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Anotace 

KLUZ, Antonín. Fyzická ochrana objektu Základní školy v Jablunkově. Ostrava, 2014. 

45 s., 4 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství  

VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních sluţeb. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Věra Holubová. 

Obsahem této bakalářské práce je fyzická ochrana Základní školy v Jablunkově. V úvodu 

této práce jsou stručně popsány vybrané právní předpisy a technické normy, které se týkají 

problematiky fyzické ochrany osob a majetku. Následuje část, ve které je rozebrána teorie 

fyzické ochrany. Další část této práce se zabývá základními informacemi o objektu včetně 

jeho okolí. Následuje kapitola, která popisuje současný stav fyzické ochrany posuzovaného 

objektu. V další a také předposlední části je provedena analýza rizik, která identifikuje  

a vyhodnocuje moţná rizika související s ochranou objektu. V poslední části jsou navrţena 

nová opatření, která minimalizují zjištěná rizika. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, mechanický zábranný systém, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, 

Annotation 

Kluz, Antonín. The physical protection of Elementary School in Jablunkov. Ostrava, 2014. 

45 pp., 4 pp. with attachments. Bachelor thesis at the Faculty of Safety Engineering, VSB - 

Technical University of Ostrava in the Department of Security Services. Thesis Supervisor 

Ing. Věra Holubová. 

The content of this thesis is the physical protection of Elementary School in Jablunkov. 

The introduction of this work briefly describes the selected legislation and technical 

standards that relate to the issue of physical protection of persons and property. The 

following section discusses the theory of physical protection. The next part deals with 

basic information about the object including its surroundings. The following chapter 

describes the current status of physical protection of the assessed area with the building. 

The analysis that identifies and evaluates potential risks related to the protection of the 

building is performed in the penultimate part. In the last part new measures to minimize 

identified risks are suggested. 

Key words: physical protection, mechanical barrier system, security alarm and emergency 

system.  
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Seznam zkratek  

CCTV  Malý televizní okruh (Closed Circuit Television) 

CO  Civilní ochrana 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN P  Předběţná česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EN  Evropská norma 

ENV  Předběţná evropská norma 

FMEA  Analýza příčin a následků poruch (Failure Mode and Effect Analysis) 

LCD  Displej z tekutých krystalů (Liquid Crystal Display) 

LED  Svítivá dioda (Light Emitting Diode) 

MZS  Mechanický zábranný systém 

NP  Nadzemní podlaţí 

PIR  Pasivní infračervený (Passive Infrared Receiver) 

PTV  Průmyslová televize 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SRPŠ  Sdruţení rodičů a přátel škol 

TBOM  Technická bezpečnost osob a majetku 

U.S.A  Spojené státy americké (United States of America) 

ZŠ  Základní škola
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Úvod 

Celosvětová problematika protiprávního jednání v souvislosti s neoprávněným 

vstupem na pozemky vlastníků byla, je a nejspíš i bude. Česká republika není výjimkou. 

Myslím si, ţe protiprávního jednání v České republice přibývá. Hlavní příčinou 

protiprávního jednání jsou ekonomické pohnutky, které jsou nyní v České republice. 

V dnešní době chránit a zabezpečovat osoby a majetek navazuje na tuto 

problematiku. Právě proto lidé, organizace a podniky vytvářejí ochranu svých bytů, domů 

a dalších objektů. Cílem těchto opatření je pachatelům znemoţnit popřípadě znesnadnit 

neoprávněný vstup do objektů či prostorů. V závislosti na této problematice jsou vytvořená 

nová zabezpečení, která zvyšují bezpečnost osob a majetku. 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral objekt, který velice dobře znám a je mi blízký. 

Jedná se o objekt Základní školy v Jablunkově, kde jsem studoval čtyři roky. Objekt je 

tvořen čtyřmi pavilony (pavilon A, B, D a D1) a venkovním hřištěm. Objekt prošel 

nedávnou rekonstrukcí, hlavně v oblasti poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému (dále jen PZTS). Jelikoţ se ve školství nevyskytuje příliš mnoho finančních 

prostředků, rekonstrukce PZTS proběhla pouze ve dvou pavilonech (pavilon B a D1). 

Proto jsem se rozhodl vytvořit nová opatření pro zbylé dva pavilony a jejich okolí. 

K dosaţení co nejefektivnějšího zabezpečení, musí dojít k důkladnému seznámení se 

současným stavem objektu. Na základě těchto zjištěných informací lze provést důkladnou 

analýzu rizik, pomocí které pak lze navrhnou jednotlivá nová opatření fyzické ochrany. 

Jinak řečeno, cílem bakalářské práce je zjistit nedostatky současného stavu dvou pavilonu 

v oblasti fyzické ochrany. Zjištěné nedostatky budou vyhodnoceny a pro nejzávaţnější 

rizika, budou navrţená nová opatření. Nová opatření vedou ke zvýšení bezpečnosti 

základní školy. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují. Po úvodu 

následuje teoreticky – právní část, obsahující výčet některých vybraných zákonů  

a technických norem, které jsou součástí fyzické ochrany. Následující kapitola obsahuje 

informace o fyzické ochraně osob a majetku. Čím se zabývá a jakými prostředky dosahuje 

svých cílů. Poté uţ následuje kapitola, ve které jsou veškeré základní informace o objektu, 

jako popis okolí, historie, stavební konstrukce a dispoziční uspořádání. Nezbytně nutnou 

kapitolou této práce je kapitola, ve které je popsán současný stav fyzické ochrany.  
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Na tuto kapitolu navazuje část analytická. Analytická část obsahuje metody, pomocí 

kterých se vyhledají nedostatky ve fyzické ochraně. Následující kapitola je zaměřena  

na nová opatření, která vedou ke zlepšení fyzické ochrany. Poslední a závěrečná část 

obsahuje shrnutí bakalářské práce s přínosy vztahující se k dané problematice. 
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1  Teoreticky – právní část 

Fyzická ochrana osob a majetku není v současné době v našem právním řádu 

samostatně upravena. Z tohoto hlediska je nezbytné právní základy odvozovat z různých 

zákonů, vyhlášek a technických norem. Legalita fyzické ochrany osob a majetku se opírá 

především o tyto právní předpisy.  

1.1 Základní právní předpisy 

Níţe je uveden výčet vybraných zákonů. 

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

předpisů 

Listina základních práv a svobod nabyla své účinnosti 1. ledna 1993 a je součástí 

Ústavního zákonu. Jelikoţ je součástí Ústavního zákonu, stává se s Ústavou pilířem 

ústavního pořádku České republiky. Listina základních práv a svobod říká, ţe lidé jsou si 

rovní a svobodní v důstojnosti i právech a ţe stát je zaloţen na demokratických hodnotách. 

Listina také vyjadřuje základní práva a svobodu mezi státem a občanem. Jedná  

se o základní práva a svobody, práva národnostních a etnických menšin, politických práv, 

sociální, kulturní a hospodářská práva a právo na soudní a právní ochranu. Lidská práva  

a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou. [8] 

Vybrané práva a svobody, které jsou důleţité v oblasti ochrany objektů, jsou 

definovaný jako: 

- „Nikdo nesmí být zbaven života, [8] 

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen  

v případech stanovených zákonem, [8]  

- Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo  

v něm bydlí.“ [8] 

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

Trestní zákoník určuje, co vlastně trestný čin je a není. Vymezuje, jaké tresty 

popřípadě sankce lze uloţit za spáchaný trestný čin. Součástí zákona jsou okolnosti 

vylučující protiprávnost, ze kterých uvádím nejdůleţitější z nich. [9] 



  

13 

 

§ 28 krajní nouze je definován jako:  

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

trestním zákonem, není trestným činem.“ [9] 

„(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.“ [9] 

§ 29 Nutná obrana je definován jako: 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ [9] 

„(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [9] 

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

předpisů  

Účelem trestního řádu je stanovit postupy činným orgánům zabývající se trestním 

řízením, tak aby vzniklé trestné činy byly patřičně zjištěny a aby pachatelé těchto činů byli 

podle zákonů spravedlivě potrestání. Trestní řízení musí být vedené v souladu se zákony 

České republiky §76/2 TŘ. [10] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Nový občanský zákoník nabyl své účinnosti dne 1. ledna 2014. Nový občanský 

zákoník se zaměřuje na právo občanské a je rozdělen do pěti částí o 17 hlavách. Obecně 

občanský zákoník popisuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami, 

popřípadě majetkové vztahy mezi státem a těmito osobami. [11] 

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

Tento zákon udává práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a také 

pojednává o ochraně práv osob před neoprávněným zasahováním do soukromí. [12]  

Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí: „ jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje 

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“ [12] 
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Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí: „osobní údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 

členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení  

za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický 

nebo genetický údaj subjektu údajů.“ [12] 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných  

a podmínky pro jejich přístup. Dále upravuje poţadavky na jejich ochranu, zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon, spojený s výkonem státní správy. 

Jedná se o nejpropracovanější zákon, který komplexně řeší bezpečnost zvláštního druhu 

informace. [13] 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanoví, jak je patrné z jeho názvu prevenci závaţných havárií pro zařízení 

respektive objekty, v nichţ je umístěna určitá nebezpečná chemická látka popřípadě 

chemický přípravek. Cílem je sníţit pravděpodobnost vzniku havárií a omezit následky 

těchto závaţných havárií na zdraví a ţivotech lidí, hospodářských zvířat, ţivotním 

prostředí, majetku v objektech a zařízeních v jejich okolí. [14] 

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

Zákon řeší pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mimo 

jiné stanovuje obecnou povinnost zaměstnavatele zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci s ohledem na moţné rizika ohroţení jejich ţivota a zdraví, které se týkají výkonu 

práce. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, které se pohybují na půdě zaměstnavatele 

s jeho vědomím. [15] 
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1.2 Technické normy 

Níţe je uveden výčet vybraných technických norem. 

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

systémy – Část 1: Systémové poţadavky 

Norma určuje systémové poţadavky na poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém. Definuje poţadavky na vlastnosti a provedení instalovaných systému. Norma 

stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. Obsahem normy nejsou poţadavky pro 

návrh, údrţbu, instalaci, provoz a projekci. Tyto poţadavky obsahuje norma  

ČSN CLC/TS 50131-7. [17] 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro pouţití  

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Systémové poţadavky 

Tato norma specifikuje poţadavky na CCTV dohledové systémy pouţívané 

v bezpečnostních aplikacích. Cílem normy je nejen poskytnout zákazníkům, uţivatelům  

a montérům pracovní rámec umoţňující stanovit jejich poţadavky, ale také pomoci 

projektantům a uţivatelům při výběru příslušného zařízení, nutného pro danou aplikaci. 

[18]  

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Poţadavky, klasifikace  

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

Tato evropská norma platí pro klasifikaci a zkoušení vestavěných  

a mobilních trezorů ze základní bezpečnosti. Základní bezpečnost se hodnotí podle 

zkoušek jejich odolnosti proti vloupání. [16] 

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

Poţadavky a klasifikace 

Tato norma určuje poţadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u oken, dveří  

a uzávěrů. Norma se vztahuje na následující způsoby otevírání: sklápění, otáčení, skládání 

a otevírání, posunování (svislé a vodorovné) a navinování na pevné konstrukce. Norma se 

nevztahuje na manipulaci a pokusy o násilné vniknutí ve vztahu k elektronickým nebo 

elektromagnetickým zabezpečovacím zařízením. [19] 
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2 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzická ochrana je tvořena technickými, fyzickými a reţimovými opatřeními, které 

jsou předmětem ochrany osob, hmotného a nehmotného majetku.  

Pojem fyzická ochrana nebyl do dnešního dne zatím přesně definován, a proto tento 

název vychází z terminologie od dvou amerických specialistů G. Greena a R. J. Fishera. 

Tito specialisté vytvořili práci pod názvem INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: 

Security World Publishnig Co., Inc. 1993. [1] 

Fyzickou ochranu osob a majetku dělíme do tří základních skupin, které jsou: 

1. technická ochrana, 

- mechanický zábranný systém, 

- poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

- ostatní zabezpečovací systémy, 

2. fyzická ostraha, 

3. reţimová ochrana. [1] 

Komplexní bezpečnost fyzické ochrany nastává ve chvíli, kdy se veškeré prvky 

fyzické ochrany nacházejí ve střeţeném prostoru. Nedá se určit, která z ochran je více  

či méně důleţitější, proto je důleţité mít při zabezpečení všechny druhy ochran. 

V technické oblasti se ne nadarmo říká, ţe úroveň a účinnost celého systému zabezpečení 

je stejná jako úroveň a účinnost nejslabšího článku systému. Proto je důleţité, aby prvky 

fyzické ochrany byly přibliţně na stejné úrovni. [1] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Struktura komplexního zabezpečení [1] 

 

Obrázek 2: Koláč bezpečnosti [1] 
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2.1 Technická ochrana - Mechanický zábranný systém 

Úkolem tohoto systému uţ podle jeho názvu, je zabránit nebo ztíţit pachateli 

vniknutí do prostorů, které jsou tímto mechanizmem chráněny. Mechanický zábranný 

systém (dále jen MZS) vytváří překáţky (pevnou hranici), které jsou charakterizovány 

bezpečnostní úrovni. Čím vyšší, je bezpečnostní úroveň, tím je překonání prvků sloţitější. 

Doba k prolomení překáţky vychází ze vzorce (1). 

12 ttt   ][s     (1) 

t  - doba potřebná k překonání překáţky, 

2t  - čas zahájení útoku na překáţku, 

1t  - čas prolomení překáţky. [5] 

Jak uţ jsem se zmínil, MZS slouţí ke ztíţení nebo k zabránění neoprávněnému 

vstupu do chráněné zóny, vytvořením pevné hranice. Z hlediska účelu se jedná hlavně  

o zabránění: 

 násilnému vniknutí osob do chráněné zóny, 

 poškození techniky a zařízení vně chráněné zóny, 

 krádeţi předmětů a jiných cenností z chráněné zóny, 

 moţnosti uloţení nebezpečného předmětu v chráněné zóně. 

MZS se skládá z obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. Jednotlivé 

ochrany MZS budou rozebrány níţ. [5] 

2.1.1 OBVODOVÁ OCHRANA 

Jedná se o MZS, který se nachází v okolí chráněného objektu (budovy) a vyznačuje 

hranici pozemku patřícího k objektu. Prvky obvodové ochrany jsou ohrazení nebo oplocení 

okolního pozemku včetně závor, propustí, bran, branek apod. Tyto prvky zabraňují vstupu 

neoprávněným osobám na chráněné území. V dnešní době se na trhu vyskytuje mnoho 

druhů oplocení a ohrazení. Mezi ty nejpouţívanější patří drátěné oplocení, vrcholové 

zábrany, podhrabové překáţky, bezpečnostní oplocení a vysoce bezpečnostní oplocení. [5] 
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2.1.2 PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Plášťová ochrana je nezastupitelná ochrana majetku před neţádoucími osobami. 

Prvky plášťové ochrany jsou otvorové výplně (okna, dveře) a stavební prvky budov. Právě 

otvorové výplně jsou nejrizikovějším místem pro jejich překonání, proto  

se v dnešní době klade větší důraz na jejich zabezpečení. Důleţitou a opomíjenou ochranou 

jsou také podlahy, stěny, střechy a stropy budov. [5] 

Okno 

Pro zvýšení bezpečnosti oken se pouţívají bezpečnostní fólie a skla. Pouţitím 

bezpečnostní fólie a skla se zvyšuje tepelná a mechanická odolnost a také odolnost proti 

nárazu. Nejčastěji se pouţívají čiré fólie, které jsou nenápadné a nekazí charakter budovy. 

Bezpečnostním prvkem pro okna jsou také ţaluzie. [5] 

Mříţe 

Nejstarší MZS pro ochranu zasklených otvorů. Velkou nevýhodou tohoto prvku  

je jeho umístění, které kazí charakter budovy. Existuje opět široká škála mříţí jako  

např. pevně kotvené, odejímatelné, otevírací, navíjecí a další. [5] 

Bezpečnostní dveře 

Bezpečnostní dveře jsou dveře se speciálními úpravami, které zaručují bezpečnost 

chráněného prostoru. Vhodným doplněním je bezpečnostní zámek a řetízek. [3] 

2.1.3 PROSTOROVÁ OCHRANA 

Pod pojmem prostorová ochrana se rozumí ochrana vně objektu. Patří zde vnitřní 

zdi, které oddělují od sebe jednotlivé místnosti. Další prvkem ochrany můţou být vstupní 

dveře do těchto místností. [5] 

2.1.4 PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA 

Prvky této ochrany slouţí k ukrývání předmětů uvnitř objektů. Ukrývané předměty 

mohou byt v podobě dokumentů, šperků, informací, uměleckých děl, finanční hotovosti, 

drahých kamenů a dalších věcí, které mají pro majitele hodnotu. Tyto hodnotné předměty 

se uchovávají do úschovných skříní - trezory. Trezory slouţí nejen před odcizením 

hodnotných předmětů, ale také i pro úschovu předmětů před přírodními katastrofami. 
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Existují trezory, které jsou přenosné nebo jsou naopak zabudované ve zdi. Vyskytují  

se i trezory, které se připevňují k zemi.  

Druhy trezorů:   

 komorové trezory, 

 komerční úschovné objekty, 

- skříňové trezory – mobilní a vestavěné, 

- účelové trezory, 

- ocelové a kartotéční skříně, 

- ohnivzdorné skříně, 

- příruční pokladničky. [5] 

2.2 Technická ochrana – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jedná se o druh ochrany, kde prvky poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému (dále jen PZTS ) jsou schopny opticky a/nebo akusticky signalizovat přítomnost 

pachatele na určitém místě. [6] 

Nástupem  PZTS a kamerového systému, vznikl nový způsob ochrany v oblasti 

ochrany objektů. Úkolem PZTS není zadrţet pachatele při konání trestní činnosti,  

ale signalizovat tuto hrozbu a předat ji dále obsluze systému. Tato osoba, při obdrţení 

informace o hrozbě, vyvolá akci v podobě zabezpečovacích úkonů. Zabezpečovací úkony 

jsou například, zahnání nebo zadrţení osoby páchající trestní činnost. [1] 

Kaţdý PZTS se skládá z několika základních prvků, které plní určité své specifické 

funkce a dohromady vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec. Součástí řetězce jsou: 

- Čidla (detektory), 

- Poplachové ústředny, 

- Přenosové zařízení, 

- Signalizační a výstraţná zařízení, 

- Ovládací a indikační zařízení. [1] 
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Obrázek 3: Bezpečnostní řetězec [6] 

 

Čidlo (detektor) 

Jedná se o prvek, který vysílá do ústředny poplachový signál nebo zprávu 

v závislosti na fyzikálních změnách ve střeţeném prostoru. Fyzikální změny mohou být 

v podobě neoprávněné manipulace se střeţeným předmětem nebo narušení střeţeného 

prostoru. [6] 

Poplachová ústředna 

Je mozkem celého systému a podle stanoveného programu zpracovává informace 

přijaté z čidel a určitým způsobem je i realizuje. Ústřednou je moţné nejen ovládat tento 

zabezpečovací systém, ale také ho i napájet. Ústředna můţe být doplněná o telefonní 

komunikátor, pomocí kterého se dorozumívá s pultem centralizované ochrany. Pult 

centralizované ochrany je umístěn v prostorech zvolené bezpečnostní sluţby majitelem 

objektu. [6] 

Přenosové zařízení 

Zajišťují přenášení výstupních informací z poplachové ústředny do místa 

signalizace, popřípadě naopak. [6] 

Signalizační a výstraţná zařízení 

Jedná se o zařízení, která převádí přijaté informace na vhodný signál (vyhlašuje 

výstrahu popřípadě poplach). [6] 

Ovládací a indikační zařízení 

Zařízení, které jsou součástí systému. Ulehčují ovládání systému a umoţnují 

provést některé speciální funkce. [6] 
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V dnešní době existují dva hlavní druhy čidel, a to čidla napájená a nenapájená.  

Ve skupině napájených čidel se nacházejí čidla pasivní/aktivní, které se od sebe liší 

například, charakterem střeţené oblasti a dosahem čidla. Ve skupině nenapájených čidel 

jsou čidla destrukční a nedestrukční. Destrukční čidla jsou pouze jednorázová – coţ 

znamená, ţe po vyhlášení poplachu dojde k zničení těchto čidel. U nedestrukčních čidel 

dochází ke vratným změnám, při vyvolání poplachu. [6] 

2.2.1 PRVKY POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU 

Níţe jsou uvedeny a popsány vybrané prvky patřící do poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému. 

Čidla na ochranu skleněných ploch 

Jedná se o čidla patřící do skupiny destrukčních čidel. Slouţí ke střeţení pláště 

respektive skleněných ploch. Čidla jsou zkonstruována tak, aby reagovala poplachem  

na první mechanické trvalé změny střeţené skleněné plochy (např. otvor ve skleněné 

ploše). Klepání, otřesy, škrábání, apod. nevede ke spuštění poplachu. [6] 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty jsou v dnešní době nejrozšířenějšími kontaktními čidly  

na trhu. Slouţí ke střeţení míst, kterými je moţno se dostat do objektu, respektive oken  

a dveří. Magnetické kontakty fungují na principu jazýčkového kontaktu, který sepne díky 

vytvořenému magnetickému poli permanentního magnetu. Na pohyblivou část (tzn. křídlo 

okna, dveří) se instaluje magnet. Na pevnou část (tzn. okenní rám, zárubeň) se dává 

jazýčkový kontakt. V nenarušeném objektu je permanentní magnet spojen díky 

magnetického pole s jazýčkovým kontaktem, ale pokud dojde k přerušení magnetického 

pole vlivem otevření dveří nebo oken, dojde k vyhlášení poplachu. [2] 

Pasivní infračervená čidla 

Tento druh čidel se řadí mezi nejpouţívanější druhy čidel. Označují se jako čidla 

PIR (Passive Infrared Receiver). Vyuţívají se nejen jako čidla ke snímání pohybu  

ve střeţených prostorech a následnému vyhodnocení na poplachové ústředně, ale také  

ke spínání venkovního nebo vnitřního osvětlení. Jejich velkou výhodou je snadné seřízení, 

montáţ a malá spotřeba elektrické energie. Největší výhodou je vysoká odolnost proti 
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planým poplachům. Jak jsem jiţ uţ zmiňoval, čidlo slouţí ke snímání pohybu. Čidlo 

reaguje na infračervené záření, které vysílá člověk o vlnové délce v rozmezí  

9,3 mm. Na toto záření je čidlo nejcitlivější a tak dojde k vytvoření elektrického 

impulzu, který spustí poplach. [2] 

2.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy hlavně řadíme kamerový systém. Díky nárůstu 

trestné činnosti se zvýšil počet uţivatelů, kteří právě vyuţívají tento zabezpečovací 

systémy. 

Kamerové systémy 

Vyuţití kamerového systému nebo také systémy průmyslové televize  

(PTV nebo CCTV) slouţí jako účinný prvek k zabezpečení objektů. Velkou výhodou toho 

systému je moţnost monitorovat mnoţství střeţených prostorů současně a umoţňují 

obsluze vidět to, co se děje ve střeţeném prostoru. Pokud by došlo k narušení střeţeného 

prostoru, kamerový sytém je schopen toto narušení zdokumentovat, ale pouze v případě  

ţe součástí systému je nahrávací zařízení. Kamerové systémy se uplatňují při ochraně 

bank, dopravních a průmyslových komplexů, na benzinových stanicích,  

ve velkoprodejnách a také i na ministerstvech. Prostory snímané CCTV systémem musí 

být označeny piktogramem s kamerou a nápisem „ Objekt je monitorován kamerovým 

systémem “. Kamerový systém můţe slouţit jako doplňkové zařízení pro akustickou  

a vizuální kontrolu objektů. Základní součástí kamerového systému jsou: 

- kamery, 

- monitory, 

- záznamové zařízení. [1] 

Kamery 

Kamery zajišťují snímaní obrazu střeţené oblasti v podobě černobílého nebo 

barevného obrazu. Podle charakteru střeţených prostorů se poţadují určité vlastnosti 

kamer. Jako rozhodující vlastnost kamer se povaţuje jejich rozlišovací schopnost  

a citlivost. Významný vliv na kvalitu snímaného obrazu má také objektiv. Součástí kamery 

je kryt, který slouţí jako ochrana před vandalismem a přírodními vlivy.  
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Doplňkovým zařízením kamery můţe být dálkový ovladač, který umoţňuje její změnu 

polohy na dálku. [1] 

Monitory 

Monitory nebo také obrazovky počítačů se v dnešní době pouţívají jako 

zobrazovací zařízení přeneseného videosignálu z kamer. Rozšířenější zobrazování obrazu  

je na monitorech, z důvodů lepší kvality. K monitorům respektive obrazovkám počítače lze 

připojit záznamové zařízení, které nahrává snímaný obraz. Dalším doplňkem 

monitorovacích zařízení jsou kvadrátory nebo přepínací jednotky. Tyto doplňky umoţnují 

na jednom monitorovacím zařízení sledovat obraz z více kamer, buď to přepínáním obrazu 

z jednotlivých kamer v pravidelných intervalech, nebo rozdělením obrazovky podle počtu 

kamer. [1] 

Záznamové zařízení 

Pro odhalení trestné činnosti je do kamerového systému vhodné zařadit záznamové 

zařízení, které dokáţe zpětně odhalit pachatele konající protiprávnost. Záznamové zařízení 

dokáţe zaznamenávat obraz dvěma způsoby. Analogové záznamové zařízení dokáţe 

zaznamenat obraz a zvuk pomocí magnetické pásky, kdeţto digitální záznamové zařízení 

zaznamenává do digitálního videorekordéru. [7] 

2.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je dalším nezbytně nutným článkem fyzické ochrany, k dosaţení 

optimální bezpečnosti chráněných aktiv. Chráněná aktiva mohou být lidé, majetek, veřejný 

pořádek a informace. Fyzická ostraha je nejefektivnější a nejstarší ochrana. Jak jsem se jiţ 

zmínil, fyzická ostraha je nejstarším prvkem ochrany a uţ v době vlády panovníků 

existovaly tyto prvky v podobě hradní stráţe, osobní ochrany panovníka atd. V dnešní 

době lze fyzickou ostrahu provádět stráţnými, vlastními silami, zaměstnanci komerčních 

soukromých bezpečnostních sluţeb, armádou nebo policií. Z tohoto pohledu lze vyčíst,  

ţe ve fyzické ostraze převládá lidský faktor, coţ je velkou nevýhodou, z důvodů velkých 

finančních nákladů. Z těchto důvodů se fyzická ostraha nahrazuje prvky technické 

ochrany. [1] 



  

24 

 

2.4.1 ÚKOLY PRACOVNÍKŮ FYZICKÉ OSTRAHY 

Existuje mnoho činností, které musí provádět fyzická ostraha, níţe uvádím některé 

z nich. 

- kontrolní propustková činnost, 

- kontrolní činnost, 

- střeţení objektů a prostor formou stráţní sluţby. [1] 

Kontrolní propustková činnost 

Při této činnosti, pracovníci zabraňují neoprávněnému vjezdu vozidel a vstupu osob 

do chráněných prostorů. Pracovníci dále kontrolují a evidují osoby a vozidla, která mají 

oprávněný vstup popřípadě vjezd. Kontroly osob a vozidel, jsou prováděny za účelem 

zabránění vnášení a přiváţení nebezpečných předmětů do střeţeného prostoru. [1] 

Kontrolní činnost 

Kontrolní činnosti zabraňují ztrátě, poškození, rozkrádání, zneuţití či zničení 

majetku. Plní úkoly spojené s ochranou ţivota a zdraví osob, majetku apod. Tyto úkoly 

jsou prováděny v rozsahu stanovené smlouvou a směrnicemi o ochraně objektu. [1] 

Střeţení objektů a prostor formou stráţní sluţby 

Střeţení objektů a prostorů pomocí stráţní sluţby se provádí na pevných, 

pochůzkových a pohybových stanovištích. Tato činnost se provádí v místech, kde není 

kontrolní propustková činnost. [1] 

2.4.2 FORMY FYZICKÉ OSTRAHY 

Níţe jsou vypsány veškeré formy fyzické ochrany, ne všechny budou rozepsány 

podrobněji. 

- stráţní sluţba, 

- bezpečnostní dohled, 

- bezpečnostní ochranný doprovod, 

- bezpečnostní průzkum, 

- kontrolní propustková sluţba, 

- bezpečnostní výjezd – zásah. [1] 
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Stráţní sluţba 

Stráţní sluţba se provádí na pevných, pochůzkových a kombinovaných 

stanovištích. Úkolem stráţní sluţby je na těchto stanovištích pozorovat střeţený objekt 

včetně příjezdových komunikací a parkovišť. Součástí pozorování je i zabránění 

nedovolené činnosti na těchto objektech. [1] 

Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled se provádí celoplošně nebo nad vyčleněnými prostory  

a osobami. Sleduje pohyb a činnosti osob v prostorech střeţeného objektu. Dále dohlíţí  

na dodrţování stanoveného vnitřního reţimu. Tato činnost se provádí buďto přímo, pomocí 

zaměstnanců hlídací agentury, nebo dálkově, pomocí kamerového systému. [1] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Úkolem bezpečnostního ochranného doprovodu je zajistit bezpečnost při přesunu, 

kde prioritou je ţivot a zdraví osob. Doprovod je organizován pěším způsobem, ve vozidle 

nebo kombinovaně. Bezpečnostní doprovod je ve formě ochranného doprovodu osob 

(bodyguard), ochranného doprovodu peněţních hotovostí a cenností, nebo ochranného 

doprovodu kamionové přepravy, přepravy zásilek po ţeleznici (poppřípadě lodí  

a letadlem). [1] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

Tato forma fyzické ostrahy navazuje na zabezpečení objektu pomocí poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému. Výjezdová – zásahová skupina provádí výjezd  

na místo předpokládaného narušení nebo na místo podle informace z pultu centralizované 

ochrany, na který byl přijat signál o narušení poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému. Podle § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších 

předpisů, je moţné pachatele zadrţet, popřípadě zjistit jestli se jedná skutečně o narušení 

objektu nebo se jedná o planý poplach. Ochrana také zajistí napadený objekt do příjezdu 

policie nebo odpovědné osoby objektu či prostoru. [1] 

2.5 Reţimová ochrana 

Reţimová ochrana neboli také administrativní nebo organizační ochrana je dalším 

článkem fyzické ochrany, který tvoří s ostatními prvky fyzické ochrany komplexní 
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zabezpečení. Tato ochrana se zabývá organizačními nebo administrativními procesy 

v podniku, které určují, jakým způsobem lidé budou postupovat při ochraně podniku. 

Reţimová ochrana zajišťuje sladění všech prvků fyzické ochrany, s cílem dosáhnout 

harmonického stavu v dané organizaci. Reţimová opatření se týkají: 

- činností zaměstnanců uvnitř podniku, 

- pohybu a chování přicházejících osob zvenčí včetně oběhu dokladů  

a informací uvnitř organizace, 

- výstupu dokumentů, dat, informací vně podniků. [1] 

Veškeré výše uvedené činnosti by měly být uvedené v tzv. spisové sluţbě, která je 

významnou činností kaţdé organizace týkající se reţimové ochrany. Spisová sluţba  

by měla být přehledná, relativně stálá, snadno dostupná a aktuální vzhledem měnících  

se změn na pracovišti. Prvky spisové sluţby jsou: 

- spisová registrace, 

- spisové pomůcky, 

- spisový plán, 

- řády, předpisy, směrnice pro spisovou agendu, 

- předepsané nebo uţívané tiskopisy. [1]  
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3 Základní informace ZŠ Jablunkov 

Objekt české základní školy se nachází na severovýchodním okraji města 

Jablunkov v nivě řeky Olše. V současné době se zde vyučuje okolo 600 ţáků. Objekt je 

tvořen hned několika pavilony. Pavilonem A (dvě tělocvičny, bazén), pavilon B (učební 

prostory), pavilion D (stravovací provoz) a pavilion D1 (šatny). Součástí areálu je 

venkovní sportovní hřiště. 

3.1 Popis okolí 

Okolí Základní školy v Jablunkově je různorodé. Na jiţní straně od školy protéká 

řeka Olše, za kterou se nacházejí panelové domy. Na straně západní se nachází autobusové 

nádraţí, které je v bezprostřední blízkosti areálů ZŠ Jablunkov. Na severní a východní 

straně školy se nacházejí rodinné domy a Městský les. Pro příjezd ke škole je postavena 

silnice, která vede ze severní a východní strany objektu. Kolem celého areálu je postavený 

chodník s pouličním osvětlením. 

3.2 Historie 

Výstavba české Základní školy na ulici Lesní, byla zahájena v roce 1970. Poslední 

úpravy, potřebné k otevření této budovy, proběhly v roce 1974. V tomto roce začal i první 

školní rok. První výrazné úpravy školy byly v roce 1998, kdy došlo k výměně dřevěných 

oken a zateplení vnějších zdí objektu pomocí polystyrénu. Zateplení se týkalo všech 

pavilonů, kromě pavilonu A. Druhou a zatím poslední úpravou školy, byla úprava 

vnitřních prostorů pavilonu B a D1. Součástí těchto úprav, byly bourací a stavební práce  

a také instalace prvků PZTS. 

3.3 Stavební konstrukce školy 

Jedná se o nepodsklepený pavilonový komplex čtyř objektů, které jsou mezi sebou 

propojeny vnitřními a venkovními komunikacemi. Škola stojí na pozemku 24 000 m
2
, 

přičemţ zastavená plocha objektu je zhruba 1400 m
2
. Popis jednotlivých objektů základní 

školy jsou uvedeny níţe. 
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3.3.1 PAVILON B – UČEBNÍ PROSTORY 

Jedná se o čtyřpodlaţní objekt realizovaný v technologii montovaného skeletu 

s montovaným obvodovým pláštěm s cihelnými dozdívkami. Stropy panelové nebo 

ţelezobetonové. Vnitřním zdivem jsou panely nebo cihly. Obvodové stěny jsou zatepleny 

deskami stabilizovaného polystyrenu se stěrkovou omítkou na vyztuţeném pletivu. Objekt 

je zastřešen dvouplášťovou střechou z dřevěných obloukových vazníků a plechovou 

krytinou na panelovém stropě. Ve štítu objektu je přístavba, ve které se nachází výtah pro 

osoby s omezenou schopnosti pohybu.   

3.3.2 PAVILON A – TĚLOCVIČNY A BAZÉN 

Jedná se o jedno a dvoupodlaţní objekt realizovaný v technologii montovaného 

skeletu s montovaným obvodovým pláštěm s cihelnými dozdívkami. Stropy panelové nebo 

ţelezobetonové. Vnitřním zdivem jsou panely nebo cihly. Zastřešení bazénové haly  

a tělocvičen pomocí dvouplášťové střechy z dřevěných obloukových vazníků a plechovou 

krytinou.  

3.3.3 PAVILON D – STRAVOVACÍ PROVOZ 

Jedná se o jednopodlaţní objekt realizovaný v technologii montovaného skeletu 

s montovaným obvodovým pláštěm s cihelnými dozdívkami. Stropy panelové nebo 

ţelezobetonové. Vnitřním zdivem jsou panely nebo cihly. Zastřešení objektu ocelovými 

vazníky s osazenými vlnitými plechy s betonovou výplní a lepenkovou krytinou.  Zateplení 

obvodových stěn je pomocí deskami stabilizovaného polystyrenu se stěrkovou omítkou  

na vyztuţeném pletivu. 

3.3.4 PAVILON D1 – CENTRÁLNÍ ŠATNY 

Jedná se jednopodlaţní objekt realizovaný v technologii ocelového montovaného 

skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Stropy panelové nebo ţelezobetonové. Vnitřní 

zdivo a příčky cihelné. Zastřešení nad části objektu dvouplášťovou střechou z dřevěných 

obloukových vazníků a plechovou krytinou. 
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Stěny vnitřních prostorů pavilonů jsou omítnuté a v prostorech se sociálním 

zařízením je navíc keramický obklad. Co se týká podlah, tak jsou buď pokryté linoleem, 

dlaţbou nebo kobercem.  

3.4 Dispoziční uspořádání 

3.4.1 PAVILON B 

V prvním nadzemním podlaţí pavilonu B se nachází prostory, kde jsou tři ţákovské 

šatny, učebna pěstitelských prací, sklad CO, zubní ordinace, kabinet školníka a šatna 

uklízeček s hygienickým zařízením a. V prvním nadzemním podlaţí se také nacházejí troje 

dveří, kterými se dostaneme do zbývajících pavilonů školy. Do zbylých pater tohoto 

pavilonu se lze dostat poschodím nebo výtahem, který je určen pouze pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. V pavilonu jsou dvě schodiště, přičemţ hlavní schodiště 

spojuje první aţ čtvrté podlaţí, kdeţto vedlejší spojuje první aţ třetí podlaţí.  

Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází šest univerzálních učeben, čtyři kabinety 

učitelů, sociální zařízení.  

Kancelář ředitele, kancelář zástupce ředitele, kabinety učitelů, sborovna, sklad knih 

a další místnosti jsou součástí třetího nadzemního podlaţí.  

Poslední patro pavilonu B se nijak výrazně neliší od těch zbylých pater. 

3.4.2 PAVILON A 

Jak jsem uvedl výše, do objektu A se dostaneme buďto průchodem z pavilonu B, 

nebo dveřmi z venku, které jsou v průchodu mezi pavilonem A a B. V prvním nadzemním 

podlaţí se nacházejí dvě tělocvičny se zázemím, bazén se zázemím, učitelský kabinet 

s pomůckami na tělesnou výchovu, šatny ţáků pro tělocvičny a bazén, sociální zařízení  

a další. Detailnější popis funkčního uspořádání 1. NP je v příloze 1 bakalářské práce 

(Stávající stav zabezpečení pavilonu A). V druhém nadzemním podlaţí jsou, šatny ţáků  

a sociální zařízení. Pro druhé patro pavilonu A neuvádím přílohu, protoţe v tomto patře  

se nenacházejí důleţité prostory. 
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3.4.3 PAVILON D 

Tento objekt je tvořen dvěma školními jídelnami, kuchyní, šatnami, sociálním 

zařízením, dvěma kancelářemi, skladem potravin, skladem záloţních spotřebičů. Vstup  

do tohoto objektu dveřmi, které jsou v prvním nadzemním podlaţí pavilonu B nebo 

z venku z druhé strany objektu. Detailnější popis funkčního uspořádání je v příloze 2 

bakalářské práce (Stávající stav zabezpečení pavilonu D) 

3.4.4 PAVILON D1 

Centrální šatny jsou tvořeny skříňkami, které jsou v několika řadách vedle sebe.  

Do tohoto objektu se lze dostat také přes pavilon B nebo šesti vchody z venku.  



  

31 

 

4 Popis stávajícího stavu fyzické ochrany budovy Základní 

školy v Jablunkově 

Pro ucelený a přehledný popis stávajícího stavu fyzické ochrany objektu bude nutné 

rozebrat jeho jednotlivé části fyzické ochrany: 

 technická ochrana, 

- mechanické zábranné systémy,  

- poplachový a zabezpečovací tísňový systém, 

 fyzická ostraha, 

 reţimová ochrana. 

4.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy v objektu jsou tvořeny ochrannými prvky na úrovni 

perimetrické, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. Pro přehlednost budou 

jednotlivé prvky rozebrány níţe. 

4.1.1 PERIMETRICKÁ OCHRANA 

Areál Základní školy v Jablunkově je po celém jeho obvodu chráněn plotem s pod 

hrabovou zábranou z nevyztuţeného betonu. Na východní a jiţní straně areálu jsou v plotě 

zabudovány dvoukřídlé brány (Obrázek 4 a 5), které slouţí k přístupu do areálu. Součástí 

jiţní brány je také branka, která je určena pro pěší přístup do areálu školy. Zbylá 

konstrukce je uzamčena pomocí visacího zámku FAB 30H/45 a řetězu. Přes noc jsou obě 

brány zamčeny, taktéţ visacím zámkem FAB 30H/45 a řetězem. Ze západní strany 

objektu, kde se nachází sportovní hřiště, je klasické drátěné oplocení se čtvercovým 

pletivem ve výšce 2 m (Obrázek 6). Dalším prvkem ochrany areálu je 1,5 m vysoký 

ocelový plot (Obrázek 7), který tvoří zbytek perimetrické ochrany objektu.  
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Obrázek 4: Jiţní brána s brankou [autor] 

 Obrázek 5: Východní brána [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Klasické drátěné oplocení se čtvercovým 

pletivem [autor] 

Obrázek 7: Ocelový plot [autor] 

4.1.2 PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Prvky plášťové ochrany mají za úkol zabránit vstupu přímo do objektu. Do objektu 

je moţno se dostat desíti různými vstupy. Do pavilonu B jsou dva vstupy. První (hlavní) 

vstup tvoří 2 x dvojkřídlové plastové dveře s jednoduchým bezpečnostním protipoţárním 

sklem (Obrázek 8). Dveře dvojkřídlové plastové s jednoduchým bezpečnostním 

protipoţárním sklem (Obrázek 9) se nacházejí u druhého vstupu do pavilonu B. Dalších 

šest dvojkřídlových plastových dveří s jednoduchým bezpečnostním protipoţárním sklem 

(Obrázek 10) je zabudováno v pavilonu D1 a D. Devátým a desátým vstupem jsou 
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dvoukřídlové skleněné dveře s plechovou konstrukcí (Obrázek 11). Všechny dveře jsou 

vybaveny nerezovým zámkem s bezpečnostní cylindrickou vloţkou. Co se oken týká,  

ve všech pavilonech jsou okna plastová, a to buď dvojkřídlová nebo jednokřídlová. 

V učebnách a kancelářích jsou navíc instalovány vertikální ţaluzie. V tělocvičnách jsou 

skleněné tvárnice luxfery. Do plášťové ochrany můţeme zařadit i dveře, které chrání 

učebny a kanceláře. Dveře, jsou překliţkové s papírovou výplní. Zámek je s cylindrickou 

vloţkou.

 

Obrázek 8: 2 x dvojkřídlové plastové dveře s 

jednoduchým bezpečnostním protipoţárním 

sklem [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Dvojkřídlové plastové s jednoduchým 

bezpečnostním protipoţárním sklem [autor]

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Dvojkřídlové plastové dveře 

s jednoduchým bezpečnostním 

protipoţárním sklem v pavilonu D a D1 

[autor] 

 

 

 

 

Obrázek 11: Dvoukřídlové skleněné dveře s 

plechovou konstrukcí [autor] 
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4.1.3 PROSTOROVÁ OCHRANA 

Jediným prvkem prostorové ochrany, jsou hliníkové dveře s protipoţárním sklem  

a mříţkou (Obrázek 12). Tyto dveře jsou umístěny v kaţdém patře pavilonu B u schodiště 

a také v prostorech, kde se prochází z jednoho pavilonu do druhého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Dveře hliníkové konstrukce s protipoţárním sklem a mříţkou [autor] 

4.1.4 PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA 

Mezi mechanické prvky předmětové ochrany můţeme zařadit trezor a také šatní 

skříně od ţáků. Školní trezor je umístěn v jedné z místnosti pavilonu B. Trezor 

(pokladnička) je z kovové konstrukce a slouţí k úschově cenností. Povolení k přístupu 

do trezoru (pokladničky) má pouze osoba pověřená ředitelem školy. Co se týká šatních 

skříní, které jsou umístěné v pavilonu D1, jsou z plechové konstrukce s trojcestným 

cylindrickým zámkem hekna. Kaţdý ţák má svou vlastní skříňku a klíč. Náhradní klíče 

jsou u zástupce ředitele. 

4.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Instalovaný poplachový zabezpečovací a tísňový systém školy je tvořen prvky, 

které se nacházejí na úrovni prostorové ochrany. Tento bezpečnostní systém je tvořen 

především pasivními infračervenými čidly (dále jen PIR) a vnitřních sirén s blikačem, 

které jsou instalovány v pavilonech B a D1. PIR čidla v pavilonu B a D1 jsou rozmístěna 

tak, aby co nejlépe zabezpečila jednotlivá podlaţí. Navíc v 1.NP a 3.NP je umístěna vnitřní 

siréna s blikačem. Hybridní ústředna se záloţním zdrojem, na které jsou připojené veškeré 
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prvky PZTS, je umístěna v pavilonu B místnosti 320. K ovládání systému slouţí 

klávesnice. Obě klávesnice jsou umístěny uvnitř budovy v 1.NP pavilonu B. Jedna  

je u hlavních vstupních vchodových dveří a druhá ovládací klávesnice je naproti ní přes 

chodbu. Objekt je rozdělen do osmi aktivních zón, které jsou pro přehlednost popsány 

v tabulce 1 a 2.  

Tabulka 1: Přidělené aktivní zóny vedoucím zaměstnanců [autor] 

Uţivatelé 
Oprávnění k přístupu k 

zónám 

1. Ředitel (master) A B D E F G H 

2. Školník (master) A B D E F G H 

3. Lékař C 

4. Domovnice A B D E F G H 

5. Zástupce ředitele F 

6. Personalista F 

7. Ekonom F 

8. Správce sportu G 

9. SRPŠ H 

10. Údrţbář A B D E F G H 

11. Lékař náhrada C 

12. Zástup domovnice A B D E F G H 

Tabulka 2: Přehled aktivních zón [autor] 

Zóna Popis 

A Tělocvičny 

B Společné prostory „B“ – chodby 

C Ordinace lékaře 

D Šatny 

E Pavilon „B“ 

F Kanceláře + společné prostory „B“ 

G B121 + společné prostory „B“ 

H B106 + společné prostory „B“ 
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4.3 Fyzická ostraha 

V objektu se nenachází ţádná osoba v pracovním poměru vůči škole jako stráţný 

nebo vrátný. Fyzická ostraha funguje na principu bezpečnostního zásahu – výjezdu. Pokud 

dojde k narušení bezpečnosti v pavilonech, kde je instalován PZTS, přenese tato informace 

na pult centralizované ochrany, která je umístěna na stanici Městské policie Jablunkov.  

Po přijetí této informace o napadení objektu je výjezdová skupina (tvořena stráţníky) 

povinna provézt výjezd k Základní škole v Jablunkově. 

4.4 Reţimová ochrana 

Další nezbytně nutnou částí fyzické ochrany je reţimová ochrana. Ve škole  

se denně pohybují ţáci nebo zaměstnanci školy, kteří se řídí podle určitých směrnic, jako je 

školní řád nebo pracovní řád. Kaţdý ze zaměstnanců vlastní dva klíče od vstupních dveří 

do objektu a navíc klíč, který slouţí k zamknutí svého kabinetu. V kabinetu sedí dva aţ tři 

pedagogové, kteří zodpovídají za tuto místnost. Poslední z učitelů, který odchází 

z kabinetu, zamyká. Vedoucím školy jsou navíc přiděleny potřebné kódy, jednotlivých 

aktivních zón, kterými se dostávají do svých kanceláří (tabulka 1). Zodpovědnost  

za odblokování celého objektu je školník. Objekt je odblokován kolem šesté hodiny ranní. 

Úklid školy provádí uklízečky, které jsou v pracovním poměru vůči škole. Po úklidu  

je ředitelem pověřená uklízečka (domovnice) zodpovědná za aktivaci celého PZTS. Dále 

musí zkontrolovat, zda se v objektu uţ nikdo další nevyskytuje. Jelikoţ se v objektu 

(hlavně v pavilonu A) dlouho pohybují osoby, které vyuţívají tělocvičny, se aktivace 

PZTS provádí aţ kolem osmé hodiny večerní. O víkendech a prázdninách je areál školy 

zabezpečen mechanickým zábranným systémem a PZTS. 

4.5 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení ZŠ 

Jablunkov 

Při mých návštěvách školy jsem našel jak kladné tak ale i záporné stránky. Kladně 

hodnotím rozmístění a počet PIR detektorů, které zajišťují efektivní střeţení vnitřních 

prostorů pavilonů B a D1. Dále kladně hodnotím reţimovou ochranu, kterou se snaţí řídit 

veškeré osoby v objektu. Záporně hodnotím PZTS, který je instalován pouze v pavilónech 

B a D1. Tím pádem pavilóny A a D nejsou tak efektivně zabezpečeny, jako ostatní části 
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objektu. Dalším nedostatkem, dle mého názoru, jsou dveře (Obrázek 11), které svými 

vlastnostmi netvoří kvalitní mechanický zábranný systém. V následujících kapitolách 

provedu u pavilonu A a D analýzu zjištěných rizik a jejich následné zhodnocení. Také chci 

provést propojení PZTS v celé ZŠ Jablunkov. Pavilonům B a D1 se v dalších částech práce 

věnovat uţ nebudu, protoţe si myslím, ţe tyto prostoty jsou zabezpečeny dostatečně.  
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5 Analýza a hodnocení rizik fyzické ochrany ZŠ Jablunkov 

Analýza rizik je postup, který vede k odpovědím na otázky, jakými riziky  

je vystaven posuzovaný objekt, pravděpodobnost vzniku těchto rizik a moţné dopady rizik 

na objekt. Na základě znalosti závaţnosti jednotlivých rizik dokáţeme vytvořit návrh, 

který dokáţe minimalizovat zdroje rizik.  

V dnešní době existuje mnoho druhů metod pro analýzu rizik,  

a proto je velmi důleţité si předem uvědomit účel analýzy. Na základě předem 

stanovených cílů analýzy rizik stanovím vhodnou metodiku.  

Pro analýzu bezpečnostních rizik v této práci jsem stanovil dvě metody – Ishikawův 

diagram a Analýza příčin a následků poruch. 

5.1 Ishikawův diagram 

Tento diagram je známý jako diagram příčin a následků nebo podle svého 

grafického znázornění také jako diagram rybí kosti. Grafické zobrazení diagramu tvoří 

moţné hlavní kategorie příčin a dílčí příčiny těchto kategorií, které vedou k určitému 

následku a jsou uspořádány tak, ţe připomínají kostru ryby. Proto se také tato metoda 

jmenuje diagram rybí kosti. Velice jednoduchá a díky svému grafickému zobrazení 

přehledná metoda k zjištění příčin a následků rizika.  

Obrázek 13: Ishikawův diagram [autor] 
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V této části zanalyzuji současný stav fyzické ochrany ZŠ Jablunkov. Díky této 

analýze odhalím nejslabší místa fyzické ochrany neboli hlavní kategorie příčin, kterými 

jsou mechanický zábranný systém, PZTS, fyzická ostraha a reţimová ochrana. Následkem 

bude překonání fyzické ochrany základní školy. 

Jak jsem jiţ uvedl, Ishikawův diagram je tvořen z hlavních kategorií příčin a jejich 

dílčích příčin, které vedou k určitému následku a tvoří základní strukturu Ishikawova 

diagramu. 

 Následek:   

Překonání fyzické ochrany ZŠ Jablunkov. 

 Hlavní příčiny: 

Nedostatečná ochrana mechanickým zábranným systémem, 

Nedostatečná ochrana PZTS, 

Nedostatečná fyzická ostraha, 

Nedostatečná reţimová ochrana. 

Nedostatečná ochrana mechanickým zábranným systémem  

Níţe jsou uvedeny dílčí příčiny, které náleţí do této kategorie. 

1. moţnost jednoduchého vniknutí na pozemek školy, 

2. moţnost překonání oken a vstupních dveří do objektu (Obrázek 11),  

3. nedostatečná ochrana osobních věcí před pachatelem, 

4. moţnost pohybu pachatele v ostatních místnostech v objektu. 

Tyto dílčí příčiny vedou k nesprávné funkčnosti mechanického zábranného 

systému, a to buď svou špatnou funkčnosti, nebo její neexistence. 

Nedostatečná ochrana PZTS 

Níţe jsou uvedeny dílčí příčiny, které náleţí do této kategorie. 

1. Nemoţnost zjištění pachatele v areálu školy, 

2. Nemoţnost zjištění pachatele v objektu. 

Tyto dílčí příčiny vedou k nesprávné funkčnosti PZTS, protoţe neexistují. 
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Nedostatečná fyzická ostraha 

Níţe jsou uvedeny dílčí příčiny, které náleţí do této kategorie. 

1. Absence fyzické ostrahy. 

Nedostatečná reţimová ochrana  

Níţe jsou uvedeny dílčí příčiny, které náleţí do této kategorie. 

1. Nedodrţování směrnic, které jsou v podobě školního a pracovního řádu, 

2. Nespolehlivost, 

3. Ţádné záznamy o pohybu jídlonosičů, kteří se pohybují po pavilonu D. 

Tyto dílčí příčiny vedou k nesprávné funkčnosti reţimové ochrany, a to buď svou 

špatnou funkčnosti, nebo její neexistence. 

Veškeré výše uvedené příčiny jsou graficky znázorněny na Obrázku 14.

 

Obrázek 14: Ishikawův diagram – Nedostatky fyzické ochrany ZŠ Jablunkov [autor] 

  



  

41 

 

R Výsledná rizikovost poruchy P
Pravděpodobnost vzniku 

poruchy

0 – 3 bezvýznamné 1 nepravděpodobná

4 – 10 akceptovatelné 2 velmi malá

11 – 50 mírné 3 mírná

51 – 100 neţádoucí 4 vysoká

101 – 125 nepřijatelné 5 velmi vysoká

N Závaţnost následků poruchy H Odhalitelnost poruchy

1 malá 1 v době vzniku

2 větší 2 do několika minut

3 vyšší 3 do jednoho dne

4 vysoká 4 do několika dní

5 velmi vysoká 5 nemoţná

5.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza příčin a následků poruch, neboli v anglickém názvu Failure Mode  

and Effect Analysis (dále jen FMEA) je analyticko-systematická metoda, která se pouţívá  

k preventivnímu odstranění moţných chyb a závad, jak u zavedených tak i nových 

procesů. Cílem metody je identifikovat nejpravděpodobnější a nejzávaţnější poruchy  

a stanovit jejich následky a příčiny. Veškeré potencionální poruchy se zapisují do tabulky, 

která je základem metody FMEA. Součástí této analýzy je výpočet míry rizika R, která 

určuje rizikovost jednotlivých poruch, vycházející ze vzorce (2). 

            (2) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – závaţnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy 

Jednotlivé parametry vzorce pro výpočet míry rizika jako jsou pravděpodobnost 

vzniku poruchy, závaţnost následků poruchy, odhalitelnost poruchy jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

Tabulka 3: Jednotlivé parametry pro výpočet míry rizika [4] 
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ČÍSLO PORUCHY
PŘÍČINA 

PORUCHY

NÁSLEDEK 

PORUCHY
P N H R

1

moţnost 

překonání oken a 

vstupních dveří 

do objektu

Pochybení a 

spolupráce 

zaměstnance, 

nedostatečný MZS, 

chybějící prvky 

PZTS

4 4 3 48

2

moţnost 

jednoduchého 

vniknutí na 

pozemek školy

Nedostatečný 

MZS, chybějící 

prvky PZTS

5 4 4 80

3

nedostatečná 

ochrana 

osobních věcí 

před pachatelem

Chybějící prvky 

předmětové 

ochrany

3 4 3 36

4

Nemoţnost 

zjištění pachatele 

v objektu

5 5 5 125

5

Nemoţnost 

zjištění pachatele 

v areálu školy

5 5 5 125

6

moţnost pohybu 

pachatele 

v ostatních 

místnostech 

v objektu

Nedostatečný MZS 4 4 5 80

7
Absence fyzické 

ostrahy

Chybějící 

kvalifikovaná 

osoba pro ostrahu 

školy, vysoké 

náklady

Snadnější vniknutí 

pachatele do 

objektu a areálu 

školy

2 4 4 32

8

Ţádné záznamy o 

pohybu 

jídlonosičů, kteří 

se pohybují po 

pavilonu D

Nedostatky 

v reţimové ochraně, 

chybějící prvky 

PZTS

Nemoţnost 

identifikace osob
3 3 5 45

9

Nedodrţování 

směrnic, které 

jsou v podobě 

školního a 

pracovního řádu

Nedostatečné 

seznámení s řády, 

nekvalitní právní 

úprava

2 4 4 32

10 Nespolehlivost

Porušování řádů, 

osoba součástí 

trestné činnosti

2 4 4 32

Poškození 

majetku, odcizení 

majetku, vloupání

Poškození 

majetku, odcizení 

majetku

Chybějící prvky 

PZTS
Poškození 

majetku, odcizení 

majetku, 

samovolný pohyb 

útočníka 

v objektu, 

vloupání

Postup aplikace FMEA 

Metoda FMEA probíhá ve třech fázích. V první fázi probíhá analýza a hodnocení 

současného stavu objektu, následuje fáze návrhu opatření a v posledním kroku analýzy  

se provádí hodnocení stavu po realizaci opatření.  

Jelikoţ jsem uţ provedl analýzu a hodnocení současného stavu objektu vzhledem 

bezpečnosti školy v předešlé metodě, vyuţiji proto tyto zjištěné informace k následující 

metodě, které zapíšu do tabulky. Tabulka bude dále obsahovat příčiny a následky vzniku 

jednotlivých poruch. V další a poslední fázi jsem bodově 1 aţ 5 ohodnotil jednotlivé 

parametry P, N a H. Díky těmto parametrům zjistím míru rizikovosti poruch R. Vypočtené 

hodnoty výsledné rizikovosti jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Poruchy, příčiny a následky poruch [autor]  
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Výslednou rizikovost jsem získal součinem parametrů P, N a H z tabulky 4.  

Pro lepší přehlednost je uveden vzorový příklad z prvního řádků tabulky 4. 

         

 R = 4 × 4 × 3 

 R = 48 

Vyuţití Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

Paretův diagram je aplikace, která se pouţívá v mnoha oblastech ke zlepšování 

kvality. K vytvoření této aplikace je třeba znát kumulativní četnost výsledné rizikovosti 

pro vytvoření histogramu a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti k sestrojení 

Lorenzovy křivky. Díky histogramu a Lorenzovy křivky jsem schopen oddělit důleţité 

faktory od těch méně důleţitých, které zásadně ovlivňují bezpečnost školy.  

V první fázi je si potřeba seřadit hodnoty výsledné rizikovosti od největší  

po nejmenší z tabulky 4, poté podle vzorce (3) a (4) vypočítat kumulativní a relativní 

kumulativní četnost výsledné rizikovosti. Nakonec se podle vypočítaných hodnot vytvoří 

grafické zobrazení. 

   ∑    (             )
 
      (3) 

  Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

  n1 – ni – hodnota dané poruchy 

   
  

 
              (4) 

  Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy 

  Ni - kumulativní četnost dané poruchy  

  N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

Seřazené jednotlivé poruchy celkové rizikovosti R od největší po nejmenší a jejich 

hodnoty kumulativních a relativních kumulativních četností jsou v tabulce 5. 
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Číslo Poruchy R
Kumulativní 

četnost R

Relativní kumulativní 

četnost R(%)

4
Nemoţnost zjištění 

pachatele v objektu
125 125 19,69

5

Nemoţnost zjištění 

pachatele v areálu 

školy

125 250 39,37

6

moţnost pohybu 

pachatele v ostatních 

místnostech v objektu

80 330 51,97

2

moţnost 

jednoduchého 

vniknutí na pozemek 

školy

80 410 64,57

1

moţnost překonání 

oken a vstupních dveří 

do objektu

48 458 72,13

8

Ţádné záznamy o 

pohybu jídlonosičů, 

kteří se pohybují po 

pavilonu D

45 503 79,21

3

nedostatečná ochrana 

osobních věcí před 

pachatelem

36 539 84,88

7
Absence fyzické 

ostrahy
32 571 89,92

9

Nedodrţování směrnic, 

které jsou v podobě 

školního a pracovního 

řádu

32 603 94,96

10 Nespolehlivost 32 635 100

Tabulka 5: Výpočet četností [autor]  

Pro lepší přehlednost je uveden vzorový příklad pro výpočet kumulativní a relativní  

kumulativní četnosti poruchy číslo 2, které se nachází ve čtvrtém řádku tabulky 5. 

N4 = 125 + 125 + 80 + 80    F4 = 
   

   
      

N4 = 410       F4 = 64,57 % 
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Na obrázku 15 jsou vypočítané hodnoty četností, celkové rizikovosti R a moţné 

poruchy, které jsou zakresleny do Paretového diagramu s Lorenzovou křivkou. 

Obrázek 15: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

Po úspěšném sestrojení grafického znázornění Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou se moţné poruchy rozdělily pomocí černé čáry na dvě části podle pravidla 80/20, 

coţ znamená, ţe poruchy 4, 5, 6. 2, 1 a 8 tvoří 80 % všech poruch. Tyto poruchy nejvíc 

ovlivňují bezpečnost Základní školy v Jablunkově. Zbylé poruchy 3, 7, 9 a 10 jsou pro 

bezpečnost školy zanedbatelné, kvůli nízkému číslu rizikovosti.  

V další kapitole se budu zabývat poruchami 4, 5, 6, 2, 1 a 8 a navrhnu opatření, 

která sníţí rizikovost těchto poruch. 
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6 Návrh nových opatření fyzické ochrany pro pavilon A a D 

ZŠ Jablunkov 

V této kapitole se pokusím navrhnout nová opatření fyzické ochrany školy,  

tak abych nezměnil její charakter, jelikoţ se jedná o areál, ve kterém se pohybuje denně 

spousta lidí, hlavně děti. Dalším důleţitým faktorem při návrhu nových opatření je finanční 

stránka školy. Obecně ve školství se nenachází mnoho financí, proto se budu snaţit 

zabezpečit školu co nejlevněji ale efektivně. Jak jsem se jiţ zmínil v kapitole 4.5, analýzu 

rizik a jejich hodnocení budu provádět pouze pro pavilon A a D. Na základě zhodnocení 

rizik, se provede návrh nových opatření pro pavilon A a D. Cena nových prvků 

zabezpečení by se měla pohybovat okolo 10 % z celkové hodnoty chráněných aktiv uvnitř 

budovy (vybavení apod.).  

Celý areál školy je vyčíslen na hodnotu 120 miliónu Kč, z toho pavilony A a D  

na hodnotu 40 miliónu Kč. Hodnota chráněných aktiv v těchto pavilonech se pohybuje 

okolo 1 850 000 Kč. Jelikoţ cílem práce je zabezpečit aktivita vně objektu, tak nová 

opatření by neměla přesáhnout částku 185 000 Kč, coţ je 10 % z celkové hodnoty 

chráněných aktiv uvnitř pavilonu A a D. 

6.1 Rizika v souvislosti s MZS 

Poruchy patřící do této kategorie a potřebují nová opatření: 

- moţnost jednoduchého vniknutí na pozemek školy, 

- moţnost překonání oken a vstupních dveří do objektu, 

-  moţnost pohybu pachatele v ostatních místnostech. 

Moţnost jednoduchého vniknutí na pozemek školy 

Pozemek školy respektive hranice pozemku je ohraničená plotem a bránami, jak 

 je znázorněno na obr. 4, 5, 6 a 7. Z tohoto pohledu se mi jeví plot znázorněný na obr. 7 

jako nevyhovující, protoţe je velice snadno překonatelný z důvodů své výšky, která  

je 1,5 m. Myslím si, ţe pokud by výška plotu byla vyšší, působila by pro pachatele jako 

sloţitější překáţka. Jenţe nová opatření se týkají školy, proto by nebylo vhodné navrhnout 

vyšší plot neţ je doteď, z důvodu charakteru objektu. Proto bych navrhoval, doplnit 

stávající plot o infrazávoru ABT - 60. Tento mechanizmus pracuje na principu vysílání 
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dvou infračervených paprsků na snímač. Pokud nastane jejich přerušení, dojde k poplachu. 

Tento mechanizmus se instaluje na vnitřní stranu plotu. Co se týká branek, tady bych 

pouze navrhoval jejich pravidelné zamykání pomocí zamykacího řetězu z bílého 

galvanického zinku s termoplastem v době, kdy se nikdo nenachází v objektu. Jako 

uzamykací prvek řetězu bych navrhl bezpečnostní visací zámek FAB 100, bezpečnostní 

třídy 2. Vhodným doplňkem nejen na ploty a branky, ale i na budovy školy, by byly 

bezpečnostní tabulky s nápisy např. „Tento areál je střeţen kamerovým systémem“ apod.  

Moţnost překonání oken a vstupních dveří do objektu 

Nejčastějším vniknutím do objektu jsou dveře popřípadě okna. V pavilonech A a D 

ZŠ Jablunkov jsou skoro všechna okna plastová, takţe relativně bezpečná. Pouze 

v tělocvičnách se nacházejí luxfery. Můj návrh pro zlepšení fyzické ochrany v této oblasti 

je, instalovat ve školních jídelnách (pavilon D) horizontální ţaluzie na obrovské otvorové 

výplně, které ztěţují pachateli náhled do těchto vnitřních prostorů. Z mého hlediska 

nejzávaţnějším problémem této kategorie jsou dveře obr. 11, protoţe jsou snadno 

překonatelné. Sklo a konstrukce těchto dveří si myslím, ţe uţ neodpovídá bezpečnosti 

školy. Proto bych tyto dveře nahradil dveřmi plastovými obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Navrhované dveře [autor] 

Moţnost pohybu pachatele v ostatních místnostech 

Pohyb osob v ostatních místnostech v nočních hodinách je zapříčiněn, ţe dveře 

tvořící prostorovou ochranu obr. 12 nejsou zamčená. Tyto dveře, jak uţ jsem zmiňoval 

v kapitole 4.1.3, se nacházejí v průchodech mezi pavilony. Proto tento návrh o uzamykání 

těchto dveří v nočních hodinách neplatí jen pro pavilon A a D, ale také i pro zbylé 

pavilony, z důvodů zamezení pohybu osob po celé škole. Pro zamezení pohybu pachatele 
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Prvek Typ Cena za ks (Kč) Počet ks Celková cena (Kč)

Infrazávory Dual ABT - 60 1624 8 12992

Řetěz na branky 8 x 900 mm v PVC 277,15 2 554,3

Zámek na branky FAB 100 762 2 1524

Bezpečnostní tabulky s nápisy 25,6 15 384

Horizontální ţaluzie (okno 170 x 150) IDS 18 1022,75 15 15341,29

Plastové dveře 14900 2 29800

Kování na dveře Dv. kov.  804 390 5 1950

Bezpečnostní cylindrická vloţka FAB 200 526 5 2630

Celková cena 65175,59

Kalkulace veškerých navrhovaných prvků MZS

v ostatních místnostech, bych navrhl v pavilonu D, kde se nacházejí kanceláře a sklady 

surovin, dveřní kování od firmy ROSTEX a bezpečnostní cylindrickou vloţkou FAB 200 

k těmto dveřím. Navrhované dveřní kování se skládá z kliky a knoflíku.  

Přehled veškerých navrhovaných prvků v rámci MZS jsou uvedeny v tabulce 6. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

Tabulka 6: Celková kalkulace navrţených prvků MZS [autor]  

6.2 Rizika v souvislosti s PZTS 

Poruchy patřící do této kategorie a potřebují nová opatření: 

- Nemoţnost zjištění pachatele v objektu, 

- Nemoţnost zjištění pachatele v areálu školy. 

Poplachový zabezpečovací systém a tísňový systém je velice důleţitou ochranou 

hlavně v době, kdy se v objektu nenacházejí zaměstnanci školy. Proto je velice důleţité 

aby prvky PZTS byly vhodně rozmístěny v areálu respektive v budovách školy. Nejenom 

rozmístění prvků PZTS je důleţité, důleţitější je moţná spíše jejich funkčnost. Pokud 

jejich funkčnost nebude správná, nebude ani zabezpečení školy správné. Podle pouţitých 

metod ke zjištění moţných rizik, PZTS vyšel jako nejrizikovější z důvodu jeho absence. 

Nemoţnost zjištění pachatele v objektu  

Jedná se o ochranu vnitřních prostorů školy. Jelikoţ v pavilonech A a D  

se nevyskytuje ani jeden prvek PZTS, jsou tyto pavilony vystaveny velké rizikovosti.  

Proto navrhuji instalaci PIR čidel do těchto dvou pavilonu. Můj návrh je instalovat  

do pavilonu PIR čidla XEVOC Eco ABUS. Nevýhodou tohoto druhu čidla můţe být jeho 

kabelové připojení mezi jednotlivými prvky PZTS, z důvodu potřeby kabelového vedení. 
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Na druhou stranu kabelové vedení z mého pohledu je spolehlivější neţ bezdrátové 

připojení. K ovládání nových PIR prvků je potřeba instalovat klávesnici k PZTS. Navrhl 

bych pouţít ovládací LCD klávesnici Jablotron (JA - 81F - RGB). Pro zamezení ovládání 

klávesnic nepovolaným osobám, bych tyto klávesnice uzamknul v kovových skříňkách. 

Vhodným doplněním PZTS je vnitřní bezdrátová siréna ASP – 205 R, která vydává 

optický i zvukový signál. Rozmístění veškerých navrţených prvků PZTS jsou k vidění 

v příloze 3 a 4. 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: PIR čidlo XEVOC Eco ABUS [20] 

Díky instalaci nových prvků PZTS v pavilonech A a D, vznikly další dvě aktivní 

zóny s označením I a J. Přístup k těmto zónám májí pouze vedoucí zaměstnanci popřípadě 

osoby pověřené ředitelem školy. 

Nemoţnost zjištění pachatele v areálu školy 

Tato rizikovost je myšlena, jako nemoţnost zjištění pachatele pomocí kamer 

v perimetrické oblasti. Neexistence těchto prvků na úrovni perimetrické ochrany,  

je z důvodu velkých investic. Jelikoţ je areál rozsáhlý, co se rozlohy týká, muselo  

by se najít velké mnoţství finančních prostředků na jejich koupi, a ty nejsou. Proto bych 

navrhoval levnější variantu, a to instalování kamer s blikající LED diodou, které slouţí 

pouze jako atrapy. Optimální rozmístění kamerových atrap v kombinaci s bezpečnostními 

tabulkami s nápisy, které upozorňují na kamerový systém, zvyšují bezpečnost areálu před 

pachateli konající trestní činnost. Jelikoţ jsem zvolil typ zabezpečení perimetru v podobě 

atrap kamer, coţ je relativně levná poloţka, instaloval jsem tyto kamery po celém areálu 

školy. Protoţe PZTS je nejdůleţitějším prvkem fyzické ochrany v době, kdy se nenachází 

v objektu zaměstnanci, coţ je v noci, doplnil bych PZTS ještě o jeden prvek. Jedná  

se o čidlo pohybu Kanlex ALER JQ – 30 - W, které reaguje na pohyb. Pokud čidlo zachytí 

pohyb, rozsvítí se. Rozmístění navrţených prvků lze vidět na obrázku 18.   
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Prvek Typ Cena za ks (Kč) Počet ks Celková cena (Kč)

PIR Čidla XEVOC Eco ABUS 569 12 6828

LCD klávesnice Jablotron JA - 81F - RGB 2507 3 7521

Ochranné kovové skříňky na klávesnice 1490 3 4470

Vnitřní bezdrátová siréna ASP - 205 R 2281 2 4562

Atrapa venkovní kamery s LED diodou CCD camera 302,5 5 1512,5

Pohybové čidlo KANLUX ALER - JQ - 30 - W 269 8 2152

Celková cena 27045,5

Kalkulace veškerých navrhovaných prvků PZTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Navrţené prvky perimetrické ochrany [autor] 

   atrapa kamery s blikající LED diodou, 

    čidlo pohybu Kanlex ALER JQ – 30 – W. 

Přehled veškerých navrhovaných prvků v rámci PZTS jsou uvedeny v tabulce 7. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré nové navrhované prvky PZTS budou napojena 

na jiţ existující poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 

Tabulka 7: Celková kalkulace navrţených prvků PZTS [autor] 

Pavilon D 

Pavilon A 
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Prvek Typ Cena za ks (Kč) Počet ks Celková cena (Kč)

LCD Zvonek VP - 332L 7900 1 7900

Celková cena 7900

Kalkulace veškerých navrhovaných prvků reţimové ochrany

6.3 Rizika v souvislosti s reţimovou ochranou 

Poruchy patřící do této kategorie a potřebují nová opatření: 

- Ţádné záznamy o pohybu jídlonosičů, kteří se pohybují po pavilonu D. 

Ţádné záznamy o pohybu jídlonosičů, kteří se pohybují po pavilonu D 

Tato problematika vychází z pohybu desítek osob, které se pohybují v oblasti 

jídelny. Strávníků ve škole přibývá a jejich pohyb je nekontrolovaný. Proto je potřeba tuto 

problematiku vyřešit. Navrhuji vytvořit dokument se seznamem cizích strávníků, který 

bude obsahovat jejich jména a příjmení a dny ve kterých se bude stravovat ze školní 

jídelny. Tento dokument můţe zpracovat jakákoliv zodpovědná osoba. Dokument by byl 

umístěn v prostorech pavilonu B, konkrétně na sekretariátu školy. Umístění dokumentu 

právě na sekretariát, protoţe z tohoto místa sekretářka otevírá zbylé dveře do objektu. 

Tento dokument bych propojil s ochranou pomocí PZTS. Jelikoţ jsou veškeré pavilony 

zabezpečeny PZTS, vyuţil bych této situace k zlepšení reţimové ochrany. U vchodových 

dveří do pavilonu D, bych navrhoval instalovat zvonek, který po stisknutí vyšle signál 

sekretářce na její školní telefon. Tento školní telefon je jiţ součástí školy. Pokud  

by se jméno a příjmení osoby u zvonku shodovalo se jménem a příjmením osoby 

v dokumentu, pověřená sekretářka by pustila na dálku osobu do objektu. Pokud nastane 

 neshoda jména a příjmení osoba do objektu vpuštěna nebude. Navrhuji zvonek  

s LCD VP – 332L. Veškerý potřebný materiál jako je napájení, kabel apod. je součástí 

balení. 

Přehled veškerých navrhovaných prvků v rámci reţimové ochrany jsou uvedeny  

v tabulce 8. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Tabulka 8: Celková kalkulace navrţených prvků reţimové ochrany [autor] 
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Kategorie Celková cena (Kč)

Mechanický zábranný systém 65175,59

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 27045,5

Reţimová ochrana 7900

Celková cena 100121,09

Celková kalkulace nových opatření fyzické ochrany 

6.4 Souhrn veškerých výdajů na nová opatření fyzické ochrany 

Zde je uvedená tabulka 9, ve které jsou shrnuty veškeré výdaje na nová opatření 

fyzické ochrany v Základní škole v Jablunkově. 

Tabulka 9: Celková kalkulace nových opatření fyzické ochrany [autor] 

 

 

 

 

 

Z tabulky 9 lze vyčíst, ţe po instalaci veškerých prvků fyzické ochrany  

se dostaneme na celkovou hodnotu 100121,09 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z částky 

chráněných aktiv v pavilonech A a D. Zbylé peníze budou investovány do stavebních 

prací, které budou potřeba k instalaci prvků fyzické ochrany.  



  

53 

 

Závěr 

Jak je jiţ viditelné z názvu bakalářské práce, jedná se o práci, ve které byla 

rozebrána problematika fyzické ochrany. Na začátku práce byla rozebrána problematika 

související s právní úpravou včetně různých norem a směrnic týkajících se fyzické 

ochrany. V další části práce, byla rozebrána teoretická část. Teorie z hlediska fyzické 

ochrany je spousta a zmiňovat se o veškerých prvcích ochrany by bylo nereálné.  

Proto jsem do této části vybral z mého hlediska nejdůleţitější z nich. Po rozebrání právní  

a teoretické části fyzické ochrany, následuje část praktická, kde v úvodu jsou popsány 

základní informace o objektu a jeho současný stav.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat a zhodnotit stávající stav 

vybraného objektu a následně navrhnou nová opatření vedoucí ke zlepšení zabezpečení 

objektu. K provedení analýzy rizik jsem pouţil dvě metody. Jednou z nich je Ishikawův 

diagram, ve kterém jsem zjistil veškerá moţná rizika v ZŠ Jablunkov. Pro přesnější 

identifikaci nejzávaţnějších rizik a jejich příčin jsem pouţil metodu - Analýza příčin  

a následků poruch. Tato metod byla doplněna Paretovým diagramem s Lorenzovou 

křivkou. Díky nim jsem vyvodil rizika, která mají zásadní vliv na bezpečnost školy. 

Dalším krokem v praktické části práce, bylo vytvoření nových opatření. Při návrhu nových 

opatření, jsem musel zhodnotit finanční problematiku a účel budovy. 

Nová opatření se týkají především MZS, PZTS a reţimové ochrany. Součástí MZS 

je prvek, který nepatří do této skupiny, ale do skupiny PZTS. Jedná se o Infrazávoru, která 

je součástí plotu, který sniţuje pravděpodobnost vniknutí na pozemek školy. Dalším 

prvkem MZS na úrovni perimetrické ochrany je řetěz na vstupní branky s bezpečnostním 

visacím zámkem. Z důvodů obrovských otvorových výplní ve školní jídelně pavilonu D, 

byly navrţeny horizontální ţaluzie. V pavilonu D, bylo ještě navrţeno nové kování 

s bezpečnostní cylindrickou vloţkou na dveře, které chránily kanceláře a sklady surovin. 

V poslední řadě co se týká MZS, byly navrţeny nové plastové dveře, které se nacházejí 

v prostorech spojovací chodby mezi pavilonem A a B. V oblasti PZTS jsem navrhl makety 

kamer, které s bezpečnostními tabulkami umístěnými na plotech, tvoří relativně vysoké 

zabezpečení perimetrické zóny. Perimetrická zóna je vhodně doplněna o čidla pohybu.  

Co se týká zabezpečení uvnitř objektu, tam byly navrţeny PIR čidla, vnitřní bezdrátová 

siréna a klávesnice PZTS. Pro jistotu, před neoprávněným pouţíváním klávesnic PZTS, 
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byly navrţeny kovové skříňky. V reţimové ochraně, byl pouze navrţen dokument  

se seznamem lidí, kteří se stravují ve školní jídelně. K úplnému a správnému fungování 

reţimové ochrany ve školní jídelně, byl navrţen zvonek. 

Během vypracovávání této práce, jsem získal nové poznatky a zkušenosti z oboru 

TBOM, díky účelu objektu. Posuzovaný objekt má určité své nedostatky a měl by vyuţít 

navrhované opatření.  
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