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Anotace 

KOPERDÁK, Zdeněk. Projekt fyzické bezpečnosti střední školy. Ostrava, 2017. 65 

stran. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Věra Holubová, Ph.D.. 

Diplomová práce se zabývá projektem fyzické bezpečnosti střední školy se 

zaměřením na zajištění bezpečného vstupu do objektu. Popisuje stávající stav fyzické 

ochrany ve vybrané střední škole a navrhuje změny pro zlepšení tohoto stavu. Na základě 

analýzy rizik jsou identifikována ta nejkritičtější rizika a na ty jsou navrhována opatření, 

minimalizující rizika plynoucí z překonání těchto slabých míst. Součástí této práce je rovněž 

variantní řešení zabezpečení vstupu a jejich finanční posouzení. 

Klíčová slova: 

fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy, režimová ochrana, analýza rizik, střední škola 

KOPERDÁK, Zdeněk. Physical protection of the high school. Ostrava, 2017.65 p.. 

Thesis on the Faculty of security engineering VŠB – TU Ostrava at the Security service 

department. Supervisor of this thesis is Ing. Věra Holubová, Ph.D.. 

The thesis deals with the physical security project of the high school with a focus 

on ensuring safe entry into the building. Thesis describes the current status of physical 

protection in choosen high school and propose amendments to improve this situation. Based 

on the risk analysis proposed measures to minimalize the risks of overcoming weakneses. 

This work also contain a variant solutions of secure access to building and financial 

assessment of proposals. 
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physical protection, mechanical security barier systems, alarm security and 
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Úvod 

V současnosti je stále více kritizována úroveň zabezpečení školských zařízení 

v návaznosti na poslední události v tuzemsku i zahraničí. Společnost si začíná uvědomovat 

stále větší potřeby chránit měkké cíle.  

Ochrana měkkých cílů je velmi problematická a zajistit adekvátní úroveň ochrany 

není mnohdy ani možné. V tomto případě se ale jedná o uzavřený objekt, do něhož 

v současné době vedou pro širší veřejnost pouze jedny hlavní vstupní dveře. 

Termín měkké cíle zatím není přesně definován a v této práci vycházím z označení 

pro místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní ochrany proti násilným útokům 

zvenčí. Opakem jsou tvrdé cíle jejichž zástupcem bych mohl označit objekty bezpečnostních 

složek. Členění na měkké a tvrdé cíle je zejména důležité pro přístup k zabezpečení. Pro 

podporu zabezpečení škol byla vydána nová technická norma ČSN 73 4400 Prevence 

kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení 

a tato práce z ní také částečně i vychází. 

Ochranu objektů obecně realizujeme pomocí klasické ochrany, použitím 

technických prostředků, fyzickou ostrahou a režimovými opatřeními. V současné době se 

upouští od zabezpečení založených pouze na jednom z těchto komponentů a je nutné při 

efektivním návrhu zabezpečení kombinovat prostředky klasické tak technické ochrany 

doplněné o fyzickou ostrahu a režimová opatření. 

Tato práce se věnuje objektu Střední školy techniky a služeb Karviná. Tento objekt 

se nachází v problematické části Karviné přesněji Novém Městě což je patrné z policejních 

statistik trestné činnosti. Důvody vedoucí k vypracování projektu fyzické ochrany je 

především v kontrole současného stavu zabezpečení, zhodnocení jeho slabých míst, 

v návrzích, jak by se současný stav dal dále zlepšit a ve vydání nové výše zmíněné technické 

normy. Na bezpečnost objektu je kladen velký důraz což je i patrné z popisu stávajícího 

stavu zabezpečení. 

První část této práce se zabývá rešerší literatury, výčtem právních předpisů, norem, 

teoretickým základem projektování a ochraně objektů vztažené k řešenému problému. 

Druhá část práce popisuje vybranou střední školu její lokalitu, kriminalitu, prvky 

zabezpečení.  
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V návaznosti na popisnou část jsou vypracovány analýzy rizik jejichž výstupem 

jsou nejzávažnější rizika, kterým je třeba věnovat pozornost a navrhnout na ně adekvátní 

opatření. Adekvátní opatření mají podobu jednotného návrhu a variantního návrhu zajištění 

bezpečného vstupu do objektu.  

Cílem práce je zpracování návrhu zabezpečení, jenž bude dále zvyšovat úroveň 

zabezpečení a zajistí bezpečný vstup do objektu školy. Návrh zabezpečení musí být efektivní 

což bude zajištěno zvolenými kritérii pro výběr vhodného řešení. 

Závěr obsahuje shrnutí práce a je zde uveden možný přínos navrhovaného systému 

zabezpečení. 
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1. Rešerše 

Kapitola zmiňuje vybrané literární prameny potřebné pro zpracování tématu 

„Projekt fyzické bezpečnosti střední školy“. 

BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public 

History, 2001., 400 s. ISBN 80-864-4504-6. 

Tato kniha poskytuje ucelený pohled na problematiku bezpečnosti institucí a 

občanů. Pojednává přehledně o bezpečnosti a prevenci kriminality v návaznosti na policii 

české republiky, občana a instituce. Dále je návodem pro provádění bezpečnostních expertíz. 

Kniha také pojednává o systému ochrany majetku, popisuje činnost soukromých 

detektivních služeb, informační bezpečnosti a rozebírá problematiku konkurenčního 

zpravodajství. V poslední řadě pak kniha popisuje postavení městské policie a jejich 

strážníků. [1] 

Pro tuto práci byla důležitá zejména část knihy věnovaná ochranně majetku a osob 

která poskytuje ucelené informace o prostředcích fyzické a technické ochrany, zejména pak 

o systémech kontroly vstupu a docházkových systémech. A v neposlední řadě kapitola 

věnovaná bezpečnostní expertíze, která mi poskytla vhled do problematiky bezpečnostního 

plánování a bezpečnostního projektu. 

 

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: 

Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7 

Publikace uceleně poskytuje popis detektorů narušení včetně principů funkce 

a zmínění příslušných norem které je blíže specifikují. Dále se věnuje elektronickým 

bezpečnostním systémům, projektováním zabezpečovacích systémů a právním aspektům 

a vzdělávání v oblasti ochrany objektů. [2] 

V oblasti detektorů mi poskytla podrobné informace o jejich fungování a v oblasti 

projektování ucelený vhled do této problematiky zejména do problematiky provádění 

bezpečnostního posouzení objektu. 
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KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. [S.l.: s.n.], 

2003. ISBN 80-902938-2-4. 

Kniha přehledně zpracovává vhled do problematiky mechanických zábranných 

systémů, poplachových zabezpečovacích systémů, elektronické požární signalizace 

a kamerových systémů. V poslední řadě se věnuje přepěťovým ochranám v těchto 

systémech. [3] 

Tato publikace mi poskytla cenné informace ohledně IP kamerových systémů, které 

jsem použil při obhlídce objektu a popisu jeho stávajících částí. 
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2. Právní část 

Fyzickou ochranu osob a majetku neupravuje v současnosti žádný ucelený právní 

předpis. Je nutné znát zákony, normy a související vyhlášky které se dané problematiky 

týkají. V této kapitole je uveden výčet těchto právních úprav. 

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava české republiky 

Deklaruje základní práva, svobody občanů a demokratické principy České 

republiky. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. 

[4] 

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

předpisů 

Zaručuje svobody a práva jako nedotknutelná a nezrušitelná. Ochrany objektu se 

týkají především ustanovení: 

- Nikdo nesmí být zbaven života. 

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

v případech stanovených zákonem. 

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. 

- Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. 

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

v něm bydlí. [5] 

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Tento právní předpis upravuje vzdělávání ve školských zařízeních. Uvádí práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob ve vzdělávání a vymezuje působnost státní 

správy ve školství. [6] 
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Stanovuje rozsah zpracování minimální školní dokumentace jako evidence žáků, 

školní a vnitřní řád školy apod.. A také povinnost žáků a studentů, popřípadě zástupců dětí 

a nezletilých žáků tuto dokumentaci dodržovat. [6] 

Tento zákon rovněž uvádí fakt že školy a školská zařízení mají povinnost zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání. [6] 

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

Tento právní předpis upravuje vztahy mezi občanem, právnickými osobami 

a státem. Pro problematiku ochrany objektu jsou důležité zejména tyto pojmy krajní nouze, 

nutná obrana a svépomoc. [7] 

Krajní nouze – Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, 

není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit 

nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než 

újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, 

vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající. [7] 

Nutná obrana – Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo 

trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To 

neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo 

obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka 

způsobené odvracením útoku. [7] 

Svépomoc – Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, 

kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit 

vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, 

které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu 

na příslušný orgán veřejné moci. [7] 

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

Jedná se o právní předpis upravující vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

v rovině pracovněprávních vztahů. Také stanovuje povinnosti zaměstnavatele zajistit 

zaměstnanci bezpečnost při práci. [8] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon určuje, co je trestný čin a dále určuje sankce za jejich páchání. Také 

jsou v tomto zákoně uvedeny trestné činy, které nejsou trestně stíhatelné splní – li osoba 

podmínku danou v příslušném odstavci týkající se těchto činů vylučující protiprávnost. Činy 

vylučující protiprávnost uvedené v tomto zákoně jsou krajní nouze, nutná obrana, svolení 

poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. [9] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákoně je uvedena právní úprava týkající se orgánů činných v trestním 

řízení. Důležité ustanovení dotýkající se problematiky ochrany objektů je zejména zadržení 

osoby podezřelé. [10] 

„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.“ [10] 

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

Právní předpis upravující ochranu práv osob před nepříslušným zásahem do jejich 

soukromí. Tento zákon rovněž upravuje práva a povinnosti vyplývající při zpracování 

osobních údajů. 

Dle § 4 písmena a) se osobním údajem pokládá „Jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 

kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. [11] 
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Dle § 4 písmena b) se citlivým údajem pokládá „osobní údaj vypovídající 

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

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů“. [11] 

ČSN EN 1627 

Tato norma uvádí požadavky a systém klasifikace vlastností proti vloupání u dveří, 

oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Určuje požadavky na odolnost zmíněných 

stavebních prvků proti vloupání. Tato norma nezahrnuje napadení cylindrických zámků 

paklíči a napadení elektronicky ovládaných stavebních výrobků. [12] 

ČSN EN 50131-1 ED.2 

Norma zavádí požadavky na systémy PZTS z hlediska jejich provedení a vlastností 

systému. Dále určuje třídy prostředí a stupně zabezpečení, nestanovuje však konkretizované 

požadavky na dílčí komponenty systému. [13] 

ČSN 73 4400 

Norma týkající se prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci 

a užívání škol a školských zařízení. Obsahuje zásady a návrhy pro snižování rizika 

kriminality a antisociálního chování ve školách, je využitelná pro veřejné, soukromé i státní 

instituce. [14] 

Normu lze využít jen pro rizika týkající se ochrany osob a majetku a nevztahuje se 

na budovy vysokých škol. Základním cílem je posouzení rizik kriminálního a antisociálního 

chování, včetně návrhu bezpečnostních opatření. [14] 
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3. Bezpečnostní projekt 

Projekt můžeme chápat jako jedinečnou, plánovací, organizační a řídící činnost 

sledující dopředu stanovený cíl realizovaný ve vymezeném čase a prostoru při dostupnosti 

zdrojů, čerpání finančních nákladů a dosažení požadované kvality. [2] 

Zabezpečení instituce se skládá ze systému opatření jejichž primárním cílem je 

chránit instituci, vlastní organizační složky a zaměstnance před nežádoucími vnějšími 

i vnitřními vlivy. Vlivy rozumíme škody na zdraví, životě či majetku jenž mají negativní 

dopad na cíle a zájmy instituce. Pro dosažení požadované úrovně zabezpečení využíváme 

prostředky technické ochrany, fyzické ostrahy a režimových opatření. [1] 

3.1 Projektování v bezpečnostní praxi 

Komplexní bezpečnostní plán se skládá z mnoha činností a podílí se na něm 

z pravidla více lidí. Složitost a také rozsah příprav a sestavení projektu je dána jeho velikostí 

a také složitostí sledovaného cíle. Projekty obecně charakterizuje znak, kterým je snaha 

dosažení zvoleného cíle, po jehož splnění projekt končí. [2] 

3.2 Cíle projektu 

V počátcích zpracování projektu je nutná definice jeho cílů. Kdyby nedošlo k jejich 

specifikaci nebylo by také co projektovat. Cíl musí být stanoven srozumitelně a nesmí být 

zaměnitelný. Stanovený cíl musí být měřitelným a nesmí být formulován příliš obecně. 

Formulace cíle projektu vyplývá z uskutečněné bezpečnostní expertizy neboli bezpečnostní 

analýzy. [1] 

3.3 Bezpečnostní analýza 

Získané informace o zabezpečovaném objektu vytřídíme a podrobujeme je procesu 

analýzy. Jedná se o poznávací metodu, jenž postupuje od obecného ke konkrétnímu. Často 

odhalují skutečnosti, které nejsou na první pohled zřejmé a vzájemné vazby mezi nimi. Aby 

analýza měla smysl je nutné odhalit vztahy mezi jednotlivými částmi a pochopit zákonitosti 

jejich vzájemného fungování. [1] 
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Analýza by měla poskytnout odpovědi na tři fundamentální otázky, a to jaká rizika 

mohou nastat, jaká je jejich pravděpodobnost a jaké budou následky v případě selhání. [1] 

3.4 Definice úkolů 

Při projektování je nutné určit rozsah všech činností, které jsou zapotřebí splnit pro 

naplnění sledovaného cíle a určit vazby mezi těmito činnostmi. Nutná je definice kroků 

vedoucích k naplnění cíle. Důležité je rozdělit projekt na hlavní části a posléze určit časový 

harmonogram plnění dílčích úkolů vedoucích ke splnění dílčích cílů po jejichž splnění dojde 

k splnění hlavního cíle projektu. Plnění těchto úkolů lze realizovat v návaznosti či paralelně 

nezávazně na sebe což určují vazby mezi těmito úkoly. [1] 

3.5 Zdroje 

Aby došlo k naplnění cíle projektu musí být kromě definice posloupnosti provádění 

úkolů také projekt zabezpečen i materiálně. Zdroji projektu chápeme jako jeho personální 

zabezpečení, nutné vybavení a zajištění potřebných prostor. Jednotlivé složky často bývají 

kvantifikovány ve formě rozpočtu. Důležité je také stanovení doby, po kterou tyto zdroje 

budeme využívat a zda je lze použít v podobě vlastních nebo v podobě externích zdrojů. [1] 

3.6 Personální zabezpečení a stanovení odpovědnosti 

Pro odpovědné a správné dokončení projektu je zásadní určit kompetentní osoby 

zodpovědné za plnění dílčích úkolů a správu celého projektu. Po správci projektu se 

požaduje, aby daný projekt dokončil včas, nepřekročil dané termíny plnění a splnil jeho 

hlavní cíl. [1] 

3.7 Realizace 

Realizací označujeme zpravidla jako nejdůležitější částí projektu a vyjadřuje 

naplnění cíle bezpečnostního projektu. Implementace projektu je velmi důležitým krokem 

v jeho fázi, kdy dochází ke změnám v dosavadním systému zabezpečení. Každá změna 

v organizaci zákonitě vyvolá další. Nejčastěji však změny znamenají komplexní přístup 

k řešení bezpečnostní situace. [1] 
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4. Ochrana objektů 

Ochrana objektů proti narušení je realizována pomocí kombinace jejich základních 

prvků: 

• Technické ochrany 

• Fyzické ostrahy 

• Režimových opatření 

Prvky technické ochrany můžeme dále rozdělit na prvky MZS, PZTS a ostatní. 

Režimová opatření lze rozdělit do dvou skupin, a to vnější a vnitřní vztaženo k jejich 

působnosti. [1] 

4.1 Technická ochrana 

Tato ochrana v sobě obsahuje prvky, jenž možnému narušiteli ztěžují nebo 

zamezují v narušení námi chráněnému zájmu. U těchto prvků jasně převládá vliv 

technologie. Úroveň zabezpečení chráněného zájmu je shodná s úrovní jeho nejslabšího 

článku. [1] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Tyto prostředky technické ochrany jsou historicky nejstarší a jejich funkce je dána 

zejména jejich průlomovou odolností. Průlomová odolnost charakterizuje potřebný čas pro 

překonání těchto prvků za použití daných nástrojů. Tato skupina prostředků se dále dělí na 

prostředky obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. [15] 

Prostředky obvodové ochrany zajišťují vymezení hranice chráněného zájmu. 

Vizuálně oddělují areál objektu od vnějšku. Do skupiny těchto prostředků řadíme systém 

oplocení, závor, vjezdů. Tyto hlavní komponenty doplňujeme o podhrabové a vrcholové 

zábrany. [15] 

Prostředky plášťové ochrany vymezují objekt a jsou dány stavebními prvky, 

konstrukčním řešením a otvorovými výplněmi objektu. Do této skupiny zařazujeme 

obvodové zdi, stropy, podlahy, střechy, otvorové výplně, mříže, rolety a další. [15] 
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Prostředky prostorové ochrany oddělují vnitřní prostor objektu. Řadí se zde 

oddělení vnitřního prostoru mřížemi, uzavřenými dveřmi a opatřeními vedoucí 

k znesnadnění prostupu uvnitř objektu při jeho napadení. [uhlař 15] 

Prostředky předmětové ochrany tvoří opatření směřující k zamezení manipulace 

s chráněnými aktivy. Je tvořena vitrínami, trezory, bezpečnostními schránkami apod.. [15] 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Slouží k detekci a upozornění na zjištěné nebezpečí ve střeženém objektu. 

Zjednodušeně provozovatele předem daným způsobem informuje o vniknutí do střeženého 

prostoru. Prvky PZTS dále zvyšují efektivnost klasické ochrany a fyzické ostrahy. [2,16] 

Prvky PZTS můžeme rozdělit do kategorií: 

• Dle prostorového zaměření 

• Dle způsobu předání poplachového signálu 

• Dle kategorie rizikovosti chráněného objektu 

• Dle stupně zabezpečení chráněného objektu [16] 

Systém PZTS je obecně tvořen čidly, hlásiči, ústřednami a přenosovými zařízeními. 

Každá jednotlivá část tohoto systému plní svou specifickou funkci a dohromady tvoří tzv. 

„zabezpečovací řetězec“. [1] 

Čidla jsou zařízení, která reagují na fyzikální změny ve střeženém prostoru 

vyvolané jeho narušením. Samotná čidla při narušení předávají poplachový signál ústředně. 

Dále se dělí: 

• Dle způsobu napájení 

• Dle vyzařování do střeženého prostoru 

• Dle charakteru střežené oblasti 

• Dle tvaru detekční charakteristiky 

• Dle schopnosti obnovy 

• Dle střežené zóny 

• Dle použitého fyzikálního principu [2] 
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Ústředna je zařízení, jenž přijímá a vyhodnocuje signály vysílané čidly a dále je 

předává na předem určená místa předem určenými datovými komunikacemi. Ovládá 

zařízení, napájí systém v případě drátových verzí, umožňuje oprávněným uživatelům měnit 

stav střežení a umožňuje diagnostiku celého systému. Jedná se o nejdůležitější prvek 

systému PZTS. Dle způsobů propojení dělíme ústředny na smyčkové, s přímou adresací 

čidel, systémy smíšené a bezdrátové. [3] 

4.2 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejúčinnější a zároveň nejnákladnější část systému ochrany. Je 

realizována pracovníky na pozicích hlídačů, vrátných, strážných, soukromou bezpečnostní 

službou či Policií. Pro zajištění její co nejvyšší efektivity je kombinována s ostatními 

prostředky ochrany. [16] 

Jejím hlavním cílem je zabezpečit ochranu osob a majetku, čehož dosahuje pomocí: 

• Kontrolní propustkové činnosti 

• Kontrolní činnosti 

• Střežením objektů 

• Realizací bezpečnostních opatření 

• Kontaktováním míst poskytující pomoc 

• Zajištěním dalších zájmů zákazníka 

• Spoluprací se složkami IZS 

Pro dosahování těchto cílů využívá metody fyzické ochrany. Takto označujeme 

stanovený způsob nebo postup jenž vede ke splnění stanoveného cíle. Metody fyzické 

ochrany můžeme popsat jako systém principů, zákonů a teoretických pomůcek. [1] 
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4.3 Režimová opatření 

Jedná se o pomyslné zastřešení všech předešlých prvků ochrany. Jsou to veškerá 

organizační, administrativní a věcné uspořádání činností, vztahů a procesů. Tato opatření 

mají za cíl sladit funkce všech prvků ochrany. Tato opatření jsou dána směrnicemi 

a dokumenty určeného podniku. Důležité pro správnou funkci režimových opatření je třeba 

dbát na jejich dodržování. [1] 

Do základních dokumentů režimové ochrany řadíme: 

Statut organizace 

Organizační řád 

Pracovní řád 

Spisový řád 

Skartační řád 

Pravidla užívání technických prostředků [1] 
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5. Popis objektu střední školy techniky a služeb 

Tato kapitola se věnuje popisu objektu. Zabývá se historií objektu, popisem budov 

v areálu školy a jejího okolí. Závěrem popisuje také stávající zabezpečení budov a areálu 

včetně stávajícího stupně zabezpečení. 

5.1  Historie 

Škola vznikla roku 1950 jako odezva na zvýšenou potřebu kvalifikovaných 

pracovních sil v hornictví. Zvýšená potřeba byla především dána restrukturalizací 

a znárodněním dolů a nerostného bohatství po druhé světové válce. Jako první tedy byla ve 

škole realizována příprava studentů na hornické povolání. Zřizovatelem školy byla tehdy 

společnost OKD. [17] 

Na školu od jejího vzniku byly navázány důlní učňovské úseky, které však 

v návaznosti na privatizaci OKD a oddělením školy od společnosti ukončili dlouholetou 

spolupráci. Od roku 1991 se tak škola zaměřuje již na výuku klasických učebních oborů jako 

jsou například automechanik, cukrář či strojník požární techniky. [17] 

Roku 1993 došlo k přejmenování školy na Střední odborné učiliště řemesel a služeb 

a dalšímu rozvoji školy. Rok poté se škola opět přejmenovala z důvodu změn v učňovském 

školství a nesla název Integrovaná střední škola Karviná – Nové Město. [17] 

Roku 1997 došlo ke sloučení školy se Středním odborným učilištěm technickým 

v Karviné z důvodu racionalizace středních škol. [17] 

Nyní škola nese název Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková 

organizace, který má od roku 2006. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Nyní provádí 

výuku zakončenou výučním listem či maturitou a nabízí studentům také nadstavbové 

vzdělání. Areál školy je situován v Karviné Novém Městě a pojme až 1300 studentů. [17] 

5.2 Okolí školy 

Areál střední školy se nachází v Karvinské městské části Nové Město. Jedná se 

o část Karviné s bohatou kriminální činností.  
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Okolí budovy je možno vidět na obrázku číslo 1. Na téže obrázku jsou zvýrazněny 

budovy školy modrou barvou, zelenou barvou je znázorněn plot a červenou barvou je 

zvýrazněn pracovní úřad který se nachází v téže areálu na budovu školy bezprostředně 

navazuje, avšak tyto dvě budovy spolu již nejsou nijak propojeny mají pouze jednu 

společnou zeď. 

Z obrázku je mimo jiné také patrné přilehlé školní oplocené hřiště a školní dvůr. Na 

obrázku naopak není zakreslena spojovací chodba vedoucí v úrovni druhého podlaží přes 

školní dvůr. 

Na severu od školy se nachází park, severo-východně pak hornická nemocnice za 

kterou stejným směrem leží průmyslová zóna. Východním směrem od školy leží mateřská 

škola dále městský magistrát a fotbalový stadion. Jiho-východním směrem leží zástavba 

zděných třípatrových domů. Jižním směrem je opuštěný areál Slezské univerzity v Opavě 

a pod ním vzdušnou čarou 150 m leží služebna PČR. Jiho-západním směrem od budovy se 

rozkládá náměstí budovatelů na jehož konci nalezneme ubytovnu a budovu správy 

sociálního zabezpečení. Západně a severo-západně od školy se nachází hustá zástavba 

nižších cihlových bytových domů. 

 

Obrázek 1- Mapa areálu školy a přilehlého okolí [autor] 
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5.3 Budova školy 

Škola se skládá z budov, které jsou částečně propojeny a částečně se vstup řeší přes 

školní dvůr. Rozdělení jednotlivých budov a možné vstupy a vjezdy je možné vidět na 

obrázku číslo 2. Hlavní vstup je řešen v budově A. Objekt v nedávné době prošel 

rekonstrukcí, vyměnili se okna, dveře a budovy A až F byly zatepleny. 

 

Obrázek 2- Schéma rozdělení budov se zakreslenými vstupy a oplocením areálu [autor] 

K budovám náleží tři parkoviště pro zaměstnance školy situovány před budovou A 

a F a jedno parkoviště ve dvoře areálu. Tyto parkoviště jsou označeny P (parkoviště před 

budovou A), PSV (parkoviště služebních vozidel ve dvoře areálu) a PÚP (sdílené parkoviště 

s úřadem práce u budovy F). Před budovou A se navíc nachází úschovna kol.  

Budova A celkem o pěti podlažích se sklepením a plochou střechou je situována 

směrem k hlavní ulici tř. Osvobození. V budově je realizován hlavní vhod do budovy školy. 

V této budově se nachází recepce, šatny, místnost serverovny, učebny teoretické výuky, 

počítačové učebny, administrativní zázemí školy, kuchyně včetně jídelny a kryt CO. Budova 

A je spojena chodbou s budovou B a mimo hlavního vstupu lze do budovy vstoupit přes dvůr 

a ze severní strany kde je realizována rampa a vstup do školní kuchyně. 
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Budova B celkem o dvou podlažích s plochou střechou a sklepením je hlavně 

využívána jako spojovací chodba mezi budovami A a C. Ve sklepení budovy se nachází 

sklad. Jsou zde celkem dva vstupy ze dvora areálu, jeden vjezd do sklepení a jedeny dveře 

vedoucí do prvního nadzemního podlaží. 

Budova C celkem o třech podlažích v jejichž prostorech jsou umístěny místnosti 

odborného výcviku oboru cukrář, kuchař číšník, zámečník a elektrikář dále sklady, dílny 

a kabinety. V této budově se nacházejí dva vstupy, a to ze dvora areálu. Jeden se používá 

jako hlavní vstup na dvůr, a tedy spojení s dílnami v protější budově, druhý vstup je vjezd 

do dílen umístěných v suterénu budovy. 

Budova D v níž se nacházejí místnosti tělocvičny, posilovny, gymnastického sálu 

a svařoven, celkem o dvou podlažích, není podsklepena a v nedávné době prošla 

rekonstrukcí z důvodu nevyhovující střechy. 

Písmenem E je označena spojovací chodba, která v úrovní druhého nadpodlaží 

spojuje budovy C a F. 

Budova F celkem o čtyřech podlažích je podsklepena a je v ní realizováno celkem 

devět vstupů převážně formou dvoukřídlých vrat. Čtyři vstupy jsou z vnějšku, a to směrem 

z ulice tř. Družby, tři z těchto vstupů jsou vjezdy do dílen a jedny dveře vedoucí do přízemí 

budovy směrem od úřadu práce. Přístup k těmto vstupům je podmíněn závorou a mimo 

pracovní dobu zamčenou bránou. Zbylých pět vstupů umožňují vstup do budovy ze dvora 

z těchto pěti vstupů jsou to dva vjezdy a troje dveře.  V této budově se nacházejí prostory 

kino sálu, CNC dílny, dílny automechaniků, klempířů, truhlářů, stolařů, instalatérů, různé 

oborové učebny, svařovny, a kabinety. 

V budově G přístupné pouze přes dvůr areálu je umístěn tepelný výměník. Do této 

nepodsklepené budovy vedou jedny dvoukřídlé vrata. 

Budova H byla autosalónem ale v dnešní době se již nevyužívá, a proto se jí již dále 

nebudu zabývat.  

Vnitřní prostor, dvůr areálu je přístupný z ulice Fučíková slouží jako parkoviště pro 

služební auta školy, dále je v tomto prostoru realizován venkovní sklad materiálu a používá 

se také převážně pro přístup k dílnám v budově F a svařovnám v budově D. Vjezd je 

podmíněn dálkově ovládanou brannou. 
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5.4 Aktiva 

U aktiv se zaměřuji na ty, které mají pro potencionálního pachatele význam jako 

notebooky, počítače, projektory a vozový park, jedná se o majetek, který lze relativně snadno 

zcizit a rychle zpeněžit mimo jiné také aktiva ve formě materiálu a nářadí což by mohly být 

aktiva v hledáčku pachatele zevnitř. Uvažuji také velké stroje a CNC jelikož kdyby došlo 

k vloupání a poškození těchto strojů vznikla by pro školu velká škoda. 

Soupis aktiv můžete vidět v tabulce číslo 1. Přibližné počty a průměrná cena 

jednotlivých aktiv byla stanovena zástupcem ředitele pro praktické vyučování. 

Tabulka 1- Aktiva školy [autor] 

AKTIVA Kusů Průměrná cena (Kč) Celkem (Kč) 

PC 190 12000 2280000 

Notebooky 50 13000 650000 

Projektory 50 18000 900000 

Tiskárny 35 10000 350000 

3D tiskárna 1 100000 100000 

CNC 1 10000000 10000000 

Obráběcí stroje 15 30000 450000 

Vybavení dílen a nářadí 4500 300 1350000 

Služební auta 6 200000 1200000 

Celková aktiva 17280000 

Z tabulky číslo jedna vyplývá, že celková dotčená aktiva mají objem 17 280 000 

Kč. Když aplikujeme pravidlo ALARA, které nám říká že aby bylo zabezpečení efektivní 

použijeme na zabezpečení 10 % hodnoty aktiv, vyplývá nám částka 1 728 000 Kč.  

6. Policejní statistiky trestné činnosti 

Jak již bylo zmíněno objekt se nachází v lokalitě s velkou trestnou činností. 

Územně spadá pod obvodní oddělení Karviná 1. Statistiku je možné vidět v tabulce číslo dvě 

a tři. V tabulce dvě jsou uvedena souhrnná statistická data trestných činů z let 2013 až 2015 

a navíc jsou zde uvedeny i souhrnné údaje. Tabulka číslo tři obsahuje pouze činy týkající se 

majetkové trestné činnosti. Uvádím i souhrnné statistické údaje o trestné činnosti, aby bylo 

možné si o dané lokalitě udělat ucelený obraz. 
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Tabulka 2- Statistika kriminality [autor] 

Celková statistika kriminality oddělení Karviná 1 

Období Index kriminality Neobjasněno Objasněno Objasněno v % 

2013 563 667 579 46% 

2014 464,5 520 508 49% 

2015 435,1 448 515 53% 

2013-2015 1462,6 1635 1602 49% 

 

Tabulka 3- Statistika majetkové trestné činnosti [autor] 

Majetková statistika kriminality oddělení Karviná 1 

Období Index kriminality Neobjasněno Objasněno Objasněno v % 

2013 108,9 165 76 32% 

2014 92,6 155 50 24% 

2015 86,3 134 57 30% 

2013-2015 287,8 454 183 29% 

V tabulkách 2 a 3 je uveden index kriminality což je počet zjištěných trestných činů 

za dané období přepočtený na 10 tis. obyvatel. Dále jsou zde uvedeny počty objasněných 

a neobjasněných trestných činů a v poslední řadě procentuální vyjádření objasněných 

trestných činů vzhledem k celkovému počtu trestných činů. [17] 

Ze statistiky vyplývá že se kriminalita za dané období 2013-2015 pohybuje stále 

v podobných mezích nemá klesající ani rostoucí tendenci a drží se stále na vysoké úrovni. 
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7. Fyzická bezpečnost 

Tato kapitola se zabývá současnými prostředky fyzické bezpečnosti použitými 

v budově školy. Tato kapitola je členěna dle kategorie na prostředky technické ochrany, 

fyzickou ostrahu a v neposlední řadě se zabývá režimovými opatřeními.  

7.1 Prostředky technické ochrany 

Tato kapitola obsahuje současné prostředky technické ochrany v objektu. Pro 

přehlednost je rozdělena do dílčích podkapitol, a to mechanické zábranné systémy, 

poplachový zabezpečovací a tísňový systém a kamerový systém. 

7.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Při popisu MZS budu postupovat tak jako by k objektu přistupoval potencionální 

pachatel tedy začnu z vnějšku od perimetrické ochrany a budu pokračovat dále přes 

plášťovou, prostorovou a skončím ochrannou předmětovou. 

Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana je částečná a je tvořena plotem s vrcholovou zábranou 

a podhrabovou betonovou deskou. Plot je veden ve směru hodinových ručiček od budovy A 

přesněji od jídelny po budovu G a dále od budovy G k pracovnímu úřadu, jak je zobrazeno 

na obrázku 2 zelenou barvou. Plot navíc odděluje prostor za budovou F. 

Plot má proměnlivou výšku od 1,80 m do 2 m což je dáno členitostí terénu 

a vymezuje pozemek školy sousedící s ulicemi Gustava Morcinka, Fučikova a tř. Družby. 

Plot je opatřen pěti vjezdy. Otevírání vjezdu do dvora u budovy G a u budovy H je řešeno 

dálkově z recepce. 

Plot je po obvodu řešen svařenými železnými bloky navařenými na kulaté sloupky, 

které jsou v místě bran zesíleny. Konstrukční řešení plotu je možné vidět na obrázku číslo 3. 

Dálkově ovládané brány je možno vidět na obrázcích číslo 4 a 5. Vjezd do dvora je odlišné 

konstrukce působí masivnějším dojmem a jako vrcholová zábrana mu slouží ostnatý drát 

omotaný okolo vrchního profilu. 
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                                          Obrázek 4- Brána z ulice tř. Družby [autor] 

 

Obrázek 5- Brána z ulice Fučíkova vedoucí do dvora [autor] 

Specifickým se jeví druhý vjezd z ulice tř. Družby, kdy je vjezd realizován bránou, 

která je otevírána manuálně a je opatřena visacím zámkem a závorou, jak je patrné z obrázku 

číslo 6. Dalším specifikem je sdílení tohoto vjezdu s úřadem práce a absence vrcholové 

zábrany. Brána je otevřena v pracovních hodinách a vjezd je podmíněn závorou. 

Obrázek 3- Konstrukce plotu [autor] 
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Obrázek 6- Vjezd na parkoviště u budovy F [autor] 

Slabým místem oplocení shledávám jeho řešení u školní jídelny, kdy část plotu není 

opatřena vrcholovou zábrannou a chybí kus podhrabové zábrany. Vrcholová zábrana rovněž 

chybí u vedlejší brány vedoucí na pozemek z ulice Fučíkova. 

Areál od ulice tř. Osvobození není oplocen a vjezd na parkoviště nacházející se před 

budovou A je opatřeno závorou a další možný vjezd na toto parkoviště sklápějícími 

ocelovými sloupky. Vjezd, ocelové zábrany a betonové květináče jsou na obrázku číslo 7. 

V místě parkoviště je rovněž řešena úschovna kol, která je realizována pomocí drátěné kóje 

s bakelitovou střechou a je zajištěna visacím zámkem. Ta je na obrázku číslo 8. 

 

Obrázek 7- Vjezdy na parkoviště před budovou A [autor] 
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Obrázek 8- Úschovna kol [autor] 

Plášťová ochrana 

Tato ochrana je tvořena konstrukcí zdiva budov, okny, dveřmi a vraty. V nedávné 

době byla většina oken dveří a vrat vyměněna a splňují požadavky na třídu zabezpečení 

stupně 2 a vyšší. 

Plastová okna v prvním podlaží nejsou ve většině případů běžně dostupná, jelikož 

se nacházejí ve výšce okolo 2,5 m v závislosti na terénu. Po obvodu budov se sklepením jsou 

řešeny světlíky totožné konstrukce jako plastová okna s rozměry 90 x 50 cm. Všechna 

plastová okna jsou vybavena bezpečnostním kováním a klikami bez přídavného zámku. 

Plastová okna bufetu a účtárny jsou navíc vybavena mříží. 

Specifická je dvojice oken u budovy A které jsou osazeny 1,2 m nad zemí. Jsou tak 

snadno přístupná. Tato plastová okna shodné konstrukce se zbytkem osazených plastových 

oken je navíc polepena bezpečnostní fólií zvyšující jejich průlomovou odolnost. 

Okna výměníku tedy budovy G jsou kovová a opatřena mříží zapuštěnou do 

konstrukce budovy. Stejně konstrukčně jsou řešena okna budovy H s jedním specifikem, a to 

že jedna celá strana této budovy je prosklená. 

Hlavní vstupní portálové dveře vedoucí do budovy A přístupné z ulice tř. 

Osvobození jsou hliníkové konstrukce. Dveře jsou opatřeny bezpečnostním kováním 

a cylindrickou vložkou třídy bezpečnosti 3. Tyto dveře jsou zvenčí opatřeny koulí. Dveře 

jsou pověšeny na třech pantech a jsou odolné proti nadzvednutí. Dveře jsou ve večerních 

hodinách dobře osvětleny. Portálové dveře a vedlejší vstup je možno vidět na obrázku číslo 

9. Další dveře z též ulice jsou totožné konstrukce, vybaveny stejnými bezpečnostními prvky, 

a navíc polepy zvyšující jejich mechanickou odolnost. 
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Obrázek 9- Vstupní portálové dveře a vedlejší vstup [autor] 

Další vnější vstupy do budovy A jsou situovány z ulice Gustava Morcinka, tyto 

vstupy vedou do kuchyně. Jsou využívány pro zásobování a vývoz v době obědů. První vstup 

je možný skrze průchozí výtah vedoucí přímo do kuchyně, druhý je možný přes dvoukřídlé 

dveře plastové konstrukce opatřenými bezpečnostním kováním, ochranou proti nadzvednutí 

a cylindrickou vložkou splňující třídu bezpečnosti 2. Vstupy jsou dobře osvětleny. 

Do budovy D se lze dostat ze školního hřiště prosklenými hliníkovými dveřmi. Tyto 

dveře jsou odolné proti nadzvednutí, opatřené bezpečnostní cylindrickou vložkou třídy 2 

a bezpečnostním kováním. Tento vstup je osvětlen a je vyobrazen na obrázku číslo 10. 

 

Obrázek 10- Vstup hřiště [autor] 
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Do budovy D vedou z ulice Fučíkova dvoukřídlé plastové dveře, mají obdobné 

zabezpečení jako plastová okna, ale jsou opatřeny cylindrickou vložkou zamykající kliku. 

Dveře lze otevřít jen zevnitř budovy a jsou zvenčí opatřeny mříží ukotvenou ve fasádě 

objektu. Přístup k těmto dveřím je navíc podmíněn bránou zajištěnou visacím zámkem. 

Vstup je dobře osvětlen ve večerních hodinách veřejným osvětlením a je jej možno vidět na 

obrázku číslo 11. 

 

Obrázek 11- Vstup budova D [autor] 

Do svařoven v budově D vedou plné hliníkové dveře s bezpečnostním kováním 

a cylindrickou vložkou. Okolí dveří je dobře osvětleno. Tento vstup je za plotem vedle 

vjezdu do dvora areálu a je přístupný ze směru ulice Fučíkova. Dveře je možno vidět na 

obrázku číslo 12. 

 

Obrázek 12- Vstup svařovny [autor] 
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Další vstup z ulice Fučíková vede do budovy H. Jsou to plechové dveře odolné proti 

nadzvednutí opatřeny cylindrickou vložkou. 

Z ulice tř. Družby do objektu F vede dvojice průmyslových sekčních vrat. Ty jsou 

tvořeny zateplenými panely o tloušťce materiálu 40 mm. Tyto vrata se zasouvají pod strop 

místnosti autodílny a jedny jsou vybaveny dveřmi umožňující vstup osob bez nutnosti 

otevírat celá vrata. Vrata jsou ovládány automaticky ale v případě potřeby je lze zvednout 

i manuálně k tomu slouží klika vně vrat opatřena cylindrickou vložkou. Dveře, které jsou 

součástí vrat jsou opatřeny bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou třídy 2. Přístup 

k těmto vratům je podmíněn automaticky ovládanou brannou a prostor před těmito vraty je 

dobře osvětlen sodíkovou lampou. Sekční vrata je možné vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13- Sekční vrata autodílna [autor] 

Další sekční vrata vedoucí do budovy F jsou přístupné z parkoviště za úřadem 

práce. Tyto vrata nejsou opatřeny dveřmi pro vstup osob a jsou konstrukčně shodné 

s předešlými sekčními vraty. 

Posledními dveřmi ve výčtu vně budov jsou dvojité evakuační dveře vedoucí do 

budovy F. Tyto dveře vedou na parkoviště za úřadem práce. Tyto dveře jsou prosklené 

hliníkové konstrukce a jsou vybaveny bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou. 

Zvenčí nejsou opatřeny klikou. 

Vstupy ve dvoře objektu jsou tvořeny dveřmi a vraty. Dveře jsou popisovány od 

vjezdu do dvora proti směru hodinových ručiček. 
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První dveře vedou do budovy D přesněji do svařovny tyto dveře jsou hliníkové 

konstrukce a jsou vybaveny bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou. Další dveře 

vedoucí ze dvora do budovy D jsou hliníkové prosklené dveře vybavené cylindrickou 

vložkou a bezpečnostním kováním, tyto dveře vedou na chodbu. 

Do budovy C se lze dostat vraty nebo přilehlými dveřmi do sklepení budovy kde se 

nacházejí dílny a dveřmi opodál vedoucí do 1NP na chodbu. Dvoj-křídlá vrata i dveře jsou 

hliníkové konstrukce opatřenými cylindrickými vložkami a bezpečnostním kováním.  Dveře 

vedoucí do 1 NP jsou částečně prosklené. 

Do budovy B vedou jedny dveře a vrata. Dvoj-křídlá vrata jsou železné konstrukce 

opatřeny cylindrickou vložkou, tyto dveře vedou do sklepení, kde se nachází sklad materiálu. 

Dveře vedoucí na chodbu budovy B jsou hliníkové konstrukce s bezpečnostním kováním 

a cylindrickou vložkou. Tyto dveře jsou částečně proskleny. Vstupy do budovy B z nádvoří 

areálu je možno vidět na obrázku číslo 14. 

Obrázek 14- Vstupy budova B dvůr [autor] 

Do budovy A ze dvora vedou pouze jedny prosklené dveře hliníkové konstrukce 

vybavené bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou. 

Ze dvora do budovy F je realizováno celkem 5 vstupů. První vedoucí k dílnám 

instalatérů je realizován pomocí hliníkových prosklených dveří s bezpečnostním kováním 

a cylindrickou vložkou. Další dveře shodné konstrukce bez skleněných výplní vedou do 

prostor stolařské dílny a dvoj–křídlé dveře téže konstrukce jsou využívány pro přístup ke 

kinosálu. 
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Do budovy F se lze dostat také dvojicí dvoj-křídlých vrat hlinikové konstrukce která 

jsou vybavená bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou. Těmito vraty se lze dostat 

do svařovny a autodílny. 

Posledními v pořadí jsou ocelové vrata vedoucí do prostor výměníku tedy budovy 

G. Tyto vrata jsou opatřena dvojicí cylindrických vložek, z nichž hlavní je vybavena 

bezpečnostním kováním. 

Celkem se v prostoru dvora areálu nachází 13 vstupů. Prostor dvora je dobře 

osvětlen sodíkovými lampami, které jsou zavěšeny na spojovací chodbě E a je zde udržován 

stálý pořádek. 

Prostorová ochrana 

Je tvořena vnitřním uspořádáním budov a dveřmi uvnitř objektu. Dveře jsou 

v převážné většině případů z dutinkové dřevotřísky opatřené jednoduchým kováním 

a cylindrickou vložkou. Pro zhoršení postupu pachatele uvnitř objektu se po úklidu zamykají 

všechny vnitřní dveře.  

Výjimku ovšem tvoří zádveří hlavního vchodu, kdy vstup do budovy je tvořen 

dvojicí plastových uzamykatelných dveří. Tyto dveře jsou opatřeny cylindrickými zámky 

a elektrickým otevíráním z recepce a nejsou opatřeny klikami. Dvojici těchto dveří je možné 

vidět na obrázku číslo 15. 

Obrázek 15- Dvojice dveří v zádveří [autor] 
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Předmětová ochrana 

Tento druh ochrany je realizován pomocí příručního trezoru na drobné cennosti 

během hodin tělesné výchovy. Umístěn je v kabinetu učitele tělocviku a podle potřeby v něm 

uchovává cennosti žákům během výuky tělesné výchovy. Klíč od tohoto trezoru má učitel 

stále u sebe. 

Druhý trezor je skříňové konstrukce a slouží k uchovávání větších finančních 

obnosů a cenností. Je umístěn v hlavní budově A přesněji v účtárně. Klíče k tomuto trezoru 

vlastní hlavní účetní a ředitelka školy. 

7.1.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Dle normy ČSN EN 50113-1 byl stanoven stupeň zabezpečení objektu na stupeň 

2 tedy nízké až střední riziko. Z toho vyplývá rozmístění a použití prvků PZTS. 

V tomto případě je tento systém tvořen především třemi typy PIR čidel, 

klávesnicemi, trojicí sirén a ústřednou. Výrobcem systému je společnost Jablotron. 

Prvním typem PIR čidla je čidlo JA-83P, tento bezdrátový detektor je schopen 

pokrýt plochu až 112 m2. Disponuje digitální analýzou vstupních dat což snižuje počet 

planých poplachů. Napájeno je z baterií s udávanou dobou životnosti tři roky. Lze měnit 

jeho detekční charakteristiky dle použité čočky a nedisponuje vstupem pro připojení 

detektoru otevření dveří. 

Druhým typem PIR čidla je čidlo JA – 80P které má stejné parametry jako předešlé 

čidlo s tím rozdílem, že disponuje vstupem pro připojení detektoru otevření dveří. 

Třetím typem PIR čidla je venkovní bezdrátové čidlo JA-88P vybavené dvěma 

tamper kontakty proti stržení a otevření krytu. Čidlo je konstrukčně navrženo do prostředí 

venkovní všeobecné. Udávaná životnost baterií až 3 roky.  

V systému jsou instalovány dvě klávesnice sloužící pro programování a nastavení 

systému. První klávesnice typu JA-81F/RGB v bezdrátovém provedení je umístěna na 

recepci budovy A. Tato klávesnice umožňuje připojení detektoru otevření dveří a disponuje 

čtečkou přístupových karet. Udávaná životnost baterií výrobce je 2 roky.  

Druhá klávesnice JA-81E shodných parametrů je řešena drátově a je umístěna 

v prostoru správce objektu v budově C. 
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Dvojice venkovních bezdrátových sirén JA-80A slouží pro předání poplachu okolí 

objektu. Tyto sirény jsou vybaveny tamper kontakty a bateriemi s udávanou životností 3-5 

let dle zvoleného nastavení a akustickým výkonem 112 dB. Jedna je umístěna na zdi budovy 

A ve dvoře areálu ve výšce 2NP a druhá v podhledu konstrukce přístřešku hlavního vstupu 

do budovy A. Systém disponuje drátovou vnitřní sirénou SA-105 s akustickým výkonem 

108 dB. 

Hlavním prvkem PZTS je hybridní ústředna typu JA-83K Oasis umístěná na recepci 

budovy A. Ústředna disponuje drátovými i bezdrátovými vstupy, GSM a LAN modulem pro 

přenos poplachové zprávy, dálkovým ovládáním a programováním ústředny. Každý 

bezdrátový prvek zabírá v ústředně jednu adresu a ta jich má celkem pro bezdrátové prvky 

k dispozici 50.  

Soupis a umístění prvků je uvedeno v příloze číslo 1. 

Smyčka natur znamená že střežení prvku je stálé. Okamžitá smyčka reaguje po 

zastřežení ihned. Smyčka zpožděná reaguje na narušení s 60 sekundovým zpožděním což je 

čas potřebný k odstřežení. 

Bezdrátové karty pro odstřežení ačkoli je systém podporuje nejsou využívány. 

K odstřežení/zastřežení systému slouží trojice kódů. První master kód je využíván pro plnou 

kontrolu a programování ústředny a zná jej ředitelka a správce objektu. Druhá skupina kódů 

s omezeným přístupem slouží pouze k odstřežení/zastřežení a je využívána ředitelkou 

a správcem systému. Třetí skupina kódů je určena recepčním opět s omezenými právy pouze 

na zastřežení/odstřežení objektu.  

V případě zaznamenání narušení ve stavu střežení ústředna předává poplachový 

signál na vybraná čísla. Výstup není vyveden na dohledové centrum. 

7.1.3 Kamerový systém 

V objektu je řešen IP bezdrátový kamerový systém se záznamem. Tento systém se 

skládá ze dvou typů kamer pro venkovní a vnitřní použití dále pak ze serveru, samostatné 

počítačové bezdrátové sítě a dvou dohledových míst. 

Pro venkovní dohled jsou využívány kamery typu VIVOTEK IP7361. Tyto kamery 

bulet konstrukce disponují 2 MP rozlišením a zabudovaným IR přísvitem.  
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Pro vnitřní dohled jsou využívány kamery VIVITEK FD8161. Součástí této 2MP 

kamery je PIR čidlo reagující na pohyb ve snímaném prostoru a IR přísvit. 

Výstupy a záznamy z kamer jsou vyvedeny na recepci a v místnosti správce 

budovy. Smyčka nahrávání je nastavena na dobu tří dnů poté je záznam přemazáván. 

Dohledové pracoviště je tvořeno standartním počítačem s 17“ LCD monitorem. Formát 

výstupu je ve formátu 4:3 a na jedné obrazovce jsou současně všechny obrazy a po kliknutí 

se jeden zvětší skoro přes celou obrazovku, obraz je možné přibližovat. Mimo funkce 

sledování se počítač využívá k běžné kancelářské práci.  

Upozornění na kamerový systém se záznamem se nachází v prostoru zádveří, avšak 

chybí údaje o provozovateli systému a kdo je jeho správcem. Systém je schválen na úřadu 

pro ochranu osobních údajů. 

Rozmístění kamer a snímané oblasti jsou patrné z tabulky číslo 4. 

Tabulka 4- Rozmístění kamer [autor] 

Kamera Umístění Snímaná oblast 

VIVOTEK IP7361 Venek sloup Rampa, kuchyň 

VIVOTEK IP7361 Servrovna balkon budova A Dvůr 

VIVOTEK IP7361 Kotelna venek budova G Zadní vjezd 

VIVOTEK IP7361 Stolárna budova F Stolárna dvůr 

VIVOTEK IP7361 Škola budova A Hřiště 

VIVITEK FD8161 Šatna Hlavní šatna 

VIVITEK FD8161 Šatna Hlavní šatna bok 

VIVITEK FD8161 Šatna Hlavní šatna okna 

VIVITEK FD8161 Zádveří, hlavní vstup budova A Hlavní vstup 

VIVITEK FD8161 Šatna Hlavní šatna vstup 

 

7.2 Fyzická ostraha 

V objektu není řešena. V případě poplachu systému PZTS je poplachový signál 

předáván na vybraná čísla zaměstnanců školy, kteří mají za úkol provést prvotní zásah 

a v případě nutnosti volat policii. 
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7.3 Režimová opatření 

Režimová opatření v objektu jsou dána především existencí školního řádu 

a nepsaných a psaných interních pokynů. Tyto opatření jsou na dobré úrovni a ošetřují, 

vstupní/výstupní režim, nakládání s klíči, nakládání s materiálem a pohyb osob uvnitř areálu. 

Vstup osoby do prostoru zádveří není nijak omezen, po vstupu je tato osoba 

vyzvána recepční k nahlášení jména, příjmení a důvodu návštěvy. Po nahlášení a zápisu 

těchto informací recepční neprodleně kontaktuje danou osobu, která si pro návštěvu přijde 

a po celou dobu návštěvy na návštěvu dohlíží, až do opuštění budovy školy. 

Vjezd motorovým vozidlem do dvora školy či na parkoviště u budovy A je 

podmíněn zazvoněním na recepci kdy majitel vozidla nahlásí jméno příjmení účel návštěvy. 

Recepční si navíc vyžádá SPZ vozidla je-li špatně čitelná z výstupu kamery a pak hosta 

vpustí. Jedná-li se o vjezd zásobování/externí firmy do areálu dvora čeká na ni pověřený 

zaměstnanec který ji opět doprovází po celou dobu návštěvy, vykládku materiálu apod.. 

Vjezd firemních vozidel je podmíněn pouze nahlášením jména a příjmení řidiče. Typ a SPZ 

firemních vozidel jsou evidovány. 

Režim nakládání s klíči spočívá v centrální evidenci a shromáždění všech klíčů na 

recepci školy. O výdej a evidenci vydání klíče se stará recepční. Klíče jsou uloženy 

v zamykatelném boxu opatřeným jednoduchým zámkem. V boxu jsou klíče rozděleny do 

sekcí dle toho, k jaké budově se vztahují. Klíče od hlavního vstupu vlastní všechny recepční, 

ředitelka školy a vedoucí provozu. Vedoucí provozu a ředitelka vlastní navíc klíče 

umožňující vstup skrze školní dvůr.  

Pro snadnější manipulaci existují klíče otevírající dveře na celém patře příslušné 

budovy (nejedná se však o klíče umožňující otevřít vnější dveře, tedy dveře vedoucí do 

dvora, popř. ulici). 

Nakládání s materiálem je písemně evidováno, pouze zaměstnanci. Neprobíhá 

reálná kontrola zda došlo k vydání přesného množství, spotřebě na dílně apod.. Kontrola 

probíhá jen v případě zapůjčení tohoto materiálu mimo areál školy. 

Režim pohybu osob uvnitř areálu školy je dán rozvrhem a školním řádem školy. 

Jeho dodržování je povinné pro všechny žáky školy. 
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Škola má dále vypracovány metodiky týkající se prevence rizikového chování 

a program prevence proti šikaně. Tyto dokumenty obsahují možné rizikové typy chování 

u  žáků a možné postupy řešení rizikových situací. 
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8. Analýza a hodnocení rizik 

Tato kapitola se zabývá analýzou a hodnocením rizik. Je nutné zajistit, aby 

vynaložené prostředky na zabezpečení korespondovali s riziky, kterým je posuzovaný objekt 

vystaven. Nelze eliminovat všechna rizika je nutné vybrat nejvíce závažná a snažit se je 

omezit na akceptovatelnou hodnotu. Dalším přínosem analýzy a hodnocení rizik je 

objektivní zhodnocení rizik. Pro účely této práce jsem vybral metodu doporučenou normou 

ČSN 734400, metodu CARVER a metodu TESEO. 

8.1 Analýza rizik dle ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 

při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení 

Norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, 

realizaci a užívání škol a školských zařízení doporučuje provést analýzu rizik semi-

kvantitativním způsobem. Prvním úkonem je stanovení pravděpodobnosti vzniku rizik. 

Následuje analýza zranitelnosti aktiv, kdy sledovaným parametrům rozčleněnými do čtyřech 

stěžejních parametrů přiřazujeme vybranou hodnotu korespondující se slovním popisem 

stavu. V poslední řadě stanovíme závažnost následků rizika na aktiva a stanovení úrovně 

rizika. [14] 

Výsledkem analýzy je bodová hodnota rizika, která vzniká jako násobek 

pravděpodobnosti, zranitelnosti a dopadu. Bodová hodnota rizika se porovnává s tabulkou 

přijatelnosti rizik, která třídí rizika na nepřijatelná, podmínečně přijatelná a přijatelná. Pro 

účely této práce jsou důležitá rizika nepřijatelná tedy ty, kterými je třeba se zabývat, aby byl 

snížen jejich dopad. [14] 

Při stanovování pravděpodobnosti bezpečnostních incidentů je vycházeno 

z konzultací s pověřeným pracovníkem školy. Jednotlivé možné stanovitelné stupně jsou 

patrny z tabulky číslo 5. 
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Tabulka 5- Semi-kvantitativní vyjádření pravděpodobnosti bezpečnostních incidentů [autor] 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku 

1 Nepravděpodobná 
K bezpečnostnímu incidentu téměř nedochází, 

výskyt události se blíží 0. 

2 Málo pravděpodobná (nahodilá) 

K bezpečnostnímu incidentu dochází velmi 

zřídka, jsou známy obdobné případy, jedná se 

spíše o nahodilý výskyt. 

3 Pravděpodobná 

K bezpečnostnímu incidentu dochází, jsou 

známy obdobné případy, jedná se spíše o 

nahodilý výskyt. 

4 Velmi pravděpodobná 
K bezpečnostnímu incidentu dochází často, 

jedná se o časté ohrožení. 

5 Vysoce pravděpodobná (trvalá) 

K bezpečnostnímu incidentu dochází velmi 

často. Je pravděpodobný opakovaný výskyt 

události, nepřetržité ohrožení. 

Pro celkové vyhodnocení zranitelnosti aktiv je potřeba provést analýzu jejíchž 

výsledkem je hodnota jejich zranitelnosti. Sledované parametry jsou patrny z tabulky číslo 

6. Stanovené hodnoty jednotlivých parametrů jsou v následujících tabulkách číslo 7 až 10. 

Výsledné vyhodnocení zranitelnosti je možné vidět v tabulce číslo11. V příloze číslo 2 je 

uvedena kompletní verze tabulek analýzy zranitelnosti. 

Tabulka 6- Vymezení stěžejních a sledovaných parametrů [autor] 

Analýza zranitelnosti 

Stěžejní 

parametry 

Lokalita Perimetr a objekt Provoz objektu Stav zabezpečení 

Sledované 

parametry 

Lokalita Přehlednost Provoz objektu Konstrukce 

Sousedství Přístup  Střecha 

Přítomnost v 

lokalitě 

Oplocení Dveře 

 Osvětlení Okna 

Vjezd Zabezpečení 

 Kontrola vstupu 

Úroveň dohledu 

Kamerový systém 

 
Tabulka 7-Analýza zranitelnosti – lokalita [autor] 

Sledovaný parametr Vybraná hodnota 

Lokalita 3 

Charakteristika prostředí 3 

Přítomnost v lokalitě 1 

Suma hodnot 7 

Počet sledovaných parametrů 3 

Výsledek posouzení 2,33 
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Tabulka 8- Analýza zranitelnosti – Perimetr a objekt [autor] 

Sledovaný parametr Vybraná hodnota 

Viditelnost pro procházející 1 

Přístup pro pěší a vozidla 5 

Kvalita oplocení 3 

Osvětlení 2 

Vjezd 4 

Suma hodnot 15 

Počet hodnocených parametrů 5 

Výsledek posouzení 3 

 

Tabulka 9- Analýza zranitelnosti – Provoz objektu [autor] 

Sledovaný parametr Vybraná hodnota 

Provoz objektu 3 

Suma hodnot 3 

Počet sledovaných parametrů 1 

Výsledek posouzení 3 

 
Tabulka 10- Analýza zranitelnosti – Stav zabezpečení [autor] 

Sledovaný parametr Vybraná hodnota 

Konstrukce 1 

Odolnost střechy 3 

Odolnost venkovních dveří 3 

Okna 3 

Typ zabezpečení objektu 2 

Kontrola vstupu venkovních dveří 5 

Úroveň dohledu 3 

Kamerový systém 3 

Suma hodnot 23 

Počet hodnocených parametrů 8 

Výsledek posouzení 2,875 

 

Tabulka 11-Vyhodnocení zranitelnosti [autor] 

Suma stěžejních parametrů (hodnot) 11,205 

Počet stěžejních parametrů 4 

Výsledná hodnota zranitelnosti 2,80125 

Zaokrouhlená hodnota zranitelnosti (celé číslo) 3 

 

Dalším krokem je stanovení závažnosti dopadů rizika na aktiva. Jednotlivé stupně 

kategorie včetně důsledků a jeho popisu jsou uvedeny v tabulce číslo 12. 
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Tabulka 12- Stanovení závažnosti následků rizika na aktiva [autor] 

Stupeň kategorie Následek (důsledek) Popis následků (důsledků, závažnosti) 

1 Zanedbatelný Malý delikt, bez následků na zdraví a životech, škodách na 

majetku nepřesahující hodnotu 5000 Kč. 

2 Nepatrný Střední delikt, lze očekávat nepatrné následky na zdraví a 

životech, mírná škoda na majetku nepřesahující hodnotu 

25000 Kč. 

3 Vyšší Větší delikt, lze očekávat vážnější následky na zdraví a 

životech, vyšší škoda na majetku nepřesahující hodnotu 

125000 Kč. 

4 Rozsáhlý Těžký delikt, lze očekávat vysoké následky na zdraví a 

životech, rozsáhlá škoda na majetku nepřesahující hodnotu 

500000 Kč. 

5 Kritický Velmi těžký delikt až kritický, lze očekávat velmi vysoké 

následky na zdraví a životech, kritická škoda na majetku 

přesahující hodnotu 500000 Kč. 

V následující tabulce číslo 13 jsou uvedeny jednotlivé hrozby týkající se objektu 

školy včetně stanovených hodnot pravděpodobnosti, zranitelnosti, dopadu a celkové 

hodnoty rizika. Celková hodnota rizika byla stanovena na základě vzorce číslo 1. 

𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒊𝒛𝒊𝒌𝒂 = 𝑷×𝒁×𝑫 (1) 

Jednotlivé hrozby jsou porovnávány s hodnotami uvedenými v tabulce číslo 14. 

Tabulka 13- Stanovení přijatelnosti rizik [autor] 

 Míra(úroveň) rizika Rozsah úrovně rizika Míra rizika 

5 Velmi vysoká <80;125> Nepřijatelná 

4 Vysoká <36;79> 

3 Střední <16;35> Podmínečně přijatelná  

2 Nízká <5;15> Přijatelná 

1 Velmi nízká <1;4> 
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Tabulka 14- Analýza rizik dle normy 73 4400 [autor] 

 H 

Hrozba 

P 

Pravděpodobnost 

Z 

Zranitelnost 

D 

Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 Překonání oplocení 3 3 2 18 

2 Překonání dveří 2 3 4 24 

3 Překonání oken 3 3 4 36 

4 Ztráta klíčů 2 3 4 24 

5 Vypnutý systém PZTS 2 3 4 24 

6 Opomenutí zastřežení 2 3 4 24 

7 Vyzrazení přístupových hesel 1 3 4 12 

8 Slepá místa systému PZTS 1 3 3 9 

9 Úmyslný požár 1 3 5 15 

10 Úmyslné vytopení 2 3 4 24 

11 Mimořádná událost 1 3 5 15 

12 Vandalismus 3 3 1 9 

13 Vpuštění neoprávněné osoby 2 3 3 18 

14 Páchání trestné činnosti oprávněnou 

osobou v areálu školy 

1 3 3 9 

15 Vstup s davem v době začátku 

vyučování 

1 3 3 9 

16 Překonání brány 3 3 2 18 

17 Nepozornost obsluhy kamerového 

systému 

4 3 2 24 

18 Laxní přístup k hrozbám 3 3 5 45 

 

Výsledkem analýzy je stanovení přijatelnosti rizik. Výsledná hodnota jednotlivých 

rizik je porovnávána s určenými hodnotami v tabulce 14 a jsou členěny na rizika přijatelná, 

podmínečně přijatelná a nepřijatelná.  

Dále je nutné se především zabývat riziky nepřijatelnými a podmínečně 

přijatelnými. Z analýzy rizik jsou to podmínečně přijatelná rizika: překonání oplocení, 

překonání dveří, ztráta klíčů, vypnutý systém PZTS, opomenutí zastřežení, úmyslné 

vytopení, vpuštění neoprávněné osoby a nepozornost obsluhy kamerového systému. 

Nepřijatelná rizika jsou: překonání oken a laxní přístup k hrozbám. 

8.2 Metoda CARVER 

Tato metoda vznikla za účelem priorizace vojenských cílů americkou armádou. 

Klade si za cíl identifikovat co je v daný okamžik důležité a kde orientovat síly. Hodnotí 

možná rizika z pohledu útočníka využívajícího slabé místa systému fyzické ochrany. Tato 

metoda byla navrhnuta pro použití armádou ale jelikož ji lze použít i v souvislosti 

s bezpečnosti objektu lze ji použít i v bezpečnostní praxi. [19,20] 
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Jednotlivé rizika budou hodnocena dle kritérií: kritičnost, přístupnost, 

obnovitelnost, zranitelnost, vliv na obyvatele, rozpoznatelnost, ve škále 1 až 5. Jednotlivá 

kritéria u jednotlivých rizik budou sečteny a vyhodnoceny dle výše výsledku a vyhodnoceny 

dle Parettova diagramu s Lorenzovou křivkou. 

C – kritičnost – kritérium vyjadřuje, jak je daný cíl důležitý a jaký má význam pro 

školu. 

Tabulka 15- Kritičnost metoda CARVER [autor] 

Kritérium – Kritičnost 

Kvalitativní 

hodnocení 

Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Malý význam – Bez znatelného dopadu na služby 1 

Nízké Vyšší význam – Odstávka během 10 dnů nebo 10 % omezení služeb 2 

Střední Střední význam – Odstávka během jednoho týdne nebo 33 % omezení 

služeb 

3 

Vysoké Velký význam – Odstávka během jednoho dne nebo 66 % omezení služeb 4 

Velmi vysoké Velmi velký význam – Nefunkčnost zařízení 5 

 

A – přístupnost – kritérium vyjadřuje míru, jak je pro útočníka složité překonat 

nastavená bezpečnostní opatření, aby dosáhl cíle 

Tabulka 16- Přístupnost metoda CARVER [autor] 

Kritérium – Přístupnost 

Kvalitativní hodnocení Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Velmi komplikovaný přístup 1 

Nízké Komplikovaný přístup 2 

Střední Přístup násilím 3 

Vysoké Přístup lstí 4 

Velmi vysoké Jednoduchý přístup 5 
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R – obnovitelnost – doba potřebná k nápravě vzniklé situace 

Tabulka 17- obnovitelnost metoda CARVER [autor] 

Kritérium – obnovitelnostt 

Kvalitativní hodnocení Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Do 10 minut 1 

Nízké 10 min – 1 hodina 2 

Střední 1–12 hodin 3 

Vysoké 12–24 hodin 4 

Velmi vysoké Více než 24 hodin 5 

V – zranitelnost – jedná se o míru vynaloženého úsilí potřebné k realizaci útoku 

a toho, jak velké následky útok vyvolá 

Tabulka 18- Zranitelnost metoda CARVER [autor] 

Kritérium – Zranitelnost 

Kvalitativní hodnocení Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Velmi vysoké úsilí – nepatrné následky 1 

Nízké Vysoké úsilí – malé následky 2 

Střední Střední úsilí – značné následky 3 

Vysoké Malé úsilí – vysoké následky 4 

Velmi vysoké Minimální úsilí – velmi vysoké následky 5 

 

E – Vliv na obyvatele – míra dopadu útoku na zaměstnance a žáky školy 

Tabulka 19- Vliv na obyvatele metoda CARVER [autor] 

Kritérium – Vliv na obyvatele 

Kvalitativní hodnocení Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Nevnímané 1 

Nízké Narušení pohodlí 2 

Střední Mírná reakce vnímána nepohodlím 3 

Vysoké Vnímání narušení bezpečí pocit strachu 4 

Velmi vysoké Velmi závažný vliv, újma na zdravý 5 



42 

 

R – rozpoznatelnost – míra odhalitelnosti zájmu útočníka a jeho znalostí informací 

o zabezpečení objektu. Také čas potřebný k přípravě útoku. 

Tabulka 20- Rozpoznatelnost metoda CARVER [autor] 

Kritérium – Rozpoznatelnost 

Kvalitativní hodnocení Sub – kritérium Klasifikace 

Velmi nízké Minimum informací při maximálním úsilí 1 

Nízké Malé množství informací při vysokém úsilí 2 

Střední Přiměřené množství informací při přiměřeném úsilí 3 

Vysoké Přiměřené množství informací při malém úsilí 4 

Velmi vysoké Komplexní údaje při minimálním úsilí 5 

 

Součtem zvolených kritérií dostáváme výslednou hodnotu rizika. Jednotlivá rizika 

a zvolená kritéria je možné vidět v tabulce číslo 21. 

Tabulka 21- Metoda CARVER [autor] 

 Riziko Kritérium Výsledná 

hodnota C A R V E R 

1 Překonání oplocení 2 5 2 2 2 5 18 

2 Překonání dveří 3 3 3 3 3 2 17 

3 Překonání oken 3 3 3 4 3 3 19 

4 Ztráta klíčů 3 4 3 4 1 4 19 

5 Vypnutý systém PZTS 4 2 2 4 1 3 16 

6 Opomenutí zastřežení 4 1 4 4 1 3 17 

7 Vyzrazení přístupových hesel 4 4 4 3 1 3 19 

8 Slepá místa systému PZTS 3 2 4 2 2 3 16 

9 Úmyslný požár 5 5 5 3 5 3 26 

10 Úmyslné vytopení 4 5 5 3 4 3 24 

11 Mimořádná událost 5 3 5 3 5 3 24 

12 Vandalismus 2 2 3 2 2 2 13 

13 Vpuštění neoprávněné osoby 4 4 2 3 3 3 19 

14 Páchání trestné činosti oprávněnou 

osobou v areálu školy 

3 4 3 4 4 3 21 

15 Vstup s davem v době začátku 

vyučování 

3 4 3 4 3 3 20 

16 Překonání brány 2 2 2 2 3 5 16 

17 Nepozornost obsluhy kamerového 

systému 

3 3 1 3 1 3 14 

18 Laxní přístup k hrozbám 5 5 5 5 4 5 29 
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Pro vyhodnocení analýzy rizik dle metody CARVER jsem použil Paretův diagram 

proložený Lorenzovou křivkou. Pro finální zhodnocení je nutné vypočítat kumulativní 

a relativní kumulativní četnosti. K výpočtu byli použity vzorce číslo 2 a 3. Výsledek je 

zanesen v tabulce číslo 22 

𝑁𝑖 = ∑𝑘
𝑖 = 𝑛𝑘 = 𝑛11 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖 .(2) 

Kde: Ni –  kumulativní četnost míry rizika 

n1 - ni – hodnota určité míry rizika 

𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

N
∗ 100 [%] (3) 

Kde: Fi -  relativní kumulativní četnost určité míry rizika 

Ni -  kumulativní četnost určité míry rizika 

N -  kumulativní četnost všech hodnot určité míry rizika 

Tabulka 22- Kumulativní a relativní kumulativní četnosti [autor] 

Číslo Riziko Hodnota 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost v % 

18 Laxní přístup k hrozbám 29 29 8,36 

9 Úmyslný požár 26 55 15,85 

10 Úmyslné vytopení 24 79 22,77 

11 Mimořádná událost 24 103 29,68 

14 
Páchání trestné činnosti oprávněnou osobou 

v areálu školy 
21 124 35,73 

15 Vstup s davem v době začátku vyučování 20 144 41,50 

3 Překonání oken 19 163 46,97 

4 Ztráta klíčů 19 182 52,45 

7 Vyzrazení přístupových hesel 19 201 57,93 

13 Vpuštění neoprávněné osoby 19 220 63,40 

1 Překonání oplocení 18 238 68,59 

2 Překonání dveří 17 255 73,49 

6 Opomenutí zastřežení 17 272 78,39 

5 Vypnutý systém PZTS 16 288 83,00 

8 Slepá místa systému PZTS 16 304 87,61 

16 Překonání brány 16 320 92,22 

17 Nepozornost obsluhy kamerového systému 14 334 96,25 

12 Vandalismus 13 347 100,00 
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Obrázek 16 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

Pro vyhodnocení je použito pravidlo 80/20. Nepřijatelné události, které se musíme 

snažit snížit jsou: laxní přístup k hrozbám, úmyslný požár, úmyslné vytopení, 

mimořádná událost, páchání trestné činnosti oprávněnou osobou v areálu školy, vstup 

s davem v době začátku vyučování, překonání oken, ztráta klíčů, vyzrazení 

přístupových hesel, vpuštění neoprávněné osoby, překonání oplocení, překonání dveří, 

opomenutí zastřežení. 

8.3 Metoda TESEO 

Jako třetí metodu analýzy rizik jsem vybral metodu TESEO, která má určit 

pravděpodobnost selhání lidského faktoru. Tato screeningová metoda hodnotí spolehlivost 

lidského činitele pomocí 5 hlavních kritérií, a to typu úkolu, dostupného času k splnění 

úkolu, zkušenosti, aktuálního stavu a ergonomického faktoru. Výstupem je pravděpodobnost 

selhání lidského faktoru. [20] 

Jako lidský faktor pro potřeby této analýzy uvažuji pracovníka na pozici 

recepčního, jelikož z části rozhoduje o autorizaci příchozích osob, obsluhuje prvky 

automatizace a kamerový systém. 

Jednotlivé kritéria jsou uvedena v tabulce číslo 23 v této tabulce je také uveden 

slovní popis jednotlivých kategorií a jejich hodnota. Výpočet spolehlivosti lidského faktoru 

je vypočten dle vzorce 4. 
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𝑃(𝐾) = 𝐾1 ∗ 𝐾2𝑏/2𝑠 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5(4) 

Výpočet pro K2b – Přechodný stresový faktor pro běžné činnosti: 

𝑃(𝐾) = 0,01 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 

𝑃(𝐾) = 0,02 

Výpočet pro K2s – Přechodný stresový faktor pro mimořádné činnosti 

𝑃(𝐾) = 0,01 ∗ 10 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 

𝑃(𝐾) = 0,2 

Pravděpodobnost selhání lidského faktoru se rovná 0,02 při provádění běžných 

činností tedy chybovost jednou za padesát let. Při mimořádných situacích, na které není 

recepční připravován se rovná pravděpodobnost špatného rozhodnutí 0,2 tedy chybě 1 za 5 

let. 
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Tabulka 23- Pravděpodobnostní parametry metody TESEO [autor] 

Faktor Kategorie Slovní popis Hodnota Ki 

K1 Typ činnosti 

Jednoduchá, rutinní 0,001 

Vyžaduje pozornost, rutinní 0,01 

Neobvyklá 0,1 

K2b 

Přechodný stresový faktor pro běžné 

činnosti 

Doba 

pohotovosti (s) 

2 10 

10 1 

20 0,5 

K2s 
Přechodný stresový faktor pro 

mimořádné činnosti 

3 10 

30 1 

45 0,3 

60 0,1 

K3 Kvality lidských zdrojů 

Dobře vybíraný, expert, školený 0,5 

Průměrné znalosti a školení 1 

K4 Vliv úzkosti a stresu 

Závažná nepředvídaná situace 3 

Nepředvídaná situace 2 

Normální stav 1 

K5 Vliv ergonomie 

Vynikající mikroklima i 

koordinovanost se zaměstnanci 
0,7 

Dobré mikroklima i 

koordinovanost se zaměstnanci 
1 

Slabé mikroklima i koordinovanost 

se zaměstnanci 
3 

Slabé mikroklima a chabá 

koordinovanost se zaměstnanci 
7 

Špatné mikroklima a chabá 

koordinovanost se zaměstnanci 
10 
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9. Návrhy zabezpečení 

Návrh inovativního zabezpečení by měl vycházet zejména z efektivnosti celého 

systému a jeho bezproblémové funkčnosti a mimo jiné také z doporučení uvedených 

v normě. Efektivní návrh je omezen financemi dle principu ALARA, 10 % hodnoty aktiv se 

rovná nákladům na zabezpečení objektu. Tato částka činní 1 728 000 Kč. Cílem návrhu je 

snížit rizika vyplývající z analýz doplněných o zajištění bezpečného vstupu do budovy školy. 

Ze syntézy analýz vyplývá že je nutné se zabývat těmito riziky: 

• překonání oplocení 

• překonání dveří 

• ztráta klíčů 

• opomenutí zastřežení 

• úmyslné vytopení, 

• vpuštění neoprávněné osoby  

• překonání oken  

• laxní přístup k hrozbám 

• Chyba recepční 

Primárně je třeba se zabývat lidským faktorem snažit se ho do jisté míry snížit 

a omezit návrhem nových režimových opatření a doporučení, popřípadě doplněním o prvky 

PZTS. Další nedostatky vyplývající z analýz jsou v MZS. 

9.1 Jednotný návrh 

Tento návrh se týká rizik: překonání oplocení, překonání dveří(vedlejších), 

úmyslného vytopení, překonání oken a laxního přístupu k hrozbám, a je shodný pro obě 

variantní řešení zabezpečení hlavního vstupu školy. 

9.1.1 Perimetrická ochrana 

U perimetrické ochrany je zejména důležité udržovat oplocení v dobré kondici 

a zamezit tak využití jeho slabých míst k jeho překonání. 
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Překonání oplocení v místech u školní jídelny nebo brány se pachatel může 

nepozorovaně dostat na školní pozemek posléze i do dvora areálu školy. Oprava oplocení 

vyjde majitele v řádu stokorun, kdy metr ostnatého drátu vyjde na 5 Kč a podhrabová deska 

okolo 400 Kč. 

9.1.2 Plášťová ochrana 

V plášťové ochraně je nutné se zabývat bezpečností oken a překonání vedlejších 

dveří. Jako vhodné se jeví doplnění systému kamer o makety, které by vhodně zabírali celý 

plášť budov. Pro zvýšení mechanické odolnosti prosklených dveří je vhodné tyto části 

doplnit o fólie zvyšující jejich mechanickou odolnost. 

Pro zamezení využití oken jako slabého článku MZS je důležité striktně udržovat 

pořádek v areálu tak aby nedošlo k zneužití neuklizených věcí k dosažení úrovně oken. 

Doplnění o vhodné makety kamer vyjde na 400-600 Kč za kus při potřebě čtyř kusů 

pro pokrytí venkovního pláště budovy A, D a F. Bezpečnostní fólie na prosklené výplně 

dveří pak na 1070 Kč včetně montáže za kus při počtu 7 kusů. 

9.1.3 Varování před vytopením 

Pro zmírnění následků po úmyslném vytopení je vhodné stávající systém 

režimových opatření doplnit o záplavové hlásiče zvýšené hladiny vody na podlaze, které by 

po vniknutí vody do elektroniky hlásiče vydávali akustický signál. 

Tyto jednoduché akustické hlásiče uvažuji umístit na školních toaletách 

přístupnými pro žáky školy. Jednoduchý jednorázový detektor od firmy Honeywell typu 

WD4SE v balení čtyř kusů se prodává za cenu 120 Kč při potřebě 5-ti sad. 
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9.1.4 Režimová opatření 

Laxní přístup k hrozbám lze řešit jedině dobře nastavenými režimovými 

opatřeními. Tato režimová opatření by měla reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby, které 

se mohou ve školských zařízeních vyskytovat. Pro adekvátní a správnou aktualizaci 

režimových opatření je nutný vznik evidence bezpečnostních incidentů tato evidence by 

posléze sloužila jako podklad pro úpravu nebo vznik nových opatření. Tabulka by mohla mít 

počítačovou formu tabulkového procesoru například v programu MicroSoft office Excel. 

Náhled toho, jak by tato evidence mohla vypadat je možné vidět v tabulce číslo 24. 

Tabulka 24- Evidence bezpečnostních incidentů [autor] 

Jméno Incident Místo Čas Zodpovědná osoba Škody Náprava 

       

Mimo jiné je také nutné jmenovitě v každém dokumentu označit kdo tyto 

dokumenty vydal a kontakt na tuto osobu, která rovněž bude odpovědná za aktuálnost 

a správnost těchto dokumentů. V poslední řadě je nutné pravidelně s těmito dokumenty 

seznamovat zainteresované osoby. 

9.1.5 Finanční náročnost jednotného návrhu 

Jednotný návrh zabezpečení reaguje na zjištěné nedostatky, které vyplynuly 

z analýzy rizik, ale netýkaly se zabezpečení bezpečného vstupu do školy. Finanční náročnost 

vyplývá z nákupu materiálu, ve většině neobsahuje náklady na instalaci prvků nebo časovou 

náročnost při tvorbě režimových opatření. Celková cena se soupisem prvků je možná vidět 

v tabulce 25. 

Tabulka 25- Finanční náročnost jednotného návrhu zabezpečení [autor] 

Počet Název Typ Cena 

10 m Ostnatý drát  50 Kč 

1 ks Podhrabová zábrana  400 Kč 

4 ks Maketa kamery Dummy DM-09 1560 Kč 

7 ks Bezpečnostní fólie (s instalací) Next GGL 1200 7630 Kč 

19 ks Detektor vytopení Honeywell WD4SE 595 Kč 

Celkem 10 235 Kč 
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9.2 Variantní řešení zabezpečení vstupu 

Tato podkapitola se zabývá variantním řešením zabezpečení hlavního vstupu do 

budovy školy vedoucího do budovy A. První varianta částečně využívá stávající systém 

zabezpečení a zaměřuje se především na odklon oprávněných návštěvníků směrem 

k vedlejším vstupům, a tak omezit jejich pohyb uvnitř školy a zredukovat jejich kontakt 

s žáky na minimum. 

Druhé řešení se zaměřuje na využití externích pracovníků SBS na pozici recepční 

kombinovaného s docházkovým systémem a zvýšení mechanické odolnosti vstupních dveří. 

Obě variantní řešení si kladou za cíl snížit rizika vyplývající z analýz a současně 

zajistit bezpečný vstup do objektu školy. Z analýzy rizik to jsou rizika: překonání dveří, 

ztráta klíčů, opomenutí zastřežení, vpuštění neoprávněné osoby a chyba recepční. 

9.2.1 Varianta 1 

Tato varianta počítá s využitím stávajících čipových karet, které budou moci být 

použity k autorizaci u vstupu do budovy. Dále tato varianta zvyšuje mechanickou odolnost 

vstupních dveří a upravuje režimová opatření vedoucí k odklonění většiny návštěvníků přes 

vedlejší vstupy. 

Mechanické zábranné systémy 

V této kategorii se především jedná o nalepení bezpečnostní fólie typu GGL 1200 

firmy NEXT. Jedná se v tomto případě o portálové dveře bude tedy potřeba tří kusů těchto 

fólií pro pokrytí celé skleněné plochy dveří. Stejný typ fólie je použit i u vedlejších dveří.  

Systém kontroly vstupu 

Tento kontrolní systém se bude skládat z prvků systému SMARTair. Tento systém 

se skládá z čtečky čipových karet, přenosného programátoru, programátoru čipových karet, 

samotných čipových karet a programovacího software. Hlavní výhoda tohoto systému 

vyplývá z možnosti použití stávajících čipových karet, které se aktuálně využívají při výdeji 

obědů. 
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Systém SMARTair lze v budoucnu rozšířit o další dveře. Řídící software zvládá 

zapojení a správu až 1000 dveří a má kapacitu 1500 uživatelů. Mimo jiné také ukládá 

a eviduje historii autorizace, tento systém lze také tedy použít na kontrolu docházky. 

S použitím tohoto docházkového systému mohou být hlavní vstupní dveře pro mimoškolní 

osoby uzavřeny. 

Systém SMARTair uvažuji použít k autorizaci žáků u hlavního vstupu do budovy 

A a autorizaci cizích strávníků u vedlejšího vchodu. Tento systém je možné vidět na obrázku 

číslo 17. 

 

Obrázek 17- Systém SMARTair [22, 23] 

Vhodné je systém SMARTair doplnit o videotelefon u vstupu pro kontrolu ostatních 

osob a následné vpuštění do zádveří. Tento videotelefon typu IR250 bude vyveden na 

recepci a bude zejména sloužit ke dvojstupňové kontrole osob (návštěv). Recepční tak bude 

moci rovnou odmítnout vpuštění podezřelé osoby či vyčkat na příchod další osoby. 

Další vstupní jednotku videotelefonu uvažuji umístit u vedlejšího vstupu do jídelny 

pro autorizaci cizího strávníka jenž si například zapomněl svůj přístupový čip. Obě vstupní 

jednotky videotelefonu budou ovládat elektronické zámky vstupních dveří. 

Videotelefon se skládá z centrální ovládací jednotky s 9 cm monitorem kde jsou 

vyvedeny ovládací prvky dvou video vstupních jednotek (zvonků). Komunikace ovládací 

jednotky a zvonků je realizována bezdrátově, jedná se tedy o vhodné řešení na krátké 

vzdálenosti jako je tomu v tomto případě, při instalaci nebude nutné vést nové vedení. 

Ovládací jednotka systému ukládá fotografie návštěv lze tedy zpětně zjistit, jestli se někdo 

v době nepřítomnosti obsluhy nemohl dozvonit.  
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Video zvonky je nutné doplnit o soustavu dvou elektronických zámků BEFO 

PROFI 1211 FAB. Elektronické zámky budou napojeny na video zvonky a v případě potřeby 

otevírány ovládací jednotkou. 

Odklon externích nájemců tělocvičny směrem k vedlejším vchodům neuvažuji, 

jelikož by toto řešení bylo velmi nákladné, stavebně náročné a také kvůli faktu že nájemci 

tělocvičny si ji pronajímají po skončení vyučování. 

Režimová opatření 

Nutné je také vodně upravit režimová opatření, aby byl systém kontroly vstupu 

efektivní a aby vyloučil možnost otevření dveří jedním čipem pro několik žáků. Vhodné je 

tedy zavést dozor před hlavní vstup v době ranních hodin kdy do školy přichází nejvíce žáků 

a poté v době polední pauzy kdy žáci opouštějí školu a po skončení se opět vracejí. 

Dozor před vstupem do školy bude mít rovněž preventivní charakter a bude 

odrazovat potencionálního útočníka. 

9.2.2 Varianta 2 

Tato varianta rovněž zavádí systém kontroly vstupu, dále zvyšuje mechanickou 

odolnost vstupních dveří, rovněž upravuje režimová opatření a počítá s najmutím externího 

pracovníka SBS na pozici recepčního. 

Mechanické zábranné systémy 

Jako v předešlé variantě se jedná o nalepení bezpečnostní fólie na hlavní vstupní 

portálové dveře. Jedná se o bezpečnostní fólii GGL 1200 firmy NEXT. 

Systém kontroly vstupu 

V této variantě se jedná o vhodnou kombinaci turniketů a dohledu realizovaného 

pomocí kamerového systému. Navrhovaný systém opět spolupracuje s již zavedeným 

systémem čipových karet. Jedná se o systém dvojnásobně tříramenného turniketu typu Acti 

44 výrobce Alveno (obrázek 18) doplněného o vstupní branku a systém vodícího zábradlí. 

Přístupový turniket má propustnost 60 osob / min. je robustní konstrukce, 

spolupracuje s docházkovým programem výrobce a v případě evakuace umožňuje svěšení 

obou ramen. 
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Tento turniket je vhodné doplnit o průchozí branku WHD-05G od společnosti 

PERCO (obrázek 18). Tato branka bude umožňovat přístup k recepci. Branka má 

propustnost 25 os./min.. 

Prostor za turniketem a brankou je vhodné oddělit zábranným systémem tyčí 

shodné konstrukce. Tento zábranný systém bude bránit přímému kontaktu žáků s návštěvou 

v době jejich současné přítomnosti a mimo jiné zabrání jednoduchému přístupu do šatny 

žáků. 

Ovládání branky a turniketu je vhodné umístit v oblasti recepce objektu z důvodu 

přímého dohledu na systém recepčním. 

 

Obrázek 18- Turniket Acti 44 a přístupová branka WHD-05G [24,25] 

Hlavní vstup bude po dobu školního vyučování stále odemčen, přístup k šatnám, 

vstupu do budovy bude podmíněn průchodem přes turnikety nebo branku. 

Fyzická ostraha 

Variantní řešení počítá s využitím externí soukromé bezpečnostní služby. Jedná se 

o výměnu recepční, kdy na pozici bude dosazen pracovník bezpečnostní agentury, který je 

odborně vyškolen, má zkušenosti s obsluhou kamerového systému, systému PZTS a bude 

schopen, v případě vzniku mimořádné události, vhodným způsobem zasáhnout. 

Pracovník agentury může navíc ve večerních hodinách před uzavřením objektu 

vykonat celkovou obchůzku objektu, která by spočívala především v kontrole uzamčení 

dveří, oken a průchodů mezi budovami areálu. 

Tyto služby se pohybují okolo 90 až 130 Kč za hodinu práce. V návrhu počítám 

s vyšší sazbou a měsíčně se jedná o 310 hodin práce. 
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Režimová opatření 

Úprava spočívá v nastavení pravomocí a spolupráce externího pracovníka se 

zaměstnanci školy. Oprávnění externího a současného recepčního budou nastavena stejně 

lišit se ovšem budou povinnosti externího recepčního kdy bude ve večerních hodinách 

provádět obchůzku. 

Dále návrh počítá se zavedením dozoru před budovou školy, kdy pověřený 

zaměstnanec bude kontrolovat správné používání turniketového systému. Nutné je také 

nastavit postihy a sankce za porušení pravidel používání turniketů zejména vpuštění jinak 

neoprávněné osoby na jednu kartu při současném průchodu dvou osob.  

Režimová opatření počítají se zavedením směrnice pro použití docházkového 

systému, co smí a nesmí uživatel systému dělat a jak postupovat při vyhotovení a ztrátě 

přístupové karty. Dále je vhodné vystavit přenosné čipové karty anebo zajistit vydání 

přístupových karet pro nové žáky před nástupem do školy. 

9.3 Finanční náročnost a výběr variantního řešení 

Tato podkapitola obsahuje prostředky potřebné pro zavedení jednotlivých variant 

řešení. Uvedené ceny jsou včetně DPH nicméně ve většině případů neobsahují cenu za 

montáž systému, která se dále odvíjí od místního šetření dané montážní firmy. Obě varianty 

jsou shrnuty v tabulkách 26 a 27. 

Tabulka 26- Finanční zhodnocení varianta 1 [autor] 

Počet Název Typ Cena 

3 ks Bezpečnostní fólie (s instalací) NEXT GGL 1200 3210 Kč 

1 ks Čtečka přístupových karet SMARTair 11632 Kč 

1 ks Příslušenství k systému SMARTair (Softawarová 

licence, přenosný programátor, enkodér, 25ks 

čipových karet) 

SMARTair příslušenství 23043 Kč 

1 ks Sestava video telefonu (2x zvonek s kamerou, 

ovládací jednotka) 

IR 250 5099 Kč 

2 ks Elektronický zámek FAB BEFO Profi 1211 1898 Kč 

Celkem 44882 Kč 
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Tabulka 27- Finanční zhodnocení varianta 2 [autor] 

Počet Název Typ Cena 

3 ks Bezpečnostní fólie (s instalací) NEXT GGL 1200 3210 Kč 

1 ks Turniket Acti 44 Alveno 140347 Kč 

1 ks Přístupová branka WHD-05G PERCO 23043 Kč 

1 ks Soubor vodících tyčí  11562 Kč 

Služba (Měsíční) Recepční  40300 Kč / měsíčně 

Celkem 
178162 Kč + 40300 

měsíčně 

Z tabulek vyplývá že mnohem dražší variantou se jeví varianta číslo dvě nicméně 

zároveň poskytuje také vyšší úroveň bezpečnosti a zajišťuje vyšší propustnost systému 

kontroly vstupu. 

Pro výběr neúčinnější varianty jsem zvolil tato kritéria: 

• Čas potřebný k zavedení opatření 

• Kompatibilita systému se stávajícím stavem 

• Propustnost systému kontroly vstupu 

• Finanční náročnost 

Jednotlivá variantní řešení hodnotím ve škále 1 až 5. Kde jednička znamená 

minimum času potřebného k zavedení varianty, nejvíce kompatibilní se stávajícím 

systémem, nejvyšší propustnost kontroly vstupu a nejméně potřebných prostředků nutných 

pro zavedení varianty. Slovní popis bodového hodnocení se nachází v tabulce 28 a bodové 

hodnocení variantních řešení je v tabulce číslo 29. 
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Tabulka 28- Slovní popis kritérií [autor] 

Kritérium 

Bodové hodnocení se slovním popisem 

1 2 3 4 5 

Čas potřebný k zavedení 

opatření v hodinách 
Do 24 24 až 48 48 až 72 Do 168 Nad 168 

Kompatibilita systému se 

stávajícím stavem 
Úplná 

S 

výjimkami 

úplná 

Částečná Minimální Nekompatibilní 

Propustnost systému 

kontroly vstupu v osobách 

za minutu 

60 40 30 25 Méně než 25 

Finanční náročnost v tis. 

Kč 

Méně než 

30 
30-60 60-120 120-240 Více než 240 

 

Tabulka 29- Bodové hodnocení variantních řešení [autor] 

Kritérium 

Varianta 

Jedna Dvě 

Čas potřebný k zavedení opatření 2 4 

Kompatibilita systému se stávajícím stavem 2 3 

Propustnost systému kontroly vstupu 3 1 

Finanční náročnost 2 4 

Součet bodových hodnot 9 12 

Dle nastavených kritérií se jeví jako výhodnější varianta jedna tedy zavedení 

kontroly vstupu pomocí čtečky čipových karet u vstupu do objektu, zavedení videotelefonu 

u hlavního vstupu a vedlejšího vstupu do jídelny a nalepení bezpečnostní fólie na zvýšení 

odolnosti prosklených výplní hlavních vstupních dveří. 
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9.4 Další doporučení 

Při provádění bezpečnostní prohlídky objektu vyplynuly další drobné nedostatky, 

které mohou vzít provozovatelé objektu školy v potaz. Tato podkapitola také obsahuje 

některé vybrané doporučení z normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 

při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (dále jen „norma“). 

Jako první zjištěné nedostatky vyplynuly ihned při vstupu do budovy školy 

hlavními dveřmi, kdy na dveřích nebo přilehlé fasádě chyběla informační tabule o tom, že 

objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Tato cedule byla přítomná 

v oblasti zádveří na snadno přehlédnutelném místě. Ceduli doporučuji doplnit o údaje 

o provozovateli kamerového systému. Dále chybí informační cedule zákaz vnášení 

nebezpečných předmětů. 

Z prohlídky objektu vyplynul nedostatek v zabezpečení serverovny, kde se mimo 

jiné ukládají záznamy z kamerového systému školy. Z normy vyplývá že místnost 

serverovny by měla být vybavena systémem kontroly vstupu. 

Bylo by dobré v reflexi na aktuální bezpečnostní hrozby ve školství zavést 

metodiku která by obsahovala postupy, jak se mají učitelé a žáci chovat při napadení. 

Například uzavřít se neprodleně ve třídách zachovat klid a ticho a vyčkat na zásah policie, 

nebo podpořit vznik tzv. „safe zones“. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zpracování projektu fyzické ochrany Střední školy techniky 

a služeb v Karviné s důrazem na zajištění bezpečného vstupu do objektu.  

Práce je rozdělena do tří celků. První slouží k seznámení s problematikou 

projektování, obsahuje výčet potřebných norem, použitou literaturu a zákony vztahující se 

k bezpečnosti objektů. 

Druhý celek obsahuje popis stávajícího stavu objektu a stavu zabezpečení. Popisuje 

objekt z hlediska okolí, kriminality, konstrukce, vybavení mechanickými zábrannými 

systémy, systémy technické ochrany, fyzické ochrany a režimových opatření. Zjištěné 

nedostatky jsou promítány dále v návrhu zabezpečení.  

Třetí část navazuje na popis objektu a analyzuje zjištěné nedostatky které hodnotí 

a filtruje. Výstupem analýz rizik jsou bezpečnostní rizika, kterým je potřeba věnovat 

pozornost tedy navrhnout na ně účinný systém protiopatření pro jejich snížení. V této práci 

byli použity analýzy CARVER jenž popisuje a hodnotí objekt z pohledu možného pachatele, 

poté byla použita semi-kvantitativní metoda doporučená normou ČSN 73 4400 prevence 

kriminality -řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení 

a jako doplňková pro zhodnocení rizika selhání lidského činitele na pozici recepční byla 

použita metoda TESEO. Analýzy rizik nebyli primárně a jednostranně zaměřeny jen na 

zajištění bezpečnosti vstupu, aby bylo dosaženo komplexnosti jejich výsledků. 

 Samotný návrh zabezpečení je rozdělen na dva celky tak aby byl návrh komplexní 

a zároveň se primárně věnoval zabezpečení bezpečného hlavního vstupu do budovy. 

Jednotný návrh zabezpečení reaguje na potřebu se věnovat hlavním nedostatkům 

které se, ale netýkají zajištění bezpečného vstupu do objektu. Tento návrh zajišťuje 

komplexnost a celistvost návrhu zabezpečení. Věnuje se rizikům spojenými s překonáním 

mechanických zábranných systémů a chybě nebo úmyslu lidského činitele. V oblasti 

mechanických zábranných systémů reaguje na hlavní rizika překonání dveří, oken 

a oplocení. 
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Po zavedení opatření dojde k obnovení bezpečnostní funkce oplocení jako celku. 

Zamezí se možnému zneužití volně ležících předmětů k přístupu k vyvýšeným oknům 

a rovněž se dále zvýší odolnost prosklených výplní vedlejších dveří. Na riziko úmyslného 

vytopení zavádí vhodné záplavové detektory, které umožní možnost včasné detekce 

a rychlého zásahu. Dále návrh zavádí vhodná režimová opatření, která si kladou za cíl 

zefektivnit nově navrhovaný systém ochrany a navrhuje vhodná opatření pro efektivní 

přístup k bezpečnosti. 

Na jednotný navazuje variantní návrh zabezpečení, který se zaměřuje na zajištění 

bezpečného vstupu do budovy školy. Variantní řešení se zaměřuje na zavedení systému 

kontroly vstupu. První varianta staví na systému kontroly vstupu s využitím čtečky čipových 

karet a odklonu cizích strávníků směrem k vedlejšímu vchodu, vhodně dále zavádí technické 

řešení ve formě video zvonků a upravuje režimová opatření, která zajišťují efektivitu 

navrhovaného systému. Druhá varianta zachovává stávající pravidla vstupu jen podmiňuje 

vstup použitím turniketu, a zavádí na pozici recepční externího pracovníka agentury SBS 

jenž by měl zkušenosti s obsluhou kamerového systému a uměl by sám zasáhnout v případě 

vzniku nepředvídatelné situace. Obě varianty počítají se zvýšením mechanické odolnosti 

vstupních dveří nalepením vhodné bezpečnostní fólie. Návrh zabezpečení je dále doplněn 

o doporučení, která reagují na zjištěné drobné nedostatky a aktuální bezpečnostní hrozby ve 

školách. 

Pro výběr vhodné varianty bylo použito hodnocení na základě stanovených kritérií 

reflektující čas, kompatibilitu, propustnost systému kontroly vstupu a finanční stránku 

návrhu. Dle provedeného hodnocení se jeví jako lépe vyhovující varianta 1. 

Zavedením opatření vyplývající z návrhu dojde k minimalizaci hlavních rizik, které 

plynnou z analýzy a hodnocení rizik, a tak i k samotnému zkvalitnění systému ochrany. 

Zároveň také dojde k zajištění bezpečného vstupu do budovy školy. 
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Přílohy 

Příloha 1- rozmístění prvků PZTS 

Adresa Prostor Smyčka Typ 

1 Recepce Zpožděná JA-83P 

2 Vstupní chodba Okamžitá JA-83P 

3 Studijní oddělení Okamžitá JA-83P 

4 Sekretariát, ředitelka Okamžitá JA-83P 

5 Ředitelka Okamžitá JA-83P 

6 Zasedací místnost Okamžitá JA-83P 

7 Školní poradce Okamžitá JA-83P 

8 Ekonom Okamžitá JA-83P 

9 Pokladna Okamžitá JA-83P 

10 Personální Okamžitá JA-83P 

11 Účtárna Okamžitá JA-83P 

12 Mzdová účtárna Okamžitá JA-83P 

13 Učebna PC 109 Okamžitá JA-80P 

14 Učebna PC 114 Okamžitá JA-80P 

15 Serverovna Okamžitá JA-80P 

16 Kabinet PC Okamžitá JA-80P 

17 Chodba 1.NP Okamžitá JA-80P 

18 Chodba schodiště 1NP Okamžitá JA-80P 

19 Chodba rampa 1NP Okamžitá JA-80P 

20 Chodba učebna kuchyň Okamžitá JA-80P 

21 Chodba cukrárna Okamžitá JA-80P 

22 Svářečská škola Okamžitá JA-80P 

23 Stolárna zadní vstup Okamžitá JA-80P 

24 Stolárna přední vstup Okamžitá JA-80P 
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Adresa Prostor Smyčka Typ 

25 Diagnostická dílna Okamžitá JA-80P 

26 Diagnostická kancelář Okamžitá JA-80P 

27 Bufet Okamžitá JA-80P 

28 Bufet sklad Okamžitá JA-80P 

29 Chodba elektro Okamžitá JA-80P 

30 Kabinet elektrikáři 1 Okamžitá JA-80P 

31 Kabinet elektrikáři 2 Okamžitá JA-80P 

32 Zadní vchod kinosál Okamžitá JA-80P 

33 Kancelář správce objektu Zpožděná JA-80P 

34 Dvůr Okamžitá JA-88P 

35 Kuchyň rampa Okamžitá JA-80P 

36 Kuchyň výtah Okamžitá JA-80P 

37 Kuchyň konvektomat Okamžitá JA-80P 

38 Kuchyň okna hřiště Okamžitá JA-80P 

39 Venkovní siréna Natur JA-80A 

40 Opakovač signálu Natur JA-80Z 

41 Kuchyň okna parkoviště Okamžitá JA-80P 

42 Klávesnice, správce objektu Natur JA-81F 

43 Siréna podhled hl. vstup Natur JA-80A 
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Příloha 2 - analýza zranitelnosti z normy ČSN 73 4400 Prvence kriminality – řízení 

bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení 

Lokalita 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Vesnice 3 

2 Malé město 

3 Okraje velkého města 

4 Vzdálená izolovaná místa 

5 Vnitřní velké město 

Charakteristika sousedství 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velmi dobře udržované 3 

2 Dobře udržované 

3 Průměrně udržované 

4 Nedostatečně udržované 

5 Zchátralé 

Přítomnost v lokalitě 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Trvale obydleny 1 

2 Trvale obydleny s výjimkami 

3 Přechodně obývané 

4 Neobydleny s výjimkami 

5 Neobydleny 

 

Suma hodnot 7 

Počet hodnocených a sledovaných parametrů 3 

Výsledek posouzení 2,33 
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Viditelnost pro procházející 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Všechny venkovní stěny plně viditelné 1 

2 Zranitelné části pláště plně viditelné 

3 Jedna nebo více zranitelných stěn objektu jsou viditelné 

4 Objekt je viditelný z velké vzdálenosti 

5 Objekt zcela skryt pro provozovatele 

Přístup pro pěší a vozidla 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velice obtížný. 5 

2 Obtížný. 

3 Přiměřený. 

4 Snadný. 

5 Velice snadný. 

Kvalita oplocení 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velmi vysoká. 3 

2 Vysoká. 

3 Průměrná. 

4 Nedostatečná. 

5 Neexistuje (žádné oplocení). 

Osvětlení 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Objekt a přilehlé plochy velmi dobře osvětleny 2 

2 Objekt a přilehlé plochy dobře osvětleny 

3 Objekt dobře ale přilehlé plochy perimetru špatně osvětleny 

4 Objekt a perimetr částečně osvětleny 

5 Objekt a perimetr neosvětlený 

Vjezd 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Jeden přístup z obousměrné komunikace 4 

2 Jeden hlavní přístup a jeden vedlejší (technický přístup) 

z jedné obousměrné komunikace 

3 Více přístupů z jedné obousměrné komunikace 

4 Více přístupů včetně vedlejších z několika obousměrných 

komunikací 

5 Více přístupů včetně vedlejších z několika komunikací, 

v blízkosti křižovatky 

 

Suma hodnot 15 

Počet hodnocených a sledovaných parametrů 5 

Výsledek posouzení 3 
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Provoz objektu 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Denní, večerní, víkendová a sváteční. 4 

2 Denní, večerní, víkendová. 

3 Denní, večerní. 

4 Denní. 

5 Omezenou část dne (ranní provoz). 

 

Suma hodnot 4 

Počet hodnocených a sledovaných parametrů 1 

Výsledek posouzení 4 

 

Konstrukce 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Zděná z cihel (kombinace 

kamene, betonu a cihel) 

1 

2 Zděná z lehkých materiálů 

3 Dřevěná nebo jiné lehké 

materiály 

4 Přechodná 

5 Mobilní nebo přechodná 

Odolnost střechy 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velmi vysoká (betonová 

terasovitá střecha) bez přístupu 

z okolních budov 

3 

2 Vysoká (sedlová střecha) bez 

přístupu 

3 Průměrná (asfaltové pláty, 

břidlice atp.) bez možnosti 

přímého vstupu 

4 Nízká dosažitelná 

5 Velmi nízká (vlnitý plech), lehce 

dosažitelná 

Odolnost venkovních dveří 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velmi vysoká odolnost 3 

2 Vysoká odolnost 

3 Průměrná 

4 Nízká 

5 Velmi nízká 

Okna 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Velmi vysoká odolnost 3 

2 Vysoká odolnost 

3 Průměrná 

4 Nízká 

5 Velmi nízká 
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Typ zabezpečení objektu 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Kvalitní systém zabezpečení 

objektu včetně přenosu poplachu 

na DPPC 

2 

2 Kvalitní systém zabezpečení 

objektu 

3 Průměrné 

4 Základní 

5 Žádné 

Kontrola vstupu venkovních dveří 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Uzamčené s přístupovým 

systémem 

5 – Neuzamčeny, kontrola 

probíhá v zádveří (vrátnice) 

2 Uzamčené (stále) 

3 Uzamčené v části dne 

4 Uzamčené jen někdy 

5 Neuzamčené 

Úroveň dohledu 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 24 hodinový dohled 3 

2 Dohled u vchodů a vjezdů i 

částečně v noční době 

3 Dohled u vchodů a vjezdů 

v denní době 

4 Omezený dohled u vchodů a 

vjezdů 

5 Žádná 

Kamerový systém 

Hodnota Slovní popis Vybraná hodnota 

1 Trvalý dohled na celý plášť 

budovy, vchody a vjezdy 

3 

2 Po omezenou dobu dohled na 

celý plášť budovy, vchody a 

vjezdy 

3 Trvalý dohled na strategické části 

pláště budovy a vchody 

4 Po omezenou dobu dohled na 

strategické části pláště budovy a 

vchody 

5 Žádný 

 

Suma hodnot 23 

Počet hodnocených a sledovaných parametrů 8 

Výsledek posouzení 2,875 

 

Celkové vyhodnocení zranitelnosti 

Vyhodnocení zranitelnosti Suma stěžejních parametrů 

(hodnot) 

12,205 

Počet stěžejních parametrů 4 

Výsledná hodnota zranitelnosti 3,05125 

Zaokrouhlená hodnota 

zranitelnosti (celé číslo) 

3 

 


