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Anotace 

SOCHORA, Martin. Fyzická ochrana objektu základní školy. Ostrava 2014. 19 s. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU Ostrava na katedře 

Bezpečnostních sluţeb. Vedoucí práce Ing. Libor Foldyna. 

Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou objektu základní školy. V první části 

se věnuje právním předpisů a technickým normám, které jsou pro oblast fyzické ochrany 

stěţejní. V následující části práce je zkoumaný objekt nejprve popsán z hlediska jeho 

historie a umístění, po kterém následuje popis jeho stávajícího zabezpečení. Hlavním cílem 

této bakalářské práce, je na základě provedení dvou různých analytických metod, zjistit 

největší rizika týkající se fyzické ochrany objektu a na jejich základě navrhnout inovativní 

opatření a optimalizaci stávajícího zabezpečení. Nakonec je zde porovnána úroveň 

zabezpečení základních škol v České republice a v zahraničí. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, zabezpečení objektu, riziko 

Summary 

SOCHORA, Martin. Physical protection of elementary school. Ostrava 2014. 49 pages. 

Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of 

Ostrava at Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Libor 

Foldyna. 

This thesis deals with the physical protection of primary school. The first part deals with 

the legal regulations, and technical standards that are in the area of physical protection are 

crucial. In the following part of this work the first object is described in terms of its 

history, and location, followed by a description of its current security. The main objective 

of this thesis is based on the implementation of two different analytical methods to 

determine the greatest risks relating to the physical protection of the building and on this 

basis, innovative measures and optimization of existing security will be proposed. Finally, 

the article compares the security level of primary schools in the Czech Republic and 

abroad. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CCTV  Kamerový systém (Closed Circuit Television) 

ČR  Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

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

MZS  Mechanický zábranný systém  

PC Osobní počítač (Personal Computer) 

PCO  Pult centralizované ochrany   

PIR  Pasivní čidlo pohybu (Passive infrared senzor) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací tísňový systém 
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1 ÚVOD 

S čím dál zvětšujícím se počtem obyvatel a tím i rostoucí hustotě zalidnění, vzniká 

stále větší touha si chránit majetek. Míra zabezpečení a ochrany však také závisí 

na společnosti, ve které se vyskytujeme, na jejich sociálních podmínkách, morálních 

hodnotách a tradici které ovlivňují chování kaţdého jedince. Toto je také důvod, proč 

se tolik významně liší kriminální činnost v různých částech světa, různých regionech 

či městských čtvrtích. Tato touha chránit majetek však zde byla ještě v dobách, kdy naší 

dávní předkové si opatřovali primitivní zbraně jak z důvodu lovu, tak z důvodu obrany 

vůči vnějšímu ohroţení třeba i vedlejším kmenem. V nynější evropské společnosti je 

ochrana majetku brána jako samozřejmá a podstatná věc. Stále jsou v nás jakési ty 

starověké protektorské pudy a moţná jsme také ovlivněni naší krvavou historií, víc neţ by 

bylo zdrávo.  

K vypracování mé bakalářské práce jsem si vybral 5. Základní školu Elišky 

Krásnohorské ve Frýdku – Místku, jejíţ jsem absolventem. Mám na tuhle školu výborné 

vzpomínky a také velmi důkladně znám její venkovní i vnitřní prostory. Tohle byl také 

důvod, proč jsem si jako objekt fyzické ochrany vybral právě ji. Počátkem roku 2012 byla 

škola fyzicky i právně, spojena s vedlejší 9. Základní školou, která byla před prahem 

uzavření z důvodu nedostatku ţáků a financí. Dnes po dvou letech obě školy výborně 

fungují a zatím ţádná se neevidují ţádné ekonomické problémy. 

První část práce je zaměřena na právní předpisy a technické normy, které jsou 

nezbytné k úkonům prováděným v souvislosti s fyzickou ochranou. Další část je věnována 

popisu fyzické ochrany. Zde je zahrnuta technická ochrana, fyzická ostraha a reţimová 

ochrana. V následující kapitole je popsán zkoumaný objekt z hlediska historie, současnosti 

a jeho aktuálního stavu zabezpečení. Aby mohla být zjištěna moţná rizika hrozící objektu 

a jejich závaţnost, byla provedena analýza pomocí metody FMEA, která čerpala 

z Ishikowa diagramu a následně byla vyuţita v Paretově diagramu. Po zjištění hlavních 

rizik bylo navrţení optimalizace stávajícího zabezpečení objektu pro levnější a draţší 

ekonomickou variantu. Nakonec je zde prostor pro základní porovnání zabezpečení 

základních škol u nás a v zahraničí. 



 

2 

2 PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY 

Tato kapitola se věnuje právnímu rámci, který je spojen s problematikou práv, 

svobod a ochrany občanů České republiky, bezpečnosti a ochrany majetků právnických 

a fyzických osob a pojednává o okolnostech vylučujících protiprávnost. Také udává 

a popisuje technické normy nutné pro technické zabezpečení objektu, coţ jsou normy 

týkajícího elektronických zařízení, plášťových, obvodových a prostorových oblastí 

objektu.  

2.1 Právní předpisy v oblasti ochrany osob a majetku 

Ústava České republiky 

Základní a hlavní právní předpis České republiky. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

se skládá z preambule, coţ je úvodní prohlášení, a osmi Hlav. Pojednává o základních 

demokratických principech a způsobech funkceschopnosti českého státu, práv a povinností 

nejvyšších státních orgánů. [1] 

Preambule hovoří o sounáleţitosti občanů české republiky, o vzájemném respektu, 

úctě k sobě navzájem a Ústavě české republiky. Připomíná demokratické principy a 

apeluje na odhodlání společně střeţit a rozvíjet zděděné přírodní, kulturní, hmotné a 

duchovní bohatství. [1] 

Osm Hlav Ústavy České republiky jsou tvořeny těmito částmi: Základní ustanovení, 

Moc zákonodárná, Moc výkonná, Prezident republiky, Vláda, Moc Soudní, Ústavní soud, 

Soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, Územní samospráva, Přechodná 

a závěrečná ustanovení. [1] 

 

Listina základních práv a svobod  

Jak uţ název napovídá, tento zákon č. 2/1991 Sb. ve znění pozdějších doplnění 

a změn, určuje a přiřazuje základních lidská práva a svobody občanům ČR, definuje vztah 

mezi státem a občany na právním poli. Tato listina je tvořena preambulí, dvěma oddíly 

(Základní listina práva a svobody a Politická práva) a šesti hlavami (Základní ustanovení, 

Základní listina práva a svobody a Politická práva, Práva národnostních a etnických 
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menšin, Hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu a 

Společná ustanovení). [2] 

 

Občanský zákoník     

Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, ve věci ochrany osob 

a majetku definuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami v oblasti 

soukromého hmotného práva, definuje dědičné poměry, práva a povinnosti manţelů a také 

jejich majetkové závazky, popisuje moţnosti, jak lze nabýt vlastnictví, rozděluje a určitě 

majetkovou ujmu od nemajetkové, popisuje, jak lze s majetkem manipulovat a jak jej 

různě vyuţívat. [3] 

 

Trestní zákoník 

Lze jej nalézt jaké zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Upravuje trestní právo hmotné, také definuje místní a časovou působnost trestních zákonů, 

určuje trestní odpovědnost a její zánik, udává sankce za trestné činy a přestupky, 

vykresluje skutkové podstaty trestních činů a hlavně definuje okolnosti vylučující 

protiprávnost, které jsou důleţitým faktorem při ochraně lidského zdraví, majetku či 

prostředí. Jedná se o tyto okolnosti: [4] 

§ 28 Krajní nouze 

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

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

Odstavec (2) - Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě 

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

§ 29 Nutná obrana 

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

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

způsobu útoku. [4] 

§ 30 Svolení poškozeného 
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Odstavec (1) - Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ 

zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Odstavec (2) - Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně 

s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně; je-li 

takové svolení dáno aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně 

předpokládat, ţe osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem 

k okolnostem případu a svým poměrům. 

Odstavec (3)  - S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době 

činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle 

odstavce 1 povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení. [4] 

§ 31 Přípustné riziko  

Odstavec (1) - Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným 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. 

Odstavec (2) - Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo 

zdraví člověka, aniţ by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, 

nebo výsledek, k němuţ směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění 

této činnosti zřejmě odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, 

zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. [4] 

§ 32 Oprávněné pouţití zbraně - Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem. [4] 

 

Trestní řád 

Znám také jako zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, upravuje 

a zajišťuje správný a právní postup orgánů trestního řízení, aby kaţdý trestný čin byl 

náleţitě vyšetřen a jejich pachatel případně potrestán. Pro tuto práci jsou však důleţité části 

související s omezením osobní svobody člověka. [5] 
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§ 76 Zadrţení osoby podezřelé 

Odstavec (2) - Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, 

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [5] 

§ 82 Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků 

Odstavec (1) -  osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, ţe někdo má 

u sebe věc důleţitou pro trestní řízení,  

Odstavec (2) - osobní prohlídku lze vykonat u osoby zadrţené a u osoby, která byla 

zatčena nebo která se bere do vazby za účelem, je-li tu podezření, ţe má u sebe zbraň nebo 

jinou věc, jíţ by mohla ohrozit ţivot nebo zdraví vlastní nebo cizí,  

Odstavec (3) - osobní prohlídku můţe nařídit předseda senátu, v přípravném řízení 

státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán,  

Odstavec (4) - bez takového příkazu nebo souhlasu můţe policejní orgán vykonat 

osobní prohlídku, nelze-li příkaz resp. souhlas předem dosáhnout a současně věc nesnese 

odkladu, dále jde-li o osobu přistiţenou při činu nebo osobu, na níţ byl vydán příkaz 

k zatčení. [5] 

 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., upravuje a pojednává o pracovně právních vztazích mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, které vznikají při výkonu závislé práce. Co se týče 

bezpečnosti osob vykonávajících práci, jsou důleţité tyto předpisy: [6] 

§ 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Odstavec (1) - Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která 

se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). 
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Odstavec (5) - Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdrţují na jeho 

pracovištích. [6] 

§ 102 

Odstavec (1) - Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Odstavec (2) - Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a 

ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření 

zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik. 

Odstavec (3) - Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek 

a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu 

jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie niţší. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních 

a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek, a dodrţovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle 

zvláštního právního předpisu. 

Odstavec (4) - Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit 

a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí 

všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování 

rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést 

dokumentaci. [6] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti   

Zákon č. 412/2005 Sb., popisuje utajované informace, určuje, za jakých podmínek 

a jaká osoba s nimi můţe manipulovat, přesně definuje co utajovaná informace je a jaké 
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újmy mohou vzniknout v případě protiprávního zacházení. Tento zákon upravuje zásady 

a podmínky pro jejich výkon a výkon státní správy s tím spojený. [7]  

Udává stupně utajení do čtyř úrovní: 

  Přísně tajné - vyzrazení přivodí mimořádně váţnou újmu zájmům ČR 

  Tajné - vyzrazení přivodí váţnou újmu zájmům ČR 

  Důvěrné - vyzrazení přivodí prostou újmu zájmům ČR 

  Vyhrazené - vyzrazení je pro zájmy ČR nevýhodné [7] 

Jmenuje druhy zajištění ochrany utajovaných informaci: 

  Personální 

  Průmyslová 

  Administrativní 

  Fyzická 

  Bezpečnost informačních systémů 

  Kryptografická ochrana [7] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., pojednává o osobních údajích, které zpracovávají orgány 

státní správy, územní samosprávy, orgány veřejné moci či fyzické a právnické osoby. 

Informuje o ústředním správním úřadu pro oblast ochrany osobních údajů, vymezuje 

pojmy jako osobní a citlivý údaj, definuje způsoby a formy ochrany osobních údajů, jako 

je povinnost mlčenlivosti, ochrana osobnosti a ochrana soukromí. Informuje o postizích 

v případě porušení povinností a to sankci za přestupek a trestně právní postih. Tohle je 

zvlášť důleţitý předpis pro provozovatele kamerových systémů. [8] 
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2.2 Technické normy zabezpečení objektu 

Normy mechanických zábranných prostředků 

Normy zabývajícími se základními, technickými poţadavky pro mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS), které musí splňovat podle nařízení vlády 338/2002 Sb. 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proto vloupání – poţadavky a způsoby zkoušení 

týkající se jednokřídlových vnějších (vchodových) dveří a vnitřních dveří, uzavírající 

prostory chráněné proti vloupání. [9] 

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – poţadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Vztahuje se na různé způsoby otevírání. [10]  

 

ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – poţadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatíţení. [11]  

 

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – poţadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při dynamickém zatíţení. [12] 

 

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – poţadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o násilné vniknutí. [13]  

 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – platí pro 

všechny dveře. Určuje zkušební metodu pro zjištění poškození dveří (dveřní křídlo 

+ zárubně) následkem nárazu měkkým a těţkým předmětem. [14] 

 

Normy v oblasti monitoringu z průmyslových kamer  

ČSN EN 50132-1 uvádějící systémové poţadavky na Closed Circuit Television 

(Dále jen CCTV) [15] 

 



 

9 

ČSN EN 50132-5 obsahuje poţadavky na přenos videosignálu [16] 

 

ČSN EN 50132-7 uvádí pokyny pro pouţití v bezpečnostních aplikacích [17] 

 

Normy týkajících se poplachových systémů 

ČSN EN 50131 Poplachové systémy – Norma je specifikací pro PTZS, kde jsou 

popisovány čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Je určena pro pojišťovací 

společnosti, dodavatele elektrických zabezpečovacích systémů, uţivatele a policii při 

stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Skládá se ze 

sedmi částí: Část 1: Systémové poţadavky, Část 2: Čidla (společné poţadavky, prostorová, 

plošná, lineární, bodová čidla), Část 3: Ústředny, Část 4: Signalizační zařízení, Část 5: ( 

reservováno), Část 6: Napájecí zařízení a Část 7: Pokyny pro aplikace. [18]  

 

ČSN EN 50133 Poplachové systémy – Norma týkající se systému kontroly vstupů 

pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Jednotlivé části normy uvádí všeobecné 

poţadavky na funkční činnost, návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údrţbu. [19] 

 

ČSN EN 50134 Poplachové systémy – Norma týkající se systémů přivolání pomoci. 

Doporučuje poskytovatelům těchto systémů efektivní, účinně řídící a organizační postupy 

instalace, testování, obsluhy a údrţby systému, včetně technického a aktivačního 

zařízení. [20]  

 

ČSN EN 50136 Poplachové systémy – Norma týkající se poplachového 

přenosového systému a zařízení. Obsahuje poţadavky na spolehlivost a provedení systémů, 

dále poţadavky na přenosové cesty a spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým 

systémem a poplachovým přijímacím centrem. [21]  

 

Ostatní normy pro oblast zabezpečení objektu 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Mezinárodní norma, 

kde je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků 

a kritičnosti poruch (FMECA). Součástí normy je také postup zmíněných analýz. [22] 
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3 FYZICKÁ OCHRANA 

Aby se kaţdá společnost, organizace či jednotlivec mohl dále rozvíjet, fungovat, 

prosperovat, případně vydělávat, je k tomu zapotřebí lidí, hmotného a nehmotného 

majetku, coţ lze uvést pod jedním slovem - aktiva. Tato aktiva jsou zapotřebí chránit a to 

jak proti negativním vlivům ţivotního prostředí (přírodní katastrofy, válečné stavy, 

ochrana vůči agresivní zvěři…), tak proti osobám, která mají v úmyslu tyto aktiva 

poškodit, zcizit, vyuţít ke svému prospěchu a to protiprávním jednáním. Právě touto 

problematikou ohroţení se zabývá fyzická ochrana, která je tvořena kombinací reţimového 

opatření, technických prostředků a fyzické ostrahy, kde kaţdý z těchto tří faktorů spoléhá 

na dva zbývající a narušení byť jen jednoho by mělo obrovský vliv na funkceschopnost 

celého systému fyzické ochrany. 

3.1 Technická ochrana 

Pod pojmem technické ochrany, si můţeme představit takové technické 

a mechanické prvky, kterými se stěţuje vniknutí do střeţených prostor a varují patřičné 

osoby o narušení či porušení pravidel pro pohyb v objektu. [23] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jedná se o všechny mechanické prostředky, které znesnadňují útočníkovi vnik 

do střeţeného prostoru a dávají tak více času pro další ochranná opatření. [23] 

Základní dělení: 

  Obvodová ochrana  

  Plášťová ochrana  

  Předmětová ochrana [23] 

Prvky obvodové ochrany 

Někdy také nazývána jako perimetrická ochrana, slouţí k ochraně objektu jiţ od jeho 

hranice pozemku, po plášť objektu samotného [24]. Prvky dělíme na: 

  Ploty – klasické drátěné ploty, bezpečnostní ploty, vysoce bezpečnostní ploty 

  Vrcholové zábrany - zábrany ze ţiletkových drátů, zábrany s pevnými hroty 
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  Vstupy a vjezdy - brány posuvné, teleskopické, dvoukřídlé, turnikety, vrata, dveře, 

závory 

  Podhrabové zábrany, stěnové bariéry [24] 

Prvky plášťové ochrany 

Slouţí k ochraně vstupních prostor do objektu, jako jsou okna, dveře, balkóny, 

šachty, vikýře, sklepní okna apod. Tyto prvky mají za úkol zamezit vstupu nepovolaným 

osobám či jej aspoň co nejvíce ztíţit. [24] 

Základní dělení: 

  Stavební prvky budov – obvodové zdivo, stěny, střechy, stropy, podlahy 

  Otvorové výplně – zárubně, dveře, uzamykací systém (dveřní kování, přídavné 

zámky, cylindrické vloţky, dveřní zámek, petlice a visací zámky), okna 

(bezpečnostní skla, mříţe, ţaluzie, vrstvené skla, mříţe, rolety, bezpečnostní 

folie, okenice, ţaluzie) [24] 

Prvky předmětové ochrany 

Jejich cílem je zajistit ochranu předmětů, které mají jak materiální, informační či 

citovou hodnotu. [24] Tyto předměty se nachází v objektu, který je předmětem 

zabezpečení. V tomto případě se můţe jednat o cenné obrazy a různá umělecká díla, 

šperky, finanční hotovost, důvěrné dokumenty, vzácné nerosty, různé kovy, nebezpečné 

látky či odpady, zbraně… 

Jedná se především o tyto prvky: 

  Komerční úschovné trezory  

  Ohnivzdorné trezory 

  Komorové trezory 

  Skříňové trezory 

  Účelové trezory 

  Ocelové a kartotéční skříně 

  Příruční pokladničky [24] 
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3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

Tyto poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), nemají za úkol 

pachatele zastavit, ale dávají nám informaci o narušení bezpečnosti a informují nás v jaké 

části objektu, respektive hlídaného pozemku se toto narušení vyskytlo. Jedná se o soubor 

hlásičů, čidel, ústředen, přenosových cest a zařízení, poplachových a signalizačních 

zařízení, zapisovacích a ovládacích přístrojů. Dojde-li k narušení bezpečnosti, čidlo, hlásič 

či jejich skupina, vyšlou signál do přijímacích zařízení (pager, ústředna), který uvědomí a 

varuje patřičné osoby, které dále postupují dle vnitřních předpisů. Toto uvědomění probíhá 

opticky, obrazově a akusticky. [25] 

Čidla PZTS 

Jsou to zařízení, která pracují na bázi fyzikální změny související s narušením 

hlídaného prostoru. Hlavní rozdělení je na čidla napájená a nenapájená, kdy nenapájená 

generují elektrický signál aţ v případě narušení bezpečnosti.[25] 

Dělení čidel napájených: 

  Aktivní (generují do prostoru určitý signál a vyhodnocují jeho podstatu při návratu 

do čidla nebo do přijímače, který se vyskytuje mimo čidlo. 

  Pasivní (tato čidla reagují aţ na fyzikální změnu ve svém okolí (teplota, tlak, 

vlhkost…) 

  Prostorová (indikují jevy pocházející z určitého prostoru) 

  Směrová (reagují jen v určeném směru) 

  Bariérová (reagují v případě porušení, či narušení bariéry) 

  Polohová (reagují v případě změny polohy chráněného předmětu) [25] 

Dělení čidel nenapájených: 

  Destrukční čidla (v případě narušení bezpečnosti, dojde k jejich zničení, kdy není 

moţná změna do původního stavu – poplachové folie) 

  Nedestrukční čidla (v případě narušení, dojde ke vratným změnám (tenzometrická 

čidla, magnetické spínače…) [25] 
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Čidla pro obvodovou ochranu: 

  Pasivní (plotová vibrační čidla, plotová tenzometrická čidla, termovizní detektory, 

infračervená čidla, otřesová čidla, tlaková čidla, magnetická čidla, mikrofonní 

kabely, vláknové optické systémy) 

  Aktivní (kapacitní čidla, laserové závory, infračervená čidla, štěrbinové kabely, 

mikrovlnné detektory, detektory dynamických změn elektrického pole, 

radiolokátory…) [25] 

Čidla pro plášťovou ochranu 

  Kontaktní 

  Destrukční 

  Bariérová 

  Tlaková akustické 

  Čidla destrukčních projevů. [25] 

Čidla pro prostorovou ochranu 

Nejčastěji vyuţívána forma ochranu objektu. Nejvyšší účinnosti se jí dostává 

v návaznosti na ochranu plášťovou. Objektem zájmu těchto čidel jsou přístupová místa, 

chodby, schodiště, místnosti s hodnotnými aktivy, spojovací uzly a slabá místa bezpečnosti 

budovy. Lze je rozdělit: 

  Mikrovlnná čidla 

  Pasivní infračervená čidla (PIR) 

  Aktivní infračervená čidla (AIR) 

  Kombinovaná čidla 

  Ultrazvuková čidla 

  VKV čidla [25] 

Čidla pro předmětovou ochranu 

Nachází vyuţití v ochraně samotných předmětů, které jsou určeny ke střeţení. 

Nejčastějším objektem této ochrany bývají umělecké předměty, finanční hotovost, 

důvěrné, či citlivé informace v jakékoliv formě, předměty s vysokou trţní, případně 

citovou hodnotou. Střeţení můţe probíhat i v době, kdy jsou prostorová čidla ve stavu 

odstřeţení, z důvodu probíhajícího provozu. [25] K tomu slouţí tato čidla: 
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  Tlaková akustická 

  Bariérová 

  Trezorová 

  Kontaktní 

  Kapacitní 

  Na ochranu uměleckých předmětů [25] 

Pult centralizované ochrany 

Jedná se o centrálu či stanoviště, které má za úkol zajišťovat nepřetrţité střeţení 

objektu, vyuţívajíce prvků PZTS. Tyto prvky, neustále posílají data do počítače pultu 

centralizované ochrany (dále jen PCO), který tyto data vyhodnocuje, Dojde-li k poplachu 

tedy narušení pachatelem, operátor PCO jiţ má informaci, ze kterého objektu je signál 

vysílán a ihned na místo posílá patřičné zásahové skupiny dle situace. Následně se spojí 

s kontaktní osobou daného objektu, které je přímo určena majitelem objektu. Zásahová 

skupina buďto počká na místě s pachatelem na příjezd Policie České republiky (přivolán je 

také majitel objektu), nebo informuje kontaktní osobu o falešném poplachu. [25] 

Ústředna 

Hlavní řídící část celého systému PZTS. Jsou na ni napojena všechna čidla a hlásiče 

hlídaného objektu. Lze k ní připojit klávesnici, díky níţ můţe autorizovaná osoba provádět 

jak základní úkony obsluhy, kde patří střeţení a odstřeţení objektu, tak i sloţitější jako 

různé kontroly, nastavení a ovládání čidel. Ústředna přijímá a zpracovává údaje, které ji 

posílají detektory s jejich následným vyhodnocením. V případě poplachu se jedná jak o 

akustický, tak i optický efekt (siréna). Ústředna také můţe tyto informace posílat na PCO 

pomocí telefonního komunikátoru. Ústředna tedy hlídá a mění stavy hlásičů, čidel a 

detektorů, reaguje upozorněním na případné poruchy, moţné sabotáţe a poplachové stavy. 

Přenosová cesta bývá řešena jak kabelově, rádiově tak i kombinovaně. Je to otázka financí 

a specifik kaţdého objektu. [25]     

Kamerový systém 

Kamerový systém neboli také CCTV, plní hned několik funkcí. Jak funkci 

monitorovací, kde monitoruje hlídaný prostor a zkoumá podezřelé jevy, jako je pohyb 

neoprávněných osob, vznik poţáru, protizákonné jednání subjektu, sběr identifikačních, 
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akustické i obrazových důkazních materiálů, tak také funkci psychologickou, neboť jiţ 

zjištění přítomnosti kamery, můţe odradit případné narušitele. Zároveň mohou slouţit jako 

rychlý informační prostředek v případě úrazu. Jako kaţdý systém, má i tento slabá místa. 

V případě pevně kotvených kamer bez moţnosti pohyblivosti, kamera zabírá jen určitou 

oblast a má svá zranitelná slepá místa, která nemůţe monitorovat a odkud hrozí sabotáţ, 

proto se doporučuje v těchto ale i v jiných případech pouţívat kamerový systém 

s pohybovými či jinými čidly detekce přítomnosti narušitele. [26] Tento celý systém se 

skládá z 

  Snímací části - kamery statické, pohyblivé, skryté, infračervené… 

  Přenosové cesty - řešeno rádiově či koaxiálním kabelem 

  Řídící a nahrávací část - přístroj s pamětním médiem, na které se zapisuje záznam 

snímacích částí – počítač, rekordér 

  Zobrazovací část - různé typy monitorů a displejů. Lze pozorovat na jednom 

monitoru i více záznamů či monitorování pomocí multiplexorů 

  Doplňkové zařízení - ovládání polohování kamer, přenosové zařízení [26] 

 Provozovatelé těchto kamerových systémů si musí dbát na dodrţování zákona 

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

se na optickém, či zvukovém záznamovém zařízení vyskytuje tehdy, je-li moţno dle 

charakteristických znaků určité fyzické osobu, přímo, případně nepřímo identifikovat tuto 

konkrétní fyzickou osobu. [26]  

Prostor, který je takto střeţen musí být řádně a viditelně označen dle § 11. Odst. 5 

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

  Kamerový systém se záznamem – Na něj je vztaţen zákon o osobních údajích. 

Záznamový materiál se zpravidla ukládá po dobu 24 hodin, maximálně několik 

dní, poté je vymazán. Vystupuje-li tento záznamový materiál v trestním řízení 

nebo je vyţádán jiným oprávněným orgánem, je moţno jeho existenci prodlouţit. 

  Monitorování kamerovým systémem – Přenos z kamer na zobrazovací část 

systému probíhá v reálném čase a probíhá bez záznamu. Nevztahuje se na něj 

zákon o osobních údajích. Monitoring je řízen k tomu určenou a oprávněnou 

osobou. Můţe se jednat jak o pracovníka bezpečnostní sluţby, tak zaměstnance 

policejních orgánů. [8]   
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Systém Kontroly výstupu a výstupu 

Tento systém doplňuje PZTS. Umoţňuje či odepírá moţnost vstupu do určitého 

prostoru. Vstup je moţný jen se speciální autentizací, jako jsou čipové karty, magnetické 

karty, případně jiná média. Zároveň si tento systém vede docházku v otázkách jako, kdo jej 

testoval, komu byl přístup odepřen, jak často. [25] 

Stupně zabezpečení pro detektory PZTS 

Norma ČSN EN 50131-1 kategorizuje PZTS do čtyř stupňů, kdy stupeň 1 

představuje nejmenší riziko a stupeň 4 nejvyšší riziko. Stupně odpovídají praktické znalosti 

a technické dovednosti narušitele. Samozřejmě tomu odpovídá i pořizovací cena. 

  1. Stupeň zabezpečení – nízké riziko 

  2. Stupeň zabezpečení – nízké a střední riziko 

  3. Stupeň zabezpečení – střední aţ vysoké riziko 

  4. Stupeň zabezpečení – vysoké riziko [18] 

3.2 Fyzická ostraha 

Jde o nejstarší způsob ochrany osob a majetku, zároveň se jedná o nejdůleţitější 

faktor celého systému fyzické ochrany. Veškeré technické zabezpečovací prostředky bez 

správné funkce lidského faktoru jsou téměř zbytečné. Na tento faktor ovšem působí veliké 

mnoţství vlivů, od fyzické a psychické zdatnosti, přes schopnosti a dovednosti aţ po 

mentální aktuální rozpoloţení. Tato ochrana je ze všech nejdraţší a výsledky se liší právě 

na závislosti kaţdého jedince, přesto bývá tato ochrana velice aktivní a efektivní. [25]  

Tuto funkci mohou zastávat vyškolení zaměstnanci provozovatele objektu, 

zaměstnanci bezpečnostních agentur, příslušníci ozbrojených sborů a ozbrojených sil. Je-li 

zapotřebí nepřetrţitého výkonu fyzické ostrahy, je k tomu nutné zajistit minimálně dva 

pracovníky fyzické ochrany. [25] 

Maximální vzdálenost hlídacího perimetru pro výkon fyzické ostrahy jednoho 

pracovníka je 500 metrů. [25] 
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3.2.1 Předmět fyzické ostrahy 

  Ochrana a také ostraha movitého či nemovitého majetku na veřejně přístupných 

místech nebo jiných neţ veřejně přístupných 

  Ochrana a ostraha majetku na místech určených pro styk se zákazníkem 

  Ochrana a ostraha během přepravy různých cenností a peněţní hotovosti 

  Ochrana a ostraha během přepravy jiného movitého majetku 

  Ochrana osob nebo také osobní ochrana osob 

  Zajišťování pokojného průběhu a pořádku v místech veřejných shromáţdění, 

kulturních a sportovních akcí a slavností 

  Zajišťování zásahových výjezdových skupin při pultech centralizované 

ochrany [25] 

3.2.2 Úkoly a činnosti pracovníků fyzické ostrahy 

Kontrolní propustková činnost 

  Evidence pro oprávněné vstupy a vjezdy 

  Vstupní kontrola osob a vozidel a jejich nákladu 

  Zabraňování neoprávněnému vstupu osob či vjezdu vozidel do hlídaného objektu 

nebo prostoru 

  Zabraňování v přiváţení a vnášení závadných, neohlášených nebo nebezpečných 

předmětů do střeţeného prostoru [25] 

Kontrolní činnost 

  Zabraňování ve zneuţívání, poškozování, ničení a odcizování majetku 

  Plnění úkolů týkajících se ochrany ţivota a zdraví osob, bezpečnosti zdraví při 

práci, protipoţární ochrany dle směrnic pro určitou ochranu objektu [25]  

Hlavní úkoly pracovníků hlídací sluţby fyzické ostrahy 

  Zabraňování ve vstupu osob či vjezdu vozidel na místa mimo kontrolní 

propustkovou činnost 

  Zabraňování vnášení, případně vynášení, přiváţení či vyváţení zboţí, materiálu 

nebo jiného movitého majetku ze střeţeného nebo do střeţeného objektu, na jiná 

místa neţ s kontrolní propustkovou činností [25] 
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Formy střeţení objektů a prostor 

  Pevná stanoviště 

  Pochůzková stanoviště 

  Pohyblivá stanoviště [25]  

3.2.3 Metody Fyzické ostrahy 

Jedná se určitý systematický postup, k dosaţení kýţeného cíle. Lze jimi 

charakterizovat objekt a proces poznání. Fyzická ostraha vyuţívá těchto metod: 

  Metoda fyzického pozorování – Nejčastější metoda, která se provádí z pevných 

stanovišť. Má za cíl odhalit a zabránit v narušení střeţeného prostoru. 

  Metoda kontroly osob – Kontrola osob při vstupu do objektu. 

  Metoda kontroly zavazadel a osobní prohlídky – Můţe být jak pravidelná, tak 

namátková. Provádí se na propustkovém stanovišti, kdy kontrolu provádí osoba 

stejného pohlaví a jen se souhlasem dotyčného. Jejím cílem je zamezit 

neoprávněnému vynášení či vnášení movitého majetku z nebo do objektu.  

  Metoda kontroly vozidel a nákladů – Zde se kontrolují podpisové vzory, doklady, 

vynášené či vnášené zboţí a podpisové doloţky. 

  Metoda kontroly stavu – Je kontrolována velikost a hodnota určité veličiny či 

stavu. Můţe se jednat o teplotu vzduchu vody, vlhkost, tlak, velikost 

protékajícího proudu, stav hlásičů poţáru a jiné. 

  Metoda kontroly dokladů – Zde patří zjišťování totoţnosti osob a jejich oprávnění 

ke vstupu či výstupu z objektu. 

  Metoda fyzických zábran a bariér – Fyzická ostraha vytváří vlastními těly určité 

kordony či bariéry ke znemoţnění vstupu nepovolaných do střeţeného prostoru 

nebo do místa kde nemá povolení se svobodně vyskytovat. 

  Metoda nasazení cvičeného psa – Pes můţe být samostatně vypuštěn ve střeţeném 

prostoru, případně má nad ním kontrolu psovod nebo jej uvázat mezi dva ploty. 

Je zde moţnost jej vyuţít jako obranu ostrahy vůči napadení.  

  Metoda přesvědčování – Správná a uklidňující volba slov příslušníků fyzické 

ostrahy směrem k potenciálním narušitelům, můţe vést k prevenci 

od protiprávního jednání.   
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  Metoda obranných a ochranných zákroků – Zde se uplatňují termíny jako nutná 

obrana a krajní nouze. 

  Metoda ochranných a evakuačních opatření – Pro situaci kdy je třeba evakuovat, 

osoby, hmotný a informativní majetek. 

  Metoda zajištění místa činu – Postup k zabránění narušení kriminalistických stop 

na místě činu a přivolání patřičných státních orgánů. [25] 

 

3.3 Reţimová ochrana  

Reţimová ochrana, je organizační, administrativní a věcné seskupení vztahů, činností 

a procesů mezi lidmi, za účelem dosaţení harmonického stavu v organizaci 

a maximalizace ochrany objektu. [25] 

Všechny tyto procesy mají být zaznamenány v dokumentaci organizace – jakési 

směrnici reţimových opatření. Pro funkčnost této ochrany je nutno se touto směrnicí řídit 

a provádět její pravidelné aktualizace a samozřejmě dbát na jejich obeznámení. Základní 

dělení je na vnější a vnitřní reţimové opatření. [25] 

  Vnější reţimové opatření - Se týká vstupních a výstupních opatření střeţeného 

objektu či prostoru. Jsou to tedy místa kudy osoby či vozidla do střeţeného 

prostoru vstupují a vystupují.  

  Vnitřní reţimová opatření - Se týkají vymezení pohybu vozidel a osob v hlídaném 

prostoru, reţimu fluktuace materiálu a skladových reţimů. Materiálových 

a expedičních reţimů kdy se stanoví postup při příjmu, skladování a výdej 

materiálu. Provozních reţimů, kdy se zajišťuje správná plynulost provozu. 

Klíčových reţimů, které definují, kdo má k jakým klíčům přístup, kde jsou 

v určitou dobu k mání a jak lze s nimi zacházet. Řeší i výměnu zámků nebo 

výrobu náhradních klíčů. Obsahují i postup v případě mimořádné události. [25] 
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4 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Objektem o kterém jsem se rozhodl psát svou bakalářskou práci, je 5. Základní škola 

Elišky Krásnohorské 2254 ve Frýdku – Místku. Dnes je pod tímto jménem znám objekt 

5. Základní školy (dále jen 5. ZŠ) ve spojení s 9. Základní školou (dále jen 9. ZŠ). Sám 

jsem absolvent této školy, takţe jsem zde mohl vyuţít své poznatky vyplývající z výborné 

znalosti místních prostor. 

4.1 Historie  

Škola byla slavnostně otevřena 3. října 1955 jako první škola zbudovaná na území 

města po roce 1945. Prvním ředitelem této školy byl Ferdinand Mrázek, který zde působil 

do roku 1958. Součástí školy byly i velké okolní pozemky. Na první provozní rok se 

otevřelo 20 tříd s celkovým počtem 670 ţáků. Tento počet kulminoval v osmdesátých 

letech, kdy školu navštěvovalo kolem tisícovky ţáků v 32 třídách. Od té doby však 

mnoţství studentů ubývalo, aţ se stabilizovalo počátkem nového tisíciletí, kdy škola poté 

evidovala vţdy do šesti set studentů. 

Začátky nebyly finančně lehké i přes patronát podniku Válcoven Plechu. Proto byly 

vybaveny jen učebny. Aţ časem se našly finance na vybavení kabinetů, tělocvičny a dílen. 

 Vyskytl se zde, na město, zvláštní prvek, a sice rodinná výměna generací a to nejen 

mezi studenty ale i mezi vyučujícími. Mnoho rodičů zde posílalo studovat i své děti a 

některé z nich po vyučení zde šly zpátky i vyučovat. 

V roce 1975 se začalo stavět naproti školy velké sídliště a hned vedle se budovala 

9. ZŠ., která byla v roce 1980 otevřena. Po dokončení sídliště škola vítala ve svých lavic 

přes tisíc studentů, pětinu z nich poslala na jiţ dokončenou sousední 9. ZŠ a menší část na 

10. ZŠ. Stále však bylo studentů více, neţ na kolik byla škola původně smýšlena. Díky 

fyzické a finanční podpoře rodičů studentů a Válcoven Plechu, došlo ve škole k mnoha 

úpravám, které vedly ke zvýšení kapacity studentů. V roce 25. výročí otevření, byla škola 

také vybavena novým nábytkem, prošla modernizací a mnohými úpravami. Venkovní 

prostory byly oploceny a proběhla zde výsadba stromů a rostlin. Také zde začaly vznikat 

prázdninové dětské tábory mnohé další podobné aktivy.  
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 V devadesátých letech se zde začaly vytvářet sportovní třídy, jako byla hokejová 

třída na 5. ZŠ, či fotbalová třída na 9. ZŠ. Mezi těmito školami byla vţdy velká avšak 

sortovní rivalita, která byla ukončena 1. 1. 2012, kdy byly tyto školy sloučeny v jednu.   

4.2 Současnost 

 V akademickém roce 2013/2014 navštěvuje školu 760 ţáků, kteří jsou vyučováni 

ve 34. třídách. Z toho první stupeň zahrnuje 18 tříd a druhý stupeň 16 tříd.  

V hlavní budově tzn. bývalá 5. ZŠ, se nachází třídy prvního stupně, ředitelna, kde 

působí současný ředitel PaeDr. Jaromír Horký, zástupkyně ředitele pro 1. Stupeň a veškerá 

administrativa. V pavilonech A, B C a D, které dohromady s její tělocvičnou tvoří bývalou 

9. ZŠ, sídlí v přízemí statutární zástupce školy Ing. Jaromír Cielecký, třídy druhého stupně 

a školní jídelna pro obě budovy. 

4.3 Popis objektu 

 Jak uţ bylo v předchozí kapitole řečeno, objekt se dělí na dvě části propojené 

spojovací chodbou. 

První část - hlavní budova, tedy budova 5. ZŠ, je čtyřpatrová budova z 50. let 

minulého století se dvěma křídly, nádvořím s budovou pro školní druţinu a školním 

hřištěm. Pravé křídlo hlavní budovy tvoří tělocvičnu školy, zatímco v levé křídlo byla 

bývalá jídelna (dnes knihovna), s učebnami výpočetní techniky v patře druhém. V suterénu 

se nachází šatny ţáků, místnosti s úklidovým náčiním, převlékací prostory se sprchami a 

kotelna. V přízemí lze nalézt výtvarné a keramické dílny a vrátnici. První patro skýtá 

prostory ředitelny, administrativních kanceláří, sborovny, kabinetů a školního bufetu. 

Zbylá dvě patra tvoří třídy. Na koncích chodeb je schodiště a v kaţdém patře jsou na 

východní straně toalety. 

Vedlejší budova, tedy bývalá 9. ZŠ, je tvořena čtyřmi pavilony A,B,C a D. Pavilon A 

tvoří třípatrová budova, která je napojena na spojovací tunel obou objektů. V přízemí se 

nachází počítačové a multimediální učebny, pracovní dílny a kabinety. Horní dvě patra 

patří třídám druhého stupně. Pavilon B je vstupní část budovy. Je zde vrátnice a šatny pro 

celý tento druhý objekt. Nachází se zde také tělocvična s šatnami na převlečení, toaletami 

a sprchy. V pavilonu C můţeme najít jídelnu pro celý objekt 5. ZŠ, knihovnu a další třídy 
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a kabinety. Pavilon D je sice spojen s tímto objektem, slouţí však jako sídlo několika 

podnikajících subjektů se zájmy podnikání jako je stomatologie, airsoft či relaxační studio. 

 

Obrázek č. 1: Satelitní fotka objektu s popisem. 

4.4 Informace o lokalitě 

Objekt je situován do městské části Frýdek. Jiţní stranu objektu lemuje silnice druhé 

třídy 477, která vede do Ostravy. Škola se tyčí v kopci nad stadionem Válcoven Plechu, 

od něhoţ je severně vzdálená zhruba 250m. V odpoledních hodinách je zde velký provoz 

aut a osob. Za touto komunikací se nalézá, jak z jiţní, západní, tak i z východní strany 

značné sídliště. Pozemky za školou na severní straně obsahují dvě menší nádvoří a nově 

zbudované školní atletické tartanové hřiště. Pozemky na jiţní straně, tedy před školou, 

tvoří tři menší parkoviště, malý park v případě hlavní budovy a dláţděné nádvoří v případě 

objektu budovy vedlejší. Jiţní část kolem hlavní cesty je dostatečně osvětlena avšak zbylé 

části, uţ tak dostatečně osvětleny nejsou. 
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5 AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

V následující kapitole bude popsáno dosavadní zabezpečení celého objektu. 

Od vnějších prostor aţ po vnitřní reţimovou ochranu. 

5.1 Obvodová ochrana 

Hlavní budova je z jiţní strany oplocena starým ţelezným plotem, který pozbývá 

vrcholových zábran a podhrabových překáţek. Jsou zde dvě vstupní brány. Jedna pro 

motorová vozidla a druhá pro pěší přístup. Brány jsou dvoukřídlé a jejich uzavírání v 18.00 

se řeší pomocí klasického FAB klíče. Východní strana je oplocena stejným způsobem ale 

jen s jednou branou pro pěší vstup. Jedná se zároveň o vstup na školní nádvoří, kde se 

i nachází budova školní druţiny. Západní část nádvoří je oplocena pletivem s brankou 

a standartní cylindrickou vloţkou. Nádvoří je osvětleno pouliční lampu umístěnou 

ve středu severní části 

nádvoří.

 

Obrázek č. 2: Severní plot areálu objektu. 
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Severní část celého objektu je oplocena plotem svařovaných panelů. Toto oplocení 

začíná od severní strany pavilonu D a napojuje se na oplocení z východní strany. Jsou zde 

dvě dvoukřídlové brány s klasickou cylindrickou 

vloţkou.

 

Obrázek 3: Zámek severní brány. 

V tomto prostoru se nachází tartanové, atletické hřiště, oplocené čtyřmetrovými 

hliníkovými sloupky se svařovanými panely. Jsou zde dva vstupy tvořené dvoukřídlími 

vraty. Hřiště je osvětleno čtyřmi pouličními lampami, situovanými po jiţním obvodu 

hřiště. Vedlejší budova není z jiţní ani ze západní strany oplocena.   

5.2 Perimetrická ochrana 

Jediný perimetr, který je podroben určitým stupněm ochrany, je oblast tartanového 

hřiště, která je monitorována dvěma bezpečnostními kamerami se záznamem. Tyto kamery 

jsou umístěny na severním a západním rohu školní druţiny. Pokrývají tedy i oblast mezi 

nádvořím školy a hřištěm.     
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5.3 Plášťová ochrana 

V celém objektu jsou dnes plastová okna i dveře. Po vnějším obvodu celého objektu 

je třetina oken v suterénu osázena pevnými mříţemi. Dále jsou také mříţí osázena okna 

spojovací chodby mezi levým, pravým, křídlem a hlavní budovou. V přízemí jsou mříţe na 

oknech kabinetů, toalet u tělocvičny a dílen. V ředitelně, některých kabinetech, 

multimediálních a výpočetních učebnách se na oknech nachází destrukční čidla tříštění 

skla. Okna v tělocvičně jsou z vnitřní strany chráněna mříţovím. Dveře do hlavní budovy, 

mají bezpečnostní kování 802 jako i boční vchodové dveře stejně jako boční vchodové 

dveře do tělocvičny, ty ale mají navíc přídavný bezpečnostní zámek. Vstupní dveře ve 

vedlejší budově mají také bezpečnostní kování 802 s tím rozdílem, ţe zámek je panikový a 

na vnější straně je madlo. Neboť je hlavní budova o dvacet let starší, má také mnohem 

silnější zdi neţ budova vedlejší   

5.4 Prostorová ochrana 

Kaţdý objekt má svou vlastní EZS, napojenou na PCO, která se nachází na policejní 

ústředně, je tu tedy jiţ jakési zabezpečení. Na prvních dvou úrovních hlavní budovy lze 

nalézt PIR detektory, které jsou umístěny v horních rozích na konci chodby. V suterénu 

jsou PIR čidla, která monitorují východy a vstupy do šaten. Další čidlo se nachází nad 

dveřmi vstupu do tělocvičny. Ostatní PIR čidla se nachází v učebnách s multimediální a 

výpočetní technikou, kabinetech učitelů, ředitelně, sborovně a administrativní budovou. 

Spojovací chodba mezi hlavní a vedlejší budovou je také monitorována PIR čidlem. 

Prostory hlavní chodby od šaten a křídel budovy, oddělují ţelezné mříţe s klasickou 

cylindrickou vloţkou a bezpečnostním kováním R2/1. Spojovací část hlavní chodby a 

křídel oddělují plastové dveře s bezpečnostním kováním R3/S a vyztuţenou výplní.  



 

26 

 

Obrázek č. 4: PIR čidla na chodbách objektu. 

 

Ve vedlejší budově jsou umístěna PIR čidla na všech chodbách a patrech v částech 

pavilonu A i B. Snímají jak chodbu samotnou, tak i schodiště. Dále jsou podobně jako 

v hlavní budově, umístěny v místnostech s multimediální a výpočetní technikou, některých 

kabinetech, v jídelně. Čidla monitorují také prostor šaten a chemicko-fyzikální učebnu. 

Průchozí části mezi jednotlivými pavilony tvoří starší skleněné dveře s klasickou 

cylindrickou vloţkou. 

V celém objektu školy jsou také umístěny detektory tříštění skla, které jsou ve všech 

učebnách s multimediální technikou. 

Co se týče prostorů kuchyně a zásobování, je zde povolen vstup pouze personálu 

kuchyně, správce a ředitele školy na speciální čip.  

5.5 Reţimová ochrana 

 Škola je otevřena kaţdý pracovní den mimo určené dny. O víkendech je škola 

zavřená. Je zde jen moţnost vyuţití tělocvičen a jídelny. Kaţdý běţný den začíná v 6:00, 

kdy správce otevře přístupové vchody a odkóduje celý objekt. Nultá vyučovací hodina 

začíná v 7:00 do 7:45. Hlavní i vedlejší budova má svou vrátnici, kde začíná sluţba v 8:00. 

Na vrátnicích je vedena evidence příchozích tzn. jméno a příjmení příchozího, datum a 
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hodina kdy vstoupil do objektu, účel návštěvy budovy a čas odchodu. Z této evidence se 

vyjímají zaměstnanci školy a studenti. Na vrátnici jsou také klíče od šaten. V 16:15 končí 

poslední moţná výuka, která však probíhá v oddělených částech školy. Hlavní vchody se 

však zavírají v 16:00, kdy končí i sluţba vrátných. Kódují se hlavní části budovy a chodeb. 

Stále jsou však otevřeny boční vchody křídel budovy pro moţný odchod studentů. V 16:30 

končí i školní druţina, jejíţ provoz probíhá na nádvoří školy a v onen čas se zavírají i 

boční vchody školy a přístupové cesty k nádvoří a kódují se správcem poslední části 

budov. Školní hřiště je však přístupno od 15:00 do 19:00, v sobotu od 9:00 do 18:00. 

Mimo tento čas a mimo čas provozu školy je hřiště uzavřeno. 

 Jak uţ zde bylo zmíněno, klíče od šaten jsou na vrátnici a klíče od ostatních prostor 

jsou k dispozici ve sborovnách obou budov. Šatny mají všechny zámky univerzální, coţ 

znamená, ţe se dají otevřít jedním klíčem. Šatnářská sluţba počítá s dvěma šatnáři na třídu, 

kdy kaţdý z nich je vybaven kartičkou se svým jménem, třídou ve které studuje a 

fotografií. Na tento průkaz lze si vypůjčit klíč od šatny. Vrátný porovná, zda daná osoba je 

skutečně ta, za kterou se vydává a zda má opravdu tento měsíc sluţbu. Průkaz zůstává u 

vrátného, dokud není klíč navrácen. Klíč od hlavního vchodu má ředitel školy, správce a 

vrátní. Klíče od tříd a učeben jsou k dispozici ve sborovně a pravomoc k jejich vypůjčení 

má vyučující personál, správce, ten má svůj vlastní svazek klíčů do všech prostor u sebe a 

uklízecí personál. Kaţdý vyučující má klíč ke svému kabinetu. Uklízecí personál má klíče 

ke všem třídám, učebnám, dílnám, šatnám a kabinetům. Praxe je taková, ţe ráno otevřou 

všechny běţné třídy a na konci pracovního dne je zase zavřou. Jakékoliv ztráty klíčů se 

musí neprodleně hlásit. Je-li v dané učebně, či třídě skončena výuka, nebo byť jen 

přerušena, vyučující musí prostor uzavřít a vrátit klíč do sborovny. Zvlášť musí být 

ostraţití vyučující v učebně chemie, kde jsou i nebezpečné chemické látky. Ke sborovně 

mají přístup jen oprávnění zaměstnanci školy. 

Ve škole jsou sestaveny vnitřní předpisy školy, které obsahují právě tyto denní 

procesy. 
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6 POPIS AKTIV OBJEKTU 

Začnu s popisem aktiv u hlavní budovy. V suterénu se nachází šatny s osobními 

věcmi studentů. Některé z těchto věcí, jako třeba přezůvky, cvičební úbor a podobné, zde 

zůstávají po celou dobu školního roku. Nachází se zde také místnost pro zahradní 

a úklidovou činnost. V přízemí se nachází výtvarná, keramická a pracovní dílna, ve kterých 

jsou uzamykatelné skříně na visací zámek s potřebami nutnými k vyučování. Dále jsou zde 

třídy s běţným vybavením. V prvním patře je ředitelna s kancelářskou a výpočetní 

technikou a určitý nábytek. Vedle ředitelny se nachází administrativní místnost, s počítači, 

tiskárnami a veškerou kancelářskou technikou. Z dalších místností a kabinetů, které jsou na 

tomto patře, stojí za zmínění kabinet hudební výchovy s patřičným vybavením, sborovna a 

kabinet přírodovědy. Všechny podobné místnosti vyjma tříd obsahují běţné elektrické 

domácí spotřebiče. Ve druhém patře je školní bufet a třídy, ve třetím patře jsou zbylé třídy 

s běţným vybavením. V pravém křídle budovy se nachází tělocvična s kabinetem tělesné 

výchovy. Jsou zde k nalezení sportovní náčiní všeho druhu. V protějším křídle je školní 

knihovna s kancelářskou technikou a potřebami. O patro výš se nachází dvě počítačové 

učebny, kabinet informatiky a multimediální učebna. Zatímco v počítačových učebnách 

jsou jen osobní počítače, v multimediální je navíc plátno, a projektor. Ve školní druţině 

jsou šatny dětí, sportovní a herní vybavení. 

Vedlejší budova je situována podobným způsobem. V přízemí objektu A, jsou dvě 

pracovní dílny, dvě počítačové učebny a dvě multimediální. Je zde také kabinet zástupce 

školy, sborovna, učebna fyziky a chemie se svými kabinety Ve vyšších patrech jsou ostatní 

třídy druhého stupně. Vybavení těchto místností je obdobné jako v hlavní budově. 

V objektu B je školní bufet a šatny. Je zde také tělocvična se svým vybavením. Budova C 

navíc obsahuje kuchyňský sortiment. Objekt D má svá vlastní zabezpečovací zařízení a 

hlídaná aktiva, kterým jsem se ale v této práci nevěnoval, neboť nesouvisí se školou jako 

takovou. 

Odhadovaná, celková hodnota aktiv je 2 610 000 Kč Viz tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Zhodnocení aktiv objektu. 

Aktiva Odhadovaná hodnota [Kč] 

Domácí spotřebiče 50 000 

PC a příslušenství 1 800 000 

Tiskárny 40 000 

Multimediální technika 90 000 

Kancelářské příslušenství 50 000 

Sportovní vybavení 40 000 

Hudební vybavení 20 000 

Vybavení bufetů 50 000 

Knihovna 100 000 

Dílenské vybavení 30 000 

Výtvarné a keramické pomůcky 10 000 

Fyzikální a technické pomůcky 20 000 

Chemické látky  10 000 

Kuchyňský sortiment 100 000 

Nábytek 200 000 

Výsledná hodnota aktiv 2 610 000 
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7 ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Kaţdou analýzu lze chápat jako proces či vědeckou metodu, kdy se lze seznámit 

s jednotlivými procesy v určitém sytému, zjistit určité nedostatky, nedokonalosti či 

důleţité informace, pojmenovat je, klasifikovat a vyvodit z toho jasný závěr. 

 Bezpečnostní analýza je zaměřena na analýzu rizik analyzovaného objektu 

či situace. Existuje mnoho analytických metod, všechny však mají stejný princip a to 

objasnění, příčiny a následku. Jsou-li známa tato fakta, můţeme se dle nich řídit a provést 

vylepšení systému zabezpečení za účelem prevence. [27]  

7.1 Diagram příčin a následků – Ishikawův diagram 

 Známý také pod názvem - rybí kost, je prostým nástrojem slouţícím k nalezení 

příčin a následků. Zakládá si na postupném zaznamenávání si logických vazeb právě mezi 

příčinou a následkem. Postup vytvoření diagramu je následující: 

  Definice následku 

  Hledání hlavních příčin a jejich vlastních příčin 

  Určení nejvýznamnějších příčin 

Jako následek jsem definoval prolomení fyzické ostrahy objektu. Poté jsem hledal 

hlavní příčiny v těchto rizicích: 

  Překonání obvodové ochrany 

o Překonání severního oplocení včetně bran 

o Překonání vstupních bran objektu 

  Překonání plášťové ochrany 

o Vniknutí přes okna objektu 

o Vniknutí přes vstupní a boční vchodové dveře objektu 

o Vniknutí do objektu porušením obvodové části zdiva 

  Překonání prostorové ochrany 

o Vniknutí do vnitřních prostor a místností budovy (během provozní doby 

školy) 

o Úmysl studentů školy  

o Výpadek elektrického proudu 
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o Nesprávná funkčnost čidel PZTS 

o Nevhodná instalace, nedostačující čidel PZTS 

o Překonání vnitřních dveří a předmětových úschoven (Nedostačující, 

nevhodné MZS) 

  Překonání reţimové ochrany 

o Nedbalost zaměstnanců  

o Úmysl zaměstnanců 

o Nedostatečná znalost vnitřních směrnic objektu 

  Ostatní 

o Vznik poţáru 

o Extrémismus 

Po nalezení všech moţných rizik a jejich moţného důsledku, jsem všechna tato rizika 

znázornil v Ishikawově diagramu -  obrázek č. 5.   
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Obrázek č. 5: Ishikawův diagram rizik. 
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7.2 Failure Mode and Effects Analysis - FMEA 

Zvolená analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (dále jen FMEA), 

se zabývá moţností vzniku rizik, jejích příčin a následků. Jedná se o preventivní metodu, 

která patří mezi nejméně nákladné, co se finanční stránky týče.  

 Metoda nalezne všechna moţná potenciální rizika a následně i jejich příčiny. Poté 

proběhne bodové ohodnocení závaţnosti následků (značeno N), pravděpodobnost vzniku 

existence rizika (značeno P) a nakonec jeho odhalitelnost (značeno H). Díky těmto 

bodovým hodnotám lze určit jednotlivou míru rizika - R. Coţ je bráno jako ukazatel 

prioritních a preventivních opatření. Pouţívá se výpočet  . K obodování 

těchto parametrů nám slouţí následující tabulky. [28] 

 

Tabulka č. 2: FMEA, Pravděpodobnost vzniku rizika. 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

 

Tabulka č. 3: FMEA, Závaţnost následků. 

N Závaţnost následků 

1 Malá škoda 

2 Větší škoda 

3 Vyšší škoda 

4 Vysoká škoda 

5 Velmi vysoká škoda 

 

Tabulka č. 4: FMEA, Odhalitelnost rizika. 

H Odhalitelnost rizika 

1 Odhalitelné v době jeho páchání 

2 Snadno odhalitelné během pár minut 

3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 
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Tabulka č. 5: FMEA, Výsledná míra rizika. 

R 

(MPR) 
Výsledná míra rizika 

 0-3 Bezvýznamné riziko 

 4-10 Akceptovatelné riziko 

 11-50 Mírné riziko 

 51-100 Neţádoucí riziko 

 101-125 Nepřijatelné riziko 

 

7.3 Pouţití metody FMEA 

S pomocí Ishikawova diagramu, který nám pomohl si objasnit hlavní rizika spojená 

s objektem školy, jsem si vytvořil tabulku, kde jsem postupně bodově ohodnotil kaţdé 

riziko dle kritérií N, P, H a následně vypočítal míru rizika R. 

Tabulka č. 6: FMEA, Bodové zhodnocení rizik, část 1. 

Ozn.  Identifikace rizika Příčina Následek P N H R 

1 
 Překonání severního 

oplocení včetně bran Nedostatečná funkce MZS, 

nedbalost zodpovědných 

osob 

Moţné poškození školního 

hřiště, pozemků či objektu 

školy 

5 3 3 45 

2 
Překonání vstupních bran 

objektu 
3 2 4 24 

3 
Vniknutí přes okna 

objektu 

Porušení vnitřních 

předpisů, nedostatečná 

funkce MZS a PZTS 

Odcizení aktiv, poškození 

aktiv, moţnost umístění 

NVS 

4 4 3 48 

4 

Vniknutí přes vstupní a 

boční vchodové dveře 

objektu 

5 3 3 45 

5 

Vniknutí do objektu 

porušením obvodové části 

zdiva 

1 4 1 4 

6 
Vniknutí do vnitřních 

prostor a místností budovy 

Porušení vnitřních 

předpisů, násilné vniknutí 

odcizení aktiv, poničení 

aktiv, moţnost umístění 

NVS 

5 5 4 100 

7 Úmysl studentů školy 

Úmysl, porušení vnitřních 

předpisů, nesprávná funkce 

MZS a PZTS 

Ztráta hodnotného aktiva, 

ztráta důleţitých či 

osobních informací 

5 5 4 100 

8 
Výpadek elektrického 

proudu 

Sabotáţ, mimořádná 

událost, technický problém 

Nefunkčnost PZTS, špatná 

viditelnost v okolí objektu 
2 3 1 6 

9 
Nesprávná funkčnost čidel 

PZTS 

Energetický problém, 

sabotáţ, technický problém 

vniknutí bez vyhlášení 

hlášení poplachu, odcizení 

a poškození aktiv 

2 4 3 24 
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Tabulka č. 7: FMEA, Bodové zhodnocení rizik, část 2. 

Ozn.  Identifikace rizika Příčina Následek P N H R 

10 
Nevhodná, nedostačující 

instalace čidel PZTS 

Neodbornost 

bezpečnostního technika, 

nedostatek finančních 

prostředků 

vniknutí bez vyhlášení 

hlášení poplachu, odcizení a 

poškození aktiv 

3 3 4 36 

11 
Překonání vnitřních dveří a 

předmětových úschoven 

Nedostatečná nebo 

chybějící funkce MZS, 

nedbalost zodpovědných 

osob 

Odcizení či poškození 

aktiv, umístění NVS  
4 5 3 60 

12 Nedbalost zaměstnanců  

stres nebo lenost 

zaměstnanců, 

neuvědomělost 

Vniknutí do prostor 

objektu, odcizení a 

poškození aktiv, porušení 

směrnic objektu 

4 3 4 48 

13 Úmysl zaměstnanců 
Vidina obohacení se, 

pomsta 

Poškození či odcizení aktiv, 

vstup neoprávněné osoby 

do objektu 

2 5 5 50 

14 
Nedostatečná znalost 

vnitřních směrnic objektu 

Nedbalost a neochota 

zaměstnanců, nedostatečné 

proškolení  

odcizení aktiv, poničení 

aktiv, moţnost umístění 

NVS 

3 3 4 36 

15 Vznik poţáru 

Nedostatečná funkce 

hlásičů poţáru, nedbalost v 

prostorách s otevřeným 

ohněm a hořlavým 

prostředím 

poškození aktiv, ztráta 

hodnoty objektu 
3 5 2 30 

16 Extrémismus 
přerušení výuky, politické 

či náboţenské cíle  

poškození aktiv, ztráta 

lidských ţivotů 
1 5 5 25 
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7.4 Aplikace Paretova diagramu 

Tento Diagram Vilfreda Pareta, je jedna z nejpouţívanějších a zároveň 

z nejsnadnějších forem oddělení závaţných příčin od méně významných. Díky tomu 

pomáhá manaţerům si stanovit hlavní priority při řešení určitého problému. 

K jeho sestrojení jsem vyuţil data z tabulky č. 6, konkrétně označení rizika a míru 

rizikovosti. Pomocí vzorců 1 a 2 jsem si vypočítal kumulativní četnost Ni a relativní 

kumulativní četnost Fi. Poté s pomocí Lorenzovy křivky vidíme závaţnost v rizicích 

vyjádřenou procenty. Dle Paretova principu jsem aplikoval pravidlo 80/20%, kdy rizika, 

která z 80% ovlivňují fyzickou ochranu, jsou závaţnější a je se jimi třeba zabývat. Rizika 

ovlivňující fyzickou ochranu objektu ve zbývajících 20%, nejsou pro nás významná.  

  (1)  (2) 

Ni – kumulativní četnost poruchy 

Ni-n1 – jednotlivé hodnoty poruch  

Fi – relativní kumulativní četnost 

N – kumulativní četnost všech 

V následující tabulce jsem zobrazil výsledky výpočtů kumulativních četností a relativních 

kumulativních četností rizik, seřazených dle bodového ohodnocení míry rizika R. 
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Tabulka č. 8: FMEA, Kumulativní a relativní kumulativní četnosti rizik. 

Ozn. Identifikace rizika R Kumulativní četnost Ni 
Relativní kumulativní 

četnost Fi [%] 

6 
Vniknutí do vnitřních prostor a 

místností budovy 
100 100 14,68 

7 Úmysl studentů školy 100 200 29,37 

11 
Překonání vnitřních dveří a 

předmětových úschoven 
60 260 38,18 

13 Úmysl zaměstnanců 50 310 45,52 

3 Vniknutí přes okna objektu 48 358 52,57 

12 Nedbalost zaměstnanců  48 406 59,62 

1 
 Překonání severního oplocení 

včetně bran 
45 451 66,23 

4 
Vniknutí přes vstupní a boční 

vchodové dveře objektu 
45 496 72,83 

10 
Nevhodná, nedostačující instalace 

čidel PZTS 
36 532 78,12 

14 
Nedostatečná znalost vnitřních 

směrnic objektu 
36 568 83,41 

15 Vznik poţáru 30 598 87,81 

16  Extrémismus 25 623 91,48 

9 Nesprávná funkčnost čidel PZTS 24 647 95,01 

2 Překonání vstupních bran objektu 24 671 98,53 

8 Výpadek elektrického proudu 6 677 99,41 

5 
Vniknutí do objektu porušením 

obvodové části zdiva 
4 681 100 

 

Díky těmto výpočtům a bodovým zhodnocením, jsem byl nyní schopen sestrojit Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou, značící hranici mezi významnými a nevýznamnými riziky. 
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Obrázek č. 6: Paret, Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

Po aplikaci Paretova diagramu s poţitím Lorenzovy křivky, jsem rozdělil významná rizika 

od méně významných, viz Tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9: PARET, Rozdělení rizik dle Lorenzovy křivky. 

Rizika ohroţující bezpečnost objektu [%] Rizika 

 z 20% 14, 15, 16, 9, 2, 8, 5 

 z 80% 6, 7, 11, 13, 3, 12, 1, 4, 10 
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8 NÁVRH INOVACE FYZICKÉ OCHRANY ŠKOLY 

V předcházející kapitole jsem si pomocí analytických metod definoval závaţné 

hrozby a rizika, které se budu snaţit pomocí adekvátních postupů a procesů co nejvíce 

minimalizovat s ohledem na finanční stránku věci. 

Vypracuji tedy dvě varianty optimalizace zabezpečení objektu s cílem minimalizace 

závaţných rizik a to právě dle velikosti rozpočtu, který bych měl eventuálně k dispozici. 

Škola by totiţ mohla mít dlouhodobý finanční plán se zaměřením na vybavení učeben, 

revitalizaci okolí objektu nebo vnitřní úpravy objektu. Pro tento případ vytvořím návrh na 

inovaci zabezpečení s niţším rozpočtem a pro případ, kdy pro školu je její zabezpečení 

důleţité, vypracuji návrh s rozpočtem vyšším. Zároveň však pamatuji na to, ţe celkové 

finanční zhodnocení zabezpečení objektu by nemělo přesáhnout hodnoty 10% z hlídaných 

aktiv.  

Vycházím z předpokladu odhadu hodnoty aktiv, který jsem vypočítal v předešlých 

kapitolách. V tabulce č. 9 jsem zohlednil finanční hranici pro obě varianty inovace.  

 

Tabulka č. 10: Ekonomické zhodnocení rozpočtů pro obě varianty inovace. 

Rozpočet Limit [Kč] Vyjádření z celkových aktiv [%] 

 Levnější inovace  261 000 10 

 Draţší inovace  130 500 5 

 

8.1 Inovace obvodové ochrany 

Překonání severního oplocení včetně bran 

Hlavní část toho oplocení je celkem dostatečně zabezpečena ovšem má svá slabá 

místa. Je zde plot z drátěných svařovaných panelů, který ale nemá podhrabové zábrany, je 

zde tudíţ moţnost překonání oplocení podkopáním. Jeho dvě vstupní brány mají FAB 

zámek s klasickou cylindrickou vloţkou, hrozí tudíţ snadné vypáčení v případě 

zručnějšího pachatele. Perimetr je z větší části střeţen kamerovým systémem, ten se ale 

nachází od vzdálenější brány hřiště zhruba 100 metrů. Případná šance na identifikaci 
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pachatele by tak byla mizivá. Navíc tento systém nemonitoruje oblast nádvoří školy, jehoţ 

východní část lemuje starý, ţelezný plot, bez výraznějších prvků zabezpečení. 

Návrh levnější inovace 

Ve vstupních branách bych vyměnil klasické cylindrické vloţky za vloţky Guard 

G550 s odolnějšími prvky a k nim bezpečnostní kování výrobce TILLY – R OVÁL. Na 

jiţní část oplocení bych navařil ocelové hroty, 6cm vysoké, ve vzdálenosti 5 cm od sebe. 

Také bych navýšil počet bezpečnostních kamer. Jednu bych umístil pod stropní střešní část 

školní druţiny, pro monitoring nádvoří, jednalo by se o typ Kguard CCTV Dome 

CD20RHS4-P.Je dostačující kamera s fyzickou odolností. Další dvě, avšak jiného typu, 

bych umístil na severním a východním rohu tělocvičny 9. ZŠ. Právě z důvodu blízké brány 

do areálu objektu a z důvodu monitoringu nádvoří 9. ZŠ. Poslední kamery bych umístil 

na jiţní roh hlavní budovy a na jihovýchodní rok objektu C, aby kamery monitorovaly 

hlavní vstupní oblasti obou objektů. Tyto venkovní kamery na zeď jsou výrobce Kguard 

s označením CCTV HW 242C.    

Návrh draţší inovace  

 Nechal bych prvky levnější inovace. Ideální by byla varianta výměny jiţního 

oplocení, případně oplocení celého areálu, na to by však škola ale neměla prostředky. 

8.2 Inovace plášťové ochrany 

Vniknutí přes okna objektu 

Veškerá okna v budově jsou po rekonstrukci, jsou plastová avšak bez bezpečnostních 

prvků. Bezpečnostní mříţ je jen na třetině oken v suterénu a malé části oken v přízemí. 

Výplň těchto oken tvoří klasické izolační dvojsklo. Vytipuje-li si pachatel určité okno bez 

mříţe, které vede do nestřeţených prostor, nebude mít problém s vniknutím.  

Návrh levnější inovace 

Na okna, která jsou v přízemí a jsou to okna odborných učeben či kabinetů, bych 

poţil čirou bezpečnostní folii výrobce EWF folie tloušťky 0,3 mm, 600 Kč/m
2
. 
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Návrh draţší inovace  

Budu vycházet z levnější inovace. Navíc na všechna okna v suterénu, na spojovací 

část a některé a některá okna odborných učeben a kabinetů pouţiji bezpečnostní pevné 

mříţe MPK 4PT. Jedná se o mříţe 3. Bezpečnostní kategorie. 

Vniknutí přes vstupní a boční vchodové dveře objektu 

Celý objekt má plastové dveře s určitými typy bezpečnostního kování. Avšak jejich 

výplň je tvořena obyčejným izolačním dvojsklem. Vstupní dveře mají dostatečně velké 

světlíky z izolačního dvojskla, které by nebyl problém rozbít silnějším úderem. 

Návrh levnější inovace 

 Na veškeré venkovní dveře bych poţil jiţ zmíněnou bezpečnostní folii od výrobce 

EWF. 

Návrh draţší inovace  

Všechny vchodové dveře bych opatřil bezpečnostním sklem CONNEX 44.1, 

3. Bezpečnostní kategorie.  

8.3 Inovace prostorové ochrany 

Vniknutí do vnitřních prostor budovy 

Během dne je na vrátnici sice vedena evidence příchozích, ale ta vţdy nefunguje. 

Stačí, kdyţ vrátný je na toaletě nebo nevnímá a není problém se dostat do útrob objektu 

neohlášen. V objektu školy lze lehce splynout s davem. Ve všeobecném denním provozu je 

snadné vejít do otevřené třídy či učebny a spáchat protiprávní čin.  

Návrh levnější inovace 

V prostoru obou vrátnic jsou dveře vedoucí na hlavní chodby škol. Proto 

v nepřítomnosti vrátných, bych navrhoval uzavírání těchto dveří. Co se týče bočních 

vstupů do objektu, ty jsou jiţ opatřeny kováním klika – madlo, které bych ponechal. 
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Návrh draţší inovace  

Systém dveří otevíraných pomocí čipu by byl ve škole velice nákladný. Proto bych 

navrhl umístění vnitřní, odolné bezpečnostní kamery Kguard CCTV HD 227C, kterou 

bych umístil na strop tak, aby monitorovala vnitřní, vstupní prostory.  

Úmysl studentů školy 

Tomuhle riziku se dá těţko zabránit. Lze jej minimalizovat přísným dodrţováním 

vnitřních předpisů školy. Je-li ale student připraven odcizit či poškodit určitý majetek, 

většinou to provede, neboť vystopování pachatele je téměř nemoţné a samotná 

odhalitelnost můţe nabývat i několika hodin. 

Jedině dobré nastavení reţimové ochrany, můţe riziko minimalizovat. Proto bych 

navrhl, aby ve vnitřních směrnicích objektu bylo jasně uvedeno, ţe veškerý majetek 

v učebnách musí být po skončení vyučování zkontrolován. Jednalo by se o multimediální, 

počítačové, praktické učebny a také tělocvičny. Zkrátka o prostory, které se po kaţdé 

vyučovací hodině uzamykají. Musel by se dodrţovat i klíčový reţim aby nedocházelo k 

tomu, ţe nějaký tento prostor nebo kabinet bude otevřen bez přítomnosti zaměstnance 

školy. V běţných učebnách tomu lze zabránit velice těţko, proto by zde neměly být ţádná, 

hodnotná aktiva. Také bych zavedl sluţbu na vrátnici jiţ od 7:00.    

Nevhodná, nedostačující instalace čidel PZTS 

Jak bylo popsáno výše, čidla PZTS snímají hlavní chodbu dvou pater včetně 

schodišť, dále jsou instalovány v určitých místnostech s draţšími aktivy. Jsou však také 

místa, kde jsou opomenuta, jako ve vyšších patrech budovy. Jsou ale také místa, která jsou 

pro PIR čidla skrytá, například v objektu 9. ZŠ jsou umístěna v rozích mezi jednotlivými 

předěleny pavilonů, nemůţou tedy snímat příchozí osoby z jiných částí objektu. 

Návrh levnější inovace 

Za vhodné bych povaţoval umístění dalších PIR čidel HADEX. Tyto čidla 

s dosaháme 12m a zvýšenou odolností vůči planým poplachům, bych umístil i na opačných 

stranách chodby vedlejší budovy, kde jiţ čidla jsou. Navíc bych je umístil naproti 

schodištím, ve vyšších patrech objektu, kde dosud chybí. Protoţe by v místnostech, kde 

jsou na oknech bezpečnostní folie, byly detektory tříštění skla zbytečné, přesunul bych je 
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do místností v prvním patře, jako ředitelna, sborovna, administrativní kancelář a kabinet 

hudební výchovy. Byly by to čtyři detektory z multimediálních učeben. 

Návrh draţší inovace  

 Vyuţil bych návrh levnější inovace a k tomu bych přidal další sadu čidel. A sice 

bych umístil stejný počet čidel i do hlavní budovy ses stejnou instalací. Dále bych pouţil 

magnetické dveřní spínače N – SA03F, které bych umístil na dveře ředitelny, sboroven, 

multimediálních a počítačových učeben, kabinetů tělovýchovy, administrativních 

místností, dílen a učeben fyziky a chemie.  

Překonání vnitřních dveří a předmětových úschoven 

Mnoho vnitřních dveří a úschoven je přes 20 let starých. Jejich zámky tvoří klasické 

cylindrické vloţky, jsou z méně kvalitního dřeva a jsou vsazeny v plechové zárubni. To 

samé platí i o skříních v odborných učebnách, které jsou na visací zámky, přesto obsahují 

hodnotné aktiva. Je nutná revitalizace těchto úschoven. 

Návrh levnější inovace 

Předně bych veškerá hodnotnější aktiva přesunul, (pokud by to bylo moţno), do 

místností lépe zabezpečených. A dveřní zámky těchto místností bych nahradil bezpečností 

vloţkou FAB 2024. Jednalo by se o ředitelnu, sborovny, kabinet fyziky, chemie a 

tělovýchovy. Co se týče skříňových úschoven, opatřil bych jim bezpečnostní visací zámky 

ABUS MONOBLOCK 393. 

Návrh draţší inovace  

Zde bych zase vyuţil návrhu levnější inovace, který bych doplnil o bezpečnostní 

kování R101ZA, na všech odborných učebnách a zvláštních místnostech. 

8.4 Inovace reţimové ochrany  

Úmysl zaměstnanců 

Zaměstnanec znalý vnitřních předpisů, s povolením vstupu do zabezpečenějších 

prostor můţe být velice nebezpečným pro školy, kde pracuje, má-li nekalé úmysly. 

Naštěstí těchto případů se mnoho nevyskytuje. Toto riziko je bohuţel velice těţko 

odhalitelné. 
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Návrh levnější inovace 

Stanovit si vhodný klíčový reţim, aby kaţdý zaměstnanec měl povolen vstup jen 

tam, kde je to zapotřebí. Nutnost vést ve sborovně prezenční listinu, kdo, kdy a kam si 

vypůjčil určitý klíč.   

Návrh draţší inovace  

Mít větší dostatek financí, byly by ve všech dveřích elektronické zámky s pamětí, 

takţe by bylo moţno evidovat, kdo a jakým klíčem a jakou část prostoru otevřel. Nebo 

varianta monitorování téměř všech prostor objektu. S rozpočtem, se kterým můţu 

operovat, však inovace v tomto směru pomocí technických pomůcek není moţná. 

Nedbalost zaměstnanců 

Opomenutí uzavření a zabezpečení objektu, či ztráta klíče, můţe mít fatální 

následky. Po určité uplynulé době začne kaţdý zaměstnanec plnit vnitřní předpisy jaksi 

automaticky, tyto automatisty mohou díky mnoha faktorům přejít v onu nedbalost. 

Návrh inovace 

Zde uvedu jen obecný návrh inovace, neboť jej nelze kategorizovat. Navrhl bych 

pravidelné školení zaměstnanců ohledně reţimové ochrany. Je nutné i po kaţdém incidentu 

tuto ochranu rozebrat a pokusit se o její aktualizaci, se kterou musí být zaměstnanci školy 

co nejdříve seznámeni. K zamezením těchto incidentů, můţe vést i lepší atmosféra mezi 

zaměstnanci navzájem. Je nutná i vzájemná podpora, neboť člověk, který má určité 

problémy, je roztěkaný, méně soustředěný a můţe lehce zapomenout či přehlédnout 

zásadní věc. 

8.5 Celkový souhrn nákladů potřebných k realizaci zabezpečení 

V následujících tabulkách jsem vypsal veškeré důleţité údaje pro obě varianty 

inovace. Nechal jsem v navrţeném rozpočtu určitou rezervu, která v sobě zahrnuje finanční 

zhodnocení nynějších prvků zabezpečení základní školy a prostředky pro pozdější úpravy a 

aktualizace prvků zabezpečení. 
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Tabulka č. 11: Ekonomické zhodnocení levnější varianty inovace. 

Návrh levnější inovace 

Bezpečnostní prvek Typ Cena za kus [Kč] kusů Cena [Kč] 

Bezpečnostní cylindrické vloţka G 550 696 4 2784 

Bezpečnostní kování R - OVÁL 796 4 3184 

Bezpečnostní kamera CD20RHS4 - P 3499 1 3499 

Bezpečnostní kamera HW 242C 1799 4 7196 

Vrcholová zábrana kovové hroty 5 4400 22000 

Bezpečnostní folie okna EWF 0,3 mm 900 40 36000 

Bezpečnostní folie dveře EWF 0,3 mm 900 12 10800 

PIR čidlo HADEX 609 5 3045 

Bezpečnostní cylindrická vloţka FAB 2024 585 25 14625 

Visací zámky MONOBLOCK 393 20 7860 

Celková suma 110993 

 

Tabulka č. 12: Ekonomické zhodnocení draţší varianty inovace. 

Návrh draţší inovace 

Bezpečnostní prvek Typ Cena za kus [Kč] kusů Cena [Kč] 

Bezpečnostní cylindrická vloţka G 550 696 16 11136 

Bezpečnostní kování R - OVÁL 796 4 3184 

Bezpečnostní kamera CD20RHS4 - P 3499 1 3499 

Bezpečnostní kamera HW 242C 1799 4 7196 

Vrcholová zábrana kovové hroty 5 4400 22000 

Bezpečnostní folie okna EWF 0,3 mm 900 40 36000 

Bezpečnostní folie dveře EWF 0,3 mm 900 12 10800 

PIR čidlo HADEX 609 10 6090 

Bezpečnostní cylindrická vloţka FAB 2024 585 25 14625 

Visací zámky MONOBLOCK 393 20 7860 

Bezpečnostní mříţe MPK 4PT 2750 20 55000 

Bezpečnostní sklo CONNEX 44.1 890 18 16020 

Bezpečnostní kamera HD 227C 1649 2 3298 

Magnetické dveřní spínače N - SA03F 162 25 4050 

Bezpečnostní kování R101ZA 1210 25 30250 

Celková suma 231008 
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9 POROVNÁNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOL V ČR A ZAHRANIČÍ 

Jak jsem se jiţ v úvodu zmiňoval, úroveň zabezpečení objektu je vysoce spjata se 

sociálním a společenským prostředím. Tohle je různé jak na úrovni národů, tak na úrovni 

regionů. 

Mluvíme-li o školách soukromých, zde si jako ČR vedeme velice dobře, neboť 

vlastníci těchto subjektů bývají na české poměry často movitými osobami. Navíc jsou 

poháněni vidinou zisku z kapes rodičů studentů, kteří by se těţko rozhodli poslat své dítě 

do drahé a bezpečnostně problémového školského zařízení. Proto jsou do oblasti fyzické 

ochrany pumpovány nemalé částky. 

Naproti tomu školy státní, jsou závislé na rozpočtech krajů, potaţmo měst. Navíc se 

stárnoucí generací, kdy u nás ubývá narozených dětí, jsou školy nuceny podle toho také 

reagovat. V obcích s menší populací, je mnoho škol uzavřeno z důvodu nedostatku ţáků. 

Čím je méně dětí, tím také škola dostává méně finančních obnosů ve formě rodičovských 

příspěvků a je tedy nucena soustředit finanční zdroje na primárnější aktivy neţ je 

zabezpečení. Ve větších městech, kde je stále počet studentů vysoký, také díky se stále 

rychlejší moţnosti překonání vzdáleností, je situace jiná. Tehdy škola peníze na obstojné 

zabezpečení školy najde a takových škol je stále ještě většina, přestoţe jejich počet klesá. 

Podíváme-li se na východ od našich hranic. Je zpočátku situace podobná, při cestě 

dále na východ se ovšem mění. Země jako Slovensko, Maďarsko, Polsko, jsou na tom 

v průměru podobně jako my. Podíváme-li se však na Ukrajinu, Různé části Ruska, vidíme 

obrovskou změnu danou právě sociální situací. Na Ukrajině jsou lidé rádi, ţe mají nějaké 

edukativní zařízení a bezpečností objektu se dále nezabývají. Je ovšem ale také pravda, ţe 

místní lidé na východě mají k majetku a sobě navzájem mnohem větší úctu neţ jak je 

v centrální Evropě známo. Dá se ale tedy vyvodit, ţe východní země na tom 

se zabezpečením nejsou zrovna nejlépe. Oproti tomu západní země jsou na tom jinak. Je to 

dáno stále trvající hrozbou teroristických útoků, díky často větší kriminální činnosti a 

snaze rodičů mít své dítě v bezpečném objektu. Například v Americe za poslední dobu 

situace výrazně změnila. Vzhledem k častým střelbám studentů na školách, byly zavedeny 

přísné bezpečnostní prohlídky a přijata nová bezpečnostní opatření.  
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Zabezpečení objektu je tedy dáno také statusem, který určitá země má, jakou politiku 

hlásá a na její hospodářské a společenské úrovni. V celoevropském zhodnocení je dle 

mého názoru stav zabezpečení českých škol průměrný.  
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10 ZÁVĚR 

Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo analyzovat zkoumaný objekt, zjistit 

největší slabiny a hrozící rizika systému a provést vlastní návrh optimalizace stávajícího 

zabezpečení a poté porovnat úroveň zabezpečení škol v ČR a v zahraničí. 

Analýzu jsem provedl pomocí dvou, různých analytických metod a sice Ishikawova 

diagramu a metody FMEA za pouţití Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Nejprve 

jsem si určil všechna moţná rizika a díky provedené analýze jsem si definoval největší 

hrozby, které byly vniknutí přes okna dveře, vniknutí do prostor budovy během dne, 

nesprávná a nedostatečná instalace PZTS, nedostačují prvky obvodové ochrany v oplocení 

objektu, úmysl studentů a zaměstnanců, nedostatečné reţimové opatření z hlediska 

nedbalosti a nedostatečná předmětová ochrana ve formě nedostačujících prvků MZS 

v prostorách objektu. 

Díky těmto poznatkům jsem mohl navrhnout optimalizaci stávajícího zabezpečení 

pro levnější a draţší variantu finančního rozpočtu. 

V levnější variantě inovace jsem se zabýval především zvětšením prvků PZTS 

a zdokonalením prvků MZS, neboť se mi obě zdály nedostatečné. Proto jsem zvýšil počet 

kamer, na okna umístil bezpečnostní folie, vyměnil na zámcích vně i uvnitř cylindrické 

vloţky za bezpečnostní, přidal mnoţství PIR čidel a přidal magnetické detektory. Také 

jsem navrhl přidat na jiţní oplocení vrcholové zábrany a instalovat na dveře bezpečnostní 

kování. Snaţil jsem se orientovat na zabezpečení těch prostor objektu, s nejhodnotnějšími 

aktivy, coţ jsou odborné učebny, kabinety zaměstnanců, ředitelna a administrativní 

místnosti. V rámci reţimové ochrany jsem navrhl častější aktualizaci a důkladnější 

propracování vnitřních předpisů školy. Také jsem zmínil vztahy mezi zaměstnanci, které 

mohou ovlivňovat funkci reţimové ochrany. 

Ve draţší variantě inovace, jsem často vycházel z navrţení levnější varianty a tu 

se snaţil vylepšit či zvýšit o mnoţství jejich bezpečnostních prvků.  

Na konci práce jsem se věnoval porovnání stavu zabezpečení základních škol v ČR a 

zahraničí, kde jsem došel k závěru, ţe důleţitá je jak lokace školy samotné, forma 

subjektu, který ji provozuje, tak i mezinárodní status oné země a její hospodářský 

a společenský stav. Přesto jsem ohodnotil české, školské zabezpečení jako průměrné. 
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Tato práce mi dala mnoho zkušeností na poli zabezpečení objektu. Pochopil jsem, ţe 

není snadné si jen něco navrhnout a začít to realizovat. Je třeba také zohlednit lokalitu, kde 

se onen objekt nachází, jakou funkci plní, jaká aktiva je třeba střeţit a jaké osoby se 

v objektu nejčastěji vyskytují. Tyhle všechny faktory mají na výslednou práci zásadní vliv, 

samozřejmě také mnoţství finančních prostředků, které mohu vyuţít. K vyřešení tohoto 

problému je třeba zvolit také vhodné analýzy a správně dedukovat její výsledky. Věřím, ţe 

poznatky vyplývající z mé práce by daný objekt mohl vyuţít. Byla to pro mne sloţitá 

a místem záludná záleţitost ale byl jsem rád, ţe jsem mohl tuto zkoušku znalostí a logiky 

podstoupit. 
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