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Anotace 

ŠÍP, Přemysl. Návrh technických bezpečnostních opatření k zajištění fyzické bezpečnosti 

vybrané základní školy. Ostrava, 2017. Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita. Vedoucí práce Ing. Věra 

Holubová, Ph.D. 

Bakalářská práce popisuje návrh nových technických opatření za účelem zajištění 

fyzické bezpečnosti ve vybrané základní škole. První část práce obsahuje základní teorii 

z oblasti technické bezpečnosti. Následně je popsán zvolený objekt, včetně jeho umístění a 

stávajícího systému fyzické bezpečnosti rozděleného dle jednotlivých segmentů. Druhá 

polovina práce obsahuje využití vybraných metod analýzy rizik k identifikaci možných 

zdrojů rizik, jejich vyhodnocení a vymezení nejzávažnějších z nich. V závěru jsou 

navržená nová opatření včetně vyčíslení nákladů na realizaci. 

Klíčová slova: fyzická bezpečnost, základní škola, analýza rizik, inovace zabezpečení 

Annotation  

ŠÍP, Přemysl. Proposal of technical security measures to ensure the security of the selected 

primary school. Ostrava, 2017. Bachelor thesis, Faculty of Safety Engineering, VSB – 

Technical University. Supervisor Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

Bachelor thesis describes a proposal of new technical measures for security of the 

selectes primary school. The first part of thesis contains theory of physical protection. The 

following sections describe elected object, location and its current state of security in 

various parts of of physical protection. The second half is about used selected methods of 

risk analysis to identify of risks and evaluation of the most serious risks object. In 

conclusion is proposal of new measures includes their financial demands. 

Keywords: physical protection, primary school, risk analysis, security innovation  
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Seznam zkratek 

ČSN    Česká technická norma 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DPPC   Dohledové a poplachové přijímací centrum 

EN   Evropská norma (European Committee for Standardization) 

FMEA   Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis) 

FTA   Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis) 

GPRS   Obecný paketový rádiový systém (General Packet Radio System) 

GSM   Globální systém pro mobilní komunikace     

   (Global Systém for Mobile Communications) 

Kč   Koruna Česká 

LCD   Displej z tekutých krystalů (Liquid Crystal Display) 

LED   Dioda emitující světlo (Light Emitting Diode) 

MMS   Systém multimediálních zpráv (Multimedia Messaging Service) 

MZS   Mechanické zábranné systémy 

PC   Osobní počítač (Personal Computer) 

PIR   Pasivní infračervený detektor 

PZTS   Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SMS   Systém krátkých zpráv (Short Message Service) 

UV   Ultrafialové záření (Ultra Violet) 

VSS   Dohledové videosystémy (Video Surveillance Systems) 

ZŠ   Základní škola 
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Úvod 

Nutnost chránit své zdraví, majetek, či jakékoliv hodnoty nám blízké, je v každém 

člověku zakořeněno již od útlého věku. Jde o určitý instinkt, který se u každého jedince 

projevuje jiným způsobem. Synonymem slova bezpečnost je jistota, popřípadě útočiště. 

Lidé od nepaměti potřebovali cítit bezpečí, něco co jim dá určitý pocit jistoty, uklidnění. 

Důkazem toho nám jsou v dnešní době dochované stavby, mnohdy i několik stovek let 

staré, doklady o předcích, kteří, aby se před čímkoliv ochránili, žili v jeskyních nebo 

historické fakta o uskupení vojsk na ochranu celistvosti území. Ať už se jednalo o mohutná 

impéria, či středověké pevnosti, jmenovatel byl společný a to poskytnout bezpečnost.  

V dnešní době hraje čím dál větší roli v zabezpečení poplachový zabezpečovací a 

tísňový systém, jehož vývoj se stále zdokonaluje a to především díky moderním 

technologiím, které jdou stále kupředu. Výhodou těchto systémů je dálkové propojení 

s chytrými zařízeními, jako mobily nebo tablety, čtyřiadvacet hodin denně. Díky tomu lze 

kontrolovat náš majetek odkudkoli na světě. Je však nutno říci, že zde platí přímá úměra 

mezi pokrokem zabezpečovacích systémů a vynalézavostí dnešních pachatelů. Pro 

maximální minimalizaci rizika škody je důležitá kombinace nejen těchto technických 

prvků, ale také využití fyzické ostrahy a správné implementace režimových opatření, které 

tomuto zabezpečení dají celistvost a bezchybný chod. 

V  práci se budu zabývat návrhem technickým bezpečnostních opatření k zajištění 

fyzické bezpečnosti základní školy. Konkrétně se jedná o základní školu v obci Březová 

nad Svitavou. Osobně si myslím, že otázka bezpečnosti ve školských zařízeních je mnohdy 

opomíjená. Ať už se jedná o tragédii z roku 2014 na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, 

nebo události na školách v Americe, jde o celosvětový problém. To byl také jeden 

z důvodů, proč jsem si takovéto téma vybral. V mnoha případech jsou bezpečnostní 

opatření přijata až po zkušenosti s nějakou negativní situací, jako například vloupání, 

poškození věci, nebo častým vandalismem. I když podnětem pro takovéto zpracování 

metodiky jsou kriminální a asociální jevy na školách, je zřejmé, že východiskem posouzení 

rizik je v tomto případě ochrana zdraví žáků a zaměstnanců a následně majetku školy. 
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Mým cílem bude navrhnout opatření pro inovaci současného zabezpečovacího 

systému, který se v základní škole nachází. Prostřednictvím vhodných metod analýzy rizik 

identifikuji rizika v současném zabezpečení objektu. Výsledek analýzy pro mne bude 

základem při inovaci a návrhu technických opatření. Návrh minimalizuje rizika 

vyhodnocená pomocí analýzy a zvýší bezpečnost žáků, zaměstnanců a majetku v základní 

škole. V neposlední řadě vypočítám konečnou hodnotu tohoto návrhu. 

Vzhledem k návaznosti zvolného tématu na studovaný obor očekávám, že nabydu 

nové vědomosti a zkušenosti, které budu moci zužitkovat ve svém budoucím povolání. 
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1 Rešerše 

V této části vypíši literaturu, kterou jsem využil při zpracování bakalářské práce. Tato 

literatura slouží k uspořádání základních poznatků a k získání potřebných informací 

k tvorbě této práce. Nejvýznamnější knižní tituly jsem uvedl níže. 

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

2001. ISBN 80-86445-04-6. 

Obsah publikace je zaměřený především na problematiku bezpečnosti v organizacích, 

převážně těch soukromých, a také na prevenci kriminality. Dále se orientuje na úlohy a 

postavení Policie ČR, městské policie a soukromých bezpečnostních služeb. Kniha 

popisuje zásady dílčích segmentů fyzické bezpečnosti. 

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

VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Kniha se věnuje popisu pojmů a jednotlivých prvků v oblasti fyzické bezpečnosti. 

Důkladně popisuje detektory narušení a PZTS. Zabývá se také projektováním 

zabezpečovacích systémů a právními aspekty ochrany majetku. 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009, 115 s. 

Obsah skript se zabývá opatřeními k docílení bezpečnosti na letištích a analýzou 

dílčích rizik. Tyto skripta jsou určeny studentům Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. [S.l.: s.n.], 2003. ISBN 

80-902-9382-4.   

Literatura svým obsahem pokrývá problematiku elektronické zabezpečovací 

signalizace, kamerových systémů, mechanických zábranných systémů a elektronické 

požární signalizace. Zabývá se činnostmi od koncepčního návrhu až k servisu těchto 

systémů. 
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2 Fyzická bezpečnost 

Fyzickou bezpečnost si lze představit jako soubor technických, organizačních a 

režimových opatření, které mají za cíl zamezit a chránit před protiprávním jednáním 

vedeným proti osobám, hmotnému nebo nehmotnému majetku. Hlavním cílem je vytvořit 

komplexní bezpečnostní systém, který díky jednotlivým segmentům fyzické bezpečnosti 

zajistí takovouto ochranu. 3 

Fyzická bezpečnost se dělí do těchto tří segmentů: 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

Momentálně neexistuje komplexní právní předpis upravující problematiku fyzické 

bezpečnosti. Právní úpravu proto zajišťují povinnosti a oprávnění z právních předpisů, 

především zákony, podzákonné právní předpisy (vyhlášky) nebo normy 

(závazné/doporučující). Jako orientační výčet mohu uvést: Zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., Občanský 

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

pozdějších předpisů, zákon 224/2015 Sb., O prevenci závažných havárií. Ve vztahu 

právních předpisů k fyzické bezpečnosti se nedá odpovědět na otázku, které právní 

předpisy jsou nejdůležitější. 20 

Důležitá norma v této problematice je ČSN EN 1627, která je koncipována z pohledu 

pachatele a zaměřuje se na segment technické ochrany, konkrétně MZS plášťové ochrany. 

Určuje požadavky a systém klasifikace vlastnosti odolnosti proti vloupání u oken, dveří, 

mříží, okenic, lehkých obvodových plášťů a vztahuje se na způsob otevírání prvků, které 

norma specifikuje. Stěžejní normou pro mě bude norma ČSN 73 4400. V platnost vstoupila 

v srpnu 2016 a soustředí se na ztížení nebo omezení neoprávněného vniknutí do objektu 

školy. Norma také navrhuje bezpečnostní prvky v doporučeném stupni bezpečnosti. [6], [7] 
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Komplexní bezpečnost 

Jak již bylo zmíněno, abychom docílili komplexní bezpečnosti, musíme dbát na 

vzájemnou provázanost těchto tří segmentů. Nelze konstatovat, že jeden z nich je více či 

méně důležitý než jiný. Každý segment přispívá stejnou měrou k tomu, abychom docílili 

požadovaných výsledků. Proto je důležité efektivně využít prvky jednotlivých částí fyzické 

bezpečnosti, aby bylo riziko vzniku negativní události minimalizováno. Každý prvek 

fyzické ochrany je totiž překonatelný. Tento fakt představuje tzv. „Koláč bezpečnosti“. 

Ten rovnoměrně rozděluje jednotlivé segmenty a poukazuje, jak jsou stejně důležité. Viz 

obrázek č. 1. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Posloupnost procesů při zabezpečování objektů vychází z konceptu systému 

ochrany bezpečnosti a majetku. Je důležitá vzájemná kombinace jednotlivých prvků 

fyzické bezpečnosti. Nejde pouze o jejich vhodné kombinace či provázanost, ale 

významnou roli hraje také hledisko ekonomické. Finanční náklady na zajištění bezpečnosti 

by měly být úměrné výši chráněného zájmu. Důležitá je struktura jednotlivých prvků 

ochrany tak, aby každý z nich splnil úlohu, pro kterou byl zvolen. V obrázku č. 2 jsem 

znázornil strukturu prvků fyzické bezpečnosti. Lze vyčíst, jak na sebe jednotlivé části 

navazují a vzájemnou činností dosahují minimalizace rizika, které se zde však vždycky 

vyskytovat bude. Vhodně zvolené pojištění nám může pokrýt následné škody vzniklé při 

narušení objektu. [31] 

Technická 

ochrana 

Fyzická 

ostraha 

Režimová ochrana 

Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [3] 
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Obrázek 2: Struktura prvků fyzické bezpečnosti [vlastní] 

2.1 Technická ochrana 

Tato ochrana je tvořena technickými prostředky fyzické bezpečnosti, které 

představují základní bezpečnostní opatření fyzické bezpečnosti objektu. Mezi tyto 

prostředky řadíme mechanické zábranné systémy (dále MZS) a poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (dále PZTS). Jejich cílem je zkvalitnit činnost fyzické ostrahy, podpora 

realizace režimových patření a odradit pachatele od jeho protiprávního jednání, ztížit toto 

jednání, či prodloužit časový úsek k dosažení chráněných aktiv. 20 

Při návrhu a následné realizaci bezpečnostního systému objektu se využívá vymezení 

určitých principů. Jedním z těchto principů je princip vícestupňovosti ochrany. Ten ve své 

podstatě vymezuje určité hranice sledovaného objektu, které musí narušitel při postupu 

k předmětu jeho zájmu překonat. [20] 

Základní stupně ochrany jsou: 

 Perimetrická ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana [21] 
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Perimetrická ochrana 

Jde o tu část vnějších zábranných prostředků, které nejsou přímou součástí 

chráněného objektu, ale jsou od něj prostorově vzdáleny. Nacházejí se na volné ploše 

mimo chráněný objekt a ve většině případů vizuálně vyznačují hranici pozemku a vytvářejí 

tak tzv. právní hranici pozemku. Perimetrickou ochranu však může tvořit také samotný 

chráněný objekt. [19] 

Hlavním zástupcem perimetrické ochrany je oplocení či jiné ohrazení okolního 

pozemku včetně branek, vrat, závor, propustí a turniketů, které mohou být navíc vybaveny 

vrcholovou nebo podhrabovou překážkou. Mohou se používat také přenosné zábrany 

(zátarasy). [31] 

Plášťová ochrana 

Úloha technických prostředků plášťové ochrany je v rámci ochrany osob a majetku 

nezastupitelná. Jejich cílem je pachatele odradit od jeho činnosti, nebo mu zamezit 

vniknutí do chráněného prostoru v objektu, popřípadě mu jeho jednání maximálně ztížit a 

prodloužit. Plášťovou ochranu tvoří hlavně stavební prvky budov (stěny, střecha apod.) a 

otvorové výplně (dveře, okna). [19] 

Prostorová ochrana 

Prvky prostorové ochrany jsou umísťovány ve vnitřních částech budovy, převážně se 

jedná o chodby, schodiště a konkrétní místnosti. Těmito prvky jsou dveře, zámky, 

kamerové systémy, systém kontroly vstupu nebo detektory narušení. Jejich cílem je 

detekce a zpoždění pachatele. [20] 

Předmětová ochrana 

Slouží jako finální místo pro úschovu hotovosti, šperků, cenných papírů a dalších 

věcí vyšší hodnoty. Mezi prostředky předmětové ochrany patří hlavně trezory či příruční 

pokladny. [31] 
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2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Známy jsou také pod pojmem klasická ochrana. MZS znemožňují nebo alespoň 

ztěžují odcizení majetku, poškození objektů, či jejich částí a zajišťují ochranu osobám 

nacházejícím se uvnitř objektu. Jedná se převážně o oplocení, otvorové výplně, zámky, 

stěny apod. Prioritní postavení MZS vyplývá z historického vývoje zabezpečovací 

techniky, kde se považují za nejstarší formu ochrany vůbec. [19] 

2.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jde o soubor technických prostředků, které v porovnání s MZS nemají tak značnou 

historii. Zájem o tyto systémy však roste a to díky stále se posouvající moderní technologii, 

která prvky PZTS stále zdokonaluje. Hlavní činností je včasná detekce narušitele 

chráněného prostoru a následné signalizaci, buďto pomocí světelných a akustických 

signálů za účelem vystrašit pachatele, nebo lze informaci o narušení přenést pomocí sítě do 

zvoleného PC, mobilního telefonu formou SMS, MMS či hovoru, nebo na DPPC. Neslouží 

k zadržení pachatele, či zamezení před neoprávněným vnikem do objektu. Velmi efektivní 

je kombinace s fyzickou ostrahou a využití MZS. Prvky PZTS se vzhledem ke konkurenci 

na trhu a tím i dostupným cenovým nákladům objevují nejen ve větších podnicích, 

firmách, ale také více v rodinných domech. [3] 

PZTS tvoří několik částí, kde každá z nich vykonává specifickou funkci. 

Dohromady tvoří celek, který je označován jako „Zabezpečovací řetězec“ (viz obrázek č. 

3). Mezi tyto části patří:  

 Čidlo (detektor) 

 Ústředna 

 Přenosové prostředky 

 Signalizační zařízení 

 Doplňková zařízení 
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Obrázek 3: Zabezpečovací řetězec [3] 

 

Čidlo (detektor) – ihned reaguje na fyzikální změny související s narušením 

střeženého prostoru. Při detekci vyšle čidlo ústředně zprávu ve formě elektrického 

impulsu. 

Ústředna – přijímá, zpracovává a vyhodnocuje signál z detektorů. Dále umožňuje 

ovládání a indikaci PZTS a zajišťuje jeho napájení elektrickou energií. Jde o řídící prvek 

celého systému. 

Přenosové prostředky – zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně přenos povelů opačným směrem. 

Signalizační zařízení – je určeno pro převedení přijatých informací z ústředny na 

vhodný akustický nebo optický signál.  

Doplňková zařízení – usnadňují ovládání systému (bezdrátový ovladač) nebo 

umožňují realizovat některé speciální funkce. [31] 

2.1.3 Systém kontroly vstupu 

Používá se tam, kde se požaduje zabránit vstupu nepovolaným osobám. Automatické 

elektronické vstupní systémy stále více vytlačují klasické metody kontroly a nahrazují 

mnohdy nekvalitní služby strážných. Každý systém kontroly vstupu se skládá z těchto 

částí:  

 Identifikační prvek – heslo, token nebo biometrická vlastnost člověka 

 Snímací zařízení – snímá vstupní informace identifikované osoby 
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 Řídící jednotka – vyhodnocuje vstupní informace a na základě informací uložených 

v paměti rozhodne o povolení/zakázání vstupu osoby do střeženého objektu [32] 

2.1.4 Dohledový videosystém 

VSS jsou velmi účinným prvkem zabezpečení objektu. Úlohu plní po preventivní 

stránce tak, že odstrašují pachatele před protiprávním jednáním. Jejich hlavní výhodou 

však je, znásobení možnosti fyzické ostrahy tím, že jsou schopny monitorovat větší 

množství střežených prostor současně a v případě jejich narušení jsou schopné jej trvale 

zdokumentovat. Provoz kamerového systému musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nahrávání 

střeženého prostoru se záznamem, spadá na provozovatele oznamovací povinnost tuto 

skutečnost ohlásit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další povinností je označení 

prostorů monitorovaných kamerou se záznamem informačními tabulkami. [2], [18] 

Kamerový systém se používá, buď samostatně, nebo jako doplňkové zařízení pro 

akustickou a vizuální kontrolu objektu. Kamerový systém se skládá minimálně z těchto 

hlavních částí: 

 Kamera 

 Zobrazovací zařízení (televize, PC) 

 Záznamové zařízení [32] 

2.2 Fyzická ostraha 

Dominantou je zde člověk, který je v mnoha ohledech nenahraditelný, avšak může 

na něj působit nespočet faktorů, které mohou výrazně ovlivnit jeho jednání. Jedná se o 

vrozené předpoklady, přístup jednotlivce, odbornou způsobilost, důležitým faktorem je 

také stres, dobrý zdravotní či fyzický stav. Nejen tyto, ale i mnoho dalších faktorů mohou 

negativně ovlivnit činnost pověřené osoby a tím ohrozit bezpečnost osob a majetku. 

Takovou to činnost vykonávají vrátní, strážní služba, popřípadě policie. [3] 

Jedná se o nejnákladnější část fyzické bezpečnosti. Na rozdíl od ostatních segmentů 

ochrany, které mají poměrně vysoké počáteční investice, ale nízké provozní náklady, má 
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fyzická ostraha počáteční náklady nízké (výcvik, výstroj), ale za to vysoké náklady na její 

provoz (platy). Proto je třeba vhodně kombinovat fyzickou ostrahu s ostatními druhy 

ochrany, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší účinnosti ochrany. Fyzickou ostrahu je 

možné realizovat s využitím vlastních zaměstnanců, pomocí zaměstnanců soukromých 

bezpečnostních služeb a v některých případech i díky státním službám. [3] 

Zajištění bezpečnosti osob, majetku, objektů nebo například kulturních a 

společenských akcí, je realizováno pomocí následujících forem: 

 Bezpečnostní dohled 

 Bezpečnostní průzkum 

 Bezpečnostní ochranný doprovod 

 Bezpečnostní výjezd – zásah 

 Kontrolní propustková služba 

 Strážní služba [3] 

2.3 Režimová ochrana 

Jde o organizačně administrativní opatření přijatá v podobě směrnic, předpisů, 

vnitřních organizačních řádů a jiných dokumentů. Tato opatření mají za úkol docílit 

bezporuchového chodu celého zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

chráněného objektu. Představují procesní naplnění bezpečnostní politiky organizace 

(firmy, instituce). Cílem je stanovit zásady, oprávnění, pravidla při pohybu zaměstnanců a 

jiných osob v areálu organizace, či způsob nakládání a manipulace s chráněnými prvky. 

Důležitou součástí režimových opatření je provádění bezpečnostních kontrol u vstupů do 

chráněného objektu, ať už se jedná o kontrolu vnášeného/vynášeného materiálu nebo 

identifikace jednotlivých osob. Režimová ochrana propojuje všechny segmenty fyzické 

bezpečnosti a můžeme jí považovat za řídící jednotku celého zabezpečovacího systému. 

[20], [28] 
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3 Charakteristika a popis objektu 

Jako zabezpečovaný objekt pro svou bakalářskou práci jsem si vybral základní školu, 

umístěnou v obci Březová nad Svitavou. Obec se nachází na historické česko – moravské 

zemské hranici, v kraji Pardubickém, okrese Svitavy. 

3.1 Historie a současnost 

Celým názvem Základní škola Březová nad Svitavou (dále jen ZŠ Březová), je 

dominantou obce, ležící na jejím samotném okraji. Dostavěná byla roku 1962, kdy byla 

také svátečně otevřena a mohla začít naplno fungovat. 

V dnešní době škola poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku od 6 do 15 let, ve 

třinácti třídách. Konkrétně na prvním stupni základní školy se nachází třídy 1. až 5., pro 

stupeň druhý jsou to třídy 6. až 9., vždy děleny na A, B.  

Dělení tříd na druhém stupni je dáno z jisté většiny tím, že školu v ne zrovna malém 

poměru navštěvují děti z okolních obcí, kde jsou základní školy budovány maximálně do 

5. třídy vzdělání. Z tohoto důvodu byla v historii vybudována autobusová zastávka 

v blízkosti areálu školy, na kterou linkové autobusy svážejí děti až z 15 km vzdálených 

vesnic. 

Současný počet dětí studujících v ZŠ Březová je přesně 268, z toho přibližně 55% 

žáků místních. Zaměstnanců je 35. 

3.2 Popis objektu 

Již počet žáků navštěvujících ZŠ Březová naznačuje, že se bude jednat o poměrně 

rozlehlý areál a komplex budov. 

Celková rozloha areálu je 10 200 m
2
. Největší část z této rozlohy, 2 896 m

2
, 

zaujímají budovy, vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který vede od vstupní haly, 

až po tělocvičnu školy. Co se týče rozlohy, druhou největší části je pak venkovní 

sportoviště, nacházející se ve východním bloku areálu o celkové výměře 2 376 m
2
.  
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Součástmi pozemku, svou plochou sestupně, jsou dále školní zahrada, dvůr a 

zahradní domek, který slouží k uskladnění pracovního náčiní pro práci, žákům a učitelům, 

na zahradě školy a okolí pozemku.  

Areál a okolí školy jsem znázornil v obrázku, který se společně s legendou nachází 

v příloze č. 1.  

Jak jsem již zmínil výše, z uvedeného schématu školy vyplývá, že budovy sloužící 

k užívání žákům a zaměstnancům ZŠ Březová jsou vzájemně propojeny spojovacím 

koridorem, tudíž po vstupu do interiéru školy, je možno se libovolně pohybovat mezi 

jednotlivými částmi objektu bez výraznějšího omezení. Tohle může být jeden z problému, 

co se zabezpečení aktiv objektu týče, proto na něj bude v praktické části myslet. 

Komplex se skládá ze čtyř, jednopatrových a šesti přízemních budov. Mezi prvně 

zmíněné budovy patří budova vedení školy, ve které se nachází kancelář ředitele školy a 

jeho zástupce. Také je zde umístěna sborovna, kancelář účetního, jazyková učebna, cvičná 

kuchyň a moderně vybavená učebna fyziky. Dále budovy prvního a druhého stupně, kde 

jsou situovány jednotlivé třídy, které jsou vybaveny multimediální tabulí a 

dataprojektorem. V přízemí budovy prvního stupně se navíc nachází knihovna. Poslední 

jednopatrovou budovou je budova s kuchyní a družinou školy. Do kuchyně, nacházející se 

v přízemí budovy, mají přístup pouze osoby povolané. Ve školní družině, v prvním patře, 

se scházejí děti mladší 11 let dvakrát během dne. Tady mohou děti trávit volný čas před 

nebo po skončení vyučování. Přesněji se jedná o dobu od 6:45 – 8:00 a 11:45 – 16:00, kdy 

se základní škola uzamyká. Školní družina je v této době volně přístupná z vnitřních 

prostor objektu. Její kapacita je zhruba 50 dětí. 

Co se týče budov přízemních, zde patří vstupní hala a jídelna, která se otevírá vždy 

od 11:45 do 13:15. Strávníci však nejsou pouze žáci a zaměstnanci školy, ale také 

obyvatelé místní obce. V drtivé většině osoby důchodového věku. Nachází se zde také 

kancelář vedoucí kuchyně. Dále kancelář školníka, včetně sklepní části, odkud je zajištěno 

vytápění školy. A v neposlední řadě šatny a zahradní domek situován samostatně na 

pozemku objektu. 
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Součástí ZŠ Březová je také sportovní plocha nacházející se ve venkovní části 

areálu školy. Sportovní plocha je vybavena fotbalovým hřištěm se škvárovým podkladem, 

sprinterskou dráhou a pískovým doskočištěm. 

Podstatnou částí objektu je školní zahrada, o kterou se starají sami žáci se svými 

učiteli. Veškeré pomůcky pro práci jsou uloženy v zahradním domku. V zahradě se také 

nachází vysoký počet stromů převyšujících svou výškou střechy budov školy. Mohly by 

sloužit, jako ukrytí pro pachatele Také zde najdeme zanedbatelný počet keřů, plnících však 

funkci okrasnou. 

Školní dvůr, nacházející se za vstupní halou, je určen dětem pro trávení volného 

času během horkých letních dní. V zimě a za nepříznivého počasí je vstup na dvůr uzavřen. 

Areál popisovaného objektu není volně přístupný pro veřejnost. Jediná část objektu, 

využívaná veřejností je tělocvična. Její využívání je však možno pouze po podpisu předem 

stanoveného dokumentu a na určitý den a čas. Tento způsob je dále rozveden v podkapitole 

4.3 režimová ochrana.  

3.3  Lokalita objektu 

Jak bylo řečeno v podkapitole historie a současnost, popisovaný objekt se nachází na 

okraji obce. Neznamená to však, že by byl umístěn v její řídce osídlené či odlehlé části. Na 

protějších stranách místní komunikace vedoucích podél severní a západní strany objektu se 

rozprostírá zástavba trvale obydlených rodinných domů.  

Z východní strany škola sousedí s ubytovacím zařízením (dále ubytovna) o výšce 

čtyř podlaží, ve kterém se nachází 6, plně obyvatelných, rodinných bytů. Součástí 

ubytovny je zahrada rozkládající se na jih směrem k silnici I. A třídy.  

Částí areálu školy je také pozemek, ležící před hlavním vstupem, vytyčen místní 

komunikací. Tento pozemek je využíván hlavně pro parkování zaměstnanců školy. Příjezd 

vede z místní komunikace a je zcela volně přístupný. Vedlejší příjezd se nachází z jižní 

(dále zadní) strany objektu. Tento však není využíván. 

Na zadní stranu objektu plynule navazuje pole, vymezené silnicí I. A třídy vedoucí 

podél celé délky obce. 
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Část objektu před hlavním vstupem a kuchyní je poměrně kvalitně osvětlená dvěma 

sloupy veřejného osvětlení, které dobře osvětlují přístup k hlavnímu vchodu a zdi budovy 

v nočních hodinách. Východní a západní strana jsou osvětlený pouze jedním osvětlením, 

zadní strana školy není osvětlená vůbec. 
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4 Stávající systém fyzické bezpečnosti objektu 

V této kapitole popíši stávající zabezpečovací systém, který se v objektu základní 

školy nachází. 

Aktuální stav zabezpečení charakterizuji z pohledu jednotlivých segmentů fyzické 

ochrany. Fyzickou bezpečnost jsem tedy, pro jednodušší orientaci, rozdělil do její tří 

hlavních segmentů. 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

4.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou rozumíme mechanické a elektronické prostředky ochrany, 

chránící hranici, perimetr a plášť objektu prostřednictvím prostředků vnější ochrany. A 

vnitřní prostor objektu prostřednictvím prostředků vnitřní ochrany. Patří zde MZS, PZTS, 

systém kontroly vstupu a dohledové videosystémy (dále VSS). 3 

Pro lepší přehlednost jsem vymezil základní stupně při zajištění fyzické bezpečnosti, 

které představují určité hranice, oblasti či domény, které musí pachatel překonat při 

postupu v objektu k předmětu jeho zájmu. Těmito základními stupni ochrany jsou: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana 

4.1.1 Obvodová ochrana 

Perimetr objektu je z větší části obehnán plotem, který má za úkol odradit, zabránit 

nebo alespoň zpomalit údajného pachatele před vniknutím do areálu objektu. 
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Ze zadní strany objektu je perimetr vymezen běžným průhledným drátěným 

oplocením (dále typ 1) znázorněném na obrázku č. 4. Výplet je 190 cm vysoký. Použité je 

čtvercové pletivo o velikosti ok 5 x 5 cm a průměru drátu 2,5 mm. Vzhledem ke 

skutečnosti, že k instalaci došlo teprve před třemi lety, je tato část oplocení ve velmi 

dobrém stavu. 

           

Obrázek 4: Oplocení zadní strany (typ 1) [vlastní] 

                             

Po stranách objektu, tedy jeho východní a západní straně, je základní škola 

chráněná 180 cm vysokým drátěným panelovým plotem s betonovým podezděním (dále 

typ 2). Toto podezdění měří necelý půl metr do výšky. Plot se skládá z obdélníkových 

ocelových rámů, vyplněných drátěnou konstrukcí. Rámy jsou upevněný vnější konstrukcí 

k jednotlivým ocelovým sloupkům, umístěným ve vzdálenosti 210 cm. Toto oplocení je 

poměrně pevné bez větších viditelných technických poruch. Viz obrázek č. 5. 

Dle mého názoru, co se týče kvality zabezpečení, lépe na tom je oplocení podél 

zadní strany objektu (typ 1). Vzhledem k jeho pružnosti a takřka absenci bodů či prvků 

napomáhající ke šplhání, může být jeho překonání pro nepovolanou osobu poměrně 

náročné. Při použití speciálních kleští však plot nebude žádnou těžkou překážkou. 

Největším nedostatkem u oplocení typu 2 je podezdívka plotu, která poskytuje 

ideální pomocný prvek při šplhání, a tedy překonávání ochrany perimetru. 

Oplocení zajišťující perimetrickou ochranu objektu, tedy informuje pachatele o 

vytyčené hranici soukromého pozemku s cílem odradit jej od plánovaného jednání, 

Obrázek 5: Oplocení s podezdívkou (typ 2) [vlastní] 
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popřípadě ho co možná nejvíce zpomalit. Výhodou oplocení je jeho průhlednost, díky které 

lze zaregistrovat protiprávní jednání probíhající za perimetrem školy. 

Severní část obvodové ochrany tvoří z větší míry samotná budova, částečně 

doplněna o oplocení typu 2. Viz příloha č. 1. 

Přístup k hlavnímu vchodu je přímo z přilehlého parkoviště, na které směřuje 

hlavní příjezdová cesta vedená od procházející místní komunikace. Tento příjezd není 

nijak kontrolován, či jinak zabezpečen proti vjezdu veřejným osobám. Po ukončení výuky 

je parkoviště využíváno převážně obyvateli přilehlých rodinných domů. 

V zadní části objektu je situována vedlejší příjezdová komunikace, označená 

dopravním značením zákaz vjezdu. Výjimku udává jen pro dopravní obsluhy. Vedlejší 

komunikace směřuje k zadnímu vjezdu do objektu, zajištěným bránou. 

            

                   Obrázek 6: Zadní brána [vlastní] 

 

  Brána, nacházející se v zadní části objektu, plynule navazuje na oplocení (viz 

obrázek č. 6). Jedná se o bránu dvoukřídlou tvořenou rámem z konstrukčních trubek 

vypletenou drátěným pletivem. Dlouhá 3,5 m, vysoká 190 cm. Uzamknutá je pomocí 

visacího zámku po celou část dne (viz obrázek č. 7). Jde o jeden ze dvou vstupů do 

venkovního areálu ZŠ Březová. 

Obrázek 7: Visací zámek [vlastní] 
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Obrázek 8: Kovová branka [vlastní] 

 

Tím druhým je kovová branka situována na severní straně objektu, sousedící 

s parkovištěm o šířce 105 cm a výšce 140 cm. Je tvořena konstrukcí ocelových trubek 

připevněnou vnějšími konstrukčními prvky ke sloupkům oplocení perimetru. Branka je 

osazena klikou a vybavena obvyklým cylindrickým zámkem. Uzamčená je po celý den 

s výjimkou pohybu žáku v doprovodu s učiteli v rámci výuky praktického cvičení. Viz 

obrázek č. 8. 

Největší nevýhodou pro vstup chráněný bránou je její samotné umístění v zadní 

části objektu. Tato skutečnost je umocněna velmi špatným osvětlením, které se v okolí 

vchodu prakticky nenachází. Poznamenal bych také možnost vysazení obou křídel z pantů 

brány zvednutím. Může to být proto jedno z hlavních míst k vniknutí do areálu školy, pro 

které se pachatel rozhodne.  

Hlavní nevýhodou kovové branky je její výška. Avšak nejen výška, ale především 

podezdívka navazujícího plotu a klika branky vypadají jako dokonalé prvky pro usnadnění 

přelezení. Každopádně vzhledem k umístění vchodu směrem k parkovišti, je branka velmi 

dobře osvětlená pouličním osvětlením. Také je situována přímo naproti zástavě rodinných 

domů, což pro pachatele může působit jako odrazující prvek. 
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4.1.2 Plášťová ochrana 

Jde o souhrn ochranných prostředků fyzické bezpečnosti aplikovaných na plášť 

chráněného objektu. Jako cíl plášťové ochrany je odrazení, zabránění průchodu či 

zpomalení pachatele. Ochranu pláště objektu představují stavební prvky budovy, mezi 

které řadíme technický stav stěn, podlah, stropů či střechy. A dále otvorové výplně jako 

jsou veškerá okna, dveře či střešní vstupy a otvory, jimiž se lze dostat do chráněného 

objektu. 2 

Kritickými místy pláště budovy jsou vstupní dveře v přízemí budovy a okna 

umístěná v malé výšce nad zemí, která jsou pro pachatele lehce dosažitelná. 

Vchody 

Ze severní strany objektu se nachází celkem dva majoritní vchody. Vzhledem 

k jejich umístění tvoří nejen plášťovou, ale i perimetrickou ochranu objektu. Jde o hlavní 

vchod a vchod do kuchyně školy. Ještě třetím vchodem, nacházejícím se ze severní strany 

objektu, je vstup do budovy, ve které je umístěna kancelář školníka, vedoucí do sklepní 

části. V areálu školy jde o vchod do tělocvičny a únikové východy. 

Hlavní vchod je určen pro vstup zaměstnancům a žákům školy, včetně návštěv, či 

osobám navštěvujícím školní jídelnu. Viz obrázek č. 9. 

Jde o dvoukřídlé hliníkové dveře s bezpečnostním zasklením dle normy ČSN EN 

356. Vybaveny panikovým zadlabacím zámkem FAB a samozavíračem s aretací. Otevírání 

dveří je ve směru úniku, ven. Vstup je zabezpečen elektronickým zámkem, dále vybaven 

funkcí elektronického vrátného (viz obrázek č. 10). Již nápis na dveřích upozorňuje 

příchozího o povinnosti jeho využití v případě úmyslu vstoupit do objektu. Elektronický 

vrátný umožňuje pomocí zvonku s mikrofonem a reproduktoru spojení, buďto s vedením 

základní školy, družinou, školní jídelnou, nebo panem školníkem. Ti mají, po sdělení 

jména a účelu návštěvy, možnost dotyčnou osobu vpustit do objektu. Vchod není vybaven 

žádným kamerovým či jiným systémem identifikace osob. Klíče od hlavních dveří má 

pouze ředitelka školy, vedoucí jídelny, vychovatelky družiny školy, uklízečky a školník, 

který vždy ráno vchod odemyká a v průběhu dne jej zajišťuje proti vniknutí nežádoucí 

osoby (viz 4.3 režimová ochrana).  
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            Obrázek 9: Hlavní vchod [vlastní] 

 

Vchod do kuchyně slouží pouze jako vchod zaměstnancům kuchyně. Jeho další 

využití je pro doplňování zboží a vynášení odpadků. Také je zde jedenkrát deně, 

v dopoledních hodinách, přistaveno vozidlo pro nakládku obědů, které se dále rozvážejí po 

obci a jejím okolí. 

Jedná se o dvoukřídle hliníkové dveře, s bezpečnostním zasklením dle normy ČSN 

EN 356. Jsou osazeny bezpečnostním kováním typu klika – madlo s panikovým 

zadlabacím zámkem FAB. Také vybaveny samozavíračem s aretací. Otevírání ve směru 

úniku, ven. V blízkosti dvěří je umístěn klasický zvonek. Po jeho použití, se ke vchodu 

dostaví zaměstnanec kuchyně. Využití je ve většině případech při zásobování zbožím. 

Klíčem od tohoto vchodu jsou vybaveni pouze zaměstnanci školní kuchyně, kterých je 8 a 

školník. Vstup je po celý den uzamčen. Viz obrázek č. 11. 

Stejným typem dveří jsou vybaveny veškeré únikové východy nacházející se 

v objektu školy a venkovní vchod do tělocvičny školy. Po celý den jsou uzamčeny 

z důvodu, aby žáci nemohli opustit interiér budovy. Využití únikového východu 

situovaného ze vstupní haly na školní dvůr, je pouze během jara, léta a začátku školního 

roku, kdy jsou zde děti během přestávek vpouštěny. Také je využíván při průběhu 

praktické výuky probíhající na školní zahradě a jejím okolí. Klíče od těchto východů má 

vedení školy a školník. Viz obrázek č. 12. 

Obrázek 10: Elektronický vrátný [vlastní] 
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Obrázek 11: Vchod do kuchyně [vlastní] 

  

Vstup do budovy, v níž se nachází kancelář školníka, je, jak již bylo řečeno, 

umístěn ze severní strany objektu. Těmito dveřmi se dostaneme, jak do sklepní části 

budovy, tak do kanceláře školníka. Vchod je zajištěn pomocí jenokřídlých hliníkových 

dveří, s bezpečnostním zasklením dle normy ČSN EN 356. Vybaveny bezpečnostním 

zámkem FAB a kováním klika – klika. Jejich využití je minimální, také vzhledem k tomu, 

že klíč vlastní pouze školník. Dveře jsou po celý den uzamčeny. Viz obrázek č. 13. 

Vzhledem k umístění a využívání veřejností se ještě jako klíčový vchod  jeví vstup 

do tělocvičny školy. Tento vchod je vybaven dveřmi stejného typu, jako vstup do kuchyně 

školy. Běžně je během celého dne uzavřen, jelikož jako vchod na venkovní sportoviště je 

využíván nouzový východ z přilehlého spojovacího koridoru. Klíče od vchodu má školník, 

vedení školy a dále osoby využívající prostory tělocvičny mimo otevírací dobu školy.          

Okna 

Převažují zde dva typy oken v plastovém provedení. Jedná se o okna čtyř křídlová. 

Profil oken je vybaven ocelovými výstuhami a středovým těsněním. Zasklení je provedeno 

izolačním dvojsklem. V prvním provedení (viz obrázek č. 14) jsou obě spodní křídla 

sklápěcí, horní levé křídlo je otevíravé s mikroventilací. Kliky jsou uzamykatelné. Osazení 

včetně aretace proti plnému otevření a vnitřní žaluzie. Jimy vybaveny jsou budovy prvního 

a druhého stupně, budova vedení školy, vstupní hala, školní kuchyň a jídelna. V přízemí je 

jejich výška od země přibližně 125 cm, mohly by se proto stát místem vniknutí do objektu. 

Obrázek 12: Únikový východ [vlastní] 

 

Obrázek 13: Vchod do budovy školníka 

[vlastní] 
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Ve druhém případě (viz obrázek č.15) jsou obě dvě krajní křídla sklápěcí, prostřední dvě 

otevíravé s mikroventilací. Tento typ se nachází v šatnách školy ve výšce 190 cm. Jsou 

tedy v podstatně menším dosahu než okna nacházející se například v přízemí prvního 

stupně, avšak za pomocí žebříku by se mohly také stát místem vniknutí pachatele.  

                   

  Obrázek 14: Okno v prvním stupni školy [vlastní] 

 

Tělocvična je dále vybavena tří křídlovými plastovými okny. Ty jsou sklápěcí až na 

prostřední pole, které je fixní. Zaskleno izolačním dvojsklem. Okno je také osazeno 

celoobvodovým kováním se systémem mikroventilace. Ovládáno je pomocí páky. Okna 

jsou umístěny z jížní strany ve dvou řadách, vždy po 6 kusech. Horní řada je pro pachatele 

těžko dostupná vzhledem k tomu, že se nachází ve výšce zhruba 450 cm. Spodní okna jsou 

však situovány 125 cm nad zemí, jsou tedy snadno dostupné. Stejným typem oken jsou 

vybaveny také šatny v tělocvičně. Ty se však nacházejí ve výšce 250 cm. 

Spojovací koridor je osazen dvou křídlovými plastovými okny. Spodní křídlo 

sklápěcí, horní otevíravé s mikroventilací. Zasklení provedeno izolačním dvojsklem. Okna 

jsou vybaveny uzamykatelnými klikami a aretací proti plnému otevření. Nachází se ve 

výšce 125 cm, opět tedy snadno dostupné. Viz obrázek č. 16. 

Posledním typem jsou okna jedno křídlové sklápěcí, která jsou instalována na všech 

záchodech a v budově kanceláře školníka školy. Viz obrázek č. 17. 

Obrázek 15: Okno v šatnách žáků [vlastní] 
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Obrázek 16: Okno v koridoru [vlastní] 

 

Uvnitř objektu jsou také umístěny střešní východy vedoucí z druhého poschodí 

budov školy. Výklápěcí dvířka jsou opatřená zámkem s kladkou a pomocí řetězu uchycena 

ke konstrukci žebříku ležícího uvnitř výlezu. Dostat se k těmto otvorům by vyžadovalo 

využití delšího žebříku či jiného prvku nápomocného k přístupu na střechu objektu.   

Na plášti tělocvičny se dále nachází konstrukce žebříku vedoucího na střechu. 

Vzhledem k neukázněnosti někerých žáků byla odebrána většina příček, díky čemuž se 

zamezilo šplhání na střechu objektu. I tak tahle skutečnost nemusí pro fyzicky zdatnějšího 

pachatele představovat větší překážku. Také díky vzájemnému propojení jednotlivých 

budov by se pachatel mohl dostat po střeše spojovací chodby až nad vstupní halu, či šatny 

žáků. Viz obrázek č. 18. 

4.1.3 Prostorová ochrana 

Jejím cílem je zpomalení a odhalení nepovolané osoby uvnitř hlídané budovy. 

Prvky této ochrany jsou instalovány ve vnitřních částech budovy. Zpravidla se jedná o 

chodby, schodiště či konkrétní místnosti. Elementy prostorové ochrany jsou dveře, zámky, 

mříže, kamerové systémy a prvky PZTS. 2 

Jedinou části objektu využívající prvky PZTS pro zabezpečení určitého prostoru je 

budova vedení školy. Konkrétně se jedná o kancelář ředitele. Zde je prostorová ochrana 

řešena pomocí pohybového PIR detektoru, umístěného v horním rohu místnosti. Detektor 

Obrázek 17: Jednokřídlové okno 

[vlastní] 

 

Obrázek 18: Střešní žebřík [vlastní] 
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je aktivován po uzamčení kanceláře. Během své aktivace trvale monitoruje hlídaný prostor. 

Dojde li k jeho narušení detektor generuje poplach a vysílá poplachovou zprávu pomocí 

SMS do mobilu školníka a  ředitele školy. Jeho úkolem je tedy informovat dotyčné osoby o 

narušení kanceláře ředitele, bez dalších informací o charakteru narušení. Viz obrázek č. 19. 

 

Obrázek 19: PIR detektor [vlastní] 

 

Dalšími prvky tvořící prostorovou ochranu v objektu jsou dveře. Těmi jsou 

vybaveny jednotlivé třídy, kanceláře a  vstupy do budov objektu směřující ze spojovacího 

koridoru. Vchody do tříd a kanceláří jsou řešeny dveřmi jednokřídlými z dřevěné 

překlížky. Vybaveny jsou dveřním zámkem s cylindrickou vložkou, kování klika – klika. 

Klíč od jednotlivé třídy, má vždy vedoucí učitel dané třídy. Ten má na starost na konci 

dne, po skončení výuky, zkontrolovat zda jsou veškerá okna uzavřená a uzamknout dveře. 

Stejný princip a postup platí i v případě vedoucích kanceláří. Veškeré náhradní klíče jsou 

umístěny v kanceláři ředitele. Dveře, které oddělují křídla objektu od spojovacího koridoru 

jsou provedeny jako dvoukřídlé, vyplněny sklem, otevíravé do obou stran. Tyto dveře se 

však nezamykají. 

4.1.4 Předmětová ochrana 

Je doplňkem plášťové a prostorové ochrany. Jde o samostatné zajištění ochrany 

vytyčených předmětů v daném objektu. Tvoří jí opatření, která mají vést k zamezení 

odcizení a nedoovlené manipulaci s chráněnými aktivy. Může se jednat o umělecké 

předměty, akcie, větší finanční obnosy a další hodnotné předměty. Asi nejvýnamnějším 
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prvkem předmětové ochrany jsou různé typy trezorů, jako například ohnivzdorné, 

skříňové, nábytkové, účelové či příruční pokladničky. 2 

V mém posuzovaném objektu se však nenachází ani jeden z prvků předmětové 

ochrany. 

4.2 Fyzická ostraha 

Dominantní je člověk. Tento způsob ochrany, s přihlédnutím na lidský faktor, v sobě 

soustředí návyky, dovednosti, životní zkušenosti, a v neposlední řadě odbornou 

způsobilost. Co je na tomto segmentu fyzické ochrany nejdůležitější je to, že v případě 

hrozícího, trvajícího nebezpečí je fyzická ostraha schopná okamžitě zasáhnout a toto 

nebezpečí odvrátit, na rozdíl od MZS či jiných prvků technické ochrany. 1 

Lze tedy říci, že jde o adekvátní reakce ze strany odborně způsobilých osob, které 

jsou schopny zabezpečit chráněné aktiva efektivně a s co možná nejmenšími dopady. 

Jejich úkolem je objevit, zadržet pachatele a zabránit zcizení chráněných aktiv. Může jí 

zabezpečovat strážný, hlídač, soukromá bezpečnostní služba nebo policista. 2 

Fyzická ostraha nedisponuje prostředky, které by zajistily absolutní bezpečnost. 

Každý prvek fyzické bezpečnosti je překonatelný. Jedná se o nejnákladnější způsob 

zajištění fyické ochrany. 

V základní škole v současné době není využíván žádný z výše zmíněných způsobů 

zajištění fyzické ostrahy. 

4.3 Režimová ochrana. 

Jde o taková opatření, která vedou k zajištění bezpečnostní politiky mnou 

popisované základní školy. Hlavním cílem je stanovení zásad, pravidel, kompetencí 

pohybu zaměstnanců, žáků či jiných osob v objektu. 2 

Nejačastěji využívána je psaná forma režimového opatření. Jsou to  administrativní a 

organizační postupy v písemné podobě. Jsou závazné pro všechny subjekty v dotčeném 

prostoru. Zaměřeny jsou hlavně na vstupní a výstupní režim osob, režim pohybu 
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zaměstnanců a žáků v objektu, materiálový a expediční režim, provozní režim a režim 

klíčový. [2] V rámci mnou popisované základní školy se jedná o provozní řád školy a dále 

školní řád, obsažen v organizačním řádu školy, který zahrnuje všechny vyše zmíněné 

postupy a režimy. 

Režim vstupu 

Škola je oficiálně otevřena od 6:45, kdy školník odemyká hlavní vchod školy a 

vstupuje do objektu. Od tohoto okamžiku je pověřen kontrolou všech osob, které vstupují 

do budovy, před vstupem osoby nepovolané. Tuto činnost vykonává do 8:10, kdy začiná 

úvodní vyučovací hodina. Poté hlavní vchod uzamkne. Tento proces se opakuje opět mezi 

11:45 až 13:15, kdy se podávají obědy. Obědy navštěvují zaměstanci školy, žáci, a také 

místní občané. Školník je tedy znovu přítomen ve vstupní hale školy ke kontrole osob 

vstupujících do objektu. Ve 13:15 uzamyká vchodové dveře. Pokud přichází zaměstnanec 

či žák školy později, je kontrola provedena pomocí elektronického vrátného (viz 

podkapitola 4.1.2 Plášťová ochrana). To stejné platí i v případě, že si jdou rodiče 

vyzvednout dítě ze školní družiny. Rodič se ohlásí vychovatelce, nahlásí jméno dítěte a ta 

jej buďto přivede k hlavnímu vchodu nebo vpustí rodiče do budovy. Provoz ZŠ Březová 

končí přesně v 16:00, kdy školník zkontroluje, zda je hlavní vchod uzavřen. Před 

odchodem má také za úkol zkontrolovat, zda jsou jednotlivé východy uzamčeny. 

Povinnosti zaměstnanců 

Režimová opatření jsou dále prováděny v jednotlivých třídách. Zde je povinnost 

každého učitele na konci poslední vyučovací hodiny zkontrolovat veškerá křídla okenních 

otvorů, zda jsou bezpečně uzavřena a uzamknout třídu. Tuto povinnost má vždy jen učitel, 

jež v dané třídě působí jako vedoucí kantor. Jejich další činností je kontrola na chodbách 

během přestávek. Je vytvořen tzv. rozvrch dozorů, který přiřazuje k jednotlivému jménu 

místo a čas dozoru. Tento rozvrh platí celý školní rok a nemění se. 

Veškeré klíče se nachází v kanceláři vedení školy. Vyučující či jiný zaměstnanec 

školy, si klíč dle potřeby vypůjčí, jakmile jej nepotřebuje je nucen klíč vrátit zpátky. Jak 

bylo zmíněno, klíčem od hlavního vchodu je vybaven pouze školník, ředitel školy, vedoucí 

kuchyně, vychovatelky družiny a uklízecí personál, který má přístup také do učeben a 
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kanceláří. Klíčem od vstupu do kuchyně pouze její pracovníci a školník, který má svazek 

klíčů ke všem vchodům, výlezům a prostorám v objektu školy. 

Pronájem tělocvičny 

Tělocvična je během pracovního týdne využívaná také veřejností. Scházejí se zde 

různé sportovní, či jiné spolky, ale také skupinky místních za účelem sportovního využití. 

Tělocvična je přístupná pro veřejnost od 16:00 do 21:00, mimo víkendy. Před využitím 

haly je nutný podpis smlouvy o nájmu školních nebytových prostor ZŠ Březová. Tímto si 

škola zajišťuje vymáhaní škody po nájemci v případě škod zpusobených na majetku, nebo 

také způsobených osobami, kterým nájemce umožnil vstup do objektu, ať už vědomě či 

nevědomě. Po podpisu obdrží nájemce klíče od branky areálu a vchodu do tělocvičny, 

které po ukončení smlouvy vrátí v kanceláři vedení školy. Tedy v případě dlouhodobé 

smlouvy má nájemce po celou dobu klíče u sebe. Vzhledem k tomu, že poslední 

zaměstnanci opouštějí objekt v 16 hodin, jsou osoby využívající sportovní halu v celém 

objektu samy. Dveře oddělující spojovací koridor od tělocvičny po poslední vyučovací 

hodině uzamyká učitel. Učitel a nájemce, jsou také povinni po využití tělocvičny 

zkontrolovat, zda jsou veškerá okna v hale a šatnách uzavřena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

5 Aktiva objektu 

Obecně se jedná o veškerý majetek v objektu, který má svou určitou hodnotu. Pro 

majitele jsou tyto aktiva důležitá a je v jeho zájmu je chránit. 

Majetek lze členit na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým majetkem je myšlen 

takový majetek, který v objektu zůstává déle než 1 rok. Postupně se opotřebovává. Jedná 

se o dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční 

majetek. Krátkodobá aktiva v objektu zůstávají po dobu menší než 1 rok a ve většině 

případech se spotřebovávají jednorázově. Tento typ aktiv zastupují zásoby, pohledávky či 

peněžní prostředky. 25 

Vzhledem k rozsáhlosti a počtu budov, nacházejících se v areálu školy, budu dále ve 

své praktické části pracovat pouze s předem vymezeným úsekem objektu. Tento úsek 

zahrnuje budovu prvního stupně (C), kuchyň (F), jídelnu (G), vstupní halu (A), kancelář 

školníka (H) a šatna žáků (I). Primární pro mne bude přízemí všech budov. Vymezenou 

část objektu jsem znázornil v kapitole č. 6, analýza a hodnocení rizik v obrázku č 18. 

Díky informacím, které mi poskytlo vedení školy ohledně hodnot aktiv objektu, budu 

pracovat s hodnotami hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Jestliže se však 

nebudu dále v praktické části mé bakalářské práce zabývat celým areálem ZŠ Březová, 

vytvořil jsem tabulku, ve které jsou uvedeny hodnoty aktiv ve vymezené části objektu. Viz 

tabulka č. 1. 

 

Tabulka 1: Hodnota aktiv [vlastní] 

Aktiva Hodnota [Kč] 

Dlouhodobý nehmotný majetek 61 254,50 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 473 113,90 

Celková hodnota aktiv 2 534 368,40 

 

S identifikací hodnoty aktiv souvisí snižování rizika. Riziko je třeba snižovat na 

takovou úroveň, aby náklady na jeho snížení nebyly neúměrně velké vzhledem k celkové 

hodnotě aktiv v zabezpečovaném objektu. Finální částka, kterou můžeme využít pro 

investici do nového zabezpečení, by se, dle principu ALARA, měla pohybovat do 10% 
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hodnoty aktiv. Ve výjimečných případech se dá využít až 15% hodnoty. Díky celkové 

hodnotě aktiv v určeném úseku budu moci pro inovaci zabezpečení tohoto sektoru školy 

využít 250 000 Kč. 27 
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6 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza rizik je stavebním a nepostradatelným krokem pro zvládnutí jakýchkoliv 

rizik, ohrožující zdraví osob a jednotlivá aktiva v objektu. Měla by nám přinést odpovědi 

na otázky, jakému působení hrozeb čelíme, jak moc jsou naše aktiva ve srovnání s nimi 

zranitelná, jaká je pravděpodobnost zneužití určité zranitelnosti těmito hrozbami, a jaký by 

to mělo dopad. Můžeme tedy říci, že analýza rizik nás informuje o tom, co, proč, kde a jak 

se to může stát a koho všeho to zasáhne. 5 

Takových to analýz existuje celá řada. Jejich rozdělení se však provádí v závislosti na 

druhu vyhodnocení a také typu rizika, na která jsou implementovány. 17 

Riziko je pravděpodobnost vzniku určité události, která má negativní účinek a liší se 

od kýženého výsledku. Jde tedy o očekávanou škodu, ztrátu, zranění či nezdar. Má vždy 

dvě části. Za prvé je to pravděpodobnost, že vznikne nebezpečná situace ohrožení, a za 

druhé závažnost možného následku. 16, 17 

Hodnocení rizik nám poskytuje mnoho poznatků využitelných při prevenci vzniku 

negativní události, při průpravě k jejímu zdolání, při jejím vzniku, i při vlastním zásahu. 

Důležité je vybrat vhodnou metodu, vhodný přístup vzhledem ke kontextu, situaci a cíli, ve 

kterém se hodnocení provádí. Jednou ze stěžejních podmínek je dostatečná transparentnost 

dílčích kroků. Je důležité, aby osoby, již se následky mohou dotknout, byly obeznámeny 

s jednotlivými kroky hodnocení rizik. Vzniká tím účinná prevence, která může zamezit 

případnému vzniku rizika v objektu. 17 

Každá takováto analýza je složena z kroků, které jsou pro všechny metody stejné. 

Jednotlivé metody pak tyto kroky více či méně rozvíjejí. Jde o: 

 Identifikace nebezpečí 

 Stanovení rizika 

 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika 17 

ČSN 73 4400 

V srpnu roku 2016 vstoupila v platnost norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – 

řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Norma klade 
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důraz na ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy a poukazuje na 

časté nedostatky v zabezpečení. Základním cílem této normy je vyhodnocení rizik 

kriminálního chování, a dále návrh a implementace bezpečnostních opatření s doporučenou 

třídou bezpečnosti. Norma pro potřeby zabezpečení školy doporučuje převážně stupeň 

bezpečnosti 3, doplněno o úroveň 2. Pro ověření jsem si pomocí normy vypočítal 

zranitelnost aktiv vymezeného úseku objektu. Výsledná zaokrouhlená hodnota vyšla 3, 

tedy odpovídá stupni zabezpečení, který norma doporučuje. Následnou identifikaci rizik a 

jejich rozhodnutí o přijatelnosti provedu pomoci mnou zvolených analýz. Vyhodnocení 

zranitelnosti je znázorněno v tabulce č. 2. Celkový výpočet jsem uvedl v příloze 2. [6] 

Tabulka 2: Vyhodnocení zranitelnosti [vlastní] 

Celkové vyhodnocení zranitelnosti 

Suma stěžejních parametrů (hodnot) 10,158 

Počet stěžejních parametrů 4 

Výsledná hodnota zranitelnosti 2,5395 

Zaokrouhlená hodnota zranitelnosti 3 

 

Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, v analýze se zaměřím na vymezený úsek 

objektu školy. Tento úsek mi byl přidělen vedoucím práce z důvodu velikosti a rozsahu 

areálu školy a za účelem posouzení a inovace stávajícího systému zabezpečení. Pro lepší 

orientaci opět vypíši jednotlivé části budov, nacházející se ve vybraném úseku ZŠ Březová. 

Jedná se o jídelnu (G), kuchyň (F), vstupní halu (A), kancelář školníka (H), šatnu žáků (I), 

a budovu prvního stupně (C). Tato část školy je zobrazená v obrázku č. 20. 

 

Obrázek 20: Vymezený úsek objektu [vlastní] 
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V praktické části nejprve zpracuji analýzu stromu poruch neboli FTA. Následovat bude 

analýza selhání a jejich dopadů FMEA. Analýzu rizik zakončím pomocí Paretovy analýzy 

a tzv. Paretova principu 80/20. 

Metody jsem si zvolil vzhledem k jejich přehlednosti a návaznosti na sebe. Metoda 

FTA mi znázorní graficky náhled a odhalí rizika, která se mohou v zabezpečení objektu 

vyskytnout. Stanoví rizika, na která se zaměřit v početní metodě FMEA. Tato metoda mi 

přijde ideální, jelikož její základ tvoří právě zmíněná metoda FTA a rizika, díky ní 

odhalena. Pomocí parametrů k obodování budu moct zjistit výslednou míru rizika pro 

jednotlivá identifikovaná rizika. Pomocí Paretovy analýzy, která navazuje na analýzu 

FMEA, budu následně schopen oddělit vážná rizika od těch méně závažných. 

6.1 Analýza stromu poruch 

Fault Tree Analysis (dále FTA), je analytická technika využívaná k vyhodnocování 

pravděpodobnosti selhání. Metoda FTA, z důvodů své univerzálnosti, nachází uplatnění 

v mnoha oblastech. Jde zejména o řízení kvality, řízení rizik nebo řízení bezpečnosti. Lze jí 

použít jako preventivní metodu, či pro analýzu již vzniklého problému. 11 

Analýza je založena na zpětném rozboru jednotlivých událostí, spojených pomocí 

řetězce příčin. Všechny tyto události vedou k jedné vrcholové události. Jde tedy o graficko 

analytickou metodu modelování rizik. 29 

Diagram stromu poruch je logické blokové schéma, které znázorňuje stav rizikovosti 

systému od vrcholové, po její koncové události. Sestavuje se tedy od shora dolů. Používá 

se grafický model řetězců v systému, které mohou vést k předvídatelné, či negativní 

události. Model obsahuje dohodnutou symboliku včetně popisu. Cílem je, pomocí 

statistických nebo analytických metod, zhodnotit pravděpodobnost vrcholové události. 

29, [10] 

Jednotlivá rizika jsem identifikoval pomocí metody FTA v příloze č. 3. 
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6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Failure Mode and Effect Analysis, neboli FMEA, je postup postavený na rozkladu 

způsobu selhávání a jejich důsledků. Tento postup nám umožňuje hledat dopady a příčiny 

na základě strukturovaně a systematicky vytyčených selhání zařízení. FMEA kontroluje 

jednotlivé prvky návrhu projektového systému, včetně jeho provozu. Reprezentuje metodu, 

u které se očekává kvantitativní řešení. Využívá se hlavně u vážných rizik. 29 

Výchozím je výpočet pomocí následujícího vzorce. 

R = P x N x H 

Metoda identifikuje všechny potenciální rizika a jejich příčiny. Výsledkem je 

výsledná míra rizika (R). Posuzované údaje, které slouží ke zjištění tohoto rizika, jsou 

existence a pravděpodobnost vzniku rizika (P), závažnost následků (N) a odhalitelnost 

rizika (H). 9 K obodování jednotlivých parametrů využiji tabulku č. 3.   

Tabulka 3: Parametry k obodování [vlastní] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné 2 větší 

11 – 50 mírné 3 vyšší 

51 – 100 nežádoucí 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobné 1 v době spáchání  

2 spíše nepravděpodobné 2 během několika minut 

3 reálná hrozba 3 během jednoho dne 

4 velmi pravděpodobné 4 během několika dní 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné 

 

Dalším krokem této analýzy bylo vytvoření tabulky s identifikovanými riziky. Vyšel 

jsem z analýzy FTA, ve které jsem tyto rizika graficky znázornil, a přepsal je do přehledné 

tabulky. Dále jsem k nim přiřadil příčiny a následky, které rizika mohou způsobit. 

Z přiřazených hodnot závažnosti následků, pravděpodobnosti a odhalitelnosti rizika, jsem 

vypočítal výslednou míru rizika. Viz příloha č. 4. 
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6.3 Paretova analýza. 

Pro poslední část analýzy rizik využiji Paretovu analýzu, díky které oddělím závažné 

rizika od těch méně vážných. Jde o výpočet, který je založen na tzv. Paretově principu 

80/20 a poté sestrojení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. Říká, že 80% způsobených 

jevů má souvislost s 20% příčinami. Paretova analýza nám pomáhá identifikovat jen hlavní 

problémy v zabezpečení, protože nelze řešit všechny problémy současně. Je tedy 

výhodnější a taktičtější zaměřit se primárně na majoritní problémy, než se zaobírat všemi 

položkami najednou. 23 

Tabulka 4: Četnosti identifikovaných rizik [vlastní] 

Číslo Identifikace rizika R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní kumulativní 

četnost R % 

7 Absence PZTS 100 100 11,38 

12 Neuzamčení vchodů do objektu 80 180 20,48 

8 Absence kamerového systému 80 260 29,58 

10 Absence fyzické ostrahy 75 335 38,11 

16 Překonání oplocení 60 395 44,94 

4 Volný pohyb pachatele vně objektu 60 455 51,76 

13 Neuzavření oken 60 515 58,59 

3 Vniknutí dveřmi 60 575 65,42 

1 Vniknutí okny 48 623 70,88 

5 Vstup neoprávněné osoby 48 671 76,34 

11 Ztráta klíčů 48 719 81,80 

9 Absence osvětlení u vchodů do objektu 45 764 86,92 

15 Překonání branky 45 809 92,04 

14 Neuzamčení tříd po skončení vyučování 36 845 96,13 

6 Napomáhání pachateli 25 870 98,98 

2 Vniknutí střešním otvorem 9 879 100,00 

 

Pro to, abych mohl sestrojit diagram, musím vypočítat relativní četnost R a 

kumulativní relativní četnost R pro každé riziko zvlášť. Nejprve jsem seřadil jednotlivé 

identifikované rizika podle výsledné míry rizika R, od nejvyššího k nejmenšímu. Dále 

vypočítal četnosti podle vzorce (A) a (B). Veškeré hodnoty jsem zaznamenal do tabulky č. 

4. 29 

𝑁𝑖 = ∑ 𝑛𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑖)𝑖
𝑛=1  (A) 

𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

N
× 100 [%] (B) 

Ni = kumulativní četnost rizika 
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n1-ni = jednotlivé hodnoty rizika 

Fi = relativní kumulativní četnost 

N = kumulativní četnost všech rizik 

Ni = kumulativní četnost jednotlivých rizik 

6.3.1 Výsledek analýzy 

Z grafu vyplývá, že po aplikaci Paretova pravidla 80/20, se rizika rozdělila na méně 

významná a významná. Prakticky lze říci, že se jedná o rizika, na která by se měla zaměřit 

pozornost, za účelem docílení a zlepšení bezpečnosti v objektu základní školy. Viz obrázek 

č. 21. 

 

Obrázek 21: Výsledek Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou [vlastní] 

 

Rizik bylo zjištěno 10. Jako nejzávažnější vyšla rizika spojená s absencí PZTS, 

neuzamčení vchodů do objektu, absence kamerového systému, či fyzické ostrahy. Všechny 

tyto rizika by měla za následek poškození či odcizení aktiv. Výčet nepřijatelných rizik 

jsem zapsal do tabulky č. 5. 
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Tabulka 5: Nepřijatelná rizika v objektu [vlastní] 

Nepřijatelná rizika 

Absence PZTS 

Neuzamčení vchodů do objektu 

Absence kamerového systému 

Absence fyzické ostrahy 

Překonání oplocení 

Volný pohyb pachatele vně objektu 

Neuzavření oken 

Vniknutí dveřmi 

Vniknutí okny 

Vstup neoprávněné osoby 

 

Jedním z nepřijatelných rizik, která byla detekována pomocí analýzy, je vstup 

neoprávněné osoby. Na toto riziko se váží další nepřijatelná rizika (překonání oplocení, 

vniknutí dveřmi, okny či volný pohyb osoby uvnitř objektu). Zdrojem takových to rizik 

může být samozřejmě i pochybení lidského faktoru. Z těchto důvodů se při následné 

inovaci zabezpečení zaměřím z největší míry na plášťovou ochranu, kterou rozšířím o 

kamerový systém, a vhodným doplněním otvorových výplní bezpečnostními prvky 

docílím, jejich větší odolnosti. Nezbytnou součástí vylepšení stávajícího zabezpečení bude 

instalace systému PZTS, který se v objektu školy nenachází a ve výčtu nepřijatelných rizik 

je na prvním místě. 

Jak již bylo zmíněno, náklady na snížení rizika nesmí být neúměrně velké vzhledem 

k celkové hodnotě aktiv v zabezpečovaném objektu. Pomocí principu ALARA, by neměly 

náklady na minimalizaci zjištěných rizik přesáhnout 250 000 Kč. 
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7 Návrh na inovaci zabezpečení základní školy 

V této kapitole pro mne bude hlavní výsledek analýzy rizik, která oddělila rizika 

přijatelná od těch nepřijatelných (viz kapitola 6). Mým úkolem je, kombinací 

bezpečnostních prvků, docílit minimalizace vzniku těchto nepřijatelných rizik a tím 

zabránit poškození, zcizení, či jiné újmě na aktivech nacházejících se v přidělené části ZŠ 

Březová. Primární pro mne bude přízemí budov. 

Při inovaci se budu řídit normou ČSN 73 4400, která doporučuje úroveň zabezpečení 

pro jednotlivé části školy. Výpočtem jsem si ověřil, že se při návrhu zabezpečení budu 

pohybovat převážně v úrovni 3 (viz kapitola 6). Tato úroveň zabezpečení pro mne bude 

stěžejní při výběru jednotlivých prvků k inovaci stávajícího systému zabezpečení. 6 

7.1 Technická ochrana 

Z důvodu, že perimetr severní strany školy tvoří z větší části samotná budova, bude 

pro mne důležité zaměřit se na plášťovou ochranu objektu. Některé prvky MZS buďto 

nahradím přijatelnou alternativou, popřípadě doplním o prvky pro zvýšení jejich odolnosti. 

Efektivně doplním plášť budovy kamerovým systémem a v prostorové ochraně se zaměřím 

na vybavení systémem PZTS. 

7.1.1 Obvodová ochrana 

Ze přední, tedy severní strany objektu, je obvodová ochrana tvořená z větší míry 

samotnou budovou (viz. 4.1.1 obvodová ochrana). Jediným prvkem obvodové ochrany, je 

zde oplocení, které doplňuje obvodovou ochranu severní strany, a dále se rozkládá po 

stranách přiděleného objektu (viz příloha 1). Toto oplocení je, až na výjimky (lehké 

pokřivení panelů či odpadající podezdívka), v dobrém technickém stavu. Vzhledem 

k pohybu veřejnosti v areálu objektu mimo otevírací dobu školy, se neklade velký důraz na 

překonání perimetru. Z toho důvodu bych navrhl opravu, či výměnu poškozených části 

oplocení za vynaložení minimálních finančních nákladů. 
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7.1.2 Plášťová ochrana 

Jedním z nepřijatelných rizik je neoprávněný pohyb osob uvnitř budovy. Zde se 

zaměřím na zvýšení odolnosti otvorových výplní a doplnění pláště budovy o kamerový 

systém. 

Nejprve se budu soustředit na tyto rizika spojená s vniknutím nepovolané osoby. 

Dle normy je doporučeno u zasklených částí v úrovni 3, bezpečnostní zasklení podle EN 

356 P4A. Okna objektu jsou však zaskleny izolačním dvojsklem. Avšak vzhledem 

k nákladné výměně a skutečnosti, že okna v objektu byly instalovány před pěti lety, 

rozhodl jsem se, doplnit okenní výplně o bezpečnostní fólie, magnetickými kontakty a dále 

v kapitole 7.1.3 využit prvky PZTS pro zvýšení zabezpečení v případě jejich překonání.  

Bezpečnostní fólie 

Fólie je velice pružná, pevná a skládá se z více vrstev. Tyto vlastnosti vytváří velmi 

kvalitní ochranu před rozbitím a proražením skla. Hlavním pozitivem je, zajištění před 

vysypáním střepů během a po rozbití výplně. Důvody, pro instalaci bezpečnostní fólie, 

jsou ve zpomalení postupu pachatele, zamezení prohození cizího předmětu a v neposlední 

řadě slouží, jako ochrana žáků před zraněním. Navrhuji bezpečnostní fólii s označením 

SCL SR PS 7, vyráběnou společností Llumar. Cena za 1 m
2
 je 900 Kč včetně DPH. Tato 

fólie je atestována dle EN 356 a tlumí až 98% UV záření. Bezpečnostní fólie budou 

nalepeny na okna ve třídách a knihovny v přízemí v budově prvního stupně, v kancelářích 

školníka a vedoucí kuchyně, kde se může nacházet větší finanční hotovost, a také 

v kuchyni, kde se vyskytuje nejhodnotnější majetek. 2, 4 

Bezpečnostní vložky 

Co se týče bezpečnostního zasklení dveří do objektu, ty splňují dostatečnou úroveň 

zabezpečení a spadají do kategorie P4A podle normy ČSN EN 356. Návrh na zkvalitnění 

zabezpečení zde vidím ve výměně cylindrické vložky u jednotlivých vstupních dveří do 

objektu. Vybral jsem bezpečnostní cylindrickou vložku, označenou FAB 

1001U4BDZNS/29+10.  Je certifikována dle ČSN P EN 1627 a odpovídá bezpečnostní 

třídě 4. Je odolná proti odvrtání a nedestruktivní metodě bumpingu. Cena za kus je 910 Kč. 

Viz obrázek č. 22. 
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Magnetické kontakty 

Jak jsem již předeslal, dalším navrhovaným prvkem jsou bezdrátové magnetické 

kontakty. Napomáhají k ochraně oken a dveří. Také díky otřesovému senzoru, jsou 

schopny odhalit pokus pachatele před vloupáním. Vybral jsem magnetický kontakt 

Honeywell DO8M. Vzhledem ke své velikosti a barvě, bude jen těžko odhalitelný. Cena za 

kus je 1318 Kč. Tento prvek jsem se pro větší zajištění objektu, rozhodl nainstalovat na 

okna tříd v přízemí a dveře vedoucí do objektu školy. O tento prvek jsem také doplnil 

dveře kanceláře školníka a vedoucí kuchyně. Viz obrázek č. 23. 

                                             

                   Obrázek 22: Cylindrická vložka FAB [9] 

 

Dohledový videosystém 

Zkráceně VSS, je systém složený z kamerového vybavení, monitorovacího zařízení 

a uložiště. Účelem je přenos obrazu a ovládání. 

S odkazem na normu ČSN 73 4400 mohu říci, že návrh a instalace kamerového 

systému je volitelná a jeho použití závisí na místní situaci. Z důvodu částečně chybějící 

obvodové ochrany v přední části objektu, jsem se rozhodl opatřit tuto část dvěma kusy 

kamer. Dále, vzhledem k pohybu osob uvnitř areálu, jak během, tak po skončení otevírací 

doby školy, navrhují montáž dvou kamer, které budou snímat vymezený úsek uvnitř 

areálu. Jedna kamera bude umístěna na školním dvoře, druhá na plášti budovy jídelny. 

Poslední kameru navrhuji umístit na plášť budovy prvního stupně, pro snímání její zadní 

stěny a otevřeného prostoru.    

Zvolil jsem kameru od společnosti Jablotron, která nese označení EYE-02. Jde o 

bezpečnostní a monitorující kameru, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM 

sítě. Kombinuje hned několik detektorů najednou, jako je PIR pohybový detektor, zvukový 

Obrázek 23: Magnetický kontakt DO8M [15] 
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detektor nebo náklonný a vibrační detektor, který detekuje změnu polohy či natočení 

kamery. Provozní teplota je -20°C až +55°C, zorný úhel 95°. Dále je vybavena funkci 

nočního vidění a záložní baterií, která udrží kameru v chodu i při výpadku napájení. 

Připojení k PC je bezdrátové a to pomocí webové služby Jablotool Web. Díky ní lze obraz 

z kamery sledovat z libovolného PC, a také si je možno nastavit až 10 emailů, či 

telefonních čísel, na které kamera může odeslat poplachovou zprávu či informace o 

událostech ve formě hovoru, SMS nebo MMS.  Záznam z kamer bude ukládán na 

paměťovou kartu nebo pomocí softwaru v PC po dobu 5 dnů, následně smazán. Pořizovací 

cena je 8180 Kč. Viz obrázek č. 24. Rozmístění kamer jsem znázornil v příloze č. 5. [12] 

 

Obrázek 24: Jablotron EYE-02 [8] 

 

7.1.3 Prostorová ochrana 

Jak již bylo zmíněno, jediným prvkem prostorové ochrany, nacházejícím se v ZŠ 

Březová, je PIR detektor umístěn v kanceláři ředitele školy (viz kapitola 4.1.3). Z tohoto 

důvodu bude důležitý zcela nový návrh systému PZTS pro danou část objektu. 

PZTS 

Nejdůležitější místa pro mne budou ty, ve kterých se nachází nejcennější majetek. 

Těmi to místy bude kuchyň, kancelář vedoucí kuchyně a také přízemí budovy prvního 

stupně, kde se nachází moderně vybavená knihovna, včetně projektoru a počítače. 

Pro realizaci systému PZTS jsem vybral prvky firmy Honeywell. Výrobky této firmy 

jsou certifikovány normou ČSN EN 50131 a spadají do třetího stupně zabezpečení.  Pro 

sběr dat volím ústřednu GALAXYGD-48 z řady ústředen Galaxy DIMENSION. Tato 
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ústředna spadá do stupně zabezpečení 3, dle normy ČSN EN 50131-3. V případě poplachu 

je schopná odeslat SMS zprávu na zadaná telefonní čísla. Programování a ovládání 

systému bude realizováno pomocí grafické dotykové klávesnice s barevným LCD 

displejem, označená CP045. Hromadná cena za ústřednu a klávesnici je 16221 Kč. 

Znázorněny jsou na obrázku č. 25. Pro snadnější ovládání bude některým zaměstnancům 

přidělena bezdrátová klíčenka TCC800M, která umožňuje zapínání, vypínání či kontrolu 

systému na dálku. Že ústředna přijala příkaz, je signalizováno LED diodami na klíčence. 

Viz obrázek č. 26. Nezbytnou součástí systému je radiový přijímač G8VF, který díky 

přímému připojení na datovou sběrnici ústředny sleduje přítomnost detektorů (až 32) a 

zajišťuje spojení mezi ústřednou a všemi bezdrátovými prvky. 

                                        

   Obrázek 25: Ústředna Honeywell včetně klávesnice [26] 

 

Detektory slouží pro detekci pohybu či přítomnost nepovolané osoby ve snímaném 

prostoru. Zaměřím se na místa s výskytem nejcennějšího majetku a místa, která by mohl 

pachatel využít pro vniknutí do objektu. Rozhodl jsem se pro instalaci PIR detektorů 

Honeywell IS3016A (viz obrázek č. 27). Tento typ detektorů má dosah 16 m v úhlu 100⁰. 

Je vybaven funkcí antimaskingu a sabotážním výstupem. Montážní výška je 2,1 – 2,7 m. 

Cena jednoho kusu vyjde na 1050 Kč. Druhým typem bude bezdrátový stropní detektor 

Honeywell 997 (viz obrázek č. 28), který bude instalován na schodišti v budově prvního 

stupně a na schodišti vedoucím do školní družiny. Výška jeho instalace je stanovena 

výrobcem do 11 m od podlahy a pořizovací cena 1250 Kč. Posledním navrhovaným typem 

detektoru je Honeywell Activ8 BG (viz obrázek č. 29). Detektor zvyšuje ochranu 

střeženého prostoru kombinací pohybového detektoru a detektoru tříštění skla. Snímaná 

vzdálenost je do 15 m a cena za jeho pořízení 1140 Kč. Za jeho vhodné umístění považuji 

místa v objektu s největším počtem prosklených částí. Jedná se hlavně o chodbu budovy 

Obrázek 26: Klíčenka TCC800M [30] 
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prvního stupně či školní jídelnu. V neposlední řádě navrhuji instalaci externí bezdrátové 

sirény Honeywell SEF8MS schválená dle normy ČSN EN 50131-4. Cena je 5606 Kč a 

instalována bude v blízkosti hlavního vchodu. Navrhované rozmístění všech detektorů 

jsem znázornil v příloze č. 5. 

                    

Obrázek 27: Honeywell IS3016A [24] 

 

7.1.4 Předmětová ochrana 

Využití prvku pro předmětovou ochranu navrhuji v kanceláři vedoucí kuchyně, kde se 

může nacházet větší finanční hotovost. Pro tuto ochranu jsem vybral nábytkový trezor 

NTR/13-39 M od firmy SAFETRONICS. Certifikován je dle normy ČSN EN 1143-1 a 

spadá do první bezpečnostní třídy. Je osazen mechanickým zámkem na klíč a jeho 

výhodou je možné ukotvení jak ke zdi, tak k podlaze. Cena tohoto trezoru včetně kotvení 

vyjde na 10990 Kč. Viz obrázek č. 30. 

 

Obrázek 30: Nábytkový trezor NTR/13-39 M [22] 

Obrázek 28: Honeywell 997 [13] 

 

Obrázek 29: Honeywell Activ8 BG [14] 
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7.2 Fyzická ostraha 

Jde o nejnákladnější část fyzické ochrany. Osoba, která je pověřená výkonem fyzické 

ostrahy, musí být odborně způsobilá k výkonu strážní služby. Norma ČSN 73 4400 udává, 

že ostraha může být zajištěna buďto zaměstnancem školy, nebo smluvním poskytovatelem 

bezpečnostní služby. Z důvodu, že se v ZŠ Březová nenachází osoba vhodná na tuto pozici 

a její obsazení by bylo nákladné, rozhodl jsem se pro druhou možnost, kterou norma 

doporučuje. 6 

Pro realizaci fyzické ostrahy navrhuji dálkový dohled napojením systému PZTS na 

dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC). Po uzavření smluvního vztahu s 

poskytovatelem fyzické ochrany, má škola záruku profesionálního zásahu v případě 

jakéhokoli narušení. Přenos informací bude probíhat přímo z ústředny díky GSM/GPRS 

komunikátoru. Ihned po obdržení informace o narušení objektu, vysílá bezpečnostní 

agentura své pracovníky. Ti objekt ohledají a zajistí. Cena za poskytnuté služby se 

pohybuje v intervalu 600 – 2000 Kč měsíčně, v závislosti na množství a druhu zvolených 

služeb. 

7.3 Režimová ochrana 

Aktuální systém kontroly vstupu do objektu, je, dle mého názoru, na velmi dobré 

úrovni. Jediné negativum vidím v přístupu mimo školních osob, navštěvujících školní 

jídelnu. Doporučil bych v organizačním řádu školy doplnit o směrnici, která by stanovila 

takovýmto osobám kratší a přesnější interval návštěvy obědů. Osoby by nepřišly do 

kontaktu se žáky, a také by pro školníka byla jejich identifikace ve vstupní hale jednodušší. 

Do směrnice bych dále navrhl uvést kontrolu aktivace systému PZTS. Během 

kontroly bude také možno zjistit, pomocí LCD displeje systému PZTS, zda jsou okna či 

dveře v objektu uzavřená. Kontrola napomůže snížit riziko před vniknutím do objektu či 

pohybu uvnitř budovy. V neposlední řadě doporučuji, klíč od hlavního vchodu a 

bezdrátovou klíčenku pro ovládání systému PZTS, ponechat pouze školníkovi a řediteli 

školy. 
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7.4 Zhodnocení návrhu inovace objektu 

Zde shrnu finanční náklady k inovaci stávajícího zabezpečení základní školy. 

Rozpis prvků včetně počtu kusů a ceny jsem znázornil v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Náklady bezpečnostních prvků 

Bezpečnostní prvek Množství [ks; m
2
] Cena celkem [Kč] 

Bezpečnostní fólie Llumar SCL SR PS 7 80m
2
 72000 

Bezpečnostní vložka FAB  6 5460 

Magnetický kontakt Honeywell DO8M 16 21088 

Kamera Jablotron EYE-02 5 40900 

Ústředna GALAXYGD-48 1 16221 

(dohromady) Klávesnice CP045 s LCD displejem 1 

Bezdrátová klíčenka TCC800M 2 3192 

Radiový přijímač G8VF 1 5400 

PIR detektor Honeywell IS3016A 8 8400 

Stropní detektor Honeywell 997 2 2500 

Honeywell Activ8 BG (PIR + tříštění skla) 7 7980 

Externí siréna Honeywell SEF8MS 1 5060 

Nábytkový trezor NTR/13-39 M 1 10990 

Výše celkových nákladů inovace 199191,- 

 

Finální částka návrhu inovace ZŠ Březová byla vyčíslena na necelých 200 tisíc Kč. 

V této ceně jsou zahrnuty poplatky za dopravu a náklady za instalaci jednotlivých 

bezpečnostních prvků.   
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit současný stav zabezpečení ZŠ Březová a následně, 

pomocí využití teoretických poznatků, návrh technických bezpečnostních opatření 

k zajištění větší bezpečnosti. V závěru následně provést celkové vyčíslení inovativního 

návrhu. 

Abych mohl začít se samotným návrhem, bylo nejprve nutné, pomocí vhodně 

zvolených analýz rizik, identifikovat jednotlivé zdroje rizik, jež mají, nebo by mohly mít, 

potenciál vzniku škody na majetku, či ohrožení zdraví osob v objektu základní školy. První 

ze tří metod, které jsem v práci použil, byla metoda FTA. Tato metoda je založena na 

rozboru negativního jevu nebo události („Příčiny vzniku rizik v objektu ZŠ Březová“) a 

systematicky identifikuje faktory, které tuto událost způsobují nebo negativně ovlivňují 

funkčnost systému. Díky ní jsem zjistil kritická místa a slabé stránky v objektu, které 

zvyšují riziko ohrožení. Dále následovala početní metoda FMEA. Základem byly 

jednotlivé zdroje rizika, které jsem identifikoval pomocí první metody. Tato rizika jsem 

s využitím předem definovaných parametru obodoval a vypočítal jejich výslednou míru 

rizika. Jako poslední jsem využil Paretovu analýzu založenou na tzv. Paretově principu 

80/20 a následném sestrojení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. Analýza oddělila 

méně závažná rizika od těch závažnějších, na která jsem se dále zaměřil v inovaci 

zabezpečení. Jako nejzávažnější vyšla rizika spojená s absencí PZTS, neuzamčení vchodů 

do objektu, absence kamerového systému, či fyzické ostrahy. 

Závěrečná část práce byla zaměřena na samotný návrh a inovaci současného 

zabezpečení základní školy. Pro větší přehlednost a zjednodušení práce jsem se rozhodl při 

návrhu postupovat systematicky dle jednotlivých segmentů fyzické bezpečnosti. Začal 

jsem návrhově nejobsáhlejší technickou ochranou. V závislosti na výsledku analýzy rizik, 

jsem se zaměřil na PZTS, který společně s kamerovým systémem v objektu školy chybí. 

Díky návrhu moderních prvků bude možnost sledovat zajištění otvorových výplní a tím 

eliminovat další z možných rizik. Kamery v objektu docílí zajištění větší bezpečnosti přes 

noc i přes den a díky svým parametrům budou schopny přenášet obraz kdekoli bude 

uživatel potřebovat. Co se týče segmentu fyzické ostrahy, zde jsem doporučil napojení 

nově navrženého systému PZTS na dohledové a poplachové přijímací centrum soukromé 

bezpečností agentury. Režimové opatření jsem doporučil doplnit o směrnici, která by se 
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věnovala cizím osobám navštěvujícím jídelnu školy a udávala by jim přesné časové 

intervaly návštěv tak, aby nepřišly do styku s žáky a vyučujícími. Doporučené návrhy se 

také týkaly kontroly aktivace systému PZTS a přidělení bezdrátové klíčenky pro její 

ovládání školníkovi a řediteli školy. 

Posledním krokem bylo celkové vyčíslení finančních nákladů. Celkové náklady 

neměly být neúměrně velké vzhledem k hodnotě chráněných aktiv. Dle principu ALARA  

se částka na inovaci měla pohybovat v rozmezí 10 – 15% z hodnoty chráněných aktiv. 

Finanční náročnost navrhovaných změn splňuje tuto podmínku. 

Přijetím navržených opatření dojde k významnému navýšení bezpečnosti objektu ZŠ 

Březová a tím snížení vzniku rizika na přijatelnou hodnotu. Bezpečně se pak mohou cítit 

nejen děti, zaměstnanci, ale také rodiče žáků.  

Díky této práci jsem získal zkušenosti současných problému v zabezpečení objektů, 

nejen ve školských zařízeních, a také jsem si oživil a částečně doplnil informace z teorie 

této problematiky. Velkým přínosem mi byl samotný návrh technických opatření v objektu 

základní školy.  
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