
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt technického zabezpečení komplexu budov 

střední průmyslové školy 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Věra Štěpánková 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Věra Holubová 

Studijní obor:  Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání diplomové práce:  30. 9. 2011 

Termín odevzdání diplomové práce:   20. 4. 2012 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Věře Holubové za poskytnuté rady a pomoc při 

zpracování diplomové práce.  



 

 

ANOTACE 

 

Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, V.: Projekt technického zabezpečení komplexu budov střední 

průmyslové školy. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2012, s. 65. Vedoucí práce Ing. 

Věra Holubová. 

 

Klíčová slova: aktiva, analýza, bezpečnost, ochrana, zabezpečení 

 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektu technického zabezpečení areálu 

Průmyslové střední školy v Letohradě. První část této práce obsahuje právní předpisy, 

technické normy a základní pojmy vztahující se k řešenému problému. Dále následuje popis 

teorie bezpečnostního projektu, ochrany objektů a rozbor trestné činnosti v minulém roce. 

Druhá část práce se podrobně zaměřuje na areál Průmyslové střední školy a na popis 

stávajícího systému zabezpečení. Poslední část práce se věnuje analýze bezpečnostních rizik, 

vypracování třech variant zabezpečení areálu, výběru nejhodnější varianty a jejímu 

zpracování. 

 

ANNOTATION 

Bc. ŠTĚPÁNKOVÁ, V.: Technical safeguard project of komplex of middle industrial 

school buildings. Diploma thesis. Ostrava: VŠB - TUO, 2012, p. 65. Supervisor Ing. Věra 

Holubová. 
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The diploma thesis deals with developing of safety project of the Middle industrial school 

in Letohrad grounds. The first part of the thesis contains the legislation, technical norms and 

basic terms that connects with solving the problem. Then this part describes the theory of 

safety project, objects protection and the analysis of the crime during the last year. The second 

part contains the detailed describing of the Middle industrial school grounds and its present 

system of safety security. The last part discusses the analysis ot the safety risks. Then it 

contains three variants of the ground security, choosing the best posibility and its 

development. 
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1 ÚVOD 

 

V současné době je s nárůstem kriminality zabezpečení a ochrana majetku stále častěji 

zmiňované téma. Společnost, ale i jedinci si začínají více uvědomovat, že je zapotřebí chránit 

svůj život, zdraví a majetek. Nelehká životní situace, ekonomická krize a s ní související 

zvýšená nezaměstnanost, ale i mnoho dalších faktorů zvyšuje riziko páchání přestupků nebo 

dokonce trestných činů.  

 

 Majetková kriminalita tvoří dlouhodobě většinu veškeré kriminality páchané na území 

České republiky. Nejvíce jsou jí ohrožena velká města a lokality, ve kterých se pohybuje 

velké množství anonymních osob – nádraží, nákupní centra, dopravní prostředky, atd. 

Podobná situace je i v některých sídlištních komplexech a v obytných domech, kde se mohou 

nekontrolovatelně pohybovat cizí osoby, bezdomovci, drogoví dealeři a drogově závislé 

osoby, včetně problematických skupinek dětí a mladistvých.  

 

Do majetkové kriminality spadají krádeže prosté - krádeže kapesní, krádeže jízdních kol, 

automobilů, atd., majetkové trestné činy - podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, 

atd. a krádeže vloupáním do obchodů, škol, bytů, rodinných domů, atd.  

 

Potřeba chránit objekty vedla k vypracování různých forem ochrany objektů. Rozlišují se 

klasická ochrana, technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. Nejrozšířenějším 

a současně nejefektivnějším způsobem ochrany majetku spojených s krádežemi vloupáním je 

instalace poplachové zabezpečovací signalizace. 

 

Práce se blíže věnuje areálu Průmyslové střední školy v Letohradě, který se nachází 

v podhůří Orlických hor v severovýchodní části Pardubického kraje na řece Tiché Orlici.  

Důvody, vedoucí k zabezpečení objektu, jsou opakované krádeže vloupáním do budov 

a v posledních letech také krádeže kol, které mají žáci zamknuté v areálu školy. Cílem práce 

je vypracovat systém zabezpečení, který bude areál školy chránit nejen před zmíněnými 

událostmi. Navrhované zabezpečení by mělo být efektivní. Nemělo by nijak narušit vzhled 

a estetiku budov, a také zatížit finanční rozpočet školy.   
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První část této práce začíná výčtem právních předpisů a technických norem vztahujících 

se k řešenému problému. Dále jsou vymezeny základní pojmy ochrany objektu, popsána 

teorie bezpečnostního projektu a ochrany objektů. Další kapitola se zabývá statistickými 

údaji, které poukazují na kriminalitu v České republice a v místě, kde se zvolený areál 

nachází. Druhá část práce podrobně popisuje areál Průmyslové střední školy a stávající 

systém zabezpečení. V poslední části jsou prostřednictvím bezpečnostních analýz 

vyhodnocena jednotlivá rizika stávajícího stavu zabezpečení. Na základě zjištěných rizik jsou 

navrženy tři varianty zabezpečení, z nichž je vybrána varianta inovativní pro ochranu majetku 

před jeho ztrátou, poškozením nebo odcizením. Před samotným závěrem je tato varianta 

podrobně rozpracována. 
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2 REŠERŠE 

 

Nejvýznamnější literární prameny nutné pro zpracování tématu „Projekt zabezpečení 

komplexu budov střední průmyslové školy“ jsou uvedené níže. 

 

ČANDÍK, M.: Objektová bezpečnost II. Univerzita Tomáše Bati Zlín, Zlín, 2004, 100 s. 

ISBN 80-7318-217-3 

Tato kniha poskytuje základní informace o technických zabezpečeních objektů. Klade důraz 

na elektronické zabezpečovací systémy, elektrické požární systémy, pulty centrální ochrany, 

přístupové systémy a systémy průmyslové televize. 

 

KŘEČEK, S., a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Criterus, 2003, 351 s. 

ISBN 80-902938-2-4 

Tato publikace se zabývá problematikou poplachových systémů, elektronické zabezpečovací 

signalizace, mechanických zábranných systémů, elektrické požární signalizace a systémů 

průmyslové televize. V omezené míře se také věnuje problematice systémů místního rozhlasu 

a ochraně automobilů. 

 

LÁTAL, I., ŠTANTEJSKÝ, M.: Bezpečnostní zásady ochrany podniků, Prevence a řešení 

krizových situací. Praha: PROSPEKTRUM, 2001, 120 s. ISBN 80-7175-091-3 

Tato kniha pojednává o jednotlivých druzích ochrany podniku a krizových situacích. Slouží 

jako návod pro řešení a předcházení krizových situací. Rovněž se zabývá strukturou 

bezpečnostního projektu a dalších prováděcích dokumentů. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6 

Publikace se věnuje problematice v oblasti technické ochrany objektů. První díl se zaměřuje 

na mechanické zábranné systémy a jejich rozdělení, využití, zabezpečení otvorových výplní 

objektů a přepravu peněz a cenností. Součástí jedné kapitoly je výpočet průlomové odolnosti. 
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UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0 

Publikace se věnuje problematice v oblasti technické ochrany objektů. Druhý díl se zaměřuje 

na elektrické zabezpečovací systémy a jejich rozdělení, jednotlivé prvky, čidla, ústředny 

a principy jejich funkce. Dále se zabývá projektováním, schvalováním a realizací těchto 

systémů. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OBJEKTU 

 

Problematika zabezpečení objektů, osob a majetku je v České republice upravována níže 

uvedenými právními předpisy a technickými normami.  

 

3.1 Základní právní předpisy  

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů je souborem 

právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické principy České 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Je sestavena 

z preambule a osmi hlav – základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva, přechodná a závěrečná 

ustanovení. [15] 

 

Základní listina práv a svobod 

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

součástí ústavního řízení České republiky. Listina deklaruje základní práva a svobody jako 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Lidská práva a svobodu lze omezit 

jen ze zákonných důvodů. [16] 

 

Občanský zákoník  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí, upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami 

a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravují jiné zákony. [17] 

 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje hmotné 

trestní právo. Vymezuje trestné činy, určuje podmínky trestní odpovědnosti a stanovuje trestní 

sankce, které lze za jejich spáchání uložit. V rámci diplomové práce jsou nejdůležitější 

okolnosti vylučující protiprávnost: 



 

6 

 

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

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

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

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

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

nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde 

o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

K jednání v nutné obraně je oprávněn jednat kdokoliv, musí jít však o útok, nebo 

hrozbu útoku ze strany člověka a útok musí přímo hrozit nebo trvat. [18] 

 

Trestní řád 

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

který upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Zákon v § 76 odst. 2 uvádí, že 

osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil 

může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit. [20] 

 

Zákoník práce 

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

pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vymezuje práva a povinnosti 

zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zákon dále definuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet 

podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. [21] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. 
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Zákon zařazuje utajované informace do čtyř stupňů utajení: přísně tajné, tajné, důvěrné, 

vyhrazené. [22] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. V rozsahu působnosti tohoto 

zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat a zpracovávat osobní údaje a jak s nimi musí 

nakládat, aby nemohly být zneužity. [19] Provoz kamerového systému z hlediska zákona 

o ochraně osobních údajů uvádí Stanovisko č. 1/2006.   

 

3.2 Technické normy 

Níže uvedený výběr technických norem řeší rozdělení a požadavky zabezpečovacích 

systémů. 

 

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

systémy. 

Část 1: Všeobecné požadavky. Tato evropská norma je specifikací pro poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. Popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu 

prostředí, dále popisuje sestavování zabezpečovacích systémů. Norma je určena jako vodítko 

pro pojišťovací společnosti, dodavatele elektrických zabezpečovacích systémů, uživatele 

a policii při stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. [23] 

 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. 

Část 6: Napájecí zdroje. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje používané 

jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách. [24] 

 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy.  

Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz 

a údržbu poplachových zábranných tísňových systémů. Účelem této technické specifikace je 
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zajistit, aby systémy splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství 

planých poplachů. 

 

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

v bezpečnostních aplikacích 

Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma obsahuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích 

systémů, řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému 

technického vybavení. 

 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích  

Část 1: Systémové požadavky. Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnosti 

systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. 

 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích 

Část 7: pokyny pro aplikaci. Tato evropská norma zahrnuje návrh systému, instalaci, 

předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. 

 

ČSN EN 50134-1,2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci  

Část 1: Systémové požadavky. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní 

a účinné řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému 

přivolání pomoci včetně technického vybavení a organizování pomoci. 

 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci 

Část 2: Aktivační zařízení. Norma specifikuje požadavky a zkoušky na ručně spouštěná 

aktivační zařízení tvořící část systému přivolání pomoci. 

 

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Norma stanovuje základní 

požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní znaky poplachových 

přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky spojení s podmínkou signalizace mezi 

poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem.  
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ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cest. 

Norma stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy využívající drátová vedení, 

spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky a může obsahovat multiplexery nebo zařízení 

na zpracování hlášení, linky společné s jinými službami, které zahrnují účastnickou telefonní 

přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody nebo energetickou síť. 

 

 

ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. Norma specifikuje 

všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se používají v poplachových 

přenosových systémech. 

 

ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení.  

Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené přenosové cesty. 

Norma uvádí požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené přenosové cesty 

k požadavkům, které jsou stanoveny v normě ČSN EN 50136-2-1. 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání – Požadavky a metody zkoušení vchodových 

a vnitřních dveří uzavírající prostory chráněné proti vloupání. 

 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace. Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace 

vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. 

 

ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

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

a komorové trezory. Tato evropská norma uvádí požadavky na úschovné objekty, skříňové 

trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory včetně jejich klasifikace a metod 

zkoušení odolnosti proti vloupání. [11] 
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4 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

Aktiva  vše, co má nějakou hodnotu. Lze je rozdělit na hmotná aktiva – stavby, dopravní 

prostředky, produkty, cennosti a nehmotná aktiva – informace, služby, činnosti atd. [7] 

ALARA – riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Tedy vybereme ta analýzou 

a statistickými údaji z minulých let zjištěná rizika, jejichž minimalizace se vejde do 10-15% 

chráněných aktiv. [10] 

Analýza rizik – je souhrn činností směřujících k odhadu rizik. [5] 

Bezpečnost – je stav, kdy je systém schopen odolávat hrozbám. [7] 

Hrozba – je označení konkrétního, fyzicky existujícího subjektu, jevu či události, schopného 

způsobit škodu nebo újmu. Hrozby je možné rozdělit na úmyslné a neúmyslné. [7] 

Krádež – přisvojení si cizí věci pachatelem tím, že se jí zmocní a způsobí tak škodu nikoliv 

nepatrnou. Krádeže můžeme dělit na: 

 Krádeže vloupáním – do škol, bytů, bank, domků, chat, garáží, kanceláří, atd. 

 Krádeže kapesní 

 Krádeže motorových vozidel 

 Krádeže v bytech – vpuštění pachatele majitelem do bytu  

 Krádeže v obchodech 

 Krádeže v kancelářích atd. [4] 

Nebezpečí – stav, při kterém vzniká nebo může vzniknout újma na chráněných zájmech. [5] 

Riziko – je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností.  Jedná se o kombinaci pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následku. [1] 

Újma – je souhrnný výraz pro hmotné, fyzické, majetkové, zdravotní nebo jiné poškození 

osoby. [5] 

Zabezpečení – je souhrn všech ochran, které vedou ke komplexní, systematické a efektivní 

ochraně aktiv. [7] 
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5 BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT 

 

Zabezpečení organizace tvoří systém opatření, jehož cílem je, chránit organizaci, její 

jednotlivé organizační složky a zaměstnance před vnějšími i vnitřními vlivy.  Ty by mohly 

způsobit ztráty na zdraví a životě, škody na majetku anebo poškodit její oprávněné cíle 

a zájmy spjaté s existencí a činností organizace v procesu hospodářské soutěže. K dosažení 

potřebného stupně zabezpečení se v praxi používají tři skupiny bezpečnostních opatření 

a prostředků: 

1. technická ochrana, 

2. fyzická ostraha, 

3. režimová ochrana, které musí být nedílnou součástí bezpečnostního projektu.

   

5.1 Bezpečnostní projektování 

Sestavení komplexního bezpečnostního plánu organizace a jeho podrobné rozpracování 

do podoby bezpečnostního projektu je komplexem řady činností, na kterém se většinou 

současně podílí více lidí. Rozsah a složitost přípravy a sestavení projektu je přímo závislá 

na velikosti a složitosti plánovaného cíle.  Projekt charakterizuje jeden významný znak, 

kterým je dosažení určeného cíle. V momentě jeho dosažení projekt končí.  

 

 

5.2 Cíl projektu 

Na počátku bezpečnostního projektu je nutné definovat cíle projektu. Není-li cíl 

definován, není co projektovat. Cíl musí být vyjádřen jednoznačně a srozumitelně. 

Jednoznačně v tom smyslu, že jej nelze zaměnit za cíl jiný a srozumitelně v tom smyslu, že 

každý, kdo se na přípravě projektu a jeho realizaci bude podílet, mu musí být schopen 

porozumět. Cíl musí být měřitelný a neměl by být formulován příliš obecně. Východiskem 

pro formulování cíle projektu jsou závěry provedené z bezpečnostní expertizy, lépe řečeno 

bezpečnostní analýzy.  
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5.3 Bezpečnostní analýza 

Analýzu můžeme charakterizovat jako metodu poznání, jejíž podstatou je postupné 

rozčlenění celku na jednotlivé části a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. 

Pro provádění bezpečnostní analýzy nebyly obecně vypracovány žádné speciální techniky 

a standardy. Každý bezpečnostní analytik kombinuje běžně používané techniky s vlastními 

postupy. Je důležité si uvědomit, že v oblasti zabezpečení organizací nedostává analytik 

všechny informace v podobě, která by se dala přesně kvantifikovat. Zásadní informace 

pro bezpečnostní expertizu organizací nejsou v podobě přesných čísel, což samozřejmě 

omezuje možnosti výběru a použití různých technik analýzy a prognózování. Analýza rizik 

poskytuje odpověď na tři základní otázky: 

1. jaká rizika – hrozby mohou nastat, 

2. jaká je pravděpodobnost, že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu 

konfliktu, 

3. jaké budou následky, když bezpečnostní konflikt nastane.   

 

Odpovědi na tyto otázky nám později pomohou formulovat, jaká mají být použita 

opatření, aby bylo dosaženo plánovaného cíle.  

 

5.4 Definice množiny činností 

Při sestavování projektu je rozhodující definovat správně množinu všech činností, 

respektive úkolů, které je nezbytné pro splnění plánovaného cíle provést a určit vazby mezi 

nimi. Je nutné definovat všechny kroky, které povedou ke splnění projektu. Nejdříve je nutné 

určit hlavní části projektu. Některé úkoly budou být prováděny paralelně a některé v časové 

návaznosti, proto celková doba realizace projektu není dána prostým součtem dob trvání 

všech nutných úkolů. Kromě časových vazeb existují mezi jednotlivými úkoly i vzájemné 

závislosti, které určují, zda úkol může být proveden nezávisle na provedení jiného úkolu 

či naopak. 

 

5.5 Zdroje projektu 

Aby projekt mohl být úspěšný, musí být kromě určení jednotlivých kroků k jeho dosažení 

zabezpečen i materiálně. Musí být definovány zdroje projektu. Zdroje bývají vyjádřeny 
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v podobě rozpočtu.  Zdroje jsou zásadně lidé, vybavení a prostory. Pro vybavení, které je 

dalším zdrojem projektu platí obdobné požadavky. Je nutné určit, jaké vybavení k projektu 

potřebujeme a zda bude z vlastních zdrojů organizace nebo od dodavatelů a kdy a po jak 

dlouhou dobu příslušné vybavení potřebujeme.   

 

5.6 Personální zabezpečení projektu 

Pro úspěšné dokončení projektu je důležité určit konkrétní osoby odpovědné za splnění 

jednotlivých dílčích úkolů a celého plánu.  

 

5.7 Realizace bezpečnostního projektu 

Již samotné rozhodnutí vedení organizace o řešení bezpečnostního problému je 

od počátku podrobováno tvrdé zkoušce z hlediska nutné akceptace ze strany všech 

zainteresovaných. Již od chvíle, kdy je konstatováno, že je nutné provádět změny, se vedení 

organizace a všichni, kteří jsou nositeli těchto změn, setkávají s řadou argumentů, proč 

ke změnám dojít nemá a nemůže. Každá změna vyvolá v organizaci zákonitě i další změny. 

Mohou to být změny zanedbatelné, ale také změny zásadního charakteru, které se dotknou 

i činnosti, které bezprostředně s bezpečností organizace nesouvisí. Zavedení nové 

bezpečnostní techniky nebo nových režimových zásad při fyzické ostraze organizace se 

vynutí i změny v zaběhnutých stereotypech chování všech zaměstnanců. V řadě případů si 

provedené změny vynutí změny organizační struktury organizace, systém odměňování, 

organizační kulturu, o změnách interních norem a pravidel nemluvě. [2] 
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6 OCHRANA OBJEKTŮ 

 

Komplexní ochrana jakéhokoliv objektu před jeho narušením je tvořena kombinací 

následujících prvků: 

 

 Klasická ochrana 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana [3] 

 

6.1 Klasická ochrana 

 

Klasická ochrana je v užším pojetí založena na zabezpečení objektu pomocí 

mechanických zábran a zařízení, které znemožňují odcizení nebo poškození objektů, jejich 

částí, nebo cenných předmětů uvnitř objektů. V širším pojetí jsou to především zdi, střechy, 

podlahy, okna a dveře objektů. Přestože patří mezi nejstarší způsob ochrany, je hodně 

rozšířená a používaná jako základní forma ochrany objektů. Ve většině případů bývá 

kombinována s ostatními druhy ochrany, se kterými se vzájemně doplňuje. 

6.2 Technická ochrana  

 

Technická ochrana je založena na automatickém monitorování objektu pomocí 

technických prostředků objektové bezpečnosti a představuje detekční systém zabezpečující 

předávání informací ve chráněném prostoru. Cílem technické ochrany je zvýšení účinnosti 

jiných forem ochrany objektu. K zabezpečení objektu se využívají prvky bezpečnosti, které 

lze rozdělit na: 

 Mechanické – využívají mechanických zábranných prostředků a systémů, které 

zamezují nebo znesnadňují proniknutí do objektu. Mezi mechanické prvky 

bezpečnosti patří: 

o Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany – např. bezpečnostní 

oplocení, brány, branky, závory, atd.; 

o Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany – např. mříže, rolety, 

bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie a skla, atd.; 
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o Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany – např. úschovné 

objekty (trezory, trezorové skříně, atd.). 

 Elektronické (elektrické) – jedná se o ochranu osob a majetku pomocí 

elektrických (elektronických) prvků: 

o Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS), 

o Elektrická požární signalizace (EPS), 

o Uzavřené televizní okruhy (CCTV), 

o Přístupové a docházkové systémy (ACCESS), 

o Biometrické identifikační systémy, 

o Ochrana dat a informací, 

o Průmyslová havarijní signalizace, 

o Zdravotní a nouzová signalizace, 

o Elektronická ochrana zboží. 

 Kombinované – využívají kombinaci mechanických zabezpečovacích systémů 

a elektrickou ochranu jako jeden funkční blok (např. elektrické blokování dveří, 

závor, atd.), 

 Speciální – vyžadují speciální prostředky k zabezpečení ochrany objektů (např. 

chemická ochrana předmětů, atd.). [3], [6] 

 

Při výběru vhodného zařízení (PZTS) je třeba zvážit prostředí, do kterého se budou 

prvky technické bezpečnosti instalovat.  ČSN EN 50131-1 určuje čtyři třídy prostředí, 

viz Tabulka 1. 

Tabulka 1 Klasifikace prostředí dle ČSN EN 50131-1  

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I Vnitřní Vytápěná obytná nebo obchodní místa +5°C až +40°C 

II Vnitřní všeobecné Přerušovaně vytápěná nebo nevytápěná místa 

(chodby, schodiště, skladové prostory) 
-10°C až +40°C 

III Venkovní 

chráněné 

Prostředí vně budov, kde komponenty nejsou 

trvale vystaveny vlivům počasí (přístřešek) 
-25°C až +50°C 

IV Venkovní 

všeobecné 

Prostředí vně budov, kde komponenty jsou 

trvale vystaveny vlivům počasí 
-25°C až +60°C 

 

Složitost používaných prvků a technologií používaných k zabezpečení objektů je dáno 

mírou předpokládaného narušení. Rozlišují se čtyři stupně zabezpečení, viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 

Stupeň Název stupně zabezpečení Typ útočníka 

1 Nízké riziko Malá znalost PZTS 

Snadno dostupné nástroje 

2 Nízké a střední riziko Určité znalosti PZTS 

Základní přenosné přístroje (např. multimetr) 

3 Střední a vysoké riziko Obeznámen s PZTS 

Základní přístroje a elektrická zařízení 

4 Vysoké riziko Podrobný plán vniknutí 

 prostředky pro náhradu prvků PZTS 

 

6.3 Fyzická ostraha 

 

Fyzická ostraha patří mezi nejpoužívanější a nejdražší metody ochrany osob a majetku. 

Jedná se o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je 

zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti.  

Fyzickou ostrahu je možné realizovat vlastními silami, pomocí zaměstnanců komerční 

soukromé bezpečnostní služby, nebo policií případně armádou. 

Úkoly fyzické ostrahy: 

 kontrolní propustková činnost – zabránění vstupu a výstupu nežádoucích osob 

a vozidel, vynášení materiálu. 

 střežení objektů a prostor formou strážní služby – pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště), 

 kontrolní činnost – zabránění rozkrádání a ničení majetku, při protipožární a jiné 

ochraně majetku, 

 realizace kontrolních opatření v objektu či prostoru, 

 realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu – průnik pachatele, požár, povodeň, výbuch, 

 zadržení pachatele, 

 zajištění dalších zájmů. [8] 

 



 

17 

 

6.4 Režimová ochrana  

 

Režimová ochrana představuje organizačně administrativní opatření a postupy, které 

směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému. Je založena 

na zavedení a uplatňování účinných bezpečnostních směrnic tzv. režimových opatřeních 

v chráněném objektu. 

Rozlišují se: 

 Vnější režimová opatření 

Týkají se vstupních a výstupních podmínek u chráněných objektů (prostorů), 

zejména kontroly osob a vozidel při vstupu a výstupů z chráněných prostorů, např. 

brány, vjezdy, šachty, kanály, atd. 

 

 Vnitřní režimová opatření 

Týkají se pohybu uvnitř chráněného prostoru, jako např. omezení pohybu osob 

a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy podniku, režimu pohybu materiálu, 

skladových režimů, které určují způsob, jakým bude přijímán a vydáván materiál, 

režimu manipulace s klíči, atd. [3], [8] 
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7 STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

O výskytu kriminality na území České republiky se zmiňuje následující kapitola. 

Vzhledem k řešené problematice diplomové práce byly použity ze statistického přehledu 

kriminality Policie České republiky pouze informace zaměřené na majetkovou 

kriminalitu  krádež vloupáním. 

 

7.1 Kriminalita v České republice  

V České republice došlo za období od 1.1. - 31. 12. 2011 k 578 případům krádeží 

vloupáním do školských zařízení. Z policejních statistik dále vyplývá, že škody způsobené 

vloupáním představují 190 243 tis. Kč. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde 

v uplynulém roce došlo k 131 případům. Jako další v pořadí je Praha, kde je evidováno 

80 případů a třetím nejhorším se stal Ústecký kraj se 76 případy (Tabulka 3).  

 

Tabulka 3 Počet případů krádeží vloupáním v ČR za období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 [33] 

Kraj Počet případů 

Moravskoslezský kraj 131 

Praha 80 

Ústecký kraj 76 

Jihomoravský kraj 38 

Středočeský kraj 38 

Vysočina 35 

Plzeňský kraj 32 

Liberecký kraj 31 

Královéhradecký kraj 31 

Karlovarský kraj 29 

Jihočeský kraj 20 

Pardubický kraj 16 

Olomoucký kraj 15 

Zlínský kraj 6 
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V Pardubickém kraji bylo zaznamenáno 16 případů vloupání do školských zařízení, což 

představuje 3 % z celkového počtu krádeží vloupáním do škol v celé ČR a finanční škodu 

699 tis. Kč, viz Graf 1.  

Graf 1Přehled krádeží vloupáním do škol v ČR za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 [33] 

 

7.2 Kriminalita v Pardubickém kraji 

Ačkoli tyto čísla nejsou nijak vysoká oproti jiným krajům, statistiky dále ukazují, že se 

kriminalita v Pardubickém kraji přesto vyskytuje, viz Graf 2.  

 

Tabulka 4 Události zaznamenané v Pardubickém kraji za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postižené objekty  Počet případů 

Obchody 161 

Rodinné domy 153 

Chaty 138 

Restaurace 86 

Kiosky 43 

Byty 41 

Školy 16 

Ubytovací zařízení 12 

Kulturní objekty 7 

Výkl. Skříně 6 
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V Pardubickém kraji došlo za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 k 663 případům 

majetkové kriminality. Mezi nejvíce ohrožené objekty patří obchody, rodinné domy a chaty 

(Tabulka 4).  

Graf 2 Přehled kriminality v Pardubickém kraji za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 [33] 

 

 Uvedených činů se dopustilo pod vlivem alkoholu 16 osob, 361 recidivistů, 

28 nezletilých (1 až 14 let) a 62 mladistvých (15 až 17 let). Celkové škody se vyšplhaly 

na 49 912 tis. Kč. [33] 

 

Důvody, které vedly Průmyslovou střední školu Letohrad k tomu, aby řešila otázky 

zabezpečení, jsou především vnitřní okolnosti. Dochází opakovaně ke krádežím vloupáním 

do objektu a krádežím prostým. Naposledy byly odcizeny kola, které byly umístěné před 

hlavní budovou v areálu školy. Dalším velkým problémem je neoprávněný pohyb cizích osob, 

popřípadě aut v areálu školy.   
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8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O AREÁLU PRŮMYSLOVÉ STŘEDNÍ 

ŠKOLY V LETOHRADĚ  

 

Následující kapitola se věnuje Průmyslové střední škole v Letohradě. Pojednává o její 

historii, podrobně popisuje lokalitu a jednotlivé budovy v areálu. Závěr kapitoly nastiňuje 

současné zabezpečení zmiňovaných budov a současně celého areálu. 

 

8.1 Historie  

Hlavní školní budova byla vybudována v letech 1930 - 1931 podle plánů architekta Lisky 

z Hradce Králové, ve které se na své budoucí povolání připravovaly různé profese řemeslníků. 

Výuka v této budově školy byla zahájena 1. 9. 1932. 

Jako Průmyslová střední škola byla otevřena až k 1. 9. 1951.  Po několika letech prostory 

školy přestaly výuce stačit, a tak byla provedena v první polovině šedesátých let menší 

přístavba. I po ní však prostory neodpovídaly výuce, a proto od první poloviny sedmdesátých 

let začala přístavba budovy školy. Dále následovala výstavba dvou budov domova mládeže, 

tělocvičny, jídelny, venkovních hřišť a dalších prostor. Tato postupná výstavba celého areálu 

probíhala více než dvě desetiletí. V současnosti je školní areál soustředěn na jednom místě 

a splňuje po všech stránkách náročné požadavky na moderní školské zařízení, viz 

Obrázek 1. [34]  

Obrázek 1 Letecký pohled na areál Průmyslové střední školy Letohrad [34] 
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8.2 Lokalita  

Areál Průmyslové střední školy se nachází v okrajové části města u silnice při výjezdu 

z Letohradu na Žamberk. Celý areál je postaven v prudkém svahovitém terénu 

a bezprostředně navazuje na okolní volnou přírodu, přitom centrum je vzdálené chůzí asi 

sedm minut. Okolí areálu tvoří zástavba nízkých panelových domů a rodinných domků. 

 

8.3 Popis chráněného objektu 

Průmyslová střední škola Letohrad se zaměřuje na vzdělávání s maturitou v technických 

oborech Stavebnictví a Geodézie. Škola zaměstnává 50 zaměstnanců a navštěvuje ji 300 žáků. 

Chráněné objekty v tomto areálu jsou na Obrázku 2, jedná se o hlavní budovu 

s ředitelstvím školy, dále dvě budovy domova mládeže, jídelnu, tělocvičnu a venkovní 

sportoviště a hřiště. Celková rozloha areálu je 11 tisíc m
2
 z toho 4 500 m

2 
zastavěná plocha. 

 

Obrázek 2 Mapa areálu Průmyslové střední školy [27] 

 

 

Legenda:  
Zastavěná plocha   Nezastavěná plocha Vstup do budovy 
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Hlavní školní budova 

V přízemí hlavní budovy se nachází žákovská knihovna a sklady. První patro budovy 

tvoří čtyři kmenové učebny, laboratoř pro výuku fyziky a matematiky, laboratoř pro výuku 

chemie,  čtyři kabinety vyučujících, služební byt, žákovské šatny, studentská kantýna 

a slavnostní síň. Hlavní chodba spojuje vstup pro veřejnost se vstupem žákovským. 

V druhém patře hlavní budovy se nachází ředitelství, sekretariát a ekonomický úsek 

školy, čtyři kmenové učebny, sedm kabinetů vyučujících, sborovna a prostory 

studijního a informačního centra. Přístup do druhého patra je pouze po hlavním schodišti 

z haly prvního patra.  

V třetím patře hlavní budovy se nachází jedna kmenová učebna, dvě odborné počítačové 

učebny, rýsovna a školní přednáškový sál. Přístup do třetího patra je po stejném hlavním 

schodišti. Orientační plán budovy, viz Příloha 1. 

 

Budova A 

V suterénu budovy A se nachází dílny školníků, ve kterých jsou uloženy nářadí a další 

věci potřebné na údržbu areálu a budov školy. 

V prvním patře budovy A se nachází jeden kabinet vyučujících, dva sklady geodetických 

přístrojů, dvě žákovské šatny a posilovna. Hlavní chodba umožňuje přístup do prostor 

tělocvičny a jídelny. Další patra budovy A jsou přístupná pouze po schodišti. 

V druhém patře budovy A se nachází jedna kmenová učebna a tři odborné učebny. Těmi 

jsou rýsovna, jazyková učebna (studovna) a učebna výpočetní techniky. Přístup do prvního 

patra je pouze po schodišti z haly přízemí. 

V třetím patře budovy A se nachází dvě kmenové učebny, dva kabinety vyučujících 

a odborná učebna pro výuku geodézie. Z haly patra je možný vstup do budovy internátu 

B prostřednictvím kryté spojovací chodby. 

Čtvrté a páté patro budovy A slouží pro potřeby internátu. Na zmiňovaných podlažích je 

celkem 16 pokojů. Pokoje jsou dvojlůžkové a třílůžkové, každý jsou vybavené předsíňkou, 

WC, umývadlem a sprchou. Na čtvrtém patře je dále také společná kuchyňka a klubovna s 

televizí a videem. Celková kapacita lůžek je 40 osob. Orientační plán budovy, viz Příloha 2. 

 

Budova B – domov mládeže 

Budova má dvě podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Podzemní prostory a přízemí 

budovy slouží převážně jako sklady a technické místnosti pro údržbu budovy. Pokoje 



 

24 

 

na jednotlivých nadzemních podlažích jsou třílůžkové a každý je vybaven předsíňkou, WC, 

umývadlem a sprchou. Na těchto podlažích je dále také společná kuchyňka a klubovna 

s televizí a videem. Nejvyšší podlaží slouží jako společenská místnost. Celková kapacita 

lůžek je 90 osob. Orientační plán budovy, viz Příloha 3. 

 

Jídelna  

V suterénu jídelny se nachází technická místnost sloužící k provozu jídelny. V prvním 

patře jídelny se nachází šatna, vlastní prostory jídelny, kuchyň a kancelář. Orientační plán 

budovy, viz Příloha 4. 

 

Tělocvična 

V suterénu tělocvičny se nachází odborná učebna praxe a posilovna. V prvním patře 

tělocvičny se nachází dvě šatny, jeden kabinet vyučujících, sklad sportovního vybavení 

a vlastní prostory tělocvičny. Orientační plán budovy, viz Příloha 5. [34] 

 

8.4 Režim pohybu osob a organizační opatření 

Hlavní školní budova se odemyká od pondělí do pátku v 6:15 hodin a uzamyká se 

po ukončení výuky nejpozději v 16 hodin. Odemykání školní budovy a tříd má za úkol 

školník – údržbář, zamykání uklízečky. Budova B – domov mládeže je otevřená ráno 

od 6 do 7:40 hodin a dále až po skončení výuky nejdříve ve 12 hodin. O žáky na domově 

mládeže se stará šest vychovatelek, které se pravidelně střídají. Jejich služba začíná v neděli 

v 19 hodin, kdy žáci začínají přijíždět do domova mládeže a končí v pátek po odjezdu 

posledního žáka nejdříve v 13 hodin. Budova B – domov mládeže se uzamyká během 

pracovního týdne v 19 hodin, tuto činnost mají na starosti také vychovatelky. Žáci musí 

dodržovat denní řád domova mládeže. Večerní vycházky žáků, které jsou ovlivněny věkem, 

chováním a prospěchem trvají nejdéle do 21:30 hodin. Žáci každý odchod během dne hlásí 

vychovatelkám. Budova A na níž bezprostředně navazuje jídelna a tělocvična a jejíž dvě 

nejvyšší patra tvoří také domov mládeže, se odemyká vždy ráno v 6:15 hodin a uzamyká se 

po odchodu kuchařek z jídelny nejpozději v 7 hodin. Všichni žáci vždy v pátek, nebo jiný den, 

po kterém následuje volno, po skončení výuky odjíždí povinně domů. O víkendech, státních 

svátcích a prázdninách zůstává areál prázdný. Výjimkou je školní tělocvična, která je 
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využívána i na mimoškolní akce. Při těchto akcích se využívá samostatný boční vchod 

do tělocvičny. 

Škola kromě pedagogického sboru zaměstnává technickohospodářské pracovníky, 

a to jsou školník (údržbář), údržbář, personální referentka, účetní, vedoucí ekonomického 

úseku a správce sítě. Školník a údržbář zajišťují běžnou údržbu a provoz budov, včetně 

kontroly stávajícího stavu zabezpečení. Za situace, kdy běžná oprava nebo údržba není 

dostačující, využívá škola externích opravářů, údržbářů. Škola dále zaměstnává osm 

uklízeček. Každá uklízečka má na starosti svůj úsek (třídy, kabinety), který vždy odpoledne 

hned po ukončení výuky uklízí. Ve školní jídelně dále pracuje šest kuchařek, které zajišťují 

celodenní stravování.  

Každý pedagog vlastní klíč od vchodu hlavní školní budovy, universální klíč od průchodů 

mezi budovami, klíč od sborovny a svého kabinetu. Kantoři, kteří mají kabinet 

na budově A mají navíc klíč od vchodu do této budovy. Zástupce ředitele má přístup 

generálním klíčem všude tam kam vyučující a navíc má klíče od tříd, odborných učeben 

a ředitelny. Klíče od všech dveří vlastní pouze ředitel školy a školník (údržbář). [34] 

 

8.5 Identifikace aktiv 

Chráněná aktiva tohoto objektu jsou počítače v učebnách, geodetické přístroje 

ve skladech, vybavení posiloven a tělocvičny, školní knihovna, televizory a promítací zařízení 

sloužící k výuce, ale také vybavení v budovách domova mládeže. Mezi další aktiva lze zařadit 

databáze obsahující informace o studentech a zaměstnancích. Celkový majetek areálu 

Průmyslové střední školy Letohrad je 91,265 mil. Kč, viz Tabulka 5.  

Dle principu ALARA je nutné na zabezpečení vynaložit 10%, což odpovídá hodnotě 

9,12 mil. Kč. 

Tabulka 5 Majetek Průmyslové střední školy Letohrad [autor] 

  Nehmotný majetek (mil. Kč) Hmotný majetek (mil. Kč) 

Škola 15,699 14,095 

Domov mládeže 31,959 1,142 

Jídelna 13,019 2,679 

Tělocvična 11,738 0,934 

Celkem  72,415 18,85 
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8.6 Stávající systém zabezpečení 

Technickou ochranu objektů je z hlediska prostorového uspořádání možné rozdělit 

na ochranu:  

 obvodovou,  

 plášťovou,  

 prostorovou  

 a předmětovou. [13], [14] 

 

Průmyslová střední škola Letohrad využívá po celou svou existenci pouze 

mechanických zábranných systémů. V roce 2006 byl zaveden do šaten žáků přístupový 

systém. 

 

8.6.1 Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana signalizuje narušení obvodu areálu. Hlavní budova školy je oplocena 

(Obrázek 3), ale vstupní brána zůstává často otevřená, proto rizikovým místem mohou být 

okna v přízemí budovy, která nejsou nijak zajištěna. Je k nim tedy snadný přístup. Zbytek 

areálu nacházející se ve členitém svahovitém terénu oplocený není.  Příjezdová cesta 

k budově B – domovu mládeže a k němu přilehlé parkoviště jsou zajištěny závorami. 

Na ostatních příjezdových cestách závory chybí a škola proto má veliké problémy s auty, 

které bez povolení samovolně projíždí areálem. 

Obrázek 3 Oplocení hlavní školní budovy a závory v areálu [autor] 
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8.6.2 Plášťová ochrana  

Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště objektu. Rizikovým místem je vstupní 

chodba do šaten žáků, která se nezamyká.  V prostorách před šatnami jsou dvě okna, která 

nejsou nijak zabezpečena. Je proto jednoduché se do hlavní budovy školy dostat, viz 

Obrázek 4.  

Obrázek 4 Vstup do šaten z venku a zevnitř [autor] 

 

Všechny vstupní dveře do budov jsou opatřeny klasickými dveřmi a zámky. Pouze 

učitelský (zaměstnanecký) vstup je zajištěn bezpečnostním kováním a žákovský vstup tedy 

vstup do šaten je opatřen čtečkou (terminálem) na čip a elektromagnetickým zámkem, viz 

Obrázek 5. Každý žák a zaměstnanec má svůj čip, který mu umožňuje nejen vstup do školy, 

ale díky kterému si také objednává obědy ve školní jídelně a podobně. Nevýhodou tohoto čipu 

je, že nikde nezaznamenává osoby přicházející do objektu.  

Obrázek 5 Dveře s terminálem na čip [autor] 
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 Hlavní školní budova a přístavba budovy A mají nová plastová okna. Ostatní budovy 

mají okna staršího typu (hliníková). Okna přízemí jsou menších rozměrů a jsou na některých 

místech osazeny mřížemi (Obrázek 6). Jedná se především o místa, kde areál není oplocený 

a to je v oknech zadní části přízemí jídelny, tělocvičny a budovy A. Snadno přístupná 

nezajištěná okna jsou v přední části přízemí jídelny, tělocvičny a budovy B – domova 

mládeže. 

Obrázek 6 Okna s mřížemi [autor] 

 

Budova B – domov mládeže (Obrázek 7) má dva vstupy z venku, které jsou zajištěny 

klasickými dveřmi a navíc vede mezi budovou A a budovou B – domovem mládeže spojovací 

chodba.  

Obrázek 7 Budova B – domov mládeže [autor] 

 

8.6.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana signalizuje nebezpečný jev (vniknutí pachatele) v chráněném 

prostoru. V hlavní školní budově a v budově A jsou v odborných učebnách používány dveře 

s přídavným zámkem. Dveře do nejstarší učebny výpočetní techniky v hlavní školní budově 

jsou zajištěny mříží, viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8 Dveře do počítačových učeben [autor] 

 

8.6.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného 

předmětu, nebo manipulaci s tímto předmětem. V druhém nadzemním podlaží hlavní školní 

budovy je umístěn v nenápadné vestavěné skříni skříňový trezor (Obrázek 9), sloužící 

k úschově peněz, ale také měřicích zařízení.  

Obrázek 9 Skříňový trezor [autor] 

 

8.7 Zhodnocení současného zabezpečení 

Základním předpokladem pro vytvoření funkčního zabezpečení je správné vyhodnocení 

bezpečnostních rizik, které areálu hrozí. Největší bezpečnostní slabinou areálu Průmyslové 

střední školy Letohrad je oblast technické ochrany. Obvodová ochrana na určitých místech 
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nevyhovuje nebo zcela chybí.  Problémem je členitost terénu, ale také nehezký vzhled, který 

kazí dojem. Riziko představují také otvorové výplně, které jsou zastoupeny velkým 

množstvím různých druhů oken a dveří. V hlavní školní budově a přístavbě budovy A jsou 

sice nová plastová okna, ale v tělocvičně, jídelně a budově B – domově mládeže jsou okna 

stará. Okna jsou také kvůli terénu na mnoha místech lehce dosažitelná. Stejné riziko 

představují vstupní dveře do objektů. Jednotlivé dveřní křídla nejsou zajištěna proti vysazení, 

mají obyčejné kování a neobsahují bezpečnostní vložku. Jedinou výjimkou je učitelský vstup, 

který je zajištěn bezpečnostním kováním a zvonkem na sekretariát. Jak už bylo také zmíněno, 

škola využívá v šatnách žáků otevírání dveří podle přístupových práv ve formě kontaktního 

čipu. Tento přístupový systém není moc účinný, protože chce-li se nepovolená osoba dostat 

do budovy, může použít vchod od jídelny. Významné riziko také představuje vchod do těchto 

šaten, který zůstává nejen během dne odemčený. Hrozí zde neoprávněné vniknutí do objektu 

a možná krádež.  

Škola je vybavena drahými přístroji, proto dbá na jejich ochranu. Bezpečnostní riziko je 

zde minimalizováno, protože tyto přístroje nechává uschované v trezoru. Také počítačové 

učebny a audiovizuální technika se účelně nachází ve vyšších patrech budov a navíc jsou tyto 

prostory zajištěny dveřmi s přídavnými zámky nebo mříží.  

Pro odhalení všech bezpečnostních rizik slouží bezpečnostní analýza, která je uvedena 

v následující kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

9 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

 

Pro zjištění nejzávažnějších rizik, která mohou hrozit Průmyslové střední škole Letohrad 

v oblasti protiprávních jednání, byly vybrány níže uvedené metody. 

  

9.1 Ishikawův diagram  

 

Modelování rizik je provedeno pomocí Ishikawova diagramu, který strukturuje a třídí 

možné příčiny a subpříčiny problému. Diagram slouží ke stanovení příčin řešeného problému 

[9]. Výsledný Ishikawův diagram na zdroje problému týkajících se krádeže vloupáním 

do Průmyslové střední školy je na Obrázku 10.  
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Obrázek 10 Ishikawův diagram [autor] 
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9.2 Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 

Tato analýza je založena na rozboru způsobu poruch a jejich následků, který umožňuje 

hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. Analýza 

příčin a následků poruch (dále jen „FMEA“) slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje 

jednoduché poruchy. [9] 

Pro zpracování metody byly autorkou práce použity výstupy z Ishikawova diagramu. 

Potencionální rizika byla rozdělena z hlediska procesního a strukturálního, jejich přehled je 

uveden v Tabulkách 10 a 11. 

Analýza vychází ze vzorce: 

R= P * N * H      (1) 

 

Index P vyjadřuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika, který stanoví, 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika. Stupně jsou uvedeny v Tabulce 6. 

 

Tabulka 6 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [9] 

 

 

 

 

 

Index N vyjadřuje závažnost následků, které stanoví riziko závažnosti z hlediska 

finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí. Stupně jsou uvedeny 

v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Závažnost následků [9] 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

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

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

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 
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Index H vyjadřuje odhalitelnost rizika, které určuje, jak rychle a snadno dané riziko či 

událost zjistíme. Stupně jsou uvedeny v Tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Odhalitelnost rizika [9] 

H Odhalitelnou rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

 

Index R je míra rizika. Kde R je interval (0;125> . Stupně jsou uvedeny v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Míry rizika [9] 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

K vyhodnocení analýzy bylo využito Paretova principu 80/20 a Lorencovy křivky 

kumulativních četností. Kumulativní četnost jednotlivých nebezpečí byla sečtena 

od nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 80 %. Rizika, která spadají do stanoveného 

limitu 80 %, jsou vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. V Tabulce 10 a 11 jsou označeny 

červeně. Ostatní rizika jsou vyhodnocena jako přijatelná. Výsledkem systematické analýzy je 

grafická podoba rizik, která podává přehled závažností jednotlivých rizik podle toho, zda 

překračují stanovenou míru tolerance či nikoliv. [9] Grafické znázornění je vyjádřeno 

v Grafu 3 a 4. 

 

V případě strukturálního hlediska je vypočtena míra tolerance R≥24, pro všechna 

identifikovaná nebezpečí s touto a vyšší hodnotou budou navržena nová opatření.  

V případě procesního hlediska je vypočtena míra tolerance R≥20, pro všechna 

identifikovaná nebezpečí s touto a vyšší hodnotou budou navržena nová opatření. 
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Tabulka 10 FMEA – Výčet jednotlivých rizik ze strukturálního hlediska [autor] 

Objekt  Subsystém  Identifikace nebezpečí P N H R Paretův 

princip 

 80/20 

[%] 

P
R

Ů
M

Y
S

L
O

V
Á

 S
T

Ř
E

D
N

Í 
Š

K
O

L
A

 L
E

T
O

H
R

A
D

 PERIMETR 1. Neoprávněný pohyb osob, 

vozidel v areálu 
5 2 4 40 9,5 

2. Přelezení plotu 5 2 3 30 7,1 

3. Podhrabání plotu 2 2 2 8 1,9 

4. Překonání závor 5 2 4 40 9,5 

5. Průchod nezajištěnou vstupní 

brankou 
5 2 3 30 7,1 

6. Krádež věcí v areálu 5 5 2 50 11,8 

PLÁŠŤOVÁ 

OCHRANA 

7. Neoprávněný vstup osob do 

jednotlivých budov 
3 2 4 24 5,7 

8. Překonání oken 4 4 3 48 11,4 

9. Překonání dveří 3 4 3 36 8,5 

10. Vniknutí střešním pláštěm 1 4 3 12 2,9 

PROSTOROVÁ 

OCHRANA 

11. Podezřelý pohyb v 

budovách  
3 2 4 24 5,7 

12. Vnesení nebezpečného 

předmětu 
1 5 4 20 4,7 

13. Požár v budově 2 3 2 12 2,8 

PŘEDMĚTOVÁ 

OCHRANA 

14. Krádež vybavení  3 4 3 36 8,5 

15. Úmyslné poškození 

vybavení 
1 4 3 12 2,9 

  Σ 422 100% 

 

Graf 3 FMEA – Grafický výstup ze strukturálního hlediska [autor] 
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Tabulka 11 FMEA – Výčet jednotlivých rizik z procesního hlediska [autor] 

Objekt  Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Paretův 

princip  

80/20 [%] 

P
R

Ů
M

Y
S

L
O

V
Á

 S
T

Ř
E

D
N

Í 
Š

K
O

L
A

 

L
E

T
O

H
R

A
D

 

Ž
Á

C
I,

 Z
A

M
Ě

S
T

N
A

N
C

I,
 J

IN
É

 O
S

O
B

Y
 

1. Úmysl žáka, zaměstnance 4 4 3 48 12,3 

2. Krádež věcí, vybavení 4 5 3 60 15,4 

3. Výskyt nežádoucí osoby 3 4 3 36 9,3 

4. Vandalismus 3 3 3 27 6,9 

5. Poškození budov neodbornými 

zásahy 
2 3 3 18 4,6 

6. Ztráta klíčů 2 4 3 24 6,2 

7. Ztráta čipů 2 4 3 24 6,2 

8. Nepozornost vychovatelek 4 4 3 48 12,3 

9. Požár v budově 2 3 2 12 3,1 

10. Panika v budově 2 4 1 8 2,1 

11. Výpadek elektrického proudu 2 4 1 8 2,1 

12. Vnesení zbraně do budovy 2 4 3 24 6,2 

13. Spolupráce zaměstnance (žáka) 

s pachatelem 
2 2 4 16 4,1 

14. Umístění výbušniny 1 5 4 20 5,1 

15. Podplacený zaměstnanec (žák) 1 4 4 16 4,1 

Σ 389 100% 

Graf 4 FMEA – Grafický výstup z procesního hlediska [autor] 
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9.2.1 Vyhodnocení výsledků metodou FMEA 

Vyhodnocením strukturálního hlediska metodou FMEA lze konstatovat, že 

nejzávažnějšími riziky, které by mohly ohrozit bezpečnost, umožnit nebo usnadnit vstup 

do areálu či objektů Průmyslové střední školy, je krádež věcí v areálu, s čímž může souviset 

neoprávněný pohyb osob, vozidel v areálu, přelezení plotu, překonání závor, průchod 

nezajištěnou vstupní brankou. Dále je to neoprávněný vstup osob do jednotlivých budov, 

s čímž může souviset překonání oken, překonání dveří a následná krádež vybavení. 

 

Vyhodnocením procesního hlediska metodou FMEA lze konstatovat, že 

nejzávažnějšími riziky, které by mohly ohrozit bezpečnost, umožnit nebo usnadnit vstup 

do areálu či objektů Průmyslové střední školy, je krádež věcí nebo vybavení, což může být 

úmysl žáka nebo zaměstnance, který například zapomene zavřít okno. Dalším rizikem se jeví 

nepozornost vychovatelek na domově mládeže, s čímž může souviset výskyt nežádoucí 

osoby. Mezi další nežádoucí rizika patří ztráta klíčů nebo čipů, vandalismus a umístění 

výbušniny. 

 

 

9.3 Metoda souvztažnosti  

Pro ověření výsledků předcházející analýzy, byla vybrána další metoda hodnocení 

rizika, metoda souvztažnosti. Tato metoda slouží k hledání vazeb mezi objekty a zdroji rizik. 

Použití této metody je vhodné pro posuzování celých objektů, v tomto případě areálu 

Průmyslové střední školy v Letohradě. [9] 

 

Prvním krokem metody je vyhledání zdrojů potenciálního rizika. Tento krok, je již 

proveden pomocí předcházející analýzy FMEA. Identifikovaná rizika jsou použita z hlediska 

strukturálního tak i procesního. Dalším krokem je hodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání 

možných vazeb mezi sebou, k čemuž slouží Tabulky 13 a 14. Na osách X a Y jsou vždy 

v tabulce zaneseny shodná rizika posuzovaného systému. Jestliže se rizika vzájemně ovlivní, 

zvolí se jednička, v opačném případě nula. Na závěr jsou sečteny ve sloupcích i řádcích 

hodnoty zapsaných čísel a vypočteny z rovnic (2) a (3) koeficienty Kar a Kbr, což jsou 

procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto 

koeficienty jsou uvedeny do tabulek 15 a 16, které jsou výchozí pro grafické zpracování. 
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Výsledné Grafy 5 a 6 jsou zpracované podle výše zmiňovaných Tabulek 13 a 14. Každý graf 

je rozdělený na čtyři kvadranty podle os 01 a 02. Tyto osy jsou vypočítané z rovnic (4) a (5) 

na základě stanovení spolehlivosti systému 80 %. [9] Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují 

závažnost uvedených rizik. Stupně rozdělení závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik 

analýzy souvztažnosti jsou uvedeny v Tabulce 12. Kde I. a II. kvadrant představuje oblast 

zvýšeného rizika. 

 

Tabulka 12 Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik [9] 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IX. oblast Relativně nebezpečná rizika 
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Tabulka 13 Souvztažnost – Výčet jednotlivých rizik ze strukturálního hlediska [autor] 

Rb Ra 

Č. Identifikace 

nebezpečí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Σ 

K 

ar 

1. Neoprávněný 

pohyb osob, 

vozidel v 

areálu 

X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 

2. Přelezení 

plotu 
1 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

3. Podhrabání 

plotu 
1 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

4. Překonání 

závor 
1 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

5. Průchod 

nezajištěnou 

vstupní 

brankou 

1 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

6. Krádež věcí v 

areálu 
1 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 

7. Neoprávněný 

vstup osob do 

jednotlivých 

budov 

0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

8. Překonání 

oken 
0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 0 0 1 0 5 

9. Překonání 

dveří 
0 0 0 0 0 0 1 1 X 1 0 0 0 1 0 4 

10. Vniknutí 

střešním 

pláštěm 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 X 0 0 0 1 0 4 

11. Podezřelý 

pohyb v 

budovách 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5 

12. Vnesení 

nebezpečného 

předmětu 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 6 

13. Požár v 

budově 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 X 0 0 3 

14. Krádež 

vybavení 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 0 12 

15. Úmyslné 

poškození 

vybavení 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 X 4 

 Σ K rb 8 4 4 4 5 7 8 4 4 4 5 6 2 11 1  
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Tabulka 14 Souvztažnost – Výčet jednotlivých rizik z procesního hlediska [autor] 

Rb Ra 

Č. Identifikace 

nebezpečí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
ΣK 

ar 

1. Úmysl žáka, 

zaměstnance 
X 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 

2. Krádež věcí, 

vybavení 
1 X 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 

3. Výskyt 

nežádoucí 

osoby 

1 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 

4. Vandalismus 0 1 0 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

5. Poškození 

budov 

neodbornými 

zásahy 

0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

6. Ztráta klíčů 1 1 1 0 0 X 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 

7. Ztráta čipů 1 1 1 0 0 0 X 1 0 0 0 1 0 1 0 6 

8. Nepozornost 

vychovatelek 
0 1 1 0 0 1 0 X 1 0 0 1 0 1 0 6 

9. Požár 

v budově 
1 0 0 0 1 0 0 1 X 1 0 0 0 1 0 5 

10. Panika 

v budově 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 X 0 0 0 0 0 5 

11. Výpadek 

elektrického 

proudu 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 0 0 1 3 

12. Vnesení 

zbraně do 

budovy 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1 4 

13. Spolupráce 

zaměstnance 

(žáka) s 

pachatelem 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 4 

14. Umístění 

výbušniny 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 X 1 5 

15. Podplacený 

zaměstnanec 

(žák) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 3 

 Σ K rb 8 10 5 1 2 4 3 8 5 3 2 7 4 7 5  
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Výpočet koeficientů Kra, Krb z hlediska strukturálního a procesního: 

Kra=[(Σ Kra / (x-1)]* 100         (2) 

Krb=[(Σ Krb / (x-1)]* 100         (3) 

 

Tabulka 15 Stanovení koeficientů ze strukturálního hlediska [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kra [%] x 50 21 21 21 21 58 50 36 29 29 36 43 21 86 29 

Krb [%] y 58 29 29 29 36 50 58 29 29 29 36 43 14 79 7 

 

Tabulka 16 Stanovení koeficientů z procesního hlediska [autor] 

 

 

Výpočet osy matice z hlediska strukturálního a procesního: 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]       (4) 

O2 = 100 - [(Krb max - Krb min) : 100] * s [%]      (5) 

 

Strukturální hledisko:       Procesní hledisko: 

Kar min = 21         Kar min = 14  

Kar max = 86         Kar max = 64  

Krb min = 7         Krb min = 7 

Krb max = 79         Krb max = 71 

O1 = 48 %         O1 = 60 % 

O2 = 43 %         O2 = 49 % 

s = 80 %          s = 80 % 

 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kra [%] x 43 64 50 21 14 43 43 43 36 36 21 29 29 36 21 

Krb [%] y 58 71 36 7 14 29 21 58 36 21 14 50 29 50 36 
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Graf 5 Souvztažnost – Matice rizik ze strukturálního hlediska [autor] 

 

Graf 6 Souvztažnost – Matice rizik z procesního hlediska [autor] 
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9.3.1 Vyhodnocení výsledků analýzy souvztažnosti 

Metodou souvztažnosti byla identifikována nejslabší místa v systému ochrany areálu 

Průmyslové střední školy. Jedná se o oblast zvýšeného rizika I. a II. kvadrantu matice rizik, 

ze strukturálního hlediska jde o neoprávněný pohyb osob nebo vozidel v areálu, které se 

areálem samovolně pohybují, s čímž může souviset krádež věcí z areálu. Dále pak 

neoprávněný vstup osob do jednotlivých budov, s čímž může souviset krádež vybavení. 

Z procesního hlediska jde o krádeže věcí nebo vybavení, ke kterému může dojít 

za úmyslu žáka nebo zaměstnance. Dalšími riziky jsou nepozornost vychovatelek na domově 

mládeže, vnesení zbraně do budovy a umístění výbušniny.  

 

 

9.4 Celkové zhodnocení provedených metod 

Výsledky, které byly zjištěny z jednotlivých analýz, potvrzují protiprávní činnosti, 

které v minulosti ohrožovaly areál Průmyslové střední školy Letohrad. Ovšem také poukazují 

na další rizika. Po zhodnocení obou metod, je zřejmé, že návrhy zabezpečení se budou týkat 

především rizik krádeže věcí v areálu, krádeže vybavení, neoprávněného pohybu osob 

a vozidel v areálu a neoprávněného vstupu osob do jednotlivých budov. A dále riziky úmyslu 

žáka nebo zaměstnance, nepozorností vychovatelek na domově mládeže, vnesením zbraně 

do budovy a umístěním výbušniny.  

Konkrétními opatřeními, kterými je možné zjištěná rizika minimalizovat se zabývá 

následující kapitola.  
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10 VARIANTY KOMPLEXNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

Tato kapitola se věnuje návrhům opatření na zabezpečení areálu Průmyslové střední školy 

Letohrad podle identifikovaných rizik. Jsou vypracovány tři varianty zabezpečení A, B, C, 

které jsou následně ohodnoceny metodou vícekriteriálního rozhodování. Na základě této 

metody je vybrána nejvhodnější varianta zabezpečení. 

 

Škola je subjekt financovaný z veřejných prostředků a obzvlášť dnes se potýká 

s nedostatkem peněz, proto zadavatel po rozhovoru se zpracovatelem (autorkou práce) si 

stanovil kritéria pro nastavení nového technického zabezpečení objektu takto:  

 

 Investiční náročnost.   

 Není možné přijmout do pracovního poměru dalšího člověka, který by měl 

zabezpečovací systém na starosti. Funkci zastane školník (údržbář). 

 Estetika. 

 Jednoduchost servisu. 

 Spolehlivost systému.  

 Doba dodávky. 

  

Jelikož není možné z finančních důvodů přijmout do pracovního poměru dalšího 

zaměstnance, který by měl na starosti zabezpečení a ostrahu, budou se návrhy zabezpečení 

věnovat pouze klasické a technické ochraně. 

 

10.1 Varianta zabezpečení A  

Varianta zabezpečení A se zaměřuje na mechanické zábranné systémy, kterými by bylo 

možné areál Průmyslové střední školy zabezpečit. Navíc je u této varianty u některých 

produktů využito zavedeného přístupového systému. Finanční zhodnocení této varianty je 

uvedeno v Tabulce 17. 

  

Obvodová ochrana 

 Automatická závora WIL 4 ovládaná pomocí čtečky (terminálu) na čip. [26] 
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 Ruční dvoukřídlá brána ESPACE. Výplet tvoří čtyřhran, šířka brány je 4 m, výška 

2 m, barva červená. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.)   [28] 

 Oplocení AXOR  se skládá ze svařovaných panelů a sloupků, obsahuje 

bezpečnostní hroty. Vzdálenost sloupků je 2,53 m, výška 2 m, barva červená. Plot 

před hlavní školní budovou je dlouhý 37,63 m a mezi jídelnou a hlavní školní 

budovou 8,74 m. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.)  [28] 

 

Plášťová ochrana 

 Zpevnění všech vstupních dveří do budov proti prokopnutí a zajištění proti 

vysazení, vyražení, vyháčkování a vypáčení. V celém areálu je 6 vstupních 

jednokřídlých dveří a 18 vstupních dvoukřídlých dveří z toho 7 vrat. 

 Přístupový terminál RS 485 (on-line) firmy Z-WARE, který umožní pomocí čipu 

otvírání dveří do hlavní školní budovy od jídelny. [35] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 102 uchycení klika/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 

 Bezpečnostní fólie firmy SC 7 firmy NEXT, spol. s. r. o.  Fólie má čirou barvu 

a tloušťku 200 um. [30] 

 Bezpečnostní mříže typu A firmy NEXT, spol. s. r. o., barva černá. [30] 

 

Prostorová ochrana  

 Interiérové bezpečnostní dveře SD 101 firmy NEXT, spol. s. r. o. Dveře mají 

8 aktivních a 11 pasivních jistících bodů a jsou vhodné do stávajících kovových 

zárubní. [30] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 101 uchycení koule/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 
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Tabulka 17 Finanční zhodnocení varianty A [autor] 

Produkt Počet kusů/m
2
 Cena za kus/m

2
* Cena celkem s DPH 

Závora WIL 4 4 18 738 Kč 74 952 Kč 

Přístupový terminál RS 485  5 3 650 Kč 18 250 Kč 

Dvoukřídlá brána 4 30 688 Kč 122 752 Kč 

Oplocení  46,37 1 086 Kč 50 357,80 Kč 

Sloupky  22 1 556 Kč 34 232 Kč 

Interiérové bezpečnostní dveře 7 12 200 Kč 85 400 Kč 

Bezpečnostní vložky 31 1 200 Kč 37 200 Kč 

Bezpečnostní kování koule/klika 7 2 200 Kč 15 400 Kč 

Bezpečnostní kování klika/klika 24 2 200 Kč 52 800 Kč 

Bezpečnostní fólie 118,16 740 Kč 87 438,40 Kč 

Bezpečnostní mříže 27,54 2 000 Kč 53 200 Kč 

Celkem    631 982,20 Kč 

*Cena produktů je pouze orientační 

 

10.2 Varianta zabezpečení B 

Objekty navrhuji zabezpečit nejen mechanickými zábrannými systémy, ale 

i poplachovými zabezpečovacími systémy tvořenými čidly pro plášťovou a prostorovou 

ochranu. Tyto systémy by byly napojeny na pult centralizované ochrany. Finanční zhodnocení 

této varianty je uvedeno v Tabulce 18. 

 

Obvodová ochrana 

 Automatická závora WIL 4 ovládaná pomocí čtečky (terminálu) na čip. [26] 

 Ruční dvoukřídlá brána ESPACE. Výplet tvoří čtyřhran, šířka brány je 4 m, výška 

2 m, barva červená. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.)  [28] 

 Oplocení AXOR  se skládá ze svařovaných panelů a sloupků, obsahuje 

bezpečnostní hroty. Vzdálenost sloupků je 2,53 m, výška 2 m, barva červená. Plot 

před hlavní školní budovou je dlouhý 37,63 m a mezi jídelnou a hlavní školní 

budovou 8,74 m. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.) [28] 
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Plášťová ochrana 

 Výměna dvoukřídlých vstupních dveří za bezpečnostní dveře SD 102D 

a bezpečnostních zárubní FS2A, firmy NEXT, spol. s. r. o. [30] 

 Úprava vrat, která se zpevnění proti prokopnutí a zajistí se proti vysazení, 

vyražení, vyháčkování a vypáčení. 

 Přístupový terminál RS 485 (on-line) firmy Z-WARE, který umožní pomocí čipu 

otvírání dveří do hlavní školní budovy od jídelny. [35] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 102 uchycení klika/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 

 Plastová okna s tvrzenými bezpečnostními skly firmy PROPLAST, spol. s. r. o. 

o rozměrech 1,8 x 0,9 m a 1,8 x 1,8 m. [32] 

 

Prostorová ochrana 

 Interiérové bezpečnostní dveře SD 101 firmy NEXT, spol. s. r. o. Dveře mají 

8 aktivních a 11 pasivních jistících bodů a jsou vhodné do stávajících kovových 

zárubní. [30] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 101 uchycení koule/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 

 Hybridní ústředna firmy Jablotron ALARMS a. s. JA-82K s GSM komunikátorem 

JA-80Y. Ústředna má 50 adres (01 až 50), na které lze přiřadit až 50 bezdrátových 

periferií (klávesnice, detektory, sirény, atd.). [29] 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F firmy Jablotron ALARMS a. s., která slouží k 

ovládání a programování ústředny. K aktivaci a deaktivaci slouží bezdrátový 

RFID přívěšek. [29]  

 PIR detektor JA-80PB firmy Jablotron ALARMS a. s. Detektor reaguje na pohyb 

osob ve střeženém prostoru. [29] 
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 Magnetické čidlo otevření JA-83M firmy Jablotron ALARMS a. s. Detektor 

reaguje na oddálení magnetu. Vysílací část se montuje na pevnou část okna 

(dveří) a magnet na pohyblivou část. [29] 

 Bezdrátová venkovní siréna s blikačem JA 80A firmy Jablotron ALARMS a. s., 

která v případě poplachu může upozornit sousedy nebo kolemjdoucí. [29] 

 

Tabulka 18 Finanční zhodnocení varianty B [autor] 

Produkt 
Počet 

kusů/m
2
 

Cena za 

kus/m
2
* 

Cena celkem 

s DPH 

Závora WIL 4 4 18 738 Kč 74 952 Kč 

Přístupový terminál RS 485  5 3 650 Kč 18 250 Kč 

Dvoukřídlá brána 4 30 688 Kč 122 752 Kč 

Oplocení 46,37 1 086 Kč 50 357,80 Kč 

Sloupky  22 1 556 Kč 34 232 Kč 

Interiérové bezpečnostní dveře 7 12 200 Kč 85 400 Kč 

Exteriérové dvoukřídlé dveře 11 25 800 Kč 283 800 Kč 

Exteriérové jednokřídlé dveře  6 17 500 Kč 105 000 Kč 

Bezpečnostní zárubně jednokřídlé 6 1 490 Kč 8 940 Kč 

Bezpečnostní zárubně dvoukřídlé 11 1 900 Kč 20 900 Kč 

Bezpečnostní vložky 31 1 200 Kč 37 200 Kč 

Bezpečnostní kování madlo/klika 7 2 200 Kč 15 400 Kč 

Bezpečnostní kování klika/klika 24 2 200 Kč 52 800 Kč 

Bezpečnostní fólie 74,25 740 Kč 54 945 Kč 

Plastová okna (1,8 x 1,8 m) 9 5 000 Kč 45 000 Kč 

Plastová okna (1,8 x 0,9 m) 17 2 905 Kč 49 385 Kč 

Ústředna  2 1 548 Kč 3 096 Kč 

GSM komunikátor 2 6 996 Kč 13 992 Kč 

Klávesnice  4 2 904 Kč 11 616 Kč 

PIR detektor 32 1 582 Kč 50 624 Kč 

Magnetický detektor 48 1 006 Kč 48 288 Kč 

Venkovní siréna s blikačem 2 2 976 Kč 5 952 Kč 

Celkem    1 192 881,80 Kč 

*Cena produktů je pouze orientační 
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10.3 Varianta zabezpečení C 

Varianta zabezpečení C je podobná variantě B, kterou navíc doplňuje o atrapu 

kamerového systému. Finanční zhodnocení této varianty je uvedeno v Tabulce 19. 

 

Obvodová ochrana 

 Automatická závora WIL 4 ovládaná pomocí čtečky (terminálu) na čip. [26] 

 Ruční dvoukřídlá brána ESPACE. Výplet tvoří čtyřhran, šířka brány je 4 m, výška 

2 m, barva červená. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.)  [28] 

 Oplocení AXOR  se skládá ze svařovaných panelů a sloupků, obsahuje 

bezpečnostní hroty. Vzdálenost sloupků je 2,53 m, výška 2 m, barva červená. Plot 

před hlavní školní budovou je dlouhý 37,63 m a mezi jídelnou a hlavní školní 

budovou 8,74 m. (firma DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.)  [28] 

 Venkovní atrapa bezpečnostní kamery Dummy3 s podsvícením a blikající LED 

kontrolkou. [25] 

 

Plášťová ochrana 

 Výměna dvoukřídlých vstupních dveří za bezpečnostní dveře SD 102D 

a bezpečnostních zárubní FS2A, firmy NEXT, spol. s. r. o. [30] 

 Úprava vrat, která se zpevnění proti prokopnutí a zajistí se proti vysazení, 

vyražení, vyháčkování a vypáčení. 

 Přístupový terminál RS 485 (on-line) firmy Z-WARE, který umožní pomocí čipu 

otvírání dveří do hlavní školní budovy od jídelny a do Budovy A. [35] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 102 uchycení klika/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 

 Bezpečnostní fólie firmy SC 7 firmy NEXT, spol. s. r. o.  Fólie má čirou barvu 

a tloušťku 200 um. [30] 
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Prostorová ochrana 

 Interiérové bezpečnostní dveře SD 101 firmy NEXT, spol. s. r. o. Dveře mají 

8 aktivních a 11 pasivních jistících bodů a jsou vhodné do stávajících kovových 

zárubní. [30] 

 Bezpečnostní vložka Evva DUAL firmy NEXT, spol. s. r. o. Certifikované 

v 4. bezpečnostní třídě. Systém podélného profilu klíče a speciálních blokovacích 

kolíčků. [30] 

 Bezpečnostní kování S 101 uchycení koule/klika. Bezpečnostní kování je 

certifikované v 4. bezpečnostní třídě (firma NEXT, spol. s. r. o.). [30] 

 Hybridní ústředna firmy Jablotron ALARMS a. s. JA-82K s GSM komunikátorem 

JA-80Y. Ústředna má 50 adres (01 až 50), na které lze přiřadit až 50 bezdrátových 

periferií (klávesnice, detektory, sirény, atd.). [29] 

 Bezdrátová klávesnice JA-81F firmy Jablotron ALARMS a. s., která slouží k 

ovládání a programování ústředny. K aktivaci a deaktivaci slouží bezdrátový 

RFID přívěšek. [29] 

 PIR detektor pohybu osob JA-80PB firmy Jablotron ALARMS a. s. Detektor 

reaguje na pohyb osob ve střeženém prostoru. [29] 

 Magnetické čidlo otevření JA-83M firmy Jablotron ALARMS a. s. Detektor 

reaguje na oddálení magnetu. Vysílací část se montuje na pevnou část okna 

(dveří) a magnet na pohyblivou část. [29] 

 Bezdrátová venkovní siréna s blikačem JA 80A firmy Jablotron ALARMS a. s, 

která v případě poplachu může upozornit sousedy nebo kolemjdoucí. [29] 

 Vnitřní atrapa bezpečnostní kamery Dome3 s blikající červenou LED kontrolkou. 

[25] 
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Tabulka 19 Finanční zhodnocení varianty C [autor] 

Produkt 
Počet 

kusů/m
2
 

Cena za 

kus/m
2
* 

Cena celkem 

s DPH 

Závora WIL 4 4 18 738 Kč 74 952 Kč 

Přístupový terminál RS 485  6 3 650 Kč 21 900 Kč 

Dvoukřídlá brána 4 30 688 Kč 122 752 Kč 

Oplocení 46,37 1 086 Kč 50 357,80 Kč 

Sloupky  22 1 556 Kč 34 232 Kč 

Interiérové bezpečnostní dveře 7 12 200 Kč 85 400 Kč 

Exteriérové dvoukřídlé dveře 11 25 800 Kč 283 800 Kč 

Exteriérové jednokřídlé dveře  6 17 500 Kč 105 000 Kč 

Bezpečnostní zárubně jednokřídlé 6 1 490 Kč 8 940 Kč 

Bezpečnostní zárubně dvoukřídlé 11 1 900 Kč 20 900 Kč 

Bezpečnostní vložky 31 1 200 Kč 37 200 Kč 

Bezpečnostní kování koule/klika 7 2 200 Kč 15 400 Kč 

Bezpečnostní kování klika/klika 24 2 200 Kč 52 800 Kč 

Bezpečnostní fólie 130,95 740 Kč 96 903 Kč 

Ústředna  2 1 548 Kč 3 096 Kč 

GSM komunikátor 2 6 996 Kč 13 992 Kč 

Klávesnice  4 2 904 Kč 11 616 Kč 

PIR detektor 32 1 582 Kč 50 624 Kč 

Magnetický detektor 48 1 006 Kč 48 288 Kč 

Venkovní siréna s blikačem 2 2 976 Kč 5 952 Kč 

Vnější atrapa kamery 4 295 Kč 1 180 Kč 

Vnitřní atrapa kamery 5 320 Kč 1 600 Kč 

Celkem    1 146 884,80 Kč 

*Ceny produktů jsou pouze orientační  

 

10.4 Hodnocení variant  

Hodnocení variant je provedeno pomocí rozhodovací matice. Tato metoda spočívá 

v posouzení vypracovaných variant podle zvolených kritérií a následně v určení pořadí 

variant. Jeden způsob (Tabulka 20) je vypracovaný na základě přiřazení bodové hodnoty 

<1,10> jednotlivým variantám podle zvolených kritérií. Čím je kritérium důležitější, tím je 

ohodnoceno vyšší hodnotou. Druhý způsob (Tabulka 21) spočívá v hodnocení váhy 

(důležitosti). Důležitost kritérií je ohodnoceno hodnotou <1,10>. Čím je váha důležitější, tím 
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má vyšší hodnotu. Nejlépe vyhovuje ta varianta, která má největší vážený součet součinu 

bodového hodnocení. [12] Kritéria jsou seřazena následovně: 

1. Investiční náročnost.   

2. Není možné přijmout do pracovního poměru dalšího člověka, který by měl 

zabezpečovací systém na starosti. Funkci zastane školník (údržbář). 

3. Spolehlivost systému.  

4. Jednoduchost servisu. 

5. Estetika. 

6. Doba dodávky. 

 

Tabulka 20 Porovnání variant podle kritérií [autor] 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

1. 9 8 7 

2. 9 8 8 

3. 2 6 9 

4. 8 7 6 

5. 5 6 7 

6. 9 9 9 

Σ 42 44 46 

Pořadí III. II. I. 

 

Tabulka 21 Porovnání variant s váhami kritérií [autor] 

Kritérium Váha Varianta A Varianta B Varianta C 

1. 10 90 80 70 

2. 6 54 48 48 

3. 9 18 54 81 

4. 7 56 49 42 

5. 8 40 48 56 

6. 5 45 45 45 

Σ 303 324 342 

Pořadí  III. II. I. 

 

Nejlépe vyhovující variantou se v obou tabulkách stala varianta zabezpečení C, za ní 

na druhém místě skončila varianta zabezpečení B a poslední místo patří variantě 

zabezpečení A. 
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11 VÍTĚZNÁ VARIANTA ZABEZPEČENÍ C 

 

Podrobný popis vítězné varianty zabezpečení C areálu Průmyslové střední školy 

Letohrad je uveden v následující kapitole. 

 

11.1 Popis vítězné varianty zabezpečení C 

Jak již bylo zmíněno, členitost terénu nedovoluje celý areál oplotit. Je tedy nutné zaměřit 

se na nejkritičtější místa. K zabránění vjezdu nepovolených osob do areálu budou 

nainstalovány závory s terminály RS 485 (on-line) firmy Z-WARE na čip (Obrázek 11). Čip 

vlastní každý žák, zaměstnanec. Toto opatření zajistí, že vjezd a parkování v areálu bude 

umožněno pouze těm, kteří mají povolení. Stejným způsobem budou vyměněny i stávající 

závory.  

 

Obrázek 11 Automatická závora [26] 

 

Dále bude před hlavní školní budovou vyměněn stávající plot. Součástí plotu budou i tři 

nové dvoukřídlové brány, viz Obrázek 12. Výměna plotu a brány je nutná také v prostoru 

mezi jídelnou a hlavní školní budovou.  

Obrázek 12 Plot s dvoukřídlou bránou [28] 

 

Riziko neoprávněného vstupu nebo pohybu v areálu či budovách dokáže snížit atrapa 

kamer, jejíž výhodou je nízká cena oproti běžným kamerám. Proto dalším navrhovaným 
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opatřením jsou atrapy kamer, které budou vytvářet iluzi o monitorování prostor před hlavními 

vstupy do budov. Jedná se o hlavní vchod do budovy A, vchod do budovy B – domova 

mládeže a o vchod do hlavní školní budovy od hlavní silnice a od jídelny.  

Obrázek 13 Atrapa venkovní bezpečnostní kamery Dummy3 [25] 

 

V plášťové ochraně okna a dveře představují nejčastější místo vniknutí do objektů. Okna 

budovy B – domova mládeže jsou na některých místech cca 50 cm nad úrovní terénu, také 

okna v přízemí jídelny a tělocvičny jsou v těsné blízkosti terénu, proto budou tyto okna 

zajištěna proti útoku zvenčí bezpečnostní fólií (Obrázek 14). Bezpečnostní fólie zabraňuje 

násilnému proražení a lepí se z vnitřní strany oken.  

Obrázek 14 Okno s bezpečnostní fólií [30] 

 

Vchodové dveře budou vyměněné za bezpečnostní dveře SD 102D s bezpečnostním 

prosklením a osadí se do bezpečnostní zárubně SF2A. Dveře (vrata) v přízemí jednotlivých 

budov vedoucích do skladovacích prostor, není tedy možné se nimi do jiných prostor budovy 

dostat, budou zpevněny proti prokopnutí a zajištěny proti vysazení, vyražení, vyháčkování 

a vypáčení.  

Pro zabrání vstupu nepovoleným osobám budou dveře do budovy A a do hlavní školní 

budovy ze směru od jídelny doplněné o přístupový terminál RS 485 (on-line) firmy Z-WARE. 

Terminál eviduje všechny průchody, které přes něj byly provedeny a v počítači je potom 

možné vidět u každého průchodu jméno a datum průchodu.  
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Pro ochranu prostor budou stávající dveře do odborných učeben (učebna CAD, učebna 

IKT, učebna V. T., rýsovna, učebna jazyků, učebna geodézie) a do ředitelny vyměněné 

za bezpečnostní dveře SD 101. Dveře budou osazeny do stávajících zárubní a mají 8 aktivních 

a 11 pasivních jistících bodů. Bezpečnostní kování na dveřích bude S 101 uchycení 

koule/klika. Ostatní nové ale i stávající upravené dveře budou mít bezpečnostní kování S 102 

uchycení klika/klika. (Obrázek 15). Všechny dveře pak budou obsahovat bezpečnostní vložku 

Evva DUAL, viz Obrázek 16. 

 Obrázek 15 Bezpečnostní kování [30]  Obrázek 16 Bezpečnostní vložka [30] 

 

Pro zvýšení plášťové a prostorové ochrany budou použity bezdrátové poplachové 

zabezpečovací tísňové systémy od firmy Jablotron ALARMS a. s. V ředitelně hlavní školní 

budovy bude umístěna jedna hybridní ústředna JA-82K a druhá ústředna bude umístěna 

v kanceláři vychovatelek v budově A. Každá ústředna má 50 adres (01 až 50) a je vybavena 

GSM komunikátorem, který umožňuje dálkový přístup do systému pomocí mobilního 

telefonu. K ovládání a programování každé ústředny bude použita bezdrátová klávesnici JA-

81F. Klávesnice umožňuje obsluhu ústředny, aktivaci a deaktivaci poplachového 

zabezpečovacího systému. K aktivaci a deaktivaci slouží bezdrátový RFID přívěšek. 

Komunikuje bezdrátově protokolem OASiS a je napájena z baterií. Celkem budou použité 

čtyři klávesnice. V hlavní školní budově bude jedna klávesnice u učitelského vchodu a druhá 

u vchodu od jídelny. Druhá ústředna bude mít jednu klávesnici u vchodových dveří 

do Budovy A a druhou u vchodových dveří do budovy B – domova mládeže. Zmiňované 

produkty jsou na Obrázku 17. 

Obrázek 17 Hybridní ústředna JA-82K a bezdrátová klávesnice JA-81F [29] 
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Na okna v přízemí hlavní školní budovy, budovy B – domova mládeže, přední část 

jídelny a tělocvičny budou namontovány magnetické detektory otevření JA-83M. Detektor 

reaguje na oddálení magnetu. Vysílací část se montuje na pevnou část dveří (okna) a magnet 

na pohyblivou část. 

Chodby všech budov budou střeženy PIR detektory reagující na pohyb osob. Detektory 

budou instalovány u stropu v dostatečné vzdálenosti od radiátorů a oken, tak aby nedocházelo 

k planým poplachům. K zajištění těchto prostor budou použity PIR detektory JA-80P. 

V hlavní školní budově bude namontováno 11 PIR detektorů a 35 magnetických detektorů 

otevření, v budově A na kterou navazuje jídelna, tělocvična i budova B – domov mládeže 

bude 21 PIR detektorů a 13 magnetických detektorů otevření.  

U magnetických čidel otevření u dveří a PIR detektorů umístěných proti vstupním dveřím 

budou nastavena odchodová a příchodová zpoždění. Odchodové zpoždění se odměřuje při 

zajišťování systému. Umožňuje při odchodu aktivovat detektory s nastavenou zpožděnou 

nebo následně zpožděnou reakcí, aniž by to vedlo k poplachu. Odchodové zpoždění bude 

nastaveno na 30 sekund. Příchodové zpoždění se odměřuje po aktivaci detektoru se 

zpožděnou reakcí (je-li systém zajištěn). Doba příchodového zpoždění je určena k odjištění 

systému uživatelem a bude nastaveno také na 30 sekund. Detektory jsou znázorněny 

na Obrázku 18. 

Obrázek 18 Magnetický detektor otevření JA-83M a PIR detektor JA-80P [29] 

 

Dalším důležitým prvkem je venkovní siréna JA-80A (Obrázek 19), která při poplachu 

může upozornit sousedy nebo kolemjdoucí. Siréna začne při poplachu houkat a blikat. Siréna 

houká maximálně 3 minuty, blikač bliká ještě 30 minut po poplachu. Hlasitost sirény 

se při zapnutí zvyšuje postupně na maximum. Činnost sirény lze také ukončit zrušením 

probíhajícího poplachu. Tato siréna bude umístěna na hlavní školní budově tak, aby byla 

dobře vidět ze silnice. 
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Obrázek 19 Venkovní siréna JA-80A [29] 

 

Na chodbách budovy B – domova mládeže budou nainstalovány atrapy bezpečnostních 

kamer (Obrázek 20). Pro dokonalou iluzi monitorování prostor je nutné viditelné označení 

monitoringu před vstupem do sledované místnosti, poskytnutí obecných informací o způsobu 

užití kamerového systému atd. 

Obrázek 20 Atrapa vnitřní bezpečnostní kamery Dome3 [25] 

 

Výše zmíněné poplachové zabezpečovací a tísňové prvky bude instalovat firma z blízkého 

okolí LAOS CZ spol. s. r. o., která také provede nastavení, naprogramování a důkladné 

otestování jednotlivých částí a funkcí. 

 Obsluhu zařízení bude provádět pouze osoba dodavatelem prokazatelně proškolená a to je 

školník (údržbář). Pravidelné kontroly funkčnosti zařízení se budou provádět na základě 

servisní smlouvy. Opravy a pravidelné revize bude provádět zhotovitel, případně jiná 

výrobcem pověřená organizace, která má oprávnění tuto činnost provozovat. 

Výměnu a montáž ostatních navržených produktů provedou zaměstnanci z jednotlivých 

firem a některé drobné úpravy a montáž zastane také školník (údržbář).  

Celková cena vítězné varianty s DPH činí 1 146 884,80 Kč, navíc je třeba počítat 

s náklady na dopravu a montáž. 
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11.2 Ganttův diagram 

Pro finanční náročnost zabezpečení byl autorkou práce vypracován harmonogram průběhu 

postupného zabezpečení. K tomuto účelu poslouží Ganttův diagram, který se využívá 

při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. [36] 

Na horizontální ose Ganttova diagramu je uvedené časové období. Na vertikální ose jsou pak 

uvedené jednotlivé činnosti, viz Tabulka 22. 

 

Tabulka 22 Grafické znázornění průběhu zabezpečení [autor] 

  

 Činnosti 
2012 2013 2014 

II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. 

Montáž PZTS a atrap bezpečnostních kamer       
  

      

Doplnění automatické závory + terminálu       
  

      

Zajištění oken bezpečnostní fólií   
 

  
 

      

Výměna plotu a bran     
  

      

Úprava/výměna vstupních/vnitřních dveří               

 

 

Průběh zabezpečení je rozplánován od II. poloviny roku 2012 do I. poloviny roku 2014. 

V letošním roce se provede montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

namontují se atrapy kamer a doplní se a vymění se závory, které budou vybavené terminálem 

na čip. Cena této etapy bude činit 229 550 Kč. 

Ve druhé etapě dojde k výměně plotu a bran a k zajištění oken bezpečnostní fólií. Cena 

této etapy bude činit 304 244,80 Kč. Poslední etapa bude zaměřená na úpravu vrat, výměnu 

vstupních dveří do budov a výměnu dveří do odborných učeben a ředitelny. Cena závěrečné 

etapy bude činit 613 140 Kč.  
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12 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout inovativní technické zabezpečení komplexu budov 

Průmyslové střední školy v Letohradě za účelem ochrany majetku před jeho ztrátou, 

poškozením nebo odcizením. 

 

V práci byly navrženy tři varianty možného zabezpečení. Návrhy zabezpečení byly 

založeny na výsledku provedené bezpečnostní analýzy. Bezpečnostní analýza byla 

realizována pomocí Ishikawova diagramu, metody FMEA doplněná Paretovým diagramem 

a metody souvztažnosti. Výsledky bezpečnostní analýzy potvrdily předpoklad, že hlavní 

příčinou rizika je nedostatečné zabezpečení areálu. 

 

Návrhy zabezpečení jsou tvořeny souborem klasické a technické ochrany, týkají se 

především rizik krádeže věcí v areálu, krádeže vybavení, neoprávněného pohybu osob 

a vozidel v areálu a neoprávněného vstup osob do jednotlivých budov. A dále rizik úmyslu 

žáka nebo zaměstnance, nepozorností vychovatelek na domově mládeže, vnesením zbraně 

do budovy a umístěním výbušniny. První varianta zabezpečení A se zaměřuje na použití 

mechanických zábranných systémů, druhá varianta zabezpečení B navrhuje použití jak 

mechanických zábranných systémů, tak poplachových zabezpečovacích systémů napojených 

na pult centrální ochrany. Třetí varianta zabezpečení C je podobná variantě B navíc doplněná 

o atrapu kamerového systému. Pro nastavení nového technického zabezpečení objektu bylo 

stanoveno šest kritérií. Na základě vícekriteriálního rozhodování byly varianty ohodnoceny, 

nejlépe vyhovující se stala varianta zabezpečení C. Druhé místo patří variantě zabezpečení 

B a na posledním místě skončila varianta zabezpečení A. 

 

Realizací varianty zabezpečení C dojde nejlépe k minimalizování identifikovaných rizik. 

Prostor před hlavní školní budovou a prostor mezi jídelnou a zadním vchodem do hlavní 

školní budovy bude zajištěn novým plotem s dvoukřídlými branami. K zabránění 

nepovoleného vjezdu do areálu budou sloužit automatické závory s terminály na čip. Okna 

v přízemí budov budou opatřena bezpečnostní fólií. Vchodové dveře budou vyměněné 

za bezpečnostní a dále dojde k úpravě stávajících vrat. Navíc dveře vedoucí do budovy 

A a hlavní školní budovy od jídelny budou opatřeny terminálem na čip. Také vnitřní dveře 

do odborných učeben budou vyměněné za bezpečnostní. Do budov bude zaveden poplachový 
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zabezpečovací tísňový systém, který se bude skládat z 2 ústředen, 4 klávesnic, 2 sirén 

a celkem 80 detektorů. V hlavní školní budově bude jedna z ústředen, na niž bude bezdrátově 

připojeno 11 PIR detektorů a 35 magnetických detektorů otevření. V budově A na kterou 

navazuje jídelna, tělocvična i budova B – domov mládeže bude umístěna druhá ústředna, 

na niž bude bezdrátově připojeno 21 PIR detektorů a 13 magnetických detektorů otevření.  

Detektory pohybu budou zabezpečovat chodby jednotlivých podlaží a magnetické detektory 

otevření budou střežit okna a dveře v přízemí budov. Na hlavní vchod do Budovy A, na vchod 

do budovy B – domova mládeže a na vchod do hlavní školní budovy od hlavní silnice 

a od jídelny budou umístěny atrapy kamer. Atrapy kamer budou nainstalovány také na chodby 

budovy B – domova mládeže.  

 

Průmyslová střední škola Letohrad po celou svou existenci využívá pouze mechanických 

zábranných systémů a od roku 2006 přístupový systém v podobě terminálu na čip. Přijmutím 

výše zmiňovaných opatření se domnívám, že dojde ke zvýšení bezpečnosti celého areálu a tím 

k splnění cíle diplomové práce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ALARA  As Low As Reasonable Achievable – Riziko tak nízké, jak je přijatelně 

dosažitelné 

a. s.    Akciová společnost 

atd.    a tak dále 

ATM    Automated Teller Machine – bankomat  

CAD   Autodesk Architectural Desktop 

CCTV    Closed-circuit television – Uzavřený televizní okruh 

ČR    Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

EN   Evropská norma 

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

GSM Global System for Mobile Communications – Globální systém 

pro mobilní komunikaci 

IKT Informační a komunikační technologie 

Kč    Koruna česká 

NP   Nadzemní podlaží 

PIR    Passive Infra Red detektor – Pasivní infračervené čidlo 

pol.   Pololetí 

PP   Podzemní podlaží 

PZTS    Poplachové zabezpečovací tísňové systémy 

RFID   Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci 

spol. s. r. o.   Společnost s ručením omezeným 

tech. stav  Technický stav 

V. T.   Výpočetní technika 

Výkl. skříň   Výkladní skříň 
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