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Anotace 

Karafiát, L. Fyzická ochrana objektu školy. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Katedra bezpečnostních 

sluţeb, 2013. s.72. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

 Diplomová práce řeší problematiku technického zabezpečení objektu Střední školy 

Prostějov, Komenského 10. Text se v první části věnuje teoreticko-právním posouzením 

fyzické ochrany objektu a rozboru statistických údajů Policie České republiky o bezpečnostní 

situaci v oblasti majetkové kriminality v daném regionu. Následující obsah práce spočívá 

v charakteristice stávajícího zabezpečení objektu a analýze stávajícího systému fyzické 

ochrany objektu s cílem odhalit riziková místa zabezpečení. Na základě výsledků 

analytických metod byly navrţeny tři varianty inovovaného technického řešení doplněné o 

ekonomické zhodnocení. Dále práce obsahuje hodnocení jednotlivých variant návrhu a výběr 

nejúčinnější varianty technického zabezpečení objektu. 
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 This thesis examines the problems of technical security of object Secondary School, 

Prostějov, Comenius street 10th. In the first part of work the text deals with the theoretical 

and legal assessment of physical protection of the building and analysis of statistical police 

data of security situation in the area of property crime in the region. The following content of 

the work is based in the characteristics and analysis of the existing protection of the object in 

order to detect dangerous places of protection. Based on the results of analytical methods 

have been proposed three variants of an innovative technical solution with economic 

assessment. 
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1 Úvod 

 

Podle mého názoru se současná společnost stále více zabývá otázkami bezpečnosti 

vlastnictví fyzických a právnických osob. S nástupem demokracie od počátku devadesátých 

let dvacátého století jsou instituce, organizace a občané zbaveni mantinelů nedemokratické 

společnosti a obdařeni značnou mírou svobody. Tato svoboda můţe být velice snadno 

zneuţita. Společnost musí částečně převzít břemeno zodpovědnosti státu za řešení 

bezpečnosti vlastnictví a se státem v tomto ohledu efektivně spolupracovat. Je třeba si 

uvědomit, ţe přínos soukromě bezpečnostní ochrany majetku převaţuje nad náklady 

spojenými s jeho realizací.  

Na základě statistik Policie České republiky v oblasti majetkové kriminality na území 

Územního odboru Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje je zřejmý 

postupný nárůst zjištěných případů krádeţí vloupáním v letech 2009 aţ 2011 (viz kapitola 

5.3). V několika případech se stala terčem tohoto druhu kriminální činnosti i Střední školy, 

Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10 
1
. Tato skutečnost se stala 

stěţejním impulsem ke vznesení poţadavku vedení školy na realizaci zabezpečovacího 

systému, který by sníţil riziko neoprávněného vniknutí pachatele do prostoru objektu školy, 

tento pokus zaznamenal a inicioval poplach a současně předal komplexní informace o 

narušení určeným subjektům.  

Cílem této diplomové práce je tedy identifikovat riziková místa ve stávajícím řešení 

bezpečnosti objektu a na základě těchto zjištění navrhnout vhodné varianty inovace systému 

fyzické ochrany vlastnictví školy. Práce obsahuje tři varianty návrhu zabezpečení objektu 

odstupňované dle ekonomické náročnosti jejich realizace. Následně varianty prošly 

hodnocením kriteriální maticí. Tímto způsobem došlo k výběru nejvhodnější varianty návrhu 

na základě doby realizace, nákladů na realizaci, kvality bezpečnostních prvků, kvality 

poskytovaných podpůrných sluţeb od dodavatele (záruka, servis, údrţba), ţivotnosti a 

účinnosti systému. Zadavateli (vedení školy) je prostřednictvím textu diplomové práce 

                                                 
1
 Na adrese Komenského 10, Prostějov je umístěna výuka střední školy a základní školy. Mateřská škola je 

umístěna na externím pracovišti v Prostějově. Diplomová práce se tedy de facto zabývá fyzickou ochranou 

objektu Střední a základní školy Prostějov, Komenského 10. V dalším textu si dovoluji pro zjednodušení 

pouţívat zkrácený název instituce „Střední škola Prostějov, Komenského 10”, aby nedošlo k mylné představě, ţe 

se diplomová práce zabývá více objekty. 



 

 

2 

poskytnuto srovnání realizace sběrnicového a bezdrátového provedení poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému v kombinaci s mechanickými zábrannými systémy a 

systémy řízení kontroly vstupu do objektu školy.    
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2 Rešerše 

 

Pro účely tvorby diplomové práce „Fyzická ochrana objektu školy” bylo nezbytné 

vyuţít řadu odborných publikací zabývajících se otázkami bezpečnosti institucí. 

Nejpodstatnější jsou uvedeny v této kapitole. 

 

 

Brabec, F. Bezpečnost pro firmu, úřad a občana. Praha: Public History, 2001, s. 400, 

ISBN 80-86445-04-6.   

 

Publikace je zaměřena na objasnění dílčích oblastí bezpečnostní problematiky, zejména 

prevence kriminality, ochrana osob a majetku, detektivní ochrana a informační bezpečnost. 

Cílem bádání v této publikaci při řešení tématu diplomové práce se staly zejména části 

týkající se bezpečnostní expertízy a systému komplexní ochrany vlastnictví. 

 

 

Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. 2. vydání. Blatná: Blatenská tiskárna, 2003, 

s. 351, ISBN: 80-902938-2-4. 

 

Problematika obsaţená v této publikaci se týká zejména poplachových systémů, 

elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické poţární signalizace, systémů průmyslové 

televize a mechanických zábranných systémů. Můj zájem byl směřován zejména na část 

s informacemi o elektrické zabezpečovací signalizaci. 

 

 

Ščurek, R., Holubová, V. Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, s. 112.  

 

Skriptum je určeno pro podporu studentů Fakulty bezpečnostního inţenýrství při studiu. 

Zabývá se problematikou zajištění klasické, fyzické, reţimové a technické ochrany při 

zajišťování bezpečného transportu finančních hotovostí, cenin a eskorty osob. 
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Ščurek, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti - Studijní text do předmětu 

Ochrana podniku. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, katedra 040, 1. 

vydání, Ostrava, 2009, s. 115. 

 

Publikace je studijním skriptem určeným pro podporu studentů Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství. Obsahuje komplexní rozbor řady způsobů zajištění bezpečnosti letiště, jejich 

analýzu a návrhy na optimalizaci. Část práce je věnována podrobné analýze rizik 

protiprávních činů na letišti, ze které jsem čerpal při tvorbě diplomové práce zejména. 
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3 Právní a technické normy ochrany objektu  

 

Při realizaci komplexní ochrany objektu je třeba vycházet z právního systému daného 

státu a tento respektovat. V oblasti ochrany osob a majetku neexistuje v České republice 

souhrnný normativní předpis. Právní úprava ochrany osob a majetku je zastřešena celou řadou 

ustanovení právních norem. Dále je moţno postupovat dle ustanovení technických norem 

zavedených Českým normalizačním institutem, které jsou harmonizovány s evropskými 

normami a technickými specifikacemi. V této kapitole je uveden výčet základních právních 

předpisů a technických norem týkajících se řešené problematiky. 

 

 

3.1 Základní právní předpisy   

 

Ústava České republiky  

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a aktualizací 

stanovuje Českou republiku jako jednotný, svrchovaný a demokratický stát zaloţený na úctě k 

právům a svobodám člověka a občana. Na základě článku 2 tohoto zákona můţe občan činit 

jen to, co zákon výslovně nezakazuje, přičemţ nikdo nesmí být nucen k něčemu, co zákon 

neukládá. Naopak státní moc je uplatňována pouze v případech a mezích stanovených 

zákonem. Zdrojem státní moci je lid, který ji vykonává prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny realizované 

svobodným hlasováním, jeţ dbá ochrany menšin. [30] [1] 

 

 

Listina základních práv a svobod 

 

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

aktualizací je součást ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody jsou 

v Listině deklarovány jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Lidská 

práva a svobodu lze omezit jen ze zákonných důvodů. Článek 11 deklaruje ochranu 

vlastnických práv. Z tohoto ustanovení lze vycházet při ochraně objektů. [31] [1] 
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Občanský zákoník 

 

Vlastník objektu disponuje řadou občanskoprávních oprávnění, které deklaruje Zákon č. 

40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a aktualizací. Vlastnická práva 

opravňují majitele objektu k drţení a uţívání a nakládání s jeho vlastnictvím, případně k 

vyuţití výstupů (např. výdělek) plynoucích z provozu objektu. Jestliţe je do těchto 

vlastnických práv zasahováno, má vlastník objektu právo na ochranu své osoby (ţivot, zdraví, 

občanská čest, důstojnost, soukromí). Občanský zákoník připouští i moţnost odraţení 

bezprostředně hrozícího nebo trvajícího zásahu do vlastnických práv samotnou osobou. 

Majitel objektu musí dbát, aby v souvislosti s provozem jeho vlastnictví nedošlo ke škodám 

na zdraví, či na majetku osob ostatních nebo ke škodám na ţivotním prostředí. Ustanovení 

§420 Občanského zákoníku zní: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením 

právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.” [32] [1] 

 

 

Trestní zákoník 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a aktualizací, upravuje 

trestní právo hmotné. Definuje trestné činy včetně podmínek trestní odpovědnosti a stanovuje 

příslušné sankce, které lze za spáchání trestných činů uloţit. Stěţejními pro oblast ochrany 

osob a majetku jsou okolnosti vylučující protiprávnost:  

 

 Nutná obrana: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
2
 Podmínky nutné obrany jsou naplněny 

pouze v případě, kdy osoba odvrací útok (přímo hrozící, trvající) mířený proti ní nebo proti 

osobě jiné, přičemţ obrana můţe být aţ o 2 stupně důraznější neţ útok.  

 

 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno 

toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

                                                 
2
 § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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povinen je snášet.”
3
 Krajní nouze se připouští zejména v případech mimořádných událostí 

spojených se silami a jevy způsobenými přírodními vlivy nebo haváriemi, kdy dotyčný 

spáchá protiprávní čin (za jiných okolností protiprávní), aby danou situaci zvládl v rámci mezí 

stanovených v Trestním zákoníku. [33] [1] 

 

 

Trestní řád 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád) ve znění pozdějších 

změn a aktualizací. Zmíněný právní předpis upravuje postup orgánů činných v trestném řízení 

v rámci zjišťování trestných činů a jejich pachatelů včetně spravedlivého potrestání těchto 

pachatelů. V § 76 odstavci 2 je uvedeno: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

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

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [34] [1] 

 

 

Zákon o ochraně osobních údajů  

 

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

aktualizací stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti 

shromaţďování a nakládání s osobními údaji tak, aby nemohly být zneuţity. [1] 

 

 

 

 

Zákoník práce  

 

Dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a aktualizací 

upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Bezpečností a 

                                                 
3
 § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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ochranou zdraví při práci se zabývá hlava pátá Zákoníku práce. Základní povinností 

zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Zaměstnavatel tedy musí s ohledem na rizika případného ohroţení ţivota a zdraví, týkajících 

se výkonu práce, vytvářet pro zaměstnance podmínky korespondující s bezpečným pracovním 

prostředím. Zaměstnanec má ze zákona na takové pracovní prostředí právo a vyplívají pro 

něho ze zákona další práva, např. právo odmítnout vykonávání práce ohroţující zdraví jeho 

nebo jiných, ale i povinnosti, např. povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí. [1] 

 

 

3.2 Technické normy 

 

 

Normy pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále PZTS) 

 ČSN EN 50131-1 ED.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové poţadavky 

 ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

 ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 2-3: Poţadavky na mikrovlnné detektory 

 ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 2-4: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory 

 ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 2-5: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory 

 ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

 ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 3: Ústředny 

 ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 4: Výstraţná zařízení 

 ČSN EN 50131-5-3 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-

3: Poţadavky na zařízení vyuţívající bezdrátové propojení 
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 ČSN EN 50131-6 ED.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 6: Napájecí zdroje 

 

 

Normy pro systémy průmyslové televize (CCTV) 

 

 Poţadavky na aplikaci systémů průmyslové televize (CCTV) jako doplňkového zařízení 

poplachových systémů stanovuje skupina norem ČSN EN 50132-x Poplachové systémy - 

CCTV sledovací systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Doposud vyšla část č. 1 

(ČSN EN 50132-1) uvádějící systémové poţadavky na CCTV, část č. 2-1 (ČSN EN 50132-2-

1) věnující se černobílým kamerám, část 4-1 (ČSN EN 50132-4-1) stanovující poţadavky na 

černobílé monitory, část 5 (ČSN EN 50132-5) obsahuje poţadavky na přenos videosignálu a 

část č. 7 (ČSN EN 50132-7) uvádí pokyny pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. [1] 

 

 

Normy pro systémy kontroly vstupu pro pouţití v bezpečnostních aplikacích 

 

 Základní poţadavky na systémy zabezpečující oprávněný vstup osob do střeţeného 

objektu se zabývá sada technických norem s označením ČSN EN 50133-x Poplachové 

systémy - Systémy kontroly vstupů pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. [1] 

 

 

Normy pro systémy přivolání pomoci 

 

 Poţadavky na pohotovostní reţim, aktivaci poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí 

poplachového signálu a jeho záznam nebo oboustrannou komunikaci mezi ohroţeným 

objektem a pomocí stanovuje skupina norem ČSN EN 134-x Poplachové systémy - Systémy 

přivolání pomoci. [1] 

 

 

Normy pro poplachové přenosové systémy a zařízení 

 

 Sada technických norem ČSN EN 50136-x Poplachové systémy - Poplachové přenosové 

systémy a zařízení, které stanovují poţadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní 
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řešení přenosu všech typů poplachů (poţár, vloupání, řízení přístupu, atd.) mezi poplachovým 

systémem a přijímacím centrem. [1] 

 

 

Normy pro mechanické zábranné systémy 

 

 Zabezpečení objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů (dále MZS) 

musí splňovat technické poţadavky dle nařízení vlády 338/2002 Sb., o technických 

poţadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách 

skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a 

zápalkami ve znění pozdějších změn a aktualizací. Jedná se především o normy uvedené 

v tabulce č. 1. [1] 

 

 

Tabulka 1: Základní normy pro MZS  [23] 

 

Označení Název 

ČSN EN 1143-1 

Bezpečnostní úschovné objekty - Poţadavky, 

klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN EN 1300 

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace 

zámků s vysokou bezpečností vzhledem k 

jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

ČSN P ENV 1627 
Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti 

násilnému vniknutí - Poţadavky a klasifikace 
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4 Fyzická ochrana objektu 

 

Systém komplexní ochrany vlastnictví, tedy fyzická ochrana, sestává ze čtyř základních 

oblastí. Jedná se o prostředky: 

 klasické ochrany, 

 technické ochrany, 

 fyzické ostrahy, 

 reţimové ochrany. [2] 

 

Pro účely této diplomové práce se zaměřím zejména na prvky technické ochrany. Jedná 

se o mechanické zábranné systémy a elektrické a elektronické systémy. Účinnost 

komplexního zabezpečovacího systému jako celku závisí na úrovni nejslabšího článku tohoto 

systému. Tuto skutečnost je třeba respektovat a brát v úvahu při návrhu komplexního 

zabezpečení objektu. 

 

 

4.1 Mechanické zábranné systémy 

 

Smyslem uţití mechanických zábranných systémů je zabránění neţádoucímu vniknutí 

do střeţeného prostoru (objekt, ohraničený volný pozemek), resp. znesnadnit pachateli průnik 

přes samotný prvek. Odolnost vůči vloupání je dána certifikací výrobku (činnost výrobce) a 

kvalitou montáţe v objektu (činnost montáţní firmy). Certifikované výrobky uvádějí 

bezpečnostní třídu dle ČSN P ENV 1627. Koncovému odběrateli následně usnadní výběr 

prvku MZS pyramida bezpečnosti České asociace pojišťoven. Ty prvky MZS, které splňují 

kritéria daná zmíněnou normou, mohou označit tímto způsobem výrobky na obalech (viz 

obrázek č. 1). Mechanické zábranné systémy zahrnují následující bezpečnostní prostředky: 

 mříţe, 

 zámky, 

 závory, 

 rolety, 

 úschovné objekty, 

 oplocení, 



 

 

12 

 bezpečnostní dveře, 

 bezpečnostní fólie a skla. [2] 

 

 

Obrázek 1: Pyramida bezpečnosti [8] 

 

 

 

4.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 

Do této kategorie prostředků technické ochrany patří zejména poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS). Kaţdý systém PZTS je tvořen tzv. zabezpečovacím 

řetězcem (viz obrázek č. 2), jeţ se skládá z čidla (detektoru), ústředny, přenosového 

prostředku, signalizačního zařízení a doplňkového zařízení. Čidlo je zařízení bezprostředně 

reagující na změny fyzikálních parametrů ve svém okolí, související s narušením střeţeného 

objektu, prostoru nebo s neţádoucí manipulací se střeţeným předmětem. Ústředna přijímá a 

zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a poţadovaným způsobem je 

vyhodnocuje. Dále zprostředkovává ovládání a napájení systému PZTS. Přenosové prostředky 

zajišťují přenos informací. Princip spočívá v oboustranné komunikaci mezi ústřednou a 

signalizačním zařízením (světelná a akustická signalizace). Doplňková zařízení usnadňují 

ovládání systému nebo realizují některé speciální funkce systému PZTS. [24] 

 

Obrázek 2: Zabezpečovací řetězec [4] 

 

Čidlo 

 

Ústředna 

Přenosový 

prostředek 

Signalizační 

zařízení 

Doplňkové 

zařízení 
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Dalšími prostředky spadajícími do této skupiny jsou kamerové systémy (CCTV = 

Closed Circuit Television), které slouţí k monitoringu střeţených prostor a dokumentaci 

snímaného obrazu. Nesmíme zapomenout na optickou a akustickou signalizaci ohniska 

poţáru, tedy elektrická poţární signalizace a docházkové systémy pro kontrolu přístupu a 

vjezdu. 
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5 Statistika majetkové kriminality 

 

Rozbor statistických údajů Policie České republiky v této kapitole je zaměřen na 

krádeţe vloupáním. Krádeţe vloupáním reprezentují druh majetkové trestné činnosti a pro 

účely této diplomové práce je třeba se soustředit na krádeţe vloupáním do školských zařízení. 

Následující podkapitoly se věnují krádeţemi vloupáním na území celé České republiky, 

Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov.
4
 V kaţdém vymezeném území je moţno 

kvantifikovat podíl krádeţí vloupáním do školských zařízení v celkové mnoţině případů 

krádeţí vloupáním. 

 

 

5.1 Krádeţe vloupáním na území České republiky 

 

Na území České republiky přetrvává v posledních dvou letech mírně klesající tendence 

zjištěných krádeţí vloupáním do škol a situace se tím vyrovnává období před rokem 2010 (viz 

tabulka č. 2 a graf č. 1). Celkový pohled na krádeţe vloupáním (viz tabulka č. 3 a graf č. 2) 

ukazuje vyrovnanou bilanci v počtech případů.  

 

Tabulka 2: Krádeţe vloupáním do škol - celá ČR 

 Krádeţe vloupáním do škol: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zjištěno: 681 710 770 631 607 

Objasněno: 163 150 217 145 136 

Objasněnost [%]: 23,94 21,13 28,18 22,98 22,41 

 

                                                 
4
 Statistická data byla čerpána ze zdrojů [16], [17], [26] a [27]. Tabulky č. 2 aţ 6 a grafickou úpravu (graf č. 1 aţ 

5) provedl autor. 
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Graf 1: Krádeţe vloupáním do škol - celá ČR 

 

 

 

Tabulka 3: Krádeţe vloupáním celkem - celá ČR 

 Krádeţe vloupáním celkem: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zjištěno: 53381 54848 58758 59672 55554 

Objasněno: 9889 10754 11765 12092 11122 

Objasněnost [%]: 18,53 19,61 20,02 20,26 20,02 
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Graf 2: Krádeţe vloupáním celkem - celá ČR 
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5.2 Krádeţe vloupáním na území Olomouckého kraje 

 

Nejčastějšími pachateli majetkové trestné činnosti na území Olomouckého kraje jsou 

recidivisté, cizinci a mládeţ do a nad 15 let věku. Kriminogenní faktory ovlivňující situaci 

v oblasti majetkové trestné činnosti na území Olomouckého kraje představují zejména: 

 Anonymita pachatelů trestné činnosti a dostupnost předmětů zájmu pachatelů 

(parkoviště, velké nákupní komplexy, sídla firem) v panelové sídlištní zástavba s 

vysokou hustotou obyvatel. 

 Majetková trestní činnost v rozsáhlých nákupních či zábavních centrech (bagatelní 

majetkové trestná činnost). 

 Lhostejnost občanů k trestné činnosti motivovaná obavou z následné agresivity 

pachatelů. 

 Geografická poloha - přímé sousedství s Polskou republikou, ve spojení s otevřením 

hranic v tzv. Schengenském prostoru umoţňuje mnohem více moţností k úniku z a 

přesouvání pachatelů na území Olomouckého kraje. 

 Sociální struktura obyvatel se značnou částí občanů s velmi nízkými nebo ţádnými 

příjmy a občanů tzv. sociálně vyloučených, kteří jsou integrováni v malých lokalitách. 

 Vysoká nezaměstnanost. 

 Způsob trávení volného času dětí ve spojení s vlivem závadových part (závislost 

mladistvých na drogách atd.) 

 Divácké násilí - organizované skupiny pachatelů, které ohroţují veřejný pořádek v 

souvislosti s konáním hromadných sportovních akcí – páchání majetkové trestné 

činnosti. [17] 

 

Tendence zjištěných případů krádeţí vloupáním do škol od roku 2008 do roku 2012 

klesající (viz tabulka č. 4 a graf č. 3). Krádeţe vloupáním zahrnující všechny případy (krádeţ 

vloupáním do škol, kiosků, ubytovacích objektů atd.) ve stejném časovém období vykazují 

postupný nárůst případů (viz tabulka č. 5 a graf č. 4).  
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Tabulka 4: Krádeţe vloupáním do škol - Olomoucký kraj 

 Krádeţe vloupáním do škol: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zjištěno: 33 31 43 17 16 

Objasněno: 10 10 11 4 1 

Objasněnost [%]: 30,30 32,26 25,58 23,53 6,25 
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Graf 3: Krádeţe vloupáním do škol - Olomoucký kraj 
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Tabulka 5: Krádeţe vloupáním celkem - Olomoucký kraj 

 Krádeţe vloupáním celkem: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Zjištěno: 2267 2153 2549 2758 2637 

Objasněno: 527 532 576 655 572 

Objasněnost [%]: 23,25 24,71 22,60 23,75 21,69 
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Graf 4: Krádeţe vloupáním celkem - Olomoucký kraj 

 

 

 

5.3 Majetková kriminalita na teritoriu statutárního města Prostějov  

 

Od začátku roku 2009 aţ po konec roku 2011 v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého 

kraje hrají zásadní roli následující kriminogenní faktory: 

 Nezaměstnanost (sociální kriminalita).  

 Nedostatečná kontrola způsobu trávení volného času dětí a vliv závadových part na 

jedince. 

 Lhostejnost obyvatel v sídlištních aglomeracích k páchání trestné činnosti a obava 

svědků z odvetné agresivity pachatelů. 
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Majetkové trestné činnosti se z velké části dopouštějí osoby z řad nezaměstnaných. 

Narůstajícím trendem je páchání majetkové trestné činnosti v organizované formě s 

hierarchickým uspořádáním a rozdělením funkcí. Nejčastěji se tohoto protiprávního jednání 

proti vlastnickým právům dopouštějí recidivisté, cizinci a ve značné míře byla zaznamenána 

účast mládeţe do a nad 15 let věku. V tabulce č. 6 je uvedena statistika Policie České 

republiky v oblasti majetkové kriminality, konkrétně krádeţe vloupáním, na území Územního 

odboru Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Tato statistika je graficky 

znázorněna v grafu č. 5. Z uvedených údajů vyplývá, ţe majetková kriminalita, potaţmo 

krádeţe vloupáním narůstá. [26] [27] 

 

 

Tabulka 6: Krádeţe vloupáním - Prostějov 

 Krádeţe vloupáním 

 2009 2010 2011 

Zjištěno: 311 394 545 

Objasněno: 58 96 115 

Objasněnost [%]: 18,65 24,37 21,10 
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Graf 5: Krádeţe vloupáním - Prostějov 

 

 

 



 

 

20 

6 Charakteristika objektu 

V následující kapitole uvádím souhrnné informace o řešeném objektu včetně jeho 

umístění, dojezdu sloţek IZS, stávajícím zabezpečení a identifikace aktiv. Obsahem je i 

výpočet minimální doby průlomové odolnosti. 

 

 

6.1 Historie 

 

Počátky speciálního vzdělávání a výchovy mentálně postiţených dětí na Prostějovsku 

sahají do období po ukončení 1. světové války. Výuka začala 1. října 1924 s hlavním cílem 

vzdělávat děti dle jejich individuálních moţností a pomocí metod odlišných od 

pedagogických postupů "normálních škol". Oficiálně byla škola zařazena do skupiny 

speciálních škol - zvaných pomocné. Ţáci a pedagogický sbor byli v časovém horizontu po 1. 

světové válce a v době 2. světové války často přemisťováni a škola působila v řadě budov 

v Prostějově: 

 1924 – budova v Palackého ulici. 

 1925 – budova ve Školní ulici č. 3.
5
 

 Během 2. světové války – Tetín. 

 

V období 2. světové války pomocná škola vzdělávala 107 ţáků rozdělených do 6-ti tříd. 

V listopadu 1943 musela škola uvolnit prostory Tetína uvolnit pro nemocnici Milosrdných 

bratří. S koncem války se ţáci a učitelé vrátili opět na Tetín, kde byla vybudována okresní 

pomocná škola s moţností ubytování ţáků na internátě. V roce 1953 došlo ke změně názvu 

„Pomocná škola” na „Zvláštní škola” a později v roce 1959 na „Zvláštní škola internátní”. 

Během následujících let byla zaznamenána zvyšující se tendence počtu ţáků a s tím 

korespondovala potřeba získat větší prostory. V roce 1979 byla tedy škole přidělena budova 

s odpovídající kapacitou v Komenského ulici č.10.
6
 S nástupem školního roku 1993/94 byl 

otevřen obor Kuchařské práce v rámci odborného učiliště a od školního roku 1995/96 i učební 

obor „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce”. Škola byla 

přejmenována na „Zvláštní školu internátní a odborné učiliště”. Od školního roku 1995/96 

                                                 
5
 Budova slouţila i pro potřeby německé měšťanské školy a později školy hudební. 

6
 Budova sdílena s pedagogicko-psychologickou poradnou a Okresním pedagogickým střediskem. 
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došlo k otevření dvouleté praktické školy v oboru ,,Neprofesní příprava pro život”. Později, 

1. února 1999, byl změněn oficiální název školy na ,,Speciální školy, Prostějov, Komenského 

10”. Počátkem září roku 2005 došlo k syntéze „Speciálních škol Prostějov” se „Speciální 

mateřskou školkou Mozartova 10“ a takto vzniklá organizace nyní funguje pod novým 

názvem „Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10“. [20] 

 

 

6.2 Současnost 

 

Střední škola Prostějov, Komenského 10 v současné době nabízí vzdělávání dětí a ţáků 

ve věku od 3 do 18 let. Zařízení poskytuje handicapovaným dětem z Prostějova a okolí 

vzdělání ve stupni předškolním, základním a středoškolském. Výuka probíhá v rámci tříletých 

učebních oborů: 

 Strojně - montáţní práce - auto montáţní práce, 

 Stravovací a ubytovací sluţby, 

 Pečovatelské sluţby. 

 

Dále škola realizuje dvouleté učební obory:  

 Provozní sluţby, 

 Praktická škola dvouletá. [18] 

 

 

6.3 Informace o lokalitě 

 

Objekt Střední školy Prostějov, Komenského 10 se nachází v blízkosti centra 

statutárního města Prostějov (jiţní část centra). Na obr. č. 1 je umístění školy označeno 

písmenem A. Ve vzdáleností 500 m se nachází obvodní oddělení Policie České republiky 

Prostějov I (označeno písmenem C na obr. č. 1). Ve vzdálenosti 700 m je umístěno oddělení 

Městské policie Prostějov (písmeno B na obr. č. 1) a písmenem D na obr. č. 1 je označena 

budova Integrovaného záchranného systému, v jehoţ areálu se nachází sídlo Hasičského 

záchranného sboru a Zdravotnické záchranné sluţby (vzdálenost 100 m). Příloha č. 1 

obsahuje pohledy na objekt z ptačí perspektivy ze čtyř světových stran.  
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Obrázek 3: Okolí objektu [14] 

 

 

6.4 Stavebně technický rozbor 

 

Jedná se o třípodlaţní podsklepený objekt nepravidelného půdorysu ve tvaru L, který 

byl vybudován v 1. polovině 20. století. V letech 1992 - 1995 byla provedena řada úprav a 

rekonstrukčních opatření (zateplení, vybudovaní vlastních plynových kotelen, změny systému 

osvětlení, vodoinstalace, elektroinstalace atd.). Vytápění objektu je realizováno plynovou 

kotelnou. V suterénu objektu je nosná zeď tvořena monolitickou betonovou konstrukcí 

tloušťky 2000 mm, která pod úrovní podlahy přechází v základový pas. Stavební konstrukce 

jsou smíšené, obvodové stěny a příčky zděné, krov dřevěný a střešní krytina plechová. 

Venkovní okna jsou v dřevěném rámu. Hlavní vchodové, vedlejší a zadní vstupní dveře jsou 

dřevěné. Nad hlavními vchodovými dveřmi je umístěn světlík. Geometrie jednotlivých 

místností a stavebních otvorů a jejich označení je uvedeno ve stavebních výkresech v příloze.  

 

Dispoziční uspořádání:  

 P.P. – sklady, dílna.  

 1.N.P. – šatny, tělocvična, chodba, schodiště, byt školníka, soc. zařízení, sprcha, 

keramická dílna, cvičná kuchyň, učebna. 

A 

B 

C 

D 
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 2.N.P. – chodba, schodiště, 6 x učebna, učebna zdravovědy, PC učebna, 4x kancelář, 

soc. zařízení. 

 3.N.P. – chodba, 7 x učebna, knihovna, 2 x kabinet, sborovna, soc. zařízení, vstup na 

půdu. 

 

 

6.5 Identifikace aktiv 

 

V suterénu se nachází dílna vybavená různými druhy nářadí. Součástí školy je byt 

školníka v přízemí (místnosti 100a – 100f viz stavební výkresy v příloze), který je vybaven 

běţnými domácími elektrospotřebiči a nábytkem. V témţe poschodí (1.N.P.) se nachází 

učebna (učebna 102 viz stavební výkresy v příloze) vybavená multimediální velkoplošnou 

dotykovou obrazovkou. V přízemí jsou dále keramická dílna a cvičná kuchyň, jeţ jsou 

vybaveny různými nástroji a spotřebiči k vytváření keramických výrobků a přípravě pokrmů. 

Součástí přízemí jsou šatny, kde se ţáci přezouvají, popřípadě odkládají oděvy. V 1.N.P. se 

nachází i tělocvična vybavená pomůckami k výuce tělesné výchovy (míče, atletické a 

gymnastické pomůcky, atd.). Učebny jsou navíc vybaveny plazmovými velkoplošnými 

televizory. 

 Ve 2.N.P. se nachází počítačová učebna vybavena PC stanicemi sestávajícími z PC 

skříně, monitoru, klávesnice a myši. Důleţité je zmínit přítomnost čtyř kanceláří (ekonom, 

ředitelna, zástupce ředitele, sekretariát), které jsou vybaveny PC sestavami a kopírovací a 

tiskovou výpočetní technikou. Učebny jsou vybaveny lavicemi, tabulí a dalším běţným 

třídním vybavením a učebními pomůckami. 

 3.N.P. se nachází knihovna, kabinety vyučujících a sborovna. Tyto prostory jsou 

vybaveny běţným nábytkem. Učebny jsou vybaveny lavicemi, tabulí a dalším běţným 

třídním vybavením a učebními pomůckami. 

 

Dle principu ALARA je nutné docílit sníţení rizika ohroţení objektu na takovou úroveň, 

kdy se výdaje na sníţení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením 

rizika. Výdaje na zabezpečení by se tedy měly pohybovat okolo 10 % z hodnoty celkového 

majetku, tedy 292 300 Kč. Hodnoty aktiv jsou uvedeny v tabulce č. 7. [23] 
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Tabulka 7: Identifikace aktiv [autor] 

 

Druh  Aktiva Hodnota (přibliţné vyčíslení) 

Dopravní prostředky Dacia  Logan 210 000  

Kancelářské a třídní vybavení 

nábytkem 
  355 000  

Kancelářská technika 

Faxy 

130 000  
Telefony 

Kopírovací zařízení 

Plotry 

Multimediální a zobrazovací 

technika 

Projektory 
258 000  

LCD, PLAZMA TV 

PC + příslušenství   360 000  

Vybavení učeben (keramická dílna, 

kuchyňka, Tělocvična) 
  1 610 000  

Hodnota aktiv celkem: 2 923 000 Kč 

 

 

 

6.6 Popis současného zabezpečení 

 

Aby bylo moţno navrhnout inovativní zabezpečení objektu, je třeba se zaměřit nejprve 

na stávající řešení bezpečnosti. V následujícím textu je uveden rozbor perimetrické, plášťové, 

prostorové a předmětové ochrany objektu Střední školy Prostějov, Komenského 10. Kapitola 

se zabývá i reţimovými opatřeními. Chodby všech pater jsou vybaveny hasicími přístroji. 

Hasicí přístroje jsou taktéţ umístěny v keramické dílně a kuchyni v 1.N.P. (viz stavební 

výkresy v příloze). 

 

 

6.6.1 Perimetrická ochrana 

 

O obvodové ochraně objektu Střední školy Prostějov, Komenského 10 se dá hovořit 

pouze v případě zděného oplocení proměnné výšky 3 aţ 3,5 m (viz obrázky č. 4 a 5), které 

tvoří obvod školního dvora a sportovního hřiště přiléhajícího k objektu z východní strany.  
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Obrázek 4: Zděné oplocení - jiţní strana [autor] 

 

 

 

Obrázek 5: Zděné oplocení - severní strana [autor] 
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V zadní části objektu (severní část) je situován vjezd do školního dvora. Tento je 

zabezpečený dvoukřídlými plechovými vraty (viz obrázek č. 6) opatřenými uzamykacím 

systémem v podobě klasické cylindrické vloţky. 

 

 

Obrázek 6: Vjezd do školního dvora [autor] 

 

 

6.6.2 Plášťová ochrana 

 

Kritickými místy v plášti budovy jsou zejména stavební otvorové výplně v přízemí 

budovy. Hlavní a vedlejší vchod do budovy (viz obrázek č. 7) je opatřen robustními 

identickými dřevěnými dvoukřídlými dveřmi v dřevěném rámu, osazenými klasickými 

cylindrickými vloţkami. Hlavní vchodové dveře jsou navíc vybaveny kontaktním 

elektronickým systémem (viz obrázek č. 8), který zajišťuje zaměstnancům otevření hlavního 

vchodu. Tento systém není v objektu vyuţíván k jednoznačné identifikaci osob vstupujících 

do objektu.  
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Obrázek 7: Hlavní vchod [autor] 

 

 

Obrázek 8: Čtečka přístupových čipů [autor] 
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Okna jsou situována po celém obvodu pláště budovy. Výplň okenních otvorů lze 

charakterizovat jako dřevěná dvoukřídlá okna v dřevěném rámu zapuštěném do obvodového 

zdiva. Horní část oken je obloukového tvaru (viz obrázek č. 9). Okna jsou opatřena klikou 

tvaru písmene T, kterou se ovládá uzamykací mechanismus okenních dílů. Mechanické 

zábranné systémy v podobě mříţí jsou osazeny pouze na suterénní okna (zadní část objektu, 

severní strana viz obrázek č. 10). 

 

 

Obrázek 9: Okna v přízemí [autor]  
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Obrázek 10: Obvod budovy při školním hřišti a suterénní okno [autor] 

 

 

6.6.3 Prostorová ochrana 

 

Objekt není zabezpečen poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem. V 

přízemí je umístěna trojice kamer. Dvě z nich snímají oblast šaten a jedna z nich prostor 

hlavního vstupu do objektu. Snímaný obraz je veden do PC v místnosti správce budovy 

(správa budovy 101 viz stavební výkresy v příloze) a do PC v ředitelně (ředitelna 214 viz 

stavební výkresy v příloze). Systém umoţňuje pouze zobrazení okamţitého stavu snímaného 
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obrazu, nearchivuje tedy záznam z kamer. Kamery mají preventivní odstrašující charakter a 

kamera u vchodu umoţňuje vizuální kontrolu příchozích osob (ovšem aţ po jejich vstupu do 

budovy). 

 

 

6.6.4 Předmětová ochrana 

 

Ve druhém nadzemním podlaţí v kanceláři ekonoma (kancelář 211, viz stavební 

výkresy v příloze) je umístěn trezor pro ukládání finanční hotovosti a klíčových dokumentů. 

Trezor je vybaven bezpečnostním zámkem, vnitřními panty, dvoustěnnou ocelovou 

konstrukcí a základní protipoţární ochranou. 

 

 

6.6.5 Reţimová opatření 

 

Dopolední vyučování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.45 hodin. Za dozor o 

přestávkách ve třídách a na chodbách odpovídá učitel pověřený dozorem dle rozpisu dozorů. 

V prostoru školních dílen a na školním hřišti odpovídá za kázeň a bezpečnost ţáků učitel 

pracovního vyučování dle rozvrhu. Před zahájením výuky v době od 7.40 do 8.00 hodin 

provádí dozor a odpovídá za pořádek a bezpečnost v prostoru šaten školník. Po skončení 

výuky uzamyká třídu učitel a odvádí ţáky do šatny. Kabinety uzamyká učitel pověřený 

správou kabinetu. Klíče od kabinetu jsou uloţeny ve sborovně. Učitel vyučující ve třídě 

poslední hodinu odpovídá za uzamčení oken a dveří ve třídě a v prostoru šaten. [19] 

 

  

6.7 Historie bezpečnostních incidentů 

 

Byly zaznamenány dva případy neoprávněného vniknutí do objektu. V obou případech 

se jednalo o vniknutí do objektu ze zadní části budovy ze dvora. V prvním případě došlo 

k překonání okna v přízemí vypáčením a vniknutí do objektu místností sklad č. 111 (viz 

stavení výkresy v příloze). Ve druhém případě se jednalo o překonání sklepního okna v téţe 

části objektu opět vypáčením a došlo tedy k neoprávněnému vniknutí do suterénu (sklad č. 

001). V důsledku tohoto incidentu byla sklepní okna osazena mříţemi.   
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7 Analýza bezpečnostních rizik  

Obecně lze analýzu chápat jako proces poznání fungování jevů a událostí. Bezpečnostní 

analýza objektu představuje určitou modifikaci analýzy obecně a je tedy zaměřena na 

zkoumání předmětů, jevů, informací a skutečností, které se buď přímo či nepřímo dotýkají 

bezpečnosti organizace (školské zařízení) a jejího bezpečnostního systému. Cílem 

bezpečnostní analýzy je nalezení adekvátních bezpečnostních opatření a prostředků, 

vhodných k účinnému a přiměřenému řešení bezpečnostního problému organizace. Aby 

analýza splnila svůj účel, musí být zaloţena na poznání vzájemných vazeb mezi jednotlivými 

částmi, procesy a zákonitostmi jejich vzájemného působení v rámci uvaţované organizace. [5] 

 

Souhrnná bezpečnostní analýza rizik objektu sestává ze dvou částí. V první řadě je třeba 

identifikovat nebezpečí. Identifikujeme zdroje rizika, místa, jevy a stavy, které mají potenciál 

způsobit ztráty v objektu. Druhým krokem provádíme hodnocení rizik, resp. stanovujeme 

velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát. Při bezpečnostní analýze fyzické ochrany 

objektu je nutné vycházet z řetězce „nebezpečí – ohroţení – poškození – škoda“ (viz obrázek 

č. 11). Jestliţe postupujeme od příčin k následkům bezpečnostního incidentu, přistupujeme 

k analýze induktivně. V opačném případě deduktivně. Je tedy třeba zváţit výběr metod pro 

analýzu rizik i z tohoto hlediska. [23] 

 

 

Obrázek 11: Induktivní a deduktivní postup analýzy rizik [21] 

 

Základní grafická a slovní identifikace rizik bude v následujících podkapitolách uvedena 

prostřednictvím Ishikawova diagramu příčin a následků, známého jako diagram „rybí kostry”. 

Pro kvantitativní vyjádření (určení míry rizika) vyuţívá tato práce Analýzu příčin poruch a 

jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA). Výsledné údaje míry 

jednotlivých rizik budou zakresleny do Lorenzovy křivky a dle Paretova principu 80/20 

klasifikována na přijatelná a nepřijatelná. Pro verifikaci výsledků analýzy rizik bude pouţita 

metoda zvaná Analýza souvztaţnosti.  
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7.1 Diagram příčin a následků 

 

Diagram příčin a následků, téţ znám pod názvy „Ishikawův diagram” nebo „Rybí 

kost”, poskytuje velmi jednoduché znázornění příčin analyzovaného problému. Původně byla 

tato metoda vyuţívána v rámci identifikace příčin problémů spojených s jakostí výrobků. 

Diagram je sestrojen z hlavního a vedlejšího větvení. V příloze č. 2 je znázorněna aplikace 

Ishikawova diagramu pro oblast komplexní bezpečnosti objektu školy. Hlavním problémem 

je „Narušení bezpečnosti areálu školy“. Tento negativní stav můţe být způsoben 

následujícími základními kategoriemi příčin:  

 překonání perimetrické ochrany, 

 překonání plášťové ochrany, 

 selhání reţimové ochrany, 

 selhání zaměstnanců, 

 činnost studentů, 

 ostatní fyzické osoby, 

 ostatní vlivy. 

 

 

7.2 Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 

 

Ishikawův diagram příčin a následků (viz příloha č. 2) graficky znázorňuje moţné 

příčiny a subpříčiny směřující k negativnímu ovlivnění bezpečnostní situace v areálu Střední 

školy Prostějov, Komenského 10. Výstupy této metody lze vyuţít při aplikaci Analýzy příčin 

a následků (metoda FMEA). Metoda FMEA identifikuje nebezpečí, která mají závaţný vliv 

na bezpečnost provozu daného systému. V případě kaţdého negativního jevu určuje FMEA 

míru rizika na základě tří parametrů:  

 Pravděpodobnost vzniku rizika,  

 Závaţnost následků,  

 Odhalitelnost rizika.  

 

Na základě ČSN EN 60812:2006 „Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)“ nabývají jednotlivé parametry hodnot 1 - 10. 
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Pro aplikaci FMEA se soustředěním na bezpečnostní situaci v areálu školy postačí upravená 

stupnice s rozpětím hodnot parametrů 1 - 5 (viz tabulka č. 9, tabulka č. 10, tabulka č. 11). 

Výsledná míra rizika nabývá hodnot 0 – 125. Škála postupuje od rizika bezvýznamného aţ po 

zcela nepřijatelné (viz tabulka č. 8). Při výpočtu vychází metoda z předpokladu, ţe míra rizika 

je přímo úměrná součinu těchto parametrů, dle rovnice (1): 

 

(1) 

 

R - míra rizika, P - pravděpodobnost vzniku rizika, N - závaţnost následků, H - odhalitelnost 

rizika 

 

Tabulka 8: Míra rizika R [23] 

R - míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 neţádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

 

Tabulka 9: Pravděpodobnost vzniku rizika P [23] 

P - pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

 

 

Tabulka 10: Závaţnost následků N [23] 

N - závaţnost následků 

1 malý delikt, úraz, škoda 

2 větší delikt nebo škoda, úraz s pracovní neschopností  

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 těţký delikt, úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 

 

HNPR 
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Tabulka 11: Odhalitelnost rizika H [23] 

H - odhalitelnost rizika 

1 riziko předvídatelné nebo odhalitelné v okamţiku jeho vzniku 

2 snadno odhalitelné (doba pro odhalení - několik minut) 

3 odhalitelné riziko (doba pro odhalení < 1 den) 

4 nesnadno odhalitelné riziko (doba pro odhalení > 1 den) 

5 neodhalitelné riziko 

 

 

Pro objektivní vyhodnocení metody FMEA byl pouţit Paretův diagram (Pareto, italský 

ekonom) k jehoţ sestrojení bylo nutné vyjádřit kumulativní míru rizika a relativní kumulativní 

míru rizika (viz příloha č. 3). Paretův diagram je zaloţen na tzv. Paretově optimu, které 

spočívá v myšlence, ţe 80% problémů je způsobeno pouze 20% příčin. Identifikovaná rizika 

spadající do limitu 80% jsou vyhodnocena jako nepřijatelná, pro která je nutné navrhnout 

další opatření. Ostatní rizika, převyšující limit 80%, jsou vyhodnocena jako přijatelná a jejich 

stávající opatření lze vyhodnotit jako dostatečná. [23] 

 

 

7.2.1 Hodnocení strukturálních rizik 

 

V tabulce č. 12 jsou uvedena rizika ohroţující bezpečnost v areálu školy ze 

strukturálního pohledu. Jednotlivá rizika jsou roztříděna do subsystémů perimetrické, 

plášťové, prostorové a předmětové ochrany, přičemţ vycházejí z Ishikawova diagramu příčin 

a následků. Výstup metody FMEA byl vyhodnocen pomocí Paretova diagramu (viz obrázek č. 

12). Rizika vyhodnocená na základě Paterovy analýzy jako nepřijatelná jsou označena 

v tabulce č. 12 červeně. Přehledné zhodnocení výsledků je uvedeno v kapitole č 8.4.   
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Tabulka 12: FMEA - strukturální hledisko [autor]  

 

Objekt Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R 

S
tř

ed
n

í 
šk

o
la

, 
Z

á
k

la
d

n
í 

šk
o
la

 a
 M

a
te

ř
sk

á
 š

k
o
la

 P
ro

st
ěj

o
v
, 
K

o
m

en
sk

éh
o
 1

0
 

Perimetr 

1. Přelezení oplocení 3 3 4 36 

2. Proraţení brány vozidlem 3 4 4 48 

3. Nezajištěná brána 3 2 3 18 

4. Překonání zámkového mechanismu brány 4 2 4 32 

5. Špatný technický stav brány/oplocení 2 3 4 24 

Plášťová ochrana 

6. Překonání dveří 4 4 5 80 

7. Překonání oken 5 4 5 100 

8. Špatný technický stav dveří/oken 2 3 4 24 

Prostorová ochrana 

9. Neoprávněný vstup zaměstnanců do prostor 

školy 
3 3 4 36 

10. Neoprávněný vstup studentů do prostor 

školy 
4 3 4 48 

11. Neoprávněný vstup ostatních fyz. osob do 

neveřejných prostor 
3 4 4 48 

12. Neoprávněný vstup ostatních fyzických 

osob do veřejných prostor 
4 4 4 64 

13. Poškození kamer (vstup, šatny) 3 4 4 48 

14. Poţár 3 5 4 60 

Předmětová ochrana 

15. Překonání bezpečnostních prvků/pláště 

trezoru 
3 4 4 48 

16. Odcizení vybavení učeben/kanceláří 4 4 4 64 

17. Poškození vybavení 4 4 4 64 
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Obrázek 12: Paretova analýza - strukturální hledisko [autor] 
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7.2.2 Hodnocení procesních rizik 

 

Stejně jako v předchozí kapitole jsou rizika identifikovaná prostřednictvím Ishikawova 

diagramu seřazena v tabulce č. 13 do jednotlivých subsystémů. Ke kaţdému riziku je 

vypočtena míra rizika R. Paterův diagram (obrázek č. 13) znázorňuje vyhodnocení a určení 

nepřijatelných rizik ohroţujících bezpečnost v areálu školy. Nepřijatelná rizika jsou opět 

označena v tabulce č. 13 červenou barvou písma. 

 

Tabulka 13: FMEA - procesní hledisko [autor] 

 

Objekt Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R 

S
tř

ed
n

í 
šk

o
la

, 
Z

á
k

la
d

n
í 

šk
o
la

 a
 M

a
te

řs
k

á
 š

k
o
la

 P
ro

st
ěj

o
v
, 
K

o
m

en
sk

éh
o
 1

0
 

Reţimová ochrana 

1. Únik informací o fyzické ochraně 4 5 5 100 

2. Porušení ustanovení interních předpisů 

zaměstnancem 
3 4 5 60 

3. Selhání kontroly vstup/výstup 4 4 5 80 

4. Ztráta klíčů 3 4 4 48 

5. Ztráta čipů 3 4 4 48 

6. Poskytnutí klíčů/čipů neoprávněné 

osobě 
3 4 5 60 

7. Vnášení nebezpečných předmětů 4 5 4 80 

Zaměstnanci, studenti a 
ostatní fyz. osoby 

8. Úmyslné ohroţení bezpečnosti 4 5 5 100 

9. Nedostatečná kvalita školení BOZP 4 4 3 48 

10. Spolupráce zaměstnance s pachatelem 3 4 5 60 

11. Neoprávněné vnášení/vynášení 

majetku školy/nebezpečných předmětů 
3 4 4 48 

12. Spolupráce studenta s pachatelem 4 4 5 80 

13. Porušení školního řádu/poučení o 

bezpečnosti v rámci praktického výcviku 
3 4 3 36 

14. Šíření poplašné zprávy 4 4 5 80 

Ostatní vlivy 

15. Extremismus 3 4 4 48 

16. Terorismus 3 5 5 75 

17. Přerušení dodávek energií 3 3 2 18 

18. Tlak ze strany konkurence 5 4 3 60 
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Obrázek 13: Paretova analýza - procesní hledisko [autor] 

 

 

 

 

7.2.3 Shrnutí analýzy příčin a následků  

 

Aplikací metody FMEA a jejím následným vyhodnocením Paretovou analýzou byla 

stanovena jako nepřijatelná ze strukturálního hlediska následující rizika (seřazena sestupně 

podle míry rizika):  

 Překonání oken, 

 Překonání dveří, 

 Neoprávněný vstup ostatních fyzických osob do veřejných prostor, 

 Odcizení vybavení učeben/kanceláří, 

 Poškození vybavení, 

 Poţár, 

 Proraţení brány vozidlem, 

 Neoprávněný vstup studentů do prostor školy, 

 Neoprávněný vstup ostatních fyz. osob do neveřejných prostor, 

 Poškození kamer (vstup, šatny), 

 Překonání bezpečnostních prvků/pláště trezoru. 



 

 

39 

Z hlediska procesního byla na základě Paretova principu 80/20 vyhodnocena jako 

nepřijatelná tato rizika (seřazena sestupně podle míry rizika): 

 Únik informací o fyzické ochraně, 

 Úmyslné ohroţení bezpečnosti, 

 Selhání kontroly vstup/výstup, 

 Vnášení nebezpečných předmětů, 

 Spolupráce studenta s pachatelem, 

 Šíření poplašné zprávy, 

 Terorismus, 

 Porušení ustanovení interních předpisů zaměstnancem, 

 Poskytnutí klíčů/čipů neoprávněné osobě, 

 Spolupráce zaměstnance s pachatelem, 

 Tlak ze strany konkurence, 

 Ztráta klíčů. 

 

 

7.3 Analýza souvztaţnosti 

 

Analýzu souvztaţnosti je vhodné aplikovat pro vyhledávání rizika systému (celých 

objektů, podniků, konkrétní sluţby). Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů rizika. Pro účely 

této analýzy byla pouţita rizika identifikovaná jako nepřijatelná v předchozí kapitole č. 7.2 

Analýzu souvztaţnosti práce aplikuje v následujících podkapitolách ze strukturálního a 

procesního hlediska. Hodnocení jednotlivých rizik a posuzování moţných vzájemných vazeb 

mezi nimi v rámci přehledné matice obsahují tabulky č. 15 a 17. Posuzuje se vzájemná vazba 

kaţdého rizika s kaţdým dalším rizikem objektu, přičemţ hodnota 1 znamená ANO (dané 

riziko způsobuje další riziko) a hodnota 0 znamená NE (hodnoty 0 a 1 se zapisují do tabulky 

shora dolů). Hodnoty vyjadřující vzájemnou vazbu mezi jednotlivými riziky se sečtou a 

výsledné sumy ΣKar a ΣKrb jsou vyuţity k výpočtu koeficientů Kar a Kpr (rovnice č. 2 a 3), 

které uvádí tabulky č. 16 a 18. [5] 

 

100]1)-x/()K[(K arar           (2) 

100]1)-x/()K[(K rbpr           (3) 
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x - počet hodnocených rizik celkem 

 

Koeficient Kar [%] přiřazuje kaţdému posuzovanému riziku souřadnici x a koeficient 

Kpr souřadnici y. Tyto souřadnice se zakreslí do grafu souvztaţnosti (viz obr. č. 14 a 15). 

Vypočtenými osami O1 a O2  (rovnice č. 4 a 5) zanesenými do grafu dojde k rozdělení oblasti 

grafu na 4 kvadranty určující rizikovost jednotlivých rizikových faktorů (viz tabulka č. 14). 

Při výpočtu os O1 a O2 je pouţit koeficient „s“, který vyjadřuje spolehlivost systému v %. Pro 

účely této práce jsem zvolil spolehlivost systému 80 %. [5] 

 

s]100/)KK[(100O minar maxar 1        (4) 

s]100/)KK[(100O minpr maxpr 2        (5) 

Karmin, Kprmin - nejniţší hodnoty koeficientů Kar a Kpr 

Karmax, Kprmax - nejvyšší hodnoty koeficientů Kar a Kpr 

 

 

Tabulka 14: Hodnocení rizikovosti [5] 

 

Kvadrant Význam 

I. Primární riziko 

II. Sekundární riziko 

III. Ţádné primární riziko 

IV. Relativní bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Aplikace analýzy souvztaţnosti – strukturální hledisko 

 

Podkapitola popisuje strukturální přístup k aplikaci analýzy souvztaţnosti. Osy O1 a O2  

(rovnice č. 4 a 5) byly stanoveny následovně:  

 O1 = 44 % 

 O2 = 36 % 
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Tabulka 15: Vzájemné vazby mezi riziky – strukturální hledisko [autor]  

 

 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣKar 

1 Překonání oken   0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

2 Překonání dveří 0   1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 

3 

Neoprávněný vstup 

ostatních fyzických 

osob do veřejných 

prostor 

1 1   0 0 1 1 0 0 1 0 5 

4 
Odcizení vybavení 

učeben/kanceláří 
1 1 1   0 1 0 1 1 1 1 8 

5 Poškození vybavení 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 7 

6 Poţár 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 

7 
Proraţení brány 

vozidlem 
0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 1 

8 

Neoprávněný vstup 

studentů do prostor 

školy 

1 1 0 0 0 1 1   0 1 1 6 

9 

Neoprávněný vstup 

ostatních fyz. osob do 

neveřejných prostor 

1 1 1 0 0 1 1 1   1 1 8 

10 
Poškození kamer (vstup, 

šatny) 
0 0 1 0 1 1 0 0 0   1 4 

11 

Překonání 

bezpečnostních 

prvků/pláště trezoru 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0   3 

  ΣKrb 4 4 8 0 1 6 4 6 5 6 6 0 
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Tabulka 16: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr – strukturální hledisko [autor] 

 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kar [%] x 30,00 40,00 50,00 80,00 70,00 10,00 10,00 60,00 80,00 40,00 30,00 

Kpr [%] y 40,00 40,00 80,00 0,00 10,00 60,00 40,00 60,00 50,00 60,00 60,00 
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Obrázek 14: Graf souvztaţnosti strukturální hledisko [autor] 

 

 

 

7.3.2 Aplikace analýzy souvztaţnosti – procesní hledisko 

 

Podkapitola obsahuje procesní pohled na analýzu souvztaţnosti. Osy O1 a O2  (rovnice 

č. 4 a 5) byly stanoveny následovně:  

 O1 = 49,10 % 

 O2 = 41,82 % 

 

 

I. Kvadrant II. Kvadrant 

III. Kvadrant 

IV. Kvadrant 

O1 

O2 
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Tabulka 17: Vzájemné vazby mezi riziky – procesní hledisko [autor] 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣKar 

1 
Únik informací o fyzické 

ochraně 
  1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 

2 
Selhání kontroly 

vstup/výstup 
1   0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 

3 
Vnášení nebezpečných 

předmětů 
1 1   1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

4 
Spolupráce studenta s 

pachatelem 
1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 Šíření poplašné zprávy 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 0 3 

6 
Úmyslné ohroţení 

bezpečnosti 
1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1 10 

7 Terorismus 1 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 3 

8 

Porušení ustanovení 

interních předpisů 

zaměstnancem 

0 0 1 0 0 1 0   1 1 0 0 4 

9 
Poskytnutí klíčů/čipů 

neoprávněné osobě 
0 0 0 0 0 1 1 1   1 0 1 5 

10 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
1 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 4 

11  Tlak ze strany konkurence 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1   0 5 

12 Ztráta klíčů 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   2 

  ΣKrb 7 4 2 6 5 5 6 7 5 8 0 5  

 

 

Tabulka 18: Hodnoty koeficientů Kar a Kbr – procesní hledisko [autor] 

 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kar [%] x 45,45 63,64 90,91 18,18 27,27 90,91 27,27 36,36 45,45 36,36 45,45 18,18 

Kpr [%] y 63,64 36,36 18,18 54,55 45,45 45,45 54,55 63,64 45,45 72,73 0,00 45,45 
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Obrázek 15: Graf souvztaţnosti procesní hledisko [autor] 

 

 

 

7.3.3 Vyhodnocení analýzy souvztaţnosti 

 

Pomocí analýzy souvztaţnosti byla identifikována nejslabší místa stávajícího 

zabezpečení objektu školy na základě vzájemných vazeb jednotlivých rizik. Ze 

strukturálního hlediska byla jako nebezpečná (situované v kvadrantech I. – primární rizika a 

II. – sekundární rizika) vyhodnocena následující rizika: 

 Neoprávněný vstup ostatních fyzických osob do veřejných prostor, 

 Neoprávněný vstup studentů do prostor školy, 

 Neoprávněný vstup ostatních fyzických osob do neveřejných prostor, 

 Poţár, 

 Proraţení brány vozidlem, 

 Překonání oken, 

 Překonání bezpečnostních prvků/pláště trezoru, 

 Překonání dveří, 

I. Kvadrant 
II. Kvadrant 

III. Kvadrant IV. Kvadrant 

O1 

O2 
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 Poškození kamer (vstup, šatny). 

Z procesního hlediska byla jako primární rizika (I. Kvadrant – primární rizika) a 

sekundární rizika (II. kvadrant – sekundární rizika) vyhodnocena následující rizika: 

 Úmyslné ohroţení bezpečnosti, 

 Únik informací o fyzické ochraně, 

 Šíření poplašné zprávy, 

 Spolupráce studenta s pachatelem, 

 Terorismus, 

 Ztráta klíčů, 

 Poskytnutí klíčů/čipů neoprávněné osobě, 

 Porušení ustanovení interních předpisů zaměstnancem, 

 Spolupráce zaměstnance s pachatelem. 

 

 

7.4 Závěr k analýze rizik 

 

Aplikací Ishikawova diagramu byla identifikována rizika, která mají potenciál ohrozit 

bezpečnost v areálu Střední školy Prostějov, Komenského 10. Tato rizika prošla hodnocením 

metodou FMEA a to jak z pohledu strukturálního, tak z pohledu procesního. Výstup aplikace 

Analýzy příčin a následků (FMEA) byl vyhodnocen na základě Paterova principu 80/20. 

Takto získaný soubor nepřijatelných rizik byl ověřen metodou souvztaţnosti.  

Na základě bezpečnostní analýzy bylo zjištěno, ţe ze strukturálního hlediska jsou 

nejzávaţnějšími (primárními riziky) neoprávněný vstup ostatních fyzických osob do 

veřejných a neveřejných prostor školy a neoprávněný vstup studentů do prostor školy. 

Uvedená primární rizika mají potenciál vyvolat rizika sekundární, tj. poţár, proraţení brány 

vozidlem, překonání oken, překonání bezpečnostních prvků/pláště trezoru, překonání dveří, 

poškození kamer (vstup, šatny).  

Procesním přístupem k bezpečnostní analýze bylo zjištěno primární riziko zejména 

v úmyslném ohroţení bezpečnosti v areálu školy. Sekundárními riziky byly shledány únik 

informací o fyzické ochraně, šíření poplašné zprávy, spolupráce studenta s pachatelem, 

terorismus, ztráta klíčů, poskytnutí klíčů/čipů neoprávněné osobě, porušení ustanovení 

interních předpisů zaměstnancem a spolupráce zaměstnance s pachatelem. Šířením poplašné 
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zprávy rozumíme anonymní hlášení o nástraţném výbušném systému na linku 158 s úmyslem 

přerušit činnost školy. Následkem můţe být vyvolání paniky a chaosu a vyuţití tohoto 

k páchání protiprávní činnosti namířené proti vlastnictví školy. 

Dle subjektivního názoru autora (s ohledem na výsledky bezpečnostní analýzy) jsou 

nejzranitelnějšími místy v zabezpečení areálu školy jsou zejména: 

 Zabezpečení dveří a oken, 

 Absence poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), 

 Zabezpečení kontroly vstupu (v prostoru zádveří hlavního vstupu je sice snímán prostor 

kamerou, ale ta umoţňuje kontrolovat osobu aţ po jejím vpuštění do objektu 

elektronickým zámkem po iniciaci ze sborovny, ředitelny, správcem budovy a kanceláře 

zástupce ředitele).  
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8 Variantní návrh zlepšení zabezpečení objektu 

 

Na základě výsledků bezpečnostní analýzy byl vypracován návrh na optimalizaci 

fyzické ochrany řešeného objektu školy. V této kapitole jsou uvedeny tři varianty 

modernizace zabezpečovacího systému, které jsou vzestupně vystupňovány podle jejich 

rozsahu střeţení. Jedná se o variantu nejnutnější, standardní a exkluzivní. Dne 7. 10. 2011 

byla provedena bezpečnostní prohlídka budovy Střední školy Prostějov, Komenského 10 za 

účasti ředitelem pověřené osoby. Při návrhu variant řešení zabezpečení objektu je nutné 

vycházet i z poţadavků provozovatele. Ten vznesl následující poţadavky: 

 Zřízení bezdrátového zabezpečovacího systému, který je schopen zasílat informace o 

narušení objektu určeným osobám prostřednictvím GSM komunikátoru. Ústředna má 

být umístěna do kanceláře č. 213 v 2. nadzemním podlaţí (viz stavební výkresy v 

příloze). V místnostech č. 100a - 100f se nachází byt školníka, který je trvale obýván. Je 

tedy třeba nastavit na ústředně tento prostor jako sektor střeţený nezávisle na zbytku 

prostor školní budovy.   

 Zadavatel si nepřeje, aby v souvislosti s modernizací bezpečnostního systému bylo 

nutné zaměstnávat další zaměstnance pověřené jeho správou. Osobou zodpovědnou za 

funkci a ovládání zabezpečovacího systému bude správce budovy (školník). 

 Objekt Střední školy Prostějov, Komenského 10 patří mezi architektonické památkové 

budovy města Prostějov. Z tohoto důvodu není moţné narušit vzhled budovy prvky 

mechanických zábranných systémů, jako jsou mříţe na oknech a dveřích s výjimkou 

suterénních oken na nádvoří. Je tedy vhodné navrhnout pro tento objekt mechanické 

zábranné systémy jako bezpečnostní fólie na oknech a dobové vchodové dveře zachovat 

a pouze inovovat jejich zámkové systémy a provést zpevnění dveřních křídel.  

 Spolehlivost a přiměřená investiční náročnost. 

 

Na základě principu ALARA (viz kapitola 7.5) by se výdaje na zabezpečení měly 

pohybovat okolo 10 % z hodnoty celkového majetku, tedy 292 300 Kč.  
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8.1 Varianta zabezpečení I 

 

I přesto, ţe si vedení školy přeje bezdrátový systém PZTS, dovolím si navrhnout jednu 

variantu zabezpečení se sběrnicovým systémem z důvodu poskytnutí srovnání zejména 

v pořizovací ceně. Na druhou stranu se jedná o variantu náročnější na montáţ (pokládka 

kabelů). Varianta obsahuje návrh systému kontroly vstupu a umístění atrap exteriérových 

kamer do prostoru školního dvora a hřiště. 

 

 

8.1.1 Zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných systémů 

 

 V případě dveří hlavního, vedlejšího a zadního vchodu do budovy školy navrhuji 

nahradit stávající zámkové vloţky cylindrickými bezpečnostními vloţkami FAB 

2402BD (viz obrázek č. 16). Výrobek vyhovuje poţadavkům normy ČSN P ENV 1627 

a je certifikován v bezpečnostní třídě 4.
7
 [11]  

 

Obrázek 16: FAB 2402BD bezpečnostní cylindrická vloţka [11] 

 

 

 Pro dveře kanceláří vedení školy ve druhém nadzemním podlaţí a počítačovou a 

multimediální učebnu navrhuji instalaci cylindrických vloţek FAB 1000U4, které jsou 

certifikovány v bezpečnostní třídě 3 a vyhovují ustanovení normy ČSN P ENV 1627.  

Dále navrhuji montáţ bezpečnostního dveřního kování FAB S3 (klika – madlo, viz 

obrázek č. 17), které je certifikováno v bezpečnostní třídě 3. [11] 

 

                                                 
7
 Stávající dveřní kování je zhotoveno v historickém masivním provedení, proto není vhodné nahrazovat.  
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Obrázek 17: Bezpečnostní kování FAB S3 [11] 

 

 

 Uvedené dveřní křídla navrhuji opatřit pojistkami závěsů proti vysazení dveří (viz 

obrázek č. 18).  

 

Obrázek 18: Zábrana proti vysazení [25] 
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8.1.2 Zabezpečení systémem poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace 

 

 V případě suterénu a prvního nadzemního podlaţí bude návrh vycházet z ustanovení 

normy ČSN EN 50 131 - 1 ed. 2, stupeň zabezpečení 2. Střeţení bude tedy zahrnovat 

všechny obvodové dveře, okna a ostatní otvory pláště budovy v suterénu a přízemí. Od 

druhého nadzemního podlaţí navrhuji střeţit pouze prostor sběrnicovými PIR čidly. 

 

 Základem systému bude ústředna typu JA-106KR (viz obrázek č. 19), která je osazena 

GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. Tyto moduly zajišťují 

poplachový výstup na definované zařízení v GSM/GPRS/LAN síťovém rozhraní a 

bezdrátovou komunikaci s detekčními, ovládacími, signalizačními a rozšiřujícími 

periferiemi. [13] 

 

 

Obrázek 19: Ústředna JA-106KR [13] 

 

 

 Moţnost ovládání systému PZTS bude poskytovat sběrnicový přístupový modul JA-

114E s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID karet (viz obrázek č. 20). 

Správce budovy bude disponovat dálkovým ovladačem JA-186JK (viz obrázek č. 21) 

s jehoţ pomocí bude moci ovládat celý systém pomocí 4 programovatelných tlačítek. 

Ostatním uţivatelům oprávněným k ovládání systému PZTS budou přiděleny 

přístupové čipy JA-191J (viz obrázek č. 21) v podobě klíčenky (přístup bude nutné 

potvrdit zadáním číselného kódu na klávesnici modulu). Uţivatelé oprávnění k ovládání 
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systému jsou uvedeni v tabulce č. 19. Doba odchodového zpoţdění bude nastavena na 

30 s a doba příchodového zpoţdění na 20 s. V tovární konfiguraci je obsaţen jeden 

ovládací segment JA-192E (viz obrázek č. 20). Přístupový modul bude nutné rozšířit o 

další dva segmenty. Z důvodů trvalého obývání určitých prostor objektu školy správcem 

budovy bude třeba rozdělit prostory do tří sekcí (kaţdou sekci ovládá jeden segment 

přístupového modulu): [13] 

 Sekce A: „Prostory školy”. 

 Sekce B: „Byt školníka”. 

 Sekce C: „Společné prostory“ (Chodba 104 a Zádveří 105 v 1.N.P. viz 

stavební výkresy v příloze). 

 

 

Obrázek 20: JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID a třemi ovládací mi 

segmenty JA-192E [13] 

 

 

Obrázek 21: JA-186JK Bezdrátový ovladač a JA-191J Bezdotykový RFID přívěšek [13] 

 

 

 Detekci neoprávněného pohybu v prostorách interiéru školy navrhuji realizovat 

prostřednictvím sběrnicových detektorů pohybu JA-110P (viz obrázek č. 22). 
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Charakteristiky detekce, zejména pro dlouhé chodby, lze optimalizovat pomocí 

výměnných čoček JS-7904 (viz obrázek č. 22). [13] 

 

 

Obrázek 22: JA-110P Sběrnicový PIR detektor pohybu a JS-7904 chodbová čočka [13] 

 

 

 Navrhuji střeţit okna a dveře pláště budovy v 1.P.P. a 1.N.P. sběrnicovými 

magnetickými detektory otevření JA-111M (viz obrázek č. 23). [13] 

 

 

Obrázek 23: JA-111M Sběrnicový magnetický detektor otevření [13] 

 

 

 V prostorách sociálních zařízení v kaţdém nadzemním patře jsou umístěny plynové 

kotle a je zde potenciální moţnost porušování školního řádu studenty v rámci 

nedovoleného kouření tabákových výrobků (ústředna vyvolá poplach bez ohledu na to, 

zda je zajištěno nebo odjištěno). Do prostoru WC v 1., 2., a 3.N.P. navrhuji umístit 

sběrnicový detektor poţáru JA-110ST a bezdrátový detektor JA-180G k indikaci 

úniku hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan) viz obrázek č. 24. [13] 
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Obrázek 24: JA-110ST Sběrnicový detektor kouře a JA-180G Bezdrátový detektor úniku plynu [13] 

 

 

 Optickou a akustickou signalizaci poplachu navrhuji realizovat venkovní sběrnicovou 

sirénou JA-111AO (viz obrázek č. 25). Sirénu navrhuji umístit na jiţní straně budovy 

směřující k ulici Komenského (hlavní přístupová komunikace) ve výšce 4 metry od 

terénu nad hlavním vchodem. [13] 

 

 

Obrázek 25: JA-111AO Sběrnicová siréna venkovní [13] 
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Tabulka 19: Uţivatelé oprávnění k ovládání systému PZTS [autor] 

 

Sekce Oprávněný uţivatel 

Sekce A a C 

Ředitel 

Zástupce ředitele 

Správce budovy 

Sekce B Správce budovy 

Celý systém Správce budovy – dálkový ovladač 

 

 

 

8.1.3 Systém řízení kontroly vstupu 

 

 Pro kontrolu vstupujících osob navrhuji instalaci digitálního domovního 

videotelefonního systému D2 (viz obrázek č. 26). Jedná se o systém, jehoţ základem je 

dveřní telefon s kamerou PC.D211-4S. Zařízení je opatřeno nerezovým krytem a 

instaluje se zapuštěním do omítky. Barevná kamera CCD 1/3", umoţňuje volitelný úhel 

pohledu a infračervený přísvit pro případ špatné viditelnosti. Součástí dveřního telefonu 

je platforma s přímou tlačítkovou volbou pro 4 účastníky: [29] 

 Ředitel. 

 Zástupce ředitele. 

 Sborovna. 

 Správce budovy. 

 

Uvedení uţivatelé budou mít k dispozici barevný TFT 3,5" bytový monitor 

s následujícími parametry a funkcemi: [29] 

 Rozlišení 320x234. 

 Ovládání elektronického dveřního zámku. 

 Intercom mezi jednotlivými uţivateli. 

 OSD menu. 

 Tlačítko pro volbu kamer (je-li jich instalováno více) a náhled na domovní 

kameru.  

 Moţnost ovládat další externí zařízení (dva zámky, světlo).  
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Obrázek 26: Domovní videotelefonní systém D2 [29] 

 

 

 Pro kontrolu přístupů vstupujících zaměstnanců navrhuji instalaci přístupového 

systému Easy Key PRO (viz obrázek č. 27). Externí snímač je umístěn před hlavní 

vchodové dveře a řídící jednotka je bezpečně schovaná uvnitř budovy. Komunikace 

probíhá počítačovou sítí s PC, kde je nainstalován SW Job Abacus Pro. Systém 

umoţňuje sledovat průchody a přidělovat práva uţivatelům. Kaţdý zaměstnanec obdrţí 

přístupový RFID čip. Zaznamenané přístupy lze následně analyzovat a zpětně ověřit. 

[12] 

 

 

 

Obrázek 27: Vstupní přístupový systém EASYKEY PRO [12] 
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8.1.4 Návrh zabezpečení prostřednictvím kamerového systému 

 

Navrhuji instalaci atrap CCTV bezpečnostních kamer König (viz obrázek č. 28) ve 

venkovním provedení do prostoru školního hřiště a dvora. Kamera je opatřena solárním 

panelem pro napájení nepřetrţitě blikající LED a dobíjí baterie. Profesionální design budí 

dojem kvalitního zabezpečení a má odstrašující charakter pro potenciální narušitele. [9] 

 

 

Obrázek 28: KÖNIG atrapa venkovní kamery [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

8.1.5 Orientační rozpočet varianty zabezpečení I 

 

Tabulka 20: Rozpočet varianty zabezpečení I [autor] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

ks/m/m2 

Cena za 

ks/m/m2 

Celkem Kč 

s DPH 

 Ústředna s GSM/GPRS/LAN 

komunikátorem a rádiovým 

modulem 

JA-106KR 1 11 943 11 943 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-114E 2 2 093 4 186 

Dálkový ovladač JA-186JK  1 541 541 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 3 65 195 

Ovládací segment přístupových 

modulů 
JA-192E 4 99 396 

Sběrnicový PIR detektor pohybu JA-110P 50 571 28 550 

Chodbová čočka JS-7904 3 58 174 

Magnetický detektor JA-111M 48 367 17 616 

Sběrnicový detektor kouře  JA-110ST 3 963 2 889 

Detektor úniku plynu JA-180G 3 1 591 4 773 

Sběrnicová siréna venkovní JA-111AO 1 1 716 1 716 

Digitální domovní videotelefonní 

systém  
D2 1 16 959 16 959 

Vstupní přístupový systém 
EASY KEY 

PRO 
1 10 769 10 769 

Bezpečnostní vloţka 
FAB 

2402BD 
3 1 130 3 390 

Bezpečnostní vloţka FAB 1000U4 6 790 4 740 

Dveřní kování  FAB S3  6 1 500 9 000 

Pojistka dveřních závěsů DZ S2 ZN 6 55 330 

Instalační materiál 
Stíněný kabel 

2x2x0.5  
1000 7 6 600 

Celkem 124 767 Kč 
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8.2 Varianta zabezpečení II 

 

Pro variantu zabezpečení II navrhuji instalaci bezdrátového systému PZTS ve 

standardním rozsahu. Prostor školního dvora a hřiště v blízkosti pláště budovy navrhuji střeţit 

venkovními PIR detektory pohybu. V případě hlavního vchodu navrhuji realizaci systému 

řízení vstupu s podporou kontroly osoby vstupující do objektu prostřednictvím videotelefonu. 

Návrh zahrnuje i inovaci cylindrických vloţek a bezpečnostního kování dveřních křídel 

vstupních dveří (hlavní, vedlejší, zadní) a dále místností s cennými aktivy (PC učebna, 

multimediální učebna, kanceláře vedení školy). 

 

 

8.2.1 Zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných systémů 

 

 Dveře hlavního, vedlejšího a zadního vchodu do budovy školy navrhuji osadit 

cylindrickými bezpečnostními vloţkami EVVA DPI (viz obrázek č. 29). U systému 

DPI je kombinován klasický kolíčkový odpruţený systém s boční lištou. Výrobek 

vyhovuje poţadavkům normy ČSN P ENV 1627 a je certifikován v bezpečnostní třídě 

4.
8
 [10] 

  

Obrázek 29: EVVA DPI bezpečnostní cylindrická vloţka [10] 

 

 

 Dveře kanceláří vedení školy ve druhém nadzemním podlaţí a počítačovou a 

multimediální učebnu navrhuji osadit cylindrickými vloţkami EVVA CPS 

(bezpečnostní třída 3). Vloţka je chráněna kalenými kolíky a speciálně tvarovanou 

destičkou proti odvrtání. Překrytý profil a tvarovaná stavítka zabezpečují vloţku proti 

                                                 
8
 Stávající dveřní kování je zhotoveno v historickém masivním provedení, proto není vhodné nahrazovat.  
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vyhmatání. Dále navrhuji montáţ bezpečnostního dveřního kování R1 (klika – madlo, 

viz obrázek č. 30), které je certifikováno v bezpečnostní třídě 3. [10] 

 

Obrázek 30: Cylindrická vloţka a bezpečnostní kování R1 s ochranou vloţky proti vylomení [10] 

 

 

 

 Uvedené dveřní křídla navrhuji opatřit pojistkami závěsů proti vysazení dveří (viz 

varianta I).  

 

 

8.2.2  Zabezpečení systémem poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace 

 

V případě suterénu a prvního nadzemního podlaţí navrhuji respektovat ustanovení 

normy ČSN EN 50 131 - 1 ed. 2, stupeň zabezpečení 2 obdobně jako u varianty I. Návrh 

uvaţuje pouţití bezdrátového systému PZTS Jablotron 100:  

 Ústředna typu JA-106KR, která je osazena GSM/GPRS/LAN komunikátorem a 

rádiovým modulem. [13] 

 Ovládání systému PZTS navrhuji prostřednictvím bezdrátového přístupového modulu 

RFID JA-154E s LCD displejem (viz obrázek č. 31). Jedná se o bezdrátový přístupový 

modul s RFID čtečkou pro ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů JA-

192E (tři sekce ovládané třemi segmenty – obdobně jako u varianty zabezpečení I). 

Správce budovy bude disponovat dálkovým ovladačem JA-186JK. Ostatním 

oprávněným uţivatelům k ovládání systému PZTS budou přiděleny přístupové čipy 
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JA-191J (přístup bude nutné potvrdit zadáním číselného kódu na klávesnici modulu). 

Doba odchodového zpoţdění bude nastavena na 30 s a doba příchodového zpoţdění na 

20 s. [13] 

 

Obrázek 31: JA-154E Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID a třemi ovládací mi 

segmenty JA-192E [13] 

 

 

 Pro střeţení prostor objektu školy navrhuji bezdrátové PIR detektory pohybu JA-

180P (viz obrázek č. 32). V dlouhých chodbách navrhuji doplnění detektorů o výměnné 

čočky JS-7904 (přizpůsobení snímací charakteristiky). [13] 

 

Obrázek 32: JA-180P Bezdrátový PIR detektor pohybu [13] 

 

 Pro střeţení prostoru školního dvora při plášti budovy navrhuji venkovní detektory 

pohybu PIR JA-188P (viz obrázek č. 33) zaloţené na technologii dvou zónového 

detektoru pohybu společnosti OPTEX. [13] 
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Obrázek 33: JA-188P Bezdrátový venkovní detektor pohybu [13] 

 

 

 Detekce otevření oken a dveří v 1.P.P. a 1.N.P. bude zajištěna bezdrátovými detektory 

JA-183M reagujícími na oddálení magnetu (viz obrázek č. 34). [13] 

 

 

Obrázek 34: JA-183M Bezdrátový magnetický detektor [13] 

 

 Do prostor WC jednotlivých podlaţí navrhuji montáţ bezdrátových environmentálních 

detektorů kouře (optický detektor kouře JA-150ST) a úniku hořlavých plynů (JA-

180G). [13] 

 Optická a akustická signalizace poplachu bude realizována venkovní zálohovanou 

sirénou JA-151A (viz obrázek č. 35), umístěnou na jiţní straně budovy směřující k ulici 

Komenského (hlavní přístupová komunikace) ve výšce 4 metry od terénu nad hlavním 

vchodem. [13] 
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Obrázek 35: JA-151A Bezdrátová siréna venkovní [13] 

 

 

 

 

 

8.2.3 Systém řízení kontroly vstupu 

 

 Návrh systému řízení kontroly vstupu navrhuji identicky jako v případě návrhu 

zabezpečení I. Systém tedy bude sestávat z videotelefonního systému D2 a 

přístupového systému Easy Key PRO (viz varianta zabezpečení I). 
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8.2.4 Orientační rozpočet varianty zabezpečení II 

 

 

Tabulka 21: Rozpočet varianty zabezpečení II [autor] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

ks/m/m2 

Cena za 

ks/m/m2 

Celkem Kč 

s DPH 

 Ústředna s GSM/GPRS/LAN 

komunikátorem a rádiovým modulem 
JA-106KR 1 11 943 11 943 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-154E 2 2 643 5 286 

Dálkový ovladač JA-186JK  1 541 541 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 3 65 195 

Ovládací segment přístupových 

modulů 
JA-192E 4 99 396 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-180P 50 1 544 77 200 

Venkovní PIR JA-188P  2 7 000 14 000 

Chodbová čočka JS-7904 3 58 174 

Detektor úniku plynu JA-180G 3 1 591 4 773 

Bezdrátový detektor kouře JA-150ST 3 1 223 3 669 

Magnetický detektor JA-183M 48 962 46 176 

Bezdrátová siréna venkovní JA-151A 1 2 963 2 963 

Digitální domovní videotelefonní 

systém  
D2 1 16 959 16 959 

Vstupní přístupový systém 
EASY 

KEY PRO 
1 10 769 10 769 

Bezpečnostní vloţka 
EVVA 

DPI 
3 1 860 5 580 

Bezpečnostní vloţka 
EVVA 

CPS 
6 878 5 268 

Dveřní kování  
Rostex - 

R1 
6 2 041 12 246 

Pojistka dveřních závěsů DZ S2 ZN 6 55 330 

Celkem 218 468 Kč 
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8.3 Varianta zabezpečení III 

 

Návrh varianty zabezpečení III vychází z varianty II. Více se zabývá zabezpečením 

stavebních otvorových výplní (dveře, okna) pláště budovy školy v prvním nadzemním podlaţí 

a v suterénu. Pro kontrolu a identifikaci vstupujících zaměstnanců navrhuji přístupový 

systém. Prostor školního dvora a hřiště navrhuji střeţit bezpečnostním kamerovým systémem. 

 

   

8.3.1 Zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných systémů 

 

 Skleněné plochy oken v prvním nadzemním podlaţí navrhuji zabezpečit instalací čirých 

bezpečnostních fólií SC7 tloušťky 200 μm od firmy NEXT spol. s r.o. (viz obrázek č. 

36). [15] 

 

 

Obrázek 36: Bezpečnostní fólie SC7 [15] 

 

 V případě dveří hlavního, vedlejšího a zadního vchodu do budovy školy navrhuji 

nahradit stávající vloţky cylindrickými bezpečnostními vloţkami EVVA MCS. Jedná 

se o systém s magnetickým kódováním, který zajišťuje bezpečnost díky jednomu 

magnetickému kódování a dvěma mechanickým kódováním (viz obrázek č. 37). 

Výrobek vyhovuje poţadavkům normy ČSN P ENV 1627 a je certifikován 

v bezpečnostní třídě 4.
9
 [10] 

 

                                                 
9
 Stávající dveřní kování je zhotoveno v historickém masivním provedení, proto není vhodné nahrazovat.  
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Obrázek 37: Cylindrická vloţka EVVA MCS [10] 

 

 

 Dveře kanceláří vedení školy ve druhém nadzemním podlaţí a počítačovou a 

multimediální učebnu navrhuji obdobně jako u varianty II osadit cylindrickými 

vloţkami EVVA CPS (bezpečnostní třída 3). Vloţka je chráněna kalenými kolíky a 

speciálně tvarovanou destičkou proti odvrtání. Překrytý profil a tvarovaná stavítka 

zabezpečují vloţku proti vyhmatání. Dále navrhuji montáţ bezpečnostního dveřního 

kování R1, které je certifikováno v bezpečnostní třídě 3. [10] 

 

 

 Uvedené dveřní křídla navrhuji opatřit pojistkami závěsů proti vysazení dveří (viz 

varianta I).  

 

 

 

8.3.2 Zabezpečení systémem poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace 

 

Navrhuji obdobné střeţení bezdrátovým systémem PZTS Jablotron 100 jako je tomu u 

varianty zabezpečení II. Systém PZTS navrhuji následovně:  

 Ústředna typu JA-106KR s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. 

[13] 

 Ovládání zabezpečovacího systému navrhuji prostřednictvím JA-154E bezdrátového 

přístupového modul s klávesnicí a RFID. Správce budovy bude disponovat dálkovým 

ovladačem JA-186JK. Ostatní uţivatelé oprávnění k ovládání systému PZTS obdrţí 
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přístupové čipy JA-191J (klíčenka). Pro vyšší ochranu v případě ztráty RFID čipu, 

bude jeho pouţití podmíněno zadáním číselného kódu na klávesnici modulu. Doba 

odchodového zpoţdění zůstává (jako v návrhu zabezpečení I) nastavena na 30 s a doba 

příchodového zpoţdění na 20 s. Ovládací modul bude rozšířen o dva ovládací segmenty 

JA-192E. Celkem tedy bude opatřen třemi kusy ovládacího segmentu z důvodu 

rozdělení objektu do sekcí A („Prostory školy”), B („Byt školníka”) a C („Společné 

prostory“). [13] 

 Pro střeţení vnitřních prostor objektu školy navrhuji bezdrátové PIR detektory 

pohybu JA-180P. V dlouhých chodbách budou detektory osazeny výměnnými 

čočkami JS-7904. [13] 

 Detekce otevření oken a dveří v 1.P.P. a 1.N.P. bude zajištěna bezdrátovými detektory 

JA-183M reagujícími na oddálení magnetu. [13] 

 Navrhuji instalaci bezdrátových detektorů JA-180G k indikaci úniku hořlavých 

plynů (zemní plyn, propan, butan) a optických detektorů kouře JA-150ST 

v prostorách WC. [13] 

 Optická a akustická signalizace poplachu bude realizována venkovní zálohovanou 

sirénou JA-151A, umístěnou na jiţní straně budovy směřující k ulici Komenského 

(hlavní přístupová komunikace) ve výšce 4 m od terénu nad hlavním vchodem. [13] 

 

 

8.3.3 Systém řízení kontroly vstupu 

 

 Navrhuji instalaci digitálního domovního videotelefonního systému D2 ve stejném 

provedení jako v návrhu varianty zabezpečení I.  

 Pro kontrolu přístupů vstupujících zaměstnanců navrhuji instalaci přístupového 

systému Easy Key PRO (viz varianta zabezpečení I). 

 

 

8.3.4 Návrh zabezpečení prostřednictvím kamerového systému 

 

Prostor školního dvora a hřiště navrhuji střeţit prostřednictvím bezpečnostních a 

monitorovacích kamer EYE-02 od firmy Jablotron s.r.o. (viz obrázek č. 38). Kamery 

navrhuji opatřit plastovými ochrannými kryty KAC-EYE (viz obrázek č. 38). Obraz je 
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ukládán do interní paměti MicroSD nebo při propojení kabelem do příslušného PC pomocí 

softwaru Jablotron. Současně kamera umoţňuje odesílat data na předem nastavené zařízení 

(mobilní telefon, PC stanice) prostřednictvím EDGE/GSM modulu. Ukládání je aktivováno 

při detekci narušení následujícími interními detektory, jimiţ je kamera vybavena a lze 

jednoduše regulovat jejich citlivost: [13] 

 PIR pohybový detektor, 

 Zvukový detektor, 

 Detektor rozbití skla, 

 Náklonový a vibrační detektor, 

 Detektor pohybu v obraze. 

 

 

Obrázek 38: EYE-02 GSM bezpečnostní kamera a KAC-EYE ochranný plastový kryt [13] 
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8.3.5 Orientační rozpočet varianty zabezpečení III 

 

Tabulka 22: Rozpočet varianty zabezpečení III [autor] 

 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

ks/m/m2 

Cena za 

ks/m/m2 

Celkem Kč 

s DPH 

 Ústředna s GSM/GPRS/LAN 

komunikátorem a rádiovým modulem 
JA-106KR 1 11 943 11 943 

Bezdrátový přístupový modul RFID JA-154E  2 2 643 5 286 

Dálkový ovladač JA-186JK  1 541 541 

Bezdotykový RFID přívěšek JA-191J 3 65 195 

Ovládací segment přístupových 

modulů 
JA-192E 4 99 396 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-180P 50 1 544 77 200 

Chodbová čočka JS-7904 3 58 174 

Magnetický detektor JA-183M 48 962 46 176 

Bezdrátový detektor kouře JA-150ST 3 1 223 3 669 

Detektor úniku plynu JA-180G 3 1 591 4 773 

Bezdrátová siréna venkovní JA-151A 1 2 963 2 963 

Digitální domovní videotelefonní 

systém  
D2 1 16 959 16 959 

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 2 7 300 14 600 

Venkovní kryt kamery EYE-02 KAC-EYE 2 1 195 2 390 

Vstupní přístupový systém 
EASY 

KEY PRO 
1 10 769 10 769 

Bezpečnostní fólie SC7 93,5 440 41 140 

Bezpečnostní vloţka 
EVVA 

MCS 
3 5 566 16 698 

Bezpečnostní vloţka 
EVVA 

CPS 
6 878 5 268 

Dveřní kování  
Rostex - 

R1 
6 2 041 12 246 

Pojistka dveřních závěsů DZ S2 ZN 6 55 330 

Celkem 273 716 Kč 
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9 Hodnocení jednotlivých variant zabezpečení 

Jednotlivé varianty návrhu jsou v této kapitole ohodnoceny prostřednictvím metody 

rozhodovací matice. V tabulce č. 23 je nejprve provedeno prosté hodnocení. Rozsah hodnotící 

stupnice kaţdého kritéria je dán intervalem 10;1 , přičemţ hodnota 1 odpovídá nejhorší 

shodě s kritériem a bodové hodnocení 10 nejlepší shodě. Posléze je provedeno přiřazení vah 

jednotlivým kritériím, které určují důleţitost těchto kritérií (viz tabulka č. 24). Škála 

hodnocení vah kritérií je obdobná v uzavřeném intervalu 10;1 . Čím vyšší hodnota váhy, tím 

přiřadíme danému kritériu vyšší důleţitost. Hodnocení variant je realizováno na základě 

zvolených kritérií: [6] 

 K1 – Doba realizace, 

 K2 – Náklady na realizaci, 

 K3 – Kvalita prvků zabezpečení 

 K4 – Záruka, servis a údrţba, 

 K5 – Ţivotnost, 

 K6 – Účinnost systému. 

 

Tabulka 23: Hodnocení variant dle kritérií [autor] 

 

Kritérium 
Varianta 

I 

Varianta 

II 

Varianta 

III 

K1 4 7 7 

K2 9 7 5 

K3 7 8 9 

K4 8 8 8 

K5 8 7 7 

K6 5 7 9 

Σ 41 44 45 
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Tabulka 24: Posouzení variant dle důleţitosti kritérií [autor] 

 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Varianta 

I 

Varianta 

II 

Varianta 

III 

K1 5 20 35 35 

K2 10 90 70 50 

K3 9 63 72 81 

K4 8 64 64 64 

K5 9 72 63 63 

K6 10 50 70 90 

Σ 359 374 383 

Pořadí  III. II. I. 

 

 

Na základě výsledků metody rozhodovací matice navrhuji realizovat pro objekt Střední 

školy Prostějov, Komenského 10 návrh varianty zabezpečení III. 
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10 Závěr 

Záměrem k vytvoření diplomové práce „Fyzická ochrana objektu školy“ bylo adekvátně 

zareagovat na případy narušení areálu objektu Střední školy Prostějov, Komenského 10 

v minulosti a taktéţ na stále se zvyšující hrozbu moţného páchání majetkové trestné činnosti 

v regionu. Ke splnění cíle diplomové práce bylo nutné postupovat systematicky a bádání 

rozdělit do několika fází, na jejichţ základě byl vytvořen ucelený dokument, jehoţ obsah 

koresponduje se zadáním. 

V první fázi byl proveden teoreticko-právní rozbor týkající se problematiky bezpečnosti 

objektu. Tato část uvádí pojednání o právních a technických normách, které tvoří základ pro 

pochopení a realizaci fyzické ochrany objektu. Dále zde figuruje teoretická pasáţ o fyzické 

ochraně objektu jako systému komplexní ochrany vlastnictví. Pro účely této práce bylo nutné 

se seznámit zejména s prvky technické ochrany objektu (mechanické zábranné systémy a 

elektrické a elektronické zabezpečovací systémy). První část uzavírá rozbor statistických 

údajů Policie České republiky zaměřený na krádeţe vloupáním obecně a krádeţe vloupáním 

do školských zařízení na území celé České republiky, Olomouckého kraje a statutárního 

města Prostějov. Zjištěné případy krádeţí vloupáním na Prostějovsku v letech 2009 aţ 2011 

se vyznačují rostoucí tendencí a jejich objasněnost kolísá okolo 20 %.  

Fáze druhá byla zaloţena na sběru dat a veškerých skutečností, které mohou mít vliv 

nebo představují přínos pro následné provedení bezpečnostní analýzy a návrh jednotlivých 

variant inovace zabezpečení areálu školy. Jedná se o souhrnné informace o stavebně-

technickém řešení a uspořádání objektu včetně jeho umístění, dojezdu sloţek IZS, stávajícím 

zabezpečení a provedení identifikace aktiv. Vedení školy poskytlo přibliţné vyčíslení hodnoty 

aktiv 2 923 000 Kč. Na základě principu ALARA by se tedy výdaje na sníţení rizika měly 

pohybovat okolo 10 % z hodnoty celkového majetku, tedy 292 300 Kč.   

Následně byla provedena bezpečnostní analýza s cílem identifikovat zdroje rizika, 

místa, jevy a stavy, které by mohly způsobit ztráty v objektu. Tato rizika byla následně 

hodnocena, resp. byla stanovena velikost ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát. Identifikace 

rizik byla provedena prostřednictvím Ishikawova diagramu příčin a následků. Pro určení míry 

rizika vyuţívá tato práce Analýzu příčin poruch a jejich následků (FMEA). Výsledné údaje 

míry jednotlivých rizik jsou zakresleny do Lorenzovy křivky a dle Paretova principu 80/20 

klasifikována na přijatelná a nepřijatelná. Výstup analýzy rizik byl vyhodnocen metodou 

souvztaţnosti.  
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V další části byly vyuţity výsledky bezpečnostní analýzy pro návrh tří variant zlepšení 

zabezpečení objektu. Variantní návrh se opírá o výsledky bezpečnostní analýzy, poţadavky 

vedení školy a respektuje hranici přijatelnosti vynaloţených finančních nákladů na inovaci 

zabezpečení dle principu ALARA. Vedení školy byla navrţena varianta ekonomická, 

standardní a varianta zabezpečení zaměřená na co nejvyšší účinnost. Na základě výsledků 

metody rozhodovací matice navrhuji realizovat pro objekt Střední školy Prostějov, 

Komenského 10 variantu zabezpečení III.  

Návrh varianty zabezpečení III je zaměřen na zabezpečení stavebních otvorových výplní 

pláště budovy školy v prvním nadzemním podlaţí a v suterénu prvky mechanických 

zábranných systémů. Předpokládá se montáţ bezpečnostních fólií na skleněné tabule oken a 

bezpečnostních vloţek a kování do dveřních křídel. Vstupní, vedlejší a zadní vchodové dveře 

navrhuji opatřit pojistkami závěsů proti vysazení. Návrh uvaţuje i střeţení bezdrátovým 

systémem poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace. Suterén a přízemí budovy 

navrhuji střeţit standardně dle ČSN EN 50 131 - 1 ed. 2, stupeň zabezpečení 2 (střeţeny 

obvodové dveře, okna a ostatní otvory pláště budovy magnetickými čidly otevření). Od 

druhého nadzemního podlaţí navrhuji střeţit pouze prostor bezdrátovými PIR čidly. 

V prostorách sociálních zařízení jednotlivých nadzemních podlaţí jsou umístěny plynové 

kotle a je zde potenciální moţnost porušování školního řádu studenty v rámci nedovoleného 

uţívání tabákových výrobků. Navrhuji zde umístit bezdrátové detektory kouře a bezdrátové 

detektory úniku hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan). Pro kontrolu a identifikaci 

vstupujících zaměstnanců navrhuji instalaci domovního videotelefonního systému a 

přístupového systému, který umoţňuje sledovat průchody a přidělovat práva uţivatelům. 

Zaznamenané přístupy lze následně analyzovat a zpětně ověřit. Prostor školního dvora a hřiště 

navrhuji střeţit bezpečnostním kamerovým systémem. Orientační rozpočet vítězné varianty 

představuje sumu 273 716 Kč. Částka nezahrnuje náklady na montáţ a sluţby dodavatele. I 

přesto bude podle mého názoru konečná částka korespondovat s pomyslnou hraniční sumou 

292 300 Kč odvozenou dle principu ALARA.  

 Podle mého názoru uvedená opatření zvýší bezpečnost objektu Střední školy Prostějov, 

Komenského 10 a tímto diplomová práce splní svůj vymezený cíl.   
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