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Anotace 

VENIGR, David. Modernizace fyzické bezpečnosti základní školy. Ostrava, 2018. 

Bakalářská práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. 

Věra Holubová, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá modernizací fyzické bezpečnosti základní školy. V první 

části je definována fyzická bezpečnost a rozdělena do jednotlivých částí. V druhé části je 

popsán objekt základní školy v současném stavu a její stávající zabezpečení. Následující 

část je zaměřena na hodnocení bezpečnostních rizik vybranými analýzami. V závěru jsou 

navrhnuty inovativni opatření ke zlepšení bezpečnosti. 
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VENIGR, David. Modernizing physical sefeness primary school. Ostrava, 2018. 

Bachelor thesis. VSB - Technical University Ostrava. The Faculty of Satefy Engineering, 

The Department of security service. Supervisor Ing. Věra Holubová, Ph.D.  

The Bachelor thesis deals with modernizing physical sefeness of a primary school. In 

first part, there is the definition of the physical sefeness and it is devided into individual 

parts. In second part there is the description of the object of the primary school in existing 

condition and its existing security. Following part is focused on evaluating safety risks by 

selected analyses. Finally, innovative measures to improve safety are proposed. 
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Seznam zkratek 

CCTV  Closed Circuit Television – kamerový systém 
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DPPC  Dohledové a poplachové přijímací centrum 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis – Analýza příčin a následků poruch 

NP  Nadzemní podlaţí 
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1 Úvod 

Fyzická bezpečnost osob a majetku je v dnešní době hodně důleţitou součástí 

kaţdodenního ţivota. S přibývajícími lety stále více roste kriminalita a fyzická bezpečnost 

se stává neodmyslitelnou součástí téměř kaţdého objektu. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat modernizací zabezpečení základní školy. 

První část bude zaměřena na teoretickou stránku fyzické bezpečnosti. Ta se s postupem 

času stále vyvíjí. V minulosti samostatně pouţívané mechanické zábranné systémy byly 

s přibývajícím časem doplněny o technickou ochranu, jako například kamerový systém, 

poplachový zabezpečovací a tísňový systém, přístupový systém apod. Dále také o 

reţimovou ochranu, která plní svým způsobem administrativní úlohu bezpečnosti. Vychází 

z ní zásady a směrnice na podporu celkové bezpečnosti, které se musí v objektu dodrţovat. 

Vše doplňuje fyzická ostraha, která je nedílnou součástí fyzické bezpečnosti. Kaţdá 

z těchto části bude  v této části popsána podrobněji. Následující oddíl bakalářské práce se 

bude věnovat popisu stávajícího stavu vybrané školy, její umístění, popis okolí, popis 

objektu školy a jejího stávajícího zabezpečení. Na popis stávajícího stavu naváţe kapitola 

posouzení rizik. Jedná se o vyuţití metod, které by měly odhalit nejpravděpodobnější 

rizika, která školu ohroţují. Pro posouzení rizik bude vyuţito metod analýzy SWOT, 

Ishikawův diagram a metoda Failure Mode and Effect Analysis, zkratkou FMEA. Poslední 

kapitola se bude věnovat návrhu inovativního řešení zabezpečení na základě výsledku 

posouzení rizik a vyčíslení nákladů na pořízení těchto opatření.   
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2 Teoretická část 

Tato kapitola se bude věnovat teoretické části fyzické bezpečnosti, jejímu rozdělení 

a popisu funkcí a úloh jednotlivých částí. 

Hlavní úlohou fyzické bezpečnosti je chránit zájmy lidí. Mezi tyto zájmy řadíme 

ochranu osob, jejich ţivota a zdraví, ochranu hmotného, ale i nehmotného majetku. 

Fyzická bezpečnost se skládá z několika faktorů. Jedním z hlavních faktorů je lidský 

činitel, dalšími pak technická organizační a reţimová opatření. Všechny tyto faktoru 

zabraňují neoprávněnému jednání s majetkem ať uţ s hmotným nebo nehmotným 

a ohroţení ţivota nebo zdraví chráněných osob.[6]  

Fyzická bezpečnost se dělí na technickou ochranu, reţimovou ochranu a fyzickou 

ostrahu. Tyto tři druhy ochrany jsou pro konečné zabezpečení stejně důleţité, ani jednu 

z nich nemůţeme opomenout, jelikoţ jsou si navzájem podmíněné. Znázornění rozdělení 

těchto druhů bezpečnosti podle důleţitosti je na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 - koláč bezpečnosti [autor] 

2.1 Technická ochrana 

Technickou ochranu bychom si dále mohli rozdělit na: 

 Mechanické zábranné prostředky 

 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 
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2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Tento typ ochrany je vývojově nejstarší a představuje základ pro jakékoliv 

zabezpečení objektu. Mechanické zábrany brání neoprávněnému vniknutí do objektu, 

odcizení majetku nebo vandalismu uvnitř objektu. Mechanické zábranné systémy dále 

dělíme podle cíle, na který se zaměřují, na perimetrickou (obvodovou) ochranu, plášťovou 

ochranu, prostorovou ochranu a předmětovou ochranu. 

Perimetrická (obvodová) ochrana 

Jedná se o ohraničení pozemku, který chce vlastník zabezpečit. Cílem je znemoţnit 

neoprávněným osobám vstup na pozemek. Nejčastěji vyuţívaným prostředkem 

perimetrické ochrany je oplocení. Oplocení můţe mít mnoho podob podle pozemku nebo 

objektu, které má ohraničit. Při pořizování oplocení je důleţité zaměřit se hlavně na 

materiál, který by měl dlouhodobě snášet výkyvy počasí. Další důleţitou věcí je zvolení 

výšky a místa, kde bude plot postaven. Měli bychom se zaměřit i na jeho okolí. V blízkosti 

plotu by neměly být stromy nebo nějaká vyvýšená místa, která by mohla usnadnit 

případnému pachateli překonání plotu. Součástí oplocení obvykle mohou být podhrabové 

desky, které znemoţňují podhrabat se pod plotem. Dalším doplňkem, který se vyuţívá, je 

vrcholová ochrana, kterou tvoří například ostnatý drát a slouţí ke znemoţnění přelezení 

plotu. [6] 

Jako perimetrická ochrana mohou dále slouţit i například ţivé ploty, zdi, řeky, 

závory apod. 

Plášťová ochrana 

Dalším typem mechanických zábranných systémů je plášťová ochrana, jejíţ cílem je 

znemoţnit neoprávněné osobě vniknutí do objektu. Tato ochrana je tvořená zejména zdmi 

objektu. Otvory, které umoţňují vstup do objektu, jsou většinou zabezpečeny okny nebo 

dveřmi se zámkem. Okna mohou být dále doplněná o bezpečnostní sklo, folii nebo mříţ.  

Prostorová ochrana 

Tato ochrana slouţí pro bezpečnost uvnitř objektu. Tvoří ji zdi oddělující místnosti, 

uzamykatelné dveře apod. Cílem prostorové ochrany je zamezit přístupu neoprávněných 

osob do určitých míst objektu. Dalším důleţitým představitelem prostorové ochrany je 
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poplachový zabezpečovací a tísňový systém, který bude popisován v kapitole 2.1.2 

Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy. 

Předmětová ochrana 

Posledním typem mechanických zábranných systému je předmětová ochrana. Jejím 

cílem je ochrana předmětů. Můţe se jednat o peníze, dokumenty a další různé cennosti. Pro 

tyto účely většinou slouţí trezory, pokladny, skříně apod. 

2.1.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

Tato kapitola se bude zabývat elektrickými a elektronickými zabezpečovacími 

systémy jako jsou například Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový 

systém a přístupový systém. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Jedním z hlavních představitelů těchto systémů je Poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, dále jen PZTS. Tento systém je určen k upozornění na neoprávněné 

vniknutí nebo pokus o vniknutí do objektu. Upozornění probíhá buď opticky, nebo 

akusticky. 

PZTS se skládá z detektorů, ústředny, přenosových prostředků, signalizačních 

zařízení a doplňkových zařízení. Schéma těchto prvků je na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 - Schéma zabezpečovacího řetězce [18] 

Detektor  

Zařízení, které snímá okolí a reaguje na fyzikální nebo chemické změny. Tyto změny 

nastávají obvykle v případě, ţe neoprávněná osoba vnikne do objektu, pokouší se vniknout 

do objektu, nebo manipuluje s věcí, která je střeţená předmětovou ochranou. V případě 

vyhodnocených změn, detektor vysílá signál nebo zprávu ústředně.[18][13] 
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Ústředna 

Ústředna zpracovává data odeslané detektorem a vyhodnocuje je. Na základě 

vyhodnocení získaných informací umoţní spuštění zabezpečovacího systému. Další 

z funkcí ústředny je napájení systému a umoţnění dalšího přenosu dat.[18] 

Přenosové prostředky 

Pomoci těchto prostředků jsou přenášeny informace z ústředny do místa signalizace. 

Pokud dojde k povelům, zajišťují i cestu zpátky. [18] 

Signalizační zařízení 

Informaci, kterou obdrţí, převádí na vhodný signál. Signálem se rozumí buď 

poplach, nebo výstraha. [18] 

Doplňková zařízení 

Zjednodušují přenos informací a poskytují další funkce k vyuţití. Příkladem můţe 

být klávesnice, která spouští nebo vypíná systém PZTS. [18] 

Další z moţností reakcí ústředny na narušení objektu, je vyslání signálu na 

Dohledové a poplachové přijímací centrum, dále DPPC. Toto centrum představuje 

většinou vybraná soukromá bezpečnostní firma, která zajišťuje nepřetrţité střeţení objektu 

na dálku za pomocí PZTS. V případě narušení objektu, dispečeři DPPC vysílají na místo 

posádku, která provádí zásah.[13] 

Kamerový systém 

Kamerový systém, Closed Circuit Television, dále jen CCTV, slouţí k zachycení 

případného pachatele, zdokumentování jeho protiprávní činnosti a dále také jako 

psychologický efekt k zastrašení případného pachatele. CCTV výrazně pomáhají 

celkovému zabezpečení objektu. Kamery jsou schopny zachycovat dění na mnoha místech 

zároveň a také mají moţnost ukládání záznamu.[6] 

CCTV se skládá z několika částí. První část umoţňuje snímání obrazu a to buď 

barevně, nebo černobíle, v závislosti na druhu kamery. Pro snímání obrazu je důleţité 

světlo. Kamery jsou uzpůsobené pro velký rozsah světelných podmínek. Další částí je 

přenos obrazu. Ten se zajišťuje pomoví kabelů do místa, kde se obraz zobrazuje nebo 

bezdrátově. Pro zobrazování obrazu kamer se většinou vyuţívají monitory nebo obrazovky 
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počítačů, přičemţ počítače se poslední dobou stávají více vyuţívanými díky moţnostem, 

které nabízejí, zejména co se týče práce s obrazem. Monitory mohou být doplněny 

o přepínače, které umoţňují zobrazení obrazu z více kamer najednou a to buď na jedné, 

nebo více obrazovkách. Většinou se obrazy z kamer přepínají po určité době nebo je 

obrazovka rozdělena na několik dílčích částí, z nichţ kaţdá je vyuţívaná pro danou 

kameru. Další částí kamerového systému je příslušenství. Zde patří například kryty, 

chránící kameru před vlivy počasí nebo speciální kryty pro ochranu před vandalismem, 

dále také IR reflektory, halogenové reflektory apod. [6] 

CCTV se v současné době vyuţívá hlavně k monitorování střeţeného objektu, 

protiprávní činnosti pachatele nebo pro kontrolu osob při vstupu do objektu. [6] 

Přístupový systém 

Přístupový systém slouţí k zabránění vstupu neoprávněné osoby do objektu. 

Přístupový systém mohou představovat fyzická osoba střeţící vstup, různé mechanické 

zábrany jako závory, přepáţky, mříţe apod., nebo elektronický systém zajišťující kontrolu 

a evidencí vstupujících osob. Nejlepším řešením pro zabezpečení vstupu do objektu je 

kombinace všech zmíněných moţností. Kaţdé osobě, které by měl být umoţněn vstup do 

objektu, jsou přidělená přístupová práva, na základě kterých jsou vpouštěni do objektu. 

[13] 

Přístupová práva představují obvykle různé moţnosti identifikace. Mezi nejčastější 

druhy identifikačních prvků patří manuální, které poţadují přítomnost člověka. Jedná se 

o různé vypínače, kódové zámky apod. Další moţností jsou čipové identifikátory. Jedná se 

o kontaktní, bezkontaktní nebo kombinované identifikátory v podobě čipu nebo karty, 

které systém přečte pomocí snímače a umoţní osobě vstup do objektu. Dalšími moţnostmi 

jsou karty s magnetickým prouţkem, čárové kódy apod.[13] 

2.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je důleţitou součásti zabezpečení a její činnost ovlivňuje výslednou 

účinnost celého zabezpečení. Úkolem fyzické ostrahy je střeţení objektu, odhalení nebo 

zadrţení případného pachatele, zamezení odcizení majetku, vandalismu apod. Nejčastější 

formou fyzické ostrahy jsou vrátní, stráţní, hlídači, soukromá bezpečnostní sluţba, policie 

a další. Fyzická ostraha je nejdraţším druhem ochrany, protoţe například na rozdíl od 
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technické ochrany, kde se pouţije nejvíce finančních nákladů při pořízení technických 

prvků, ale dále jen minimum na údrţbu a provoz, fyzická ostraha má stálé náklady na 

provoz a to formou platů stráţících osob. [18][13] 

Fyzickou ostrahu si můţeme rozdělit na několik forem, kterými jsou: 

2.2.1 Strážní služba 

Tato forma fyzické ostrahy je určená pro pevné nebo pochůzkové stráţní stanoviště. 

Pracovník stráţní sluţby zajišťuje většinou vnější ochranu objektu. Mezi hlavní úkoly 

stráţní sluţby patří pozorování objektu a jeho okolí, přilehlých komunikací a parkovišť, 

Dalšími povinnostmi jsou pak zabránění protiprávní činnosti vůči střeţenému objektu, 

prostoru nebo osobě a dále také plnění specifických úkolů, které jsou stanoveny 

směrnicemi pro výkon této sluţby.[6] 

2.2.2 Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled vykonává pracovník fyzické ostrahy zejména ve vnitřních 

prostorách objektu. Tato forma fyzické ostrahy se zaměřuje buď na celkový vnitřní prostor 

objektu, nebo jen na vyhraněné prostory uvnitř objektu. Dohled má dvě formy. Můţe být 

vykonáván jako přímý dohled, prostřednictvím fyzických osob například hlídačů nebo jako 

dálkový dohled pracovníky bezpečnostního dohledu s pomocí elektronických systémů. [6] 

2.2.3 Bezpečnostní ochranný doprovod 

Jedná se o sluţbu, která je vykonávaná speciálně vycvičenými a vyškolenými 

pracovníky fyzické ostrahy. Předmětem práce těchto specialistů jsou doprovody, převozy 

osob, peněţních hotovostí nebo cenin, kamionové, ţelezniční, lodní přepravy nebo 

doprovody apod. Příslušníci této formy fyzické ostrahy se musí řídit mnoha zásadami pro 

výkon tohoto povolání. Jednou z nejdůleţitějších zásad je, ţe ţivot a zdraví příslušníků 

ochranného doprovodu, řidičů, závozníků apod. je na prvním místě před jakoukoliv 

zásilkou, kterou přepravují.[6] 
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2.2.4 Bezpečnostní průzkum 

Cílem bezpečnostního průzkumu není nepřetrţitá ochrana objektu, ale zjišťování 

současného stavu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku v určitém čase. [6] 

2.2.5 Kontrolní propustková služba 

Tato sluţba spravuje vstupní a výstupní reţim do objektu. Kontroluje zejména 

vstupní oprávnění řidičů pro vjezd do objektu nebo pěších osob pro vstup. Dále evidují 

návštěvníky do knihy příchodů a odchodů, zamezují vnášení zakázaných předmětů do 

objektu, poskytují informace o reţimu návštěv a dohlíţejí na dodrţování předepsaných 

pravidel, kontrolují a evidují návštěvníky opouštějící objekt apod.[6] 

2.2.6 Bezpečnostní výjezd 

Tato forma fyzické ostrahy je realizována nejčastěji v souvislosti s Poplachovým 

zabezpečovacím a tísňovým systémem, kdy ústředna vyšle v případě narušení objektu 

signál Dohledovému a přijímacímu poplachovému centru, odkud je dispečery vyslána 

posádka bezpečnostního výjezdu, která provádí zásah v daném objektu. Součástí zásahu je 

pak kontrola objektu a zjištění důvodu poplachu. Zjišťují jestli se jedná o planý poplach, či 

nikoliv. Dalšími povinnostmi výjezdové skupiny jsou zadrţení případného pachatele, 

zabezpečení objektu proti moţnému dalšímu napadení a vyčkaní na policii ČR. [6] 

2.3 Režimová ochrana 

Reţimová ochrana je systémem organizačně administrativních opatření. Jedná se 

o systém, který podporuje funkce ostatních druhů ochrany. Zabývá se vstupním 

a výstupním reţimem, pohybem osob po objektu nebo manipulací s informacemi či 

důleţitými hodnotami. Cílem reţimové ochrany je navrhnutí zásad, směrnic pro bezpečný 

chod objektu a omezení moţností vzniku protiprávní činnosti. Opatření reţimové ochrany 

by neměly příliš omezovat pohyb a kaţdodenní ţivot pracovníků v objektu, ale zároveň by 

měly poskytovat dostatečnou bezpečnost objektu. [6][18] 

Důleţitým faktorem pro fungování reţimové ochrany je prosazování a zavádění 

nových zásad do běţného ţivota v objektu s čímţ souvisí nutnost spolupráce všech 

pracovníků. [18] 
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3 Popis stávajícího stavu fyzické bezpečnosti 

Tato kapitola se bude zabývat popisem stávajícího stavu objektu základní školy. 

V několika podkapitolách se bude zabývat popisem okolí a dále také popisem objektu, 

který bude rozdělen podle umístění popisované částí.. 

3.1 O škole 

Škola nabízí svým ţákům devítileté základní vzdělání s moţností zařazení do tříd se 

zvýšenou výukou tělesné výchovy, se zaměřením na hokej a plavání. Disponuje budovou 

s čtyřmi nadzemními patry, kde se nachází mnoho učeben ať uţ klasických nebo 

specializovaných na určitý předmět jako například dvě jazykové učebny, učebna pro 

fyziku a chemii, učebna dějepisu, zeměpisu a v neposlední řadě učebna výpočetní techniky 

s počítači a dataprojektorem. Škola byla zkolaudována v roce 2014. [22] 

3.2 Popis okolí 

Základní škola Dětská se nachází v centru městského obvodu Ostrava Poruba. 

Přístupové cesty ke škole vedou po třech stranách objektu a je zde moţnost parkování, 

podél cest jsou vyznačená parkovací místa. Na severní straně objektu se nachází park, 

který škola mnohdy vyuţívá zejména pro kreativní účely spojené s přírodou ve výtvarné 

výchově. Park dělí od školy přístupová cesta. Na jiţní a východní straně se nachází taktéţ 

přístupová cesta. Ta odděluje školu od obytné části, která je zastavěná panelovými domy. 

Směrem na západ škola sousedí se Zimním stadionem Sareza, který navštěvují ţací 

z hokejové třídy. Objekt z ptačí perspektivy je zobrazen na obrázku 3. Dále schéma 

objektu zobrazeno v příloze 1. 
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Obrázek 3 - Pohled shora [google.com/maps] 

3.3 Obvodová ochrana 

Na jiţní straně objektu se nachází oplocení, které ohrazuje zahradu a hřiště. Tyto dvě 

části jsou oplocený zvlášť a vzájemně od sebe odděleny. Pro ohrazení zahrady je pouţité 

oplocení tvořené rámy s ţebříkovým výpletem, sloupky oplocení jsou vsazené do 

betonových podhrabových desek. Oplocení má výšku přibliţně 150 metrů. Ukázka tohoto 

oplocení je vidět na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Oplocení zahrady [autor] 

Zahrada se rozkládá uprostřed pozemku mezi školou a hřištěm a zabírá mimo jiné 

i část pozemku vedle školy na severní straně. Z východní strany, kde je umístěn i hlavní 
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vstup školy, je umístěná branka vedoucí na zahradu a ke školníkovu obydlí, které je 

součástí školy. Branka je zobrazena na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 - Branka do zahrady [autor] 

Branka je tvořená dvěma cihlovými sloupky se vsazenými dřevěnými dvířky 

s kovovými panty. Dvířka jsou zabezpečena zámkem s cylindrickou vloţkou. Ze strany 

zahrady jsou opatřena klikou, z druhé strany pak dveřní koulí. Hřiště je oploceno stejným 

způsobem, ale oplocení je navíc vybaveno ostnatým drátem, který tvoří vrcholovou 

ochranu. Ostnatý drát brání případnému pachateli v přelezení plotu. Plot i s ostnatými dráty 

měří přibliţně dva metry, obrázek 6. V zadní části plotu směrem od školy je umístěna 

branka. Branka je v podobě mříţí a dělí se na dvě části, větší asi dva metry na šířku pro 

průchod s velkými tělesy a menší, klasickou pro průchod člověka. Obě tyto části zůstávají 

zamčené. 

 

Obrázek 6 - Oplocení hřiště [autor] 
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3.4 Plášťová ochrana 

Budova je postavená z plných pálených cihel. V roce 2010 byla zateplená a znovu 

omítnuta. Střecha je plochá, pokrytá asfaltovými pásy. Pro vstup slouţí hlavní vchod, který 

je tvořen prosklenou stěnou se třemi dvoukřídlými dveřmi. Dvoje z těchto dveří jsou 

nepřetrţitě uzamčeny. Ukázka dveří je zobrazena na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 - Hlavní vchod [autor] 

Rámy dveří a výplní kolem jsou z plastu. Uzavírání dveří je zhotoveno podle normy 

ČSN EN 1125 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem 

- Poţadavky a zkušební metody. Madlo je zobrazeno na obrázku 8. Za hlavními dveřmi 

jsou ještě jedny dveře a vrátnice, které po většinu času obsluhuje školník. Dveře jsou 

tvořeny skleněnou tabulí a kovovým rámem. Tyto dveře jsou opatřeny elektronickým 

zámkem „bzučákem“. 

 

 

Obrázek 8 - Zavírání panikových dveří s horizontálním madlem  

Škola má ještě další tři vstupy. První, který se otevírá jen při sportovních akcích 

a vede do tělocvičny. Je tvořen dřevěnými dveřmi se zámkem s cylindrickou vloţkou. 
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Druhý vstup vede do kuchyně školy a je tvořen totoţnými dveřmi. Jelikoţ kuchyně je 

v druhém nadzemním patře nad tělocvičnou, ale je zároveň v úrovní s chodníkem, je zde 

postavená lávka. Oběma vstupy se dá, skrze tělocvičnu nebo kuchyň, dostat do budovy 

školy. Posledním moţným vstupem je vstup vedoucí ze školy na zahradu a dále na hřiště. 

I tyto dveře jsou ze stejného materiálu jako předchozí. Mimo tyto vstupy, které jsou pro 

zaměstnance, ţáky a návštěvníky školy, je zde ještě jedna moţnost, kudy se dá dostat do 

budovy školy a to přes byt školníka. Byt se nachází na severní straně budovy a přístup zde 

má pouze školník. 

Okna tříd jsou tvořená dvěma částmi, dole jsou dvě menší sklápěcí, nad ními jsou 

dvě sklápěcí i otevíravé. Další okna mimo třídy jsou většinou sklápěcí a jsou buď dvě nad 

sebou nebo jedno samostatně. Okna, která jsou umístěna v malých výškách a nejsou 

součástí tříd, jsou navíc doplněna o kovovou mříţ. 

Ukázka oken je zobrazena na obrázku 9 a 10. 

 

 

 

Obrázek 10 - Okna s kovovou mříží 

[autor] 

Obrázek 9 - Okna tříd [autor] 
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3.5 Prostorová ochrana 

Škola se dělí na čtyři nadzemní podlaţí a dvě podzemní. V druhém podzemním 

podlaţí se nachází kryt, který má mnoho místností včetně různých zásobních skladů, 

prachových, protiplynových, filtroventilačních komor, kotelnu apod. V prvním podzemním 

podlaţí se nachází šatny pro ţáky a vyučující, do kterých je přímý vstup po schodech, které 

jsou umístěny naproti hlavnímu vchodu. Ţáci tedy hned po vstupu do školy jdou rovně, 

sejdou po schodech a tudy míří rovnou do šaten. Odtud pak po obou stranách vedou další 

schody, kterými se dostanou do vyšších pater. Schody na levé straně jsou určený pro 

příchod do školy, a tedy pro cestu do tříd, zatímco schody napravo jsou pak určeny pro 

odchod ze školy, tedy cestu ze tříd do šatny. V prvním nadzemním patře (dále jen NP) se 

nachází třídy prvních ročníků, ředitelna, sborovna a sekretariát. V mezipatře mezi prvním 

a druhým NP je vstup do jídelny a kuchyně. Pro vstup do jídelny jsou určeny dřevěné 

prosklené dveře s klasickou klikou a zámkem s cylindrickou vloţkou. V druhém NP jsou 

pak třídy druhých aţ čtvrtých ročníků. V třetím NP se nachází třídy pátých aţ sedmých 

ročníků, z nichţ dvě třídy jsou i jazykovými učebnami, učebny zeměpisu a dějepisu. 

V posledním NP jsou pak zbývající ročníky a je zde také učebna výpočetní techniky, 

fyziky a chemie. Na všech NP se dále nachází toalety, zvlášť pro dívky a zvlášť pro 

chlapce. Všechny dveře do tříd jsou stejného druhu. Dveře jsou vyrobené z dřevotřísky 

a jsou doplněné o kovové panty, klasickou kliku z obou stran a zámek s cylindrickou 

vloţkou. Na kaţdém z nadzemních pater se nachází tři kabinety vyučujících, kteří zde tráví 

volný čas mimo svou výuku nebo dozor na chodbě. Kabinety disponuji stejnými dveřmi 

jako třídy, pouze s rozdílem kliky, která je opatřená ze strany chodby o dveřní kouli.  

3.6 Režimová ochrana 

Škola se pravidelně kaţdý den otevírá 6:45. Pro ţáky se otevírá v 7:45, kdy se 

otevřou hlavní dveře a umoţní se vstup všem dětem najednou. Před tímto časem je 

umoţněn vstup jen vyučujícím nebo ţákům, kterým začíná vyučování jiţ v 7 hodin. Tito 

ţáci i vyučující jsou vpouštění individuálně školníkem. Pro vstup do školy se vyuţívá 

hlavní vstup, který je od 7:45 celý den otevřený. Hned po vstupu do školy jsou však další 

dveře, které jsou zamčeny, a ty obsluhuje pouze školník. Školník je během dne na vrátnici, 

která se nachází na úrovni druhých dveří. Vrátnice je prosklená coţ umoţňuje 

návštěvníkovi komunikovat se školníkem, zejména skrze okýnko, které se dá otevřít. 
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Návštěvník se musí zapsat do knihy příchodů a sdělit důvod své návštěvy. Školník si 

informaci ověří, většinou telefonem a buď po domluvě s volaným, nebo na základě svého 

uváţení návštěvníka vpouští do objektu školy. Při odchodu se musí návštěvník odepsat. 

V 7:45, kdy jsou ţáci vpuštěni do školy, míří rovnou do šaten, kde na ně čekají 

vyučující, kteří se střídají podle rozvrhu a mají za úkol dohlíţet na ţáky, jejich chování 

a bezpečnost v šatnách. Obvykle jsou tam dva učitelé. Během dne se o pořádek ve třídách 

starají také vyučující a to buď ti, se kterými mají ţáci právě hodinu, nebo dozor, který je na 

kaţdý den dopředu určen a má za úkol o přestávkách kontrolovat třídy a chodbu. Během 

polední pauzy na oběd jsou dozory také v jídelně, kam se ţáci chodí stravovat. Po skončení 

výuky doprovází učitelé ţáky zpátky do šaten a odtud ţáci míří domů. 

Kaţdý učitel po skončení poslední hodiny ve třidě má za úkol zkontrolovat zavřená 

okna, vypnutí či odpojení elektrických zařízení a pořádek ve třídě. Dveře se pouze zavírají, 

ale neuzamykají. Taktéţ poslední, který zůstane v kabinetu, musí zkontrolovat okna, 

vypnutí elektrospotřebičů a uzamčení kabinetu. 

Poslední kontrolu před uzavřením školy provádí školník. Škola se zavírá v 18:00. 

Klíče od školy a pozemků bývají uschovány ve skříňce na vrátnici. 

3.7 Předmětová ochrana 

Ţáci vyuţívají pro uschování svých věcí šatny. Niţší ročníky mají k dispozici šatny 

v podobě drátěných klecí, jaké bývají na mnoha základních školách. Kaţdá z klecí je vţdy 

pro jednu třídu společná. Tyto klece jsou vybaveny kovovými dveřmi se zámkem 

s cylindrickou vloţkou a jsou opatřeny klasickou kovovou klikou z obou stran. Ţáci 

vyšších ročníků mají kaţdý svou skříňku. Jedná se o dřevěné skříňky s uzamykatelnými 

dvířky. 
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4 Shrnutí stávajícího stavu fyzické bezpečnosti objektu  

Prvním z pozorovaných nedostatků je, ţe ze severní strany objektu je narušený plot. 

To umoţňuje případný vstup na hřiště. Narušení plotu je zobrazeno na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 - Díra v plotu [autor] 

Dalším negativem jsou nízko od země umístěná okna, do kterých by nemuselo být 

těţké proniknout, tato okna vedou do tříd a jelikoţ dveře se nezamykají, jak je uvedeno 

v předchozí kapitole, umoţňují vniknutí do dalších částí budovy. Za tmy je toto místo 

navíc špatně osvětlené, coţ svým způsobem případnému pachateli napomáhá. Co se týče 

osvětlení zadního vstupu, ze zahrady, celá tato část zahrady u vchodových dveří není 

osvětlená. Přístup do těchto míst je pro potencionálního pachatele snadný, jelikoţ oplocení 

zahrady je nedostatečně vysoké a na rozdíl od plotu hřiště, bez jakékoliv vrcholové 

zábrany. Případnému pachateli stačí přelézt plot a dostane se přímo ke vchodu, kde mu čas 

a útočiště poskytne tma. Dalším slabým místem jsou okna u vstupních dveří do kuchyně, je 

zde skříňka, díky které jsou okna snadno dostupná, obrázek 12.  
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Obrázek 12 - skříňka pod oknem [autor] 

Co se týče úschovy klíčů, ta je řešena pomocí skříňky v prosklené vrátnici, která 

poskytuje nedostatečnou ochranu. Kamerový systém a taktéţ poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém chybí.       
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5 Posouzení rizik 

Tato kapitola se bude zabývat posouzením rizik. Při analýze rizik se hodnotí všechny 

části zkoumaného objektu, které mají pro člověka nějakou hodnotu a které musí chránit, 

říká se jim aktivum. Dalším krokem je určení hrozeb, které se mohou vyskytnout 

a pravděpodobnost jejich výskytu. Dále je nutné identifikovat takzvanou zranitelnost. 

Zranitelností se myslí slabiny ve sledovaném objektu a to co se týče fyzické ochrany 

objektu, lidského faktoru, ale i bezpečnosti v administrativě. Následně je moţné určit 

riziko, které se vyjádří buď ve stupních, nebo v penězích, podle toho jaká analýza byla 

provedena, jestli kvantitativní, nebo kvalitativní. [7] 

5.1 Aktivum 

Veškeré hodnoty, kterých si škola cení, a mají pro ni význam. Je to zejména majetek 

školy. Aktiva se dělí podle toho, jakou dobu je majetek umístěn v objektu a to na 

dlouhodobá, krátkodobá a ostatní. Majetek, který je uloţen v objektu po dobu delší neţ 

jeden rok, se označuje jako aktivum dlouhodobé. Jedná se o hmotný majetek, nehmotný 

majetek a finanční majetek. Za krátkodobé aktivum je povaţován majetek, který se nachází 

v objektu po dobu kratší neţ jeden rok. Mezi krátkodobé aktiva řadíme peněţní prostředky, 

pohledávky a zásoby. Třetím typem jsou aktiva ostatní, do těch patří zejména příjmy 

a náklady příštích období. Pro mou práci jsou důleţitá zejména dlouhodobá hmotná. Do 

této kategorie patří například vybavení učeben, tělocvičny, kuchyně, jídelny, dále taky 

pozemky školy a podobně. Celková částka dlouhodobých hmotných aktiv vybrané 

základní školy je asi 2 432 000 Kč. [2][1] 

Prostředky vynaloţené na zabezpečení školy by podle principu ALARA neměly 

přesáhnout 10% hodnoty aktiv zabezpečovaného objektu. V tomto případě tedy částka 

určená pro zlepšení bezpečnosti nesmí přesáhnout hodnotu 243 200 Kč. 

 

Pro analýzu rizik se vyuţívá mnoha moţných metod. Vţdy je dobré pouţít alespoň 

dvě, které se navzájem doplňují, a tím se zaručí hodnověrnější výsledek. Já jsem si pro 

svou bakalářskou práci zvolil Ishikawův diagram, známý také pod jménem Diagram příčin 

a následků či Diagram rybí kosti. Tuto metodu jsem si zvolil, protoţe si myslím, ţe je 

vhodná pro mé téma zabezpečení základní školy a pomocí brainstormingu, na kterém je 
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tato metoda zaloţená, se dá přijít na mnoho příčin, které mohou vést k protiprávnímu 

jednání. Předností Ishikawova diagramu je zejména přehlednost díky grafickému ztvárnění 

příčin a následků do podoby rybí kosti. Další metodou, kterou jsem si vybral, je Metoda 

FMEA, analýza selhání a jejich dopadů a Analýzu SWOT. 

5.2 Analýza SWOT 

Při aplikaci analýzy SWOT si charakterizujeme čtyři základní vlastnosti objektu. 

První takovou vlastností jsou silné stránky objektu neboli Strenghts. Zde popisujeme, co 

napomáhá bezpečnosti objektu. Druhou vlastností, kterou se zabýváme, jsou pak naopak 

slabé stránky neboli Weaknesses. To jsou ty, které případnému pachateli napomáhají 

v jeho protiprávní činnosti. Třetí jsou příleţitosti neboli Opportunities. Tady se pak 

zabýváme moţnostmi zlepšení, inovacemi, které pomůţou lépe zabezpečit objekt. Poslední 

jsou hrozby, Threats. To jsou pak moţností vyuţití slabých stránek objektu a následky 

tohoto jednání. [17] 

V Analýze SWOT si nejprve přidělím ke kaţdé z vlastností několik příkladů. Poté 

budu kaţdý sloupec hodnotit zvlášť. Kaţdou vlastnost budu hodnotit podle váhy, jakou jí 

dávám a přiřadím ji podle toho určitou hodnotu. Čím větší hodnota čísla, tím je vlastnost 

důleţitější. Součet vah v jednom sloupci se musí rovnat 1. Poté budu jednotlivé vlastnosti 

hodnotit jako ve škole. Silným stránkám a příleţitostem budu přiřazovat známky 1 aţ 5, 

slabým stránkám a hrozbám pak -1 aţ -5. Dalším krokem budou výpočty. V kaţdém řádku 

vynásobím váhu s hodnocením a řádky pak pro kaţdou ze čtyř skupin sečtu. Nakonec 

porovnám výsledky, které mi vyšly mezi sebou, silné stránky se slabými a příleţitosti 

s hrozbami. Soupis vlastností, včetně jejich rozdělení do skupin a výsledky vidíme 

v tabulce 1 a 2.  
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Tabulka 1 SWOT Analýza [autor] 

 Silné stránky váha hodnocení Slabé stránky váha hodnocení 
in

te
rn

í 

Umístění 

objektu 
0,2 5 

Špatné osvětlení v 

zadní části objektu 
0,15 -3 

Blízkost 

městské policie 
0,1 3 

Nezabezpečená 

okna učeben a 

některých 

prostorů v 

blízkosti země 

0,2 -4 

Rozdělení 

funkcí 

povinností mezi 

zaměstnance 

0,2 3 

Nízké oplocení, 

místy poškozené, 

narušené 

0,15 -4 

Zabezpečení 

vstupních dveří 
0,3 5 Absence PZTS 0,25 -5 

Mříţe na 

některých 

oknech v 

blízkosti země 

0,2 4 

Absence 

přístupového 

systému 

0,25 -5 

 Součet 4,2 Součet -4,35 

 Příležitosti váha hodnocení Hrozby váha hodnocení 

ex
te

r
n

í 

Doplnění oken 

v blízkosti 

země o mříţe, v 

případě učeben 

bezpečnostní 

sklo 

0,2 4 
Vniknutí do 

objektu 
0,2 -4 

Instalace PZTS 0,3 5 Vandalismus 0,1 -3 

Nové oplocení 0,15 4 

Neodhalení, 

nezaznamenání 

pachatele 

0,15 -4 

Nové osvětlení 0,15 3 

Vstup 

neoprávněných 

osob do objektu 

0,25 -4 
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Inovace reţimu 

vstupu, 

přístupový 

systém 

0,2 5 Krádeţ 0,3 -5 

 Součet 4,35 Součet -4,2 

Tabulka 2 Výsledky SWOT Analýzy [autor] 

Silné stránky 4,2 

Slabé stránky -4,35 

Interní celkem -0,15 

Příleţitosti 4,35 

Hrozby -4,2 

Externí celkem 0,15 

SWOT analýzou jsem získal pohled na moţná rizika, která ohroţují tuto školu. 

Z tabulky lze vyčíst, ţe slabé stránky ve výpočtu předčily silné stránky a proto se dále 

v práci budu zabývat zlepšením těchto rizikových věcí. V práci se zaměřím hlavně na 

moţnosti překonání plotu a následné vniknutí do objektu, dále zabezpečení pláště budovy, 

zejména co se týče dveří a oken. V neposlední řadě zkusím ošetřit vstupní reţim, aby se 

škola vyvarovala vstupu neoprávněných osob do objektu školy a další rizika jako například 

krádeţ či vandalismus. 
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5.3 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, také znám jako diagram rybí kosti, je zaloţen na skupinové 

spolupráci. Vyuţívá se zde brainstormingu. Na počátku se určí hlavní riziko, kterým se 

bude skupina zabývat. V mém případě se jedná o riziko vniknutí do objektu. Poté skupina 

společně vytvoří hlavní větve, ty znázorňují oblasti příčin. Kdyţ je základ diagramu rybí 

kosti hotový, skupina navrhuje ke kaţdé větvi všechny moţné příčiny, které je napadnou 

a zaznamenávají je do diagramu. Ishikawův diagram pro tuto danou problematiku je 

zobrazen v příloze 2. 

5.4 FMEA 

Pomocí Ishikawova diagramu jsem zjistil moţné příčiny rizika. S těmito příčinami 

budu dále pracovat v analýze Failure Mode and Effect Analysis, dále jen FMEA. Tento 

druh analýzy je také znám pod českým názvem jako Analýza selhání a jejich dopadů. 

V této analýze ohodnotím kaţdou získanou příčinu podle její pravděpodobnosti vzniku, 

odhalitelnosti rizika, závaţnosti následků a pomocí těchto hodnocení si vypočítám míru 

rizika. Hodnoty, podle kterých budu jednotlivé příčiny hodnotit, jsou zobrazeny v tabulce 

3, Identifikace hrozeb, jejich příčin a důsledků pak v tabulce 4. 

Tabulka 3 - Hodnocení rizika [autor, 3] 

Bodové 

ohodnocení 

Pravděpodobnost vzniku 

P 

Bodové 

ohodnocení 
Odhalitelnost H 

1 
Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 

Riziko odhalitelné v době 

spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko 

3 Pravděpodobná 3 
Středně (snadně/nesnadně) 

odhalitelné riziko 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadně odhalitelné riziko 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

Bodové 

ohodnocení 
Závaţnost následků N 

Bodové 

ohodnocení 
Výsledná míra rizika R 

1 Zanedbatelná 1 - 3 Bezvýznamné riziko 
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2 Malá 4 - 10 Akceptovatelné riziko 

3 Střední 11 – 50 Střední riziko 

4 Velká 51 – 99 Neţádoucí riziko 

5 Kritická 100 - 125 Nepřijatelné riziko 

Tabulka 4 - Identifikace hrozeb, jejich příčin a důsledků [autor] 

Číslo Hrozba Příčina Důsledek P N H R 

1 

Překonání 

oplocení 

Přelezení, 

díra v plotu, 

poškození 

Vniknutí do 

objektu, 

vandalismus, 

loupeţ 

4 3 3 36 

2 

Vniknutí do 

objektu okny 
Rozbití skla 

Vniknutí do 

objektu, loupeţ 
3 4 2 24 

3 

Překonání 

dveří 

Vyraţení 

dveří, 

otevření 

paklíčem 

Vniknutí do 

objektu, loupeţ 
3 4 2 24 

4 

Chybějící 

kamerový 

systém 

Nedostatek 

financí 

Nezaznamenání 

činnosti pachatele, 

chybějící 

psychologický 

efekt 

5 3 4 60 

5 

Neuzavření 

oken 

Nedůslednost 

zaměstnanců 

Vniknutí do 

objektu 
2 3 3 18 

6 

Nezamknutí 

školy 

Nedůslednost

, 

nezodpovědn

ost 

Vniknutí do 

objektu 
1 4 2 8 

7 

Úmyslné 

vpuštění 

Domluva 

s pachatelem 

na zisku 

Vniknutí, loupeţ 1 4 4 6 

8 

Neověření 

totoţnosti 
Nedůslednost 

Vniknutí do 

objektu 
5 3 4 0 

9 

Absence 

osvětlení zadní 

části 

Krátký dosah 

pouličního 

osvětlení, 

chybějící 

dodatečné 

osvětlení 

Znemoţnění 

pozorování 

pachatele při 

pokusu o vniknutí 

do objektu 

5 3 2 0 
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10 

Selhání 

osvětlení v 

přední části 

Poškození, 

výpadek 

proudu 

Znemoţnění 

pozorování 

pachatele při 

pokusu o vniknutí 

do objektu 

1 2 2 4 

Výsledná míra rizika R se vypočítá pomocí vzorce:         

Příklad výpočtu:          

         

5.5 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Paretův diagram je grafické znázornění dat. Data jsou zobrazena v sloupcovém 

diagramu a podle jejich důleţitosti jsou seřazena od nejvyššího po nejniţší. Pouţití tohoto 

grafu v mé práci dopomůţe odhalit největší hrozby bezpečnosti objektu a umoţní mi tak 

zaměřit se na ně a navrhnout inovativní řešení pro jejich odstranění. Paretův diagram 

vznikl na základě výzkumu italského ekonoma Vilfreda Pareta, který v 19. století studoval 

lidskou populaci a jejich vlastnictví. Z jeho studii vyšlo najevo, ţe vysledoval, ţe 80% 

veškerého bohatství má v rukou 20% populace. Odtud je pak známo Paretovo pravidlo 

80/20. [14] 

Pro sestrojení Paretova diagramu je zapotřebí, aby hodnoty míry rizika byly seřazeny 

od největší po nejmenší. Dále si vypočítáme kumulativní četnost podle vzorce (1). 

   ∑                 
 
     (1) 

kde Ni  kumulativní četnost  

n1, n2, n , … ni hodnoty míry rizika 

Poté, co si vypočítáme kumulativní četnost, zjistíme relativní kumulatitní četnost 

podle vzorce (2). 

   
  

 
        (2) 

kde  Fi  relativní kumulativní četnost 

Ni kumulativní četnost 

N kumulativní četnost všech hodnot 
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Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Kumulativní a relativní kumulativní četnost [autor] 

Číslo Hrozba R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní kumulativní 

četnost R [%] 

8 Překonání oplocení 60 60 21,43 

4 
Vniknutí do objektu 

okny 
60 120 42,86 

1 Překonání dveří 36 156 55,71 

9 
Chybějící kamerový 

systém 
30 186 66,43 

3 Neuzavření oken 24 210 75 

2 Nezamknutí školy 24 234 83,57 

5 Úmyslné vpuštění 18 252 90 

7 Neověření totoţnosti 16 268 95,71 

6 
Absence osvětlení 

zadní části 
8 276 98,57 

10 
Selhání osvětlení v 

přední části 
4 280 100 

Nakonec sestrojíme graf s výslednými hodnotami, ty jsou zobrazeny pomocí 

Lorenzovy křivky. Paretův graf s Lorenzovou křivkou je zobrazen na obrázku 13. 
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Obrázek 13 - Paretův diagram a Lorenzova křivka [autor] 

Pomocí Paretova diagramu jsme zjistili 80% hrozeb, které jsou závaţné. Tato metoda 

většinou souhlasí s tím, co mi vyšlo ve SWOT analýze. V tomto případě se jedná o hrozby 

překonání oplocení, vniknutí do objektu okny, neuzavření oken, chybějící kamerový 

systém a překonání dveří. Tyto hrozby budu dále řešit ve své práci a pokusím se navrhnout 

opatření, která tyto hrozby odstraní nebo sníţí jejich pravděpodobnost. 
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6 Inovativní opatření 

V této kapitole se budu věnovat inovacím v zabezpečení, coţ zahrnuje změny nebo 

úpravy stávajícího zabezpečení a doplnění o další prvky. V předchozí kapitole jsem za 

pomocí analýz určil nejvíce závaţná rizika, která školu ohroţují a případnému pachateli 

napomáhají v jeho činnosti. Tato rizika se budu snaţit omezit v co největší míře a to 

navrţením vhodných opatření. Jelikoţ však škola slouţí veřejnosti a musí plnit 

i reprezentativní úlohu, musím dbát na to, abych nenarušil její estetiku a neohrozil její 

vystupování ve společnosti, ale také útulnost pro ţáky a školní personál. 

Ve svém návrhu inovativních opatření se zaměřím zejména na neoprávněný vstup 

osoby do objektu v době výuky, mimo výuku a také zabezpečení školy v čase, kdy je 

objekt prázdný. 

6.1 Perimetr 

Hlavní perimetrickou ochranu zajišťuje oplocení, které ohraničuje pozemek a hřiště 

školy. Součástí chráněného pozemku je i jeden ze vstupů do školy, konkrétně zadní vchod. 

Pro tuto část perimetrické ochrany bych navrhoval výměnu stávajícího oplocení, jelikoţ je 

dle mého názoru příliš nízké a ve velmi špatném stavu. Navrhoval bych pouţití 

svařovaného pletiva Voliplast. Pouţívaný drát pro toto pletivo má šířku 2,5 mm, oka 

oplocení mají rozměry 50x50 mm a plot by měl výšku 180 cm coţ odpovídá i předepsané 

normě ČSN 73 4400. Cena za oplocení se pohybuje okolo 130 Kč za metr. Pro oplocení 

objektu bude zapotřebí cca 100 metrů.[8][16] 

Pletivo je zobrazeno na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 - Svařované pletivo Voliplast [16] 
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Branku, která slouţí pro vstup na pozemek, bych ponechal ve stávajícím stavu. Pro 

vstup z okolí na hřiště bych vytvořil novou branku. Zvolil bych zahradní dvoukřídlou 

bránu, jejíţ výpleť je tvořená z poplastového pletiva. Brána je dále tvořená rámem 

z trubkového uzavřeného profilu. Celková výška je 175 cm. Součástí brány je visací 

zámek. Cena brány je 6 036,69 Kč. [21] 

Brána je zobrazena na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 - Zahradní dvoukřídlá brána [21] 

Jedním z rizik, které jsou uvedeny v předchozí kapitole je špatné osvětlení zadního 

vchodu ze strany pozemku. V noci se zde nikdo nezdrţuje a hlavní ochranu by mělo 

zajišťovat oplocení, přesto bych navrhoval instalovat k tomuto vchodu světlo se senzorem 

pohybu, které by slouţilo pro odhalení případného pachatele. Toto místo je dobře viditelné 

pro okolní budovy, ale v noci je zde tma. Nainstalováním světla se senzorem pohybu by se 

ušetřilo za energii, jelikoţ by nesvítilo zbytečně, kdyţ se zde nikdo nenachází a zároveň by 

napomohlo odhalení případného pachatele, který by mohl překonat plot a dostat se 

nepozorovaně aţ ke vchodu. Pro tuto úlohu jsem vybral Venkovní halogenový reflektor 

s čidlem Massive Faro 74946/21/30. Cena tohoto výrobku je 1045 Kč.[20] 
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6.2 Plášť 

6.2.1 Okna 

Nedávno nově vyměněná okna jsou vybavená kováním ROTO NT, které splňují 

poţadavky podle DIN EN 1627-1630 a dále také bezpečnostními skly. Tato okna splňují 

poţadavky bezpečnostní třídy tři. Okna, která nejsou součástí tříd a vyskytují se v plášti 

budovy, nízko u země, jsou vybavena kovovou mříţí. Okna, která jsou umístěna nízko 

u země a jsou součástí tříd, takţe nemohou být doplněna o mříţ, bych vybavil detektorem 

rozbití skla kombinovaným s detektorem pohybu napojeným na PZTS, kterým se budu 

zabývat dále. Pro tento účel bych zvolil Detektor pohybu osob a rozbití skla JS-25 

COMBO. Poţadovaný počet je devět kusů. Cena jednoho kusu je 1091,86 Kč. [12][9] 

6.2.2 Dveře  

Hlavní vstupní dveře bych ponechal ve stávajícím stavu, pouze bych je doplnil 

o vhodný přístupový systém. Jedním z rizik, která jsem řešil v předchozí kapitole, bylo 

neověření totoţnosti a vpuštění do objektu neţádoucích osob. Pro tuto skutečnost bych 

zvolil RFID přístupový systém. Tento systém nabízí umístění čteček u vchodu do objektu. 

Tyto čtečky jsou určené pro čtení karet, kterými budou studenti a školní personál vybaveni 

a umoţňují jim vstup do objektu. Cena tohoto systému je 21 000Kč. Dále bych před vstup 

nainstaloval kameru se záznamem. Pro tento účel jsem vybral bezdrátovou venkovní 

kameru EXCLUSIVE-RV. Tuto kameru bych umístil na dobře viditelném místě, aby 

slouţila i jako psychologický efekt, k zastrašení případného pachatele a zároveň aby 

snímala celý prostor před hlavním vchodem. Záznam z kamery by byl umístěn na monitor 

v sekretariátu školy. Cena této kamery je 995 Kč. [15][4] 

Kamera je zobrazena na obrázku 16. 
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Obrázek 16 - bezdrátová venkovní kamera [4] 

Zadní i boční vstupy bych taktéţ nechal v původním stavu, ve kterém odpovídají 

stupni zabezpečení RC 3 dle ČSN P ENV 1627. Pouze u zadního vchodu, jak jsem 

zmiňoval v předešle podkapitole, bych přidal osvětlení. U bočních vchodů, tedy u vchodu 

do tělocvičny a do jídelny bych nainstaloval také kamery se záznamem jako u vchodu 

hlavního. Umístění kamer je v příloze 3 a 4. Nad dveřmi do kuchyně se nachází skleněné 

okénko, které by mohlo být zneuţito pro vniknutí do objektu. Z tohoto důvodu jsem i do 

kuchyně navrhl detektor pohybu a tříštění skla. Stejně tak i do vedlejší místnosti od 

kuchyně, kde mohlo být moţné se dostat, z můstku vedoucího ke vstupu, skrze okno. 

Všechny tyto dveře budou dále doplněny o magnetický kontakt otevření systému PZTS, 

kterým se budu zabývat dále. 

6.2.3 PZTS 

Systém PZTS, který bych navrhl pro tento objekt, by vyuţíval tři druhy detektorů. 

Hlavním a nejvíce pouţívaným by byl PIR detektor pohybu. V tomto případě jsem zvolil 

JA-80P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob. Cena tohoto detektoru je 1220 Kč + 81 Kč 

za baterii. Tyto detektory bych pouţil v prvním a druhém nadzemním patře, v místnostech, 

kam by se mohl případný pachatel pokoušet dostat. V tomto případě jsem tyto detektory 

pouţil pro kabinety, sekretariát s ředitelnou, vestibul a tělocvičnu s jídelnou. Pro střeţení 

chodeb bych navrhoval pouţít stejné detektory a doplnil bych je o chodbovou čočku JS-

7904, díky které získá detektor detekční dosah 25metrů. Cena čočky je 60 Kč. Posledním, 

třetím vyuţívaným detektorem je jiţ zmiňovaný detektor pohybu a tříštění skla JS-25 

COMBO, jehoţ umístění jsem jiţ popisoval v předešlých kapitolách týkajících se oken 
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a dveří. Většinu tříd jsem ponechal nezabezpečenou, jelikoţ okna do těchto tříd jsou 

v dostatečné výšce od země a tak zůstává jedinou moţnou cestou chodba. [5][11] 

Typ ústředny jsem zvolil JA-82K Ústředna EZS - OASiS s GSM komunikátorem 

JA-82Y- Jablotrona. Její cena je 9 126 Kč. Ústředna bude umístěna v ředitelně školy. 

U vchodu bude pak umístěna bezdrátová klávesnice JA-81F-RGB. Cena klávesnice je 

2482 Kč + 150 Kč za baterie. [19][3] 

Rozmístění prvků zabezpečení je v příloze 3 a 4. 

V této práci navrhuji zabezpečení pouze prvních dvou nadzemních pater objektu, 

jelikoţ podle mého názoru, další nadzemní patra jsou jiţ v dostatečné výšce na to, aby do 

nich někdo vniknul nepozorovaně a bez vyuţití pater předešlých. Stejně tak jsem 

nenavrhoval opatření pro podzemní patra, jelikoţ do nich se taktéţ dá dostat jen za pomocí 

předešlých pater a malá okénka, která vedou do prvního podzemního patra, jsou jiţ 

zabezpečena mříţemi podle normy ČSN EN 1627. 

Na základě rozhodnutí majitele objektu, při narušení objektu vyšle ústředna signál 

buď zvolené osobě, která zodpovídá za objekt, nebo Dohledovému a poplachovému 

přijímacímu centru. 

6.3 Předmětová ochrana 

Pro uschování důleţitých dokumentů a peněz bych navrhoval vyuţití trezoru G21 

Digitální trezor. Tento trezor bych umístil do ředitelny školy. Dle potřeby a místa jej lze 

přichytit k podlaze nebo na zeď. Cena trezoru je 1660 Kč. [10] 

6.4 Režimová ochrana 

Co se týče reţimové ochrany, navrhl bych zlepšení v oblasti školení zaměstnanců. 

Tato školení by měla klást důraz na podporu bezpečnosti ze strany zaměstnanců. Zejména 

se jedná o kontroly uzavírání oken a dveří po skončení výuky. Dále seznámení se se 

systémem vstupu a pouţívání karet.  

Kód pro aktivaci a deaktivaci PZTS bych doporučoval, aby znali pouze ředitel školy 

a školník. Školník by dále měl zodpovídat za kontrolu školy po skončení vyučování, 

uzamčení školy a aktivaci a také ráno deaktivaci PZTS. 
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Tabulka 6 - Vyčíslení nákladů [autor] 

Prvek zabezpečení Cena za kus/metr Poţadovaný počet Cena celkově 

Oplocení 130 Kč 100 m 13 000 Kč 

Zahradní brána - 1 Ks 6 036,69 Kč 

Světlo 1 045 Kč 1 Ks 1 045 Kč 

PIR detektor 1301 Kč 18 Ks 23 418 Kč 

PIR detektor pohybu a tříštění skla 1091, 86 Kč 9 Ks 9 826,74 Kč 

Chodbová čočka 60 Kč 6 Ks 360 Kč 

RFID přístupový systém - 1 ks 21 000 Kč 

Kamery 995 Kč 3 Ks 2985 Kč 

Ústředna - 1 Ks 9 126 Kč 

Bezdrátová klávesnice - 1 Ks 2 632 Kč 

Trezor - 1 Ks 1 660 Kč 

Celkem 91 089,43 Kč 

V součtu cen navrhovaných opatření vyšlo, ţe náklady na pořízení jednotlivých 

prvků zabezpečení bude stát celkem cca 92 000 Kč. V tomto součtu nejsou započteny 

náklady na dopravu a instalaci. V případě vyuţití Dohledového a poplachového 

přijímacího centra se do konečné částky musí připočítat měsíční poplatek za tuto sluţbu. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na modernizaci fyzické bezpečnosti základní školy. 

Tato práce byla rozdělena do několika částí. V první části byla popsána teorie fyzické 

bezpečnosti a její rozdělení na tři části, které jsou si navzájem podmíněné a společně 

vytvářejí celkové zabezpečení objektu. Jedná se o technickou ochranu, reţimovou ochranu 

a fyzickou ostrahu. V druhé části práce byl popsán stávající stav objektu včetně 

zabezpečení a následný subjektivní názor na tento stav. Následující části se věnovaly 

praktické části bakalářské práce, kde se za pomocí vhodných metod posouzení rizik 

stanovovaly nejpravděpodobnější hrozby ohroţující vybranou školu. Vybranými 

metodami, kterými byly Analýza SWOT, Ishikawův diagram a FMEA se dospělo 

k výsledným rizikům. Mezi hlavní rizika patřilo překonání oplocení, vniknutí do objektu 

okny, neuzavření oken, chybějící kamerový systém a překonání dveří. Tyto hrozby daly 

vzniknout návrhu inovativních opatření zabezpečení. Mezi návrhy na modernizaci 

bezpečnosti patřil nákup nového oplocení jako náhrada za staré, poničené.Dále také vyuţití 

PZTS s vhodnými detektory. Pro objekt základní školy byly vybrány PIR detektory 

pohybu do vybraných místností, detektory pohybu s chodbovou čočkou pro střeţení 

chodeb a detektory pohybu a tříštění skla pro místnosti s okny nacházejícími se v blízkosti 

země. Další inovací, která byla navrţena, byly kamery, které byly umístěny ke vchodům 

do objektu. Pro vstup do objektu bylo navrhnuto vyuţití přístupového systému, který by 

zamezil vstupu neoprávněné osoby do objektu bez předchozí identifikace. Jedním 

z posledních návrhu na zlepšení bylo navrţení inovací reţimové ochrany, jednalo se 

o školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti s důrazem kontroly učeben a kabinetů po 

skončení výuky. Dále určení povinností školníka, zejména co se týče kontroly, zamykání 

a kódování objektu. 

Tato nově navrţená opatření by měla sníţit moţná rizika protiprávní činnosti a zvýšit 

tak bezpečnost školy. 
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