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ANOTACE 

Jurková, M. Analýza technického zabezpečení fyzické ochrany objektu gymnázia. 

Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostních služeb, 2014. s. 45. Vedoucí práce 

Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. 

 Bakalářská práce řeší problematiku fyzické ochrany budovy gymnázia. První část 

obsahuje právní předpisy a technické normy týkající se problematiky ochrany objektů. Jsou 

zde také popsány základní druhy fyzické ochrany. V další části je zpracována statistika 

kriminality, zejména statistika krádeže vloupáním. Hlavní část bakalářské práce je věnována 

popisu budovy a současnému stavu zabezpečení. Následuje stanovení rizik pomocí analýz 

a na jejich základě je navrženo nové zabezpečení budovy. 
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ANNOTATTION 

Jurková, M. Analysis of the technical security of physical protection od school property. 

Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Safety 

Engineering. Department of Security Services, 2014. pages 45. Thesis supervisor: 

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 This bachelor thesis the problems of technical security of object school property. 

The first part contains the basic legislation and technical standards relating to the issue 

of property protection. In the next part are described the basic types of physical protection. 

The main part of the thesis is devoted to a description of the building and the current state 

of security. The following risk assessment through analysis and on the basis of the proposed 

new security building. 
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1  Úvod 

 V současné době se neustále zvyšují požadavky na ochranu vlastnictví, a také 

ochranu člověka. Vyplívá to především ze základních lidských potřeb, které definoval 

v roce 1943 americký psycholog Abraham Harold Maslow. Podle Maslowy pyramidy 

má člověk pět základních potřeb: fyziologické potřeby, bezpečí a jistota, společenské 

potřeby, uznání a seberealizace. 

 Existuje celá řada možností jak chránit svůj majetek. S rozvíjející se technologií 

se rozvíjí a zlepšuje i způsob zabezpečení objektů. Prvky fyzické ochrany se objevují již 

ve starověku, především prvky mechanické ochrany jako jsou hradby, mosty, mříže, ploty.  

 Podle statistik Policie České republiky krádež vloupáním patří mezi nejvíce 

páchané trestné činy, proto je velmi důležité zvolit správné zabezpečení svého majetku. 

I přes velký pokrok v zabezpečování objektů počet krádeží vloupáním neklesá. 

  Cílem bakalářské práce je zvýšit míru zabezpečení školního typu objektu, 

ve kterém je dislokováno gymnázium. Vytipovat slabé články systému a navrhnout nové 

řešení v aplikované bezpečnosti, jejich technickou realizaci a ekonomickou náročnost.  

Úvodní část bakalářské práce obsahuje právní předpisy a technické normy, které 

se vztahují k problematice ochrany majetku. V další části jsou popsány základní druhy 

fyzické ochrany. Dále je zpracována statistika krádeží vloupáním a  krádeží vloupáním 

do škol za posledních pět let na území České republiky. V následující části jsou obsaženy 

informace o lokalitě, ve které se nachází budova gymnázia, historie a současnost gymnázia 

a samostatný popis budovy. Důležitou částí je analýza rizik, která pomůže odhalit kritická 

místa v zabezpečení. Na základě analýzy rizik jsou navržena nová opatření fyzické 

ochrany. Poslední část obsahuje závěr, ve kterém je shrnutí bakalářské práce. 

 

 

 

 



2 

 

2  Právní předpisy  

 V České republice neexistuje žádný komplexní právní předpis, který by řešil 

problematiku ochrany osob a majetku. Proto musíme vycházet z celé řady zákonů, 

vyhlášek a norem. Mezi ty nejvýznamnější patři: 

2.1  Zákony 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

Ústava společně s Listinou základních práv a svobod je nejvyšším a základním 

zákonem České republiky. Na základě Ústavy je Česká republika svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodě člověka a občana. Ústava 

se skládá z 8 hlav a 113 článků. [1] 

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

předpisů 

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky, 

která vymezuje vztah mezi občanem a státem. Podle listiny základních práv a svobod jsou 

základní práva a svoboda nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné a lidé 

jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Listina základních práv a svobod se skládá 

z 6 hlav a 44 článků. [2] 

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

Trestní zákoník se skládá ze tří částí a to z obecné, zvláštní a přechodných 

a závěrečných ustanovení. Obecná část popisuje především působnost trestných činu, 

trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti a trestní 

sankce. Zvláštní část pojednává o jednotlivých trestných činech. Stěžejní pro ochranu osob 

a majetku jsou okolnosti vylučující protiprávnost: [4] 

§ 28 Krajní nouze: 

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

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto 
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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.”
1
 

§ 29 Nutná obrana: 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.”
2
 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy a jejich ochranu, což přispívá 

k naplňování občanských práv a svobod,  především ochrany osobnosti a nedotknutelnosti 

vlastnictví. Občanský zákoník dále upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob a majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Způsobilost fyzické osoby mít 

práva a povinnosti vzniká narozením a tuto způsobilost má i počaté dítě pokud se narodí 

živé. Způsobilost mít práva a povinnosti zaniká smrtí.  Způsobilost k právním úkonům 

vzniká dosažením zletilosti, tedy dovršením osmnáctého roku. [3] 

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

Zákoník práce upravuje a vymezuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Podle zákona má zaměstnanec právo na spravedlivou odměnu za práci. 

Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit uspokojivé a bezpečné pracovní 

podmínky pro výkon práce a rovné zacházení se zaměstnanci. Pracovněprávní vztahy 

se řídí tímto zákonem. V případě, že nelze tento zákon použít, řídí se občanským 

zákoníkem. [7] 

 

                                                 

1
  § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2
  § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnosti způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně utajovaných informací definuje utajovanou informaci jako 

jakoukoliv informaci, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České 

republiky. Podle zákona rozlišujeme čtyři stupně utajení: přísně tajné, tajné, důvěrné 

a vyhrazené. [8] 

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

Tento zákon se zabývá prevencí závažných havárií pro objekty a zařízení, 

ve kterých je umístěna určitá nebezpečná látka nebo chemický přípravek. Cílem je snížit 

pravděpodobnost vzniku závažné havárie a omezit následky závažných havárií. [5] 

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

Zákon o ochraně osobních údajů zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními 

údaji a jejich zneužití. Vztahuje se na veškeré zpracování osobních údajů, ke kterému 

dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. Nevztahuje se ovšem na zpracování 

osobních údajů, které provádí fyzická osoba výhradně pro osobní potřebu a na nahodilé 

shromažďování osobních údajů, pokud nejsou dále zpracovány. [6] 

2.2  Normy 

 V následující kapitole jsou vypsány vybrané technické normy.  

ČSN  EN 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky 

a klasifikace  

ČSN EN 1143-1  Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání  

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř  

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky 
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ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy - systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích – Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty  

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití  

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci.  

ČSN EN 50131-2-2 – Pasivní infračervené detektory 

ČSN EN 50131-3 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Ústředny  [11] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku  

V této kapitole jsou popsány jednotlivé složky fyzické ochrany, které jsou 

navzájem rovnocenné. Aby bylo zajištěno optimální zabezpečení objektu, je potřeba tyto 

složky ochrany propojit. Mezi jednotlivé složky fyzické ochrany patří:  

 Klasická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

 Technická ochrana [10] 

3.1 Klasická ochrana  

Klasická ochrana je nejstarším typem ochrany, který se vyskytuje téměř na každém 

objektu. Využívá především mechanická zařízení jako jsou ploty, mříže, bezpečnostní 

fólie, bezpečnostní uzamykací systémy a trezory. Prvky klasické ochrany slouží především 

ke zpomalení pachatele a hodnotí se prostřednictvím zpožďovacího faktoru ∆t, který nám 

udává jak daný prostředek je schopný plnit svou funkci. [10,14] 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, kde jejím 

hlavním úkolem je zabezpečení ochrany osob a majetku, bezpečnost střežených objektů 

a zajištění veřejného pořádku. Tyto činnosti slouží také k zabránění trestné a protiprávní 

činnosti. Fyzická ostraha je nejdražší metodou ochrany osob a majetku. Ve srovnání 

s ostatními metodami má fyzická ostraha poměrně malé pořizovací náklady, avšak 

provozní náklady jsou poměrně vysoké. [10,13] 

 

Formy fyzické ostrahy 

Strážní služba  

Strážní služba je vykonávána na pevných nebo pochůzkových strážních 

stanovištích. Pracovník fyzické ostrahy při výkonu hlídací služby zabezpečuje vnější 
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ochranu majetku a osob, především pozoruje objekt a jeho okolí a zabraňuje nedovolené 

protiprávní činnosti směřující proti objektu, prostoru či osobě. [9] 

Bezpečnostní dohled 

 Bezpečnostní dohled provádí pracovník fyzické ostrahy uvnitř objektu nebo 

prostoru jako celoplošný dohled nebo jako dohled nad vyčleněnými prostory, místy, 

budovami a jinými objekty. [9] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Rozlišujeme čtyři druhy bezpečnostního ochranného doprovodu: ochranný doprovod 

osob, ochranné doprovody peněžních hotovostí a cenností, ochranné doprovody 

kamionové, železniční a lodní přepravy a ochranné doprovody letecké přepravy. 

Při bezpečnostním ochranném doprovodu se musí dodržovat stanovené zásady, zejména: 

 životy a zdraví pracovníků fyzické ostrahy mají největší prioritu 

 přepravované zásilky musí být pojištěny 

 veškeré informace o přepravě musí být utajeny  

 během přepravy nesmí vozidlo bezdůvodně zastavovat, na odlehlých místech 

ani Policii České republiky  

 ve vozidlech nesmí být přepravovaná třetí osoba [9] 

Bezpečnostní průzkum 

Bezpečnostní průzkum slouží k zjišťování aktuálního stavu veřejného pořádku 

a bezpečnosti osob a majetku v určitém čase a určitém prostoru.  

Bezpečnostní průzkum může být realizován:  

- v podobě průzkumu realizovaného pracovníky fyzické ostrahy přímo 

- fyzickou ostrahou na dálku s využitím elektronických systémů 

- v podobě detektivního průzkumu pracovníky detektivní služby [9] 
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Kontrolní propustková služba 

„Kontrolní propustkovou službou (propustkovou činností) je zabezpečována 

ochrana a režim vstupu a vjezdu do objektu či prostoru a opouštění objektu či prostoru.“
3
 

Pracovníci fyzické ostrahy neboli hlídací služby zejména zabraňují vstupu osob a vjezdu 

vozidel bez platného oprávnění, kontrolují a evidují přicházející a odcházející osoby 

a přijíždějící a odjíždějící vozidla a zabraňují neoprávněnému vnášení nebo vynášení 

předmětů. [9] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

 Bezpečnostní výjezd – zásah je prováděn výjezdovou nebo zásahovou skupinou, 

která reaguje na narušení chráněného prostoru na základě poskytnutých informací pultem 

centralizované ochrany. Pachatele lze zadržet pouze v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 2 tř. řádu. [9] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souhrn organizačních a administrativních opatření, který 

stanovuje, jakým způsobem budou lidé postupovat při ochraně podniku. Režimová ochrana 

spojuje složky fyzické ochrany. Hlavním problémem této ochrany je především dodržování 

bezpečnostních směrnic.  

 Vnější režimová opatření se týkají prostorů, kterými se vozidla a osoby dostávají 

do objektu a kudy tento objekt opouštějí.  Jedná se především o osobní a nákladové brány, 

prostupy pro lanovou dráhu, kanály, kabelové šachty. 

  Vnitřní režimová opatření se týkají především dodržováním bezpečnostních 

směrnic, které:  

- omezují pohyb osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy 

- omezují pohyb materiálu  

- stanovují způsob přijmu a výdeje materiálu [9, 13] 

                                                 

3 BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1.vyd. Praha: Public History, 2001. 

ISBN 80-864-4504-6. 
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Základní dokumenty režimové ochrany 

- Statut organizace 

- Organizační řád  

- Pracovní řád 

- Spisový řád 

- Skartační řád 

- Pravidla užívání technických prostředků [9] 

3.4 Technická ochrana  

Technická ochrana sama o sobě není ochranou v pravém slova smyslu, ale směrem 

k pachateli má jen bezprostředně odstrašující účinek. Technická ochrana především 

podporuje klasickou ochranu a zvyšuje efektivnost fyzické ostrahy.  

3.4.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou nejstarší technické zabezpečovací prostředky, 

jejichž účelem je zabránit nežádoucímu vniknutí. Obecně lze říct, že každý mechanický 

zábranný systém je překonatelný. „Odlišují se však navzájem množstvím vynaložené 

energie a času a důmyslnosti použitého nářadí či nástrojů při jejich překonání.” 
4
 A právě 

podle těchto aspektů jsou určeny bezpečnostní třídy, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 

1627 – Odolnost proti vloupání. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
  UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 

1995, 96 s. ISBN 80-725-1172-6. 
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Tabulka 3.1 - Norma ČSN 1627 – Odolnost proti vloupání [13] 

Bezpečnostní třída  Odporový čas 

[min] 

1 
Příležitostný zloděj, při vloupání používá 

jednoduché nářadí a fyzické násilí 
Není určen 

2 
Příležitostný zloděj, při vloupání používá nářadí 

např. šroubovák, kleště, malé ruční pilky 
3 

3 
Zloděj používá navíc páčidla, další šroubovák, 

mechanickou ruční vrtačku 
5 

4 Zkušený zloděj používá sekeru, kladivo, vrtačku 10 

5 
Velni zkušený zloděj používá navíc elektrické 

nářadí, brusku o průměru kotouče max. 125 mm 
15 

6 
Velmi zkušený zloděj používá navíc sekáč, pila a 

brusku o průměru kotouče max. 230 mm 
20 

 

Vybrané mechanické prostředky 

Ploty   

 Ploty patří mezi nejrozšířenější mechanický zábranný prostředek obvodové 

ochrany, který zpravidla vizuálně označuje hranici pozemku. V praxi se využívá celá řada 

plotů, které se podle stupně bezpečnosti vzájemně od sebe liší především tvarem a velikostí 

ok, způsobem spojení v místě křížení ok, kvalitou a tloušťkou materiálu a výškou oplocení.  

 Základním typem je klasické drátěné oplocení. Výška klasického drátěného 

oplocení se pohybuje většinou kolem 1,5 – 2 m a vyrábí se ze zinkovaného drátu 

o průměru až 3,9 mm. Tento typ oplocení je snadno překonatelný a dá se přeštípnout 

standardními nástroji, proto se používá především k ochraně méně významných objektů.  

 Dalším typem je bezpečnostní oplocení, které se odlišuje od klasického drátěného 

oplocení především tloušťkou, tvarem, svou konstrukcí a druhem používaného materiálu. 

Bezpečnostní oplocení dosahuje výšky 2,5 m. [13]  
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Mříže 

Mříže patří mezi nejstarší prostředky ochrany objektů. Používají se především 

k zabezpečení prosklených otvorů (okna, dveře). Jednotlivé mříže se od sebe liší druhem 

používaného materiálu, způsobu jeho zpracování a způsobu uchycení k objektu. Mříže se 

vyrábí převážně z kovu, oceli nebo hliníku. Velmi důležitá je velikost ok, která nesmí být 

větší než 10 x 20 cm, aby pachateli bylo zamezeno prolézání mřížemi. [9] 

Mříže můžeme dělit podle konstrukce na pevně kotvené, odnímatelné, otevírací 

a navíjecí (rolovací) nebo podle umístění na vnější, vnitřní a meziokenní. [13] 

Bezpečnostní dveře 

Bezpečnostní dveře se používají k zabezpečení dveřního prostoru. Cílem 

konstrukce bezpečnostních dveří je zesílit pevnost dveřního křídla, rozšířit počet 

uzamykatelných a zajišťujících míst po jejich celém obvodu a vybavit je uzamykacími 

systémy. V praxi existuje celá řada bezpečnostních dveří, které se používají 

v domácnostech, ale také v organizacích. [9,13] 

Bezpečnostní fólie 

Prosklené části patří mezi nejzranitelnější místa objektů, proto se v praxi využívají 

bezpečnostní fólie a bezpečnostní skla, které chrání takto zajištěné otvorové výplně proti 

násilnému vniknutí. 

 Bezpečnostní fólie je čirá a naprosto průhledná. Skládá se z několika vrstev čistého 

polyesteru o tloušťce 150 – 400 µm. Propustnost světla se pohybuje kolem 90%. 

Bezpečnostní fólie, nejen, že zpomaluje postup pachatele, zabraňuje prohození předmětů, 

ale také zpomaluje šíření požáru a chrání proti účinkům tlakové vlny v případě výbuchu. 

Fólie se na sklo lepí z vnitřní strany. Při úderu do okna, na kterém je nalepena fólie, sklo 

pouze popraská a zůstává přilepeno na fólii. [9,13] 

Rolety 

Rolety jako mechanický zábranný prostředek se velmi podobají navíjecím mřížím, 

ovšem neposkytují takovou ochranu jako mříže. Rolety můžeme rozdělit na venkovní, 
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vnitřní a garážového typu. Rolety jsou tvořeny lamelami, které jsou navzájem spojeny 

a jsou vyráběny převážně z plastu, hliníků a oceli. [13] 

3.4.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dříve označované jako elektronické 

zabezpečovací systémy jsou souhrnem technických prostředků schopných dálkově opticky 

a/nebo akusticky signalizovat na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup 

narušitele do střežených objektů nebo prostorů. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dělí norma ČSN EN 50131-1 do čtyř 

stupňů zabezpečení, které je popsáno v následující tabulce. Míra rizika je stanovena podle 

předpokládaných znalostí, možných zkušeností a vybaveností potencionálního pachatele 

nebo narušitele prostoru či objektu. 
5
  

 

Tabulka 3.2 – Norma ČSN EN 50131 – 1 [14] 

Stupeň 

zabezpečení 
Znalosti a vybavení narušitelů Riziko 

1 
Pachatel má malou znalost EZS, používá snadno dostupné 

nástroje 
Nízké 

2 
Pachatel má omezen znalosti EZS, používá běžné nářadí a 

přenosné přístroje 
Nízké až střední 

3 
Pachatel je seznámen s EZS, používá přenosné elektronické 

zařízení 
Střední až vysoké 

4 
Pachatel je schopný zpracovat podrobný plán a používá 

kompletní sortiment zařízení 
Vysoké 

 

 

 

 

                                                 

5
 HLADÍK, Drahoslav. Elektronické zabezpečovací systémy a elektronická požární signalizace 

[online]. 2010 [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.edunet.souepl.cz/hladik/opvk2009/Ukazka-

skripta/Skripta_ukazka.pdf 
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Elektronické zabezpečovací systémy se skládají z následujících prvků: 

 čidlo (detektor) 

 ústředna 

 přenosové prostředky 

 signalizační zařízení 

 doplňková zařízení [14] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 – Schéma zabezpečovacího řetězce [14] 

 

 

 čidlo (detektor) je zařízení, které slouží k detekci narušení bezpečnosti střežených 

objektů. Čidla reagují na fyzikální změny 

 ústředna přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály od čidel EZS, zajišťuje 

napájení čidel EZS, ovládá signalizační, přenosové, zapisovací a jiná zařízení 

indikující narušení. Ústředna je ovládána klávesnicemi, kontaktními 

a bezkontaktními přístupovými čtečkami, bezdrátovými ovladači 

 přenosové prostředky zajišťují přenos signálu z ústředny do místa signalizace 

 signalizační zařízení převádí signály do požadované formy 

  doplňkové zařízení slouží k usnadnění ovládání systémů [14] 

 

 

 

 

 

Čidlo 

(detektor) 

Ústředna Přenosové 

prostředky 

Signalizační 

zařízení 

Doplňková 

zařízení 
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4 Statistika kriminality 

V této části bakalářské práce jsem se nejprve zaměřila na statistiku krádeží 

vloupáním za období posledních pět let na území celé České republiky. V tabulce 4.1 

a na obrázku 4.1 vidíme, že v roce 2013 je počet krádeží vloupáním nejvyšší za posledních 

pět let a procentuální objasněnost je pouze 18,29%. [27] 

Počet krádeží vloupáním do školy za posledních pět let na území České republiky 

je znázorněna v tabulce č. 4.2 a grafu č. 4.2.  

 

Tabulka 4.1 - Krádeže vloupáním za období posledních pět let na území ČR [autor] 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

zjištěno 54848 58758 59672 55554 62384 

objasněno 10754 11765 12092 11122 11407 

objasněnost v % 19,61 20,03 20,26 20,02 18,29 

 

 

 

Obrázek 4.1 - Krádež vloupáním za posledních pět let na území ČR [autor] 
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Tabulka 4.2 - Krádeže vloupáním do škol za období posledních pěti let na území ČR [autor] 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

zjištěno 710 770 631 607 739 

objasněno 150 217 145 136 195 

objasněnost v % 21,13 28,18 22,98 22,41 26,39 

 

 

 

Obrázek 4.2 - Krádež vloupáním do škol za posledních pět let na území ČR [autor] 

 

Následující obrázky 4.3 a 4.4 znázorňují statistické údaje krádeže vloupáním za rok 

2012 a 2013 v jednotlivých krajích České republiky. Na základě těchto údajů nejvíce 

krádeží vloupáním v roce 2012 i 2013 se odehrálo v hlavním městě Praha a v kraji 

Moravskoslezském. Naopak nejmenší počet krádeží vloupáním v posledních dvou letech 

zaznamenal kraj Karlovarský. Pardubický kraj patří mezi kraje s nižším počtem krádeží 

vloupáním a v následujících grafech je zakreslen červenou barvou.  
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Obrázek 4.3 - Krádež vloupáním za rok 2012 [autor] 

 

 

 

Obrázek 4.4 - Krádež vloupáním za rok 2013 [autor] 

Celkový počet krádeží vloupáním do škol na území České republiky v roce 2012 

bylo 597 a v roce 2013 bylo 739. Nejvíce krádeží vloupáním do škol se stalo za poslední 

dva roky v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě Praha. Ve školských zařízení 

nacházející se v Pardubickém kraji bylo v roce 2012 zaznamenáno 22 krádeží vloupáním, 
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z toho jich bylo šest objasněno a v roce 2013 bylo zaznamenáno 16 krádeží vloupáním, 

z toho dvě objasněny. (obrázek 4.5 a 4.6) 

 

 

Obrázek 4.5 - Krádež vloupáním do školy za rok 2012 [autor] 

 

 

 

Obrázek 4.6 - Krádež vloupáním do škol za rok 2013 [autor] 
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5 Základní informace  

Následující kapitola obsahuje informace o lokalitě, ve kterém se budova gymnázia 

nachází, dále historie a současnost gymnázia. Následuje samostatný popis budovy 

a chráněná aktiva.  

5.1 Informace o lokalitě 

 Město Jevíčko se nachází v Pardubickém kraji, okres Svitavy. Gymnázium leží 

v jihozápadní části města v ulici A.K.Vitáka. V blízkosti gymnázia se nachází  mateřská 

škola, základní škola, základní umělecká škola, domov mládeže s jídelnou, knihovna, 

víceúčelové hřiště a atletický ovál. Nedaleko těchto školských zařízení najdeme Palackého 

náměstí, kde sídlí většina důležitých služeb jako je Městský úřad, Česká pošta, Úřad práce 

a autobusové nádraží.  

 Ze základních jednotek integrovaného záchranného systému zde najdeme pouze 

sbor dobrovolných hasičů, jehož poloha je zakreslena v obrázku 5.1. Jevíčko spadá 

pod obvodní oddělení Policie ČR Moravská Třebová. Veřejný pořádek města je také 

zajišťován bezpečnostní službou. Nejbližší výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné 

služby bylo zřízeno v městě Velké Opatovice, které je od Jevíčka vzdáleno cca 5 km.  

 

 

Obrázek 5.1 - Okolí objektu [25] 
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5.2 Historie 

Na konci 19. století v městě Jevíčku zastávali důležité funkce Němci, i přesto, 

že většinu obyvatel tvořili Češi. To se ovšem změnilo roku 1892, kdy se starostou stal 

MUDr. Jan Klimeš.  

Nově zvolené zastupitelstvo se začalo soustředit na práci ve prospěch města, včetně 

zřízení české střední školy. Městské zastupitelstvo vědělo, že město Jevíčko není schopno 

pokrýt náklady na zřízení školy ze svých vlastních zdrojů, proto podali 13. ledna 1896 

petici na založení vyšší reálky moravskému zemskému sněmu. Město Jevíčko také 

přislíbilo výstavbu nové budovy. 27. února 1897 schválil moravský sněm zřízení zemské 

vyšší reálky s vyučovacím českým jazykem.  

Ředitelem byl 31. července 1897 jmenován profesor Adolf Erhart. Po dobu 

výstavby nové budovy výuka probíhala v zámečku, kde byly zřízeny dvě učebny, 

dvě šatny, tělocvična, ředitelna, sborovna a kabinet přírodopisu. Slavnostní zahájení výuky 

se konalo 18. září 1897, toho roku bylo přijato 79 žáků.  

Jevíčské zastupitelstvo poté začalo projednávat koupi nového pozemku 

vedle zámečku. Tento pozemek patřil majiteli velkoopatovského panství a jevíčského 

dvora hraběti Ludvíku Herberteinu. První kolo jednání však skončilo neúspěšně. Městské 

zastupitelstvo se tak snažilo hledat jiné vhodné pozemky, jenže žádné nenašly. V roce 

1898 proběhlo druhé kolo jednání s hrabětem Herbersteinem. Tentokrát skončilo 

vše úspěšně a hrabě věnoval městu Jevíčko pozemek ke stavbě reálky. Zastupitelstvo 

okamžitě nechalo vypracovat plány budovy a vypsalo konkurz na stavbu. 9. října 1898 byl 

položen základní kámen s nápisem „Vědě a umění. Založeno 9. 10. 1898,” který se dodnes 

nachází vedle vstupních dveří.  Samostatná stavba budovy probíhala velmi rychle, a tak 17. 

září 1899 se konalo slavnostní otevření nové budovy. [19] 

5.3 Současnost 

V současné době nabízí škola vzdělání v těchto programech: 

 Školní vzdělávací program G4v (čtyřleté studium – zaměření všeobecné) – program 

určený pro absolventy 9. tříd základní školy  
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 Školní vzdělávací program G4h (čtyřleté studium – zaměření humanitní) 

 Školní vzdělávací program VSČ (čtyřleté studium – Veřejnosprávní činnost) [20] 

5.4 Popis objektu 

Jak je již zmíněno gymnázium se nachází v Jevíčku, okres Svitavy.  Gymnázium 

je čtyřpodlažní, zděná budova, která dosahuje výšky 25 m. V suterénu se nachází šatny 

pro studenty, archiv, kantýna a klubovna. V přízemí najdeme tělocvičnu s šatnou, 5 tříd, 

učebnu fyziky, laboratoř fyziky, 2 kabinety pro učitele a toalety. V I. nadzemním podlaží 

se vyskytuje 5 tříd, učebna biologie s laboratoří, ředitelna, sborovna, 3 kabinety pro učitele, 

sekretariát, kabinet zástupce ředitele a 2 učebny informatiky a toalety. V II. nadzemním 

podlaží se nachází učebna výtvarné výchovy, učebna anglického jazyka, 4 třídy, aula, 

3 kabinety pro učitele a toalety. Součástí budovy je také byt školníka, kterým se 

v bakalářské práci nezabývám z toho důvodu, že z bytu není možný přístup do zařízení 

školy. 

5.5 Chráněná aktiva   

Stanovení chráněných aktiv je pro zabezpečení objektu velmi důležité. V budově 

gymnázia se nachází především hmotný majetek typický pro školská zařízení. Patří sem 

zejména vybavení počítačových učeben (počítače, dataprojektory, tiskárny), vybavení 

klasických učeben (lavice, židle, tabule), vybavení kanceláří a vybavení tělocvičny. Částka 

chráněných aktiv je 1 500 000 Kč.  
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6 Současné zabezpečení gymnázia 

V následující kapitole se budu zabývat současným zabezpečením budovy 

gymnázia. Tato budova je pouze zabezpečena technickou a režimovou ochranou. Fyzická 

ochrana se zde nevyskytuje.  

6.1 Technická ochrana 

Technická ochrana je zde tvořena především mechanickými zábrannými systémy 

jako jsou okna, dveře a ploty. Především okna umístěná ve výšce 0,7 m nad zemí vytváří 

velké riziko, a tím usnadňují pachateli se dostat do budovy. (obrázek 6.1). Veškerá okna 

jsou skleněná.   

V přední části budovy se nachází troje vchodové dveře, které jsou dřevěné 

s prosklenou částí. (obrázek 6.2).  Dalším vstupem do objektu gymnázia je zadní vchod, 

který je nejvíce využívaný.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 6.1 - Okna [autor] 
 



22 

 

Obrázek 6.2 - Hlavní vchodové   dveře [autor] 

Obvodová ochrana je tvořená ploty, které se nachází pouze z bočních stran budovy. 

(obrázek 6.3 a 6.4)  

 

 

                   Obrázek 6.3 - Plot [autor] 
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Obrázek 6.4 - Plot [autor] 

 

6.2 Režimová ochrana 

Režimová opatření jsou tvořena převedším stanovenými předpisy, které se týkají 

dodržováním časového harmonogramu uzamykání jednotlivých dveří. Hlavní vchodové 

dveře nejsou uzamčené pouze před začátkem vyučování, a to od 6 do 8 hodin. Klíče 

od těchto dveří mají učitelé, uklízečky a školník. Zadní vchodové dveře jsou otevřeny 

od 6:00 do 8:00 hodin a od 10:45 do 14:00. V době, kdy jsou dveře uzamčené, se osoba 

dostane do budovy pouze zazvoněním na zvonek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

7 Analýza bezpečnostních rizik 

Cílem bezpečnostních analýz je identifikovat nedostatky zkoumaného objektu, 

odhadnout rizika a možné negativní dopady na daný objekt, stanovit efektivitu a funkčnost 

stávajících ochranných mechanizmů. Následně navrhnout nové opatření, tak aby byla 

veškerá rizika efektivně snížena. [16] 

  Pro svou práci jsem si vybrala Ishikawův diagram a metodu FMEA. Předtím, 

než začnu aplikovat dané metody bych ráda vysvětlila tyto pojmy:   

Riziko je součin velikosti následků dané události a pravděpodobnosti, že k této události 

dojde v určitém časovém období. Riziko nelze eliminovat, pouze snížit. [23] 

Nebezpečí je vlastnost látky, fyzikálního nebo biologického jevu, který působí nepříznivě 

na zdraví člověka, životní prostředí a materiální hodnoty. Jedná se o vlastnost vrozenou 

a projeví se pouze, je-li člověk jejímu vlivu vystaven. [15,22] 

7.1 Diagram příčin a následků  

Diagram příčin a následků je nejznámější metoda analýzy problémů. Diagram 

zavedl profesor Kaoru Ishikawa. Bývá také označován jako Ishikawův diagram nebo 

diagram rybí kosti, protože po dokončení připomíná kostru ryby.  

Cílem této metody je nalezení možných příčin řešeného problému. Na začátku 

známe pouze následek, který vznikl, nebo kterému chceme předejít. Při tvorbě Isikawa 

diagramu bývá použit brainstorming, jedná se tedy metodu skupinou. [21] 

Diagram se skládá z hlavního a vedlejšího větvení. Řešeným problémem v tomto 

případě je „Narušení bezpečnosti objektu gymnázia”, které může nastat následujícími 

příčinami (obrázek 7.1) 

 překonáním plášťové ochrany 

 překonáním perimetrické ochrany 

 překonáním předmětové ochrany 

 selháním režimové ochrany 

 interními vlivy 

 externími vlivy 
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Obrázek 7.1 - Ishikawův diagram [autor] 
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7.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

 „Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání 

a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky 

a strukturovaně vedených selhání.” 
6
  

Na základě rizik získaných z Ishikawa diagramu sestavíme tabulku, ve které 

budeme posuzovat rizika podle závažnosti následků, pravděpodobnosti vzniku 

a odhalitelnosti rizika. (tabulka 7.2 a 7.3) a poté vypočítáme míru rizika podle 

následujícího vzorce: 

R = P x N x H   

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika [12] 

 

Parametry P, N a H nabývají hodnot 1 – 5 a výsledná míra rizika se pohybuje 

v rozmezí 0 – 125, kde je rozděleno riziko na bezvýznamné, akceptovatelné,  mírné, 

nežádoucí a nepřijatelné.  

 

Tabulka 7.2 - Míra rizika R a závažnost následků [12] 

R 
Výsledná míra rizika 

N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

 

 

                                                 

6
 ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. 2009. 
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Tabulka 7.3 - Pravděpodobnost vzniku rizika a odhalitelnost rizika [12] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

 
2 spíše nepravděpodobná 2 

snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více)  

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Tabulka 7.4 - Analýza rizik podle metody FMEA [autor] 

Číslo Identifikace nebezpečí P N H R Stav rizika  

1 Přelezení plotu  3 2 4 24 mírné 

2 Podhrabání plotu 2 1 4 8 akceptovatelné 

3 Prostříhání plotu  2 3 3 18 mírné 

4 Překonání zámku u brány 1 3 3 9 akceptovatelné 

5 Neuzamčená brána 3 1 3 9 akceptovatelné 

6 Špatný technický stav plotu 2 2 4 16 mírné 

7 vniknutí přes okno 5 4 4 80 nežádoucí 

8 vniknutí přes dveře 5 4 5 100 nežádoucí 

9 Špatný technický stav dveří a 
oken 

3 3 4 36 mírné 

10 Vniknutí přes střechu 1 3 4 12 mírné 

11 Krádež zařízení 5 4 4 80 nežádoucí 

12 Zcizení osobních údajů 1 3 5 15 mírné 

13 Poškození majetku  4 4 4 64 nežádoucí 

14 Ztráta klíčů 3 4 4 48 mírné 

15 Poskytnutí klíčů neoprávněné 
osobě 

3 4 5 60 nežádoucí 

16 Nedodržování předpisů 3 3 5 45 mírné 

17 Porušení školního řádu 3 3 3 27 mírné 

18 Spolupráce studenta s 
pachatelem 

4 3 5 60 nežádoucí 

19 Spolupráce zaměstnance s 
pachatelem 

3 4 5 60 nežádoucí 

20 Požár 3 3 3 27 mírné 

21 Použití NVS 3 5 5 75 nežádoucí 

22 Přerušení dodávky el. energie 3 3 2 18 mírné 
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 Po získání míry rizika vypočítáme kumulativní a relativní kumulativní četnost 

podle vzorce:  

 

 Ni = kumulativní četnost poruchy 

 n1 – n2 = hodnoty poruchy (Ri) 

 

Fi = relativní kumulativní četnost poruchy  

Ni = kumulativní četnost poruchy  

N = celková kumulativní četnost poruch 

 

Poté sestavíme Paretův diagram, kde platí tzv. Paretovo pravidlo 80/20. Toto 

pravidlo je pojmenováno podle italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta. Obecně lze 

vyjádřit, že 20 % příčin způsobuje 80 % výsledků, proto je velice důležité se zaměřit 

především na zmiňovaných 20 %. Rizika, jejichž kumulativní relativní četnost se nachází 

pod hodnotou 80 %, jsou vyhodnocena jako nepřijatelná a je potřeba provést nějaké 

opatření. [26] 

 Pro vytvoření Paretova grafu potřebujeme znát relativní kumulativní četnost 

v procentech, kterou najdeme v tabulce 7. 5 
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Tabulka 7.5 - Výpočet Paretovy analýzy [autor] 

Číslo 
rizika 

Riziko Rizikovost RKR Přijatelnost 
rizika 

8 vniknutí přes dveře 100 11,22 Nepřijatelné 

7 vniknutí přes okno 80 20,2 Nepřijatelné 

11 Krádež zařízení 80 29,18 Nepřijatelné 

21 Použití NVS 75 37,6 Nepřijatelné 

13 Poškození majetku  64 44,78 Nepřijatelné 

15 Poskytnutí klíčů neoprávněné osobě 60 51,51 Nepřijatelné 

18 Spolupráce studenta s pachatelem 60 58,24 Nepřijatelné 

19 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 60 64,97 Nepřijatelné 

14 Ztráta klíčů 48 70,36 Nepřijatelné 

16 Nedodržování předpisů 45 75,42 Nepřijatelné 

9 Špatný technický stav 36 79,46 Nepřijatelné 

20 Požár 27 82,49 Přijatelné 

17 Porušení školního řádu 27 85,58 Přijatelné 

1 Přelezení plotu  24 88,21 Přijatelné 

3 Prostříhání plotu  18 90,23 Přijatelné 

22 Přerušení dodávky el. energie 18 92,25 Přijatelné 

6 Špatný technický stav plotu 16 94,05 Přijatelné 

12 Zcizení osobních údajů 15 95,73 Přijatelné 

10 Vniknutí přes střechu 12 97,08 Přijatelné 

4 Překonání zámku u brány 9 98,09 Přijatelné 

5 Neuzamčená brána 9 99,1 Přijatelné 

2 Podhrabání plotu 8 100 Přijatelné 
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Obrázek 7.2 - Paretův diagram [autor] 

 

Závěr analýzy příčin a následků   

 Cílem této analýzy bylo zjistit nejzávažnější rizika, která mohou ovlivnit 

zabezpečení objektu. Podle Paretova diagramu sem patří rizika, jejichž hodnota relativní 

kumulativní četnosti je menší než 80 %. 

 Mezi tyto rizika tedy patří: 

- vniknutí přes dveře 

- vniknutí přes okno 

- krádež zařízení 

- použití NVS 

- poškození majetku 

- poskytnutí klíčů neoprávněné osobě  

- spolupráce studenta s pachatelem  

- spolupráce zaměstnance s pachatelem 

- ztráta klíčů 

- nedodržování předpisů 
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8 Návrh zabezpečení objektu 

Tato kapitola se zabývá návrhem inovace stávajícího zabezpečení budovy 

Gymnázia v Jevíčku. Navržené zabezpečení vychází z metod, které jsou řešené v předchozí 

kapitole. 

Jelikož se jedná o státní školské zařízení, v návrhu na inovaci stávajícího 

zabezpečení budovy je velmi důležitá ekonomičnost. Také z tohoto důvodu nebude zřízena 

fyzická ochrana bezpečnostní službou. Nová opatření by neměla přesáhnout částku 10 % 

aktiv, která jsou umístěna uvnitř budovy. A v neposlední řadě důležitým kritériem je také 

estetika. 

8.1  Zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných systémů  

Podle metody FMEA vniknutí přes okno a vniknutí přes dveře patří mezi největší 

rizika, proto se nejdříve zaměřím na zabezpečení prostřednictvím mechanických 

zábranných systémů.  

 Skleněné plochy oken, nacházející se v suterénu a v přízemí, navrhuji zabezpečit 

instalací bezpečnostních fólií SC7 společnosti NEXT s.r.o. Slouží především jako 

ochrana před vniknutím do objektu a jako ochrana zdraví v případě rozbití skleněné 

plochy okna. (obrázek 8.1) [27] 

 

 

                 Obrázek 8.1 - Bezpečnostní fólie [27]  
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 Dosavadní zámkové vložky u jednotlivých vchodových dveří navrhuji nahradit 

cylindrickými bezpečnostními vložkami EVVA MCS. Tyto bezpečnostní 

cylindrické vložky MCS (systém s magnetickým kódováním) zajišťují trojnásobnou 

bezpečnost díky jednomu magnetickému kódování a dvěma mechanickými 

kódováními.  Tento výrobek firmy EVVA spadá do bezpečnostní třídy 4. 

U vchodových dveří navrhuji záměrně jen výměnu zámkové vložky 

za bezpečnostní cylindrickou vložku z důvodu historie stavby. (obrázek 8.2) [18] 

 

 

 

Obrázek 8.2 - Cylindrická bezpečnostní vložka EVVA MCS [18] 

 

 U dveří, vedoucí do počítačových učeben navrhuji použít bezpečnostní kování BK 

R1 klika/madlo s cylindrickou vložkou FAB 200. (obrázek 8.3) [29] 

 

 

Obrázek 8.3 - Dveřní kování [29] 
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8.2   Zabezpečení systémem poplachové zabezpečovací a tísňové 

signalizace  

Návrh zabezpečení systémem poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace bude 

vycházet z normy ČSN EN 50131-1, která stanovuje pro tuto situaci druhý stupeň 

zabezpečení. Při výběru ústředny jsem tedy vycházela z uvedeného stupně zabezpečení 

výrobcem.  

Navrhuji použít bezdrátový PZTS JA-100. Základ bude tvořit ústředna JA-

106KR s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. (obrázek 8.4) Tento 

komunikátor umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli. 

Je vybaven paměťovou kartou o velikosti 1 GB pro uchování dat událostí, nabídku 

hlasových zpráv aj. [24] 

 

Obrázek 8.4 - Ústředna JA-106KR s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. [24] 

 

Ovládání zabezpečovacího systému bude prováděno prostřednictvím bezdrátového 

přístupového modulu JA-153E s klávesnicí a RFID čtečkou. (obrázek 8.5) 

K dálkovému zajištění / odjištění systému, aktivaci panik poplachů a ovládání dalších 

zařízení použiji bezdrátový ovladač JA-182J, který bude mít k dispozici školník a ředitel 

školy. (obrázek 8.6 ) [24] 
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Obrázek 8.5 - Bezdrátový  přístupový modul  JA-153E s klávesnicí a RFID čtečkou [24] 

 

 

Obrázek 8.6 - Bezdrátový ovladač JA-182J [24] 

 

Dále navrhuji nainstalovat bezdrátovou vnější sirénu JA-151A, která  je určena 

k akustické signalizaci poplachu (obrázek 8.7) [24] a bezdrátový JA-150P PIR detektor 

pohybu, který je určen pro ochranu interiéru. (obrázek 8.8) [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.7 - Bezdrátová vnější siréna JA-151A [24] 
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Obrázek 8.8 - Bezdrátový JA-150P PIR detektor pohybu [24] 

 

Systém řízení kontroly vstupu 

Pro kontrolu vstupu navrhuji nainstalovat dveřní telefon PC-D241-2. Základem 

dveřního telefonu je barevná kamera CCD 1/3 a dvě tlačítka, sloužící pro přímou volbu 

účastníka. V této situaci účastníkem bude sekretářka a zástupce ředitele, kteří budou mít 

ve své kanceláři dveřní barevný monitor TFT 3,5".  (obrázek č.8.9 ) [17] 

 

 

Obrázek 8.9 - Dveřní telefon PC-D241-2  a dveřní barevný monitor TFT 3,5" [17] 
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V následující tabulce jsou vypsány ceny, počet jednotlivých komponentů a celková 

cena navrhovaného zabezpečení objektu.  

 

Tabulka 8.1 - Ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření [autor] 

Prvky 

Počet 

kusů/metrů 

Cena 

za kus 

Cena 

celkem 

(Kč) 

Bezpečnostní fólie NEXT  110,5 440 48620 

Bezpečnostní cylindrické vložky MCS 4 5733 22932 

Dveřní kování s cylindrickou vložkou FAB 

200 3 2189 6567 

Ústředna JA-106KR 1 11944 11944 

Bezdrátového přístupového modulu JA-153E 1 2395 2395 

Bezdrátový ovladač JA-182J 1 705 705 

Bezdrátová vnitřní siréna JA-150A   1 1307 1307 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-150P  13 1579 20527 

Dveřní telefon PC-D241-2  1 3133 3133 

Dveřní barevný monitor TFT 3,5 2 3290 6580 

Celkem  

  

124710 

 

Návrh inovativního zabezpečení je zakreslen na obrázku 8.10 a 8.11 a legenda na 

obrázku 8.12. Zabezpečení se nachází pouze v suterénu a přízemí, z důvodu přístupnosti, 

kdy osoby vstupující do dalších pater budovy musí vždy projít přízemím. 
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Obrázek 8.10 - Inovativní zabezpečení suterénu [autor] 
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Obrázek 8.11 - Inovativní zabezpečení  přízemí [autor] 
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Obrázek 8.12 – Legenda [autor] 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zvýšit míru zabezpečení školního typu objektu, ve 

kterém je dislokováno gymnázium. Vytipovat slabé články systému a navrhnout nové 

řešení v aplikované bezpečnosti,jejích technickou realizaci a ekonomickou náročnost. 

Odůvodnit návrh změn a doporučení.  

V úvodní části jsem se věnovala právním předpisům a technickým normám, které 

souvisejí s ochranou objektu. V další části jsou popsaný základní druhy fyzické ochrany.  

 Následně jsem se zabývala statistikou kriminality, konkrétně krádeže vloupáním. 

Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám analýzou technického zabezpečení fyzické 

ochrany školského zařízení, zaměřila jsem se také na statistiku krádeží vloupáním do škol.  

Další část obsahuje základní informace o okolí, ve kterém se budova nachází 

a zároveň informace a popis samostatné budovy. Poté následuje popis stávajícího 

zabezpečení objektu a bezpečnostní analýzy, které odhalily možná rizika, souvisejí 

se současným nedostatečným zabezpečením objektu. Na základě zjištěných rizik jsem 

navrhla nové zabezpečení objektu. Mezi nejzávažnější rizika patří především vniknutí přes 

dveře a okno, krádež zařízení a použití NVS.  

Při návrhu zabezpečení budovy gymnázia jsem se zaměřila především na tři 

základní kritéria.V prvé řadě, aby částka nového zabezpečení budovy nepřesáhla 10 % 

chráněných aktiv. A jelikož se jedná o státní školské zřízení, tak je zde důležitá estetičnost 

a ekonomičnost.  

I přes použití jakýchkoliv zabezpečovacích prostředků není zabezpečení nikdy 

stoprocentní. Doufám, že návrh zabezpečení, který jsem vypracovala bude základem pro 

zlepšení dosavadního zabezpečení.  
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