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Anotace 

CHROBOKOVÁ, Barbora. Fyzická ochrana objektu základní školy. Ostrava, 2014. 43 s., 2 

s. příloh. Bakalářská práce na fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Věra Holubová. 

Předmětem této bakalářské práce je fyzická ochrana objektu základní školy, která má 

speciální charakter. V úvodu práce jsou vypsány právní předpisy, vztahující se 

k problematice. Další část je věnována stručnému popisu fyzické ochrany jako celku           

a jejím jednotlivým segmentům, na něž navazuje popis se stávajícím zabezpečením objektu 

a vybrané analýzy, sloužící k hodnocení bezpečnostních rizik. Závěr práce je zaměřen       

na návrh nových opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti objektu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, bezpečnost, objekt, hrozba, pachatel, poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém, mechanické zábranné systémy 

 

Summary  

CHROBOKOVÁ, Barbora. Physical protection of the primary school. Ostrava, 2014. 43 

p., 2 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Satefy Engineering of VŠB – 

Technical Univesity of Ostrava at the Department of security service. Supervisor of the 

bachelor thesis is Ing. Věra Holubová. 

The subject of this thesis is physical protection of a primary school which has a special 

character. Relevant legal regulations are listed in the opening part. Following part deals 

with a description of physical protection as a whole and its particular components. This is 

followed by a description of current protection used and by selected analyses used to 

evaluate safety risks. The summary focuses on a draft of new measures which should lead 

to a greater safety at the premises. 

Keywords: physical protection, safety, building, threat, offender, alarming security and 

distress system, mechanical barrier system  
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České zkratky 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN EN Evropská norma přejata do soustavy českých norem 

ČSN P  Předběžná česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPC  Dohledové a poplachové přijímací centrum 

DSP  Digitální signálový procesor 

EN  Evropská norma 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  Nadzemní podlaží  

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Cizojazyčné zkratky 

CCTV  Closed Circuit Television – Uzavřený televizní okruh 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis – Analýza příčin a následků poruch 

IR  Infrared – Infračervené záření 

LCD  Liquid Crystal Display – Displej z tekutých krystalů  

PIR  Passive Infrared – Pasivní infračervený
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1 Úvod 

 Ochrana objektu a majetku je v dnešní době neodmyslitelnou součástí 

každodenního života a bylo tomu tak již v dobách minulých, kdy se ochrana objektů 

realizovala prostřednictvím hradů, padacích mostů, mříží a jiných prostředků, které 

zabraňovaly přístupu do určitých prostor. V současné době si asi nikdo z nás nedovede 

představit, že by měl místo dveří kameny či větve, které by zabraňovaly vniknutí              

do obydlí, jak tomu bývalo v počátcích lidského vývoje. Příčinou rozmachu fyzické 

ochrany objektu je neustále rostoucí kriminalita, jejímž důsledkem je stále se zvyšující 

potřeba chránit svůj majetek, ale také život a zdraví. Dnes se již běžně setkáváme 

s kvalitním zabezpečením, ať už se jedná o prvky mechanických zábranných systémů, 

které jsou v této době jakousi samozřejmostí a součástí většiny objektů. Svými vlastnostmi 

jsou schopné nejen určit hranici objektu, ale také odradit, zpomalit a co nejvíce znesnadnit 

záměr vedoucí k jejich narušení protiprávním jednáním spojeným s neoprávněným 

vniknutím pachatele do objektu. Právě na tuto ochranu se dá dále navazovat a pracovat 

s dalšími – vyššími úrovněmi zabezpečení, do níž se řadí poplachový zabezpečovací           

a tísňový systém, který když je doplněn o kamerový systém a fyzickou ostrahu, může být 

známkou optimálního zabezpečení. Samozřejmostí by měla být ochrana režimová, díky 

které se spojí všechny části fyzické ochrany, stanoví vnitřní a vnější nařízení a chování 

osob, jež jsou spojené s objektem a také fungování v něm. Pochopitelně v tomto 

optimálním případě hraje značnou roli většinou omezený finanční rozpočet a také účel 

konkrétního zabezpečovaného objektu, což znamená, že se s návrhem zabezpečení musí 

pracovat a zjišťovat, pomocí řady metod a analýz sloužících k vyhodnocení rizik 

konkrétního objektu, které z těchto zabezpečení je právě k určitému objektu vhodné 

případně nevhodné anebo nepotřebné.  

 O toto zjištění potažmo o nový návrh zabezpečení se pokusím ve své bakalářské 

práci, jejímž předmětem je fyzická ochrana objektu základní školy, která je zabezpečená 

pouze mechanickými zábrannými systémy. Jedná se o školu se speciálním zaměřením         

a na přání vedení školy ji nebudu blíže lokalizovat. Úvod této bakalářské práce je věnován 

části teoreticko-praktické, v níž jsou vypsány právní předpisy a technické normy, 

vztahující se k řešené problematice. Další kapitolou je teoretická část, která se stručně 

věnuje popisu fyzické ochrany včetně jejich druhů. Následuje popis stávajícího 
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zabezpečení, podrobně rozepsán do vyskytujících se jednotlivých částí fyzické ochrany 

objektu, jež je nutný k posouzení stavu a jeho subjektivnímu zhodnocení. Identifikace         

a hodnocení bezpečnostních rizik je řešeno pomocí metod, které vyhodnotí nacházející se 

rizika dle jejich závažnosti, čímž se vzápětí ukáže, pro jaký segment fyzické ochrany je 

potřeba navrhnout zabezpečení, jež by směřovalo k minimalizaci rizik v budově se 

nacházejících.  
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2 Teoreticko-právní část  

 Specializovaný právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku 

týkající se ochrany osob a majetku v České republice neexistuje. Právě z tohoto důvodu je 

k řešení této problematiky potřeba využít řady zákonů, vyhlášek a norem, které se byť        

i malým způsobem dotýkají ochrany osob a majetku. Níže je uveden výčet těch zákonů             

a norem, které se vztahují k řešené problematice. 

2.1 Zákony 

 Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem. Níže je 

uveden základní výčet zákonů. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava České republiky je základním pramenem veřejného práva ústavního a spolu 

se Základní listinou práv a svobod tvoří dva nejvyšší a základní pilíře ústavního pořádku 

České republiky. Je tvořena preambulí a osmi hlavami. S Ústavou musí být v souladu 

všechny ostatní zákonné normy. Je souborem právních norem deklarující základní práva 

občanů, definuje demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného    

a výkonného demokratického státu. [8] 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Listina základních práv a svobod je jedním z hlavních právních předpisů 

soukromého práva ústavního. Jedná se o základní práva a svobody, politická práva, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo              

na soudní a právní ochranu. Omezení těchto práv je možné jen na základě zákona. Listina 

deklaruje základní lidská práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná. [9] 
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Občanský zákoník se skládá z pěti částí, jejichž součástí je obecná část, dále 

upravuje rodinné právo, absolutní a relativní majetková práva a v poslední části jsou 

ustanovení společná, přechodná a závěrečná. [11] 

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

 Trestní zákoník vymezuje, co je trestným činem, jaké jsou podmínky trestní 

odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze uložit za spáchání trestného činu. Je zde výčet 

okolností vylučující protiprávnost a tedy jednání, které by bylo za jiných okolností 

trestným činem. [10] 

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

předpisů 

 Trestní řád stanoví postup příslušných orgánů státu při zjišťování trestného činu, 

prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných 

opatření, zároveň upravuje práva a povinnosti osoby, proti které se trestný čin vede, jakož   

i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká. [13] 

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

 Zákon pojednává o ochraně práv osob před neoprávněným zasahováním               

do soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. [12] 

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

 Zákoník práce je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající     

při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, upravuje právní vztahy 

kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy 

pracovněprávními. [14] 
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2.2 Technické normy 

 Technická norma stanoví požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, 

zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. V současnosti je technická norma 

kvalifikované doporučení a není závazná, její používání je dobrovolné,                         

avšak všestranně výhodné. Druhy norem se liší dle obsahu, který je určujícím faktorem    

pro jejich použití. Níže jsou sepsány ty normy, které souvisí s tématem této bakalářské 

práce. [30] 

ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečnostní vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

 Tato norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání                     

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. [15] 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace 

 Tato evropská norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti 

proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Určuje 

požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání. [16] 

ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzováni rizik 

 Tato norma je určena k tomu, aby odrážela současnou správnou praxi při volbě       

a používání technik posuzování rizik, a neodkazuje na nové nebo rozvíjející se koncepce, 

které nedosáhly uspokojující úrovně profesionálního konsenzu. [17] 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

 Tato norma se vztahuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS). Používá se také pro poplachové zabezpečovací systémy obsahující pouze detektory 

vniknutí a pro tísňové poplachové systémy obsahující pouze tísňové prostředky. Je 

specifikací PZTS instalovaných v budovách, obsahuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři 

třídy prostředí. [18] 
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ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňový 

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

 Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory, které se 

používají jako části PZTS, které jsou instalovány v budovách. [19] 

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

– Část 3: Ústředny 

 Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování 

funkcí ústředen PZTS instalovaných v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená 

drátová nebo bezdrátová propojení. [20] 

ČSN EN 50518-1 Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 1: Umístění            

a konstrukční požadavky 

 Tato evropská norma se vztahuje na veškerá dohledová a poplachová přijímací 

centra (dále jen DPPC), soužící k monitorování a/nebo příjmu a/nebo zpracování signálu 

vyžadujících odezvu v případě mimořádné události. [22] 

ČSN EN 50518-2 Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 2: Technické 

požadavky 

 Tato evropská norma se vztahuje na veškerá DPPC, která monitorují                

a/nebo přijímají a/nebo zpracovávají signály, které vyžadují okamžitou reakci. [23] 

ČSN EN 50518-3 Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 3: Pracovní 

postupy a požadavky na provoz 

 Tato evropská norma se vztahuje na veškerá DPPC, která monitorují                

a/nebo přijímají a/nebo zpracovávají signály, které vyžadují okamžitou reakci. [24] 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 

 V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – 

Failure Mode and Effects Analysis) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

(FMECA - Failure Mode Effects and Criticality Analysis) a je v ní uveden návod, jak se 

mohou tyto analýzy používat, aby se dosáhlo různých cílů. [25] 
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ČSN P 73 4450-1 Fyzická ochrana prvků kritické infrastruktury – Část 1: Obecné 

požadavky 

 Tato norma stanovuje obecné požadavky na systém fyzické ochrany prvku kritické 

infrastruktury pro minimalizaci dopadu antropogenních hrozeb, včetně teroristického 

útoku. Tato norma je určena pro subjekty kritické infrastruktury, orgány státní správy         

a samosprávy a poskytovatele bezpečnostních služeb. Pro ostatní uživatele může být norma 

metodickým návodem pro zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany prvků kritické 

infrastruktury. [26] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 Fyzická ochrana je tvořena lidským činitelem, souborem technických, 

organizačních a režimových opatření, které zabraňují neoprávněnému nakládání 

s majetkem, to je neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného               

a nehmotného majetku anebo směřují k zajištění bezpečnosti osob. [31]   

Dělení fyzické ochrany 

 Fyzická ochrana se dělí do následujících segmentů: 

1) Technická ochrana 

- Mechanické zábranné systémy  

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

- Ostatní zabezpečovací systémy 

2) Fyzická ostraha 

3) Režimová ochrana 

 Všechny tyto segmenty mají stejnou důležitost, pokud by se jeden z nich podcenil, 

mohl by selhat celý systém fyzické ochrany. Přesto má režimová ochrana navrch v tom 

smyslu, že propojí technickou ochranu a fyzickou ostrahu tak, že stanoví, jakým způsobem 

se mají používat a jak se o ně starat.   

3.1 Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

 S rozvojem lidské společnosti se podoba technických prostředků výrazně změnila. 

V počátcích se jednalo o dnes již vnímající až primitivní ochranu překážek v podobě větví 

nebo kamenů, které znemožňovaly přístup do určitých prostor. Později se jednalo                

o prostředky, které odpovídaly stupni rozvoje jak lidských vlastností, tak i výrobních 

dovedností v podobě oplocení, zámků, mříží apod. [1]     

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) patří do základních zabezpečení, 

které zabraňují vniknutí nepovolaných osob, ať už na pozemek, nebo do budov a plní 

funkci překážky proti vykradení nebo poškození. V lepší nebo horší podobě se s touto 

ochranu setkáváme prakticky u každého objektu. Často bývá vnímána jako dostačující 

ochrana proti vloupání, přestože je účinnost MZS posuzována pouze z hlediska času           
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a schopnosti odolávat specifickým nástrojům a jiným prostředkům, než jsou jimi 

překonány. [4], [7].   

 Mechanické zábranné systémy používající se při ochraně objektů lze rozdělit         

do těchto ochranných zón a v rámci nich je využívat: [6] 

- obvodová ochrana, 

- plášťová ochrana, 

- prostorová ochrana, 

- předmětová ochrana.  

Obvodová ochrana 

 Obvodová ochrana se týká bezpečnosti kolem chráněného objektu. Obecně lze 

obvod objektu chápat jako jeho katastrální hranice, vytvořené obvykle přírodními          

nebo umělými bariérami na přilehlých pozemcích, jimiž mohou být ploty, zdi, závory, 

vodní toky apod. Jedná se tedy o mechanické zábrany, které jsou vyráběné právě pro tento 

účel ochrany. [6] 

Plášťová ochrana 

 Zabraňuje jakémukoli narušení vstupních jednotek, jedná se tedy o zabezpečení 

všech stavebních otvorů v objektu, kterými jsou dveře, okna, vikýře, garáže apod. [3], [6]. 

Zabezpečení se realizuje například v podobě bezpečnostních dveří, zámků, skel, mříží nebo 

bezpečnostních fólií do oken, které tak znesnadňují přístup do objektu, čímž zvyšují jeho 

bezpečnost. 

Prostorová ochrana 

 Jedná se o ochranu vnitřních prostor v objektu, realizující se bezpečnostními 

dveřmi, zámky, cylindrickými vložkami a dalšími opatřeními, které mohou dopomoci 

k vyšší bezpečnosti uvnitř chráněného objektu a k znesnadnění vniknutí do dalších prostor 

v něm. 

Předmětová ochrana  

 Má za úkol zabezpečit prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy klíčové 

dokumentace, peníze a jiné cennosti, které je potřeba chránit před nepovolanými osobami, 
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zcizením nebo neoprávněnou manipulací s nimi. [6] Existují různé druhy trezorů, které tuto 

předmětovou ochranu zajišťují. 

3.2 Technická ochrana – poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 PZTS je komplexem technických prostředků, kterými jsou detektory, ústředny, 

tísňové hlásiče, prostředky poplachové signalizace, přenosová zařízení, které mají 

schopnost rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost určitým způsobem,       

ať už opticky nebo akusticky, signalizovat na definovaném místě. Hlavním přínosem 

tohoto systému je informovat majitele jakéhokoli objektu či jinou konkrétní osobu o tom, 

že se nepovolaná osoba pokouší o vniknutí právě do těchto střežených prostor. [2], [1]. 

Svým způsobem má tento systém také odstrašující charakter, který může pachatele odradit 

a tím pádem může upustit od plánovaného jednání.       

 Při plnění svých specifických funkcí jednotlivých komponentů tohoto systému se 

díky nim vytváří tzv. zabezpečovací řetězec, znázorněn na obrázku 1. 

 

  

  

  

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [1] 

 Detektor neboli čidlo je zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální jevy 

související s narušením objektu nebo prostru, jež je střežen, nebo na nežádoucí manipulaci   

s předmětem. Čidlo reaguje vysláním poplachového signálu či zprávy při indikování 

narušení a o této změně předá informaci do dalšího komponentu PZTS, kterým je ústředna. 

[7], [1].          

 Ústředna je zařízení pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci 

následného přenosu informace. [18] Tyto informace přijímá a zpracovává z čidel a dle 

stanoveného programu je realizuje požadovaným způsobem. [7]      

 Přenosové prostředky mají za úkol přenášet výstupní informace z ústředny          

 detektor  
  

ústředna 
přenosový 

prostředek 
signalizační 

zařízení 

 
doplňkové 

zařízení 
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do signalizačního místa. Tyto prostředky také zajišťují cestu, v případě povelů, opačným 

směrem. [7], [1].        

 Signalizační zařízení umožňuje převod přijatých signálů do požadované formy, 

kdy vyhlašuje poplach nebo výstrahu. [1]      

 Doplňkovým ovládacím zařízením se rozumí například klávesnice, biometrický 

prvek, čtečka karet nebo klíčenka apod., umístěné vně střeženého prostoru, pomocí něhož 

je možné zařízení uvádět do stavu střežení nebo klidu, případně, jímž se může ukončovat 

proces uvedení do stavu střežení nebo zahajovat proces uvedení do stavu klidu. [18] 

 Umístění a směrování čidel se realizuje takovým způsobem, aby byla umožněna 

detekce charakteristických rysů nebezpečí právě v tu chvíli, kdy je pachatelem překonáván 

chráněný prostor. Střeženou zónu rozlišujeme podle toho, ve které části zabezpečovaného 

prostoru může být pomocí čidel detekováno nebezpečí. [7], [1]. 

 Jedná se o následující střeženou zónu: 

- obvodovou, 

- plášťovou, 

- prostorovou, 

- předmětovou. 

Obvodová ochrana 

 Jedná se o prvky používané k zajištění areálu. Podmínkou při střežení obvodové 

ochrany je existence oplocení, sloužící k vymezení chráněného prostoru. Při jeho absenci 

by docházelo k neoprávněnému vstupu velmi často a zároveň by byl zásah proti osobě 

problematický až sporný, z důvodu nejasné hranice objektu. Konkrétně se může jednat      

o plotová čidla vibrační, nebo tenzometrická, mikrofonní kabely, perimetrická pasivní 

infračervená čidla, infračervené závory a bariéry, mikrovlnná čidla a další. [7]  

Plášťová ochrana 

 Úloha prvků zabezpečovacího systému na úrovni plášťové ochrany je především 

včasná signalizace při překonávání MZS objektu, jimiž jsou vnější otvorové výplně, 

případně zdivo, střechy či stropy. Řadíme zde například čidla kontaktní, destrukční, 

tlaková akustická nebo bariérová. [7] 
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Prostorová ochrana 

 Je dobrým doplňkem popřípadě alternativou k součastně nejlepší formě střežení, 

kterou je ochrana plášťová. Klíčovými prostory této ochrany jsou centrální body budovy, 

jedná se o schodiště, haly, spojovací chodby apod. Tuto ochranu zajišťují především čidla 

pohybu, pracující na různých principech. [7] 

Předmětová ochrana  

 Prvky předmětové ochrany jsou určeny především k ochraně cenných předmětů, 

umístěných volně či samostatně, jedná se o sochy, obrazy, trezory a jiné předměty. Díky 

těmto prvkům předmětové ochrany je zajištěno jejich trvalé střežení. Spadají zde čidla 

kontaktní, kapacitní, tlaková akustická, bariérová či trezorová, nebo přímo čidla určená     

k ochraně uměleckých předmětů. [7] 

Dohledová a poplachová přijímací centra 

 Jelikož každý podnik, v němž jsou instalovány prvky PZTS nemůže mít vlastní 

zásahovou jednotku, existují, dříve nazývané pulty centralizované ochrany, dohledová              

a poplachová přijímací centra (dále jen DPPC) zajišťována buď policií, nebo soukromými 

bezpečnostními službami (dále jen SBS). Je to systém s dálkovou signalizací poplachu. 

Jedná se o monitorovací zařízení s trvalou obsluhou, které je určeno k vyhodnocování 

poplachových signálů z jednotlivých komponentů PZTS instalovaných v objektech. Policie 

však připojuje své DPPC jen na ty nejdůležitější objekty, kterými jsou například peněžní 

ústavy a objekty se zvýšenými riziky ohrožení, jež se stát podílí na jejich ochraně. [4] SBS 

pak chápeme jako komerčně provozované subjekty prevence kriminality a zločinnosti, 

jejichž úkoly a pravomoci vycházejí ze zákonů a smlouvy se zákazníkem. [1]   

3.3 Technická ochrana – ostatní zabezpečovací systémy 

 Do ostatních zabezpečovacích systémů řadíme systém kontroly vstupu a Closed 

Circuit Television neboli kamerový systém, pro který se požívá zkratka CCTV systém. 

Systém kontroly vstupu 

 Systém kontroly vstupu může být samostatným technickým systémem nebo 

systémem, který doplňuje PZTS. Umožní nebo naopak zamítne vstup do určených prostor, 

který probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Informace     
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o jednotlivých uživatelských průchodech nebo jejich zamítnutí se obvykle zaznamenávají   

a je možné jejich zpětné vyhodnocení, analyzování a přidělování oprávnění dalším osobám 

ke vstupu do určitých prostor. Tento systém je určen pro evidenci pracovní doby 

zaměstnanců, její přerušení a dalších údajů právě pomocí médií, které jsou nedílnou částí 

tohoto systému. [35] 

Kamerový systém 

 Systémy průmyslové televize, tzv. uzavřené televizní okruhy se pro zabezpečení 

různých objektů používají stále více, jako vhodný doplněk PZTS. CCTV systém sestává 

z kamerového zařízení, monitorovacího a přidruženého zařízení pro přenosové a řídící 

účely, které mohou být nezbytné pro dohled nad chráněným prostorem. Je kombinací 

zařízení pro snímání obrazu, osvětlení, propojení, zařízení pro zpracování obrazu, atd., 

vybraných a instalovaných tak, aby splňovaly požadavky zákazníka na bezpečnostní 

dohled. [21] S pomocí kamerového systému lze jednoduše kontrolovat venkovní i vnitřní 

prostory ve dne i v noci. Způsobuje také preventivní psychologický efekt, jenž může 

pachatele odradit od původního protiprávního úmyslu. [29] 

 Kamerového systém sestává z: 

- kamer (optický snímač, objektiv, DSP procesor), 

- zařízení na přenos a řazení videosignálu (např. kvadrátory, multiplexory, děliče 

obrazu, kabeláž, přepínač, webový server, bezdrátové vysílače/přijímače), 

- záznamového nebo zobrazovacího zařízení (např. analogový nebo digitální 

videorekordér, projekční/LCD/plazmové monitory, barevné/černobílé obrazovky), 

- příslušenství kamer (např. kryt, polohovací hlavice, konzoly, prostředky 

přepěťové ochrany, IR nebo halogenové reflektory). [5] 

3.4 Fyzická ostraha 

 K zajištění komplexní ochrany objektů je kombinace technické ochrany 

mechanickými zábrannými systémy a poplašným zabezpečovacím a tísňovým systémem 

doplněna o fyzickou ostrahu. Je to nejstarší a dosud nejčastěji používaná forma, která 

zajišťuje ochranu objektů. Nejen že chrání před neoprávněným vstupem, krádeží či jinou 

majetkovou ujmou, vandalismem, nebo únikem informací, ale také před havárií či sabotáží.     
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 Fyzická ostraha může být realizována jak komerčními SBS, kterými jsou firmy, 

společnosti, podniky komerční bezpečnosti apod., pro něž je výkon této činnosti 

předmětem jejich podnikání, tak i tzv. vlastními ochranami, jimiž jsou specializované 

útvary, pracoviště, podniky, instituce a organizace apod., které si ochranu svého majetku 

zajišťují vlastními pracovníky. [1]    

 Lze definovat několik forem fyzické ostrahy, jimiž jsou: 

- Strážní služba, která může být realizována na pevných nebo pochůzkových 

strážních stanovištích. Při výkonu této služby pracovník fyzické ostrahy 

zabezpečuje zpravidla vnější neboli obvodovou ochranu osob a majetku, objektů    

či prostorů a osob, v nichž se nacházejí. Pozoruje objekt, jeho okolí, prostor           

či osobu, zabraňuje nedovolené činnosti, jež proti nim směřuje a plní další úkoly 

specifického charakteru, které vyplývají ze směrnice pro výkon této služby. 

- Bezpečnostní dohled je realizován zpravidla uvnitř chráněného objektu                 

či prostoru. Sleduje se dodržování stanoveného vnitřního režimu, oprávnění             

a činnost osob, dozor nad výkonem prací a doprovod. Může být vykonáván přímým 

dohledem anebo dálkovým prostřednictvím kamerových systémů. 

- Bezpečnostní ochranný doprovod se může týkat ochranného doprovodu osob, 

peněžní hotovosti a cenností, kontaminované přepravy, buď způsobem pěším,       

ve vozidle, v němž se náklad přepravuje, způsobem doprovodným nebo 

kontaminovaným. U této formy je potřeba dodržovat řadu zásad a v každém 

případě by se výkon této funkce měl týkat speciálně vycvičených a vyškolených 

pracovníků soukromé bezpečnostní služby. 

- Bezpečnostní průzkum, v jehož rámci není zajišťována trvalá ochrana. Jedná se    

o momentální zjišťování a upřesňování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti osob 

a majetku v určitém čase a prostoru.  

- Kontrolní propustková služba, kterou je realizován režim vstupu a vjezdu           

do objektu či prostoru a zároveň jejich opuštění. 

- Bezpečnostní výjezd – zásah je uskutečňován v návaznosti na zabezpečení osob     

a majetku, objektů či prostorů poplašnými zabezpečovacími a tísňovými systémy.  

Zásahová jednotka vyjíždí na místo narušení, které je hlášeno prvky PZTS             

na DPPC. [1]    
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3.5 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů, 

které směřují k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému       

a jeho sladění s provozem chráněného objektu. Spojujeme jí všechny tři segmenty fyzické 

ochrany. V praxi se jedná o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob po objektu, provoz    

a využívání PZTS, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, klíčové režimy apod. [7] 

 Režimovou ochranu lze dělit na ochranu: 

- vnější, která se týká vstupních a výstupních podmínek chráněného objektu, jejich 

vstupy, hranice, nouzové cesty a další jednotky, kterými se osoby dostávají          

do objektu a z něj. Toto opatření stanové kde, kdy, jak a s čím se smí či nesmí     

do objektu vstupovat a opouštět jej.   

- vnitřní, týkající se především dodržování bezpečnostních směrnic a opatření, 

které se mohou týkat omezení pohybu osob v částech objektu či prostoru, režim 

pohybu materiálu, skladových režimů a řady dalších dílčích opatření. [7] 
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4 Popis fyzické ochrany objektu základní školy 

 Jedná se o základní školu se speciálním zaměřením, která nabízí péči speciálních 

pedagogů a odborníků dětem s různým druhem postižení, dělí se na základní školu 

praktickou, základní školu speciální a přípravný stupeň základní školy speciální. Má statut 

fakultní školy, studentům nabízí konzultace pedagogů, hospitace při výuce, vedení praxí      

a diplomových prací.          

 Základní škola praktická, v níž žáci plní docházku v 1. až 9. ročníku, nabízí 

individuální vzdělávací plán pro žáky s kombinovaným postižením, rehabilitační péči, péči 

o děti s vývojovými poruchami učení, výuku autistických žáků a zaměřuje se na rozvoj řeči 

a dorozumívacích dovedností. V  základní škole speciální je plněna školní docházka v 1.   

až 10. ročníku, třídy poskytují vzdělávání žákům se středně těžkým mentálním postižením 

a více vadami, je zde možnost individuální integrace autistických žáků. Přípravu               

na vzdělání pro děti s lehkým a středně těžkým a těžkým mentálním postižením a dětem, 

které mají poruchu autistického spektra, nabízí přípravný stupeň základní školy speciální 

v rozsahu 3 let.         

 Vybavení tříd je přizpůsobeno potřebám žáků a různým aktivitám při vyučování, 

včetně možností relaxace. Speciální a praktické třídy disponují dostatečným množstvím 

kompenzačních a podpůrných pomůcek, učebním a didaktickým materiálem                       

a audiovizuální technikou. Některé třídy jsou vybaveny počítači, které žákům umožňují 

naučit se vyhledávat informace pomocí internetu.       

 Zabezpečení budovy školy je důležitým faktorem, ať už z důvodu bezpečnosti žáků 

s různým druhem postižení, tak z důvodu chráněných aktiv, které se v budově nacházejí. 

Přehled chráněných aktiv je zobrazen v tabulce 1.       

 

 

 

 

 

http://zskptvajdy.cz/novy/index.php/zakladni-skola/specialni/4-zakladni-skola-specialni
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Tabulka 1: Přehled chráněných aktiv [autor] 

Vybavení 
Orientační cena včetně DPH 

[Kč] 

Kancelářská technika 

(počítače + příslušenství, tiskárny, telefony) 
152 000,- 

Multimediální a zobrazovací technika  

(interaktivní tabule, projekční technika, televizory) 
254 000,- 

Audio systémy 36 000,- 

Vybavení speciálních učeben 

(tělocvičny, dílny, cvičná kuchyň,…)  
1 210 000,- 

Vybavení školní kuchyně 290 000,- 

Celková částka 1 942 000,- 

4.1 Prostorové uspořádání objektu  

 Škola se nachází v klidné lokalitě a je dostupná městské hromadné dopravě. 

Příjezdová komunikace a parkoviště u školy umožňují přístup také imobilním žákům. 

Budova sousedí s areálem nemocnice, obklopují ji travnaté, okrasné plochy a hřiště. Lepší 

představivost umožňuje obrázek 2 s nákresem budovy a perimetrem ve vztahu k ní, včetně 

zaznačených vstupních otvorů do objektu a jeho areálu.     

 Zázemí školy tvoří ředitelna spolu s kanceláří zástupce ředitele a sekretariát 

nacházející se v prvním nadzemním podlaží (dále jen NP). V přízemí jsou dále umístěny 

učebny, kabinety, sborovna, vrátnice, šatny, keramická dílna, dílna zaměřená                     

na kovoobrábění, dílna zaměřená na práci se dřevem, místnost pro zrakovou stimulaci, 

místnost pro relaxaci a rozvoj smyslů, herna, rehabilitační třídy, velká tělocvična 

s jevištěm, sklad nářadí, jídelna s kuchyní, školnický byt, kotelna a dámské a pánské 

toalety. Ve 2. NP najdeme speciální místnost pro prostorovou orientaci, učebnu řečové 

výchovy, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, hudební výchovy, počítačovou 

učebnu, dívčí pracovnu, cvičnou kuchyňku, učitelskou knihovnu, žákovskou knihovnu, 

kreslírnu, kabinety, šatny, malou tělocvičnu, sklad učitelů a dámské a pánské toalety. 

Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma širokými schodišti. K dispozici je výtah, který 

umožňuje pohyb imobilním žákům i ve 2. NP. Grafické znázornění dispozičního 

uspořádání v budově školy je zobrazeno v přílohách 1 a 2. 
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LEGENDA – Budova školy 

1 hlavní vchod do školy 

2 vchod do školy 

3 vchod do školní družiny 

4 vstup na školní hřiště + únikový východ 

5 vchod do školní kuchyně 

6 vstup do areálu objektu 

7 vjezd do areálu objektu 

8 mřížové oplocení 

9 zídka 

10 zděné garáže 

11 mřížové oplocení s ostnatým drátem 

12 školní hřiště 

13 parkoviště 

14 atrium 

15 areál nemocnice 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 2: Budova školy [autor]

1 : 200 
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4.2 Fyzická ochrana 

 V následujících kapitolách je popsáno stávající zabezpečení školy dle zásad členění 

fyzické ochrany: 

- mechanické zábranné systémy, 

- režimová ochrana. 

4.2.1  Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy, jsou popsány dle členění na perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. 

Perimetrická ochrana 

 Perimetrická ochrana se nachází kolem celého objektu, vyjímaje přední část školy. 

Největší část této ochrany zajišťuje mřížové oplocení spolu s betonovými podhrabovými 

deskami, proměnné výšky 1,5 až 1,6 m, které je vidět na obrázku 3. Na západní straně               

v obvodu tohoto oplocení, které navazuje na přední část budovy, jsou situovány dvě 

vstupní jednotky, jedna z nich je zobrazena na obrázku 4 a slouží pro vstup do areálu 

objektu se školním hřištěm, druhá branka slouží pro vjezd, lze ji vidět na obrázku 5. Obě 

tyto branky jsou dvoukřídlé, vstupní branka je osazena oboustrannou klikou s klasickou 

cylindrickou vložkou, branka sloužící pro vjezd se uzamyká pomocí visacího zámku 

zevnitř areálu. Vjezd je z jižní strany lemován zídkou o výšce 1,7 m a tloušťce přibližně 

0,30 m. Na zídku navazují zděné garáže výšky 2 až 2,5 m, které tvoří součást perimetrické 

ochrany hřiště spolu s mřížovým oplocením doplněným o vrcholovou zábranu v podobě 

ostnatého drátu. Celková výška tohoto oplocení je 1,8 až 2 m. 
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 Obrázek 3: Mřížové oplocení [autor] 

 

 Obrázek 4: Branka [autor] 

 

 Obrázek 5: Vjezd [autor] 
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Plášťová ochrana 

      Celá budova sestává z pevné stavební konstrukce, která zajišťuje velký rozsah 

odolnosti a tím i požadovanou pasivní bezpečnost. Hlavní vchod do školy je opatřen 

dvoukřídlými skleněnými dveřmi, které jsou zabudovány do rámu lehké slitiny 

s oboustrannými úchytkami téhož materiálu a jsou osazeny klasickými cylindrickými 

vložkami. Dveře jsou zobrazeny na obrázku 6, mají dvojí vstup s tím, že jeden z nich je 

trvale uzamčen. V prostoru mezi těmito dvojitými dveřmi, v zádveří, se nachází vrátnice 

školy, u níž je umístěn videotelefon monitorující zádveří, snímaný obraz je zobrazen 

v místnosti sekretariátu. Vstup do vestibulu školy ze zádveří je opatřen totožnými 

dvoukřídlými skleněnými dveřmi. Další vchod do školy má tytéž dveře a je určen           

pro vstup do druhé části budovy se zádveřím. U venkovního vchodu se nachází zvonek. 

Obě tyto části budov jsou přes uzamknuté dveře vzájemně průchozí.                                                                                          

 Pro účely školní družiny slouží dva vchody, nacházející se na jižní straně budovy. 

Dveře jsou, jako v případě hlavního vchodu do školy, dvoukřídlé skleněné zabudovány          

do rámu lehké slitiny s úchytkami téhož materiálu, tvořeny jedním vstupem, opatřeny                    

o vnitřní pevnou mříž. Vstupem těmito dveřmi se dostaneme nejprve do zádveří, které nám 

umožní vchod do samotné budovy totožnými skleněnými dveřmi.     

  Na jižní straně školy se nachází ještě další dva vchody, jednokřídlý                          

a dvoukřídlý. Dveře jsou v podobě plechového opláštění s ocelovými zárubněmi                 

a ocelovým rámem, bezpečnostním kováním a pevnou dveřní koulí. Tyto vstupy jsou 

běžně zamčeny, slouží pouze pro vstup na školní hřiště a jako únikové východy.  

 Severní strana školy je opatřena o celodřevěné dveře s bezpečnostním kováním 

s pevnou dřevní koulí, pro vstup a výstup zaměstnanců do kuchyně školní jídelny.             

Na dveřích je umístěn videotelefon pro možnost monitorování prostoru před vstupem.  

 Většina oken, která jsou situována po celém obvodu budovy, se skládají z kyvného       

a sklápěcího okenního křídla v jednom okenním otvoru, vsazeného do dřevěného rámu 

s interiérovými žaluziemi. Okna můžeme vidět na obrázku 7. V kuchyni školní jídelny jsou 

tato okna doplněna o pevné vypouklé mříže pro bezpečné větrání, jelikož se nachází 

v přízemí budovy. Okenní výplně tělocvičny jsou tvořeny skleněnými tvárnicemi. 
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Obrázek 6: Hlavní vchodové dveře [autor] 

 

Obrázek 7: Okna v přízemí [autor] 

Prostorová ochrana 

 Dveře uvnitř budovy jsou převážně dvojího druhu. Jednokřídlé dřevěné 

s klasickými cylindrickými vložkami a dvoukřídlé skleněné dveře zabudovány do rámu 

lehké slitiny s úchytkami téhož materiálu. Tyto dveře se vyskytují při vstupu do šaten žáků, 

při vstupu do chodby, ve kterých se nachází kancelář ředitele, zástupce ředitele                    

a sekretariát, dále při vstupu do sborovny a dvoje na chodbě v přízemí pod schody, kde 

z obou stran rozděluji vestibul školy a tím i učebny od něj. Výjimkou jsou bezpečnostní 

dveře kanceláře ekonoma v 1. NP, jsou opatřeny zadlabacím zámkem s bezpečnostní 
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cylindrickou vložkou, odolnou proti odvrtání a planžetování. Další výjimkou jsou samotné 

dveře od šaten žáků v podobě jednokřídlých dveří, osazených bezpečnostním drátěným 

sklem. Schody vedoucí do suterénu jsou ukončeny jednokřídlovou pohyblivou mříží,        

za níž se nachází kotelna s protipožárními dvoukřídlými dveřmi. 

Předmětová ochrana 

 Předmětovou ochranu zajišťuje trezor, nacházející se v budově školy, který je určen 

pro ukládání klíčové dokumentace a finanční hotovosti. Trezor má dvoustěnnou ocelovou 

konstrukci, je vybaven bezpečnostním zámkem a základní protipožární ochranou. 

4.2.2  Režimová ochrana 

 Budova školy se otevírá v 6.30 hodin a zamyká v 19.00 hodin, samotné vyučování 

začíná v 8.00 hodin. Klíče vlastní všichni zaměstnanci školy. Při příchodů dětí s případným 

doprovodem, který do objektu školy dále nevstupuje, si děti u vrátnice přebírá učitel                 

a doprovází je do šatny. Školník neboli vrátný, se ve škole stará jak o údržbu, tak                

o případnou kontrolu vstupu přicházejících osob do školy přes vrátnici, ve které se           

při provozu školy vyskytuje a pouští návštěvy do vestibulu, kde si je vyzvedne 

navštěvovaná osoba. Před zahájením vyučování školník učebny odemyká a provádí 

vizuální kontrolu tříd, po výuce učebny zamyká učitel, který má dále za úkol zkontrolovat 

uzavření oken, vypnutí elektronických přístrojů a následný doprovod žáků do šaten.          

Při odchodu zaměstnanců z kabinetů nebo kanceláří má poslední odcházející povinnost, 

zkontrolovat uzavření oken a vypojení rychlovarné konvice z elektrické sítě. Klíče            

od učeben jsou uloženy na vrátnici. U obou východů školní družiny se nachází nouzová 

uzamykatelná schránka na klíče.        

 Dohled nad žáky je zabezpečen pedagogickými pracovníky a to ve vyučovacích 

hodinách dle rozvrhu hodin a o přestávkách dle rozpisu dohledu nad žáky                          

na jednotlivých úsecích školy až do ukončení výuky. U žáků, kteří po vyučování 

navštěvují školní družinu, je dohled vykonáván vychovateli dle rozvrhu výchovných 

skupin až do doby, kdy si je vyzvednou zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené.           

V době oběda zajišťují dohled provozní zaměstnanci a vychovatelé školní družiny.  

 Provoz školní družiny, která o žáky pečuje mimo vyučování, je od pondělí do pátku     

od 6.30 do 8.00 hodin, po skončení vyučování od 11.40 do 15.30 hodin. Stravování         



24 

 

pro děti a vyučující zajišťuje školní jídelna, která je k dispozici od 11.40 do 14.00 hodin, 

v době od 11.15 do 11.35 škola nabízí stravování pro cizí strávníky.    

 Přes hlavní vchod budovy školy, který je přes den odemknutý, se osoba dostane 

pouze do zádveří, kde se nachází vrátnice s videotelefonem a dveře vedoucí do šaten žáků. 

Dveře do vestibulu školy jsou po celý den uzamknuty. Druhé hlavní dveře do budovy 

bývají přes den odemknuty, jsou k dispozici pro veřejnost, která navštěvuje školní jídelnu, 

kde se mimo obědy pořádají semináře. Ty dveře, které se nachází na chodbách a rozdělují 

jednotlivá podlaží nebo segmenty budovy, zůstávají přes den odemknuty,                     

avšak s odchodem všech osob se veškeré dveře zamykají.     

 V období prázdnin budovu školy, včetně kotelny, pravidelně kontroluje školník              

a údržbář. Kontrola preventistou požární ochrany se provádí jednou za měsíc spolu                   

s kontrolou nouzového osvětlení. Pravidelně se kontrolují elektrospotřebiče. Součástí 

školního hřiště jsou fotbalové branky, které jsou pro větší bezpečnost zabetonovány                 

a provádí se pravidelná kontrola jejich technického stavu. Tato kontrola je nutná                          

i v tělocvičně, před každým použitím nářadí. Dle potřeby se provádí školení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na každém patře jsou na viditelném umístěny 

hasicí přístroje, evakuační plány a požární poplachové směrnice, se kterými jsou studenti 

pravidelně seznamováni. Jedenkrát za rok se koná cvičný poplach s nácvikem evakuace. 

4.2.3  Subjektivní zhodnocení současného zabezpečení budovy 

 Při seznámení se současným stavem zabezpečení, jsem dospěla k určitým kladům,      

ale i záporům neboli nedostatkům fyzické ochrany budovy.                                                                                                                   

 Kladně hodnotím ochranu v podobě mříží na oknech školní kuchyně, dveřích školní 

družiny a také při vstupu do suterénu, ve kterém se nachází kotelna. Dále bezpečnostní 

drátěná skla u šaten, která zvyšují ochranu osobních věcí žáků. Fungující klíčový režim             

u hlavních dveří a v těch částech školy, které bývají uzamykány v dobu, kdy škola není               

v provozu. V neposlední řadě nacházející se videotelefony, které umožňují snímání obrazu 

příchozích osob a komunikaci s nimi.       

 Naopak záporně hodnotím to, že jsou přes den otevřeny obě vstupní branky           

do areálu, ve kterém se nachází školní hřiště. Tím je umožněn volný přístup veřejnosti, 

který může vyústit například ve vandalismus, jelikož se škola v minulosti setkala 

s překonáním stávající perimetrické ochrany a následným rozbitím okenních výplní 
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v budově. Z toho vyvozuji další nedostatek, tykající se absence poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému, jehož prvky by se mohly nacházet alespoň 

v přízemí budovy a dle zbylých financí by se navrhla instalace do určitých místností 2. NP. 
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5 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik spojených  s fyzickou 

 ochranou školy 

           

 Analýza se dá charakterizovat jako metoda poznání, spočívající v postupném 

rozčlenění celku na jednotlivé části, studiem těchto částí a jejich vzájemných vztahů. [1] 

Analýza rizik se týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do posuzování rizik           

a k rozhodnutím o tom, zda je třeba rizika ošetřit, a o tom, které strategie a metody ošetření 

jsou nejvhodnější. Do analýzy rizik patří určení následků a jejich pravděpodobností         

pro identifikované události rizika, přičemž se bere v úvahu přítomnost (nebo nepřítomnost)       

a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení rizika. Následky a jejich 

pravděpodobnosti jsou potom zkombinovány za účelem stanovení úrovně rizika.              

Při hodnocení rizik se využívá pochopení rizika získaného během analýzy rizik za účelem 

rozhodnutí o budoucích zásazích. [17] Riziko lze definovat jako kombinaci 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V souhrnném pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou, jako je například poškození zdraví, ztráta 

života, ztráta majetku a neurčitostí uvažované ztráty, která je zpravidla vyjádřena 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu. [27]      

 Ve své práci použiji k vyhodnocení analýzy bezpečnostních rizik školy dvě metody        

a to Ishikawův diagram a Analýzu příčin a následků poruch. Výhoda Ishikawova diagramu 

spočívá v možnosti použít jej pro hledání příčin určitého následku, kterým může být 

například nedostatečné zabezpečení objektu. S pomocí tohoto diagramu se dá jednoduše 

znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Jednoduchost spočívá 

v jeho grafickém vyjádření v podobě diagramu rybí kosti, v němž by měly být zobrazeny 

příčiny vztahující se k danému problému. [1] Přehledné grafické vyjádření je možno také   

u Analýzy příčin a následků poruch, která má návaznost na Ishikawův diagram, kde 

vycházíme z pevně určených parametrů pro toto metodu, s jejichž pomocí ohodnotíme 

konkrétní hrozby identifikované pomocí diagramu rybí kosti z určitých hledisek. 

Výsledkem této metody je grafické vyjádření v podobě Paretova diagramu, který nám 

rozdělí hrozby na významné a nevýznamné neboli zanedbatelné. Právě pro přehlednost 

grafického vyjádření shledávám zmiňované metody za nejvhodnější pro řešení problému 

spojeného s touto bakalářskou prací. 
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5.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawův diagram nazývaný též jako Diagram příčin a následků, nebo Diagram 

rybí kosti je jednoduchá analytická technika určená pro zobrazení a následnou analýzu 

příčin a následků. Každý následek či problém má svou příčinu nebo jejich kombinaci. 

Cílem diagramu je tedy analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

[32] Autorem tohoto diagramu, který je zobrazen na obrázku 8, je japonský univerzitní 

profesor a významný inovátor v oblasti řízení kvality Kaoru Ishikawa. 

 

 

         

   

 

  

 

Obrázek 8: Ishikawův diagram [autor] 

V této kapitole bakalářské práce, která se zabývá analýzou rizik spojenou 

s fyzickou ochranou školy, je na místo následku dosazeno překonání fyzické ochrany 

školy. Příčiny tohoto narušení mohou být z uvedených důvodu:   

1. Překonání mechanických zábranných systémů 

2. Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

3. Překonání fyzické ostrahy 

4. Nedostatečná režimová ochrana 

 

1. Překonání mechanických zábranných systémů     

 Příčiny tohoto překonání mohou být následující: 

- volný přístup osob do areálu objektu, 

- možnost překonání oplocení, 

Následek 

Následek 

 

Příčina Příčina 

Příčina Příčina 

úroveň 1 

úroveň 2 

úroveň 3 
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- možnost proražení brány vozidlem, 

- možnost vniknutí pachatele do objektu přes dveře, 

- možnost vniknutí pachatele do objektu přes okna, 

- možnost vniknutí pachatele do dalších místností v objektu. 

 

2. Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému    

 Příčiny tohoto překonání mohou být následující: 

- absence poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 

 

3. Překonání fyzické ostrahy        

 Příčiny tohoto překonání mohou být následující: 

- absence kvalifikované osoby. 

 

4. Nedostatečná režimová ochrana        

 Příčiny tohoto nedostatku mohou být následující: 

- nespolehlivost zaměstnanců, 

- nedodržování nařízení. 

 

Na obrázku 9 je graficky zobrazen diagram rybí kosti a příčiny možných nedostatků 

na úseku fyzické ochrany školy. 
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Obrázek 9: Ishikawův diagram – možné nedostatky systému fyzické ochrany školy [autor] 
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5.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

 V originálním znění se jedná o metodu Failure Mode and Effect Analysis, jejíž celý 

název je zakomponován do zkratky FMEA, která se pro tuto metodu používá. V české 

odborné literatuře se název metody překládá různým způsobem, jedním z nich je například 

Analýza možných vad a jejich následků. Je to analytická technika, která má za cíl 

systematicky identifikovat všechny možné vady výrobků nebo procesů, včetně jejich 

důsledků, dále identifikaci kroků zamezení, snížení či omezení příčin těchto vad a následné 

zdokumentování celého procesu. [32] Míra rizika se vypočte dle vzorce (1).   

         R = P × N × H                                                 (1) 

kde             

 R míra rizika         

 P pravděpodobnost vzniku a existence rizika     

 N  závažnost následků poruchy       

 H odhalitelnost rizika         

 Jednotlivé parametry pro metodu FMEA, tedy výsledná míra rizika, závažnost 

následků poruchy, pravděpodobnost vzniku rizika a jeho odhalitelnost jsou uvedeny   

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Parametry metody FMEA [28] 

 R Výsledná míra rizika N Závažnost následků poruchy 

0 – 3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda 

4 – 10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda 

11 – 50 mírné riziko 3 vyšší škoda 

51 – 100 nežádoucí riziko 4 vysoká škoda 

101 – 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná 3 do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 od jednoho dne a více 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné 
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Provedení metody FMEA 

 Na místo hrozeb byly do tabulky 3 vepsány jednotlivé příčiny, které jsem si určila 

pomocí Ishikawova diagramu, dále jsou v tabulce určeny příčiny jednotlivých hrozeb          

a jejich možné důsledky. Pomocí parametrů metody FMEA jsem každou hrozbu 

ohodnotila a součinem těchto tří hodnot následně vypočetla míru rizika. 

Tabulka 3: Hrozby, příčiny hrozeb a jejich důsledky [autor] 

Číslo Hrozba Příčina hrozby Důsledek hrozby P N H R 

1 
volný přístup osob do 

areálu objektu 

otevřené vstupní 

jednotky do areálu 

objektu při provozu 

školy 

poškození objektu, poškození 

areálu objektu, možnost 

vloupání do objektu 

2 3 2 12 

2 překonání oplocení 

přelezení plotu, 

špatný stav,  

úmyslné poškození 

vniknutí do areálu objektu,   

poškození objektu,  

možnost vloupání do objektu 

3 4 3 36 

3 
proražení brány 

vozidlem 
vandalismus 

poškození objektu, 

poškození majetku, 

odcizení majetku 

2 3 3 18 

4 

 

vniknutí pachatele do 

objektu přes dveře 

 

špatný stav MZS, 

úmyslné poškození, 

spolupráce se 

zaměstnancem, 

pochybení 

zaměstnance  
poškození majetku,  

odcizení majetku 

3 3 3 27 

5 

 

vniknutí pachatele do 

objektu přes okna 

 

4 4 3 48 

6 

vniknutí pachatele do 

dalších místností v 

objektu 

špatný stav MZS, 

úmyslné poškození, 

spolupráce se 

zaměstnancem, 

pochybení 

zaměstnance, odcizení 

klíčů z vrátnice 

2 5 3 30 

7 absence PZTS nedostatek financí 

nemožnost zjištění vniknutí 

pachatele do objektu a dalších 

místností v objektu 

5 4 4 80 

8 
absence fyzické 

ostrahy 

nedostatek financí, 

chybějící PZTS 

nepřijetí informace o 

poplachu a narušení objektu 
4 3 4 48 

9 
nespolehlivost 

zaměstnanců 

nedostatečná školení 

zaměstnanců, 

laxní přístup 

zaměstnanců 

k dodržování opatření 

možnost vniknutí do objektu,  

možnost odcizení majetku 

2 4 3 24 

10 nedodržování nařízení 
nedostatečná školení a 

kontrola zaměstnanců  
2 4 3 24 

 

Pro přehlednost výpočtů uvádím jeden postup výpočtu určující míru rizika hrozby 

číslo 1, která je uvedena v tabulce 3.  
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R = P × N × H         

 R = 2 × 3 × 2          

 R = 12 

Provedení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

 Princip metody je založen na poznatku ekonoma z 19. století Wilfreda Pareta,      

který zkoumal populaci v Itálii, při níž postřehl, že 80% majetku vlastnilo pouze            

20% obyvatelstva. Postupem času se zjistilo, že toto pravidlo platí také do mnoha jiných 

oblastí života. Pro analýzu příčin platí, že za 80% následků stojí právě 20% příčin. 

Z tohoto důvodu se také tato metoda nazývá pravidlo 80/20. [1]      

 Aby bylo možno sestrojit Paretův diagram, je nutné seřadit sestupně výsledné 

hodnoty míry rizika R a dále vypočíst dle vzorce (2) kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti dle vzorce (3).          

 

                    

 

   

      

kde  

Ni kumulativní četnost daného parametru     

 n1- ni hodnoty daného parametru  

 

    
  
 

 

kde 

 Fi relativní kumulativní četnost daného parametru    

 Ni kumulativní četnost daného parametru     

 N kumulativní četnost všech hodnot daného parametru  

Vypočtené kumulativní četnosti a kumulativní relativní četnosti jsou zapsány         

do tabulky 4. 

 

(2) 

(3) 
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Tabulka 4: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost míry rizika R [autor] 

Číslo Hrozba R 
Kumulativní četnost  

R 

Relativní kumulativní 

četnost  

R [%] 

7 absence PZTS 80 80 23,05 

8 absence fyzické ostrahy  48 128 36,89 

5 
vniknutí pachatele do 

objektu přes okna 
48 176 50,72 

2 překonání oplocení 36 212 61,1 

6 

 

vniknutí pachatele do 

dalších místností v 

objektu  

 

30 242 69,74 

4 
vniknutí pachatele do 

objektu přes dveře 
27 269 77,52 

9 
nespolehlivost 

zaměstnanců 
24 293 84,44 

10 nedodržování nařízení 24 317 91,35 

3 proražení brány vozidlem 18 335 96,54 

1 
volný přístup osob do 

areálu objektu 
12 347 100 

 

 Pro přehlednost výpočtů uvádím postup výpočtu kumulativní četnosti                     

a kumulativní relativní četnosti z tabulky 4 konkrétně hrozby s číslem 7.                                              

           

 Kumulativní četnost:              Relativní kumulativní četnost: 
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 Výsledné četnosti, kumulativní a relativní kumulativní, jsou vyneseny do grafu 

v obrázku 10, zobrazující Lorenzovu křivku. 

 

Obrázek 10: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 Přínos Paretovy analýzy spočívá v tom, že nám pomocí pravidla 80/20 umožňuje 

zobrazit, na jaké hrozby je potřeba se zaměřit. [1] Červené úsečky zakresleny v obrázku     

10 nám zobrazují 80% těch hrozeb, které svým charakterem ovlivňují bezpečnost budovy, 

jedná se o hrozby 7, 8, 5, 2, 6, 4. Zbývající hrozby 9, 10, 3, 1 lze tedy považovat                

za zanedbatelné. Pro ty hrozby, u kterých se ukázalo, že z největší části narušují 

bezpečnost budovy, je v následující kapitole navrženo opatření, umožňující minimalizaci 

právě těchto hrozeb.    
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6 Návrh nových opatření fyzické ochrany objektu školy 

 Předchozí kapitola se zabývala analýzou rizik, v níž jsem pomocí dvou metod 

identifikovala rizika, mající zásadní vliv na bezpečnost budovy a také rizika, která jsou 

vzhledem k těmto závažnějším zanedbatelná. Tato kapitola má sloužit k návrhu nových 

opatření, jež by mohla dopomoci k vyšší bezpečnosti školy, včetně vyčíslení nákladů         

na ně, které nesmí dle principu ALARA překročit 10% chráněných aktiv v budově se 

nacházejících.          

 Aktiva v budově školy byla vyčíslena na 1 942 000 Kč, nová opatření by tedy 

neměla přesáhnout částku 194 200 Kč.       

 V následujících podkapitolách uvádím hrozby v sestupném pořadí dle jejich 

závažnosti.            

6.1 Návrh opatření na úrovni poplachového zabezpečovacího                 

 a tísňového systému 

 Do následující kategorie spadá tato hrozba:   

- absence poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 

Absence poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

 Po zpracování kapitoly 6 se tato hrozba ukázala pro základní školu jako 

nejzávažnější. Následkem absence PZTS je nemožnost zjištění vniknutí pachatele             

do objektu a do dalších místností v objektu se nacházejících. Toto shledávám za zásadní 

problém v podobě momentálně nedostatečné ochrany chráněných aktiv v budově              

při výskytu pachatele, který má po případném překonání MZS umožněno poškození nebo 

odcizení majetku bez jakéhokoli zjištění v danou chvíli. Navrhovala bych instalaci 

detektorů a komponentů PZTS  značky Jablotron, konkrétně typ 80. Je to prověřený 

bezdrátový systémem, hodící se k ochraně objektů, obytných prostor, kanceláří, obchodů, 

skladů apod. [33] Instalace by se týkala především montáže bezdrátových pasivních 

infračervených detektorů (dále jen PIR) JA-80P v určitých částech budovy a jejich 

stěžejních místech, dále bezdrátových detektorů pohybu osob a rozbití skla JA-80PB           

a detektoru otřesu nebo náklonu JA-82SH. Navrhuji instalaci převážně v přízemí budovy 

v klíčových místech a místnostech, které jsou situovány z vnější strany budovy z důvodu 
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snadného přístupu pachatele. Instalace ve 2. NP nebude tolik obsáhlá z důvodu finančního 

rozpočtu, jelikož nám v tuto chvíli neumožňuje 2. NP zabezpečit jako přízemí, přesto 

navrhuji čidla alespoň v některých částech i tohoto podlaží.    

 PIR čidla by se umístila v obou vestibulech školy, celkem po třech kusech. Další 

PIR detektor je nepostradatelný na vrátnici školy, kde se vyskytují klíče všech učeben.       

V blízkém prostoru hlavních a vedlejších prosklených dveří, v zádveří, bych navrhovala 

dva detektory pohybu osob a rozbití skla. Kancelář ředitele, zástupce ředitele a sekretariát 

spojuje malá chodba s dveřmi, které je oddělují od vestibulu a tím z něj znemožňují přímý 

vstup do jednotlivých kanceláří. Proto bych PIR čidlo navrhovala pouze v prostoru této 

chodby, která je společná pro zmiňované kanceláře, protože se do těchto klíčových 

místností není možné dostat jiným způsobem než průchodem přes společnou chodbu. Okna 

kanceláří jsou situována do atria a přístup jimi tak není možný. Dále bych navrhovala čidlo 

do sborovny a kanceláře ekonoma, kde by se spolu s PIR detektorem instaloval také 

bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu pro zjištění manipulace s trezorem. Jak jsem již 

zmiňovala v úvodu této podkapitoly, PIR čidla bych navrhovala umístit do všech 

přízemních místností, které jsou situovány z vnější strany budovy, protože se ve většině 

z nich vyskytují speciální třídy s počítači, interaktivními tabulemi, projekční technikou       

a dalšími aktivy. Do těchto místností je tedy potřeba celkem 22 PIR detektorů. I když jsou 

okna školní jídelny a kuchyně opatřena venkovními mřížemi, mající odrazující charakter, 

nemůžeme si být jisti, zda nebude mít pachatel zájem o překonání právě tohoto MZS,         

a proto bych nepodcenila výskyt PIR detektorů i v těchto dvou místnostech a také 

z důvodu vybavení, kterým disponuje kuchyně i jídelna, v níž se nachází audiovizuální 

technika užívána při pedagogických i pracovních poradách a zároveň slouží pro lektory, 

kteří ve škole přednášejí v rámci akreditovaných seminářů a kurzů. Další tři PIR čidla 

doplněná o chodbovou čočku se instalují do chodeb a stejným způsobem bude zabezpečena 

i chodba ve 2. NP, šest PIR čidel se poté umístí do kabinetů a učeben, kde se nachází 

nákladnější vybavení oproti ostatním učebnám 2. NP.      

 Ústředna zabezpečovacího systému JA-83K by se instalovala do místnosti 

sekretariátu, doplněna o rádiový modul JA-82R, pomocí kterého lze ústřednu naučit až 50 

bezdrátových periferií a GSM komunikátorem JA-82Y, jímž ústředna předává poplachové 

zprávy uživateli a komunikuje s dohledovým a poplachovým přijímacím centrem v pásmu 

GSM. V zádveří by byla umístěna klávesnice JA-81F, sloužící pro ovládání                         
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a programování systému. Bezdrátové přívěsky PIT-006.30 pro odkódování a zakódování 

bude vlastnit ředitel, zástupce ředitele a školník. Posledním prvkem PZTS jsou vnitřní 

sirény JA-80L, které by se umístily do obou vestibulů a do 2. NP. [33] V tabulce 5 je 

sepsán seznam potřebných prvků a komponentů PZTS včetně cen za tyto výrobky              

a montáže celého systému. Graficky je umístění těchto produktů znázorněno v příloze 1 

pro 1. NP a v příloze 2. pro 2. NP. 

Tabulka 5: Cenový rozpočet navrhovaných prvků PZTS [autor] 

Kód 

produktu 
Produkt Cena za kus [Kč] 

Počet 

kusů 
Cena celkem [Kč] 

JA-83K 
Ústředna zabezpečovacího 

systému OASIS 
2 627,- 1 2 627,- 

JA-82R Rádiový modul 2 866,- 1 2 866,- 

JA-82Y GSM Komunikátor 6 631,- 1 6 631,- 

SA214-12 
Zálohovací akumulátor 12V 

12Ah 
898,- 1 898,- 

JA-81F Bezdrátová klávesnice 2 890,- 1 2 890,- 

PIT-006.30 RFID přívěsek 57,- 3 171,- 

JA-80P Bezdrátový PIR detektor 1 498,- 44 65 912,- 

JS-7904 Čočka chodbová 57,- 6 342,- 

JA-80PB 
Bezdrátový detektor pohybu a 

rozbití skla 
2 149,- 2 4 298,- 

JA-82SH 
Bezdrátový detektor otřesu 

nebo náklonu 
971,- 1 971,- 

JA-80L Bezdrátová vnitřní siréna 1 330,- 3 3 990,- 

Cena za prvky PZTS   91 596,- 

Montáž prvků PZTS, naprogramování, zaškolení zaměstnanců 13 800,- 

Celková cena 105 396,- 

Ceny jsou uváděny včetně DPH 
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6.2 Návrh opatření na úrovni fyzické ostrahy 

 Do následující kategorie spadá tato hrozba:   

- absence fyzické ostrahy. 

Absence fyzické ostrahy 

 Přestože se ve škole nachází školnický byt, který je však momentálně školníkem 

nevyužíván, realizovalo by se, po domluvě s vedením školy, připojení na dohledové            

a poplachové přijímací centrum. V případě, že by došlo k odchylce od normálu, operátoři, 

kteří nepřetržitě sledují výstupy z ústředen zabezpečovacích systémů střežených objektů, 

by reagovali formou informování kontaktní osoby a případně poté by následoval výjezd 

členů zásahové jednotky. Měsíčně by se za tuto službu platilo 600 Kč, ročně by napojení 

na DPPC vycházelo na částku 7 200 Kč. 

6.3 Návrh opatření na úrovni mechanických zábranných systémů 

 Do následující kategorie spadají tyto hrozby:   

- vniknutí pachatele do objektu přes okna, 

- překonání oplocení, 

- vniknutí pachatele do dalších místností v objektu, 

- vniknutí pachatele do objektu přes dveře. 

Vniknutí pachatele do objektu přes okna 

 Je druhou nejzávažnější hrozbou spolu s hrozbou předchozí. Procentuelně se uvádí, 

že napadení objektu přes okenní výplně bývá ze všech možností tou nejčastější. Navrhuji 

montáž čirých bezpečnostních folií, značky LLumar, na okna vnějších místností budovy      

v 1. NP, informace o množství tohoto materiálu včetně ceny najdeme v tabulce 6. Návrh 

tohoto opatření je z důvodu bezpečnosti osob nacházejících se uvnitř budovy při provozu 

školy, při případném vhození předmětu skrz okenní výplně a také z důvodu větší ochrany 

vybavení, které by se mohlo poškodit, anebo se stát nefunkčním při jeho zasáhnutí, 

přestože je pravděpodobnější napadení v době, kdy se ve škole nebude nikdo vyskytovat. 

Pro tento případ budou bezpečnostní fólie zajišťovat vyšší ochranu speciálního vybavení, 

které se ve škole nachází vzhledem k jejímu zaměření. Okna 1. NP jsou situována velmi 
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nízko, čímž je umožněno snadnější vniknutí pachatele do přízemních místností a odcizení 

vybavení do doby, než budou vyslány zásahové jednotky dohledového a poplachového 

přijímacího centra. Instalaci bezpečnostních fólií považuji ve spolupráci s instalovanými 

prvky PZTS, v tomto případě, za kvalitní a spolehlivou bezpečnost osob a majetku 

v budově se nacházejících. 

Překonání oplocení  

 Překonání oplocení by mohlo nastat v případě jeho špatné funkce, narušení 

pachatelem, anebo přelezením, což je v případě, kterým se zabývá tato bakalářská práce 

nejpravděpodobnější. Oplocení je složeno převážně z mřížového plotu, které je svou 

výškou snadno překonatelné ve smyslu jeho přelezení, spolu se zídkou, čímž je umožněno 

dostat se relativně snadným způsobem do areálu objektu. Úplné zamezení napadení přes 

MZS však není reálné, ze školy navíc nelze udělat jakousi pevnost, dojem příjemného 

prostředí je zvlášť pro tento charakter budovy důležitý. Přesto bych navrhovala alespoň 

kontrolu oplocení odborníkem, zda opravdu nenese charakter špatné funkce, aby bylo        

s jistotou doloženo, zda je oplocení po technické stránce v pořádku.    

Vniknutí pachatele do dalších místností v objektu 

 Při provozu školy může pachatel hlavními dveřmi vniknout pouze do zádveří, kde 

je umístěna vrátnice, do vestibulu se již přes uzamčené dveře nedostane. U druhého 

vchodu do školy je možno dostat se právě až do vestibulu ovšem z něj vede pouze dalších 

pět dveří do rehabilitačních tříd, kabinetu, jídelny, kotelny a dveře do malé spojovací 

chodby, která vede do vestibulu prvního. Tyto dveře do vestibulu bývají otevřeny právě 

pro cizí strávníky, externí návštěvníky rehabilitačních tříd a také pro návštěvníky školení    

a kurzů. Při provozu tedy není pravděpodobné vniknutí pachatele do dalších místností 

v budově. V případě uzamčení školy, má pachatel možnost po předchozím překonání 

plášťové ochrany napadnout i ochranu prostorovou a to buď rozbitím prosklených dveří, 

které vedou do vestibulu a dveří, které jsou umístěné v těch částech budovy, kde oddělují 

vestibul od ostatních učeben. Jelikož jsou v jedné z předchozích kapitol navrhnuty prvky 

PZTS, považuji toto opatření za druhotné, přesto bych pro vyšší bezpečnost navrhovala 

právě do těchto uvedených prosklených dveří bezpečnostní cylindrickou vložku FAB 200  

spolu s rozetovým kováním typu SP001587. Instalaci bych navrhovala i do dveří, kterými 
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se vchází do prostoru, kde se nachází kanceláře tvořící zázemí školy. Přesnější údaje       

pro toto zabezpečení i pro zabezpečení následující je zaznamenáno do tabulky 6. 

Vniknutí pachatele do objektu přes dveře       

 Přes hlavní a vedlejší dveře má pachatel možnost dostat se buď jejich rozbitím, 

anebo narušením jejich uzamykacích systémů. Dveře školní družiny jsou opatřeny               

o venkovní mříže, proto je možnost vniknutí pouze přes uzamykací systém. Dveře sloužící 

pro účely zaměstnanců školní kuchyně jsou celodřevěné, vybaveny bezpečnostním 

kováním rovněž jako dveře ze strany hřiště s plechovým opláštěním. Nová opaření by se 

týkala hlavních a vedlejších prosklených dveří a dveří, které jsou určeny do školní družiny. 

Navrhovala bych montáž šesti bezpečnostních cylindrických vložek FAB 2000 spolu 

s rozetovým kováním typu SPACE PZ. V tabulce 6 je seznam výrobků potřebných 

k návrhu nových opatření na úrovni mechanických zábranných systémů, včetně množství    

a cen za tyto produkty. Graficky je umístění těchto produktů znázorněno v příloze 1. 

Tabulka 6: Cenový rozpočet navrhovaných opatření na úrovni MZS [autor] 

Typ Produkt Cena za kus/m
2 

Počet kusů/m
2
 Cena celkem 

SCL SR PS 4 
Bezpečnostní 

čirá fólie 
786,- 70,4 55 334,- 

FAB 200 
Oboustranná 

cylindrická 

vložka 

400,- 5 2 000,- 

SP001587 
Rozeta pro 

cylindrickou 

vložku 

151,- 5 755,- 

FAB 2000 
Bezpečnostní 

cylindrická 

vložka venkovní 

1 250,- 6 7 500,- 

SPACE PZ 

Bezpečnostní 

rozetové kování 

venkovní 

198,- 6 1 188,- 

Celková cena  66 777,- 

Ceny jsou uváděny včetně DPH 

 Přehled celkového rozpočtu na návrh opatření na úrovní poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému, mechanických zábranných systémů a fyzické 

ostrahy je shrnut v tabulce 7.  
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Tabulka 7: Celkový rozpočet návrhu nových opatření fyzické ochrany objektu školy [autor] 

Druh systému Cena celkem [Kč] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 105 396,- 

Fyzická ostraha 7 200,- 

Mechanické zábranné systémy 66 777,- 

Celková cena 179 373,- 

Ceny jsou uváděny včetně DPH 
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7 Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou objektu, kterým je základní škola,    

a tedy jejím zabezpečením z pohledu možného napadení pachatelem. Jelikož se v této 

škole se speciálním zaměřením vyskytuje nejrůznější vybavení a podpůrné pomůcky, je 

nutné budovu zabezpečit mnohem více, než jen z pohledu mechanických zábranných 

systémů, kterými škola disponuje. A právě to měla za úkol a cíl tato práce, ve které její 

autor identifikuje bezpečnostní rizika v budově se nacházející a s pomocí analýzy               

a hodnocení rizik bylo určeno, které hrozby jsou závažného charakteru a které mohou být 

vzhledem k těm závažným zanedbatelné.  

 Největším nedostatkem a nejzávažnější hrozbou, jež byla shledána, je absence 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a to z důvodu nemožnosti zjištění 

neoprávněného vniknutí do objektu, vzhledem k jeho charakteru a výskytu aktiv různého 

druhu. Proto se návrh nového opatření týká právě těchto systémů, jehož prvky by se 

instalovaly především do 1. NP a do některých místností 2. NP. Konkrétně se jedná            

o instalaci bezdrátových pasivních infračervených čidel, detektorů pohybu a rozbití skla, 

které by se instalovaly do zádveří a detektoru otřesu nebo náklonu určenému ke střežení 

trezoru.           

 Fyzická ostraha by se realizovala přes prvky PZTS soukromou bezpečnostní 

službou, jejíž zaměstnanci nepřetržitě sledují výstupy z ústředen zabezpečovacích systémů 

střežených objektů. V případě jakéhokoli narušení by byly kontaktovány konkrétní osoby        

a dle potřeby a povahy narušení operátory vyslány zásahové jednotky.   

 Návrh nových opatření se týká také mechanických zábranných systémů, ve kterých 

jsou nejslabším článkem okenní výplně v budově, jelikož jsou situovány velmi nízko           

a v minulosti byl zaznamenán případ vniknutí pachatele přes výplně do objektu. Kritickým 

místem jsou převážně ta okna, která jsou situována ze strany hřiště, kde je špatná 

viditelnost z okolí a tím pádem snadnější možnost napadení. Proto je věnována pozornost 

tomuto faktu a je navrhnuto opatření v podobě bezpečnostních folií do oken v 1. NP, které 

svými vlastnostmi znesnadní jednak rozbití okenních výplní, ale také znemožní vniknutí 

těmito otvory. Podstatným faktem pro návrh tohoto opatření je také vyšší bezpečnost osob 

a majetku uvnitř, když by nastala situace, že pachatel vhodí předmět skrz výplně. Folie 

jsou schopné zamezit zranění osob a poškození vybavení uvnitř, protože se díky nim sklo 
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nerozsype a neprojde jimi žádný předmět.         

 Návrh je dále směřován k lepšímu zabezpečení související s dveřmi jak venkovními 

tak i vnitřními. U všech prosklených venkovních dveří, a tedy do dvou hlavních dveří         

a dveří školní družiny je navrhnuta bezpečností cylindrická vložka s rozetovým kováním     

a to stejné, s výjimkou určení těchto prvků do interiérů, také do konkrétních vnitřních 

dveří, které jsou klíčové pro vstup do jednotlivých segmentů budovy.    

 Pro lepší představu o návrhu nových opatření slouží příloha 1 a příloha 2, které 

znázorňují umístění navrhovaných prvků na úrovni mechanických zábranných systémů      

a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů v 1. i ve 2. NP. 

   Celkový návrh nových opatření nemá překročit částku 194 200 Kč, což se povedlo, 

jelikož předpokládaná cena za tato návrhy vedoucí k zvýšení bezpečnosti a úrovně 

zabezpečení objektu základní školy vychází na částku 179 373 Kč.  
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