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Zdravotní bezpečnost 
v budovách a její rizika
Moderní doba a zejména současná situace pandemie koronaviru nám ukazuje, jaké 
další aspekty v rámci správy a přístupu do objektu je třeba řešit. Funkce každé veřej- 
né instituce, obchodů nebo průmyslové výroby spočívá v nutnosti využívání objektu  
a jeho vnitřních prostor velkým počtem lidí (zaměstnanci, návštěvníci nebo pracovníci 
správy objektu). 

Moderní doba a zejména současná situace pandemie koronavi-
ru nám ukazuje, jaké další aspekty v rámci správy a přístupu do 
objektu je třeba řešit. Funkce každé veřejné instituce, obchodů 
nebo průmyslové výroby spočívá v nutnosti využívání objek-
tu a jeho vnitřních prostor velkým počtem lidí (zaměstnanci, 
návštěvníci nebo pracovníci správy objektu). 

Průzkumy ukazují, že k největšímu procentu nákazy patří in-
fekce při výkonu povolání, při setkávání kolegů na pracovišti. 
Jsou známé případy, kdy došlo k nákaze od rodiny v domácím 
prostředí a dotyčná osoba pak infikovala ostatní v zaměstnání. 
Přičemž zachovat funkčnost a provoz takových budov – tedy 
firem a institucí – je mnohdy nezbytné. Vezměme příkladem 
veškeré průmyslové, potravinářské a související výrobní závody, 
které se bez lidského faktoru neobejdou, a které zároveň tvoří 
kapacity zajišťující produkci nebo distribuci životně důležitých 
komodit pro společnost. Jinými slovy, byť je vyhlášen ce-
loplošný lockdown, provozuschopnost takových subjektů musí 
být zachována. V neposlední řadě jsou to nemocniční zařízení  
s různými druhy hospitalizace. 

Ve všech těchto segmentech se nachází obrovský počet 
zaměstnanců, personálu a lidí, kteří v daných budovách vyko-
návají řadu činností – z nichž údržba a zajišťování provozu- 
schopnosti objektu samotného je v době krize jedním z nej- 
zásadnějších faktorů udržitelnosti a zvládání situace.   

To znamená, že se potýkáme s novým fenoménem. Jde  
o zdravotní bezpečnost. Přesněji o hrozbu zdravotních rizik, 
které dotyčná osoba může znamenat při vstupu do budovy. Na-
kažená osoba (personál, návštěvník, pracovník správy, ostrahy, 
údržby apod.) tak může omezit provoz, snížit kapacitu výroby 
nebo objekt zcela ochromit a uzavřít (vlivem nakažení ostat-
ních). Zeptali jsme se Tomáše Pospíšila, business development 
managera ze společnosti H&B Group s.r.o., která je odbornou 
autoritou v oblasti zabezpečování budov.

Jaké jsou dnes možnosti řešení zdravotní bez-
pečnosti? 

Zdravotní bezpečnost je nutné řešit koncepčně pro daný objekt 
jako celek, což spadá do správy budovy. Vývoj informačních, 
zobrazovacích, měřicích a zabezpečovacích technologií dnes 
otvírá velmi široké možnosti použití. V dřívějších dobách byla 
oblast facility managementu doménou zejména velkých budov 
nebo rozsáhlých komplexů, které spadaly do segmentu admi- 
nistrativy veřejných institucí, úřadů, ubytování či průmyslu. Dnes 
už je možné správu provádět na různých úrovních co do typu  
a velikosti objektu. Což je vzhledem k aktuální situaci i žádoucí. 

Říkáte, že se jedná o novou součást facility ma- 
nagementu?

Ano. Zdravotní rizika a jejich hrozby jdou ruku v ruce s riziky bez-
pečnostními, proto je řešíme společně a zejména komplexně. 
To znamená v rámci posouzení celého objektu. Spadá do toho 
například obsluha recepce, vyhodnocování „zdravotní způsobi-
losti ke vstupu do budovy“, následné vydávání čipových karet 
– jako oprávnění k pohybu uvnitř objektu. Dalším faktorem je 
například i možnost zpětného trasování pohybu infikovaného 
jedince po objektu – pokud by bylo třeba co nejdříve identi-

fikovat takovou osobu pro potřeby hygieny, policie apod. Jedná 
se tedy o komplexní záležitost, kde záleží na pokrytí a ošetření 
maximálního počtu kritických bodů.

Říkáte „kritických bodů“, co vše si pod tím můžeme 
představit?

Kritické body jsou místa, kudy lidé vstupují do objektu nebo ho 
opouští. Dále vnitřní prostory, které využívají nebo kudy proudí 
vysoké počty osob (jako průchozí koridory spojující různé části 
objektu, toalety, šatny atd.) Nejúčinnější řešení zdravotní bez-
pečnosti v budovách je implementace biometrických a dalších 
měřicích prvků do přístupových systémů budovy.

Máte tato kritická místa nějak zmapovaná? 

Zajisté, hrozby zdravotních rizik rozdělujeme na 2 skupiny, které 
je třeba ošetřit a řešit komplexně:
1. Vstupy do objektu – tvoří první zásadní bránu do bez-

pečného prostředí uvnitř. Řešíme zde potřebu maximálně 
odfiltrovat zdravotní a bezpečnostní rizika vniknutí infiko-
vaných osob do objektu. Proto doporučujeme filtrovat 
příchozí sledováním zvýšené tělesné teploty instalací „face“ 
terminálů pro bezdotykové měření teploty příchozím – při 
detekci zvýšené teploty je možno například automaticky za-
mezit dané osobě ve vstupu do objektu, zaslat upozornění 
ostraze apod.

Řešení: 
A) Systémy ACS – mechatronické, elektronické (access 

control system – přístupové systémy budov) mají tak- 
řka neomezené možnosti nastavení, vybavení, evidence  
(vč. evidence docházky), způsobů ovládání a napojení peri- 
ferií – biometrické terminály, termokamery, turnikety...  
Slouží pro detekci a případné následné zamezení vstupu. 

B) Biometrické face terminály kombinují jednak vlastnosti 
kontroly přístupu osob na základě rozpoznání jejich obličeje 
a jednak na základě měření jejich tělesné teploty. Jsou vy-
baveny komunikačními rozhraními pro připojení prakticky  
k libovolné řídicí jednotce ACS a jsou schopné ovládat 
přístupové body jako jsou elektromechanické dveřní zám-
ky, motorické dveře, turnikety apod. To znamená, že infiko-
vaného jedince detekuje instalovaný face terminál, který pak 
dá pokyn turniketu nebo dveřím, které dotyčného nevpustí 
(nebo upozorní ostrahu apod.)
Nabízíme sofistikované face terminály v podobě designo- 
vých elegantních „věží“ instalovaných v prostoru vstupu.  
Mohou detekovat osoby, teplotu, zdali má dotyčný nasazen 
respirátor nebo roušku či nikoliv, kontrolovat počet přícho- 
zích osob do budovy (při nastavení upozornění recepci-ostraze  
na maximální počet osob v objektu) a také volitelně obsahují 
modul s rozprašovačem dezinfekce na ruce příchozích.

C) Termokamery umožňující automatické bezkontaktní 
měření tělesné teploty i více osob ve vzdálenosti standard-
ně 0,5-3 m, s možností hlasového výstupu (normální teplo-
ta, vysoká teplota) a alarmu při překročení nastavené 
teploty. Lze je využít i pro monitorování vnitřních prostor, 
a dokonce i jako prevence požáru. Takové termokamery  

BEZPEČNOSTBEZPEČNOST



FACILITYMANAGER  2 | 2021 FACILITYMANAGER  2 | 202110 11

BEZPEČNOST COVER STORY

 
lze použít například jako monitorování teploty již před 
budovou – na příchodu z parkoviště apod. 

D) Turnikety, ve spojení s jakýmkoliv systémem ACS, pro vy- 
tvoření základní bariéry u vstupu do budovy. Face terminál  
v kombinaci s turnikety může být využit pro eliminaci vstupu 
nežádoucích osob a zamezení vstupu oprávněným osobám 
se zvýšenou teplotou (riziko infikovaného zaměstnance).

E) Automatické otvírače dveří mohou být použity ve spojení 
s jakýmkoli systémem ACS, pohybovým čidlem, dálkovým 
ovladačem apod. Eliminují fyzický kontakt – tedy potenciální 
kontaminaci povrchu madla či kliky, kterého se jinak dotýká 
velké množství lidí.

F) Efektivní bezdotykové ovládání: automatické otevření po-
hybem ruky ve vzdálenosti standardně 0,1–10 cm. Slouží ke 
spouštění automatických otvíračů dveří. 

2. Přístupy a pohyb osob v rámci interních prostor objek-
tu – účinným zabezpečením interiéru je kvalitní systém 
ACS s řízeným přístupem osob včetně historie použití. Zde 
zdravotní riziko uvnitř budovy znamená hrozbu šíření virové 
nákazy. Proto je nutné ošetřit místa (prostupy), kde dochází  
k hromadnému odbavování osob jejich fyzickým kontaktem 
s dveřními klikami, madly či hrazdami: toalety, velkokapa- 
citní kanceláře, zasedací místnosti, průchozí koridory, spojo-
vací trakty částí budov atd.

Řešení: 
A) Antibakteriální potahy jsou účinným povrchem ze speciál-

ní měděné textilie v podobě pásky, která se nalepí na kliky, 
madla nebo hrazdy. Tento povrch likviduje 99,98 % veškerých 
bakterií a virů  včetně koronaviru! Jeho aplikace je velmi snad-
ná a cenově se jedná o velmi dostupnou záležitost. Pásky mají 
životnost 4-5 měsíců podle četnosti používání.

B) Automatické otvírače dveří mohou být použity ve spojení 
s jakýmkoli systémem ACS, pohybovým čidlem, dálkovým 
ovladačem apod. Eliminují fyzický kontakt – tedy potenciál-
ní kontaminaci povrchu madla či kliky, které se jinak dotýká 
velké množství lidí.

C) Efektivní bezdotykové ovládání: automatické otevření po-
hybem ruky ve vzdálenosti standardně 0,1–10 cm. Slouží ke 
spouštění automatických otvíračů dveří. 

Podle podrobného výčtu lze konstatovat, že máte 
pro takové situace již nějaká řešení, je to tak?

Je pravdou, že ještě rok nazpět jsme řešili téma biometriky  
a zapojování podobných prvků jako inovace pro zvyšování 
komfortu obsluhy a pro ještě snadnější práci personálu s ACS 
systémy v budovách. Avšak díky pandemii, stavům nouze  
a postupného detekování míst, kde se člověk může nakazit, 
jsme byli doslova přes noc postaveni před výzvu nalézt nebo 
vyvinout řešení.

„Postaveni před výzvu“, jak to myslíte?

Z průběhu situace jsme si uvědomili, že nákaza vzniká v nej- 
větším měřítku uvnitř budov – tedy při pobytu, setkávání  
a koncentraci velkého počtu osob v uzavřených prostorách. 
Bezpečnostní problematiku přitom řešíme pro různé typy 
objektů. Týká se jak kontroly přístupu oprávněných osob  
a eliminace vstupu neoprávněných osob do objektu, tak 
řízení přístupových práv v rámci budovy. Odtud už byl krůček 
k definici rovnice „budova-kontrola-biometrika-vstup-po-
hyb osoby-výstup“ a začali jsme sestavovat plán zapojení 
měřicích biometrických a dalších prvků do ACS systémů, pro 
vytvoření smysluplných, účinných komplexních opatření pro 
prevenci, kontrolu a maximální snížení či eliminaci zdravot-
ních hrozeb v budovách. 

Pro snížení zdravotních hrozeb tedy nabízíte 
konkrétní produkty?

Ano, pro zmiňované dvě skupiny kritických bodů nabízíme 
řadu konkrétních řešení a sestav produktů, které lze napojit do 
jakéhokoliv – tedy i stávajícího – ACS přístupového systému  
v budovách.
Z těch nepodstatnějších mohu uvést produkt Safe Tower, což je 
biometrický face terminál v řešení „all in one“. A naproti tomu 
ten nejjednodušší – pásky Copper Tape ze speciální měděné 
textilie, jako základní ošetření pro kliky dveří.
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