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Anotace 

PAVLÍČKOVÁ, Zuzana. Technické zabezpečení objektu mateřské školky  

Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2015. Bakalářská práce. 

 

Bakalářská práce se zabývá technickým zabezpečením objektu nově budované mateřské 

školky. Úvodní část této bakalářské práce se věnuje základním právním předpisům a 

technickým normám. Následující část práce je zaměřená na použití možných prvků 

technické ochrany, včetně jejich popisu. Praktická část je věnovaná popisu a návrhu 

zabezpečení objektu. Cílem této práce je najít největší rizika spojená s objektem mateřské 

školky provedením dvou rozdílných analytických metod a navrhnout co nejoptimálnější 

zabezpečení pro minimalizaci nebezpečí v objektu této mateřské školky. Závěrem je 

uvedeno srovnání zabezpečení mateřských školek u nás v České republice a v zahraničí. 
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Annotation 

PAVLÍČKOVÁ, Zuzana. Technical security of the building of the nursery school 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava 2015 

 

The aim of this bachelor thesis is to deal with technical security of the newly built 

nursery school building. The introductory part of this thesis is dedicated to basic legal 

regulations and technical standards. Next part is focused on application of possible 

components of technical security, including their description. Practical part of this thesis 

deals with description and concept of technical security of the building. A very important 

goal of the thesis is to determine the biggest risks by using two different analytical 

methods and suggesting the most optimal security for minimizing risks  

in the nursery school building. In conclusion, the thesis compares kindergarten security  

in the Czech Republic and abroad. 

 

Keywords: legal regulations, technical standards, technical protection, risk 



Obsah 

ÚVOD 1 

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY V OBLASTI OCHRANY OBJEKTŮ 2 

1.1 Zákony 2 

1.2 Vyhlášky 5 

1.3 Technické normy 6 

2 OCHRANNÉ PRVKY ZABEZPEČENÍ CELÉHO OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLKY 8 

2.1 Mechanické zábranné systémy 8 

2.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 15 

2.3 Kamerový systém CCTV 19 

2.4 Doplňková přídavná zařízení 20 

2.5 Režimová ochrana 20 

3 POPIS OBJEKTU 21 

4 ANALÝZA RIZIK MATEŘSKÉ ŠKOLY 22 

4.1 Ishikawa diagram 22 

4.2 Metoda FMEA 23 

5 NÁVRH ZABEZPEČENÍ 29 

5.1 Obvodová ochrana 29 

5.2 Plášťová ochrana 30 

5.3 Prostorová ochrana 32 

5.4 Předmětová ochrana 34 

5.5 Režimová ochrana 34 

5.6 Souhrn financí k realizaci zabezpečení školky 35 

6 POROVNÁNÍ ZABEZPEČENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK V ČESKÉ REPUBLICE A 

ZAHRANIČÍ 38 

7 ZÁVĚR 40 

POUŽITÁ LITERATURA 42 

SEZNAM OBRÁZKŮ 46 

SEZNAM TABULEK 47 

SEZNAM PŘÍLOH 48 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

CCTV – Systém průmyslové televize (Closed Circuit Television) 

ČSN – Česká technická norma 

DPPC  – Dohledové a poplachové přijímací centrum 

EN – Evropská norma 

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

GSM – Globální systém pro mobilní komunikaci 

IZS – Integrovaný záchranný systém  

KL – Ovladač PZTS 

MZS  – Mechanické zábranné systémy 

PIR  – Pasivní infračervená čidla  

PZTS  – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

TH – Tísňový hlásič tlačítkový 
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Úvod 

Vznikem lidské populace se stala ochrana člověka a jeho majetku nedílnou 

součástí života. S postupným vývojem lidské populace vznikaly stále větší nároky  

na ochranu nabytého majetku a ochranu svých blízkých. Jednalo se především o ochranu 

před nepřáteli rodiny, kmene či civilizace nebo ochranu před zvířaty a v neposlední řadě 

před přírodními vlivy. Lidé se časem naučili vytvářet a vyvíjet důmyslné systémy 

ochrany, ale také se snažili tuto ochranu důmyslně překonat. Lze tedy říci, že ne všechny 

ochrany jsou vhodné a určené na stejný nebo podobný objekt. Vše se tedy dá za určité 

situace překonat v souvislosti s mnoha dalšími dílčími faktory.  

K vypracování mé práce mě vedl návrh kolegy, který mě požádal o vytvoření 

návrhu technického zabezpečení mateřské školky. Návrh není z finančního hlediska nijak 

omezen, což mi umožňuje použít dražší a kvalitnější prvky zabezpečení. Jedná se o 

projekt přízemní budovy nově budované soukromé mateřské školky. Z tohoto důvodu 

jsem počítala s vybavením aktiv mateřské školky v hodnotě 10 mil. Kč. 

 Cílem této práce bude eliminovat rizika bezpečnosti provozu uvedené mateřské 

školky a navrhnout co nejlepší ochranu objektu za pomocí získaných technických 

znalostí a praktických poznatků nabídky trhu v oblasti zabezpečovací techniky.  

Tato práce bude v souladu s právním rámcem ochrany mateřské školky. Dále 

bude za pomocí teorie bezpečnostních rizik vytvořena analýza vztahujících se k objektu 

 a v závislosti na výpočtu rizika pro zabezpečení mateřské školky bude navrhnuto řešení 

zabezpečení mateřské školky prostředky technické ochrany. Bude porovnán rozdíl 

v trendech zabezpečení mateřských škol v České republice a v zahraničí. V této práci 

budou vyhotoveny dvě varianty zabezpečení s rozdílnou ekonomickou hodnotou.  

Je třeba si uvědomit, že nechráníme objekt pouze jako takový, ale primárním 

cílem je zabezpečit lidský život, v tomto případě především dětí. 
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1 Právní předpisy a technické normy v  oblasti 

ochrany objektů  

V této kapitole budeme vycházet ze základních právních předpisů a norem, které 

jsou důležité pro technické zabezpečení objektu mateřské školky. 

 

1.1 Zákony 

Ústava České republiky 

Českou národní radou byla 16. prosince roku 1992 přijata Ústava České republiky 

jako ústavní zákon č.1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší zákon byl 

v České republice vyhlášen ve sbírce zákonů a nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Člení se  

na úvodní prohlášení -  preambuli a osm hlav. 

Ústava definuje především formu státu, postavení občanů, jejich práva a svobody, 

vztahy a kompetence nejvyšších orgánů moci – výkonná, zákonodárná a soudní, 

vymezuje hranice území, apod. Za pomocí ústavních zákonu lze ústavu měnit či 

doplňovat. [1] 

Čl. 2 (3) „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích  

a způsoby, které stanoví zákon.“ [1] 

Čl. 2 (4) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.“ [1] 

Z ústavy tedy vyplývá, že každý občan České republiky může chránit svůj 

majetek, ale pouze takovým způsobem, který je upraven zákonným předpisem. 

 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č.2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je jedním z hlavních pilířů 

Ústavy České republiky. Uznává základní lidská práva a svobody. Tato práva a svobody 

jsou obecně nedotknutelné a je možné je omezit jen na základě zákona. Je zde uvedeno 

například: 

 právo na život (čl. 6); 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7); 

 osobní svoboda (čl. 8); 
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 ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrana jména, tak i 

ochrana nedovoleného zasahování do soukromého a rodinného života (čl. 10); 

 dále udává právo vlastnit majetek a dědit jej (čl. 11); 

 právo na ochranu obydlí (čl. 12). [2] 

 

Občanský zákoník 

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z občanského 

zákoníku vyplývá úprava majetkových vztahů mezi právnickou a fyzickou osobou.  

To znamená, že každý, kdo vlastní jakýkoliv majetek, má stejná práva a povinnosti. 

„§ 126 

(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neprávem zadržuje. 

(2) Obdobné právo na ochranu má i ten, kdo je oprávněn mít věc u sebe.“  [3] 

 

Trestní zákon 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto 

zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob. Dělí se na právo procesní a hmotné. Procesní právo 

se zabývá jednotlivými trestnými činy, pachateli, výši uložení trestů apod., přičemž 

hmotné právo řeší podmínky a způsob potrestání a hlavně okolnosti vylučující 

protiprávnost, kterými jsou zejména: 

„§ 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem. 

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

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

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ [4] 

„§ 27 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“[4] 

http://zakony.kurzy.cz/40-1964-obcansky-zakonik/paragraf-126/


 

4 

 

 „§ 27 Oprávněné použití zbraně 

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

předpisem.“ [4] 

 

Trestní řád 

 Zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, upravuje právní postup orgánů 

v trestním řízení tak, aby všechny trestné činy byly řádně zjištěny a jejich viníci  

podle zákona případně potrestání. [5] 

Pro využití ochrany objektu je v našem případě zvláště důležitý: 

„§ 76 Zadržení osoby podezřelé 

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

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

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

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [5] 

 

Zákoník práce 

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

o pracovněprávních vztazích, ke kterým dochází při vykonávání závislé činnosti mezi 

zaměstnanci a vedením organizace. Z bezpečnostního hlediska je zaměstnavatel povinen 

zajistit bezpečné podmínky a zdraví neohrožující prostředí při práci. Dále ukládá 

zaměstnavateli povinnost vyhledávat nebezpečná rizika, zjistit zdroj příčiny a poskytovat 

příslušná opatření k odstranění těchto rizik, případně minimalizovat neodstranitelná 

rizika. [6] 

 

Školský zákon 

Zákon č. 561/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů, spadá do soukromého práva 

a definuje různé možnosti vzdělávání.  Pro nás je nejdůležitější část druhá, která definuje 

předškolní vzdělávání a vytváří předpoklady pro budoucí vzdělání. Předškolní vzdělání 

se týká zpravidla dětí od tří do šesti let. (§33 až §35) 
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§ 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 

Odstavec (2) - Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a 

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činností a při poskytování školských 

služeb. Dále žákům a studentům poskytují nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví. [7] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., je součástí veřejného práva a týká se osobních údajů. 

Stanovuje pojmy, jakožto osobní a citlivé údaje, definuje formu a způsob ochrany těchto 

údajů včetně povinností mlčenlivosti, ochranu osobnosti a ochranu soukromí. V případě 

narušení povinností informuje o postizích formou sankcí za spáchaný přestupek a 

protiprávní jednání. Právní předpis je obzvlášť důležitý pro majitelé kamerových 

systémů. [8] 

 

1.2 Vyhlášky 

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., v níž jsou zakotveny hygienické požadavky na provoz, 

prostorové podmínky a vybavení, osvětlení, vytápění, úklid a zásobování vodou 

mateřských školek. [9] 

  

Vyhláška o předškolním vzdělání 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělání, mimo jiné obsahuje podmínky 

týkající se provozu mateřských škol, počet přijatých dětí, včetně jejich péče o zdraví a 

bezpečnost. [10] 

 

Vyhláška o objektové bezpečnosti 

Vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti ve znění pozdějších 

předpisů určuje použití technických prostředků, podmínky pro fyzickou ostrahu a 

režimová opatření pro účely objektové bezpečnosti. [11] 
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1.3 Technické normy 

Níže uvedené technické normy souvisejí se zabezpečovaným objektem. 

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry. 

 Stanovuje požadavky na odolnost proti násilnému destrukčnímu vniknutí u oken, 

dveří a jiných dalších uzávěrů. Člení výrobky na 6 bezpečnostních tříd od minimálních 

do maximálních požadavků. Norma zahrnuje nejrůznější způsoby otevírání, jakožto 

otevírání, otáčení, sklápění, skládání, vodorovné a svislé posunování a navinování i  

na pevné konstrukce. [12] 

 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání- Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a 

komorové trezory. 

Evropská norma pro zkoušení a klasifikace skříňových trezorů, trezory vestavěné 

do podlahy, stěny, trezorových dveří, ATM trezorů a komorových trezorů podle hodnoty 

jejich odolnosti proti vloupání. [13] 

 

ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové systémy PTZS - Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanovená pro systémové požadavky PTZS. Upřesňuje požadavky  

na realizaci instalovaných systémů pro technickou ochranu určitého objektu, které mají 

stejné prostředky detekce, ovládání, vzájemného propojování, napájecí zdroje s jinými 

systémy a komunikacemi. Zabezpečení je popisováno ve čtyřech stupních. Jsou zde 

zahrnuty i klasifikace prostředí do čtyř tříd, které popisují předpokládané prostředí,  

ve kterém budou komponenty poplachových systému pracovat. [14] 

 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy CCTV 

 Sedmá část dané normy poskytuje doporučení a stanovuje zřizovatelům 

požadavky při volbě zařízení, organizační postupy při instalaci, obsluze, údržbě a 

testování technického vybavení sledovacího systému. [15] 
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ČSN EN 50133 Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – 

část 1: Systémové požadavky. 

 V jednotlivých částech je uveden návrh systému, funkční činnost, instalace, 

provoz a údržba. [16] 

 

ČSN EN 50134 - 7 Poplachové systémy -  Pokyny pro použití přivolání pomoci  

 Ve stanovené technické specifikaci je obsaženo doporučení poskytovatelům  

pro efektní a účinně řídicí politiku, organizační postupy během instalace, údržbě 

systému, obsluze, testování, včetně aktivačního a technického zařízení. Reakční doba 

přivolání pomoci by měla být minimální. Efektivnost přivolání pomoci závisí do jisté 

míry na propojení se službami a organizací systému. [17] 

 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy FMEA 

Jedná se o mezinárodní normu, ve které je popsána analýza způsobů a důsledků 

poruch (FMEA), analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA). Součástí této 

normy je uveden postup výše jmenovaných analýz. [18] 
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2 Ochranné prvky zabezpečení celého objektu 

mateřské školky  

Abychom dosáhli co nejlepšího zabezpečení mateřské školky, je důležité definovat 

prostory, které mají být chráněny podle významu a důležitosti. Také musíme stanovit 

osoby nebo systém ochrany, které budou zodpovídat za bezpečný provoz školky 

v pracovní době a ochranu školky mimo pracovní dobu. Využitím odpovídajících 

prostředků potřebných k zabezpečení zabráníme nepovolenému vniknutí nebo narušení 

chráněného prostoru nebo přivolání složek IZS. 

Chceme-li dosáhnout optimálního zabezpečení, je nutné kombinovat jednotlivé 

prvky bezpečnostního systému. Systém bezpečnosti je znázorněn na obrázku č. 1. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Mechanické zábranné systémy  

Jedná se o prostředky, které pro svou mechanickou pevnost a odolnost není 

jednoduché překonat. Tyto prvky ochrany se neustále zdokonalují, ale také se rovněž 

zdokonaluje překonávání těchto překážek. Lze říci, že zábranný systém lze překonat. Jde 

tedy o to, snažit se alespoň oddálit dobu překonání těchto systému. 

Mechanické zábranné systémy navazují na ostatní druhy ochrany. Mechanické 

zábranné systémy rozdělujeme na tři ochranné zóny: obvodovou, plášťovou a 

předmětovou ochranu. [21] 

Obrázek č. 1: Systém bezpečnosti [21] 
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Obvodová ochrana 

Můžeme se s ní setkat pod pojmem perimetrická ochrana, která chrání venkovní 

prostor kolem objektu od oplocení až k plášti budovy. [21] 

 

Podhrabová zábrana 

 Je vhodná proti podlezení, podkopání a také nepříznivým přírodním vlivům,  

např. dešti, mrazu. Mezi nejčastější typy patří železobetonová, betonová či panelová. 

Tyto typy mohou být a často jsou dobrými základy pro vztyčení ochranného plotu. 

Zabraňují také případnému podlezení plotu. [21] 

 

Drátěné panelové oplocení 

 Znemožňuje snadnému vniknutí do chráněného prostoru. Poskytuje nadstandardní 

bezpečnost. Oplocení se vyrábí z kvalitní oceli až do výšky 2,5 m s možností betonové 

podezdívky. Pozinkované svařované panely chrání proti korozi. [21] Viz obrázek č. 2.  

 

Obrázek č. 2: Drátěné panelové oplocení s podhrabovou zábranou [26] 

 

Branky a brány 

Slouží k průchodu nebo průjezdu do a z objektu. Jsou obvykle vyrobeny  

ze stejného materiálu stejně jako celé oplocení objektu. Jsou zajištěny zámky. [21] 

Branka – jednokřídlová, převážně slouží k průchodu osob. Je vybavená pevnou 

konstrukcí a cylindrickým bezpečnostním zámkem, znázorněná na obrázku č. 3. [21] 
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Obrázek č. 3: Jednokřídlová branka [25] 

 

Otočná brána – dvoukřídlová, umožňuje vjezd vozidel zajišťující údržbu zahrady, 

případně záchranných složek. Je vybavená bytelnou konstrukcí, pevně usazená do plotu a 

zajištěna cylindrickým bezpečnostním zámkem s kováním, [21] viz obrázek č. 4. Může 

být také doplněna visacím zámkem s vyšším stupněm zabezpečením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plášťová ochrana 

Zajišťuje ochranu před nepovoleným vstupem do objektu a nežádoucím 

narušením nebo poškozením pláště budovy. Důležitým stavebním prvkem jsou obvodové 

zdi, nosné stěny, příčky stěn, střechy, podlahy, dveře, okna a jiné otvory ve zdivu pláště 

budovy. [21] 

Obrázek č. 4: Dvoukřídlová otočná brána [24] 
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Vstupní dveře 

Jedná se o plastové prosklené dveře s určitými prvky zabezpečení, např. elektrický 

zámek, samozamykací zámek, bezpečnostní vložka, kování atd., viz obrázek č. 5.  Jsou 

opatřeny třemi závěsy a zajištěny proti násilnému vysazení ze zárubně. Správné zavěšení 

křídel je řešeno uchycením pantů na třech místech. Závěsy umístěné z vnitřní strany 

dveří musí být řádně ukotveny proti násilnému vypáčení. [21] 

 

 

Obrázek č. 5: Vstupní dveře  

Okna  

Dalším důležitým prvkem ochrany objektu jsou okna. Skládají se z okenního rámu 

a okenního křídla, křídel. Podle druhu a použití v různých místnostech objektu mohou 

být jednokřídlová, dvoukřídlová, vyklápěcí. V dnešní době se často používá 

kombinované otevírání oken. Skleněné výplně mohou být vyplněny bezpečnostní folií 

nebo z vícevrstvého skla, viz obrázek č. 6. [21] 

 

Obrázek č. 6: Okno 
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Odvětrávací otvory 

Jedná se o otvory ve zdivu pláště budovy, které umožňují výměnu a odsávání 

vzduchu v budově. Jejich využití je především v kuchyni při odsávání par a  

ve vzduchotechnice. 

 

Prostorová ochrana 

 Jedná se o ochranu prostoru, místnosti uvnitř objektu. [21] 

 

Vnitřní dveře 

Skládají se zpravidla ze zárubně a dveřního křídla. Podle typu mohou být dveře 

plné nebo částečně prosklené v závislosti na funkčnosti a estetickém vzhledu. Skleněné 

výplně mohou být vyplněny bezpečnostní folií nebo z vícevrstvého skla. Vnitřní dveře 

musí být pevné, odolné proti vyražení či vysazení. 

Dveře jsou vybaveny zámky, které mohou být zadlabací, kde je cylindrický 

zámek ukrytý uvnitř. [21] 

 

Bezpečnostní dveře 

Zahrnují speciální technické, stavební a bezpečnostní prvky, což má zaručit 

maximální bezpečnost chráněného objektu. Tyto dveře mají zvýšenou odolnost proti 

proražení, vypáčení, proříznutí. Mají většinou sendvičovou strukturu. Mohou být také 

vyplněny protipožární výplní. Využívá se nejméně třech závěsných pantů a nejméně 

dvou uzamykacích systémů. Většina těchto bezpečnostních dveří je opatřena vlastní 

vyztuženou zárubni. Bezpečnostní dveře jsou konstrukčně závislé na výrobci a musí 

splňovat podmínky dle normy ČSN EN 1627. [20] 

Pro znázornění můžeme využít bezpečnostní dveře SHERLOCK,  

viz obrázek č. 7. 
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Obrázek č. 7: Konstrukce dveří [27] 

 

Uzamykací systém 

Jedná se o systém uspořádání a výrobu klíčů s vložkami zámku určité funkční 

úrovně. Klíčem s nejvyšší úrovní lze otevřít všechny zámky (vložky) a klíč s nejnižší 

úrovní odemkne pouze jeden určitý typ zámku.  

Systému je více a mohou být libovolně kombinovány: 

 Systém tzv. generálního klíče – je zhotovený generální klíč, který otevře 

všechny zámky (vložky) v celém objektu. 

 Systém tzv. hlavního nebo skupinového klíče – vytvořena skupina vložek, 

která má vyhrazený typ klíče. Tento klíč otevře pouze danou skupinu 

zámků, nebo tzv. podskupinu zámků, ale klíče od podskupiny zámků 

nedovolí otevření zámků nadřazené skupiny. [21] 

Schematické znázornění systému je vyobrazeno na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8: Systém generálního klíče [42] 

 

Předmětová ochrana 

Zajišťuje ochranu předmětu materiální a finanční hodnoty. Jedná se převážně  

o ochranu trezorem, zabezpečovací vitrínou, šuplíky ve stolech apod. [21] 

 

Účelové vestavěné trezory 

Ideální pro zabezpečení cenných papírů, dokumentů, peněžní hotovosti, šperků a 

jiných cenných hodnot. Účelové trezory chrání hodnoty před odcizením, poškozením ale 

i před požárem. Trezory umístěné do nábytku, zdi nebo podlahy musí splňovat podmínky 

dle normy ČSN EN 1143-1. [21] 

 

Vestavěný trezor určený do nábytku 

Tento trezor bývá stabilně zabudovaný uvnitř nábytku a tím nevzbuzuje tolik 

pozornosti a znesnadňuje vyhledání. Dvouplášťová schránka z oceli, dveřního křídla 

s dozickým zámkem. Tepelná izolace mezi plášti odolává krátkodobému účinku 

působení požáru. [21] 
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2.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový  systém PZTS 

Jsou to systémy, které umožňují identifikovat způsob vniknutí, narušení 

střeženého objektu podle umístění a narušení. Tyto systémy tedy pachatele nezastaví, ale 

pouze informují, že byla narušena bezpečnost objektu. 

Jedná se o systém ochrany čidel (detektoru), tísňových hlásičů, signalizačních 

zařízení, vyhodnocovacích ústředen, přenosových zařízení a doplňkových zařízení, který 

nám umožňuje identifikovat narušení bezpečnosti střeženého objektu. Čidlo (detektor), 

které při narušení střeženého objektu (prostoru) reaguje na každou fyzikální změnu. Tuto 

změnu zapisuje do paměti systému PZTS ochrany a podává zpracovanou informaci 

patřičným osobám. Zpracovaná informace může být podána z PZTS na pager přidělené 

osoby (ředitelka, security) nebo na pult centralizované ochrany IZS. Tyto osoby pak 

jednají v návaznosti na vnitřní předpisy. Narušením objektu se spustí alarm, který vyhlásí 

poplach. Ovládacím zařízením pomocí kódové klávesnice se uvádí celý systém  

do střeženého či klidového stavu. [22] 

Pro začlenění příslušného prvku PZTS jsou důležitým kritériem stupně 

zabezpečení, které stanoví požadavky na funkci dílčích prvků. Před vlastním návrhem 

zabezpečení určitého objektu je tedy zapotřebí určit stupeň zabezpečení, který stanoví 

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

systémy část 1. [14] 

Stupeň zabezpečení jednotlivých součástí je daný mírou rizika určitého pachatele 

objektu nebo technickými prostředky, kterými pachatel disponuje v útoku na daný 

objekt. U nejnižšího stupně (1) je předpoklad narušitele s malou znalostí PZTS a 

s omezenými snadno dostupnými nástroji. U nízkého až středního stupně (2), zde je 

předpoklad narušitele s určitou základní znalostí PZTS a s použitím základních nástrojů 

nebo přístrojů. Střední až vysoký stupeň (3), je předpoklad narušitele seznámeného 

s PZTS a s použitím úplných nástrojů a elektrických přenosných přístrojů. U posledního 

nejvyššího stupeň (4), zde je předpoklad narušitele se schopností nebo možností 

zpracování podrobného plánu vniknutí a je vybavený kompletními nástroji včetně 

nástrojů pro náhradu prvků v PZTS. Přehled jednotlivých stupňů zabezpečení je 

znázorněn v tabulce č. 1. [19]  
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Tabulka č. 1: Stupně zabezpečení [19] 

Stupeň 

zabezpečení 
Úroveň rizika Použití 

1 Nízké 
Rodinné domy, byty, garáže, 

chaty,... 

2 Nízké až střední Komerční objekty 

3 Střední až vysoké 
Zbraně, ceniny, informace, 

narkotika 

4 Vysoké 
Objekty národního a vyššího 

významu 

 

 

 

Ústředny PZTS 

Jsou to zařízení, na které jsou připojeny všechna čidla a hlásiče střeženého objektu. 

Přijímají a vyhodnocují signály těchto čidel a hlásičů, ovládají signalizační, přenosové a 

jiné zařízení detekující narušení, zajišťují napájení prvků celého systému elektrickou 

energií a s pomocí různých dálkových ovládačů - klávesnic, čteček umožňují uvádět 

systém PZTS do střeženého či klidového stavu. Ústředna může posílat informace na 

DPPC prostřednictvím telefonního komunikátoru. Hlídá všechny hlásiče, čidla, detektory 

a na vzniklé poruchy, poplachové stavy reaguje upozorněním. Přenos bývá kabelový, 

rádiový a může být i kombinovaný. Při výběru je potřeba zvážit stupeň zabezpečení, 

finanční stránku a specifika zabezpečovaného objektu. [22] 

Ve střeženém stavu je aktivováno hlídání celého stavu včetně podsystému kamer 

CCTV. V klidovém režimu je objekt systémem nehlídán. 

 

Dohledové a poplachové přijímací centrum DPPC 

Dispečerské zařízení, které plní úlohu nepřetržitého střežení objektu pomocí prvků 

PZTS. Centrála přijímá do počítače data od těchto prvků a dochází k neustálému 

vyhodnocování. V případě poplachu operátor DPPC dostává informaci o narušení daného 

objektu a posílá dle situace na místo příslušné zásahové skupiny. Poté dochází  

ke kontaktování patřičné osoby daného objektu. Pokud nedojde k ověření, že se jedná  

o planý poplach s domluvenými údaji, jednají osoby tak, jakoby šlo o ostrý poplach. 
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Zásahová skupina zůstává s pachatelem na místě, a čeká na příjezd Policie ČR i majitele 

objektu. V opačném případě dojde k informování patřičné osoby, že se jednalo o falešný 

poplach. [22] 

 

 

Čidla (detektory) 

Zařízení, která pracují na principu fyzikálních změn ve střeženém objektu. 

Dělí se: 

 Nenapájená čidla – vytvářejí elektrický signál při narušení bezpečnosti. Ty se 

dělí na destrukční – jsou zničená při vyhlášení poplachu, např. poplachové folie a 

nedestrukční, např. magnetické kontakty, kde dochází k vrácení změn. 

 Napájená čidla – potřebují ke svému provozu napájení elektrickou energií. 

- Aktivní, při charakteristickém náznaku napadení vysílají do svého prostředí 

různé energie a tyto změny vytvořeného prostředí detekují. 

- Pasivní, při charakteristickém náznaku napadení reagují tato čidla  

na fyzikální změnu svého okolí (např. teplota, vlhkost…). 

 Dle dosahu – s krátkým do 15m, se středním do 50m a s dlouhým dosahem  

nad 50m. [22] 

 

Magnetické kontakty 

Prvky plášťové ochrany, které střeží všechny prostupy proti otevření. Pracují  

na principu magnetu, a to v závislosti na jejich polaritě a zapojení s PZTS. Pokud dojde 

k otevření oken, oddělí se jazýčkové relé od magnetu, dojde k přerušení kontaktu, který 

byl do té doby v klidovém režimu a dochází k vyhlášení poplachu.  

Tyto kontakty se skládají z jazýčkového relé a magnetu, což je nejběžněji 

používaný zmagnetizovaný feritový váleček. Řadíme je mezi nedestrukční čidla. [22] 

 

Čidla k ochraně skleněných tabulí 

Akustická čidla rozbití skla patří mezi nejrozšířenější pasivní bezkontaktní čidla. 

Čidlo detekuje efekt tříštění skla. Výhodou je umístění čidla v blízkosti skleněných 

výplní, čímž se nemusí lepit na skleněné plochy a detekuje všechny okenní skleněné 

výplně. Využití těchto čidel je velmi praktické, ale jejich nevýhodou je snímání zvuků  

z venkovního prostoru a při nesprávně nastavené citlivosti může dojít k vyhlášení 
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falešného poplachu, např. při rozbíjení lahví v kontejneru u budovy. Kvalitní utěsnění 

oken a pevné osazení skel je nezbytné pro spolehlivé fungování těchto čidel. [22]   

 

Pasivní infračervená čidla  

Nejrozšířenější pasivní čidla současnosti. Jedná se o skupinu čidel, které se 

mohou kombinovat s jinými prvky ochrany zejména s osvětlením nebo CCTV.  Princip 

činnosti těchto PIR čidel je založený na detekci změn vyzařování infračerveného pásma 

elektromagnetického vlnění. Teplota cca 35 °C lidského těla je charakteristická vlnové 

délce 9,4 mm. Tento jev je využitý k detekci pohybujících se osob, které mají jinou 

teplotu, než je teplota okolního prostředí. Materiál, který se používá, jako detektor 

vykazuje pyroelektrický jev. Tento materiál není schopný detekovat nepřetržitou úroveň 

záření, pouze nastalé změny. Prostřednictvím optiky je obraz snímán na plochu 

pyroelementu - detektoru. Nejčastěji se v praxi setkáváme s optickými elementy, kde je 

zobrazení pomocí Fresnelových čoček nebo zobrazení pomocí křivých zrcadel. 

PIR čidla se instalují především v místech, kde je největší pravděpodobnost 

výskytu pachatele. Nevýhodou PIR čidel je změna teploty způsobená vnějšími činiteli. 

Čidlo umisťujeme tak, aby nebylo vystavené přímému ani odraženému světlu a 

dodržujeme doporučení od výrobce. V závislosti na jejich umístěních se dobře eliminují 

tzv. mrtvé body, a proto je jejich pokrytí velké a velmi účelné. Jsou případy, kdy se 

pachatel snažil „obelstit“ typ tohoto detektoru oblečením nepropouštějícím teplo. [22] 

 

Kódová klávesnice KL 

Nejběžnější ovládací zařízení PZTS. Všichni uživatelé mají předělen svůj 

bezpečnostní kód, pomocí kterého se identifikují do systému. Moderní klávesnice jsou 

opatřeny prosvětlenými tlačítky, což obsluze umožňuje volit stejné kódy, ale na jiných 

klávesách. Tím se předchází rovnoměrnému opotřebení tlačítek. [22] 

 

Tísňový hlásič TH 

Prvek tísňové ochrany, zpravidla mechanický spínač, který je často umístěn  

pod pracovní deskou stolu nebo na dobře přístupném místě v budově školky,  

např. v chodbě atd. [22] 
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2.3 Kamerový systém CCTV 

Systém CCTV se využívá v dnešní době velmi často a plní více funkcí. Není 

aktivní součástí PZTS.  Hlídaný prostor je monitorován, zkoumá nápadné jevy,  

např. pohyb nežádoucích osob v okolí objektu, protizákonné jednání osob, vznik požáru, 

obrazový důkazní materiál. Svým způsobem plní i funkci psychologickou, protože již 

přítomnost zjištěné kamery může případné narušitele odradit. Bohužel i tento systém má 

svá slabá místa. Pevně zakotvenou kamerou bez možné pohyblivosti, je snímána pouze 

určitá oblast a tím vznikají slepá zranitelná místa bez monitorování. Odtud pak hrozí 

nebezpečí sabotáže. V těchto případech se doporučuje použití kamerového systému 

s pohybovými možno i jinými čidly pro případnou detekci přítomnosti narušitele. [23] 

Takový systém je složen z: 

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

 Přenosové cesty -  pomocí rádiového nebo koaxiálního kabelu 

 Nahrávací a řídící část -  různé přístroje, které zapisují snímanou část,  

např. počítač 

 Zobrazovací část - velké množství typu displejů a monitorů 

 Doplňkové zařízení – např. polohování kamer [23] 
 

Provozování kamerových systému musí probíhat dle zákona č.101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Optické či zvukové osobní údaje 

se v záznamovém zařízení vyskytují tehdy, zda lze pomocí charakteristických znaků, 

zejména obličeje přímo či nepřímo identifikovat určitou konkrétní osobu. Podle § 11 

odstavec (5) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, musí být takto střežený 

objekt viditelně a řádně označen. [23] 
 

CCTV se záznamem – doba uchovávání záznamového materiálu je zpravidla 24 

hodin, případně několik dní. Záznamový materiál je poté vymazán. Monitorování CCTV 

– přenos z kamery probíhá pouhým sledováním bez záznamu. Proto se na systém 

monitorování tento zákon nevztahuje. [8] 
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2.4 Doplňková přídavná zařízení  

Videotelefon  

Jedná se o doplňkové zařízení sloužící ke komunikaci s osobami, které stojí  

za dveřmi, případně k umožnění jejich vstupu do budovy. Jedná se o videotelefon se 

sluchátkem, kamerovou jednotkou, která přenáší obraz do videotelefonu umístěného 

uvnitř budovy a napájecího zdroje. Mezi další jeho přednosti patří propojení 

s elektrickým zámkem dveří pro účel dálkového otevření vstupu. [28] 

 

Přídavné venkovní osvětlení 

V našem případě se jedná o osvětlení s kombinací venkovního PIR čidla 

s detektorem tříštění skla a možností časového intervalu svícení. 

 

2.5 REŽIMOVÁ OCHRANA 

Jde o systém organizačního opatření, které nám slouží k bezporuchovému 

fungování zabezpečovacího systému celého objektu. Zaměřuje se především na vytváření 

pevných režimových pravidel, které nám určují koho, kdo a kdy může být vpuštěn  

do chráněného objektu. Tato pravidla by měla být zaznamenána v podobě směrnic 

režimového opatření. Režimová opatření jsou členěna na vnější a vnitřní. [22] 

 Vnější opatření – jedná se o všechny vstupy a výstupy osob nebo vozidel 

chráněného objektu v určitém čase a za daných okolností. [22] 

 Vnitřní opatření – jedná se o režim provozu uvnitř chráněného objektu v určitém 

čase a za určitých podmínek, kdy každá vstupující nebo pohybující se osoba 

v objektu je seznámena s okolnostmi vstupu a bezpečným dodržováním vnitřního 

řádu. [22] 
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3 Popis objektu 

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala projekt samostatně stojící přízemní 

budovy mateřské školky. Podle plánu leží budova na pozemku o rozloze 2875 m
2.
 

Zastavěná plocha pozemku je 876m
2
. Ze zadní strany budovy je dostatečný prostor  

pro vybudování dětského hřiště. 

Jedná se o cihlovou budovu školky, která bude chráněna oplocením okolo celého 

pozemku. Oplocení je přerušeno na šesti místech. Čtyřmi brankami, dvě branky slouží 

pro vstup zaměstnanců, rodičů s dětmi a ostatních osob a dvě branky slouží jako boční 

vstup do zahrady školky. Tyto branky s oplocením jsou spojeny s budovou v přední části 

po obou stranách. Brána z přední části slouží k zásobování školky a brána ze zadní části 

je určena především pro údržbu zahrady.  

Plášť budovy je tvořen předními a zadními vstupními dveřmi, okny a 

odvětrávacím otvorem kuchyně. Z přední strany se jedná o dva hlavní vstupy určené  

pro rodiče s dětmi, zaměstnance a jeden vstup určený k zásobování. Na bočních stranách 

budovy jsou okna šaten dětí, chodeb. Zadní strana pláště budovy je tvořena okny tříd a 

dvěma vstupy, které jsou využívány pro vstup děti na zahradu školky.  

Budova je rozdělena na dvě části, přední a zadní část. V přední části budovy se 

nachází kancelář ředitelny a sborovny, kuchyně, úklidová místnost, šatna personálu. Dále 

zde najdeme prádelnu, WC a sprchy personálu, chodby a zádveří přední části. V zadní 

části budovy se nacházejí dvě třídy, zádveří zadní části, chodby, šatny, umývárny a 

toalety dětí.  

Kapacita budovy školky je určená pro 30 dětí, 1 ředitele/ku, 1 účetní, 4 učitelky,  

2 kuchařky a 2 uklízečky. 
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4 Analýza rizik mateřské školy  

Tématem této kapitoly jsou bezpečnostní rizika mateřské školy. Z velké řady 

existujících metod má každá analýza stejný princip v objasnění příčin a následků. 

Ishikawův diagram slouží pro přehlednou identifikaci možných nebezpečí, kterým je 

objekt vystaven. Důležitost spočívá v přehledném vyobrazení těchto nebezpečí.  

Pro kvalitativní vyjádření daného nebezpečí vůči obecnému nebezpečí, byla použita 

metoda FMEA a následné vyhodnocení výsledků Paretovým diagramem. Z výsledků 

těchto metod jsme schopni lépe vnímat závažnost rizik za účelem účinné prevence. [40] 

V další kapitole následují dva způsoby zabezpečení s rozdílnou ekonomickou hodnotou. 

 

4.1 Ishikawa diagram 

Jedná se o diagram příčin a následků, který je znám jako rybí kost. Základem této 

metody je logické provázání vazeb příčin – následků. Grafickým znázorněním získáme 

hlubší přehled možných příčin problému. [40] Za následek jsem si definovala prolomení 

technické a režimové ochrany. Poté jsem se zaměřila na hledání stanovení možných 

nebezpečí, které danému objektu hrozí. 

Obvodová ochrana  

- překonání oplocení, branky, brány 

- zničení oplocení  

Plášťová ochrana 

- vniknutí okny 

- vniknutí dveřmi 

Prostorová ochrana 

- vniknutí do prostor budovy 

- úmysl a nedbalost osob 

- selhání a opotřebovanost PZTS 

- špatná funkčnost PZTS 

- nefunkční záložní zdroj 

- špatná instalace 

Režimová ochrana 

- nedbalost zaměstnanců 
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- úmysl zaměstnanců 

- kvalifikace zaměstnanců 

Na obrázku č. 9 je znázorněn Ishikawův diagram, ve kterém jsem zaznamenala 

nalezená možná rizika a jejich možný důsledek.  

 
 

Obrázek č. 9: Ishikawův diagram  

 

4.2 Metoda FMEA 

FMEA - metoda selhání sytému a následných důsledků. Zvolenou metodou 

specifikujeme pravděpodobná rizika a následné jejich příčiny. [40]  

 

Obvodová ochrana  

- překonání oplocení, branky a brány – nedostatečná funkce MZS, která je 

způsobená estetickým vzhledem prvků přilehlé budovy, případnou nedbalostí 

zodpovědných osob. 

- zničení oplocení – i zde je riziko nedostatečné funkce MZS, díky estetickému 

vzhledu MZS k přilehlé budově.  

Následkem je vniknutí na pozemek školky a tím možnost poškození školního 

pozemku nebo budovy školky - jedná se hlavně o vandalismus, např. sprejeři, odcizení 
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části pletiva, rozbití dveřních a okenních výplní cizím předmětem, rozházení injekčních 

stříkaček na pozemku školky apod. 

Plášťová ochrana 

- vniknutí okny - zde je riziko vniknutí otevřeným oknem v pracovní době, kdy je 

PZTS vypnutá, nebo nedostatečná funkce MZS a PZTS mimo pracovní dobu, 

porušení vnitřního řádu 

- vniknutí dveřmi - riziko nedostatečné funkce MZS a PZTS, např. vniknutí 

nedovřenými dveřmi, např. špatně se dovírající bradlo, nebo vadný elektronický 

zámek v poloze otevřen 

Následkem je vniknutí do prostor budovy a odcizení či poškození hodnotných 

věcí. 

 

Prostorová ochrana 

- vniknutí do prostor budovy - pravděpodobnější vniknutí do prostor školky 

v pracovní době, násilné vniknutí 

- úmysl a nedbalost osob - zde je riziko úmyslného nebo nedbalého vpuštění jiných 

osob do prostor budovy 

- selhání a opotřebovanost PZTS – riziko selhání a opotřebení je individuální u 

jednotlivých prvků a závisí také na údržbě. Tomuto riziku je možné předejít 

včasnou revizí nebo včasnou opravou při zjištění závady, např. neotevírá se 

elektronický zámek dveří 

- špatná funkčnost PZTS - energetický nebo technický problém 

- nefunkční záložní zdroj - jedná se o selhání záložního zdroje při výpadku 

elektrického proudu, např. snížená kapacita baterie, což může mít za následek 

nefunkčnost PZTS 

- špatná instalace - neodborné opravy technikem nebo jinou osobou, která nemá 

kvalifikaci provádět tyto úkony, např. studené spoje – špatné zapojení kabeláže, 

nedodržení bezpečnostní izolace 

Následkem je možné vniknutí osob bez vyhlášení poplachu, poškození či ztráta 

hodnotných věcí. 
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Režimová ochrana 

- nedbalost zaměstnanců – zde můžeme brát v úvahu stres, lenost či případnou 

neuvědomělost zaměstnanců. Následkem je vniknutí do prostoru objektu, 

poškození nebo odcizení věcí, porušení bezpečnostních směrnic. 

- úmysl zaměstnanců – zde je rizikem vidina obohacení či případná msta. 

Následkem může být poškození nebo odcizení věcí, vstup cizích osob do objektu. 
 

- kvalifikace zaměstnanců - rizikem nedostatečné kvalifikace zaměstnance je 

především nedostatečná či špatná kvalifikace k ovládání prvků systému PZTS. 

Následkem je nefunkční zabezpečení objektu či plané poplachy.   

 

Bodovým ohodnocením dle závažnosti následků N, pravděpodobnosti vzniku 

rizika (existenci rizika) P a odhalitelnosti rizika H, lze stanovit míru rizika R. Stanovení 

míry rizika je považováno jako ukazatel prioritního a preventivního opatření. K výpočtu 

využijeme vzorec R = P x N x H. K bodování jednotlivých parametrů slouží níže 

uvedená tabulka č. 2. [40] 

Tabulka č. 2: Jednotlivé parametry FMEA [40] 
 

R Míra rizika N Závažnost následku 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malá škoda 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší škoda 

11- 50 Mírné riziko 3 Vyšší škoda 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká škoda 

100 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost 

1 Bezvýznamná 1 Ihned odhalitelné 

2 Nepravděpodobná 2 Odhalitelné za pár minut 

3 Pravděpodobná 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Těžko odhalitelné 

5 Jistá hrozba 5 Neodhalitelné 
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Bodově vyhodnocená rizika z Ishikawova diagramu jsem zaznamenala v tabulce 

č. 3 a postupně vypočítala míru rizika podle výše uvedeného vzorce. 

 

Tabulka č. 3: Bodové vyhodnocení rizik 

Označení Pravděpodobné riziko P N H R 

1 Překonání oplocení, branky a brány 5 3 3 45 

2 Zničení oplocení 3 4 3 36 

3 Vniknutí okny 4 4 3 48 

4 Vniknutí dveřmi 4 3 3 36 

5 Vniknutí do prostor budovy 5 4 4 80 

6 Úmysl a nedbalost osob 5 4 4 80 

7 Selhání a opotřebovanost PZTS 2 4 3 24 

8 Nefunkční záložní zdroj 1 3 1 3 

9 Špatná funkčnost PZTS 3 4 3 36 

10 Špatná instalace 3 3 4 36 

11 Nedbalost zaměstnanců 5 3 3 45 

12 Kvalifikace zaměstnanců 3 3 4 36 

13 Úmysl zaměstnanců 2 5 5 50 

 

 

Podle nejzávažnějších rizik jsem sestavila Paretův diagram založený na principu 

80/20. [40] Ke každému riziku jsem stanovila kumulativní četnost, viz tabulka č. 4, 

přičemž jsem ji procentuálně vyjádřila a přenesla do grafu – Lorenzova křivka, obrázek 

č. 10 Jednotlivá rizika jsou zaznamenána označením hranice od nejzávažnějších až po ty 

méně závažné.  
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Tabulka č. 4: FMEA, kumulativní četnost rizik v % 

Ozn. Pravděpodobné riziko R 
Kumulativní 

četnost  

Kumulativní četnost v 

% 

5 Vniknutí do prostor budovy 80 80 14,41 

6 Úmysl a nedbalost osob 80 160 28,83 

13 Úmysl zaměstnanců 50 210 37,84 

3 Vniknutí okny 48 258 46,49 

1 
Překonání oplocení, branky a 

brány 
45 303 54,59 

11 Nedbalost zaměstnanců 45 348 62,7 

2 Zničení oplocení 36 384 69,19 

4 Vniknutí dveřmi 36 420 75,68 

9 Špatná funkčnost PZTS 36 456 82,16 

10 Špatná instalace 36 492 88,65 

12 Kvalifikace zaměstnanců 36 528 95,14 

7 Selhání a opotřebovanost PZTS 24 552 99,46 

8 Nefunkční záložní zdroj 3 555 100 

5 Vniknutí do prostor budovy 80 80 14,41 
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Obrázek č. 10: Paretův diagram, Lorenzova křivka 
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5 Návrh zabezpečení  

Pomocí Ishikawova diagramu a metody FMEA jsem zhodnotila závažná rizika a 

na základě těchto zjištění jsem vypracovala dvě varianty zabezpečení s cílem 

minimalizace těchto závažných rizik s rozdílnou ekonomickou hodnotou. Každý z těchto 

návrhu je ve shodě se stupněm zabezpečení číslo 2. Zaměřím se především na určitá 

místa, která zabezpečím tak, aby byla školka co nejlépe chráněna.  

Objekt je zcela bez jakéhokoli zabezpečovacího zařízení. Bude provedeno možné 

zabezpečení obvodové ochrany prvky MZS, plášťové a prostorové ochrany prvky PZTS 

a MZS. Bude provedeno navržení nejvhodnějšího rozmístění kamer. 

Návrhem je nainstalovat ústřednu PZTS s dostačujícím množstvím smyček, okna 

a dveře opatřit magnetickými kontakty, do prostoru umístit detektory pohybu a akustická 

čidla tříštění skla v závislosti na provedení levnější a dražší varianty.  

Bude zabezpečen prostor ředitelny, sborovny a kuchyně. Informace zda je objekt 

střežen signalizuje led dioda u hlavních dveří, nebo je tato situace řešena akustickou 

signalizací klávesnice PZTS. Zaměstnancům školky budou přiděleny kódy a klíče  

pro vstupy do prostor školky. 

 

5.1 Obvodová ochrana 

Návrh levnější varianty 

 Oplocení celého pozemku navrhuji řešit drátěným panelovým pletivem výšky  

cca 173 cm. Branky a brány typu Egidia jsou pevné konstrukce stejného materiálu jako 

oplocení. Podle požadavku u objednávky jsou dodávány s bezpečnostním zámkem a 

kováním. Branky proti otevření bych zabezpečila bezpečnostní vložkou typu Guard 

G550. Brány bych rovněž opatřila vložkami tohoto typu. 

 

Návrh dražší varianty 

 Plot z drátěných svařovaných panelů bych doplnila o  podhrabovou zábranu. 

Podhrabová zábrana není v prostoru branek a brán, protože je zde pevné přístupové 

podloží. Tato kombinace zaručuje vyšší pevnost a odolnost oplocení. Branky a brány se 

stejnými prvky zabezpečení jako u levnější varianty. Brány jsem doplnila visacím 

bezpečnostním zámkem Hermes s řetězem 10mm/1m. 
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5.2 Plášťová ochrana 

Obvod budovy je tvořen zdivem. Jedná se zde především o zabezpečení 

plastových oken a dveří tvořené izolačním dvojsklem.   

 

Návrh levnější varianty 

 Venkovní vstupní dveře budovy bych opatřila bezpečnostní vložkou Guard G550 

a bezpečnostním kováním Rostex R1/O/72 Exclusive Nerez–mat (provedení klika - 

koule), zadlabacím bezpečnostním zámkem Hobes K119 a elektronickým zámkem dveří 

PROFI s momentovým kolíkem 12V BEFO 11221, který bude propojen 

s videotelefonem (barevný antivandal typu KVL-C303i a videotelefonem se sluchátkem 

typu KVM-301-4) do tříd, ředitelny s možností dálkového otevření dveří. Dále všechny 

vstupní dveře navrhuji vybavit magnetickými kontakty typu SA-201-A (obrázek č. 10). 

Na plášti budovy nad každým vstupem navrhuji osvětlení vstupu s kombinací 

pohybového čidla typu Massive Faro 74943/21/31. Takto zabezpečený prostor vchodu  

do budovy je funkční při snížené viditelnosti a nočních hodinách s časovým intervalem 

doby osvětlení. Osvětlení vchodů slouží především k identifikaci vstupujících osob 

zaměstnancům školky a napomáhá také lepšímu záznamu kamer. Na přední plášť budovy 

navrhuji nainstalovat bezpečnostní kamery typu EYE-02 (obrázek č. 12), které jsou 

vybaveny funkcemi PIR detektoru, zvukovým čidlem, dosvícení obrazu, detektorem 

rozbití skla a další. Kamery budou monitorovat přední stranu pláště budovy a části 

pozemku a oplocení. Kamerový systém je funkční 24 hodin denně bez závislosti PZTS 

s nastavitelným časovým intervalem nahrávání. Tyto kamery komunikuji bezdrátově 

prostřednictvím GSM sítě. Např. při narušení objektu přenášejí obrázky na mobilní 

telefon, e-mail. Na přední část pláště budovy je vhodné umístit venkovní sirénu 

s blikačem typ JA-180A (obrázek č. 11).  
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Návrh dražší varianty 

Použijeme stejné prvky zabezpečení, které jsem navrhla u varianty levnější. 

Přední vstupní dveře bych opatřila elektromechanickými samozamykacími zámky typu 

Abloy EL560. Navíc bych doplnila všechna okna magnetickými kontakty (obrázek  

č. 11). Dále navrhuji instalovat kamerový systém (obrázek č. 12) po celém plášti budovy, 

čímž by byla dosažena kontrola celého obvodu pláště budovy, tj. na každý roh pláště 

budovy umístit 2 kamery. 

 

 

 

Obrázek č. 11: Magnetické kontakty typ SA-201-A [38] 

Obrázek č. 13 Venkovní siréna JA-180A [36] 

Obrázek č. 12: Bezpečnostní kamera typ EYE- 02 [33] 
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5.3 Prostorová ochrana 

Návrh levnější varianty 

Pro zabezpečení všech místností, která mají okna, bych zvolila kombinaci 

stropního PIR čidla s detektorem tříštění skla typu BV501 (obrázek č. 14) a navrhla je 

umístit uprostřed dané místnosti. Tento typ čidel monitorují všechna okna a celý prostor 

místnosti. Všechny dveře jsem vybavila magnetickými kontakty (obrázek č. 11), kromě 

dveří prádelny, WC a sprch, šatna 1, 2 a chodba 3. Všechny dveře opatřené 

magnetickými kontakty bych vybavila bezpečnostní vložkou Guard G550, zámkem typu 

Hobes K 113 a kováním. Ředitelnu bych opatřila bezpečnostními dveřmi typu 

SHERLOCK Basic. V místnostech chodba 1, 1B, 2 bych volila vnitřní PIR čidla typu 

JA-150P (obrázek č. 15). Dále bych rozmístila tísňové tlačítkové hlásiče JA-188J 

(obrázek č. 16) ve všech zádveřích, ředitelně, sborovně, kuchyni a v obou třídách. 

V obou třídách jsou navrhnuty videotelefony, které jsou propojeny s předními vstupními 

dveřmi 1, 2. Klávesnice KL/PZTS (obrázek č. 17) pro včasné vypnutí či zapnutí systému 

PZTS se nachází v prostoru zádveří 1, 2. V místnosti ředitelny je umístěna ústředna 

PZTS s kombinací CCTV (obrázek č. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Stropní PIR 

čidlo s detektorem tříštění 

skla typ BV501 [32] 

Obrázek č. 15: PIR čidlo typ JA-150P  [35] 
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Návrh dražší varianty 

Dražší varianta je obdobně navržena jako levnější varianta, s rozdílem většího 

počtu magnetických kontaktů dveří místností šatna 1, 2 a chodba 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Tísňový tlačítkový 

hlásič typ JA-188J [37] 

Obrázek č. 17: Bezdrátový přístupový 

modul s klávesnicí typ JA- 153E [30] 

Obrázek č. 18: Ústředna typ JA-106K [34] 
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5.4 Předmětová ochrana  

Ředitelnu jsem vybavila vestavěným trezorem typu KP45/II (obrázek č. 19). Skříně  

ve sborovně a ředitelně navrhuji opatřit bezpečnostními zámky jak u levnější, tak dražší 

varianty. 

 

Obrázek č. 19: Trezor typ KP45/II [31] 

 

5.5 Režimová ochrana 

Provoz školky a otevírací doba v pracovní dny, dny volna a během svátků je 

stanoven ředitelem/kou školky a pracovní doba zaměstnanců je flexibilní dle potřeb 

klienta. To znamená, že každý zaměstnanec má svůj kód vstupu určený pro zablokování 

a odblokování objektu a potřebné klíče od branek a bran s označením K0 a vstupních 

dveří pláště budovy s označením KP.  

Funkce PZTS/KL – systém zastřešení objektu je nastaven pouze v základní verzi 

a to funkcemi zablokování vše, odblokování vše. Po vstupu předními vstupními dveřmi 1 

nebo 2 se spustí časový limit na odblokování systému PZTS ze střežení objektu. To platí 

také pro opuštění objektu poslední osobou. Po zadání kódu se spustí aktivace systému 

střežení a časový limit pro opuštění prostoru a zamčení hlavních vstupních dveří.  

Po uplynutí časového limitu nebo zadání špatného kódu se spustí alarm. K jeho odvolání 

slouží předem stanovená hesla na KL/PZTS, nebo telefonicky s PCO PČR nebo firmou 

ostrahy. Takto stanovenými funkcemi se zablokuje nebo odblokuje celá budova kromě 

místnosti ředitelny. To znamená, že ředitel/ka má navíc samostatný kód vstupu na PZTS/ 

KL a samostatný klíč K3 ke dveřím do ředitelny. Ředitel/ka jako jediná osoba má přístup 

ke klíči s označením KX, který slouží k otevření všech dveří přidělených do režimové 

ochrany. Zaměstnanci mají přístup po odblokování systému do všech prostor školky a 
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určitých místností se zámky dveří s označením K1, K2. Pohyb zaměstnanců a  používání 

klíčů je stanoven vnitřním řádem režimu vstupu a pohybu v objektu školky.   

Jedná se především o samostatné prostory nebo vstupy, které mají své univerzální 

zámky a klíče, tzv. systém generálního klíče. Jakákoliv ztráta nebo poškození klíčů musí 

být neprodleně ohlášená nadřízenému zaměstnanci. 

KX – generál klíč (umožňuje otevření všech zámků objektu školky) 

K0 – branky, brány (pouze k těmto zámkům) 

KP – přední vstupní dveře 1, 2, vstupní dveře 3, zadní vstupní dveře 1A, 2A, 

dveře 1, 2, 3, 1A, 2A (pouze k těmto zámkům) 

K1 – chodba 1, 2, 1B, šatna 3, úklidová místnost, kuchyně, sborovna (pouze 

k těmto zámkům) 

K2 – chodba 1A, 2A, šatna 1, 2, třída 1, 2 (pouze k těmto zámkům) 

K3 – ředitelna (pouze k těmto zámkům) 

Rozmístění jednotlivých klíčů je zobrazeno v příloze č. 3. 

 

5.6 Souhrn financí k realizaci zabezpečení  školy 

 

Souhrn financí k realizaci zabezpečení levnější varianty 

V tabulce č. 5, 6 jsem zaznamenala všechny důležité údaje navrhovaného 

zabezpečení levnější varianty a vyznačené prvky zabezpečení levnější varianty a jejich 

rozmístění, viz Příloha č. 1. 

 

Tabulka č. 5: Finanční zhodnocení levnější varianty, část 1 

Návrh levnější varianty 

Bezpečnostní prvek Typ Cena kusu [Kč] kusů Cena [Kč] 

Drátěné panelové oplocení Panel Lario 646 87 56202 

Branka ZN Egidia 7797 4 31188 

Brána ZN Egidia 17869 2 35738 

Bezpečnostní vložka Guard G550 729 33 24057 

Bezpečnostní kamera EYE-02 7818 2 15636 

Venkovní osvětlení Massive Faro 397 5 1985 
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Tabulka č. 6: Finanční zhodnocení levnější varianty, část 2 

Barevný vstupní antivandal KVL-C303i 4650 2 9300 

Videotelefon se sluchátkem KVM-301-4 2100 3 6300 

Venkovní siréna s blikačem JA-180A 2623 1 2623 

Magnetické kontakty  SA-201-A 86 27 2322 

Bezpečnostní kování Rostex R1/O/72 2555 5 12775 

Elektronický zámek BEFO PROFI 899 2 1798 

Zadlabací bezpečnostní zámek HOBES K119 1397 5 6985 

Zadlabací bezpečnostní zámek HOBES K113 415 22 9130 

Interiérové kování Laura 402 22 8844 

Tísňový hlásič JA-188A 808 12 9696 

Klávesnice PZTS JA-153E 2395 2 4790 

PIR čidlo JA-150P 1579 3 4737 

Stropní PIR BV501 835 11 9185 

Bezpečnostní dveře SHERLOCK Basic 14793 2 29586 

Ústředna  JA-106KR 10476 1 10476 

Trezor KP45/II 18295 1 18295 

Celková suma 311648 

 

Souhrn financí k realizaci zabezpečení levnější varianty 

V tabulce č. 7, 8 jsem zaznamenala všechny důležité údaje navrhovaného 

zabezpečení dražší varianty a vyznačené prvky zabezpečení dražší varianty a jejich 

rozmístění, viz Příloha č. 2. 

 

Tabulka č. 7: Finanční zhodnocení dražší varianty, část 1 

Návrh dražší varianty 

Bezpečnostní prvek Typ Cena kusu [Kč] kusů Cena [Kč] 

Drátěné panelové oplocení Panel Lario 646 87 56202 

Podhrabová zábrana 250x30x5 422 83 35026 

Branka ZN Egidia 7797 4 31188 

Brána ZN Egidia 17869 2 35738 

Visací zámek Hermes 648 2 1296 
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Tabulka č. 8: Finanční zhodnocení dražší varianty, část 2 

Bezpečnostní vložka Guard G550 729 33 24057 

Bezpečnostní kamera EYE-02 8076 8 64608 

Venkovní osvětlení Massive Faro 397 5 1985 

Barevný vstupní antivandal KVL-C303i 4650 2 9300 

Videotelefon se sluchátkem KVM-301-4 2100 3 6300 

Venkovní siréna s blikačem JA-180A 2623 1 2623 

Magnetické kontakty  SA-201-A 86 71 6106 

Bezpečnostní kování Rostex R1/O/72 2555 5 12775 

El.samozamykací zámek Abloy EL 560 13756 2 27512 

Zadlabací bezpečnostní zámek HOBES K119 1397 3 4191 

Zadlabací bezpečnostní zámek HOBES K113 415 22 9130 

Interiérové kování Laura 402 22 8844 

Tísňový hlásič JA-188A 808 12 9696 

Klávesnice PZTS JA-153E 2395 2 4790 

PIR čidlo JA-150P 1579 3 4737 

Stropní PIR BV501 835 11 9185 

Bezpečnostní dveře SHERLOCK Basic 14793 2 29586 

Ústředna  JA-106KR 10476 1 10476 

Trezor KP45/II 18295 1 18295 

Celková suma 421582 
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6 Porovnání zabezpečení mateřských školek v  České 

republice a zahraničí  

Sociální a společenské prostředí je velmi spjato s úrovní zabezpečení objektu. 

V ČR jsou soukromé školky na velice dobré úrovní. Vlastníci těchto školek často bývají 

movitými osobami, což odpovídá i technickému zabezpečení těchto školských zařízení. 

To také znamená, že rodičovské příspěvky se radikálně liší od rodičovských příspěvků  

ve státních školkách. Tyto soukromé školky se snaží nabídnout dětem zcela výjimečné 

programy a vzdělání předškolního věku a tím se posunout výše v žebříčku popularity. 

Platí zde pravidlo přímé úměrnosti, čím je klient spokojenější, tím máme předpoklad  

pro lepší budoucnost školky. Není tajemstvím, že mezi klienty těchto školek patří 

majetnější lidé a podnikatelé. Tyto klienty často spojuje jedna hlavní věc a tím je čas. 

Kvůli pracovnímu vytížení nemají dostatek času na vyzvedávání dětí v určitou hodinu, 

jak je tomu ve státních školkách, a proto si raději připlatí za služby s tímto spojené.  

Např. delší pobyt dítěte ve školce nebo v některých případech vyzvednutí či odvoz dětí. 

Tento úsudek jsem získala po zhlédnutí několika soukromých mateřských školek 

v Ostravě, např. Monty školka.  

Státní mateřské školky jsou často závislé na rozpočtu krajů či měst. S klesajícím 

počtem narozených dětí jsou školky podle situace nuceny jednat. V menších obcích jsou 

často z tohoto důvodu školky uzavřeny, sjednoceny do jedné nebo je jejich provoz 

značně omezen. Méně dětí znamená pro státní školky také méně financí formou 

rodičovských příspěvků. Proto jsou nuceny věnovat pozornost jiným primárnějším 

aktivům a zabezpečení objektu je někdy řešeno až na druhém místě. Ve městech je 

situace poměrně jiná, zde je počet dětí vysoký a finance na dostačující zabezpečení a 

provoz školek se většinou najdou. 

Ve srovnání s jinými státy, např. Polskem, Slovenskem, Maďarskem je situace 

poměrně stejná. Směrem dál na východ, jako je Ukrajina, některé části Ruska, zde je 

vidět obrovská změna zapříčiněná sociální situací. Některé státy ležící východněji a dále 

do Asie jsou rády, že nějaké školské zařízení vůbec mají. [29] V těchto lokalitách je 

otázka bezpečnosti velmi spjata s kriminalitou, např. únosy dětí nebo hrozba 

teroristického útoku.  

Naopak v západních zemích se situace poměrně zlepšila a není tajemstvím, že tomu 

právě přispěly ony zmíněné problémy ve východních zemích. Hrozba a strach 
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z teroristických útoku a stále se zvyšující kriminální činnost nutí rodiče mít své děti 

v bezpečné školce. Jako příklad bych nastínila častější střelby ve školských zařízeních 

v USA, či v poslední době u našich západních sousedů. Proto v Americe a nejen tam 

zavedli přísnější bezpečnostní prohlídky, což směřovalo k zavedení nových 

bezpečnostních opatření, či vylepšení bezpečnostního systému. [39] 

Dá se říci, že se zabezpečením školek souvisí mnoho faktorů od politické či 

finanční situace, náboženství nebo vnímání místních kultur, či lokalitou, ve které se 

školka nachází. V celkovém měřítku si myslím, že úroveň zabezpečení školek v ČR je 

průměrné. 
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7 Závěr  

Cílem mé práce bylo popsat rizika spojená s objektem mateřské školky a na 

základě technických znalostí a praktických poznatků jsem navrhla dvě řešení pro 

minimalizaci nebezpečí v tomto objektu.  

První část jsem věnovala právním předpisům, technickým normám a teoretickým 

informacím vybraných možných prvků zabezpečení souvisejících se zabezpečením této 

mateřské školky. 

V druhé části jsem provedla analýzu bezpečnostních rizik pomocí dvou různých 

metod - stanovením nejpravděpodobnějších nebezpečí Ishikawovým diagramem a 

metodou FMEA k výpočtu rizika za užití Paretova diagramu a grafického znázornění 

Lorenzovou křivkou. Na základě určení nejpravděpodobnějších možných rizik a  

po provedené bezpečnostní analýze jsem vyhodnotila, že mezi největší hrozby patří 

především vniknutí do prostorů školky během dne, vniknutí okny, dveřmi, úmysl či 

nedbalost zaměstnanců a ostatních osob, neboť předvídat chování lidí je ve značné míře 

zcela nemožné. Dalšími nežádoucími hrozbami jsou nedostačující prvky obvodové 

ochrany, zničení oplocení. Nedostatečná funkčnost a špatná instalace PZTS. Z hlediska 

režimové ochrany nedostatečná kvalifikace zaměstnanců. 

Na základě těchto poznatků jsem navrhla dvě varianty zabezpečení objektu -  

levnější a dražší variantu. Při zhotovení těchto návrhů se po domluvě nepočítalo s 

finančním omezením.   

V návrhu levnější varianty jsem použila drátěné panelové oplocení, které je podle 

mého uvážení dostačující pro zabezpečení prostoru mateřské školky. Na vstupní branky a 

brány opatřené bezpečnostními zámky a kováním jsem použila bezpečnostní vložky.  

Plášť budovy jsem doplnila o kamerový systém, který snímá pohyb před hlavními vstupy 

do objektu školky. Proto je jakákoli osoba, která se pohybuje před hlavním vstupem do 

prostoru, nahrávána. Dvoje vstupní dveře jsem vybavila bezpečnostními elektronickými 

zámky napojenými na videotelefon. Některá okna a dveře jsem vybavila magnetickými 

kontakty, prostory školky PIR čidly s akustickými čidly rozbití skla. V neposlední řadě 

byla navržena režimová ochrana, kterou upravují vnitřní předpisy nařízení školky. Vstup 

do ředitelny jsem opatřila bezpečnostními dveřmi. Vestavěný trezor jsem umístila do 

ředitelny a skříně jsem doporučila vybavit bezpečnostními zámky. Viz příloha č.1. 



 

41 

 

V dražší variantě jsem se rozhodla drátěné panelové oplocení doplnit  

o podhrabovou zábranu. Prvky obvodové ochrany jsou stejné jako u levnější varianty. 

Zde je celý obvod budovy monitorován kamerovým systémem, tudíž je chráněn po celém 

obvodu. Všechna okna na plášti budovy a vstupní dveře jsem vybavila magnetickými 

kontakty. Přední vstupní dveře jsem v tomto případě vybavila samozamykacím zámkem 

a některé vnitřní dveře jsem opatřila o další magnetické kontakty stejně jako v případě 

levnější varianty. Stropní PIR čidla s akustickým rozbitím skla jsou navržena shodně  

s levnější variantou. Předmětová ochrana je taktéž řešena vestavěným trezorem a 

bezpečnostními zámky skříni. Viz příloha č. 2. 

Při narušení objektu a aktivaci systému PZTS vyšle ústředna signál, nebo textovou 

zprávu na DPPC Městské policie nebo výjezdové skupiny bezpečnostní agentury podle 

nastavení ústředny. 

U návrhu zabezpečení objektu je zajisté zohlednit lokalitu nacházejícího se objektu, 

k jakému účelu je využíván, co je nutné chránit a kdo se v daném objektu nejčastěji 

vyskytuje. Vhodně zvolená analýza a její správné vyhodnocení jsou aspekty mající 

zásadní vliv na konečnou práci. Nesmíme také opomenout finanční prostředky, které jsou 

v dané situaci k dispozici.  

V závěru této práce jsem se věnovala porovnávání stavu zabezpečení mateřských 

školek, jak v České republice, tak v zahraničí a dovoluji si hodnotit zabezpečení školek  

u nás jako průměrné. Myslím, že záleží především na umístění a provozovateli subjektu 

školky, ale také na hospodářském a společenském postavení dané země. 

Věřím, že vyplývající poznatky této práce by mohla daná mateřská školka využít a 

tím jsem splnila cíl mé práce. 
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