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Bakalářská práce se zabývá zvýšením míry zabezpečení školního typu objektu, ve kterém 

se nachází základní a mateřská škola v obci Písařov. V první části jsou uvedeny právní 

předpisy a technické normy. Dále se práce zaměřuje na teorii fyzické ochrany, na popis 

objektu a dosavadní zabezpečení. Následuje vytipování slabých článků systému, návrh 

nového zabezpečení a jeho technickou realizaci a ekonomickou náročnost. 
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Annotation 

PÁVEK, Petr. Analysis of the technical security of the physical protection of the school 
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Stanislav Lichorobiec, Ph. D. 

The bachelor thesis deals with increasing of the security of school type object, in which is 

situated primary and nursery school in the village Písařov. The first section describes the 

regulations and technical standards. The thesis also focuses on the theory of physical 

protection, the description of the object and the existing security. Followed by the 

identification of weak links in the system, the design of the new security and its technical 

realization and economic cost. 
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1 Úvod 

Potřeba ochraňovat svůj život, zdraví a majetek je odjakživa zakotvena v každém z 

nás. Již v roce 1943 uvedl americký psycholog Abraham Harold Maslow pocit bezpečí a 

jistoty na druhém stupni své hierarchie lidských potřeb. Hned za nejnutnějšími 

fyziologickými potřebami.  

Už naši předkové využívali různých bezpečnostních prvků k obraně proti napadení 

nepřítelem. Ať to byly hradby, padací mosty nebo vodní příkopy, vše sloužilo k zastavení, 

nebo alespoň ke zpomalení útočníka a ochraně životů a vlastnictví. 

Z důvodu neustálého růstu kriminality v průběhu několika posledních desetiletí, 

byla stále častěji opakována otázka zabezpečení objektu. I proto se průmysl 

bezpečnostních prvků značně rozrostl. Cílem mé práce je zvýšení míry zabezpečení 

objektu školního typu. K tomu je nutné provést výzkum, objasnit současná bezpečnostní 

rizika pomocí analýzy rizik a navrhnout nová opatření ke zvýšení bezpečnosti Základní 

školy v obci Písařov. V malých vesnicích jako je Písařov jsou objekty škol často 

postihovány trestnou činností. Zejména krádeže vybavení škol jsou podle mého názoru 

zapříčiněny mimo jiné tím, že tak vybavených a zároveň nepříliš zabezpečených objektů je 

v menších obcích málo. Škola v Písařově byla také v minulosti postižena několika 

událostmi tohoto typu. Proto jsem si vybral tuto budovu pro svou bakalářskou práci. 
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2 Právní úprava a bezpečnostní normy ochrany objektu 

Při realizaci zabezpečení objektu je třeba se řídit právním systémem daného státu. 

V České republice neexistuje souhrnný právní předpis pro ochranu osob a majetku. Je tedy 

nutné využít množství právních předpisů a technických norem, bezprostředně se 

vztahujících k této problematice. Těmito předpisy by se měl každý občan České republiky 

řídit, a také je respektovat.  

2.1 Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen Ústava) z roku 1992 tvoří 

spolu s Listinou základních práv a svobod z roku 1991 nejvyšší právní předpis České 

republiky. Ústava České republiky je souborem ústavních zákonů a dokumentů ústavního 

významu. Česká ústava není jedním uceleným zákonem, ale skládá se z řady samostatně 

stojících ústavních zákonů a jim právně na roveň postavených dokumentů. Tato ústava 

nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1993. Ústava obsahuje ustanovení o organizaci a činnosti 

státu a jeho práva, ustanovení vyjadřující vztah státu ke společnosti a jednotlivcům a jiným 

státům a ustanovení vyjadřující státní cíle a hodnoty, na které je stát vázán. [8] 

2.2 Listina základních práv a svobod 

Součástí ústavního pořádku je Listina základních práv a svobod, Zákon č. 2/1993 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. V širším pojetí lze říci, že tato listina vyjadřuje vztah 

mezi státem a občanem. V užším pojetí lze říci že je prvním uceleným ústavním 

dokumentem, který upravuje práva a svobody občanů, hospodářská, sociální a kulturní 

práva, práva národnostních menšin, a právo na soudní a jinou ochranu. Při ochraně objektů 

se musí dbát na dodržování základních práv a svobod a jejich omezení musí být podloženo 

zákony. [11] 

2.3 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. Trestní zákoník je jeden z pramenů trestního 

práva. Vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. 

Dělí se na dvě části - obecnou a zvláštní. Obecná část upravuje základy trestní 
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odpovědnosti, obecné znaky trestného činu, trestní sankce a další ustanovení. Zvláštní část 

obsahuje znaky jednotlivých trestních činů, které jsou rozděleny do 13 hlav.  

Z hlediska ochrany osob a majetku jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost, těmi 

jsou zejména: 

 § 28 Krajní nouze - (1) ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem." 
1
 

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

 za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

 závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

 hrozilo, povinen je snášet."
1
 

 § 29 Nutná obrana - (1)  ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem." 
1 

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

 nepřiměřená způsobu útoku." 
1 

 § 32 Oprávněné použití zbraně  - ,,Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně      

v mezích stanovených jiným právním předpisem."
1 
[13]

 

2.4 Trestní řád 

Zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním slouží k úpravě postupu orgánů, 

které jsou činné v trestním řízení. Dbá na náležité zjištění trestných činů a spravedlivé 

potrestání pachatelů. Podle tohoto zákona je právem a zároveň i povinností občanů 

napomáhat při plnění účelu trestního řízení.  

Pro mou práci je nejdůležitější §76 Zadržení osoby podezřelé ods. 2, ve kterém se 

píše: ,,Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

                                                           
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit."
2
 [10]

 

2.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ukládá práva a povinnosti 

v oblasti shromažďování osobních údajů a jejich následné zpracování. Na dodržování 

tohoto právního předpisu dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí v Praze. 

Tento zákon se vztahuje jak na automatizované zpracování, tak i na zpracování osobních 

údajů jinými prostředky. Na nahodilé shromažďování bez následného dalšího zpracování 

nebo zpracování pro vlastní potřebu výlučně fyzické osoby se zákon nevztahuje. [9] 

2.6 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a aktualizací je 

předmětem úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů vznikajících mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu jejich pracovní činnosti. Část pátá tohoto 

právního předpisu se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z této části vyplývá pro 

zaměstnavatele povinnost tvořit bezpečné pracovní podmínky a prostředí, které neohrožuje 

zdraví zaměstnanců. Dále je zaměstnavatel povinný přijímat opatření vhodná pro 

předcházení rizikům a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. [12] 

2.7 Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník upravuje řadu občanskoprávních 

oprávnění ve vztahu k vlastnictví majetku. Vlastnické právo je chráněno zákonem a jen 

zákon, může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká. Vlastnická práva dovolují 

majiteli se svým hmotným i nehmotným majetkem nakládat libovolně a jiné osoby z toho 

vyloučit. Naopak nemá právo vykonávat takové činy, které jsou v rozporu s právy jiných 

osob. Vlastník má právo na ochranu a to v případě, kdy mu hrozí zásah do vlastnického 

práva. V takovémto případě se jej vlastník může pokusit ochránit, avšak jeho jednání musí 

být přiměřené. [14] 

                                                           
2
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a změn 
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2.8 Technické normy 

Pod pojmem technické normy se rozumí dokumentované dohody, které obsahují 

charakteristiky činností, pravidla, směrnice nebo pokyny, sloužící k zajištění materiálů, 

výrobků, postupů a služeb, které vyhovují danému účelu. V této části bakalářské práce se 

tedy zaměřím na technické normy v oblasti ochrany objektů. [4] 

2.8.1 Normy pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma specifikuje požadavky na vlastnosti a provedení PZTS, které mají společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů 

s jinými systémy. Dále stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [4][26] 

2.8.2 Normy pro systémy průmyslové televize (dále jen CCTV) 

Problematiku CCTV a požadavky na jejich aplikaci stanovuje skupina norem ČSN 

EN 50132-X. Níže uvádím části této normy, které jsou doposud v platnosti. 

 ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

 ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci [4] 

2.8.3 Normy pro systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Komplex norem pod obecným názvem Poplachové systémy - Systémy kontroly 

vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích se zabývá základními požadavky na 

systémy, které slouží k zabezpečení neoprávněného vstupu osob do střeženého 

objektu.[26] 

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 
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 ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty 

 ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace [4] 

2.8.4 Normy pro systémy přivolání pomoci 

Požadavky na systémy sloužící k aktivaci nebo přijetí poplachu, k identifikaci, k 

přenosu signálu, k záznamu nebo k obousměrné hlasové komunikaci stanovuje komplex 

norem pod obecným názvem Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci. 

 ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: 

Systémové požadavky 

 ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: 

Aktivační zařízení 

 ČSN EN 50134-3 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: 

Místní jednotka a kontrolér 

 ČSN EN 50134-5 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: 

Propojení a komunikace 

 ČSN CLC/TS 50134-7 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: 

Pokyny pro aplikace [4] 

2.8.5 Normy pro poplachové přenosové systémy a zařízení 

Jedná se o skupinu technických norem s označením ČSN EN 50136-X Poplachové 

přenosové systémy a zařízení. Tyto normy stanovují základní požadavky na charakteristiky 

výkonnosti, spolehlivosti, bezpečnosti  a obecné požadavky na propojení signalizace mezi 

poplachovým systémem ve střeženém objektu a ohlašovacím systémem v poplachovém 

přijímacím centru. Tyto normy se aplikují pro přenosové systémy všech typů poplachů 

(přivolání pomoci, vloupání, požár, atd.). [4][26] 

2.8.6 Normy pro mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) 

MZS jsou systémy sloužící především k prodloužení doby potřebné k překonání 

systému. Mezi normy stanovující požadavky na tyto systémy patří: 
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 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání - tato norma stanovuje 

požadavky a způsob zkoušení jednokřídlých vchodových dveří a dveří 

vnitřních v prostorech chráněných proti vloupání. 

 ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků 

s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému 

otevření - stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a 

neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností a dále způsoby 

zkoušek. 

 Sada technických norem ČSN EN 1143-X Bezpečnostní úschovné objekty - 

Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - tyto 

normy stanovují základní zkoušky a klasifikaci trezorů a depozitních 

systémů. [4]  
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3 Fyzická ochrana objektu 

V České republice zatím nebyl pojem ochrana přesně definován. Prozatím 

vycházíme z obecně přijaté terminologie amerických specialistů G. Greena a R. J. 

Fischera, kteří ve své práci INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: Security World 

Publishing Co., Inc. 1993 definovali ochranu jako stabilní, relativně předvídatelné 

prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, 

bez strachu z vměšování nebo násilí. [1] 

Fyzická ochrana je soubor lidského činitele, technických, organizačních a 

režimových opatření, které působí proti neoprávněnému nakládání s hmotným či 

nehmotným majetkem nebo směřují k zajištění bezpečnosti osob. Přestože jsou jednotlivé 

druhy ochrany poměrně specifické, musí se u skutečných problémů dbát na komplexním 

řešení. Fyzickou ochranu tvoří: 

 Technická ochrana 

  - mechanické zábranné prostředky 

  - PZTS 

  - systémy kontroly vstupu 

  - CCTV systémy 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana  

3.1 Technická ochrana 

Technické prostředky technické ochrany jsou prostředky, kde je výrazně 

dominantní technologie. Jejich použitím zabraňujeme, stěžujeme nebo oznamujeme 

narušení ochrany. Můžeme je dělit několika způsoby: 

 Podle předmětu, který chrání na technické prostředky k ochraně života a zdraví 

osob, k ochraně majetku a k ochraně informací. 

 Podle nebezpečí, před kterým chrání na technické prostředky k ochraně před 

úmyslným útokem pachatele, před živelnými událostmi, před provozními haváriemi 

a před neúmyslným opomenutím. 

 Podle základního technického principu, na kterém jsou zhotoveny. Toto členění je 

nejpoužívanější a zahrnuje následující prostředky: 
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a) Mechanické zábranné systémy - ztěžují nebo znemožňují útočníkovi vstup do 

chráněného prostoru a tím vytváří časovou prodlevu v jeho postupu do objektu 

(např. oplocení, okna, dveře, mříže, zámky, bezpečnostní fólie, trezory, atd.). 

b) PZTS - zajišťují detekci a signalizaci narušení ochrany objektu (patří sem např. 

mikrofonní kabely, detektory pohybu, rozbití skla či otevření dveří, ústředny, 

sirény, atd.). 

c) Systémy kontroly vstupu - zajišťují identifikaci, přístup, hlášení výstrah, atd. 

d) CCTV systémy - slouží k monitorování a záznamu událostí a funkční vazbu na 

další systémy. [1] 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahou rozumíme prostředky, kde je výrazně dominantní lidský faktor. 

Je to nákladná, ale velice účinná ochrana. Provádění je možné vlastními silami, strážnými, 

soukromou bezpečnostní službou nebo policií. Fyzická ochrana může mít následující 

formy: 

 strážní služba 

 bezpečnostní dohled 

 bezpečnostní ochranný doprovod 

 bezpečnostní průzkum 

 kontrolní propustková služba 

 bezpečnostní výjezd - zásah 

 

Členění fyzické ostrahy je možné z hlediska časového, rozsahu výkonu, způsobu 

zajištění, výzbroje a výstroje nebo z hlediska vystupování vůči veřejnosti. [1] 

3.3 Režimová ochrana  

V režimové ochraně je výrazně dominantní organizační stránka. Jedná se o 

sjednocující a řídící prvek celého zabezpečovacího systému chráněného objektu. Obsahuje 

režimová, organizační a administrativní opatření zajišťující bezporuchovou funkčnost 

celého systému zabezpečení. Dělí se na vnitřní a vnější režimová opatření. [1] 
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4 Základní informace o areálu základní školy v Písařově 

V této kapitole se budu věnovat samotnému objektu Základní školy v obci Písařov 

(viz Obrázek 1). 

Obrázek 1: Objekt ZŠ a MŠ Písařov [autor] 

4.1 Historie 

V letech 1979 – 2004 sloužily dětem z Písařova tři budovy škol  - mateřská škola 

č.77, dolní škola č.216 pro žáky I. stupně ZŠ a horní škola č. 219 pro žáky II. stupně ZŠ. 

V důsledku ubývajícího počtu žáků byla v roce 2004 uzavřena  horní škola a žáci II. stupně 

začali dojíždět do ZŠ Štíty. V roce 2010 především z ekonomického hlediska postihl stejný 

osud také dolní školu. V současné době je v Písařově pouze jedna nově zrekonstruovaná 

budova  školy , ve které sídlí mateřská škola a I. stupeň základní školy. 

Nahlédneme-li do historie školství v Písařově, zjistíme, že se naopak vyznačovalo 

značným počtem žáků. Počátky školství v obci Písařov spadají do 2. poloviny 18. století.   

První škola byla  postavena  v roce 1792 současně s farou, s níž byla spojena. Škola 

byla přízemní, měla pouze jednu třídu a místnost pro nadučitele. První poschodí bylo 

zřízeno v roce 1827, od té doby zde byly dvě třídy česko-německé školy. Dvě třídy zde 

zůstaly až do roku 1897, kdy v blízkosti budovy byla dokončena nová trojtřídní škola. 

Jednalo se o patrovou budovu s třemi učebnami a bytem. V letech 1909 – 1919 

navštěvovalo školu průměrně 250 žáků. Tři třídy zde byly až do roku 1946 mimo období 
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okupace. V letech 1948 – 49 byla ve škole provedena rozsáhlá úprava. Budova vyžadovala 

nové stropy, podlahy, sociální zařízení, dočkala se také fasády. Od roku 1952 jedna učebna 

v patře a kabinet sloužily mateřské škole a to až do postavení nové budovy v roce 1979.  

Budova horní školy byla postavena v letech 1886 -87 jako škola německá. Po 

vzniku samostatné ČSR byla německá škola zrušena a v roce 1919 zde byla zřízena 

měšťanská škola. V roce 1951 byly ve škole provedeny stavební úpravy oken, 

elektroinstalace a podlah. V této době se ještě stále počet žáků pohyboval mezi 120 – 150 

v pěti třídách. V roce 1967 byla dokončena přístavba dílen a upraveny byly venkovní 

prostory. 

21. prosince 1979 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola. Objekt je 

třípodlažní, v každém nadzemním podlaží bylo jedno oddělení pro 30 dětí, v podsklepení 

je kuchyň. Původní rovná střecha byla v roce 2000 nahrazena střechou valbovou. Jak již 

bylo řečeno z důvodu nízkého počtu dětí a z důvodu šetření obecních prostředků došlo 

v roce 2009 k rozsáhlé rekonstrukci MŠ  za účelem sloučení mateřské a základní školy do 

jedné budovy. [3] 

4.2 Současnost 

V současnosti slouží ke vzdělávání dětí v obci pouze jedna budova. V té se nachází 

jak mateřská tak i základní škola. Ta je zde pouze prvního stupně. 5 ročníků základní školy 

je rozděleno do dvou spojených tříd. Od 6. ročníku musí děti dojíždět za vzděláváním do 

nedalekého města Štíty. Po velkém úbytku školáků kolem roku 2005 se začíná počet dětí 

ve škole a školce opět zvyšovat. Zatímco ve školním roce 2006/2007 byly v první třídě 

pouze 3 děti, v září 2013 nastoupilo do školy 10 prvňáčků. Do školky v současné době 

chodí 17 a do školy 28 dětí. V budově funguje také kuchyň s jídelnou. Škola dnes 

zaměstnává 8 stálých zaměstnanců. 

4.3 Lokalita 

Obec Písařov leží při státní silnici I/11 mezi Šumperkem a Červenou Vodou. Obec 

tvoří dvě části - vlastní Písařov a osada Bukovice. V katastru obce převažují lesy. 

Nadmořská výška se pohybuje od 500 m n.m. v nejníže položeném místě a stoupá až k 700 

m n.m. u nejvýše položeného domku v obci.  
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Objekt Mateřské a Základní školy leží v ucelené zástavbě rodinných a bytových 

domů. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Budova 

školy je ve vlastnictví obce. Umístění budovy je označeno písmenem A na Obrázku 2. 

Zhruba 100 m východně od školy se nachází budova obecního úřadu (písmeno B na 

Obrázku 2) s kulturním sálem, využívaným základní školou jako tělocvična. V tomto 

objektu má rovněž pobočku Česká pošta. Ke sportovním aktivitám za příznivého počasí 

mohou žáci využít také fotbalové hřiště (písmeno D na Obrázku 2) nebo asfaltové hřiště 

(označeno písmenem E na Obrázku 2). Autobusové spojení do okolních měst a obcí je 

zajištěno ze zastávky Písařov, točna (zastávka je označená písmenem C na Obrázku 2), 

která je od školy vzdálená přibližně 5 min chůze. Nejbližší vlakové zastávky jsou 

v Červené vodě (10 km) a v Zábřehu na Moravě (18 km). V těsné blízkosti objektu se dále 

nachází samoobsluha COOP a.s. (písmeno F na Obrázku 2) s přistavěnou masnou. 

Nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky je v Zábřehu na Moravě.[24] 

Obrázek 2: Mapa okolí školy [23] 
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4.4 Popis objektu 

Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

Prostory v 1PP lze rozdělit na část technickou a stravovací, ve které se nachází kuchyně 

zajišťující stravování pro základní i mateřskou školu. Na ni navazuje přípravna s výdejem 

jídel a prostor samotné jídelny. Dále se zde nacházejí místnosti pro skladování potravin a 

nápojů a umývárna. Část technická je tvořena kotelnou pro vytápění celého objektu a pro 

ohřev teplé užitkové vody, technickou místností a místností pro vyvážení odpadků. 

Všechny tyto místnosti mají samostatný vstup z venkovního prostoru. Dále jsou zde 

hygienické prostory, šatna, a denní místnost pro personál kuchyně a úklidová místnost.  

1NP je koncipováno jako samostatné oddělení mateřské školy. Skládá se 

z místnosti herny a pracovny, skladu lehátek, místností umývárny a WC, šatny, skladu 

hraček resp. izolace a přípravny jídel. Tento funkční celek místností je oddělen dveřmi od 

ostatních místností v poschodí. Zbývající místnosti jsou sklad prádla, sklad drobných 

krátkodobých předmětů, a část pro personál - kabinet, hygienické zařízení se sprchou a 

úklidová místnost. 

Ve 2NP sídlí první stupeň základní školy. Nachází se zde dvě učebny každá pro 16 

žáků, počítačová učebna s kapacitou 12 žáků, umývárna a WC zvlášť pro chlapce a dívky, 

šatny, dva kabinety, ředitelna, tři sklady pomůcek, archiv, WC pro personál a úklidová 

místnost. Místnosti jsou odděleny chodbou. Hlavní komunikační prostor schodiště 

zajišťuje propojení jednotlivých pater. 

Konstrukční nosný systém je řešen jako montovaný železobetonový skelet 

s panelovými stropy a opláštěním s obvodových panelů. Plášť je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem PPS. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem a přímotopným 

elektrickým kotlem. V objektu je navíc zhotovena soustava větrání s nuceným přívodem a 

odvodem vnitřního vzduchu a rekuperační jednotkou.   

4.5 Identifikace aktiv 

Chráněnými aktivy v objektu jsou především počítače a jejich příslušenství 

v učebnách a kabinetech, televizory a promítací zařízení sloužící k výuce a další 

elektronika jako je digitální fotoaparát, ozvučovací technika, rádia, kopírka atd. Další 

aktiva jsou vybavení učeben a kabinetů, vybavení mateřské školky a kuchyně, finanční 
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hotovost či důležité dokumenty. Chránit je potřeba také vybavení školní zahrady. Přibližné 

vyčíslení hodnoty chráněných aktiv můžeme vidět v Tabulce 1. 

Na rizika, která se budou opakovat v metodách analýzy a statistikách z minulých let 

musíme uplatnit princip ALARA, tedy že riziko je potřeba snižovat až na úroveň, kdy se 

výdaje na snížení těchto rizik stávají neúměrnými v porovnání s příslušným omezením. 

Výdaje na zabezpečení by se tedy mely pohybovat okolo 10 až 15% hodnoty chráněných 

aktiv. V našem případě tedy můžeme počítat se sumou cca 120 000 Kč. 

 

Tabulka 1: Přibližné vyčíslení hodnoty chráněných aktiv 

Druh Hodnota v Kč 

PC + příslušenství 135000 

Kacelářská technika  63000 

Promítací technika 185000 

Další elektronika 28000 

Vybavení učeben a kabinetů 260000 

Vybavení školky 165000 

Vybavení kuchyně 315000 

Vybavení školní zahrady 46000 

Celkem  1 197 000 Kč 
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4.6 Popis stávajícího zabezpečení 

Před samotným návrhem nového zabezpečení objektu je nutné popsat zabezpečení 

stávající. V následující kapitole se tedy budu věnovat řešení perimetrické, plášťové, 

prostorové, předmětové a režimové ochrany Základní školy Písařov. Každé patro je 

vybaveno jedním práškovým přenosným hasicím přístrojem. 

4.6.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana v chráněném objektu rozhodně není na dobré úrovni. Celý 

areál je oplocen 1,5 metru vysokým drátěným panelovým plotem s betonovým 

podezděním. Plot se skládá z asi 2 metry širokých drátěných konstrukcí, které jsou pevně 

uchyceny k ocelovým sloupkům (viz Obrázek 3). Sloupky zajišťují pevnost celého 

oplocení. Na několika místech je plot zdeformovaný nebo jsou díry v drátěných výplních. 

Pro vjezd vozidel do areálu slouží dvě totožné brány s brankou pro vstup osob (Obrázek 4). 

Brána na severu umožňuje vstup přímo k hlavnímu vchodu do budovy, ta jižní potom 

především do školní jídelny. Tyto vstupy jsou zabezpečeny řetězem a visacím zámkem. 

    Obrázek 3: Oplocení areálu [autor]                Obrázek 4: Vstup do areálu [autor] 

4.6.2 Plášťová ochrana 

Plášť chráněného objektu je základním prvkem plášťové ochrany. V přízemí celé 

budovy jsou okna a vstupní dveře. Tyto stavební a otvorové výplně jsou zároveň 

nejkritičtějšími místy v plášti. Vzhledem k umístění některých oken pouze jeden metr nad 

zemí (viz Obrázek 5), mohou být pachatelem poměrně lehce dosažitelná. Dveře a okna 

jsou po již zmíněné rekonstrukci budovy plastová. Pro vstup do školy se dá využít několika 



16 
 

dveří. Hlavní vchod je situován na východní straně budovy a je opatřen dvoukřídlými 

plastovými dveřmi (Obrázek 6).  

 Obrázek 5: Umístění oken [autor]    Obrázek 6: Hlavní vchod [autor] 

 

Vchody do jídelny a skladů potravin jsou na západní straně zabezpečeny 

plastovými dveřmi (Obrázek 7). Poslední vstup do budovy je na severní straně a jak jde 

vidět na Obrázku 8 jsou zde rovněž plastové dveře. Tento vchod je dlouhodobě 

nevyužívaný a trvale uzamčený. Všechny dveře mají klasickou cylindrickou vložku. U 

hlavního vchodu je navíc instalován domovní telefon s elektrickým dveřním zámkem. 

Systém slouží ke vzdálené komunikaci s návštěvníkem a případnému odemčení dveří na 

dálku. Neslouží však k jednoznačné identifikaci příchozího člověka. 

 Obrázek 7: Vchody do kuchyně a skladů     Obrázek 8: Boční vchod [autor] 

  potravin [autor] 
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4.6.3 Prostorová ochrana 

Zabezpečení prostoru je velkou bezpečnostní slabinou chráněného objektu. Škola 

postrádá zabezpečení PZTS. Prostor není střežen ani sledovacími systémy CCTV. 

4.6.4 Předmětová ochrana 

V 1PP se nachází kancelář vedoucí stravovny. Na finanční hotovost, kterou každý 

měsíc vybírá za obědy, však nemá žádný trezor. Ostatní zaměstnanci školy rovněž nemají 

možnost uložení finanční hotovosti či klíčových dokumentů do trezoru. 

4.6.5 Režimová ochrana 

Mateřská škola je otevřena ve všední dny od 6:30 hod. V tuto dobu odemyká 

učitelka mateřské školy vstupní branky do areálu a hlavní vchod do budovy. Ten je 

odemčen do 8:00 hod, kdy začíná výuka žákům základní školy. Ve zbytku dne je možné 

hlavním vchodem projít pouze zevnitř ven nebo opačným směrem po odjištění 

elektrického zámku dveří obsluhou domovního telefonu. Vchod do kuchyně je po celý den 

uzamčen. Zaměstnanci kuchyně musí před svým odchodem zajistit uzavření oken a dveří 

v I.PP.  Před odchodem posledního učitele základní školy okolo 15:00, je tato osoba 

povinna zkontrolovat uzavření oken v II.NP a zamknout dveře na chodbě v tomto patře. 

Poslední opouští objekt učitelka mateřské školy v 16:00. Ta opět zkontroluje uzavření oken 

ve svém podlaží, zamyká hlavní vchod budovy a zajišťuje obě branky proti otevření. 
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5 Analýza bezpečnostních rizik 

V této kapitole se budu snažit vyhledat a zkoumat vnitřní zranitelnost, vnější 

hrozby a ochranné mechanizmy, které mají vliv na bezpečnost v chráněném objektu. Cílem 

bezpečnostní analýzy je identifikace zranitelností objektu, odhad hrozeb, rizik a možných 

negativních dopadů na námi zkoumaný objekt. Dále určení efektivity a funkčnosti stávající 

ochrany. Analýza bezpečnostních rizik nám také napomáhá při návrhu nových 

bezpečnostních mechanizmů takovým způsobem, aby došlo k efektivnímu snížení nebo 

pokrytí rizik na akceptovatelnou úroveň. 

Při analýze bezpečnosti v objektu postupujeme ve dvou krocích. První krok je 

zaměřen na identifikaci  zdrojů rizik, míst, stavů a jevů, které mohou nějakým způsobem 

přivodit ztráty v objektu. K tomuto účelu jsem si vybral Ishikawův diagram příčin a 

následků. 

Druhý krok potom směřuje k vyhodnocení rizik. Pro tyto potřeby využiji Analýzu 

příčin poruch a jejich následků (FMEA). Metoda napomáhá k odhadu pravděpodobnosti 

ztrát a stanovení jejich velikosti. K následnému zakreslení výsledné míry rizik použiji 

Lorenzovu křivku a tyto rizika rozdělím na rizika přijatelná a nepřijatelná. Rozdělení 

provedu na základě Paretova principu 80/20. 

5.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram neboli diagram příčin a následků popsal japonský univerzitní 

profesor Kaoru Ishikawa a kvůli svému vzhledu je někdy nazýván diagramem rybí kosti. 

Vychází z jednoduchého principu, že každý následek má svoji příčinu. Díky své 

univerzálnosti má uplatnění v řízení kvality, ale i v oblasti rizik a řešení problémů. Metoda 

velmi jednoduše graficky znázorňuje příčiny zkoumaného problému. 

Aplikace diagramu rybí kosti na možnosti zdolání fyzické ochrany školy v Písařově 

je znázorněna na Obrázku 9. K prolomení ochrany může dojít z několika základních příčin: 

 prolomení perimetrické ochrany 

 prolomení plášťové ochrany 

 selhání režimové ochrany 

 selhání zaměstnanců 

 ostatní vlivy 
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Obrázek 9: Ishikawův diagram [autor] 
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5.2 Analýza FMEA 

Pro aplikaci této metody využijeme výstupů z předchozího diagramu příčin a 

následků. Failure modes and effects analysis (Analýza příčin poruch a jejich následků) 

neboli zkráceně FMEA je metoda využívaná pro kontrolu prvků určitého systému. 

Napomáhá k identifikaci nejkritičtějších a nejpravděpodobnějších poruch ve výrobku nebo 

v procesu, určuje jejich možné následky, hodnotí jejich rizika a pomáhá těmto rizikům 

bezpečně předejít. 

Analýzu FMEA popisuje norma ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti 

systému - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch. V metodě se využívá výpočtu míry 

rizika R. Míra rizika je dána vzorcem (1): 

 

R = P ∙ N ∙ H       (1) 

 

P - pravděpodobnost vzniku rizika   

N - závažnost následků 

H - odhalitelnost rizika 

 

Parametr P určuje pravděpodobnost, s jakou může vzniknout daná událost nebo 

riziko. Tabulka 2 znázorňuje stupnici možných hodnot tohoto parametru. 

 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 náhodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba 

  

Parametr N určuje riziko závažnosti z různých pohledů. Následky mohou být 

materiální, finanční, ohrožující zdraví a život osob a ohrožující životní prostředí. Stupnice 

možných hodnot je znázorněna v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Parametr H stanovuje jak dlouho nám potrvá a jaké úsilí musíme vynaložit 

k odhalení daného rizika nebo události. V Tabulce 4 je opět uvedena stupnice hodnot, 

kterých může tento parametr nabývat. 

 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 neodhalitelné riziko 

 

Výslednou míru rizika R tedy získáme součinem uvedených parametrů a jak je 

uvedeno v Tabulce 5, může nabývat hodnot od 0 do 125. 

 

Tabulka 5: Míra rizika 

R Míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4.10 akceptovatelné riziko 

11.50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 
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Na začátku je nutné roztřídit události ze strukturálního a procesního hlediska. Pro 

každou kategorii byla sestrojena tabulka s jednotlivými událostmi a vypočtenou mírou 

rizika. Při výpočtech jsem se řídil Paretovým principem 80/20, jehož základem je 

skutečnost, že většina problémů (80 - 90 %) je způsobena pouze malým podílem příčin 

(5 - 20 %), které se na nich podílejí. Dále jsem sestrojil Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou. K jejímu sestrojení bylo zapotřebí sečíst jednotlivá rizika, vypočítat jejich 

procentuální zastoupení a následně kumulativní četnosti jednotlivých nebezpečí. 

V tabulkách jsou červeně označeny události, jejichž relativní kumulativní četnost je nižší 

než 80 %. Těmito riziky se budu dále zabývat, jelikož se nemohou brát jako přijatelná. 

Přijatelnými riziky jsou ty, jejichž relativní kumulativní četnost přesáhla 80 %. Díky tomu 

u nich není potřeba řešit nápravná opatření. Nebezpečné události ze strukturálního pohledu 

jsou v Tabulce 6 a Paretův diagram pro strukturální hledisko v Grafu 1.  
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Tabulka 6: Metoda FMEA - rizika ze strukturálního hlediska 

Objekt č. Identifikace nebezpečí P N H R 

Paretův 

princip  

80/20 [%] 

M
A

T
E

Ř
S

K
Á

 A
 Z

Á
K

L
A

D
N

Í 
Š

K
O

L
A

 P
ÍS

A
Ř

O
V

 

1 Přelezení plotu 5 2 5 50 13,62 

2 Úmyslné poškození plotu 3 3 3 27 7,36 

3 
Průchod nezajištěnou 

bránou 3 2 3 18 4,90 

4 Proražení brány vozidlem 2 3 2 12 3,27 

5 Překonání zámku brány 4 3 3 36 9,81 

6 Krádež věcí v areálu 4 2 2 16 4,36 

7 
Neoprávněný pohyb osob 

nebo vozidel v areálu 5 2 2 20 5,45 

8 Překonání oken 3 4 3 36 9,81 

9 Překonání dveří 3 4 3 36 9,81 

10 Vniknutí střešním pláštěm 1 3 4 12 3,27 

11 

Neoprávněný vstup osob     

do budovy v době 

vyučování 2 2 2 8 2,18 

12 
Podezřelý pohyb osob            

v prostoru 3 2 2 12 3,27 

13 Požár v budově 2 3 2 12 3,27 

14 Krádež vybavení školy 3 4 3 36 9,81 

15 Požkození vybavení školy 3 4 3 36 9,81 

∑ 367 100 
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Graf 1: Paretův diagram - strukturální hledisko 

 

Z míry tolerance, která je u strukturálních rizik R ≥ 18, je patrné, že pro všechna 

nebezpečí mající míru rizik větší nebo rovnu hodnotě 18, musíme navrhnout nápravná 

opatření. Těmito riziky jsou: 

 Přelezení plotu 

 Úmyslné poškození plotu 

 Překonání zámku brány 

 Překonání oken 

 Překonání dveří 

 Krádež vybavení školy 

 Poškození vybavení školy 

 

Rizika z procesního hlediska jsou v následující Tabulce 7 a v Grafu 2 můžeme vidět 

Paretův diagram procesních rizik. 
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Tabulka 7: Metoda FMEA - rizika z procesního hlediska 

Objekt č. Identifikace nebezpečí P N H R 

Paretův 

princip 

80/20 [%] 

M
A

T
E

Ř
S

K
Á

 A
 Z

Á
K

L
A

D
N

Í 
Š

K
O

L
A

 P
ÍS

A
Ř

O
V

 

1 
Selhání kontroly při vstupu 

osob 
3 3 2 18 9,00 

2 
Vnesení nebezpečného 

předmětu 
2 3 3 18 9,00 

3 Nezajištění oken a dveří 2 3 3 18 9,00 

4 Ztráta nebo odcizení klíčů 3 3 3 27 13,50 

5 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
1 3 4 12 6,00 

6 Krádež žáka v šatnách 1 2 3 6 3,00 

7 
Zneužití dítěte k přípravě 

trestného činu 
1 3 3 9 4,50 

8 Vandalismus 5 4 3 60 30,00 

9 
Výpadek elektrického 

proudu 
2 1 1 2 1,00 

10 
Krádež hotovosti vybrané      

za stravování 
2 3 3 18 9,00 

11 Podplacený zaměstnanec 1 3 4 12 6,00 

∑ 200 100 
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Graf 2: Paretův diagram - procesní hledisko 

 

U procesních rizik byla opět vypočítána míra tolerance R ≥ 18. Pro rizika s mírou 

rizik přesahující tuto hodnotu musíme sjednat nová opatření. Jsou to: 

 Selhání kontroly při vstupu osob 

 Vnesení nebezpečného předmětu 

 Nezajištění oken a dveří 

 Ztráta nebo odcizení klíčů 

 Krádež hotovosti vybrané za stravování 

  

0,0% 

30,0% 

43,5% 

52,5% 

61,5% 

70,5% 

79,5% 

85,5% 

91,5% 
96,0% 

99,0% 100,0% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

8 4 1 2 3 10 5 11 7 6 9 

Identifikované riziko 

R
el

at
iv

n
í k

u
m

u
la

ti
vn

í č
et

n
o

st
 [

%
] 

M
ír

a 
ri

zi
ka

 



27 
 

6 Návrh zlepšení zabezpečení objektu 

V předešlé kapitole byla pomocí bezpečnostní analýzy nalezena rizika spojená 

s narušením bezpečnosti v areálu školy. Tato rizika je potřeba snížit. Objekt školy je v obci 

Písařov nejčastějším cílem pachatelů. V posledních pěti letech zde bylo řešeno 7 událostí 

spojených s překonáním fyzické ochrany objektu. Dvakrát došlo ke krádeži vybavení 

školy. V obou případech pachatelé rozbili okno v přízemí budovy a odnesli si elektroniku 

v hodnotě okolo 100 000 Kč. Ve zbylých případech došlo k vandalismu, kdy bylo 

poničeno vybavení školní zahrady, rozbité dveře v zahradním domku, polámané stromky, 

pomalovaná či zašpiněná fasáda školy, rozbité okno, poničené oplocení nebo po sobě 

pachatelé zanechali poházené odpadky. Pouze v jednom případě krádeže se podařilo 

pachatele dopadnout. Vandalům se podařilo zůstat v anonymitě.   

Události z předešlých let se ve značné míře shodují s výsledky analýzy 

bezpečnostních rizik. I z nich jsem usoudil, že největšími riziky jsou překonání perimetru a 

následný vandalismus či rozbití otvorových výplní pláště a krádež vybavení školy. 

Především tato rizika se tedy budu snažit návrhem nového zabezpečení pokud možno 

zmírnit. 

6.1 Mechanické zábranné prostředky 

Co se týče perimetrické ochrany areálu není podle mého názoru na dobré úrovni. 

Oplocení se dá snadno přelézt a na některých místech je zdemolováno. Vstupní brány a 

branky jsou navíc špatně zabezpečené proti otevření. Investice do nového oplocení by však 

byla velmi nákladná. Z tohoto důvodu navrhuji nezbytnou opravu poškozených míst 

stávajícího oplocení, případně výměnu poškozených drátěných panelů.  

Jak vyplývá z výsledků analýzy a z událostí minulých let, pachateli nejčastěji 

využívanou metodou pro vniknutí do budovy je rozbití výplní oken či dveří. Dveře a okna 

v přízemí bych proto opatřil bezpečnostní fólií, která zpomaluje vniknutí pachatele do 

objektu obdobně jako mříže, ale působí mnohem estetičtěji. Fólie navíc při případném 

nechtěném rozbití zabraňuje vysypání skla. Vybral jsem fólii SCL SR PS12, kterou vyrábí 

společnost Llumar. Fólie má atest na kategorii odolnosti P2A dle EN 356. Je čirá a 

zachycuje až 98% škodlivého UV záření. Cena, uvedená včetně montáže, činí 990 Kč za 

m
2
. [18] 
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Z hlediska předmětové ochrany vidím největší problém v úschově finanční 

hotovosti. Proto navrhuji pořízení vestavěného trezoru. Dle mého názoru je nejlepším 

umístěním pro trezor kabinet ředitele školy, který se nachází ve II.NP. Vybral jsem trezor 

NTJ 5 (viz Obrázek 10) české společnosti Jinova s.r.o. Trezor je určen k zabudování do 

nábytku, čímž znesnadňuje vyhledání, nevzbuzuje pozornost a neruší interiér. Slouží 

k uložení důležitých dokumentů, finanční hotovosti a hodnot orientačně ve výši 100 tisíc 

až 1 milion Kč. Ukotvení je možné ke zdi, k podlaze nebo oběma způsoby. Trezor je v I. 

bezpečnostní třídě dle normy ČSN EN 1143 a stojí 9075 Kč. 

 

Obrázek 10: Nábytkový trezor NTJ 5 [27] 

6.2 PZTS 

Škola v Písařově postrádá jakékoliv zabezpečení těmito systémy.  V případě 

překonání plášťové ochrany už na pachatele v podstatě nečeká žádná překážka. Proto jsem 

se rozhodl zabezpečit objekt systémy PZTS.  

Nejvíce cenností se nachází ve II. NP v sekci budovy, kterou využívá základní 

škola. Pokud neuvažujeme využití žebříku a překonání oken v cca 7 metrech výšky, pak se 

musí do tohoto patra dostat útočník po schodišti. Ke střežení tohoto prostoru jsem vybral 

pasivní infračervené čidlo (dále jen PIR) společnosti Jablotron. PIR detektory patří 

v současnosti k nejrozšířenějším druhům čidel a využívají se ke zjištění pohybu 

v zájmovém prostoru a následnému vyhodnocení na zabezpečovací ústředně. Výhodami 

těchto čidel je snadná montáž a seřízení, nízká spotřeba elektrické energie, vysoká 

spolehlivost a značná odolnost proti planým poplachům. Do jednoho prostoru je navíc 

možné instalovat více PIR čidel, neboť nevyzařují žádnou energii a vzájemně se tak 

neovlivňují.  
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Bezdrátový stropní detektor JA-85P navrhuji umístit na chodbu mezi schodišti 

v I.NP, což považuji za prostor, kterým takřka musí projít pachatel na cestě do školy i 

školky. Přibližné umístění čidla je znázorněno na Obrázku 11. Cena detektoru je 1086 Kč. 

Další PIR čidla použiji k zabezpečení I.PP, kde se nachází kuchyně s jídelnou. Jedno čidlo 

by mělo hlídat především prostor pod okny v kuchyni a druhé chodbu spojující místnosti 

v tomto podlaží. Přibližné umístění čidel  je vidět na Obrázku 12. Obě čidla JA-83P 

komunikují bezdrátovým protokolem OASiS a jsou napájeny z baterie. Jejich cena je 

1239 Kč. 

Obrázek 11: Přibližné umístění detektoru JA-85P v I.NP [autor] 

Obrázek 12: Přibližné umístění detektorů JA-83P v I.PP [autor] 
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Sběr dat bude zajišťovat ústředna s radiovým a GSM komunikátorem (JA-82K + 

JA-82R + JA-80Y). Obrázek 13 zobrazuje vnitřní uspořádání ústředny. Cena modulu je 

9123 Kč. Možnost ovládání a programování celého systému poskytne drátová klávesnice 

JA-81E, která obsahuje čtečku RFID karet a stojí 1767 Kč. Zaměstnancům budou 

k ovládání přiděleny přístupové čipy v podobě RFID klíčenky (cena 100 Kč). Dále 

navrhuji realizaci akustické a optické signalizace poplachu pomocí bezdrátové vnější 

sirény JA-80A (2448 Kč). Siréna bude umístěna nad hlavním vchodem do budovy. 

 

Obrázek 13: Vnitřní uspořádání ústředny JA-82K a rozšiřujících modulů [21] 

6.3 Kamerový systém 

Vzhledem ke stále častějšímu vandalismu na školní zahradě jsem se rozhodl tento 

prostor zabezpečit systémy CCTV. Kamerový systém napomáhá k odhalování pachatelů 

trestné činnosti, ale také má odstrašující charakter, jelikož snižuje u narušitele objektu 

pocit anonymity. Školní zahradu proto navrhuji střežit prostřednictvím bezpečnostní 

kamery EYE-02 (viz Obrázek 14), která komunikuje bezdrátově pomocí GSM sítě. 

Snímaný obraz je ukládán na paměťovou kartu MicroSD nebo při spojení s počítačem 

pomocí softwaru Jablotron. Ukládání může být spuštěno při detekci narušení několika 
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detektory, kterými je kamera vybavena jako např. PIR pohybový detektor, zvukový 

detektor či detektor rozbití skla. Tento typ kamery stojí 8695 Kč. 

Pro odstrašení potenciálního narušitele navíc navrhuji instalaci atrap CCTV 

bezpečnostních kamer Traiva (viz Obrázek 15) do prostoru před hlavním vchodem a 

vchodem do jídelny. Atrapa je vybavena blikající LED diodou a napájena z baterie. 

Hlavním důvodem využití maket je jejich nerozeznatelnost od funkčních kamer a 

mnohonásobně nižší cena (300 Kč). 

 

Obrázek 14: Bezpečnostní kamera EYE-0 [20] Obrázek 15: Atrapa kamery Traiva [16] 
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6.4 Orientační rozpočet nového zabezpečení 

Finanční zhodnocení navrhovaného zabezpečení školy je uvedeno v Tabulce 8. 

Musíme však počítat s dalšími výdaji na dovoz a instalaci bezpečnostních prvků. 

 

Tabulka 8: Orientační rozpočet navrhovaného zabezpečení 

Bezpečnostní prvek Typ 
Počet 

ks/m/m
2
 

Cena v Kč   

za ks/m/m
2
 

Cena v Kč 

celkem 

Bezpečnostní fólie SCL SR PS12 35 990 34650 

Vestavěný trezor NTJ 5 1 9075 9075 

Ústředna s GSM a 

radiovým komunikátorem 

JA-82K, JA-82R, 

JA-80Y 
1 9123 9123 

PIR detektor pohybu JA-83P 2 1239 2478 

Stropní PIR detektor JA-85P 1 1086 1086 

Drátová klávesnice JA-81E 1 1767 1767 

RFID klíčenka 
Poly chrom 

OBLong 
9 100 900 

Bezdrátová siréna JA-80A 1 2448 2448 

Bezpečnostní kamera EYE-02 1 8695 8695 

Atrapa kamery Traiva 2 300 600 

Celkem 70 822 Kč 
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7 Závěr 

Hlavním záměrem mé bakalářské práce ,,Analýza technického zabezpečení fyzické 

ochrany objektu školy v obci Písařov“ byla reakce na případy majetkové trestné činnosti 

v objektu Základní školy Písařov z posledních let a zvýšení míry zabezpečení tohoto 

objektu. Ke splnění cíle byl zapotřebí systematický postup a rozdělení práce do několika 

fází. 

První část práce se týká právních předpisů a technických norem, které jsou 

základem k provádějí fyzické ochrany objektu. Dále se zde nachází teoretická část, která 

pojednává o fyzické ochraně jako souboru komplexní ochrany vlastnictví. V mé práci jsem 

využil především prvky technické ochrany.  

Část druhá se zabývá samotným objektem školy v Písařově. Po krátkém seznámení 

s historií a součastným využitím budovy bylo nutností popsat její okolí, konstrukční 

uspořádání a stávající stav zabezpečení z hlediska perimetrické, plášťové, prostorové a 

předmětové ochrany. Aplikací principu ALARA na hodnotě identifikovaných aktiv byla 

zjištěna přibližná částka, kterou můžeme využít ke snížení rizik. Tyto informace měly 

zásadní vliv na následné zpracování bezpečností analýzy a návrh zlepšení ochrany.  

Následně došlo na samotnou analýzu bezpečnostních rizik. Analýza mi pomohla 

vytipovat slabé články ve stávajícím zabezpečení a zdroje rizik vedoucích ke ztrátám v 

chráněném objektu. K bezpečnostní analýze bylo využito Ishikawova diagramu a metody 

FMEA. Potom jsem výsledné údaje vykreslil v Paretově diagramu s Lorenzovou křivkou. 

Na závěr práce jsem navrhnul nová bezpečností opatření doplněná o finanční zhodnocení 

návrhu. Při návrhu jsem se řídil výsledky analýz porovnanými se statistikou událostí 

minulých let. 
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CCTV  Systémy průmyslové televize (Closed circuit television) 

ČSR  Československá republika 
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EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza příčin poruch a jejich následků (Failure mode and effect analysis) 
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