze později prodat. 

V další části práce byl uveden stručný popis posuzovaného objektu spolu s jeho stávajícím 

zabezpečením, který je v mnoha ohledech poměrně nedostačující. Jedná se především 

o ochranu obvodovou a plášťovou. 

Na základě teoretických znalostí a praktických poznatků byla identifikována 

a vyhodnocena bezpečnostní rizika pomocí aplikace analýzy FMEA, která odhalila rizika 

vyžadující nápravu. Největší vyhodnocené riziko (neoprávněný vstup pachatele přes vrátnici) 

je důsledkem toho, že přístupnost do tohoto zařízení je prakticky nekontrolovatelná. Proto 

bylo navrhnuto zabezpečení ve formě RFID turniketů, které by omezilo vstup nepovolaným 

osobám do prostorů FBI.  

Další možností, vedoucí ke zvýšení fyzické ochrany, je doplnění klasických zámků 

o nové bezpečnostní prvky, jelikož v dnešní době již není problém překonat klasický zámek 

během několika vteřin (např. metoda BUMPING). Z tohoto důvodu bylo navrhnuto 

zabezpečení prostřednictvím RFID přístupových terminálů s elektromagnetickými otevírači, 

čímž by se minimalizovala další nepřijatelná rizika, jako jsou odcizení majetku studenty 

a vloupání se do místnosti přes dveře. 

Tato práce by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti na veřejných vysokých školách, 

resp. na vybraném objektu, a to s využitím uvedených návrhů zabezpečení, které by mohly 

přispět k minimalizaci identifikovaných nebezpečí a rizik na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě. 
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Příloha 1 - Tabulka frekvenčních pásem [11] 

Frekvenční pásmo 
Čtecí 

vzdálenost 

Rychlost a množství 

informací 
Anténa Výhody Nevýhody Využití 

Nízkofrekvenční  

125 a 135 kHz 
do 0,5 m 

- malá rychlost čtení 

- malé množství 

informací 

Indukční cívka - 

feritové jádro 

- větší odolnost proti rušení 

- možnost připevnění v blízkosti 

tekutiny, ve vlhkých podmínkách 

- možnost připevnění na kovové 

podlaze  

- malá vzdálenost čtení 

- malá rychlost komunikace 

- kontrola přístupu 

- identifikace a sledování zvířat 

- imobilizéry v automobilech 

- identifikace kovových 

produktů  

Vysokofrekvenční 

13.56 MHz 
do 1 m 

- střední rychlost 

čtení 

- malé až střední 

množství informací 

Indukční cívka 

rovná 

- menší velikost antény 

- větší komunikační rychlost než u 

nízkofrekvenčních 

- větší čtecí dosah než u 

nízkofrekvenční 

- nízká cena tagu 

- celosvětově standardizovaná 

frekvence 

 - kovové podložky a voda 

výrazně snižují čtecí dosah 

a zároveň je rušena 

komunikace 

- chytré karty, etikety (Smart 

Cards, Labels) 

- bezkontaktní placení 

- označování zavazadel při 

přepravě 

- záznam/přenos naměřených 

dat 

Ultrafrekvenční  

860 až 960 MHz 

(Evropa 868 MHz, 

USA a Canada 915 

MHz) 

do 3 m 

- vysoká rychlost 

čtení 

- malé až střední 

množství informací 

Samostatná/duální 

dipólová anténa 

- schopnost i vzdáleného čtení 

(identifikace průjezdem brány) 

- velká přenosová rychlost (větší 

kapacita paměti RFID tagu) 

- dipólová anténa 

- malé náklady na výrobu 

 - nečitelnost přes kapaliny 

- obtížné čtení na kovovém 

materiálu 

- celosvětově nejednotná 

frekvence 

 - sledování palet při přepravě a 

ve skladech 

- současná identifikace více 

zabalených produktů 

- elektronické mýtné 

- parkovací karty 

Mikrovlná  

2.45 a 5.8 GHz 
do 2 m 

 - vysoká rychlost 

čtení 

- střední množství 

informací 

Single - dipólová 

anténa 

- vysoká přenosová rychlost až 2 

Mb/s 

- malá velikost dipólové antény 

(malé tagy) 

- složitá konstrukce (drahá) 

- menší dosah než 

ultrafrekvenční 

- velký vliv rušení (kovu, 

kapalin) 

- elektronické mýtné 

- identifikace zavazadel (letecká 

doprava) 

- bezdrátový záznam a přenos 

informací v reálném čase 



 

 

Příloha 2 - Přehled o počtu studentů a zaměstnanců na FBI 

Informace o počtu studentů za školní rok 2011/2012 byly poskytnuty paní Zdeňkou 

Dvořáčkovou, studijní referentkou prezenčního studia FBI. Současný stav zaměstnanců 

fakulty byl poskytnut Ing. Radeckou. 

Tabulka - Počet studentů 2011/2012  

Druh a forma studia 
Ročník 

Celkem 
1 2 3 4 

Bakalářské studium prezenční 

Společné studium FBI 368       368 

Bezpečnost práce a procesů   23 11 10 44 

Havarijní plánování a krizové řízení   18 26 31 75 

Technická bezpečnost osob a majetku   84 59 60 203 

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu   42 36 43 121 

Celkem   167 132 144 811 

Bakalářské studium kombinované 

Společné studium FBI 254       254 

Bezpečnost práce a procesů   9 8 15 32 

Havarijní plánování a krizové řízení   7 22 8 37 

Technická bezpečnost osob a majetku   9 8 6 23 

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu   36 25 33 94 

Celkem   61 63 62 440 

Magisterské studium navazující prezenční 

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 25 38     63 

Technická bezpečnost osob a majetku 37 24     61 

Bezpečnostní inženýrství 21 23     44 

Bezpečnostní plánování 23 21     44 

Celkem 106 106     212 

Magisterské studium navazující kombinované 

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 57 52     109 

Technická bezpečnost osob a majetku 23 12     35 

Bezpečnostní inženýrství 21 25     46 

Bezpečnostní plánování 30 17     47 

Celkem 131 106     237 

Doktorské studium prezenční 

Požární ochrana a bezpečnost průmyslu 20 20 

Doktorské studium kombinované 

Požární ochrana a bezpečnost průmyslu 82 82 

Prezenční studium celkem 1043 

Kombinované studium celkem 759 

Celoživotní vzdělávání - U3V 10 

Studenti celkem 1758 
 

Do toho součtu je nutné počítat s 81 zaměstnanci fakulty.  



 

 

Příloha 3 - Specifikace turniketu BAR - BA 

Turniket BAR - BA je trnový turniket, který má své uplatnění v mnoha aplikacích 

a prostředí. Celkový počet průchodů osob se pohybuje v rozmezí 15 až 30 osob za minutu 

(v závislosti na typu pohonné jednotky, režimu provozu a způsobu identifikace). Je dodáván 

se dvěma typy pohonných jednotek: 

Motorová verze má spolehlivý a bezúdržbový provoz, blokovací systém ve spojení 

s motorovým pohonem a systém přizpůsobení rychlosti otáčení turniketu v závislosti 

na procházející osobě. Motorová jednotka je dodávána ve dvou variantách: 

 FAIL-LOCK: při výpadku napájení je turniket zablokován. 

 FAIL-SAFE: při výpadku napájení je turniket odblokován pro volný průchod 

(navrhnuta pro FBI). 

Na základě signálu ze systému kontroly vstupu ne tlačítka je možné otočit turniketem 

o 120°. Pro každý směr průchodu turniketem lze definovat různé provozní režimy (volný 

průchod, řízený průchod, trvale blokováno). Toto nastavení muže být provedeno pro kterýkoli 

ze směru případně pro oba směry současně. 

Turniket ovládá mikroprocesorová řídící jednotka obsahující jádro s výkonným 

procesorem. Je zde možnost připojení velkého počtu vstupních a výstupních zařízení, které 

jsou galvanicky odděleny. Také lze připojit přídavné ultrazvukové, laserové nebo 

infračervené senzory. [3] 

 

 

Rozměry turniketu [3]           Rozměry turniketu - boční pohled [3] 


