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Anotace 

KOŠÁREK, D. Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu obchodní 

akademie v Opavě. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2014, s. 35 

Bakalářská práce se zabývá zabezpečením objektu střední školy Obchodní 

akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, příspěvkové organizace nacházející 

se na adrese Hany Kvapilové 20. V úvodní části jsou popsány základní právní úpravy 

týkající se fyzické ochrany objektů a vysvětleny základní pojmy a druhy zabezpečení. Dále 

pokračuji popisem objektu, jeho historie a umístění. Ve druhé části jsem shrnul současné 

zabezpečení objektu a následovaly analýzy tohoto zabezpečení. Pro identifikaci a modelaci 

rizik jsem použil Ishikawův diagram, tyto rizika vyhodnotil metodou FMEA a výsledky 

verifikoval metodou souvztažnosti. Následně jsem navrhl nová opatření, která by měla 

snížit tato rizika a zároveň by tato opatření neměla být dražší než 10% hodnoty chráněných 

aktiv. 

Klíčová slova: analýza, zabezpečení, opatření, střední škola 

KOŠÁREK, D. Analysis of the technical security of the physical protection of the object 

business academy in Opava. Bachelor thesis, Ostrava: VSB-TUO, 2014, p 35 

The bachelor thesis deals with the security of the object high school Business academy and 

School of Logistics, Opava, allowance organization, located at 20th Hany Kvapilové. In 

the introductory section describes the basic law relating to physical protection and explains 

the basic concepts and types of security. Next is a description of the object, its history and 

location. In the second part, I summarize the current security of the object and followed by 

an analysis of the security. For identification and risk modeling, I used an Ishikawa 

diagram, these risks evaluated by the FMEA method and the results verified by the 

correlation method. Then I proposed new measures that should reduce these risks while 

these measures should not be more expensive than 10% of the value of the protected assets.  

Key words: analysis, security, measures, high school 

  



Seznam zkratek 

1.N.P. - První nadzemní podlaţí  

2.N.P. - Druhé nadzemní podlaţí  
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ALARA - as low as reasonably achievable - tak málo, jak je rozumně možné 

CCTV - Closed-circuit television - Uzavřený televizní okruh 

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis - Analýza selhání a jejich dopadu 
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Úvod 

Jedním z problémů 21. století je rozmáhání kriminality ve společnosti. Pachatelé 

jsou stále vynalézavější a mají dostupné stále dokonalejší prostředky. 

Objektem, kterým se zabývá tato práce, je obchodní akademie v Opavě. Škola 

nabízí je studiu hned několik studijních oborů. Patří mezi ně obory Obchodní akademie, 

Ekonomické lyceum, Informační technologie a další. Zejména pak u oboru Informační 

technologie je nutno držet krok s dobou, proto se škola účastnila projektu Digitální škola 

II, kdy v roce 2012 nakoupila nové softwarové a hardwarové vybavení v hodnotě 502 669 

Kč. Do konce roku 2013, v rámci stejného projektu, chtěla škola nakoupit další počítačové 

vybavení v hodnotě kolem 460 000 Kč. Stále stoupající hodnota chráněných aktiv je jeden 

z důvodů, proč by měla být škola lépe chráněná.  

Dalším důvodem jsou statistiky kriminality Policie České republiky, kdy ve městě 

Opava bylo jen v minulém roce zjištěno 1867 trestných činů. Z toho majetkových trestních 

činů bylo 1142, z nichž je 330 krádeží vloupáním a 672 prostých krádeží. 

V moravskoslezském kraji bylo zaznamenáno 158 krádeží vloupáním do škol, z toho bylo 

33 objasněno a škody dosáhly částky kolem 2 334 000 Kč. V Opavském okrese došlo k 

vloupání do škol osmnáctkrát, z toho v přímo v Opavě jich bylo 10. Další statistiky budou 

uvedeny v samostatném odstavci. 

Mým cílem je zvýšit míru zabezpečení budovy Obchodní akademie a Střední 

odborné školy logistické, Opava, příspěvkové organizace, vytipovat slabé články systému 

a navrhnout nové řešení, které sníží co nejvíce pravděpodobnost vzniku nežádoucí události 

a zároveň bude pro státní školu ekonomicky dostupné. 
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1 Právní úprava ochrany osob a majetku 

Před začátkem samotné práce je třeba si připomenout právní rámec. Od začátku studia 

je nám vštěpováno, že pro soukromou bezpečnostní činnost (činnost poskytující ochranu 

majetku a osob, detektivní služby nebo technické služby ochrany osob a majetku) není 

v platnosti ani není potřebný žádný speciální zákon. 

Východiskem pramenů práva pro soukromou bezpečnostní činnost tedy pochopitelně je 

právní řád České republiky, a to zejména v oblasti práv a povinností občana, odvozeně i 

právnických osob. Právě ochrana individuality občana a jeho práva jsou pro tuto činnost 

základním stavebním kamenem. Jde především o Ústavu ČR a z ní vyplývající Listinu práv 

a svobod občana. Dále o navazující základní zákony jako jsou občanský zákoník, obchodní 

zákoník občanský soudní řád, zákoník práce, trestní zákon, třesní řád, správní řád a 

zákonné normy upravující správu živností, zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

zákony daňové, zákony o sociálním a zdravotním pojištění. [7] 

To jsou právní základy, na kterých soukromá bezpečnostní činnost staví. Dále rozvedu 

jen ty nejdůležitější, které jsou nutné pro tuto práci. 

1.1 Ústava ČR 

Ústava České republiky je s Listinou základních práv a svobod nejvyšším právním 

předpisem České republiky. Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince v 

roce 1992 a byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnosti 

nabyla dnem vzniku České republiky 1. ledna 1993. Skládá se z VIII hlav a preambule, což 

je úvodní prohlášení občanů České republiky. Ústava České republiky upravuje základní 

záležitosti, které se týkají občana České republiky. Stanovuje postup občanů ve státní 

správě, kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. [20] 
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1.2 Listina základních práv a svobod 

Za základní právní hledisko lze považovat zejména některá ustanovení zákona č.2/1993 

Sb., který je součástí Ústavy ČR. Pro soukromé bezpečnostní služby jsou podstatné 

především tyto deklarace práv:  

Článek 1: Lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 11: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

Článek 12: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, 

kdo v něm bydlí. 

Článek 14: Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

Článek 17: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

Článek 36: Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. [24] 

1.3 Občanský zákoník 

Občanský zákoník je jednou z nejdůležitějších norem pro soukromou bezpečnostní 

činnost. Je právním kodexem, který obsahuje nejen potřebná práva osob, ale i právní 

smluvní vztahy, které pomáhají realizovat převod práv zadavatele a provozovatele 

soukromé bezpečnostní činnost. [7] 

Občanský zákoník deklaruje ochranu práv a občana i právnických osob v §1 odst. 1: 

Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování práv a svobod, zejména ochrany 

osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. 

Práva osob jsou uvedena v ustanovení §4: Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, 

lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně něco jiného, je 

tímto orgánem soud. 

Dále definuje tzv. svépomoc, kdy občan má právo bránit se sám v §6: Jestliže hrozí 

neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným 

způsobem zásah sám odvrátit. 

Důležitý pro činnost soukromé bezpečnostní služby je §11: Fyzická osoba má právo na 

ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i 

soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.  
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§417 klade za povinnost odvrácení škody tomu, komu škoda hrozí: Komu hrozí škoda, 

je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. [25] 

1.4 Občanský soudní řád 

Jde o normu, která velmi ovlivňuje a řídí samotný praktický výkon ochrany osob a 

majetku a zejména činnost soukromých detektivů. [7] 

Zejména pak §120 odst. 1: Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých 

tvrzení. [27] 

1.5 Zákoník práce 

Je to jeden ze základních právních pramenů pro postavení soukromé bezpečnostní 

činnosti. Jeden ze základních rozdílů mezi příslušníkem ozbrojených sborů (například 

policista) a zaměstnance soukromé bezpečnostní služby je ten, že příslušník policie je ve 

služebním poměru, který umožňuje nařizovat mu práci (činnost) i velmi nebezpečnou, 

kterou je policista povinen snášet a vykonat. Zatímco zaměstnanec je v pracovněprávním 

vztahu, který mu poskytuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci značnou 

ochranu. [7] 

Podle §101 odst. 1: Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 

se týká výkonu práce. 

Podle § 106 odst. 2: Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má 

důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, 

popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné 

posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. [26] 

1.6 Trestní zákon 

Trestní zákon je důležitým pramenem práva pro výkon soukromé bezpečnostní 

činnosti, zejména proto, že obsahuje ustanovení §13 (nutná obrana) a §14 (krajní nouze). 

Znalost těchto ustanovení je pro výkonného pracovníka soukromé bezpečnostní služby 

nezbytná a porušením těchto dikcí se vystavuje trestnímu postihu jako každý občan ČR. [7] 

§13: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 
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§14: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému tímto 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. [22] 

1.7 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Trestní řád je právním pramenem spíše pro přímý výkon bezpečnostních metod. 

Rozvíjí některá práva deklarovaná v Listině základních práv a svobod, kterým je 

bezpochyby právo na obhajobu. [7] 

Nejdůležitějším předpisem, využívaným zejména strážní službou při ochraně osob a 

majetku, je ustanovení §76 odst. 2:  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. [23] 

1.8 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při 

zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do 

jiných států. 

Podstatný je §3 odst. 2, který říká: Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání 

osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. [21]   
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2 Integrovaný bezpečnostní systém 

Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen IBS) je tvořen kombinací pevnými 

stavebními konstrukcemi, nějakým druhem oplocení, elektronickým zabezpečovacím 

systémem (dále jen EZS) v kombinaci s kamerovými systémy, systémy kontroly vstupu, 

organizačními a režimovými opatřeními pro daný objekt. 

Strukturu IBS tedy tvoří prvky: 

 Mechanického zábranného systému – jejich posláním je ztížit 

pachateli jeho vniknutí do chráněného prostoru. 

 Signalizačních a monitorovacích systémů – jejich úkolem je 

registrace a předání informace, že došlo k napadení. 

 Systému organizačních opatření a ostrahy – mají převzít 

informaci, že došlo k napadení objektu. Systém vyhodnotí vzniklý stav a 

přijímá opatření k uvedení IBS do původního stavu. 

IBS značně snižuje možná rizika, ale ani sebelepší bezpečnostní systém kompletně 

neeliminuje a vždy zůstává tzv. zbytkové riziko. Proti těmto rizikům je třeba se pojistit. 

Graficky znázorněný systém bezpečnosti a ochrany majetku můžeme vidět na prvním 

obrázku. [17] 

 

Obr. č.1: Systém bezpečnosti a ochrany majetku [17] 

 

Zbytkové 
riziko 
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2.1 Úloha mechanických zábranných systémů IBS 

Jak můžeme vidět na obrázku výše, jsou mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) 

základním prvkem v IBS, od kterých se odvíjí celý koncept systému bezpečnosti a ochrany 

majetku. Jejich hlavním úkolem je ztížit násilné vniknutí nepovolané osoby do chráněné 

zóny nebo objektu. 

MZS poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Doba, kterou musí pachatel 

vynaložit na její překonání je v mnoha případech delší, než je pro něho únosné. Z hlediska 

záměru se jedná zejména o zabránění: 

 Násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru 

 Znehodnocení techniky a zařízení v chráněném prostoru 

 Krádeží předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

 Možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném 

prostoru 

Každý MZS je překonatelný. Odlišují se množstvím vynaložené energie, času a 

použitým nářadím či nástrojů k jejich překonání. Základním úkolem MZS je maximálně 

prodloužit dobu potřebnou pro překonání překážky. Dále se stanovuje minimální doba 

průlomové odolnosti MZS, odolnost MZS proti vloupání, stupeň rizika ohrožení objektu a 

optimálního průlomového času daného MZS. 

Mechanické zábranné systémy je možno využívat v rámci třech okruhů ochranných 

zón:  

 Obvodová ochrana – zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. 

 Plášťová ochrana – zabraňuje jakémukoliv narušení konvenčních i 

nekonvenčních vstupních jednotek objektu. 

 Předmětová ochrana – zabezpečuje prostory či úschovná místa, kde 

jsou uloženy peníze, cennosti, utajované skutečnosti atd. [17] 
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2.2 Úloha elektrických zabezpečovacích systémů 

Elektrické zabezpečovací systémy jsou prostředky technické ochrany, která v rámci 

zabezpečení objektů velmi účinně doplňuje bezpečnostní systém a má dva základní úkoly: 

 Podporovat klasickou ochranu (MZS) – zajišťovat a předávat 

informace o jejím napadení a umožňovat tak včasný zásah. 

 Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany 

 

EZS se skládá z několika základních komponent: 

• Ústředna - ovládá celý systém, spouští alarm 

• Klávesnice - pomocí které se odemyká a zamyká hlídaná oblast 

• Čidla - dodávají informace ústředně 

 

Ústředna - Každá ústředna je základním stavebním kamenem celého systému. Jednak 

zpracovává signály z čidel a klávesnice, ale také ovládá poplach. Například zavolá na dané 

telefonní číslo, nebo pošle SMS zprávu. Ústředna tedy může být připojená jak ke 

standardní telefonní síti (pevná linka), tak může mít modul pro GSM a mobilní služby. Při 

poplachu tak systém zavolá až na 5 nadefinovaných telefonních čísel, nebo pošle SMS. 

Pokud je ústředna vybavena GSM modulem, ústřednu lze také ovládat pomocí SMS. Jak 

nastavovat, tak také zjišťovat stav celého systému. Dále je možno naprogramovat například 

ovládání externích zařízení (vypínání, zapínání topení atd.) 

Klávesnice - Je vždy u vchodu do objektu. Zde se každý, kdo zná kód, přihlásí do 

systému a tím vypne zabezpečení objektu. Systém se také může vypínat a zapínat pomocí 

klíčenky. 

Čidla - Čidel existuje několik druhů - základní čidla na pohyb. Dále existují čidla na 

rozbití skla, detektor kouře či ohně nebo zatopení daného prostoru. Díky širokému výběru 

možností čidel je možno kombinovat ochranu objektu ke spokojenosti zákazníka. [16] 

 

EZS je z hlediska prostorového zaměření rozdělen na pět druhů:  

• Obvodová ochrana se také označuje jako perimetrická a signalizuje narušení 

obvodu objektu. Obvodem objektu se rozumí jeho katastrální hranice, které 

jsou vymezené přírodními nebo umělými bariérami.  
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• Plášťová ochrana ohlašuje narušení pláště objektu, kde je detekováno narušení 

konvenčních i nekonvenčních vstupů.  

• Prostorová ochrana je signalizace v chráněném prostoru, při které došlo k 

vniknutí pachatele do prostor chráněného objektu.  

• Předmětová ochrana je samostatné zabezpečení vybraných předmětů v objektu. 

Je zaměřena na předměty movitého charakteru ať už se jedná o cennosti, 

obrazy v galeriích nebo jiné předměty. Principem této ochrany je využití 

detektorů, které reagují na dotek, vibrace nebo pohyb.  

Monitorovací a kamerové systémy patří také do prostředků technické ochrany. Jsou 

velmi účinným prostředkem v oblasti zabezpečení majetku. Většinou se jedná o kamerové 

systémy CCTV (Closed Circuit Television, tedy uzavřený televizní okruh). Jde o použití 

kamer, ke sledování hlídaných prostor, zobrazování těchto prostor, popřípadě nahrávání 

těchto záběrů. Skládá z kamer, monitoru, pokud jde o kamerový systém se záznamem, tak 

z nahrávacího média a softwaru. Může být upraven dalšími doplňky, jako jsou mikrofony a 

reproduktory. 

Pomocí různých komunikačních kanálů (bezdrátově nebo koaxiálním či symetrickým 

vedením) lze bezpečnostní a kamerové systémy napojit i na PCO (pult centrální ochrany) 

a tím zajistit nepřetržitou kontrolu střeženého majetku.  

2.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a 

jeho sladění s provozem chráněného objektu. Ve své podstatě zajišťuje jednak možnost 

řádné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž snižuje zranitelnost chráněných zájmů 

množstvím dalších forem kriminální činnosti, jako je vandalismus, výtržnictví, loupeže a 

tak dále. V praxi jde o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob po objektu. V zásadě jde 

o prosazování a zavádění režimových opatření do každodenního života objektu. 

Režimová ochrana se dělí na: 

 Vnější – Tato opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek u 

chráněného objektu. 

 Vnitřní – Jde především o dodržování bezpečnostních směrnic jako je 

například: omezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy, 

režim pohybu materiálu a další [16] 

http://www.diseven.cz/napojeni-na-pco.html
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2.4 Fyzická ochrana 

Jde o ochranu prováděnou vrátnými, hlídači, strážnými, atd. Na její úrovni závisí 

výsledná účinnost všech ostatních druhů ochrany. I když jsou prostředky a postupy 

klasické, technické a režimové ochrany sebelepší, jsou užitečné jen do míry účinnosti 

reakce lidí. Fyzická ochrana je nejdražší, a proto je třeba ji promyšleně kombinovat 

s dalšími dostupnými prostředky ochrany, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivnosti. [16] 
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3 Obchodní akademie Opava 

Na konec teoretické části této bakalářské práci přidám informace o objektu, kterým se 

tato práce zabývá. Především půjde o historii obchodní akademie v Opavě (dále jen OA) a 

jeho umístění. 

3.1 Historie 

Ekonomické a obchodní školství v Opavě existuje již od roku 1851, kdy byla zřízena 

Německá gremiální obchodní škola, která existovala jako samostatný ústav 43 let. Roku 

1894 byla přejmenována na Slezskou obchodní školu. Vyučovacím jazykem však zůstala 

němčina. Od roku 1912 se vyučovalo česky a v roce 1920 vznikla Česká obchodní škola, 

jejíž rozvoj byl však přerušen okupací. Už před 2. světovou válkou plnila škola významnou 

vzdělávací funkci. Po roce 1945 se vystřídaly další názvy školy: hospodářská družstevní, 

střední ekonomická. Od roku 1990 se škola jmenovala Obchodní akademie a Obchodní 

škola, od roku 1996 Obchodní akademie a od roku 2000 nese název Obchodní akademie a 

Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež. V roce 1979 byla dokončena 

přístavba školy se šesti učebnami a v roce 1981 byla uvedena do provozu tělocvična, 

posléze vybudováno fitcentrum, dále bylo vyasfaltováno hřiště na školním dvoře. Dalšími 

investičními akcemi bylo zřízení bezbariérového přístupu do budovy včetně šikmé 

schodišťové plošiny a celková rekonstrukce plynové kotelny. Po roce 1989 byla zahájena 

postupná modernizace technického vybavení školy, jíž prošly všechny odborné učebny. Od 

roku 2003 i pro veřejnost funguje MEIS (Místní evropské informační středisko). V 80. 

letech byl zaveden studijní obor pro zrakově postiženou mládež. 

Do 31. 12. 2011 se škola nazývala Obchodní akademie, Opava, příspěvková 

organizace. Dnem 1. 1. 2012 dochází ke sloučení se školou Střední škola poštovních a 

logistických služeb, Opava, příspěvková organizace a nový název školy je Obchodní 

akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. [12]  
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3.2 Umístění obchodní akademie v Opavě 

Zabezpečovaný objekt se nachází na adrese Hany Kvapilové 20 v Opavě (viz obr. č. 2). 

Škola má ještě odloučené pracoviště na ulici Otická, kde sídlí Střední odborná škola 

logistická, a na ulici Mařádková má škola Domov pro mládež. OA je situovaná blízko 

centra, v její blízkosti je i vlakové nádraží i zastávka MHD. 

 

Obr. č. 2: Umístění OA na mapě [9] 
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4 Analýza rizik na obchodní akademii v Opavě 

Od této chvíle začíná praktická část této bakalářské práce. V ní shrnu statistiky 

kriminality, stávající zabezpečení objektu, provedu zvolenou analýzu a hodnocení rizik a 

poté navrhnu možná vylepšení, za účelem snížení těchto rizik. 

4.1 Statistiky kriminality v Opavě 

Z oficiálních statistik Policie České republiky za poslední tři roky vyplívá, že v roce 

2011 bylo zjištěno nejméně trestných činů a to 1572, z toho jich bylo objasněno 737. 

Vloupání do škol bylo zjištěno dvakrát, jednou se objasnilo. Další údaje jsou na grafech č. 

1-3. 

 

 
Graf č. 1: Statistika kriminality 2011 [autor] 
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 V roce 2012 bylo zjištěno 1904 trestných činů a 808 jich bylo objasněno. 

K vloupání do školy došlo třikrát, objasněno nebylo ani jedno. 

 
Graf č. 2: Statistika kriminality 2012 [autor] 

Do konce minulého roku bylo zjištěno 1867 trestných činů, z toho bylo objasněno 

822. Oproti minulému roku si můžeme všimnout snížení kriminality a zvýšení 

objasněnosti. Naproti tomu se zvýšil počet krádeží vloupáním do škol na 10, z toho 4 

objasněné. Podle statistik za vloupání mohl jednou recidivista a třikrát dítě (do 17 let). 

 
Graf č. 3: Statistika kriminality 2013 [autor] 
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4.2 Současné zabezpečení objektu 

V následující kapitole se zaměřím na stávající zabezpečení obchodní akademie 

v Opavě. Budu postupovat od obvodové ochrany, přes plášťovou, prostorovou až po 

předmětovou ochranu, poté se zmíním o současné režimové ochraně.  

4.2.1 Obvodová ochrana 

O obvodové ochraně se dá u objektu hovořit v jeho zadní části, kde plot o výšce  

2,5 m chrání školní dvůr, který slouží k parkování, dále dva vstupy do tělocvičny, která je 

se školou propojená chodbou, a poté další dva vstupy přímo do školy. Jak můžeme vidět na 

obrázku 3 je plot tvořen betonovou podezdívkou a sloupy, kovovými poli a pletivem. Dá se 

jím projít buď kovovou bránou pro automobily (je na obrázku č. 4), nebo menší brankou 

pro osoby. Dvůr se zamyká od 16:30 a v pátek od 15h. 

 

Obr. č. 3: Plot v zadní části objektu [10] 
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Obr. č. 4: Kovová brána [autor] 

Další část obvodové ochrany je v přední části objektu. Dosahuje výšky 1,6 m a 

chrání část pozemku školy a vstup do části objektu, který obývá školník. Plot má 

betonovou podezdívku, kovové sloupky a pole. Je opatřený bránou pro vozidla i menší 

brankou pro osoby (viz obrázek č.5).  

 

Obr. č. 5: Plot chránicí vstup do části objektu, který je obývaný školníkem [autor] 
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 Část školy se šatnami je bez oplocení. Zbytek objektu je obehnaný nízkým 

betonovým oplocením s kovovou tyčí o výšce asi 0,5 m, který spíše vymezuje hranici 

pozemku, než že by ho chránil (viz obrázek č. 6).  

 

Obr. č. 6: Nízké betonové oplocení [10] 
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4.2.2 Plášťová ochrana 

Plášť objektu je tvořen stavebními prvky objektu (stěny, střechy, atd.) a otvorovými 

výplněmi (především okna a dveře). Právě okna a dveře jsou nejčastěji používané pachateli 

pro vniknutí do objektu. Vstupů do školy je hned několik. Z ulice Náměstí Slezského 

odboje vede hlavní vchod do objektu (viz obrázek č. 7). Jde o dvoje dvoukřídlé kovové 

dveře se skleněnou výplní, které jsou propojené. 

 

Obr. č. 7: Hlavní vchod [autor] 

Další vchod vede z ulice Hany Kvapilové, kde jsou dvoje velké, těžké, dřevěné 

dveře, které se používají pouze v případě evakuace a za normálního provozu jsou zamčené 

i přes den (viz obrázek č. 8). Z boku objektu vedou dvoje dveře do jídelny a kuchyně, které 

jsou propojeny s objektem. Na obrázku č. 9 jde vidět, že jsou nově zrekonstruované. 
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Obr. č. 8: Vchod z ulice Hany Kvapilové [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Vchod do jídelny [autor] 

Zadní vchody do školy vedou ze školního dvora.  Dvoje starší dveře vedou přímo 

do školy (viz obrázek č. 10). Jsou opatřeny zámkem a zevnitř dveřní zarážkou. 

Rekonstruované dvoukřídlé dveře se skleněnou výplní na obrázku 11 vedou do tělocvičny, 

dveře se po každém použití zamykají. Jedny klíče mají učitelé tělocviku a druhé školník. 

Poslední dveře na obrázku č. 12 jsou také do tělocvičny, ale nepoužívají se a jsou trvale 

zamčené. Jsou to dvoukřídlé dveře se skleněnou výplní, které mají zevnitř mříže opatřené 

visacím zámkem. 
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Obr. č. 10: Vchod do školy ze dvora [autor] 

            

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Vchod do tělocvičny [autor]     Obr. č. 12:Nepoužívaný vchod do tělocvičny [autor]     

 Dalším nebezpečím jsou okna, která jsou umístěna v přízemí, protože jsou lehce 

přístupná. Taková okna jsou ve škole téměř všechna vyměněna za plastová a jsou opatřena 

kovovou mříží jako na obrázku č. 13. Kromě části budovy s hlavním vchodem a šatnami, 

kde jsou zatím dřevěná okna bez mříží. 
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Obr. č. 13: Okno v přízemí [autor] 

4.2.3 Režimová ochrana 

Za hlavním vchodem v objektu je recepce, kde jako součást školní praxe od 7:00 do 

14:30 působí žáci druhého ročníku. Součástí jejich práce je vydávání klíčů k šatnám, 

přičemž žák, který klíče chce, se musí podepsat do sešitu a udat čas a datum. Dále pokud 

přijde cizí osoba, tak musí vyplnit jméno, účel návštěvy a datum s časem příchodu a 

odchodu. Dále po začátku hodiny ověřuje, že jsou všechny šatny zamčeny a klíče vráceny.  
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4.3 Analýza rizik 

Jelikož pro analýzu a hodnocení rizik využívám semikvantitativní metody, je třeba 

provést i verifikační analýzu. Pro identifikaci a modelaci rizik jsem sestrojil Ishikawův 

diagram příčin a následků. Poté jsem rizika rozdělil na procesní a strukturální. Následně 

jsem vypočítal riziko metodou analýzy selhání a jejich dopadů a jako verifikační analýzu 

jsem zvolil metodu souvztažnosti.  

4.3.1 Ishikawův diagram 

Pro identifikaci a modelaci rizik jsem zvolil Ishikawův diagram (obr. č. 14), známý 

taky jako diagram rybí kosti. V diagramu jsou graficky znázorněné zásadní příčiny, které 

mohou způsobit řešený problém. Problém, který řeší diagram v mojí práci je narušení 

bezpečnosti objektu. 
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Obr. č. 14: Ishikawův diagram [autor]  
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4.3.2 Analýza selhání a jejich dopadu 

Tato analýza, známá pod zkratkou FMEA, je postup založený na rozboru způsobů 

selhání a jejich důsledků. Postupně se do tabulek č. 2 a 3 doplňují koeficienty z tabulky č. 

1. Poté využiji vzorce (1), ze kterého získám výslednou míru rizika. Pro vyhodnocení rizik 

jsem využil Paretova principu 80/20  a pro grafické znázornění Lorenzovu křivku. 

(1) R = P * N * H 

 Tab. č. 1: Koeficienty pro výpočet metody FMEA [15] 

R (MPR) Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

4-10 akceptovatelné riziko 2 spíše nepravděpodobná 

11-50 mírné riziko 3 pravděpodobná, reálná hrozba 

51-100 nežádoucí riziko 4 velmi pravděpodobný vznik 

101-125 nepřijatelné riziko 5 trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 1 
riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 
2 

snadno odhalitelné riziko během 

pár minut 

3 
střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, 

vyšší 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká 
4 

nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 5 neodhalitelné riziko 

 
    Tab. č. 2: Procesní rizika [autor] 

 

  

Procesní rizika 

č. událost P N H R 
Paretův 

princip 

Komulativní 

četnost 
1. Vnesení nebezpečného předmětu nebo látky 4 5 4 80 25,16% 25,16% 

2. Nedůsledná kontrola vstupu 5 4 3 60 18,87% 44,03% 

3. Spolupráce zaměstnance s pachatelem 2 4 4 32 10,06% 54,09% 

4. Vloupání 2 5 3 30 9,43% 63,52% 

5. Ztráta nebo krádež klíčů 3 3 3 27 8,49% 72,01% 

6. Nezajištění vstupních otvorů 3 3 3 27 8,49% 80,50% 

7. Spolupráce studenta s pachatelem 2 3 4 24 7,55% 88,05% 

8. Krádeže ze šaten 3 2 2 12 3,77% 91,82% 

9. Vykradení vozidel 2 2 2 8 2,52% 94,34% 

10. Kapesní krádeže 3 1 2 6 1,89% 96,23% 

11. Krádež vozidla 1 3 2 6 1,89% 98,11% 

12. Krádeže volně položených věcí 3 1 2 6 1,89% 100,00% 
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Graf č. 4: Grafické znázornění procesních rizik [autor] 

 
    Tab. č. 3: Strukturální rizika [autor] 

 

Strukturální rizika 

č. událost P N H R 
Paretův 

princip 

Komulativní 

četnost 

1. Přelezení plotu 5 3 5 75 23,73% 23,73% 

2. Vniknutí do objektu okny 3 4 3 36 11,39% 35,13% 

3. Vniknutí do objektu dveřmi ze dvora 3 4 3 36 11,39% 46,52% 

4. Vniknutí do objektu přes tělocvičnu 3 4 3 36 11,39% 57,91% 

5. Prostříhání pletiva 3 3 3 27 8,54% 66,46% 

6. Vniknutí do objektu hlavními dveřmi 2 4 3 24 7,59% 74,05% 

7. Neoprávněný vstup do neveřejného prostoru 4 2 3 24 7,59% 81,65% 

8. Překonání zámku brány 2 3 3 18 5,70% 87,34% 

9. Vniknutí do objektu střechou 2 2 3 12 3,80% 91,14% 

10. Probourání brány nebo plotu 2 3 2 12 3,80% 94,94% 

11. Požár 2 3 2 12 3,80% 98,73% 

12. Vniknutí do vozidla 2 2 1 4 1,27% 100,00% 

     
316 
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Graf č. 5: Grafické znázornění strukturálních rizik [autor] 

4.3.3 Analýza metodou souvztažnosti 

Tato metoda slouží k ohodnocení jednotlivých rizik a k hledání vazeb mezi nimi. 

Identifikovaná rizika jsem získal z metody FMEA a pomocí metody souvztažnosti jsem se 

pokusil předchozí výsledky verifikovat. Na tabulkách č. 4 a 6 jsou vazby mezi 

jednotlivými riziky a ve sloupcích Kar a řádcích Krb je suma jejich hodnot. 

  Tabulka č. 4: Procesní rizika [autor] 
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Rb Ra 

č. Identifikovaná rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Σ Kar 

1. Vnesení nebezpečného předmětu nebo látky x 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 

2. Nedůsledná kontrola vstupu 1 x 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

3. Spolupráce zaměstnance s pachatelem 0 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4. Vloupání 1 1 1 x 1 1 1 0 0 1 0 1 8 

5. Ztráta nebo krádež klíčů 0 0 1 0 x 0 1 0 0 1 0 1 4 

6. Nezajištění vstupních otvorů 0 0 1 0 1 x 1 0 0 0 0 0 3 

7. Spolupráce studenta s pachatelem 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 

8. Krádeže ze šaten 0 1 1 1 1 1 1 x 0 0 0 0 6 

9. Vykradení vozidel 0 1 1 0 1 0 1 1 x 1 0 1 7 

10. Kapesní krádeže 0 0 1 0 0 0 1 0 0 x 0 0 2 

11. Krádež vozidla 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 x 1 6 

12. Krádeže volně položených věcí 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 x 4 

 
Σ Krb 2 5 10 3 6 4 10 2 1 4 0 5 
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Na tabulkách č. 5 a 7 jsou koeficienty rizika, získané procentuální vyjádření sum 

Kar  a  Krb, které se použijí pro sestrojení grafu č. 6 a 7. 

   Tab. č. 5: Koeficienty procesních rizik [autor] 

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

Kpr 18,2 45,5 90,9 27,3 54,6 36,4 90,9 18,2 9,1 36,4 0,00 45,5 

Kar 54,6 36,4 9,1 72,7 36,4 27,3 9,1 54,6 63,6 18,2 54,6 36,4 

Z tabulek č. 5 a 7 jsem získal maximální a minimální hodnoty, ze kterých jsem 

vzorci (2) a (3) získal osu O1 a osu O2, které ohraničují kvadranty vyjadřující závažnost 

rizik. Hodnota s vyjadřuje spolehlivost systému a je stanovena na 80%. 

kar max = 72,73  kar min = 9 (2) O1 = 100 - [(Karmax - Karmin)/100]*s = 49,088 

kpr max = 90,91  kpr min = 0 (3) O2 = 100 - [(Kprmax – Kprmin)/100]*s = 27,27 

 
Graf č. 6: Matice procesních rizik [autor] 

Při verifikační analýze metodou souvztažnosti u procesních rizik bylo zjištěno jako 

primární riziko vloupání. Mezi sekundární se řadí nedůsledná kontrola vstupu, spolupráce 

zaměstnance s pachatelem, ztráta nebo krádež klíčů, nezajištění vstupních otvorů, 

spolupráce studenta s pachatelem, krádež volně položených věcí a krádeže kapesní. 

Vnesení nebezpečného předmětu nebo látky bylo vyhodnoceno jako riziko ve třetím 

kvadrantu, tudíž žádné primárně nebezpečné riziko. 
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 Tab. č. 6: Strukturální rizika [autor] 

 

   Tab. č. 7: Koeficienty strukturálních rizik [autor] 

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

Kpr 54,55 9,09 9,09 9,09 72,73 9,09 45,45 63,64 9,09 81,82 0,00 0,00 

Kar 27,27 45,45 45,45 45,45 9,09 9,09 81,82 0,00 36,36 9,09 18,18 36,36 

 

kar max = 81,82          kar min = 0 (2) O1 = 100 - [(Karmax - Karmin)/100]*s = 34,544 

kprmax = 81,82  kprmin = 0 (3) O2 = 100 - [(Kprmax - Kprmin)/100]*s = 34,544 

 
Graf č. 7: Matice strukturálních rizik [autor] 
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č. Identifikovaná rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kar 

1. Přelezení plotu x 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

2. Vniknutí do objektu okny 1 x 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

3. Vniknutí do objektu dveřmi ze dvora 1 0 x 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

4. Vniknutí do objektu přes tělocvičnu 1 0 0 x 1 0 1 1 0 1 0 0 5 

5. Prostříhání pletiva 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 0 1 

6. Vniknutí do objektu hlavními dveřmi 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 1 

7. Neoprávněný vstup do neveřejného prostoru 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 0 0 9 

8. Překonání zámku brány 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

9. Vniknutí do objektu střechou 1 0 0 0 1 0 0 1 x 1 0 0 4 

10. Probourání brány nebo plotu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 0 0 1 

11. Požár 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 0 2 

12. Vniknutí do vozidla 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 x 4 

 
krb 6 1 1 1 8 1 5 7 1 9 0 0 
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U strukturálních rizik verifikační analýza vyhodnotila jako primárně nebezpečné riziko 

neoprávněný vstup do veřejného prostoru. Jako sekundárně nebezpečné je vyhodnoceno 

veškeré překonání obvodové ochrany. Ve třetím kvadrantu je překonání plášťové ochrany, 

kromě vniknutí do objektu hlavním vchodem. 
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5 Bezpečnostní opatření 

Podle principu ALARA by neměla hodnota opatření snižující odhalená rizika překonat 

10% hodnoty chráněných aktiv. Tato částka byla ekonomkou školy stanovena na 

16 294 452 Kč. To znamená, že se může navrhnout opatření do hodnoty asi 1 600 000 Kč. 

5.1 Režimová ochrana 

Mezi nejvýznamnější procesní bezpečnostní rizika, byla vyhodnocena nedostatečná 

kontrola vstupu. Je to především z toho důvodu, že se o její kontrolu starají žáci druhého 

ročníku v rámci bezplatné praxe, a proto projít kolem nich není problém. Proto bych na 

recepci najmul zaměstnance místní soukromé bezpečnostní agentury, kdy se cena jednoho 

pracovníka pohybuje okolo 150 Kč za jednu hodinu. Jeho povinnosti by byly zejména 

ohlašování a zápis osob do knihy návštěv, výdej a příjem klíčů, obsluha EZS, evidence 

vozidel a další. Nastupoval by jako žáci doposud v 7 hodin, ale končil v 17 hodin. Tímto 

opatřením bych snížil hned několik procesních rizik, jako je nedůsledná kontrola vstupu, 

ztráta nebo krádež klíčů či vnesení nebezpečného předmětu do objektu, která byla 

vyhodnocena jako nejzávažnější. 

Dalším mnou navrženým opatřením by bylo zavedení docházkového systému. Systém 

bych zvolil od společnosti Z-WARE. Tento systém dokáže evidovat docházku do školy jak 

pro studenty, tak pro zaměstnance. Pro identifikaci se mohou používat karty ISIC, které 

jsou mezinárodně uznávané jako studentské průkazy nebo lze použít čipy či jiné 

bezkontaktní karty. Tento docházkový systém i s terminálem je nabízen od 27 980 Kč a lze 

ho rozšířit i na přístupový systém do objektu. 

Školní dvůr, kde parkují vozidla nebo kola studentů a zaměstnanců není chráněn 

vůbec. Brána je otevřená od cca 7:30 do 16:30 a dvůr je po tuto dobu nehlídaný. Proto 

bych pro vjezd do dvora zavedl přístupový systém, který zamezí parkování v objektu 

nepovolaným osobám a zkomplikuje případnou krádež vozidla. Za bránu bych postavil 

automatickou závoru (například závoru Nice s kompletní sadou za 28 968 Kč). Závora by 

reagovala na kartu ISIC stejně jako docházkový systém. Dálkový ovladač bude mít 

zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, který bude parkoviště monitorovat 

z recepce.  
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5.2 Obvodová ochrana 

U strukturálních rizik bylo jako největší riziko vyhodnoceno přelezení plotu. Plot 

kolem dvora v zadní části objektu je dostačující, ale zbytek obvodové ochrany v podstatě 

chybí. Proto jako opatření navrhuji postavení plotu, který bude začínat od konce zadního 

plotu, který povede kolem zbytku celého objektu. Dohromady by šlo asi o 180 m (umístění 

nového plotu je na obrázku č. 15) této ochrany. Pro výpočet ceny jsem použil on-line 

kalkulátor plotů. Cena za pozinkované pletivo, betonové podhrabové desky, dvě nové 

branky a jedné hlavní brány včetně jedné řady ostnatých drátu a zábran proti přelezení 

branek (na obrázku č. 14 takzvané pilky) s montáží i dovozem by vyšla asi na 215 000 Kč. 

 

Obr. č. 15: Zábrany proti přelézání [19] 
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Obr. č. 16: Umístění nového plotu [10] 

5.3 Plášťová ochrana 

Co se týká plášťové ochrany, tak podle analýz spočívá největší riziko v překonání 

oken, zadních dveří ze dvora, dveří do tělocvičny a hlavních dveří.  

Hlavní vstupní dveře bych opatřil zesílenou čirou ochrannou folií SC 7. Ta slouží 

k ochraně před vniknutím do objektu a v případě rozbití skla chrání před zraněním. Od 

firmy NEXT se dá koupit včetně instalace za 740 Kč za 1 m
2
. 

Do oken v přízemí, kde ještě nejsou, bych nainstaloval mříže, jako jsou na obrázku č. 

13. Jde o 18 oken u šaten. Jejich zamřížování vyjde asi na 41 000 Kč.  

Dveře vedoucí ze dvora přímo do objektu jsou už dle mého v nevyhovujícím stavu, a 

jelikož byly metodou FMEA vyhodnoceny jako třetí nejrizikovější strukturální nebezpečí, 

tak bych je vyměnil za bezpečnostní dveře Premium od firmy HT Dveře, jedny za 19 990 

Kč včetně veškerých prací, kování, zárubní i prahu. Dveře jsou bezpečnostní třídy 3, mají 

trny proti vysazení, horní zamykání, spodní zamykání, pojistku proti úplnému otevření a 

dva zámky. Vidět jsou na obrázku č. 16.  
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Obr. č. 17: Bezpečnostní dveře Premium [6] 

5.4 Technická ochrana 

V objektu se nenachází žádná technická ochrana, proto je třeba, k zabezpečení pomocí 

EZS obstarat všechny její části. Jako ústřednu bych zvolil bezdrátový systém od Jablotronu 

JA-63KRX (viz obrázek č. 18) a to kvůli jednoduché instalaci jednotlivých prvků. Na 

základní desce ústředny jsou 4 vstupní svorky pro drátové smyčky s jednoduchým nebo 

dvojitým vyvažováním. Její rádiový modul obsahuje 16 bezdrátových zón pro snímače. To 

umožňuje přiřazení až 32 senzorů. Pořizovací hodnota jedné je 4 963 Kč.  

Jako klávesnici jsem vybral bezdrátovou klávesnici JA-63F (na obrázku č.19), 

především kvůli jednoduché instalaci. Opět od firmy Jablotron za 1 953 Kč. 
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   Obr. č. 18: JA-63KRX [4]         Obr. č. 19: JA-63F [4] 

 
Obr. č. 20: JA-60P [4] 

Do chodeb je třeba pořídit detektory pohybu. Vzhledem k ústředně jsem vybral 

bezdrátový detektor pohybu na obrázku č. 20, JA-60P. Stejně jako magnetický snímač 

výše provádí pravidelně autotest a při pokusu o odstranění vyšle sabotážní signál do 

ústředny. Jde o pasivní infračervený senzor od Jablotronu, který má vysokou odolnost vůči 

falešným poplachům. Jeden vyjde na 1 305 Kč. 

Ústřednu bych připojil na pult centralizované ochrany místní soukromé bezpečnostní 

agentury, kdy se cena pohybuje kolem 1 000 Kč za měsíc. V ceně je vyhodnocení 

poplachu, vyslání zásahové hlídky, kontrola objektu, zadržení pachatele i následné 

kontaktování policie a informování majitele objektu. 

Jelikož je objekt umístěný blízko centra, bylo by dobré k ústředně připojit i 

bezdrátovou venkovní sirénu JA-63A (viz obrázek č. 21). Její cena je 2 655 Kč, vydává 

silný akustický a optický signál v případě neoprávněného vniknutí do objektu. Sirénu bych 
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umístil do přední části objektu směrem k ulici Hany Kvapilové, jelikož se tam i 

v pozdějších hodinách pohybují lidé i vozidla. 

 

       Obr. č. 21: JA-63A [4] 

Do počítačových tříd nebo do místností s drahým vybavením bych umístil 

kombinovaný bezdrátový detektor JA-80PB (na obrázku č. 22). Tento detektor je vybaven 

digitálním PIR snímačem pohybu a duálním senzorem pro rozbití skla (až do 9 m). Je 

možné k němu připojit senzor otevření dveří. Jedním senzorem je tak možné hlídat celou 

třídu. Cena jednoho senzoru je 2 151 Kč. 

 

Obr. č. 22: JA–80PB [4] 

Další součástí technické ochrany bude kamerový systém bez záznamu, který se skládá 

ze dvou kamer. Tyto kamery budou monitorovat vjezd pro vozidla a školní dvůr. Vybral 

jsem vodotěsnou venkovní dome kameru od Sony, typ ADV25S70. Objektiv má 
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nastavitelný zoom od 4 do 9 mm a úhel záběru až 70°. Zařízení je možné ovládat dálkově 

přes OSD menu pomocí ovladače. Kamera je na obrázku č. 23 a její umístění je na obrázku 

č. 24. Obraz bude přenášen na monitor umístěný na recepci. Cena jedné kamery je 2 895 

Kč. 

 

Obr. č. 23: Venkovní kamera Sony [1] 

 

Obr. č. 24: Umístění kamer na dvoře [10] 
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5.5 Prostorové zabezpečení 

Jelikož jsou počítačové třídy vybaveny drahými přístroji (počítače, interaktivní tabule, 

tiskárny, atd.), jejich dveře bych vyměnil za bezpečnostní. Zvolil jsem dveře Universal 

opět od firmy HT dveře. Včetně veškerých prací, kování, zárubní i prahu a s doloženým 

certifikátem a protokolem o zkoušce vyjdou na 14 990 Kč. Dveře jsou bezpečnostní třídy 

1, mají trny proti vysazení a dva zámky. Vidět jsou na obrázku č. 25. 

 

Obr. č. 25: Bezpečnostní dveře Universal [6] 

5.6 Rozmístění bezpečnostních opatření 

Pro lepší přehlednost jsem se rozhodl zakreslit umístění čidel do schématického 

nákresu objektu (viz obr. č. 26 – 28). Na schématu jsem označil pasivní infračervené 

senzory JA-60P, které jsem umístil na chodby, kombinované detektory JA-80PB, které 

jsou v počítačových učebnách, také mříže, které jsem navrhnul nainstalovat na okna, 

bezpečnostní dveře a folii na hlavních dveřích. 
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Obr. č. 26: 1. NP objektu [autor] 
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Obr. č. 27: 2. NP objektu [autor] 
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Obr. č. 28: 3. NP objektu (budova A a B) [autor] 
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5.7 Náklady na zabezpečení 

Pro upřesnění nákladů na provedení navrhovaných úprav jsem sestavil tabulku č. 8, 

kde budou jednotlivé bezpečnostní prvky orientačně vyčísleny. 

Tab. č. 8: Orientační vyčíslení nákladů [autor] 

Bezpečnostní prvek Typ 
Cena za ks, m

2
 

[Kč] 
Počet ks, m

2
, m 

Cena 

celkem [Kč] 

Docházkový systém Z-WARE 27 980 1 27 980 

Automatická závora Nice 26 576 1 26 576 

Plot - 1 194 180 215 000 

Ochranná folie SC 7 740 18 13 320 

Mříže do oken Ocelové 1860 22 40 920 

Bezpečnostní dveře Premium 19 990 2 39 980 

Bezpečnostní dveře Universal 14 990 9 134 910 

Ústředna JA-63KRX 4 963 1 4 963 

Klávesnice JA-63F 1 953 1 1 953 

Pohybový detektor JA-60P 1 305 10 13 050 

Kombinovaný 

detektor 
JA-80PB 2 151 9 19 359 

Venkovní siréna JA-63A 2 655 1 2 655 

Venkovní kamera ADV25S70 2 895 2 5 790 

Celková cena návrhu: 538 838 

 

 K ceně návrhu je třeba připočítat ještě cenu služeb bezpečnostní agentury za 

najmutí zaměstnance na recepci a připojení EZS k pultu centralizované ochrany. Tuto 

částku jsem vyčíslil přibližně na 38 500 Kč za měsíc. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu současného zabezpečení fyzické 

ochrany objektu obchodní akademie v Opavě, identifikace rizik, která mohou narušit 

bezpečnost této školy a navrhnout dostatečná opatření, která sníží tato rizika na 

akceptovatelnou úroveň a to, podle principu ALARA, za cenu nižší než je 10% hodnoty 

chráněného majetku. 

Na začátku praktické části práce jsem zjistil ze statistik kriminality rizika, která 

ohrožují objekt. Podle těchto údajů se krádeže vloupáním za poslední 3 roky drží ve 

vysokých číslech. Každý rok bylo v tomto rozmezí spácháno přes 300 vloupání a jejich 

objasněnost dosáhla hodnoty kolem 22%. Z toho k vloupání do školního objektu došlo 

nejvíce roku 2013 a to 10. 

Dalším krokem bylo zjištění současného zabezpečení školy. Ve škole se v současné 

době nachází pouze mechanické zábranné systémy perimetrické a plášťové. Mají 

zavedenou také režimovou ochranu ve formě recepce, kde žáci 2. ročníku vydávají klíče a 

evidují návštěvy. 

Následně jsem mohl začít s analýzou rizik objektu. Pro identifikaci a modelaci rizik 

jsem použil Ishikawův diagram. Zjištěná rizika jsem rozdělil na procesní a strukturální, 

vypočítal míru rizika metodou selhání a jejich dopadů (FMEA), provedl vyhodnocení 

Paretovým principem 80/20 a graficky znázornil Lorenzovou křivkou. Jelikož jde o 

semikvantitativní metodu, bylo třeba ještě provést verifikaci metodou souvztažnosti. 

 Na základě analytického vyhodnocení byly využity prostředky ke snížení rizik na 

akceptovatelnou úroveň. U procesních rizik jsem se zaměřil především na nedostatečnou 

kontrolu vstupu. Podle mého se riziko značně sníží najmutím profesionálních zaměstnanců 

bezpečnostní agentury na recepci, zavedení docházkového systému a pro parkování na 

dvoře zavedení přístupového systému. Navíc pro dohled nad školním dvorem jsem 

navrhnul dvě kamery, které budou tyto prostory monitorovat a jejich obraz přenášet na 

recepci. 

Další procesní riziko, na které jsem se zaměřil, bylo vloupání. To souvisí hned 

s několika strukturálními riziky vyhodnocené analýzou, jako je přelezení plotu nebo 

vniknutí do objektu okny či dveřmi. Z důvodu neúplné obvodové ochrany jsem navrhl 
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postavení nové části plotu o výšce 2 metry. Jelikož dveře ze dvora do objektu nejsou 

v příliš vyhovujícím stavu, rozhodl jsem se je vyměnit za bezpečnostní. Pro hlavní dveře 

jsem navrhl bezpečnostní folii. Dále jsem využil toho, že na většině oknech je již 

nainstalovaná mříž a navrhl jsem ji nainstalovat i na ostatní. 

Technická ochrana se ve škole zatím nenachází, a tak jsem navrhl nový bezdrátový 

elektronický zabezpečovací systém od firmy Jablotron. Do chodeb jsem navrhnul PIR 

detektory pohybu a do tříd s drahým vybavením kombinovaný detektor. V případě detekce 

narušení objektu spustí optická a akustická signalizace venkovní sirény a bude 

informována bezpečnostní agentura. 

Účelem práce bylo navrhnout opatření, která zvýší míru zabezpečení školního objektu 

proti rizikům, která ohrožují bezpečnost objektu. Myslím, že především zavedením 

technické ochrany a vylepšením režimové ochrany se výrazně zvýšila šance odhalit možné 

vloupání do objektu či vstup neoprávněných osob do objektu. Napojením EZS na pult 

centralizované ochrany zajistíme rychlý zásah bezpečnostní agentury. Postavením plotu 

v navrhované výšce, by se navíc ztížila a časové protáhla cesta pachatele do objektu nebo 

z objektu ven a totéž platí u vylepšené plášťové ochrany (mříže na okna, bezpečnostní 

dveře, bezpečnostní folie na hlavní vstupní dveře). Celková hodnota tohoto zabezpečení by 

se pohybovala kolem 580 000 Kč a podle mého názoru by výrazně zvýšila ochranu objektu 

a naopak snížila rizika, která škole hrozí. 
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