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Úvod 

 

Pocit bezpečí je jedna ze základních potřeb člověka. Tuto skutečnost uvádí i známý 

americký psycholog Abraham Harold Maslow ve své pyramidě lidských potřeb z roku 

1943, takzvané Maslowově pyramidě potřeb. Pocit bezpečí dokonce řadí na druhé 

místo hned za potřebami fyziologickými. 

Již od počátku lidstva lidé používali primitivní prvky ochrany k ochraně sebe 

a svého majetku. Hrozbě nebezpečí lidé museli čelit nejen ze strany nepřátel, ale také 

ze strany přírodních sil. Zajištění bezpečnosti bylo nejprve plně v rukou lidí 

samotných. S postupem času a vývojem technologií mohli lidé, začít spoléhat na 

jednoduché zabezpečovací systémy, které byly schopny je na mimořádné události 

upozornit. První a nejjednodušší zabezpečovací systémy využívaly spínací či rozpínací 

kontakty. Systémy zabezpečení, jaké známe dnes, se začaly prudce vyvíjet zejména po 

druhé světové válce. K tomuto rozvoji vedly hlavně rychle se rozvíjející počítačové 

systémy, stále kvalitnější součástky a objevení nových druhů čidel. I přes všechen tento 

pokrok je třeba při plánování fyzické ochrany počítat s tím, že žádné zabezpečení není 

stoprocentní a je překonatelné.  

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral zabezpečení výchovného 

ústavu, zejména kvůli jeho specifičnosti. V zařízeních jako je toto, je třeba brát na 

zřetel nejen možnost vniku nepovolané osoby z vnějšku, ale zároveň je nutné počítat 

s nezákonným jednáním žáku a svěřenců uvnitř budovy. Dalším problémem při 

zajištění bezpečnosti je nutnost splňování podmínek pro školské zařízení a těmito 

bezpečnostními opatřeními nijak neomezovat žáky uvnitř.  

 V teoretické části této práce se budu věnovat teorii k technické a požární 

bezpečnosti a s tím souvisejícími pojmy. Uvedu několik typů zabezpečovacích systémů 

spolu s jejich fyzikálními principy. Druhá polovina teoretické části pak bude obsahovat 

stručné seznámení s výchovným ústavem samotným, spolu se souvisejícími platnými 

právními předpisy. Praktická část je zaměřena zejména na zhodnocení současného 
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stavu technické a požární bezpečnosti. Na základě informací získaných pomocí 

analytické metody poté navrhnu vylepšení současného stavu zabezpečení. 
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Rešerše 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: II. Díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 1. 

vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 205s. ISBN 80-7251-076-2. 

Toto skriptum obsahuje problematiku poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Zabývá se zejména rozdělením na jednotlivé prvky prostorové, plášťové, 

obvodové a předmětové ochrany. Dále pak popisuje jejich využití a fyzikální principy. 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: I. Díl, Mechanické zábranné systémy II. 1. 

Vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6 

 Publikace obsahuje veškeré informace související s technickou ochranou objektů. 

Podrobně rozebírá teorii mechanických zábranných systémů. Dále pak tyto prvky rozděluje 

na zábranné systémy obvodové, plášťové a předmětové ochrany. Obsahuje také výčet 

jednotlivých prvků a jejich využití, v závěru pak popisuje způsoby přepravy cenností 

a peněz. 

KŘEČEK, S. Příručka zabezpečovací techniky. 2. Vydání. Blatná: Blatenská 

tiskárna, 2003, 351 s., ISBN: 80-902938-2-4. 

Publikace se zabývá poplachovými zabezpečovacími a tísňovými signály. 

Obsahuje historii a popis vývoje tohoto odvětví spolu s veškerým rozdělením, které se 

zabezpečení týkají a dále podrobně rozepsané jednotlivé druhy ochran spolu s uvedenými 

zástupci.  

ŠČUREK, R., Ochrana objektu – Základní právní normy upravující ochranu 

objektů. Skriptum. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 37 s. 

 Skriptum je určeno ke studiu pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

Publikace uvádí ucelený přehled veškerých právních předpisů a technických norem 

souvisejících s fyzickou ochranou. 
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1 Právní předpisy a technické normy 

Při plánování zabezpečení objektu, je třeba vycházet z platných právních předpisů 

daného státu a respektovat je. Pro oblast ochrany osob a majetku v České republice 

neexistuje souhrnný právní předpis. Proto se při plánování komplexní ochrany objektu 

musí vycházet z celé řady právních norem, které tuto problematiku nějakým způsobem 

upravují. 

1.1 Základní právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., schválena byla dne 16. 

Prosince 1992 Českou národní radou. Spolu s Listinou základních práv a svobod je 

základním a nejvyšším zákonem státu. V souladu s českou ústavou musí být všechny 

ostatní zákonné normy. Článek 2 Ústavy České republiky dovoluje občanům činit vše, co 

není zákony přímo zakázáno a zajišťuje, že nemůže být nucen činit, co zákon neukládá. 

Článek 4 tohoto zákona pak zajišťuje ochranu základních práv a svobod soudní mocí. [16] 

[10] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla přijata jako zákon č. 2/1993 Sb. a je 

součástí ústavního pořádku ČR. Tento zákon obsahuje základní práva a svobody, které 

stanovují vztah mezi státem a občanem. Základní lidská práva a svobody uvedené v Listině 

základních práv svobod jsou nezrušitelná a nedotknutelná, jejich omezení je možné pouze 

na základě zákona. Zde je uvedeno několik vybraných článků, které souvisí s tématem této 

práce: 

Čl. 1. – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva 

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Čl. 6. – Nikdo nesmí být zbaven života. Každý má právo na život. Lidský život je 

hoden ochrany již před narozením. 



5 

 

ČL. 7. – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem. 

Čl. 11. – Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

sejný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. [17] [10] 

Trestní zákoník 

Trestní zákoník, byl 1. 1. 2010 přijat jako zákon 40/2009 Sb. Tento zákon 

uceleným způsobem upravuje trestní právo hmotné. Účelem tohoto zákona je chránit 

zájmy společnosti, státu i zájmy a práva fyzických a právnických osob. Zákon přesně 

definuje, která jednáni jsou trestným činem, upravuje trestní odpovědnost a obsahuje 

tresty, které je možné za jednotlivé trestné činy uložit. S bezpečností osob a majetku 

souvisí zejména paragrafy, které popisují tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, tedy 

jednání, které by za jiných okolností bylo trestným činem. Jedná se o tyto paragrafy: 

§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněného trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

§ 30 Svolení poškozeného 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním 

osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové 
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svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že 

osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu 

a svým poměrům. 

§ 31 Přípustné riziko 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání 

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

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

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

výsledku dosáhnout jinak. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [18] [10] 

Trestní řád 

Trestní řád neboli zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů obsahuje postupy orgánů činných v trestním řízení. Zákon tyto 

postupy upravuje tak, aby trestné činy byly odhaleny a jejich pachatelé spravedlivě 

potrestáni. S ochranou osob a majetku souvisí zejména paragraf § 76 odstavec 2 – zadržení 

osoby podezřelé: 

(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. [20] 

Zákoník práce 

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

vymezuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu práce. Pro téma této 

práce jsou důležité zejména 2 paragrafy: 

§ 101 
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(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

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

výkonu práce.  

§ 102 

 (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. [21] 

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve 

znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je ochrana osobních údajů fyzických 

osob. Zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování těchto informací a určuje kdo je 

oprávněn tyto informace shromažďovat a uchovávat tak, aby se zabránilo jejich zneužití. 

[19] 

1.2 Technické normy 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace: 2000.  

ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000.  

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000.  

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí: 

2000.  

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002.  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty: 2000 [11] 
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2 Technická a požární bezpečnost 

Technická bezpečnost, nebo také fyzická ochrana se skládá z technických, režimových 

a organizačních opatření, která slouží jako prevence neoprávněného nakládání s majetkem. 

Abychom dosáhli co nejvyšší úrovně zabezpečení, je třeba tyto prvky propojit 

a zkombinovat. Jak můžeme vyčíst z tzv. koláče bezpečnosti (Obrázek 2.1), všechny druhy 

ochrany se považují za stejně důležité. Pro systémy zabezpečení také platí, že systém je tak 

účinný, jak je účinný jeho nejslabší článek. [4] 

 

Obrázek 2.1 – Koláč bezpečnosti 

 

2.1 Technická ochrana 

Do technické ochrany patří mechanické zábranné systémy, které bývají 

označovány také jako klasická ochrana, a poplachové zabezpečovací a tísňové signály 

(dále jen PZTS). Posláním mechanických zábranných systémů je zejména ztížení vniknutí 

do střeženého prostoru či odrazení potenciálního pachatele od trestného činu. Na rozdíl od 

klasické ochrany jsou pak PZTS určeny k detekci vniknutí či pokusu o vniknutí pachatele 

a jeho oznámení na příslušnou ústřednu. [14] 

Technická 
ochrana 

Režimová 

ochrana 

Fyzická 

ostraha 
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2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy tvoří základ každého systému zabezpečení. 

Úkolem těchto prostředků je odradit pachatele od násilného vniknutí do chráněného 

objektu nebo mu tuto činnost co nejvíce znesnadnit. Dále jej pak omezují při manipulaci 

s vybavením a zařízením umístěným uvnitř tohoto objektu a snaží se zabránit zanechání 

nebezpečného předmětu v chráněné oblasti. 

Hlavním znakem těchto zábran je časová prodleva, kterou vytvářejí v postupu 

pachatele. Tuto ochranu vytváří zejména svými mechanickými vlastnostmi. Jednotlivé 

druhy mechanických zábran se pak od sebe liší množstvím energie, které je třeba vynaložit 

na překonání těchto překážek.  Dalšími parametrem může být například druh a množství 

prostředků, které jsou k tomuto překonání nezbytné. U těchto typů fyzické ochrany je třeba 

brát na vědomí, že žádný z nich není nepřekonatelný, je k tomu pouze potřeba rozdílné 

množství času. [4] [13] 

Obecně můžeme mechanické zábranné systémy rozdělit na dvě skupiny: 

 přírodní – vytvářené přírodními nerovnostmi 

 technické – uměle vytvořené člověkem 

Dále se mechanické zábranné systémy dělí do následujících 4 skupin: 

 obvodová ochrana 

 plášťová ochrana 

 prostorová ochrana 

 předmětová ochrana 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana bývá označována také jako perimetrická ochrana. Jedná se o 

prvky fyzické ochrany, které tvoří hranice chráněného objektu, jako jsou ploty či zdi. 

Jejich cílem je tedy primárně oddělit chráněný objekt od venkovních prostor. Tato první 

bariéra, by měla pachatele co nejvíce odradit od kriminální činnosti nebo alespoň jeho 

vniknutí na chráněný pozemek ztížit a zpomalit. 

Prvky obvodové ochrany se dělí na: 
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Tabulka 2.1: Rozdělení obvodové ochrany [4] 

Klasické drátěné ploty Výška 1,5 – 2 m 

Bezpečnostní ploty Výška do 2,5 m 

Vysoce bezpečnostní ploty Výška do 5 m 

Vrcholové zábrany Nástavce z ostnatého drátu, pevné hroty, atd. 

Podhrabové překážky Podhrabové desky či ocelové rošty 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky Branky, brány, závory, turnikety, atd. 

Plášťová ochrana 

Účel plášťové ochrany je velice podobný účelu obvodové ochrany, jedná se tedy 

o odrazení potenciálního pachatele, nebo alespoň jeho zpomalení při vniknutí do 

chráněného objektu. Do plášťové ochrany řadíme výplně otvorů a stavební prvky budov. 

Jedná se tedy zejména o stěny, podlahy, okna, dveře atd. Tyto prvky se pak liší svou 

mechanickou odolností, která je závislá na materiálu, jeho pevnosti a tloušťce. 

Prostorová ochrana 

Tento druhy ochrany se zabývá zabezpečením vnitřních prostor chráněného 

objektu. 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana slouží k zabezpečení jednotlivých předmětů v objektu před 

jejich zneužitím, odcizením či jakékoliv jiné neoprávněné manipulaci. Používá se zejména 

k úschově důležitých dokumentů, finanční hotovosti, šperků či jiných cenných věcí. Patří 

se různé druhy trezorů, jako jsou trezory do zdi, nábytkové trezory, trezory na zbraně atd. 

Pro větší množství předmětů se dají použít i trezorové místnosti. [13] 

2.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tento systém ochrany na rozdíl od mechanických zábranných systémů pachatele 

nijak nezdržuje či neomezuje ve vniknutí do objektu. Jejich úkolem je totiž tuto činnost na 

základě změny sledovaného parametru zaznamenat a vyvolat poplach. Použití těchto 

systémů zároveň efektivně pomáhá v boji proti trestné činnosti. Vytváří totiž vhodné 

podmínky pro bezprostřední dopadení pachatele a buď přímo na místě činu, nebo 
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v blízkém okolí. Dále mohou některé druhy PZTS poskytnout důkazy a urychlit jak trestní 

řízení. [14] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dělíme na 5 druhů ochrany: 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana se stará o zabezpečení perimetru hlídaného objektu. Umísťuje 

se tedy v blízkosti plotů či zdí oddělujících střežený prostor, kde monitorují případné 

narušení. Prvky této ochrany musí být určeny a speciálně upraveny pro venkovní použití. 

Plášťová ochrana 

Jejím úkolem je zaznamenat nepovolený vstup do chráněného objektu skrz plášť 

budovy. Tyto prostředky tedy složí k monitorování výplní otvorů, jako jsou například okna 

či dveře. Při plánování těchto prvků ochrany je třeba brát v úvahu celou budovu či daný 

souhrn místností. 

Prostorová ochrana 

Tento systém ochrany se zabývá hlídáním prostoru uvnitř budovy, kde zajišťuje 

případnou signalizaci neoprávněného vstupu osoby. 

Předmětová ochrana 

Tyto prostředky se používají pro ochranu jednotlivých předmětů. Signalizují 

poplach v případě výskytu neoprávněné osoby v určité blízkosti či nepovoleného zacházení 

s nimi. 

Klíčová ochrana 

Klíčová ochrana má za úkol střežit klíčové prostory chráněného objektu. 

Klíčovými prostory se označují místa předpokládaného pohybu neoprávněné osoby. 

Každý poplachový zabezpečovací a tísňový systém se skládá z jednotlivých 

prvků, které mají speciální funkce a dohromady tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. Jedná se 

o ústředny, čidla, přenosová zařízení, signalizační zařízení a systém může být vybaven 

i některými dalšími doplňkovými zařízeními. Celý systém pak pomocí těchto prvků 
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přednastaveným způsobem (akusticky, opticky či obrazovým signálem) signalizuje 

neoprávněné vniknutí pachatele do střeženého prostoru. [14] 

Zde je uveden zabezpečovací řetězec ve formě blokového schématu: 

Obrázek 2.2 – Zabezpečovací řetězec 

Jednotlivé prvky zabezpečovacího řetězce: 

Detektory (čidla) – jedná se o koncové prvky zabezpečovacího systému, které 

slouží ke sledování určitého fyzikálního jevu. Tyto naměřené hodnoty pak převádí do 

elektrického signálu. Pomocí hlásících linek jsou připojena na ústředny, které sledují 

a vyhodnocují přijímané hodnoty. V případě překročení limitních hodnot vyhlašují 

ústředny poplach. 

Čidla se dělí na: 

Aktivní čidla – tyto čidla emitují do svého okolí energii v určité podobě a sledují 

odezvy okolí. 

Pasivní čidla – sledují změny energií emitované okolím. 

Ústředna – toto zařízení slouží zejména ke sběru informací o stavech 

jednotlivých detektorů. Tyto informace pak vyhodnocuje a v případě překročení limitních 

hodnot vyhlašuje stav poplach. Další funkcí ústředen je napájení jak čidel, tak i ostatních 

prvků PZTS. 

Přenosové prostředky – tyto zařízení slouží k přenosu informací mezi ústřednou 

a detektory. 

Signalizační zařízení – slouží k přeměně získaných informací na odpovídající 

signál. Nejčastějšími druhy signálů jsou optické a akustické signály. 
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Doplňková zařízení – používají se pro snadnější ovládání celého systému 

nebo také k využití speciálních funkcí.  

Vybrané prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů  

Obvodová ochrana 

Mikrofonní kabely – jedná se o kabely, které slouží ke zjištění mechanických 

vibrací. Této detekce jsou kabely schopny po celé své délce a to díky triboelektrickému 

jevu. Principem je vznik elektrostatického náboje uvnitř kabelu v důsledku tření dvou 

rozdílných materiálu. Tyto změny jsou snímány a vedeny do vyhodnocovací jednotky. 

V případě vibrací určité frekvence dojde ke spuštění poplachu. Mikrofonní kabely 

se používají zejména k detekci přelézání plotů.  

Obrázek 2.3 Mikrofonní kabely [1] 

Zemní senzory – používají se na hranicích pozemku k zachycení změn vzniklých 

pohybem nepovolané osoby. Existují dva druhy zemních senzorů – deformační 

a seizmické. Deformační detekují změny na základě jejich deformace (například ohnutí), 

seizmické pak na základě zachycení otřesů země. [5] 

Plášťová ochrana 

Magnetické kontakty – tyto senzory nacházejí své uplatnění zejména při střežení 

oken a dveří. Jejich velkou výhodou je jednoduchá instalace, dlouhá životnost a odolnost. 

Principem těchto senzorů je spojování a rozpojování jazýčkového kontaktu. Tento kontakt 

je v klidovém stavu sepnut permanentním magnetem. V případě jeho oddálení dojde 
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k rozepnutí kontaktu a tím k vyhlášení poplachu. Existují různé provedení magnetických 

kontaktů, která umožňují i skrytou montáž do oken či dveří, zároveň jsou tyto systémy 

odolné vůči cizímu magnetickému poli v případě snahy o sabotáž. 

Akustická a kontaktní čidla – jedná se o čidla používaná na ochranu oken 

a skleněných výplní. Principem akustických detektorů je reakce na frekvenci specifickou 

pro tříštění skla. Kontaktní pak reagují na vlnění vzniklé při jeho rozbití. 

Prostorová ochrana 

V případě prostorové ochrany se bavíme zejména o detektorech pohybu. 

Pasivní infračervená čidla – tento typ detektorů patří mezi vůbec nejpoužívanější 

způsob zabezpečení prostorů pro detekci pohybu v hlídaném prostoru. Pracují na principu 

snímání vyzařování infračerveného záření, jehož zdrojem je každé těleso. Senzory jsou 

nastaveny na úzké pásmo vlnových délek okolo vlnové délky typické pro teplotu lidského 

těla, tedy 9,4 mm. Výhodou pasivních infračervených čidel je možnost překrývání 

snímaných ploch, protože čidla sama žádnou energii nevyzařují a tak se navzájem neruší. 

Naopak jejich nevýhodou jsou plané poplachy vyvolané prudkou změnou teplot, 

prouděním vzduchu či zvířaty. [5] 

Aktivní infračervená čidla – tyto senzory vytváří paprsek infračerveného světla, 

který je za pomoci vhodných čoček rozptýlen do sledovaného prostoru. Vysílané paprsky 

vytváří úzké svislé roviny a tak je třeba při plánování pečlivě zvažovat jejich umístění aby 

se co nejvíce zamezilo snadnému překonání. Nevýhodou je také možnost spouštění 

planých poplachů kvůli padajícím předmětům či zvířatům, které jsou schopny na 

dostatečně dlouhou dobu přerušit infračervený paprsek.  

Kombinovaná čidla – jejich výhodou je zejména potlačení planých poplachů. 

Jejich principem je využití dvou různých typů detektorů. Nejčastěji se setkáváme 

s použitím kombinace infračervených a mikrovlnných detektorů nebo infračervených 

a ultrazvukových detektorů. V případě použití dvou senzorů a logické funkce „AND“ 

dojde ke snížení počtu falešných poplachů, protože systém spustí poplach pouze při přijetí 

informací a narušení od obou typů použitých detektorů zároveň. [5] 
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Předmětová ochrana 

Závěsová čidla – jedná se o čidla, na nichž je pomocí lanka upevněn střežený 

předmět. Čidlo má přesně přednastavený tlak, v případě jeho změny okamžitě systém 

vyhlašuje poplach.  

Kontaktní čidla – tyto senzory jsou v přímém kontaktu se střeženým objektem, 

v případě, že dojde k manipulaci s tímto předmětem, dojde k vyhlášení poplachu. 

Kontaktní čidla existují tahové, tlakové či magnetické. [5] 

2.2 Fyzická ostraha 

Jedná se kontrolní a preventivní činnosti vykonávané způsobilou osobou. Podle 

důležitosti objektu bývá vykonávána strážnými, hlídači nebo i policisty. Svou trvalou 

či dočasnou přítomností zajišťují se zbývajícími prvky ochrany ochranu osob a majetku 

a zároveň slouží jako prevence vzniku škod. V současné době se nejčastěji k fyzické 

ochraně využívají soukromé bezpečnostní služby, které pak na základě smlouvy provádí 

kontrolní činnost ve stanovených objektech či prostorech. Dalším častým způsobem, 

zejména ve větších firmách, je provádění kontrol vlastními zaměstnanci. Výhodou tohoto 

způsobu zabezpečení je jeho účinnost a všestrannost, jedná se však o jeden z nejdražších 

způsobů zabezpečení. Jedná se zejména o vybavení, školení a plat zaměstnanců 

vykonávajících tuto činnost. Je důležité zmínit, že i tento druh ochrany samotný nestačí 

a je třeba efektivního propojení s ostatními způsoby zabezpečení. [4] 

Mezi základní úkoly fyzické ochrany patří: 

Kontrolní propustková činnost – jedná se o kontrolu vstupu osob a vjezdů 

vozidel do střeženého objektu a zapisování těchto informací. Zároveň se kontroluje zboží, 

majetek a materiál, který je vnášen či vynášen z objektu. 

Kontrolní činnost – fyzická ostraha funguje jako preventivní ochrana proti 

krádežím, poškozováním majetku a další kriminální činnosti. 

Střežení objektů – úkolem pověřených osob je také kontrola objektu z daných 

stanovišť, ta jsou buď pevná, pohyblivá nebo pochůzková. Důležité je zejména zamezit 

vstupu osob do střežených prostor mimo kontrolní propustková stanoviště a vnášet 

či vynášet zboží, materiál nebo jiný majetek, který neprojde kontrolní propustkovou 

činností. 
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Zásah na základě vyhlášení poplachu či mimořádné události – mezi úkoly 

fyzické ochrany patří i rychlý zásah při mimořádných událostech vedoucí ke snížení jejich 

dopadů na objekt, popřípadě zastavení neoprávněné osoby v případě vyhlášení poplachu. 

Vyrozumění příslušných míst – v případě mimořádných událostí jsou tito 

pověření pracovníci povinni informovat příslušné záchranné sbory, jako jsou Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor, havarijní služby atd. [4] 

2.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana slouží jako sjednocovací a řídící prvek celého systému 

zabezpečení. Jedná se o souhrn organizačních opatření a postupů, které zajišťují funkčnost 

celého systému v souladu se zákony, vnitřními předpisy a provozem daného objektu. 

Největším problémem režimové ochrany je její zavádění do běžného fungování objektu 

a její každodenní dodržování, důležité je také dbát na její pravidelné aktualizace. 

Režimovou ochranu dělíme na: 

Vnější – tyto opatření se týkají vstupu a výstupu osob a vozidel z chráněného 

objektu. Jedná se zejména o určení místa a podmínek pro tento vstup či výstup.  

Vnitřní – vnitřní režimová opatření se zabývají pohybem osob a vozidel uvnitř 

objektu. Mohou rozdělovat objet do několika oblastí, do nichž je pak zpřístupněn pouze 

některým zaměstnancům či návštěvníkům. Rovněž se zabývají pohybem materiálu nebo 

jeho vydáváním a přijímáním. Obsahuje také klíčový režim, který určuje vydávání 

a odevzdávání klíčů, jejich aplikace či vytváření kopií. 

2.4 Vybrané pojmy k požární ochraně 

Požární bezpečnost stavebních objektů – schopnost staveb zabránit v případě 

požáru ztrátám na životech či zdraví osob, případně majetku.  

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření – technická a organizační opatření 

vedoucí ke snížení dopadů v případě požáru. 

Požární řád – jedná se o dokument zpracovaný na základě požadavků vyhlášky 

ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Hořlavá látka – jedná se o látky jakéhokoliv skupenství, které jsou schopny při 

požáru uvolňovat teplo. 
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Požární úsek – ohraničený prostor stavebního objektu, který bývá základní 

posuzovanou jednotkou při posuzování požární bezpečnosti staveb. Jejich úkolem je 

zabránění nebo zpomalení šíření požáru. 

Úniková cesta – jedná se o vyznačenou cestu sloužící v případě požáru 

k bezpečné evakuaci osob uvnitř objektu, popřípadě slouží k přístupu požárních jednotek 

do míst zasažených požárem. [2] 

Evakuace – je souhrn organizačních a technických opatření, která slouží 

k bezpečnému přesunutí osob, zvířat či věcí z míst postižených mimořádnou událostí na 

předem určené bezpečné místo. 
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3 Výchovný ústav Nový Jičín 

Výchovný ústav Nový Jičín je školské výchovné zařízení určené pro výkon 

ústavní či ochranné výchovy. Jeho účelem je poskytnou výchovné, vzdělávací, hmotné 

a sociální zázemí mládeži, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní 

rodině a není zde možnost jejich umístění do jiné formy náhradní péče. 

3.1 Ústavní a ochranná výchova 

Výchovné ústavy se dělí a specializují podle zákona „č. 109/2002 Sb. ze dne 5. 

února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.“ 

Výchovný ústav Nový Jičín (dále jen VUNJ) je zaměřen pouze na chlapce a to ve 

věku od 15 do 18 let a poskytuje jim ochrannou i ústavní výchovu. 

Ochranná výchova 

Ochranná výchova slouží jako druh výchovného opatření k zajištění prevence 

a resocializace dítěte v případech, kdy se dopustilo společensky nebezpečného jednání, 

tedy trestného činu či přečinu. Soud jej nařizuje v občansko-právním řízení osobám ve 

věku od 12 do 15 let za takové činy, za které trestní zákon umožňuje udělení výjimečného 

trestu, nebo osobám mladším 15 let, které se dopustily činu, který by v případě jejich 

plnoletosti byl pokládán za závažný trestný čin.  

Soud tento druh výchovy může nařídit také v trestním řízení. Zde se však jedná 

pouze o osoby mladistvé, teda od 15 do 18 let a rozhoduje o ní v případě, že o výchovu 

mladistvého není řádně postaráno a tyto nedostatky v jeho vlastní rodině či rodině, ve které 

žije nelze odstranit. 

Ústavní výchova 

Tento druh výchovy nařizuje soud. Od 1. 1. 2014 tak činí na základě právního 

předpisu č.89/2012 Sb., který nahradil „Zákon o rodině“ nebo podle zákona „č.218/2003 

Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů“ 
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Ústavní výchova je soudem nařízena pouze na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 

však do dosažení zletilosti. O její rozhodnutí rozhoduje opět soud, k tomu může dojít na 

základě podání žádosti zákonných zástupců, pokud již splnila svůj účel, nebo pokud již 

pominuly důvody, kvůli kterým byla nařízena. Ve výjimečných případech může tato doba 

být prodloužena až do 19 let. 

Výchovný ústav Nový Jičín je tedy určen zejména pro chlapce od 15 do 18 let, 

může zde však být umístěno i dítě starší 12 let, pokud je mu uložena ochranná výchova 

a projevuje se tak závažnými poruchami chování, že nemůže být umístěno v dětském 

domově. Ve výjimečných případech zde může být umístěno i dítě s nařízenou ústavní 

výchovou ve věku 12 a více let.  

3.2 Současný stav 

V současné době toto speciální školské zařízení disponuje kapacitou 56 lůžek. V 

průměru však poskytují zázemí 46 žákům a svěřencům. V posledních letech byly 

provedeny podstatné opravy celého areálu.  

Součástí hlavní budovy je škola, která má plně vybaveny 4 učebny se vším co je 

pro tuto formu vyučování potřeba. Tuto výuku zajišťují 4 učitelé, kteří jsou vzdělání 

v oboru speciální pedagogiky. V rámci náhradní rodinné výchovy je chlapcům nepřetržitě 

poskytováno vše potřebné. Součástí hlavní budovy je internát, který ubytovává ve svých 

20-ti ubytovacích jednotkách, vždy nejvýše tři chlapce. Za předpokladu dodržování 

pravidel VUNJ jsou pak chlapcům k dispozici četné volno časové aktivity. 

Druhá budova je vybavena vším potřebným pro praktickou výuku 4 učebních 

oboru, kterými jsou stavební práce, malířské a natěračské práce a dřevařská výroba a obor 

zámečník. Tuto výuku zajišťuje 8 dílenských učitelů. 

V prostorách bývalých izolací byla po rozsáhlé přestavbě vybudována sauna, 

cvičné dílny pro obor stavební výroba a bývalá uhelna byla přestavěna na malou sportovní 

halu, která tak rozšiřuje možnosti volno časových aktivit. 

Součástí areálu je také upravené nádvoří, zahradní domek s krbem a hřiště. 
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4 Technické a požární zabezpečení 

Druhá část práce bude věnována technickému a požárnímu zabezpečení VUNJ. 

O problematiku zaměření a zabezpečení tohoto objektu jsem se začal zajímat po dvoudenní 

školní exkurzi. V první části se budu věnovat popisu areálu a zhodnocení stávajících 

podmínek zabezpečení. Druhá část je pak věnována analýze rizik a uvedení možných 

vylepšení. 

4.1 Popis objektu 

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Nový Jičín se nachází na adrese 

Divadelní 12, Nový Jičín asi 500m od centra města. Jižní strana objektu je tvořena hlavní 

budovou a leží na ulici Divadelní, zde je také umístěný hlavní vchod. Západní strana je 

tvořena malou částí hlavní budovy, příjezdovou branou pro vozidla vedoucí na nádvoří 

areálu, budovou pro ubytování zaměstnanců a další branou pro vozidla vedoucí 

na parkoviště za sportovní halou. Celá tato strana leží na ulici Jiráskova. Severní strana 

je z největší části tvořena z hřiště a od okolní zástavby je oddělena bezpečnostním plotem. 

Východní strana je ohraničena vysokým plotem, zahradním domkem a malou částí hlavní 

budovy, ke které z této strany přiléhá místní úřad práce. 

Pro lepší představu a názornost je na obrázku č. 4.1 znázorněn plán areálu. 

Obrázek 4.1 Plán objektu 
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4.2 Současný způsob zabezpečení 

Aktiva, tedy vše co považujeme za nutné chránit, se v tomto objektu nachází 

téměř ve všech budovách, je tedy nutné si je rozdělit a určit si u nich priority. V hlavní 

budově se v přízemí nachází několik kanceláří, ve kterých jsou počítače, dokumenty v 

písemné i elektronické podobě obsahující informace o zaměstnancích i o svěřencích 

a počítačový software. Ve zbývajících patrech budovy pak nalezneme další dvě 

multimediální učebny, ve kterých jsou herní konzole, počítače nebo televizory a třídy pro 

klasickou výuku vybavené školními pomůckami. Jsou tu také ubytováni všichni chlapci 

a mají zde tedy své osobní věci. Druhou nejdůležitější budovou co se týče ochrany aktiv, je 

budova dílen. Ta je vybavena drahými pracovními pomůckami a nářadím a dále stroji na 

zpracování materiálu a naskladněným materiálem. Nesmíme zapomenout také na 

tělocvičnu se spoustou sportovního vybavení. 

V současné době je zabezpečení objektu zajištěno všemi druhy fyzické ochrany, 

tedy technickou i režimovou ochranou a fyzickou ostrahou. Z technické ochrany jsou 

využívány zejména mechanické zábranné systémy a z poplašných zabezpečovacích 

a tísňových signálů se využívá pouze kamerových systémů. Fyzická ochrana je 

zabezpečena neustálou přítomností vychovatelů a režimová ochrana se zabývá zejména 

klíčovým režimem, který je pro tento objekt velice důležitý. 

4.2.1 Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana na jižní straně je tvořena samotnou hlavní budovou. Okna této 

budovy jsou ve výšce 180 cm a kromě místností, které jsou vybaveny elektronikou nebo 

uchovávají důležité dokumenty, nejsou vybaveny žádným mechanickým zábranným 

systémem (obrázek 4.2). Kanceláře umístěné v přízemí, jsou tedy jako jediné místnosti 

v tomto patře vybaveny mříží z vnitřní strany, která slouží k znesnadnění neoprávněného 

vniknutí. Vstupní dveře na jižní straně, jsou kovové, výplň je z tvrzeného skla a celý 

prostor okolo dveří je monitorován kamerovým systémem (obrázek 4.3). 
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Západní strana je tvořena opět budovami a to zejména budovou pro ubytování 

zaměstnanců, třemi budovami sloužících jako sklady nářadí a materiálů a části hlavní 

budovy. Z hlediska zabezpečení jsou zde důležité dva vjezdy pro vozidla. První vede na 

nádvoří uprostřed objektu a druhá pak na parkoviště za sportovní halou. Obě tyto brány 

jsou plechové a 2 m vysoké (obrázek 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4.3 Hlavní vchod Obrázek 4.2 Jižní strana 

Obrázek 4.4 Vjezd vedoucí na nádvoří 
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Severní strana je z malé části tvořena ze skladu materiálu a sportovní haly, většinu 

hranice pozemku však tvoří bezpečnostní plot vysoký 2,5 m vedoucí okolo hřiště. Tento 

plot však není vybaven podhrabovou překážkou a z důvodu oplocení školského zařízení 

nemůže být vybaven ani vrcholovou zábrannou. 

Východní strana je od sousedícího místního úřadu práce oddělena zídkou, která je 

nadstavena drátěným plotem, aby celková výška ohraničení byla 5 metrů. Nevýhodou 

zabezpečení obvodové ochrany na této straně jsou k zídce přilehlé stavby (obrázek 4.5). 

Tato strana je také na straně úřadu vybavena vrcholovou zábranou a to žiletkovým drátem. 

  

4.2.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena otvorovými výplněmi a stavebními prvky budov. 

Tento druh ochrany je už z části popsán v kapitole 4.2.1 Obvodová ochrana, protože velká 

část pozemku je od okolí oddělena právě budovami. Objekt VUNJ se skládá z několika 

budov, zabývat se ale budou pouze budovami, jejichž ochrana má nejvyšší prioritu. Jedná 

se tedy zejména o hlavní budovu, která je vybavena kovovými jednokřídlými dveřmi 

s výplní z bezpečnostního skla. Jejich okolí je nepřetržitě monitorováno kamerovým 

systémem a jsou opatřena cylindrickou vložkou značky FAB. Okna vedoucí do sklepů 

hlavní budovy, která jsou umístěna těsně nad úrovní chodníku, jsou tvořena ze skleněných 

Obrázek 4.5 Východní strana 
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výplní, které svou velikostí snižují možnost vniknutí pachatele na minimum. Okna 

v přízemí budovy, která jsou umístěna přibližně 180 cm nad úrovní chodníku, nejsou 

vybavena žádným mechanickým zábranným systémem. Jedná se o klasická dvoukomorová 

plastová okna. Výjimku však mají okna vedoucí do kanceláří, které uchovávají důležité 

dokumenty, ty jsou z vnitřní strany vybaveny mříží. Důležité je také zmínit, že ona ve 

všech dalších patrech jsou okna, která vedou do školních tříd, pokojů žáků a do společných 

tříd jsou vybavena železnou tyčí na klasický visací zámek, která umožňuje otevření pouze 

na ventilaci (obrázek 4.6). 

4.2.3 Prostorová ochrana 

Co se týče prostorové ochrany, budu se v této části zabývat zejména hlavní 

budovou, ve které se nachází největší množství hlídaných aktiv. Dveře uvnitř budovy jsou 

až na výjimky klasické dřevěné dveře v kovových zárubních. Tyto dveře jsou pak 

vybaveny cylindrickou vložkou FAB. Výjimkou jsou některé dveře na chodbách, 

oddělující jednotlivá křídla budov nebo oddělující jednotlivá patra budov, ty jsou kovová 

s horní části prosklenou a opět vybavená cylindrickou vložkou FAB. 

Obrázek 4.6 Zabezpečení oken 
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4.2.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana ve VUNJ je co se týče zajištění vstupu a výstupu do hlavní 

budovy řešena pomocí klasického zvonku a mikrofonu. Příchozí osoba si vybere, na kterou 

z vybraných kanceláří zazvoní, oznámí důvod návštěvy a pak už pro něj přijde příslušná 

osoba. 

K samotnému pohybu po objektu je také zapotřebí některého z pracovníků VUNJ. 

V objektu se totiž celou dobu zamykají vchodové dveře i některé dveře uvnitř budov. 

Například ty, které oddělují jednotlivá patra budovy, křídla budov nebo jednotlivé učebny. 

Tímto způsobem je tedy hlídán a regulován pohyb po objektu nejen žáku, ale i případných 

návštěv. 
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5 Bezpečnostní analýza a zhodnocení rizik firmy 

Náplní následující kapitoly je zhodnocení současného způsobu zabezpečení, 

zejména z hlediska jeho účinnosti. Na základě tohoto zhodnocení pak vytvořit návrhy na 

jeho zlepšení. 

Bezpečnostní analýza rizik zahrnuje: 

1. Identifikaci nebezpečí – odhalení zdrojů rizika 

2. Hodnocení rizika – odhad pravděpodobnosti a velikosti ztrát 

V současné době existuje spousta metod k analýze a hodnocení rizik, pro svoji 

práci jsem si však vybral diagram příčin a následku, který poslouží jako nástroj 

k identifikaci rizik a metodu analýzy selhání a jejich dopadů, neboli Failure Mode and 

Effect Analysis (dále jen FMEA), která slouží k hodnocení následků jednotlivých rizik. 

5.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků, který bývá také označován jako diagram rybí kosti 

nebo Ishikawův diagram. Tato metoda má vůj původ v Japonsku, kde ji na Tokijské 

univerzitě vymyslel profesor Kaoru Ishikawa. Jejím úkolem je analyzovat libovolný proces 

v jakémkoliv odvětví. Pomáhá nám nalézt vztah mezi příčinami a následky a tak těmto 

problémům předcházet. Hlavní problém, který se snažíme analyzovat, se uvádí většinou na 

pravou stranu do tzv. „hlavy diagramu“, od ní vede centrální čára, na kterou navazují 

jednotlivé příčiny a subpříčiny. [7] 

Obrázek 5.1 Diagram příčin a následků 
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Pro svou práci jsem zvolil jako příčiny narušení jednotlivých druhů ochrany 

objektu VUNJ a jako subpříčiny pak způsob tohoto narušení. 

Obrázek 5.2 Diagram příčin a následků pro zabezpečení VUNJ 
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5.2 Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Metoda analýzy selhání a jejich dopadů, neboli Failure Mode and Effect Analysis 

patří do skupiny analytických metod. Na základě rozboru jednotlivých selhání a jejích 

důsledků pak tyto rizika rozděluje podle jejich závažnosti. V současné době patří mezi 

jednu z nejpoužívanějších metod při posuzování možných rizik. [12] 

Při této metodě využívá vzorec: 

R = P x N x H 

Kde 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika [12] 

Tabulka 5.1 Parametry metody FMEA [12] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

 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 škola 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika 

1 velice pravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné během pár 
minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné 

 

U této metody se u každého rizika určí bodové ohodnocení pravděpodobnosti 

vzniku tohoto rizika (P), závažnost následků (N) a odhalitelnou rizika (h) pomocí hodnot 

z tabulky 5.1. Jako jednotlivá rizika, se použijí ta, která byla odhalena pomocí Ishikawova 

diagramu. 
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V tabulce 5.2 je zobrazen seznam rizik, jejich bodové ohodnocení a vypočtená 

míra rizika. 

Tabulka 5.2 Analýza metodou FMEA  

Systém Riziko Číslo P N H R 

Narušení obvodové ochrany 

Přestřihnutí plotu 1 2 3 3 18 
Přelezení plotu 2 4 2 3 24 
Opomenutí zavření vjezdu 3 2 3 3 18 
Přelezení brány 4 5 3 3 45 

Narušení plášťové ochrany 

Rozbití okenní výplně 5 2 5 1 10 
Vypáčení oken 6 5 3 2 30 
Odvrtání zámku dveří 7 2 4 2 16 
Proražení dveří 8 5 5 2 50 
Vypáčení dveří 9 4 4 3 48 
Překonání zámku dveří 10 5 3 3 45 

Selhání režimové ochrany 

Nedodržení vnitřních 
předpisů 11 2 4 4 32 
Únik informací 12 1 5 4 20 
Ztráta klíčů 13 1 5 3 15 

Chyba zaměstnanců 
Nepozornost 14 3 3 3 27 
Nedbalost 15 1 3 3 9 
Nezkušenost 16 2 3 3 18 

Nabourání softwarové 
bezpečnosti 

Prozrazení hesla 17 2 5 4 40 
Nedostatečná ochrana 18 4 4 4 64 
Neoficiální software 19 3 4 4 48 
Selhání uživatele 20 2 4 3 24 

 

K vyhodnocení výsledků, jsem použil Paretovu analýzu, která tyto hodnoty 

přehledně znázorní Paretovým diagramem. Ten tvoří sloupcový graf, ve kterém jsou 

sloupce řazeny podle závažnosti jednotlivých rizik od největšího po nejmenší a tzv. 

Lorenzovou křivkou, která slouží k zobrazení hodnot relativních kumulativních četností. 

Diagram je tvořen osou x, která představuje jednotlivá rizika a dvěma osami y. Osa y na 

levé straně uvádí míru rizika a na pravé straně pak relativní kumulativní četnosti. 

Paretův diagram slouží zejména k přehlednému oddělení nejzávažnějších rizik 

od těch méně závažných. Nejzávažnější rizika se vymezují podle zvoleného kritéria 80/20. 

Jako přijatelná rizika tedy patří ty s relativní kumulativní četností nad 80%. U těchto rizik 

tedy považujeme zabezpečení za dostatečné. Naopak rizika s relativní kumulativní četností 

pod 80% se považují za rizika nepřijatelná a je třeba pro ně navrhnout nová patření. 
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Obrázek 5.3 Paretův diagram 

V následující tabulce jsou vypsána rizika, která podle Paretova diagramu spadají 

do nepřijatelných rizik, a je tedy třeba se na ně zaměřit.  

Tabulka 5.3 Tabulka nepřijatelných rizik 

Pořadí Číslo rizika Riziko P N H R 

1. 18 Nedostatečná ochrana 4 4 4 64 

2. 8 Proražení dveří 5 5 2 50 

3. 9 Vypáčení dveří 4 4 3 48 

4. 19 Neoficiální software 3 4 4 48 

5. 4 Přelezení brány 5 3 3 45 

6. 10 Překonání zámku dveří 5 3 3 45 

7. 17 Prozrazení hesla 2 5 4 40 

8. 11 
Nedodržení vnitřních 
předpisů 2 4 4 32 

9. 6 Vypáčení oken 5 3 2 30 

10. 14 Nepozornost 3 3 3 27 

11. 2 Přelezení plotu 4 2 3 24 

12. 20 Selhání uživatele 2 4 3 24 
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Závěr provedené analýzy 

Prvním krokem analýzy bylo sestavení tzv. diagramu příčin a následků, pomocí 

kterého jsem identifikoval veškerá hrozící rizika. Tyto informace jsem poté zpracoval 

použitím analytické metody FMEA. Výsledky jsem poté vyhodnotil pomocí Paretovy 

analýzy a určil podle ní nejvážnější rizika. Z těchto výsledků vyplývá, že mezi nepřijatelná 

rizika patří zejména: 

 Nebezpečí hrozící po stránce softwarového zabezpečení 

 Rizika související s překonáním plášťové a prostorové ochrany 

 Nebezpečí ze strany nepozornosti zaměstnanců 
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6 Návrh na opatření 

Následující kapitola je zaměřená na samotný návrh vylepšení stávajícího 

zabezpečení. Při tomto návrhu budu vycházet zejména z provedené analýzy, která mi 

pomohla odhalit největší rizika. Z těchto výsledků vyplývá, že současné zabezpečení 

VUNJ je až na drobnosti v dobrém stavu. Důležité je zejména dávat pozor na vnitřní 

předpisy související s provozem zařízení. Součástí návrhu je také ekonomické zhodnocení. 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy spadající do perimetrické ochrany jsou zejména 

podhrabové překážky a vrcholové zábrany. Podhrabové překážky jsou pro tento areál 

zbytečné, protože oplocení je upevněno v betonovém podkladu a vrcholové zábrany se na 

oplocení umísťovat nesmí z toho důvodu, že celý areál je školské zařízení a takové 

zabezpečení by ohrožovalo zdraví ubytovaných chlapců. Pro zabezpečení perimetru bych 

tedy navrhoval použít prvky PTZS, které uvedu v následující podkapitole. 

Co se týče plášťové ochrany, tedy oken a dveří, bych se z důvodu velkého počtu 

otvorových výplní zaměřil pouze na ty v přízemí, u kterých je pravděpodobnost 

neoprávněného vstupu největší. V současné době tyto okna nejsou vybavena žádným 

mechanickým zábranným systémem. Při návrhu jsem se rozhodoval mezi fólií a mříží. 

Výhodou mříží je fakt, že působí preventivně, velkou jejich nevýhodou je však to, že 

v případě potřeby evakuace, zabraňují využití oken. V našem případě to však tolik nevadí, 

protože při evakuaci hlavní budovy jsou všechny osoby odváděny únikovou cestou na 

nádvoří areálu. Ovšem jejich další nevýhodou je i cena, která se pohybuje okolo 1000 Kč 

za 1 m
2 

a montáž za dalších přibližně 500 Kč. Což při tak vysokém počtu okenních výplní, 

které je třeba vybavit, nepřipadá v úvahu. Zejména z důvodu ceny jsem tedy zvolil 

bezpečnostní fólii, která slouží nejen k ochraně před neoprávněným vstupem, ale zároveň 

slouží k ochraně zdraví v případě nechtěného rozbití skleněné plochy okna. Jejich cena je 

440 Kč za fólii a 300 Kč za instalaci, celkově tedy 740 Kč. Hlavní dveře jsou díky své 

kovové konstrukci a výplni zabezpečeny dostatečně. [9] 

Prvky prostorové ochrany, tedy dveře uvnitř budovy, není možné kvůli jejich 

množství nahradit všechny. Bylo by vhodné vyměnit tedy alespoň klasické dřevěné dveře, 

vedoucí do kanceláří a multimediálních učeben za bezpečnostní dveře typu SD 101, jejichž 
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cena včetně instalace činí 14 000 Kč. Tento typ bezpečnostních dveří lze umístit i do 

starých kovových zárubní, ale pro lepší zabezpečení proti vypáčení bych navrhoval 

nainstalovat i bezpečnostní zárubně s cenou 1780 Kč za kus. Jako levnější varianta se 

nabízí vyměnit pouze cylindrické zámky FAB za bezpečnostní zámky NEXT CPS, jejichž 

cena se pohybuje od 700 Kč za kus, jejich nevýhodou je však, že neposkytují žádnou 

ochrany proti vypáčení, vykopnutí či rozbití dveří, z toho důvodu se přikláním k výměně 

dveří. [9] 

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jako první je třeba vybrat ústřednu, jako ideální vzhledem k možnosti připojení 

jak bezdrátových tak drátových prvků zabezpečení je ústředna JA-82K. Tato ústředna 

může disponovat až 50 smyčkami. Deska ústředny je vybaveny 4 drátovými vstupy 

a nabízí možnost připojení několika dalších přídavných modulů. Paměť ústředny umožňuje 

uložit až 256 událostí a rozlišit 50 uživatelů. Každý uživatel pak k ovládání použít 4 místný 

kód nebo přístupovou kartu. V případě rozšíření ústředny příslušným komunikátorem se dá 

ovládat pomocí počítače či mobilního telefonu. Další výhodou je možnost zabezpečení 3 

sekcí, možnosti nezávislého zastřežení jednotlivých sekcí a možnost připojení požárních 

detektorů. Pořizovací cena ústředny je 1274 Kč včetně DPH. [6] 

Tuto ústřednu doporučuji doplnit o dva moduly. První modul JA-82Y GSM 

komunikátor, který slouží k hlášení událostí pomocí SMS zpráv. Tuto informaci je 

schopen rozeslat až na 8 čísel, zároveň umožňuje ovládání celého systému přes internet 

či mobilní telefon. Modul se instaluje přímo do skříně ústředny a jeho cena činí 5480 

včetně DPH. [6] 

Pro možnost připojení bezdrátových prvků PZTS dále doporučuji použití JA-82R 

rádiového modulu. Tato nadstavba slouží k připojení až 50 bezdrátových prvků a jeho 

pořizovací cena je 2865 Kč. [6] 

K ústředně je také třeba vybrat vyhovující klávesnici, která slouží k programování 

a ovládání celého sytému. Jako vhodnou jsem vybral klávesnici JA-81F. Tato klávesnice 

složí k programování a ovládání celého systému, komunikace mezi klávesnicí a ústřednou 

je realizována bezdrátově. Samotná klávesnice je pak napájena z baterií. Klávesnici 

doporučuji umístit přímo za vstupní dveře do hlavní budovy (Příloha č. 2: Návrh 

zabezpečení - přízemí). Cena klávesnice je 2389 Kč. [6] 
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Podle výsledků analytické metody FMEA jsou největšími problémy hned dva 

týkající se překonání perimetrické ochrany a to přelezení plotu a brány pro vjezd vozidel. 

Vzhledem k tomu, že tyto prvky nelze vybavit vrcholovou zábranou (viz předchozí 

kapitola) je nutno k jejich zabezpečení využít právě prvky PZTS. K ochraně proti přelezení 

plotu jsou v našem případě nejlepší detekční kabely. Cena vyhodnocovací jednotky FP 300 

je 23 424 Kč a k tomu je třeba dokoupit detekční kabely s cenou 144 Kč za 1 m
2
. [3] 

U plášťové ochrany se spoléháme na závoru opatřenou klasickým visacím 

zámkem značky FAB a bezpečnostní fólií, není zde tedy potřeba přidávat další PZTS, 

jehož cena by vzhledem k množství skleněných výplní byla příliš vysoká. Hlavní vchod, je 

již zabezpečen kamerovým systémem, který je momentálně dostačující. 

Co se týká prostorové ochrany, je třeba se zaměřit na venkovní prostory. Ty jsou 

sice částečně zabezpečeny pomocí perimetrické ochrany, ta však nechrání celý obvod, 

ale pouze ploty na severní a východní straně. Stále zde zůstávají dvě příjezdové brány, 

které mohou být snadno zneužity k neoprávněnému vstupu. Jako nejideálnější prvek PZTS 

vzhledem k pořizovací ceně, nárokům na instalaci a údržbu jsem pro tyto účely vybral 

pasivní infračervená čidla. Model JA-60V je přímo určený k použití na venkovních 

prostorech. Jeho připojení k ústředně je bezdrátové a je schopné snímat prostor o úhlu 90° 

na vzdálenost 12m. Tyto čidla doporučuji umístit podle obrázku v příloze č. 1. Tohle 

umístění by mělo zajistit pokrytí prostoru za oplocením celého ústavu a tak spolu s již 

nainstalovanými mechanickými zábrannými systémy včas odhalit pokus o neoprávněný 

vstup pachatele či snahu o útěk některého z chlapců. Zároveň se tím ušetří na čidlech, které 

by byly potřeba do všech skladů a budovy dílen, protože cesta do těchto budov vede jedině 

přes monitorovanou oblast. 

A jako poslední prvek PZTS je třeba systém doplnit o sirénu. Navrhuji model JA-

80A, který je určený pro venkovní použití. Jedná se o bezdrátovou sirénu, jejíž baterie 

v závislosti na četnosti používaní vydrží až 5 let. Cena činí 3 151 Kč včetně DPH. [6] 

Celý tento systém navrhuji ovládat pomocí ovladačů typu RC-82, tento model má 

dosah až 30 m, což je pro potřeby VUNJ více než dostačující. Zároveň se dá systém 

vypnout pomocí klávesnice umístěné u vchodu do hlavní budovy, nebo díky modulu JA-

82Y GSM komunikátor pomocí mobilních telefonů, které budou nastaveny jako kontakty 

pro signalizování poplachů. Cena těchto ovladačů je 591 Kč včetně DPH a vzhledem 
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k počtu zaměstnanců jich navrhuji nechat vyhotovit 10 kusů. Tyto ovladače by potom 

vlastnilo vedení VUNJ a vychovatelé, kteří zůstávají v budově přes noc. 

Vzhledem k volnému pohybu chlapců v hlavní budově, nedoporučuji jakákoliv 

čidla do těchto prostor. Čidla by byla neustále v jejich dosahu a mohli by tak spouštět 

plané poplachy. Navíc detektory umístěné okolo budovy zajistí včasné odhalení 

neoprávněného vstupu na pozemek a spolu s neustálým dozorem v budově jsou tedy 

dostačující. 

6.3 Režimové ochrana 

Po zavedení navrhnutých změn je třeba zejména zavést nová opatření týkajícího 

se nainstalovaného PZTS. Je třeba určit osoby, které dostanou přístupové kódy k ovládání 

tohoto systému a telefonní čísla, na které se budou hlásit veškeré narušení perimetru, ať už 

kvůli pokusu o krádež uvnitř areálu či snahy o útěk některého z chlapců. Důležité je si také 

určit osoby, které budou mít na starosti zapnutí a vypnutí systému v době, kdy by se po 

pozemku VUNJ už nikdo neměl pohybovat. 

Provedená analýza odhalila také možná rizika spojená se zabezpečením počítačů 

v kancelářích. Tyto narušení nejsou příliš pravděpodobná, avšak ztráta důvěrných 

informací o ubytovaných chlapcích či zaměstnancích by měly velké následky, proto tyto 

rizika patřila mezi jedny z největších. Jako opatření proti tomuto riziku se nabízí požití 

kvalitní softwarové ochrany například od firmy Microsoft, která svůj produkt Microsoft 

Security Essentials nabízí zdarma na svých stránkách. [8] 

Mezi další rizika odhalená metodou FMEA patřila například nepozornost, 

nedodržování vnitřních předpisů a další rizika spojená s lidskou chybou. Opět se však 

jedná o rizika méně pravděpodobná, avšak s velkými důsledky byla vyhodnocena jako 

závažná. Vzhledem k nárokům jaké jsou na přijímané pracovníky kladeny si myslím, 

že v tomto ohledu jsou opatření dostatečná. 

6.4 Posouzení požární ochrany 

Tato podkapitola je věnována zhodnocení současného požárního zabezpečení. 

Řídit se budu zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., neboli vyhláškou o požární prevenci, 

která se zabývá vybavením prostředky požární ochrany, jejich typem, umístěním, údržbou 

atd. Dalším předpisem souvisejícím s touto problematikou je norma ČSN 73 0802, ve které 
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jsou pro tuto práci důležité informace související s evakuací a označením únikových cest. 

[15][2] 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

Mezi základní požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb. patří množství, druhy 

a způsob vybavení objektů věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 

zařízeními, to vše vyplývá bezpečnostního řešení objektu. Mezi věcné prostředky požární 

ochrany patří zejména hasicí přístroje, a to jak přenosné, přívěsné či pojízdné. Požárně 

bezpečnostními zařízeními se pak rozumí zejména hydranty, zařízení pro signalizaci a další 

zařízení sloužící k omezení šíření požáru. [15]  

V případě VUNJ dokumentace bezpečnostního řešení stavby ukládá povinnost 

umístění 2 hasicích přístrojů na každém patře, v blízkosti schodiště a dalšího přístroje 

v kuchyni, kotelně, místnosti údržby a každé multimediální učebně. Hasicí přístroje 

na chodbách jsou práškové, ostatní jsou pak plněny CO2, přesně jak ukládá vyhláška. O 

jejich revizi se pravidelně stará firma Redcock, a.s. Dále by každý hasicí přístroj měl být 

vybaven plombou, avšak ne všechny přístroje jí byly vybaveny. To však není způsobeno 

zanedbáním povinností požárního technika, ale jejich neustálého strháváním ubytovanými 

chlapci.  Z tohoto důvodu také nejsou všechny hasicí přístroje v předepsané výšce do 150 

cm, protože je zde snaha umístěním přístrojů do větší výšky, aby tolik chlapce nelákaly 

a přístroje byly co nejvíce vychovatelům na dohled. Jedná se zejména o přístroje umístěné 

na chodbách, kde mají chlapci volný přístup. Zabraňuje se tak jejich neustálým výměnám, 

které jsou velice nákladné. Avšak ani toto umístění neznemožňuje jejich případné rychlé 

použití. 
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Obrázek 6.1 Umístění hasicího přístroje v multimediální učebně 

Jako preventivní opatření se zde nabízí umístění přístrojů do zamčených 

prosklených skříní, u nichž by se v případě požáru rozbilo sklo a přístroj se tak dal 

vyjmout. Toto je však třeba nechat zvážit vedení ústavu, protože není zajištěno, že místo 

strhávání plomb nezačne docházet k častým rozbitím skleněných výplní. 

Bezpečnostní dokumentace budovy dále hlavní budově VUNJ ukládá povinnost 

umístění hydrantů jako prvků požárně bezpečnostních zařízení. Ty jsou projektovány 

ve třech větvích vedoucích skrze všechny patra. Ovšem pouze v přízemí jsou všechny tři 

větve dostupné, další dvě patra po přestavbě neumožňují použití prostřední větve. Přesto 

jsou i tyto dvě poschodí spolu s umístěnými hasicími přístroji dostatečně chráněna 

v případě požáru. Všechny tyto vnitřní hydranty jsou umístěny ve skříních a měly by být 

opatřeny plombami, zde však nastává stejný problém jako s plombami hasicích přístrojů. 

Uvnitř těchto skříní jsou umístěny i zploštělé hadice, přesně jak vyhláška přikazuje. 

Pro ochranu těchto zařízení se nabízí vyměnit klasické plechové skříňky stejně 

jako u hasicích přístrojů skříňkami prosklenými. Jejich použití však opět závisí na zvážení 

vedení VUNJ. 

ČSN 73 0802 

Technická norma ČSN 73 0802 se zabývá požární bezpečnostní staveb 

nevýrobních objektů. V tomto dokumentu nalezneme kromě termínu a definic 

souvisejících s požární problematikou, také značky, které je třeba v praxi používat, 

aby zabezpečení bylo v souladu s touto normou nebo třeba výpočet požárního zatížení. Pro 

potřeby této práce jsou však důležité zejména povinnosti týkající se evakuace. [2] 
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Mapy únikových cest jednotlivých podlaží jsou uvedena v příloze 2, 3 a 4. Jsou na 

nich zakresleny rovněž umístění značek označujících tuto cestu. Jak je z těchto plánů vidět, 

úniková cesta tvoří okruh celou budovou. Dveře po celém obvodu únikové cesty jsou 

vybaveny cylindrickým zámkem značky FAB a dají se otevřít stejným klíčem, 

to usnadňuje a urychluje evakuaci v případě potřeby. Značky označující tuto cestu jsou 

umístěné ve výšce cca 2 m, aby se zamezilo jejich poškozování chlapci. Tato výška však 

nijak nesnižuje jejich viditelnost a celé značení je velice přehledné. Shromaždiště pro 

případ nouze je určeno na nádvoří objetu, aby se zamezilo útěkům chlapů mimo areál 

VUNJ. 

Obrázek 6.2 Označení únikové cesty na schodišti 

Požární detektory 

Pro doplnění požárního zabezpečení navrhuji využít použité ústředny PZTS 

a možnosti připojit požární detektory. Pro účely VUNJ jsem vybral model JA-63S-80. 

obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Zároveň je 

vybaven varovnou sirénou a čirou signálkou. Jejich umístění jsem uvedl v přílohách č. 2,3 

a 4 spolu s plánem evakuačních cest. Cena těchto detektorů je 1568 Kč včetně DPH a díky 

připojení na ústřednu PZTS se dají ovládat pomocí ovladačů RC-82. [6] 



39 

 

6.5 Finanční zhodnocení 

V následující tabulce 6.1 je uvedeno ekonomické zhodnocení navrhovaných 

opatření pro zlepšení zabezpečení VUNJ. 

Tabulka 6.1 Ekonomické zhodnocení návrhu zabezpečení 

Ekonomické zhodnocení návrhu 

 Cena bez 

DPH 

Cena včetně 

DPH 

Množství Cena celkem bez 

DPH 

Cena celkem včetně 

DPH 

Mechanické zábranné systémy 

Okenní fólie 585 Kč 740 Kč 30 ks 17 538 Kč 22 200 Kč 

Bezpečnostní dveře SD 

101 

11 060 Kč 14 000 Kč 11 Ks 121 660 Kč 154 000 Kč 

Celkem 139 198 Kč 176 200 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Ústředna JA-82K 1 006 Kč 1 274 Kč 1 ks 1 006 Kč 1 274 Kč 

JA-82Y GSM komunikátor 4 329 Kč 5 480 Kč 1 ks 4 329 Kč 5 480 Kč 

JA-82R rádiového modulu 2 263 Kč 2 865 Kč 1 ks 2 263 Kč 2 865 Kč 

Klávesnice JA-81F 1 887 Kč 2 389 Kč 1 ks 1 887 Kč 2 389 Kč 

Vyhodnocovací jednotka 

FP 300 

18 505 Kč 23 424 Kč 1 ks 18 505 Kč 23 424 Kč 

Detekční kabely 114 Kč 144 Kč 130 m 14 789 Kč 18 720 Kč 

PIR detektory JA-60V 4 717 Kč 5 971 Kč 7 ks 33 020 Kč 41 797 Kč 

JA-80A 3 151 Kč 2 604Kč 1 ks 2 604 Kč 3 151 Kč 

JA-63S-80 1 296 Kč 1 568 Kč 9 ks 11 421 Kč 14 112 Kč 

Ovladač RC-82 467 Kč 591 Kč 10 Ks 4 670 Kč 5 910 Kč 

Celkem 94 494 Kč 119 122 Kč 

Celková cena návrhu 233 692 Kč 295 322 Kč 

 

Podle principu ALARA, by se výdaje na návrh řešení zabezpečení neměly 

přesáhnout 20 % chráněných aktiv. Uvedený návrh tomuto principu vyhovuje, jeho 

celkové náklady totiž tvoří pouhé 1 % z vyčíslených aktiv VUNJ.   
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí analýzy rizik identifikovat a vyhodnotit 

možná bezpečností rizika Výchovného ústavu Nový Jičín. Na základě těchto informací 

poté navrhnout vylepšení stávajícího stavu a provést ekonomické zhodnocení tohoto 

návrhu.  

První část práce je věnována právní úpravě související s ochranou objektu. 

Protože se k této problematice nevěnuje žádný specializovaný právní předpis, uvedl jsem 

zde celou řadu právních předpisů, ze kterých je třeba vycházet. Jsou tu také uvedeny 

technické normy související ochranou objektu a požární bezpečností. Ve druhé části 

teoretické části jsem se věnoval rozdělení a podrobnému popisu jednotlivých druhů fyzické 

ochrany. 

Úvod praktické části je pak věnován představení Výchovného ústavu Nový Jičín. 

Uvedl jsem zde účel zařízení, popis činností i zákony související s jeho fungováním. Dále 

jsem se zde zaměřil na popis celého areálu a pro lepší představu jsem tuto část doplnil o 

orientační plán areálu. V závěru kapitoly jsem se pak věnoval zhodnocení stávajícího stavu 

zabezpečení. 

Následující část práce se pak zabývá samotnou identifikací a vyhodnocením 

bezpečnostních rizik. Pro identifikaci rizik jsem použil diagram příčin a následků. Tyto 

rizika jsem poté podrobil analýze selhání a následků. Získané výsledky jsem vyhodnotil 

pomocí Paretovy analýzy, která mi pomohla určit nepřijatelná rizika. S pomocí těchto 

informací jsem v poslední části práce navrhnul opatření, která by současný stav vylepšila, a 

jehož součástí je i ekonomické zhodnocení. 

Na závěr práce lze říct, že stanovený cíl byl splněn. Myslím si, navrhované řešení 

by vedlo ke zlepšení současného stavu zabezpečení, avšak je jen na zvážení vedení ústavu, 

zda tato opatření realizuje. 
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