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v Ostravě – Porubě. Aplikováním analýzy souvztažnosti k identifikaci rizik spojených s vniknutím 

narušitele do objektu a aplikováním analýzy Failure Mode and Effects Analysis na rizika spojená 

s požární bezpečnostní. 

KKllííččoovváá  sslloovvaa  

Ochrana objektu, požární bezpečnost, základní škola, únikové cesty, analýza rizik 

ŠÍMA, M.: Complex security system in elementary school diplomová práce, Ostrava: VŠB - TU, 

2014. 57s 

This work deals with complex security system in elementary school Bulharská in Ostrava 
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ÚVOD 

V dnešní pokročilé době je stále kladen větší důraz na bezpečnost, zvláště kvůli 

rostoucím počtům požárů a mimořádných událostí. Dnes již existuje řada zákonů a norem, 

které ukládají povinnost na minimální požadavky bezpečnosti v objektech, zvláště 

v oblasti požární bezpečnosti. Dnešní novostavby se proto staví v duchu těchto právních 

předpisů a norem. Starší budovy se dnešním standardům snaží co nejvíce přiblížit. 

V základní škole je cílem svěřené děti vzdělávat a vychovávat. Na paměti bychom měli 

mít i jejich bezpečnost. Z toho důvodu by měl být objekt chráněn proti vniknutí narušitele, 

ať už z hlediska ohrožení bezpečnosti dětí nebo majetku základní školy. Další 

pravděpodobnou hrozbou jsou požáry a jiné mimořádné události, které mohou ohrozit 

lidské zdraví a životy. 

Z pohledu zabezpečení objektu proti vniknutí pachatele, víceméně vše závisí na 

vlastníkovy objektu, kolik je ochoten do zabezpečení investovat a jakým způsobem bude 

toto zabezpečení realizováno. Nejde ovšem jen a pouze prvky zabraňující nebo ztěžující 

neoprávněné vniknutí do objektu, ale také nejrůznější režimová opatření, která by měla 

zabránit vniknutí neoprávněné osoby do objektu a tím ohrozit bezpečí dětí nebo zcizení 

majetku školy. 

Z pohledu požární bezpečnosti jsou na objekty kladeny jasné požadavky. Nesmí 

dojít k rozšíření požáru v objektu, nesmí dojít k rozšíření požáru na okolní objekty, a je 

nutné, aby byl umožněn zásah a byla zajištěna bezpečnost požárních jednotek, dále potom 

nesmí nosné konstrukce ztratit svou funkci a osobám bylo umožněno opustit objekt. 

Z tohoto hlediska je proto nutná včasná detekce požáru a hlavně předání této informace 

na určené místo, které provede zásah nad vzniklou situací. V případě požáru, v rámci 

ochrany osob, je každý objekt vybaven únikovými cestami, které mají zajistit podmínky 

pro bezpečné a včasné opuštění budovy. Tento požadavek mohou ovlivnit osoby denně 

objekt využívající. Ať už v dobrém slova smyslu, kdy se podílí na provozuschopnosti 

únikových cest nebo nevědomky znehodnocují vyhovující stav únikových cest.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

V této kapitole jsou uvedeny právní předpisy, které úzce souvisí nebo se přímo 

zabývají ochranou objektu a požární ochranou. Níže uvedené zákony deklarují práva 

a povinnosti v oblasti ochrany majetku a požární ochrany. 

1.1 Ústava České republiky 

Je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky. Ústava České republiky je 

členěna do preambule a osmi hlav celkově o 113 článcích, které deklarují základní práva. 

Jednotlivé hlavy ústavy zahrnují, základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc soudní, 

moc výkonnou, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu 

a přechodná a závěrečná ustanovení. Ústava České republiky jako ústavní zákon je zákon 

s největší právní silou a všechny ostatní zákony musejí být v souladu s tímto zákonem. 

Ústava České republiky udává Českou republiku jako demokratický stát, jehož základní 

povinnosti je zachování celistvosti a svrchovanosti území České republiky a také ochrana 

zdraví, životů a majetkových hodnot občanů České republiky. Součástí ústavy ČR je také 

Základní listina práv a svobod, která s Ústavou České republiky tvoří dva hlavní pilíře 

ústavního pořádku.[15] 

1.2 Listinu základních práv a svobod  

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod. Listina 

základních práv a svobod je ústavní zákon, který je součástí Ústavy České republiky 

a tvoří podstatnou část ústavního řádu České republiky. Listina základních práv a svobod 

je členěna do šesti hlav o 44 článcích Listina základních práv a svobod deklaruje základní 

práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Tyto práva 

jsou buďto přiznána každému bez rozdílu nebo jen občanům České republiky. Listina 

základních práv a svobod také říká, že omezení základních lidských práv a svobod je 

možné jen a pouze na základě zákona.[16] 



12 
 

1.3 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod je ústavní zákon, který je součástí ústavního řádu 

ČR. Listina deklaruje základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Některá práva má každý, některá práva mají pouze občané. 

Listina základních práv a svobod také deklaruje, že omezení základních lidských práv 

a svobod je možné jen pouze na základě zákona. [16] 

1.4 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva a byl schválen nový 

občanský zákoník, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník tak 

spojuje hned dva právní předpisy, občanský zákoník a obchodní zákoník. Občanský 

zákoník je rozdělen do pěti částí: [18] 

 Obecná část,  

 Rodinné právo,  

 Absolutní majetková práva,  

 Relativní majetková práva, 

 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

Ochranou objektu se občanský zákoník zabývá ve své obecné části, kde jasně 

stanovuje: 

§ 3 

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o 

vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí 

bezdůvodně újmu druhým. 

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 

 a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti 

a soukromí, 

 b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, 
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e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo 

vzniká a zaniká, a 

 f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva. 

[18] 

1.5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákoník práce je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při 

výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a mimo jiné také stanovuje 

povinnosti zaměstnavatele na bezpečnou a zdravou práci. [22] 

§ 103 

(1) Zaměstnavatel je povinen 

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, 

zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné 

a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto 

zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky 

vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají 

jejich práce a pracoviště,  

 g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí. [22] 

1.6 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen zákon o požární ochraně) vytváří 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a mimořádnými událostmi. Dále vytváří podmínky pro poskytování pomoci při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech. Stanovuje povinnosti na úseku požární 
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ochrany ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob. A také 

povinnosti a postavení jednotek požární ochrany. [19] 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 

život a zdraví osob, zvířat a majetek, při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných 

mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím 

vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebraní-li mu v tom 

důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. [19] 

§ 5 uvádí povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti 

požární ochrany. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny: 

 obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem 

na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném 

stavu. 

 vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat 

volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové 

cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické 

energie, k uzávěrům vody, plynu a topení, k věcným prostředkům požární 

ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, 

 pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o 

požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, 

 umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění 

povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, 

dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v 

souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, 

 bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 

záchranného sboru kraje,1j) každý požár vzniklý při činnostech, které 

provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. [19] 
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1.7 Vyhláška č. 246/2001 Sb 

Dle § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru mají právnické a podnikající fyzické osoby povinnost, 

na úseku požární ochrany, zajistit podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce 

včetně evakuace osob, zvířat a materiálu. [27] 

V oblasti zajištění podmínek pro provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby aby: [27] 

 bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě 

uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde 

provozují činnosti; právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující 

činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární 

poplachové směrnice, 

 byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich 

provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání, 

 byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 

3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody 

určeným k hašení požárů, 

 byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale 

volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, 

 byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače 

elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, uzávěry rozvodů ústředního topení.  

V oblasti evakuace zajišťují právnické a podnikající fyzické osoby, aby: [27] 

 byly označeny nouzové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech 

objektech, kde se mohou nebo nachází veřejnost nebo osoby v pracovním 

poměru 

 byly trvale průchozí všechny části únikové cesty 

 byly chráněné únikové cesty využívány jen takovým způsobem, který nezvyšuje 

požární riziko 



16 
 

1.8 Vyhláška č. 133/1998 Sb 

Vyhláška č. 133/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

stanovuje požadavky na zajištění úniku osob. [26] 

Dle § 19 této vyhlášky, k zajištění evakuace osob musí z každého požárního úseku 

vést únikové cesty, které svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením 

a konstrukčním provedením odpovídají normovým hodnotám a tím vytvářejí předpoklady 

k bezpečnému úniku osob na volné prostranství nebo do prostorů, kde nemohou být 

ohroženy požárem. [26] 

Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh; nejmenší šířka 

chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu se šířkou dveří 

na těchto cestách alespoň 800 mm. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm. [26] 

Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale 

nebo pravidelně vyskytuje více než deset osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. 

V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. 

Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na 

sobě nezávislých zdrojů. [26] 

Únikové cesty musí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, cesty 

sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných 

samostatného pohybu a cesty sloužící částečné evakuaci musí být vybaveny nouzovým 

osvětlením. [26] 

1.9 Vyhláška č. 23/2001 Sb 

Vyhláška č. 23/2001 se zabývá také evakuací osob z objektu a specifikuje, v příloze 

č. 6, únikové cesty. [25] 
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§ 10 

Evakuace osob 

(1) Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, 

počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním 

a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly 

požadavkům této vyhlášky a českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 

1. Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná 

úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu. [25] 

(2) Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí 

odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2. [25] 

 (4) Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty 

s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu 

nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména 

tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně 

výškové úrovně úniku. [25] 

 (6) K zajištění plynulé evakuace osob musí být stavba vybavena technickým 

zařízením k řízení evakuace osob podle českých technických norem uvedených v příloze 

č. 1 části 1 v bodech 1 a 2. [25] 

 

1.10 Vyhláška č. 268/2011 Sb 

Vyhláška č. 268/2011 mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb.[28] 

Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

stanovuje jednotné technické požadavky požární ochrany pro navrhování, výstavbu 

a užívání staveb. V příloze šest této vyhlášky jsou stanoveny podmínky na únikové cesty. 

[28] 
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Na chráněných únikových cestách se nesmí umístit hořlavé předměty z plastu 

a množství hořlavého materiálu nesmí překročit stanovenou mez. V prostoru chráněné 

únikové cesty lze např. umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo 

službu, květinou výzdobu omezené velikosti nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm 

hořlavosti. [28] 

V prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden 

hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři 

hořlavé předměty. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky" musí zabírat maximálně 1,3 m
2
 

a nesmí překročit tloušťku 4 mm. [28] 

Hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod 

stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo 

činnost jednotek požární ochrany. [28] 

Hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob 

nebo při činnosti jednotek požární ochrany. [28] 

Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmí svým umístěním ovlivňovat 

pohyb osob v únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, 

pádu nebo odvalení, nesmí ani zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, 

stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých 

technických norem. [28] 
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2 TECHNICKÉ NORMY 

Technické normy nejsou obecně závazné, ale jsou vyjádřením požadavků na to, aby 

výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. 

Technické normy stanovují základní požadavky na kvalitu, bezpečnost, ochranu zdraví 

a životního prostředí. Níže jsou uvedeny technické normy, které souvisejí s ochranou 

objektu a požární ochranou. 

2.1 Technická norma ČSN EN 50131 

Tato norma uvádí požadavky pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále 

jen PZTS) při použití. Dále rozděluje střežený prostor do tříd prostředí, ve kterém se 

předpokládá, že prvky budou pracovat, a k nim stanovuje jednotlivé požadavky pro 

zabezpečovací prvky PZTS, které se dělí do tříd zabezpečení. Pro jednotlivé třídy 

zabezpečení norma udává, do jaké míry má být čidlo konstrukčně odolné v jednotlivých 

třídách prostředí, odolné proti útokům narušitele a v neposlední řadě odolné proti 

poruchám. Norma také udává nutnost začlenění fyzické ostrahy do systému zabezpečení. 

[35] 

2.2 Technická norma ČSN 73 0802 

Norma ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (dále jen 

norma ČSN 73 0802) slouží pro projektování požární bezpečnosti staveb nevýrobních 

objektů. Což zahrnuje posouzení požárního rizika, výpočty požárního zatížení a rozdělení 

objektu na požární úseky. Norma ČSN 73 0802 definuje pojem úniková cesta a slouží 

k dimenzování únikových cest. A také se podle této normy stanovují odstupové 

vzdálenosti. [29] 

2.3 Technická norma ČSN 73 0804 

Norma ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (dále jen norma 

ČSN 73 0804) slouží pro projektování požární bezpečnosti staveb výrobních objektů. 

Zahrnuje v sobě vše co norma ČSN 73 0802. [30] 
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2.4 Technická norma ČSN 73 0818 

Norma ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (dále 

jen norma ČSN 0818) slouží pro projektování únikových cest z objektů. Tato norma 

stanovuje normové hodnoty obsazení objektu osobami pro řešení požární bezpečnosti 

staveb. Veškeré potřebné hodnoty jsou uvedeny v tabulce číslo 1 této normy. [31] 
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3 OCHRANA OBJEKTU 

Cílem ochrany objektu je zabezpečit objekt tak, aby vytvářel relativně bezpečné 

prostředí, čímž se rozumí, zabránění vniknutí nežádoucích osob do objektu nebo pozemku. 

Bezpečný stav je potom takový stav, kde jsou veškerá rizika minimalizována na 

přijatelnou úroveň. [12] 

Tohoto stavu docílíme navržením a realizaci bezpečnostního systému, který má 

objekt chránit před nejrůznějšími riziky, ale především proti narušiteli. Jde tedy o ochranu 

aktiv uložených v objektu před neoprávněnou manipulací, odcizením nebo jejich zničením. 

Druhy fyzické ochrany můžeme rozdělit do následujících kategorií: [12] 

 Režimová ochrana. 

 Fyzická ostraha. 

 Technická ochrana. 

3.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana pod sebe zahrnuje nejrůznější interní směrnice a nařízení, která 

obsahují pravidla, například pro vstup nebo odchod z objektu, pohyb osob, vozidel po 

objektu ale také nakládaní s dokumenty nebo klíčový režim. Jde tedy o organizační, věcné 

a administrativní nařízení, které mají zajistit bezproblémový chod bezpečnostního 

systému. [9,12] 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahou se rozumí ochrana objektu, kterou provádí pověřená a proškolená 

osoba. Jejím hlavním cílem je ochrana hmotného i nehmotného majetku a na rozdíl od 

ostatních forem ochrany i ochrana zdraví a život osob. [9,12] 

Hlavní výhodou této formy ochrany je skutečnost, že jí provádí člověk, který jako 

jediný v systému ochrany objektu je schopen v případě nutnosti provést potřebný zásah 

k odvrácení nebezpečí a pružně reagovat na vzniklé situace. Což je dáno tím, že člověk 
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v systému ochrany objektu aktivně podílí na zmaření cílů narušitele a také se podílí na 

jeho dopadení. [9,12] 

I když se jedná o velmi účinnou formu ochrany objektu, jako samotná ochrana ve 

většině případů nestačí. Proto je potřeba kombinovat fyzickou ostrahu s ostatními formami 

ochrany objektu. Což ostatně platí pro všechny formy ochrany objektu. [9,12] 

3.3 Technická ochrana 

Technická ochrana je realizována mechanickými zábrannými systémy nebo 

elektronickými systémy, které mají za úkol ztížit vniknutí do objektu nebo detekovat 

přítomnost narušitele. [1] 

3.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy mají narušiteli zabránit vniknutí do objektu, co 

nejvíce ztížit vniknutí do objektu a také prodloužit čas potřebný k vniknutí do objektu. 

Mechanické zábranné systémy se dělí podlé své odolnosti odolávat nejrůznějším druhům 

mechanického nebo chemického namáhání. Tuto odolnost stanovuje technická norma ČSN 

EN 1627, která tuto odolnost dělí do čtyř kategorií. Z obrázku 3-1 je patrné, že nejnižší 

míra odolnosti je kategorie „1“ a největší odolnost náleží prvkům zařazeným do kategorie 

„4“. Pro všechny mechanické zábranné systémy platí, že by měla být volena taková 

odolnost prvku, která má větší průlomovou odolnost, což je minimální doba k překonání 

bezpečnostního prvku, než doba potřebná k zásahu fyzické ostrahy nebo policie. [11] 

 

Obr. č. 3-1: Pyramida bezpečnosti [11] 
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Z obecného hlediska pak můžeme mechanické zábranné systémy rozdělit na tři 

skupiny. První skupinou jsou stavební prvky budov. Což není nic jiného než zdi a střecha 

objektu. Z bezpečnostního hlediska sem ještě řadíme hromosvody a okapy, které mohou 

narušiteli poskytnout další možnost vniknutí do budovy. Druhou skupinou jsou okna 

a dveře, které označujeme jako otvorové výplně. Pod tuto skupinu však nepatří jen okna 

a dveře ale také i mříže, žaluzie, bezpečností skla nebo rolety. Tyto otvorové výplně jsou 

stejně jako zdi a střecha pro objekt nezbytnou součástí. A jsou to právě otvorové výplně, 

které poskytují narušiteli největší a nejčastější možnosti pro vniknutí do objektu. Do 

poslední třetí skupiny se řadí ploty a jakékoli mechanické prvky sloužící k regulaci nebo 

zabránění vstupu osob do objektu nebo na jeho pozemek. Jako příklad zde uvedu, 

turnikety, závory, ploty. [1,11] 

3.3.2 Elektronické systémy 

Elektronické systémy mají za úkol, na rozdíl od mechanického zábranného systému, 

detekovat přítomnost narušitele v chráněném prostoru a případně tuto informaci předávat 

na příslušné místo, které může na vzniklou situaci reagovat. Dnes se pro tuto skupinu 

používá označení poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). [1,11] 

Elektronické systémy jsou tvořeny čidly a ústřednami PZTS, pro svou správnou 

činnost však ústředna PZTS potřebuje zdroj elektrické energie. Touto energií zásobuje 

čidla po přenosové cestě, která slouží nejen pro napájení čidel ale také ke komunikaci 

s čidly. Ústředna PZTS také může být doplněna o doplňkové zařízení. Každý prvek 

v systému PZTS musí splňovat požadavky kladeny technickou normou ČSN EN 50131-1 

ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Jedná se 

o požadavky na konstrukci a schopnost bezporuchového fungování s co možná nejmenším 

množstvím planých poplachů. Stupně zabezpečení a třídy prostředí popisuji podrobněji 

v následujících kapitolách. [1,11] 

Aby bezpečnostní systém odolával co největšímu počtu možných rizik a krizových 

scénářů, je nutná kombinace všech výše popsaných forem zabezpečení objektu. Žádná 

forma ochrany objektu by neměla stát v systému ochrany objektu samostatně, protože až 

jejich vzájemná provázanost dělá bezpečnostní systém účinným. Je nepravděpodobné 

a ekonomicky nevýhodné, aby bezpečnostní systém odolal všem možným rizikům, proto 
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je nutná vhodná kombinace jednotlivých forem ochrany objektu, tak jak uvádí obrázek 

č. 3-2. [1,11] 

 

Obr. č. 3-2: Bezpečnostní pyramida [11] 

Zbytkové riziko je takové riziko, které bezpečnostní systém není schopen pokrýt, 

protože tak nebyl navržen nebo je v tomto směru nedokonalý. Jelikož toto rizika jsou málo 

pravděpodobná, ale není možné je zcela vyloučit, jsou tato rizika přenesena na pojišťovny 

formou pojištění objektu nebo jeho částí či majetku proti zničení nebo odcizení 

z nejrůznějších příčin. [1,11] 
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4 STUPEŇ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

Na začátku projektu je nutné stanovit stupeň zabezpečení. S tímto stanovením nám 

pomůže technická norma ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky, pro jednotlivé 

komponenty systému, nebo pro celé systémy, která tuto problematiku řeší. Určení stupně 

zabezpečení objektu je klíčové pro správnou volbu prvku zabezpečení. Stupeň zabezpečení 

objektu totiž udává jednotlivé kritéria, která musí splňovat každý prvek, který bude 

instalován. Jedná se především o výbavu a funkci jednotlivých komponentů, případně 

i funkčních celků a to z hlediska: [34,35] 

 Přístupové úrovně, 

 provozování, 

 vyhodnocení, 

 detekcí, 

 napájení, 

 zabezpečení proti sabotáži, 

 monitorování, 

 propojení, 

 záznamu událostí. 

Stupeň zabezpečení jednotlivých prvků je potom dán mírou rizika, kterou tvoří 

narušitel objektu a to svými znalostmi o systému zabezpečení a také prostředky, kterými je 

vybaven při útoku na objekt. Tabulka č. 4-1 nám udává jednotlivé stupně zabezpečení. 

V současné době máme čtyři stupně zabezpečení, kde nejnižší stupeň zabezpečení je 

stupeň 1, kde se předpokládá malá znalost o PZTS a pouze snadno dostupný sortiment 

nástrojů. Největším stupněm zabezpečení je stupeň 4, kde už se předpokládá, že narušitel 

má podrobný plán zabezpečení a veškeré potřebné znalosti na překonání zabezpečovacích 

prvků. Narušitel také disponuje prostředky pro náhradu zabezpečovacích prvků a všemi 

potřebnými nástroji na překonání těchto prvků. [11] 
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Tab. č. 4-1: Stupeň zabezpečení objektu 

stupeň 

zabezpečení 

úroveň rizika druhy objektu typ útočníka 

1 nízké riziko byty, vilky, malé 

provozovny 

Narušitel s malou znalostí PZTS, 

omezený sortiment, snadno 

dostupný nástrojů. 

2 nízké až střední 

riziko 

obchody, sklady, 

obchodní domy 

Narušitel s určitými znalostmi o 

PZTS, základná sortiment 

nástrojů. 

3 střední až vysoké 

riziko 

peněžní ústavy, 

klenotnictví, galerie 

Narušitel se znalostí PZTS, úplný 

sortiment nástrojů. 

4 vysoké riziko sklady výbušnin, 

atomové elektrárny 

Narušitel s podrobným plánem 

vniknutí, prostředky pro náhradu 

prvků PZTS. 

 

Všechny zabezpečovací prvky v systému musejí být certifikovány, na kterém je 

uveden stupeň zabezpečení. Tento certifikát se získává na základě funkčních zkoušek. 

Certifikát vydává Národním Bezpečnostním Úřad, obvykle na omezenou dobu, která činí 

pět let.[35] 

V tabulce Tabulka 4-2 můžeme sledovat, že s vzrůstajícím stupněm zabezpečení se 

zpřísňují požadavky na jednotlivé zabezpečovací prvky systému. 

Tab. č. 4-2: Doporučená ochrana objektu podle stupně zabezpečení 

ochrana objektu detekce stupeň zabezpečení objektu 

1 2 3 4 

vstup - otevření MG kontakt ano ano ano ano 

vstup - průnik prostorový 

detektor 

vhodné vhodné ano ano 

vstup - uzamčení el. zámek ne ne vhodné ano 

okna - otevření MG kontakt ne ano ano ano 

okna - průraz akustický 

detektor 

ne ano ano ano 

prostor chodeb prostorový 

detektor 

ano ano ano ano 

prostor místností prostorový 

detektor 

vhodné doporuč. ano ano 

stěny, stropy, 

podlahy 

otřesové čidlo ne ne doporuč. ano 
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Stupeň zabezpečení neovlivňuje jen požadavky na zabezpečovací prvky, ale také 

i počet a funkci signalizačních prvků. Například u stupně „1“ je potřeba vybavit 

zabezpečovací systém vybavit alespoň jednou vnitřní a jednou venkovní sirénou, zatímco 

u stupně „3“ je vyžadováno, aby informaci o narušení objektu byla předána na pracoviště 

pultu centralizované ochrany (dále jen PCO). [11] 

V neposlední řadě nám výše uvedená technická norma definuje stanovení třídy 

prostředí, která je důležitá pro správnou činnost bezpečnostních prvků PZTS, které jsou 

členěny do následujících tříd prostředí:[35] 

 · Třída I. – Prostředí vnitřní 

 · Třída II – Prostředí vnitřní všeobecné 

 · Třída III. – Prostředí venkovní chráněné 

 · Třída IV – Prostředí venkovní všeobecné 

Rozdíl v těchto třídách prostředí je především v odlišných rozsazích pracovních 

teplot a vlhkostí. 
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5 POŽÁRNÍ OCHRANA 

požární ochrana je součástí ochrany objektu neboť při požárech dochází každoročně 

k značným ztrátám na lidských životech, zdraví a majetku. Na území České republiky 

ročně při požárech zahyne přes sto osob a škody vzniklé při požáru dosahují každoročně 

přes miliardu korun. Požár objektu, ve většině případů, napáchá více škody než narušitel 

v objektu. Proto je nutné se v ochraně objektu zabývat i protipožární ochranou. 

5.1 Způsoby požární ochrany 

Způsoby požární ochrany lze charakterizovat dvěma směry, tak jak je ukázáno na 

obrázku č. 5-1. Vpravo se jedná o aktivní ochranu, která se skládá s detekce požáru 

a následného hašení. Vlevo jde o pasivní ochranu, což zahrnuje stavební ochranu 

a únikové prostředky. Účinná protipožární ochrana se skládá s obou směrů, protože aktivní 

i pasivní ochrana nemůže zajistit dostatečně velkou a spolehlivou úroveň ochrany. Proto je 

nutná jejich provázanost, aktivní ochrana nám zajistí včasnou detekci požáru a zahájí 

prvotní zásah a na druhé straně nám pasivní ochrana pomáhá snížit následné ztráty na 

životech, zdraví a majetku. [3] 

 

Obr. č. 5-1: Systém požární bezpečnosti [3] 
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5.1.1 Použití pasivní požární ochrany 

Pasivní požární ochrana, jak je uvedené výše, slouží ke snížení účinků požáru na 

chráněný objekt a k snížení doby vystavení negativních účinků požáru. Pasivní požární 

ochrana se realizuje situačním a dispozičním řešením a správným návrhem stavebních 

konstrukcí. Pasivní zabezpečení zabezpečuje: [3] 

 Stabilitu objektu, 

 dělení na požární úseky, 

 bezpečné únikové cesty, 

 omezení šíření požáru na sousední objekty, 

 podmínky pro účinný požární zásah. 

Snížení negativních účinků požáru se docílí stavebním a materiálovým řešením. 

Obrázek č. 5-2 popisuje vzájemné vztahy stavebního řešení a materiálového řešení 

k parametrům, které charakterizují požár a jeho negativní účinky na objekty. [3] 

 

Obr. č. 5-2: Vtah stavebního řešení a materiálového řešení [3] 
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Nejčastější příčinou, úmrtí při požáru je otrava způsobená zplodinami hoření, proto 

je nutné se touto otázkou zabývat. Snižování zplodin hoření lze docílit vhodným 

materiálovým řešením. [3] 

Dále je také nutné správně dimenzovat únikové cesty. Evakuace z ohroženého 

prostoru napomáhá snižovat ztráty na životech a zdraví. Úniková cesta je komunikace, 

která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na 

volné prostranství, kde nemohou být ohroženy. Také musí umožnit přístup požárních 

jednotek do částí budovy, které jsou napadeny požárem. Únikové cesty musí svým 

počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením 

odpovídat normovým hodnotám a tím vytvářet předpoklady k bezpečnému úniku osob. [4] 

Za únikovou cestu lze také považovat: [29] 

 Rampy, 

 eskalátory, 

 evakuační výtahy, které slouží především k evakuaci osob s omezenou nebo 

žádnou schopností pohybu. 

Rozlišujeme dva duhy únikových cest. Nechráněná úniková cesta je každý trvale 

volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné 

únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostorů v objektu 

požárně odděleny stavebními konstrukcemi. Doba pobytu lidí na nechráněné únikové cestě 

se pohybuje kolem tří minut, při více nechráněných únikových cest se doba pobytu 

pohybuje kolem 5 minut. [2,29] 

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na 

volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně 

dělícími konstrukcemi. Za chráněnou únikovou cestu považujeme také komunikace, pokud 

jsou od vnitřních prostorů protipožárně odděleny obvodovými stěnami z nehořlavých 

hmot. [2,29] 

Chráněné únikové cesty poskytují větší míru bezpečnosti než nechráněné únikové 

cesty. Také pobyt na chráněných únikových cestách je podstatně vyšší. Podle typu 
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chráněné únikové cesty se doba pobytu na chráněných únikových cestách pohybuje od čtyř 

do třiceti minut. [2,29] 

Typy chráněných únikových cest: [29] 

 chráněná úniková cesta typy A, poskytuje bezpečnou dobu pobytu do 4 minut 

 chráněná úniková cesta typy B, poskytuje bezpečnou dobu pobytu do 15 minut 

 chráněná úniková cesta typy C, poskytuje bezpečnou dobu pobytu do 30 minut 

Chráněné únikové cesty se od sebe liší hlavně způsobem odvětrávání, což umožňuje 

delší dobu pobytu osob na chráněných únikových cestách. [2,29] 

5.1.2 Použití aktivní požární ochrany 

Aktivní požární ochrana pod sebe zahrnuje vyhrazené požárně bezpečnostní 

zařízení:[27] 

 elektrická požární signalizace, 

 zařízení dálkového přenosu, 

 zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

 stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

 automatické protivýbuchové zařízení, 

 zařízení pro odvod kouře a tepla, 

 požární kapky. 

Hlavní obranou proti negativním účinkům požáru je jeho včasná detekce. Člověk 

pomoci svých smyslů může vznikající požár velmi rychle zaregistrovat a následně uhasit. 

To ovšem platí pouze v případech kdy je člověk přítomen při vznikajícím požáru a je ve 

stavu kdy je schopen zareagovat. V mnoha případech se stává, že i když člověk včas 

zaregistruje vznikající požár, nepodnikne žádné kroky k jeho uhašení. Je proto nutné 

vnikající požár detekovat jiným způsobem. K tomuto účelu slouží elektrická požární 

signalizace (dále jen EPS). [27] 
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Zařízení EPS se skládá z: 

 Hlásičů požáru, 

 ústředny EPS, 

 doplňující zařízení EPS. 

Tento systém je schopen detekce požáru, přenesení této informace na předem určené 

místo, ovládat zařízení, která provedou prvotní zásah nebo naopak odpojit zařízení, aby 

nedošlo k jejich poškození nebo rozšíření požáru. [3] 

Pro bezproblémový chod systému EPS je nutné: 

 Výběr vhodného zařízení, které bude tvořit EPS vzhledem k podmínkám 

prostředí, ve kterých bude EPS pracovat. 

 Správné navržení systému EPS k vzhledem k místu kde bude umístěn. 

 Správná instalace systému a následně jeho oživení. 

 Nezbytná údržba a nutný servis systému EPS. 

Při splnění těchto podmínek lze očekávat bezporuchový a bezchybný provoz, který 

pní účel pro který byl navržen. [3,27] 

Zařízení dálkového přenosu je doplňkovým zařízením ústředny EPS a slouží 

k předání informace o požáru na předem dohodnuté místo, které má reagovat na vzniklou 

situaci. [3,27] 

Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par slouží k zjišťovaní přítomnosti hořlavých 

plynů a par v ovzduší. [3,27] 

Stabilní hasicí zařízení slouží k snížení rychlosti šíření požáru, snižování tepla 

v prostoru. [3,27] 

Zařízení pro odvod tepla a kouře má za cíl odvod zplodin hoření a snižování teploty. 

Snížení zakouřeného prostoru napomáhá k lepší orientaci evakuovaných osob 

z ohroženého prostoru a tím přispívá k rychlejší evakuaci. V neposlední řadě usnadňuje 

požární zásah. [3,27] 
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Požární klapky uzavírají vnitřní prostor potrubí ventilačních systémů, která 

propojuje požární úseky a tím napomáhá v šíření požáru. Proto je nutné tyto části oddělit 

požárními klapkami. [3,27] 

5.2 Stanovení míry požárního nebezpečí pro provozovanou činnost 

Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů přímo nařizuje povinnost 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečovat plnění povinností 

v oblasti požární ochrany. [19] 

Základní povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je stanovit 

míru požárního nebezpečí pro jimi provozovanou činnost. Tyto činnosti se člení do 

kategorií: [19] 

 Bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

 se zvýšeným požárním nebezpečím, 

 s vysokým požárním nebezpečím. 

Podmínky pro jednotlivé zařazení do jedné kategorie požárního nebezpečí udává 

zákon o požární ochraně v § 4 odst. 2 až 4. Je Také nutné zohlednit i souvislosti s jinými 

právními předpisy, kterých se zákon dotýká. Z toho vyplývá, právnické a fyzické 

podnikající osoby plnily povinnosti v oblasti požární ochrany je pro ně nutné začlenit jimi 

provozovanou činnost do jedné z kategorií požárního nebezpečí, protože od toho se pak 

odvíjí stanovení příslušných povinností. [19] 

Pro začlení provozované činnosti, do jedné z kategorií požárního nebezpečí, se 

provádí podle přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci. Tato vyhláška obsahuje jednotlivé 

hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního 

nebezpečí. Ukázka z této přílohy je uvedena v tabulce č. 5-1. [19] 
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Tab. č. 5-1: Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro školská zařízení 

školství 

účel místnosti nahodilé požární 

zatížení [kg/m
2
] 

kmenové učebny, posluchárny 25 

odborné učebny 35 

školní laboratoře, dílny a podobné prostory pro výuku 45 

kabinety středních odborných a vysokých škol včetně 

prostorů pro pedagogické pracovníky 

50 

Archivy 120 

sklady vybavení škol 75 

společné šatny 75 

vstupní prostory, haly, dvorany 5 

Chodby 5 

 

Nahodilé požární zatížení se stanoví podle § 19 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci, 

konkrétně tak, že jednotlivé hodnoty nahodilého požárního zatížení jsou v příloze č. 2 

uvedeny podle účelu místnosti. Jako příklad uvedu archiv, ten lze v příloze č. 2 vyhledat 

pod položkou 1.6 v případě, že se jedná o administrativní provoz. Archív lze dále nalézt 

pod položkou 2.5, kde se jedná o školní archív tedy školský provoz.[27] 

Příloha č. 2 vyhlášky o požární prevenci vychází z technické normy ČSN 73 0802 

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní provozy, některé položky byly však upraveny 

 a přizpůsobeny podmínkám vyhlášky o požární prevenci. [27] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BULHARSKÁ 

V této kapitole bude popsán objekt základní školy Bulharské, jak je škola rozdělena, 

v jaké lokalitě se nachází a stávají zabezpečení proti vniknutí narušitele a protipožární 

ochrany. 

Základní škola Buharská se nachází v Ostravě – Porubě. Poruba je obec, která byla 

v roce 1957 připojena k Ostravě. Od roku 1990 se stal samostatným obvodem statutárního 

města Ostravy. Obec Poruba se rozkládá na západě města, v jeho slezské části a je jedním 

z nejlidnatějších ostravských obvodů. Území městského obvodu se skládá z celých 

katastrálních území Poruba a Poruba-sever. [38] 

Základní škola Bulharská byla otevřena dne 1. září 1965 pro děti obyvatel pátého 

stavebního obvodu, který se v té době intenzivně rozrůstal. Za dobu své existence prošla 

základní škola Bulharská několika menšími rekonstrukcemi. Například výstavbou učebny 

informatiky, chemie a fyziky a v roce 1994 pro nevyhovující technický stav budovy byla 

provedena první část generální opravy, jež byla v následujícím roce dokončena. A poslední 

úpravy proběhly v roce 2010, kdy byla škola kompletně zateplena. [38] 

Popis struktury základní školy je důležitý pro správné posouzení rizika z hlediska 

vniknutí do objektu. Tento popis také zahrnuje rozdělení prostoru a perimetru základní 

školy a popis konstrukce z hlediska protipožární ochrany. [38] 

6.1 Lokalita 

Základní škola Bulharská se nachází v Ostravě – Porubě na ulici Bulharská 1532. 

Objekt je umístěn do srdce obytné části obce Poruba. V okolí základní školy Bulharské 

jsou postaveny kolem dokola panelové domy. Jedná se tedy o velmi hustě obydlenou 

oblast, tento fakt nám pomůže se zabezpečením objektu, protože lze předpokládat, že se 

jedná o lokalitu s vysokou frekventovaností osob. Umístění objektu je jeden z faktoru, 

které ovlivňují bezpečnost objektu. Pravděpodobnost, že si případný pachatel vybere 
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objekt v hustě obydlené části města, je značně menší než osamocený objekt na kraji města. 

Pro lepší představu o umístění objektu je přiložen obrázek č. 6-2. 

 

Obr. č. 6-2: Satelitní pohled [autor] 

6.2 Perimetr základní školy 

Perimetr základní škola je oplocen téměř celý oplocen. Oplocena není východní část 

objektu z důvodu umístění hlavního vchodu pro přístup do objektu. Oplocena je tedy část 

kolem pavilonu A, B, C a TV, kde spíš oplocení ohraničuje hranici objektu, než plní 

bezpečnostní funkci. Oploceni je 1,5m vysoké, bez podhrabové překážky a na mnoha 

místech je poškozen. 

Jelikož na pozemcích školy nejsou žádné aktiva, která by potřebovala chránit a zadní 

branka pro přístup do tělocvičny, který slouží veřejnosti pro vstup do tělocvičny, je stále 

otevřen a branka tedy již neplní požadovanou funkci, nebudu navrhovat ochranu perimetru 

školy ale pouze pláště objektu. 

6.3 Popis struktury základní školy 

V popsání struktury základní školy nám pomůže obrázek č. 6-3, na kterém je vidět, 

že základní škola Bulharská je postavena ze čtyř bloků. Tři ze čtyř těchto bloků jsou 
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spojeny propojovací chodbou a jsou děleny jako pavilon A, B, C a pavilon TV. Čtvrtý 

pavilon stoji osamocen. 

 

Obr. č. 6-3: Struktura základní školy [autor] 

Hlavní vchod je situován z východní strany před pavilonem A, kde zároveň slouží 

jako spojovací chodba. V přední části této chodby je umístěna vrátnice. 

Pavilon A má dvě nadzemní podlaží a slouží jako první stupeň základní školy. 

V prvním nadzemním podlaží je umístěna šatna pro žáky prvního stupně, WC a tři třídy. 

Na konci chodby pavilonu A je místnost, která slouží jako kabinet pro učitele prvního 

stupně. Druhé nadzemní podlaží je situováno stejně jako první nadzemní podlaží s tím 

rozdílem, že na druhém nadzemním podlaží již není šatna pro žáky prvního stupně. 

Pavilon B má tři nadzemní podlaží, které jsou situovány stejně. Na každém patře 

jsou tři třídy pro žáky druhého stupně a na konci chodby je vždy místnost, která slouží 

jako kabinet pro učitele druhého stupně. Na každém patře je také WC. Šatny pro žáky 

druhého stupně jsou umístěny jen v prvním nadzemním podlaží. 

Pavilon C slouží jako správní budova školy s odbornými učebnami. Pavilon C má tři 

nadzemní podlaží, v každém z těchto podlaží je úklidová místnost a WC. První podlaží má 

pět místnosti, které slouží jako výuková kuchyně, dvě místnosti jako dílny pro žáky, dále 

kabinet pro učitele a místnost pro školníka. Druhé nadzemní podlaží obsahuje kabinet, 

jazykovou učebnu, sklad učebnic, ředitelnu, sekretariát, kancelář zástupce ředitele, 
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sborovnu a místnost výchovného poradce. V třetím nadzemním podlaží nalezneme učebnu 

přírodních věd, dvě počítačové učebny, učebnu fyziky a chemie, sklad chemických 

a fyzikálních pomůcek a kabinety pro učitele přírodních věd. 

Pavilon TV má pouze jedno nadzemní podlaží a většina pavilonu slouží jako 

tělocvična. Tento pavilon je rozdělen na sedm místností, z nichž dvě místnosti jsou WC, 

šatny pro chlapce a dívky, kabinet pro tělocvikáře a v poslední místnosti je umístěn hlavní 

jistič. 

Samostatný pavilon školní družiny je dvou patrový. V prvním nadzemním podlaží 

nalezneme, jídelnu, kuchyni, šatnu pro návštěvy jídelny, šatnu pro žáky prvních tříd, WC 

a kancelář hlavní kuchařky. V druhém nadzemním podlaží jsou potom dvě třídy a tři 

místnosti sloužící jako družiny. 
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7 ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

Následující kapitoly budou pojednávat o zabezpečení objektu proti narušiteli. Což 

zahrnuje popis aktiv, která jsou potřebná chránit, výběr prvků, které budou tuto ochranu 

zajišťovat a následně analýzu rizik, která bude mapovat možné příčiny a slabá místa 

objektu, která umožňují vniknutí do objektu. 

7.1 Identifikace aktiv základní školy 

Hmotná aktiva základní školy budovy představuje zejména výpočetní technika 

v kancelářích a ve dvou počítačových učebnách včetně softwaru, dále pak běžné 

kancelářské vybavení a nábytek. V jednotlivých učebnách to jsou především projektory 

a multifunkční tabule. Hmotné aktiva základní školy se odhadují kolem 4 mil korun. 

Většina těchto aktiv se nachází v pavilonu C. 

Nehmotná aktiva představují zejména osobní údaje a další informace o aktivitách 

základní školy, jako jsou např. osobní údaje zaměstnanců a žáků. Většina těchto informací 

se však nachází na datových nosičích. 

7.2 Popis stávajícího zabezpečení 

Zabezpečení objektu základní školy je realizován systémem PZTS a mechanickými 

zábrannými systémy (dále jen MZS). 

7.2.1 Stávající mechanické a elektrické systémy 

 Plášť a prostory objektu je střežen systémem PZTS a na mnoha strategických 

místech jsou umístěna čidla PIR, která pokrývají hlavně spojovací části pavilonů 

a prostory, kde se vyskytují značná aktiva. Činnost těchto čidel zabezpečují dvě ústředny 

PZTS. Objekt je vybaven dvěma ústřednami PZTS z důvodu následné inovace systému 

PZTS před čtyřmi lety. Tato inovace v sobě zahrnovala modernější čidla PIR, která ovšem 

nejsou schopna komunikovat se starším typem ústředny PZTS, která byla v objektu školy 

instalována. Proto jsou na starou ústřednu připojena jen starší čidla a nová čidla jsou 
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napojena na novou ústřednu PZTS. Každá ústředna tedy zabezpečuje základní funkce pro 

svůj okruh a spolu navzájem nekomunikují. Systém PZTS je napojen na Policii ČR. 

Prostory školy jsou rozděleny na jednotlivé okruhy. Každý okruh lze vypnout 

zadáním hesla prostřednictvím klávesnice, které jsou umístěny u vchodových dveří do 

objektu. 

Otvorové výplně představují plastová okna, která nejsou nijak chráněna a dveře. 

Dveře do objektu jsou zpravidla dvoukřídlé a jsou rovněž plastová. Vstupní dveře do 

jednotlivých pavilonů jsou vybaveny mříží na kladku a jsou dřevěné. 

7.2.2 Režimová opatření 

Vstup do objektu je opatřen vrátnicí, kde za normálního provozu sedí alespoň jeden 

zaměstnanec školník nebo jedna z uklizeček. Škola se pro zaměstnance otevírá kolem šesté 

hodiny ranní a pro žáky přesně v 7:40 do 8h. Mezi touto dobou nejsou osoby vcházející do 

budovy nějak kontrolovány. Po uplynutí této doby se veškeré návštěvy musejí hlásit přes 

vrátnici. Zaměstnanec vrátnice poté zavolá, aby si pro návštěvu dotyčný přišel. Další 

kritický čas kdy do objektu může přijít kdokoli je 15-18h, v této době ve škole probíhají 

nejrůznější kroužky, některé třídy jsou pronajímány na odpolední výuku. Po 14h se 

pronajímají i prostory tělocvičny, které se pronajímají i během soboty a neděle, kdy je 

zbytek školy uzamčen. Tělocvična má vlastní boční vstup pro veřejnost a dveře do 

spojovací chodby jsou v této době zamčeny. Nicméně každý pronajimatel má klíč od 

bočních dveří do tělocvičny a rovněž zná kód pro odblokování okruhu tělocvičny.  

Veškeré kódy zná pouze ředitel a jeho zástupce. Kódy od jednotlivých okruhu jsou 

známi uklizečkám, zaměstnancům jídelny a družiny. Ti ovšem znají jen kódy k okruhům, 

ve kterých se běžně pohybují. 

Klíčový režim je nastaven tak, že klíče od vstupních dveří má pouze ředitel, zástupce 

a školník s hlavní uklizečkou. Všechny klíče od učeben a jiných vstupních dveří jsou 

uloženy na vrátnici. Při úklidu jednotlivých tříd si uklizečky půjčují svazek klíčů určený 

pro jednotlivé pavilony. Výjimku tvoří pavilon školní družiny, kde klíče od vstupních 

dveří mají vychovatelky v družinách a učitelé prvních tříd. Klíče od vchodu pro 
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zaměstnance jídelny má vedoucí pracovnice, která má rovněž klíč od dveří pro 

návštěvníky jídelny. 

Povinností uklizeček na konci pracovního dne je zkontrolovat zda jsou všechny okna 

řádně uzavřena a uzamknout učebny. Poslední kdo opouští objekt, je povinen zapnou 

systém PZTS a uzamknout hlavní dveře. 
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8 METODA SOUVSTAŽNOSTI 

Metoda souvztažnosti je založena provázanosti jednotlivých rizik, které následně 

podle této provázanosti hodnotí. Tyto rizika jsou hodnocena podle toho, zda souvisejí 

s dalšími možnými riziky. Rizika se zapisují do hodnotící matice a následně se porovnává 

jejich provázanost, v kladném případě se do matice zapíše 1, v opačném případě 0. Z toho 

vyplývá, že každé možné riziko je porovnáno se všemi ostatními. Následně se provede 

součet hodnot v sloupci a v řádku. Z těchto hodnot se následně vypočte souřadnice os, 

pomoci kterých jednotlivá rizika rozdělíme podle závažnosti. 

V tabulce č. 8-1 a č. 8-2 jsou uvedena rizika, která souvisejí s narušením objektu 

narušitelem. Tyto rizika můžeme rozdělit na procesní a strukturální. 

Tab. č. 8-1: Procesní rizika 

č.p. PROCESNÍ RIZIKO 

1 vyzrazení hesla 

2 pomoc narušiteli 

3 sabotáž PZTS prvku 

4 schovaná osoba v objektu 

5 nedostatečný servis bez. Prvků 

6 ztráta klíče 

7 porušení vnitřních předpisů 

8 nepovolený pohyb osob 

 

Tab. č. 8-2: Strukturální rizika 

č.p. STRUKTURÁLNÍ RIZIKO 

9 násilný průnik přes okno 

10 násilný průnik přes dveře 

11 násilný průnik přes střechu 

12 otevřené okno/dveře 

13 MZS neplní svou funkci 

14 PZTS neplní svou funkci 

15 výpadek el. Energie 

16 požár 

 

Tabulka č. 8-3 představuje hodnotící matici jednotlivých rizik, jak byla posouzena 

mezi sebou. 
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Tab. č. 8-3: Hodnoticí matice 

 p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑Kar 

vyzrazení hesla 1 X 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

pomoc narušiteli 2 1 X 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

sabotáž PZTS prvku 3 0 1 X 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 

schovaná osoba v objektu 4 1 0 1 X 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

nedostatečný servis bez. 

prvků 

5 0 0 1 0 X 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 

ztráta klíče 6 0 0 0 1 0 X 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 

porušení vnitřních předpisů 7 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

nepovolený pohyb osob 8 1 1 0 1 0 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

násilný průnik přes okno 9 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 0 1 1 0 1 6 

násilný průnik přes dveře 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 1 0 1 1 0 1 6 

násilný průnik přes střechu 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 X 0 1 1 0 1 6 

otevřené okno/dveře 12 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 X 1 1 0 0 9 

MZS neplní svou funkci 13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 X 0 0 1 7 

PZTS neplní svou funkci 14 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 X 1 1 9 

výpadek el. Energie 15 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 X 1 4 

požár 16 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 X 6 

 ∑Kbr 4 5 6 7 4 4 8 11 6 6 5 4 7 9 5 8  

 

Z výsledné hodnoticí matice se vytvoří suma v jednotlivých řádcích a sloupcích 

a vypočte se Kar a Kbr podle vzorců (1) a (2). 

     
    

   
               (1) 

     
    

   
               (2) 

Příklad výpočtu Kar pro desátý řádek z tabulky č. 8-3. 

     
    
   

      

     
 

    
      

            

       

Tabulka č. 8-4 udává přehled jednotlivých hodnot Kar a Kbr pro všechna rizika. 

  



44 
 

Tab. č. 8-4: Hodnoty Kar a Kbr 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

∑Kar  20 26,67 40,00 33,33 26,67 33,33 46,67 73,33 

∑Kbr 26,67 33,33 40 46,67 26,67 26,67 53,33 73,33 

  9 10 11 12 13 14 15 16 

∑Kar  40 40 40 60 46,67 60 26,67 40 

∑Kbr 40 40 33,33 26,67 46,67 60 33,33 53,33 

 

Pro následný výpočet os je důležité maximum a minimum každého koeficientu a 

následně zvolená spolehlivost systému, kterou jsem pro účel této práce zvolil 80%. 

Kar max = 73,33 Kar min = 20 

Kbr max = 73,33 Kbr min = 26,67 

Podle vzorce (3) a (4) se vypočtou osy pro rozdělení rizik podle závažnosti. 

    
              

   
             (4) 

    
              

   
             (5) 

Příklad výpočtu pro osu O1: 

    
              

   
       

   
           

   
    

   37,32 

Jednotlivé výsledky os jsou: 

O1 = 42,66 

O2 = 37,32 

Vypočtené souřadnice os zaneseme do grafu. Graf č. 8-1 je grafické znázornění 

analýzy souvztažnosti. Hodnota Kar je tedy zároveň souřadnice pro osu O1 a hodnota Kbr je 

souřadnice osy O2. Tyto osy nám graf rozdělily do čtyř kvadrantů, které znázorňují 

závažnost rizika. Jednotlivé body v grafu představují jednotlivé rizika. 



45 
 

 

Graf č. 8-1: Grafické znázornění analýzy souvztažnosti 

Tabulka č. 8-5 znázorňuje závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

ZÁVAŽNOST RIZIK V KVADRANTECH 

I. Kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Kvadrant Žádná primární nebezpečí 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 

 

8.1 Vyhodnocení analýzy souvztažnosti 

Rizika, která se nacházejí v I. Kvadrantu jsou rizika, kterými bychom se měli určitě 

zabývat, tyto rizika jsou primárně a sekundárně nebezpečná rizika. Mezi tyto rizika patří 

schovaná osoba v objektu, sabotáž prvku PZTS, porušení vnitřních předpisů a násilný 

průnik přes okno nebo dveře. Následný návrh zabezpečení se zaměří především na tyto 

rizika. Rizika v II. kvadrantu, jsou sekundární rizika. Jako sekundární nebezpečná rizika 

vyšla požár, otevřené okno/dveře a když bezpečnostní prvky neplní svou funkci. Ostatní 

rizika se nacházejí v III. a IV kvadrantu a těmito riziky se nebudeme zabývat. 
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9 Návrh inovativního řešení 

Zabezpečit objekt proti narušiteli jde hned několika způsoby. V této kapitole bude 

navrhnuto inovativní řešení zabezpečení objektu proti narušiteli, které se bude skládat 

s návrhu obměny MZS a PZTS. 

9.1 Mechanické zábranné systémy 

Jak již bylo zmíněno výše, perimetr základní školy není chráněn proti narušiteli. 

Vzhledem k finančním možnostem školy a z důvodu, že na pozemku školy se nenacházejí 

žádná citelná aktiva a na pozemky školy jsou veřejnosti přístupné z důvodu návštěvy 

jídelny a tělocvičny, perimetr základní školy nebude i nadále chráněn. 

Z provedené analýzy souvztažnosti vyplývá, že nejsnazší cestou do objektu je přes 

dveře nebo okna. Proto tato varianta dovybaví všechny vstupní dveře bezpečnostní 

cylindrickou vložkou a veškerá okna v prvních nadzemních podlažích budou zabezpečena 

bezpečnostní fólií. Jako nejsnazší způsob vniknutí do objektu jsem identifikoval boční 

dveře z pozemku školy do atria (Obrázek č. 8), tyto dveře je třeba zcela vyměnit za dveře 

nové. 

9.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Inovativní řešení v rámci PZTS má za cíl sjednotit systém PZTS pod jednu ústřednu 

a vyměnit veškeré staré PIR čidla za novější, tak aby mohla spolupracovat s novější 

ústřednou PZTS, která byla koupena a uvedena v činnost před čtyřmi lety. V rámci 

bezpečnosti a žádosti ředitele školy v této práci neuvádím rozmístění stávajících čidel. Na 

následujících obrázcích jsou zakreslena čidla PIR, která jsou umístěna do objektu v rámci 

mnou navrhované varianty řešení zabezpečení objektu. 

9.3 Ekonomické shrnutí navrhované varianty 

Ekonomické shrnutí varianty je uvedeno v tabulce č. 9-1. Celková náklady činí 

72 070 Kč. Instalaci systému PZTS provede firma Comtrex od které má škola prvky 
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PZTS. V rámci jejich služeb jei pravidelný servis. Bezpečnostní dveře jsou od firmy 

ANIMO BOHEMIA. 

Tab. č. 9-1: Ekonomické zhodnocení 

Finanční zhodnocení 

popis cena za ks [Kč] počet ks celkem [Kč] 

cylindrická vložka  420 7 2 940 

bezpečnostní dveře 11 500 1 11 500 

PIR čidla 890 12 10 680 

bezpečnostní folie 995 38 37 810 

práce 10 000 1 10 000 

  CELKEM 72 930 

 

Celková cena 72 070 je přijatelná podle zásady ALARA. Protože chráníme aktiva za 

4 mil. Korun. 

  



48 
 

10 ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

Vzhledem k tomu, že základní škola Bulharská byla postavena v roce 1965, tedy 

před vydáním dnes platných norem v oblasti protipožární bezpečnosti bude v této kapitole 

provedeno zhodnocení stávajícího protipožárního zabezpečení a to podle pokynu technické 

normy ČSN 73 0802 a platných právních předpisů. 

10.1 Rozdělení objektu na požární úseky 

Požární úseky jsou menší požárně ohraničené celky, které mají bránit šíření požáru. 

Tyto celky jsou ohraničeny požárně dělicími konstrukcemi, jejichž požární odolnost musí 

být dostatečná vzhledem předpokládané doby trvání požáru a požárního rizika. [29] 

Objekt, který není dělen do požárních úseků, se považuje jako jeden samostatný 

požární úsek. Zda je nutné objekt dělit na požární úseky stanovuje technická norma 

ČSN 73 0802. [29] 

Základní škola Bulharská je rozdělena na jednotlivé požární úseky, které tvoří 

jednotlivá patra pavilonů. To znamená, že pavilon A je rozdělen na dva požární úseky, 

každé patro jeden požární úsek. Technická norma ČSN 730802 umožňuje toto dělení na 

požární úseky, i když jednotlivé pavilóny od sebe nejsou děleny požárně dělicími 

konstrukcemi. Jednotlivé patra však již musejí být děleny požárně dělicí konstrukcí. 

10.2 Stanovení požárního rizika 

Požární riziko stavebního objektu nebo jeho části je určeno charakterem objektu, 

jeho funkcí, technickým a technologickým zařízením, konstrukčním a dispozičním 

řešením. Vyjadřuje se výpočtovým požárním zatížením pv dle normy ČSN 73 0802. [29] 

Pro stanovení požárního rizika použijeme vzorec: 

cbappv 
         (6) 
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Kde: 

p … požární zatížení [kg/m
2
]; 

a …součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek; 

b …součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek; 

c …součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření. 

Pro výpočet p se použije následující vzorec: 

p = pn+ ps          (7) 

Kde: 

pn… nahodilé požární zatížení [kg/m
2
]; 

ps – stálé požární zatížení [kg/m
2
]. 

Dílčí výpočty pro pn a ps: 
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nk  

Kde: 

Si...plocha jednotlivých úseků [m
2
]; 

S…celková plocha objektu [m
2
]; 

So…plocha otvorů [m
2
]; 

ho…výška otvorů v obvodových a střešních k-cích [m]; 

hs…světlá výška [m]; 

k…součinitel; 

Sm…plocha místností [m
2
], 

n…pomocná hodnota. 

Výsledky požárního zatížení pro jednotlivé požární úseky: 

Tab. č. 10-1: Požární zatížení 

 pv [kg/m
2
] 

 I. NP II. NP III. NP 

Pavilon A 39,2 20,1 / 

Pavilon B 39,2 30,13 30,14 

Pavilon C 53,63 50,88 50,05 

Pavilon TV 23,96 / / 

Pavilon ŠD 45,95 33,66 / 

 

10.3 Ověření požárních úseků 

Mezní velikosti požárního úseku jsou určeny v závislosti na požárním zatížení pv, 

součiniteli a, jakož i výškové poloze požárního úseku hp. Mezními velikostmi rozumíme 

největší povolenou délku, šířku úseku a největší počet užitných podlaží v úseku. Hodnoty 

prvních dvou veličin nalezneme v tabulkách, poslední veličinu poté určíme dle vzorce, 

uvedeném v technické normě ČSN 73 0802. Mezní délky jsou uvedeny v tabulce č. 10-2 

a 10-3. [29] 
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Tab. č. 10-2: Mezní délka a šířka požárních úseků pavilonu A, B, C 

  Pavilon A Půdorysná plocha S = 305,25 

m
2
 

Veličina [m] Veličina [m] Vyhovuje/nevyhovuje 

Mezní délka 70 Skutečná délka 33 Vyhovuje 

Mezní šířka 44 Skutečná šířka 9,25 Vyhovuje 

  Pavilon B Půdorysná plocha S = 305,25 m
2
 

Veličina [m] Veličina [m] Vyhovuje/nevyhovuje 

Mezní délka 70 Skutečná délka 33 Vyhovuje 

Mezní šířka 44 Skutečná šířka 9,25 Vyhovuje 

  Pavilon C Půdorysná plocha S = 391,28 m
2
 

Veličina [m] Veličina [m] Vyhovuje/nevyhovuje 

Mezní délka 63 Skutečná délka 42,3 Vyhovuje 

Mezní šířka 40 Skutečná šířka 9,25 Vyhovuje 

 

Tab. č. 10-3: Mezní délka a šířka požárního úseku pavilonu TV a ŠD 

  Pavilon TV Půdorysná plocha S = 520 m
2
 

Veličina [m] Veličina [m] Vyhovuje/nevyhovuje 

Mezní délka 90 Skutečná délka 24,3 Vyhovuje 

Mezní šířka 65 Skutečná šířka 21,4 Vyhovuje 

  Pavilon ŠD Půdorysná plocha S = 380,16 m
2
 

Veličina [m] Veličina [m] Vyhovuje/nevyhovuje 

Mezní délka 77,5 Skutečná délka 26,4 Vyhovuje 

Mezní šířka 48 Skutečná šířka 14,4 Vyhovuje 

 

Mezní výpočet požárního úseku pavilonu A: 

Konstrukční systém – nehořlavý. 

vyhovujez

z

p

mkg
z

v











0,12,2
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2,81

180

0,1
180

1

1

2

1

       (15) 
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10.4 Únikové cesty 

Podle stavebních výkresů a charakteru objektu je spojovací chodba, která spojuje 

pavilon A, B, C a TV zároveň nechráněnou únikovou cestou. V rámci jednotlivých 

pavilonu jsou veškeré komunikační prostory, tedy chodby, nechráněnou únikovou cestou. 

V případě pavilonu A vede z každé učebny úniková cesta po chodbě, která se napojí 

na spojovací koridor, který je součástí hlavního vchodu. V případě 2. nadzemní podlaží 

vede úniková cesta ještě přes schodiště a poté spojovacím koridorem, který je napojen na 

hlavní vchod. 

V případě pavilonu B vede z každé učebny úniková cesta přes chodbu na spojovací 

koridor a nejkratší cesta na volné prostranství vede přes boční východ, který je umístěn na 

spojovacím koridoru před pavilonem TV. Součástí únikové cesty z 2. a 3. NP je také 

schodiště. 

V případě pavilonu C vede úniková cesta ze všech místností z 2. a 3. NP přes chodbu 

na schodiště, které poté vede přes spojovací chodbu směrem k pavilonu TV bočním 

východem před tělocvičnou na pozemky školy, tedy na volné prostranství. V rámci 1. NP 

tedy vede úniková cesta přes chodbu a bočním vchodem ven na volné prostranství. 

Z pavilonu TV, kde je tělocvična vedou dvě únikové cesty. Jedna úniková cesta vede 

vchodem do pavilonu TV, který slouží veřejnosti pro přístup do tělocvičny. Druhá úniková 

cesta vede bočním východem, který je umístěn před pavilon TV. 

V případě pavilonu školní družiny je hned několik únikových cest. Z jídelny vede 

úniková cesta přes místnost, která slouží jako šatna pro návštěvníky jídelny, a poté bočním 

vchodem do jídelny určený pro návštěvníky jídelny. Zaměstnanci kuchyně mají únikovou 

cestu přes chodbu kuchyně a služebním vchodem ven na volné prostranství. Z učeben 

a školních družin, které jsou umístěny v 2. NP pavilonu školní družiny vede úniková cesta 

chodbou napojenou na schodiště, které poté vede na vchod do pavilonu školní družiny. 
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10.5 Obsazení základní školy osobami 

Únikové cesty plní svůj účel, pouze tehdy pokud jsou správně dimenzovány. Proto je 

nezbytné vědět, jaký počet osob se nachází v objektu a zda jsou únikové cesty schopny 

pojmout daný počet osob. Obsazení osobami se provádí podle technické normy 

ČSN 73 0818. Tato norma udává počet unikajících osob na půdorysnou plochu místností 

nebo koeficient, kterým se tato plocha násobí. Z toho vyplývá, že únikové cesty musejí být 

dimenzovány pro nejvyšší možnou kapacitu osob, které se mohou v objektu vyskytovat. 

Což se samozřejmě liší od skutečného počtu osob, které se v objektu vyskytují. V případě 

základní školy je osazení osobami uvedeno v příloze číslo 2. [31] 

10.6 Délka únikových cest 

V základní škole Bulharské se vyskytují pouze nechráněné únikové cesty, z toho 

důvodu musejí tyto únikové cesty vyhovovat svou délkou. Maximální délky nechráněných 

únikových cest jsou uvedeny v technické normě ČSN 73 0802, tak jak udává tabulka 

č. 10-4. Pro stanovení délky únikové cesty je nutné vypočítat rychlost odhořívaní a. [29] 

Tab. č. 10-4: Délka nechráněné únikové cesty 

součinitel a požárního 

úseku a 

Mezní délka nechráněné únikové cesty [m] 

jedna úniková cesta více únikových cest 

do 0,3 45 (30) 90 (45) 

0,4 45 (30) 80 (45) 

0,5 45 (30) 70 (45) 

0,6 40 (30) 60 (45) 

0,7 40 (30) 55 (45) 

0,8 35 (30) 50 (40) 

0,9 30 (30) 45 (40) 

1 25 (25) 40 (40) 

1,1 20 (20) 35 (30) 

1,2 15 (10) 30 (20) 

1,3 10 (0) 20 (15) 

1) Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat. 

2) Hodnoty v závorkách platí pro podzemní podlaží a nadzemní podlaží s výškovou 

polohou hp > 45 m. 
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Z tabulky č. 10-4 je tedy patrné, že maximální délka únikové cesty pro pavilon A i B 

při součiniteli požárního úseku a, který je v našem případě 0,9, může být pro všechny 

nadzemní podlaží 30 m. Pavilon C má požární součinitel a = 1, proto mezní délka 

únikových cest je 25 m. Pro pavilon TV je to 50 m, protože se zde nacházejí dvě únikové 

cesty a součinitel požárního úseku je zde 0,8. Pro pavilon ŠD je součinitel 

a = 1 pro I. NP a a = 0,8 pro II. NP, délka únikové cesty tedy může být v I. NP 30 m 

a v II. NP 35 m.. 

V tabulce č. 10-5 jsou uvedeny skutečné délky jednotlivých únikových cest. 

Tab. č. 10-5: Délky únikových cest 

Pavilon A Pavilon B Pavilon TV 

úniková 

cesta 

lu1A lu2A lu3B lu4B lu5B lu9C lu10C 

[m] 27,5 28,5 32,5 33,5 34,5 22 84 

Pavilon C Pavilon školní družiny 

úniková 

cesta 

lu6C lu7TV lu8TV lu11ŠD lu12ŠD lu13ŠD lu14ŠD 

[m] 84 12,5 12,5 20 6,4 10,2 20 

 

Z tabulky č. 10-5 je patrné, že únikové cesty z pavilonu A, B a C v některých 

případech překračují mezní délky. Z tohoto důvodu je nutné na únikové cesty instalovat 

požárně dělicí konstrukcí, aby se délka únikové cesty zkrátila, na mezní hodnotu udávanou 

v ČSN 73 0802. Veškeré ostatní únikové cesty vyhovují normativním požadavkům. [29] 

10.7 Šířka únikové cesty 

Šířka únikových cest musí být dostatečná, aby umožňovala rychlé opuštění budovy 

co největšímu počtu lidí najednou. Na únikových cestách jsou umístěny dveře a schodiště, 

které představují určitý druh překážky, a ve většině případů se jedná o nejužší místo na 

únikové cestě. Šířka únikové cesty musí odpovídat počtu unikajících osob, aby opuštění 

budovy bylo co nejrychlejší. V základní škole se nacházejí děti od 6 do 15 let a 

zaměstnanci, kteří jsou z hlediska požární bezpečnosti zařazeni jako osoby schopné 

samostatného pohybu. Potřebnou šířku únikových cest vypočteme podle rovnice (16). [29] 
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Nejmenší počet únikových pruhu se určí z rovnice: 

,s
K

E
u 

          (16)
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Tab. č. 10-6: Šířky únikových cest 

č. 

oblasti 

E K 
u 

uskut 

u1A 116 70 1,7 ≈2,5 

u2A 116 50 2,3 ≈2,5 

u3B 116 70 1,7 ≈2,5 

u4B 116 50 2,3 ≈2,5 

u5B 116 50 2,3 ≈2,5 

u6C 74 50 1,5 ≈2,5 

u7C 59 40 1,1 ≈2,5 

u8C 113 40 2,8 ≈2,5 

u9TV 45 80 0,5 ≈2,5 

u10TV 45 80 0,5 ≈2,5 

u11ŠD 145 55 2,6 ≈2,5 

u12ŠD 26 55 0,5 ≈2,5 

u13ŠD 26 55 0,5 ≈2,5 

u14ŠD 90 50 1,8 ≈2,5 

 

Nejužším místem na všech únikových cestách jsou dveře, které jsou široké 1400 

mm, což je 2,5 únikového pruhu. Na většině cest je to dostatečná šířka pro unikající osoby. 

V případě pavilonu C, III. NP to ovšem není dostatečná šířka, protože vyžaduje šířku 2,8 

únikového pruhu a stejně tak pro pavilon ŠD, kde je třeba 2,6 únikového pruhu. 

10.8 Doba evakuace ze základní školy 

Únikové cesty slouží k rychlému opuštění objektu v případě požáru nebo jiné 

mimořádné události, z tohoto důvodu by doba evakuace neměla překročit určitý časový 

úsek. Protože v základní škole se nacházejí nechráněné únikové cesty, tak doba evakuace 

by neměla přesáhnout dobu zakouření prostoru, kterou určíme pomoci rovnice (17). [29] 

1

2

1

25,1



a

se ht
         (17) 

Musí platit vztah: te ≥ tu 
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Potřebná doba k opuštění objektu se vypočte podle rovnice (17). Veškeré hodnoty 

k jednotlivým pavilonům jsou rozepsány v příloze číslo 3. V následující kapitole je uveden 

příklad výpočtu pro pavilon A. 

10.8.1 Evakuace z pavilonu A 

 mezní délka únikové cesty lu1 skut = 27,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 116 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min9,1
5,240

1116

30

5,2775,075,0


















uK

sE

v

l
t

uu

u

u  

 mezní délka únikové cesty lu2 skut = 28,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 116 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min5,2
5,225

1116

20

5,2875,075,0
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Ukázka výpočtu doby zakouření pro pavilon A, která se vypočte podle rovnice (12). 

min5,25,325,125,1
1

1 9,0
2

1

2

1




 a

se ht  

Mezní doba únikových cest je uvedena v tabulce č. 10-7. 
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Tab. č. 10-7: Doba evakuace 

tu1[min] 1,9 te1 2,5min tu8[min] 4 te8 2,3min 

tu2[min] 2,5 te2 tu9[min] 1 te9 2,7min 

tu3[min] 2 te3 tu10[min] 1 te10 

tu4[min] 2,5 te4 tu11[min] 2 te11 2,5min 

tu5[min] 2,5 te5 tu12[min] 0,4 te12 

tu6[min] 1,3 te6 2,3min tu13[min] 0,5 te13 

tu7[min] 3,2 te7 tu14[min] 2 te14 

 

10.9 Shrnutí únikových cest v základní škole 

Veškeré únikové cesty z pavilonu A, B, TV a ŠD svými parametry odpovídají 

normativním požadavkům. Únikové cesty z pavilonu C ovšem ve všech směrech 

nevyhovují. Úniková cesta z I. NP je všech směrech v pořádku ale únikové cesty 

z nadzemních podlaží jsou příliš dlouhé a tím pádem je i doba evakuace časově náročná 

a neodpovídá normativním požadavkům. Také jejich šířka není dostatečná vzhledem 

k předpokládanému počtu unikajících osob. Je třeba říci, že normativní požadavky jsou na 

straně bezpečnosti a dimenzování únikových cest podle normy je pro mnohem větší počet 

unikajících osob než ve skutečnosti se někdy v objektu bude nacházet. Také skutečná doba 

úniku je mnohem kratší než vypočtená hodnota, jak vyplývá z požární knihy, tento čas se 

pohybuje od 2 do 4 min, z toho nejdelší dobu zabývá kontrola, zda jsou všichni 

evakuováni. 

Podrobné evakuační plány únikových cest jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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11 ANALÝZA MOŽNÝCH VAD A JEJICH DŮSLEDKŮ 

Tato kapitola bude pojednávat i aplikování analýzy Failure Mode and Effects 

Analysis (dále je FMEA) na veškeré únikové cesty z objektu základní školy. Cílem této 

analýzy je odhalit a ohodnotit nejzávažnější možné nedostatky a jejich následky. Pomoci 

výstupu analýzy se navrhnou opatření k zabránění nebo zmírnění možných důsledku 

vlivem možných nedostatků, které mají za následek zhoršení funkce únikové cesty. 

11.1 Princip analýzy Failure Mode and Effects Analysis 

Princip této metody je založen na identifikaci častosti poruch, jejich závažnosti 

a snadnosti jejich detekce. Analýza FMEA se skládá z několika kroků, které se musejí 

provést. 

Prvním krok: 

 nalezení možných poruch: 

 určit následky těchto poruch a ohodnotit je podle závažnosti, odhalitelnosti 

a pravděpodobnosti vzniku 

Druhým krok: 

 z těchto tří parametrů vypočítá koeficient rizika, 

 vytvoření Paretova diagramu  

Třetí krok: 

 pro stanovené poruchy stanovit způsob, jak jim zabránit nebo předejít 

V této práci se za nedostatek na únikové cestě se myslí takový stav, který vede ke 

snížení bezpečnosti nebo snížení funkčnosti únikové cesty. V analýze FMEA uvádím 15 

příčin, které vedou k těmto nežádoucím stavům. Všechny příčiny jsou uvedeny v tabulce 

č. 11-2. Poté jsou tyto příčiny obodovány podle jejich závažností, odhalitelností, 

a pravděpodobnosti vzniku podle tabulky číslo 11-1. Koeficient rizikovosti závady se 

vypočte podle vzorce: 

NHPR           (13) 
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Kde: 

P…pravděpodobnost vzniku závady, 

H…odhalitelnost závady, 

N…závažnost následků závady, 

R…výsledná rizikovost závady. 

Tab. č. 11-1: parametry analýzy 

R Výsledná rizikovost závady N Závažnost následků závady 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku závady H Odhalitelnost závady 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelná v době vzniku 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelná krátce po vzniku 

3 Pravděpodobná 3 odhalitelná do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelná 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelná 

 

Následující krok je vytvoření Paretova diagramu, pro jeho vytvoření je nutné 

vypočítat kumulativní četnost, kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost 

výsledného koeficientu rizikovosti R. Pomoci těchto hodnot identifikujeme příčiny, 

kterým se říká užitečná většina. Výsledkem je histogramu, který se proloží Lorenzovou 

křivkou. Za užitečnou většinu jsou označeny příčiny, které jsou nejzávažnější. Pro výpočet 

kumulativní četnosti se použije vzorec (18) a relativní četnosti se použije vzorec (19): 

i

i

k

ki nnnnnN 
1

321 
      (18) 

Kde: 

Ni…kumulativní četnost závady, 

n1 – ni …hodnoty závady. 
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 %100
N

N
F i

i

        (19) 

Kde: 

Fi …relativní kumulativní četnost závady, 

Ni …kumulativní četnost závady, 

N…kumulativní četnost všech hodnot závad. 

11.2 Aplikace analýzy na únikové cesty v základní škole 

V této kapitole bude aplikována analýza FMEA na únikové cesty v základní škole 

včetně potřebných výpočtů. Tabulka č. 8-2 nám prezentuje nedostatky na únikových 

cestách, tedy jejich příčiny a jejich bodové ohodnocení, včetně koeficientu rizikovosti. 

Tab. č. 11-2: Tabulka závad pro únikové cesty 

p.č. závada P N H R 

1 Chybějící značení 3 2 2 12 

2 Překrytí značení 4 2 3 24 

3 Nedostatečné značení 3 2 2 12 

4 Chybějící osvětlení 3 2 2 12 

5 Nedostatečné osvětlení 2 3 4 24 

6 Překážky na cestě 3 4 3 36 

7 Kluzká podlaha 1 2 2 4 

8 Nerovná podlaha únikové cesty 2 3 3 18 

9 Zakouření prostoru 2 4 3 24 

10 Chybějící protipanikové kování  2 5 4 40 

11 Otevíraní dveří proti směru úniku 1 2 1 2 

12 Nevyhovující dveře 2 3 4 24 

13 Zamčené dveře 5 4 4 80 

14 Snížená šířka únikové cesty 3 3 3 27 

15 Prahy na únikové cestě 1 2 1 2 

 

Příklad výpočtu Koeficientu rizikovosti: 

244325  NHPR  
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V tabulce číslo 11-3 jsou uvedeny veškeré vypočtené hodnoty kumulativní 

a relativní kumulativní četnosti. 

Tab. č. 11-3: Tabulka kumulativní a relativní kumulativní četnosti 

závada R kumulativní 

četnost N 

relativní kumulativní 

četnost F [%] 

Zamčené dveře 80 80 23,46 

Chybějící protipanikové 

kování  

40 120 35,19 

Překážky na cestě 36 156 45,75 

Snížená šířka únikové cesty 27 183 53,67 

Překrytí značení 24 207 60,70 

Nedostatečné osvětlení 24 231 67,74 

Zakouření prostoru 24 255 74,78 

Nevyhovující dveře 24 279 81,82 

Nerovná podlaha únikové 

cesty 

18 297 87,10 

Chybějící značení 12 309 90,62 

Nedostatečné značení 12 321 94,13 

Chybějící osvětlení 12 333 97,65 

Kluzká podlaha 4 337 98,83 

Otevíraní dveří proti směru 

úniku 

2 339 99,41 

Prahy na únikové cestě 2 341 100,00 

 

Všechny vypočtené hodnoty kumulativní četnosti jsou zaneseny do grafu číslo 11-1. 

V grafu je také znázorněna užitečné většina. Užitečná většina podle grafu zahrnuje 

nedostatek č. 13, 10, 6, 14, 2, 5. Jako nejzávažnější nedostatek vyšel, podle analýzy 

FMEA, zamčené dveře na únikové cestě, dále to jsou nedostatky jako chybějící 

protiúnikové kování, překážky na cestě a snížená šířka únikové cesty. 
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Graf č. 11-1: Grafické znázornění analýzy FMEA 

Každá z uvedených příčin vede k nedostatku na únikové cestě a tím pádem k ztrátě 

funkčnosti únikové cesty nebo zranění unikajících osob. Z toho důvodu bychom se měli 

zabývat všemi uvedenými nedostatky. Podle analýzy FMEA nám tedy, jak bylo uvedeno 

výše, za nejzávažnější příčinu vyšlo zamčené dveře na únikové cestě. Zamčené dveře na 

únikové cestě mohou způsobit katastrofální důsledky, a to hlavně proto, že zabraňuje 

v opuštění objektu. Jako druhá nejzávažnější příčina vyšla z analýzy FMEA chybějící 

protipanikové kování, toto protipanikové kování v době evakuace usnadňuje otevírání 

dveří bez zbytečné ztráty času. Také bychom neměli zapomínat udržovat únikové cesty 

bez zbytečných překážek, které mohou ohrozit unikající osoby nebo mohou zapříčinit 

zúžení únikové cesty. Pro větší bezpečnost na únikových cestách by nemělo chybět 

značení a dostatečné osvětlení.  
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11.3 Návrh inovativní řešení 

Při návštěvě základní školy jsem se zaměřil na vytipované příčiny z analýzy FMEA 

a pořídil fotodokumentaci, která je v příloze číslo 5. 

Požární poplach se na základní škole provádí pomoci rozhlasu, který je v každé 

učebně i na spojovacích chodbách. Z toho důvodu je nutný pravidelný servis a kontrola 

funkčnosti rozhlasu. O těchto kontrolách by měla být vedena dokumentace. 

Při prohlídce únikových cest jsem narazil na zamčené dveře, které jsou součástí 

únikové cesty. Jedná se o přízemí pavilonu C, kde dveře do dílen a dveře vedoucí na 

pozemky školy jsou trvale zamčeny. V blízkosti dveří se nachází klíč od těchto dveří, ale 

pro jeho získání je potřeba hodně času a nutnost rozbít nebo jinak odstranit plastový kryt, 

který je přišroubován ke kovové konstrukci. (Obrázek č. 1 v příloze 5). Následující dveře 

jsou řešeny stejně, ale klíč k těmto dveřím je schován za ručníkem. (Obrázek č. 6 a 7 

v příloze č. 5). Navrhuji, aby tyto dveře byly vybaveny protiúnikovým kováním. V případě 

dveří vedoucí na volné prostranství je vše v pořádku, protože tyto dveře jsou vybaveny 

protipanikovým kováním. 

Protipanikovým kováním jsou vybaveny všechny dveře vedoucí na volné 

prostranství z objektu. Ovšem na spojovací chodbě směrem k pavilonu TV je na tyto dveře 

přidělán zámek, který tyto dveře znehodnocuje. (Obrázek č. 2 v příloze 5). Zámek na 

dveřích byl přidělán z důvodu nedovoleného opuštění školy žáky během vyučování. 

Navrhuji zámek z těchto dveří odstranit a místo něj zabudovat do dveří akustickou 

signalizaci, která se uvede v činnost při otevření těchto dveří, na kterou by měli především 

reagovat zaměstnanci vrátnice. 

Dveře před vrátnicí jsou vybaveny elektrickým zámkem, který otevírají zaměstnanci 

vrátnice. V případě vyhlášení požárního poplachu je proto nutné, aby tyto dveře někdo 

otevřel a zajistil proti zavření. 

V případě znemožnění úniku po spojovací chodbě směrem k hlavnímu východu je 

ještě možnost uniknout z objektu přes atrium. Tato cesta je ovšem neudržovaná a dveře 

vedoucí na volné prostranství jsou v nevyhovujícím stavu. Na těchto dveřích není žádný 

zámek (Obrázek č. 8 v příloze č. 5), místo toho jsou na kladku a klíč má pouze školník. 
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V rámci bezpečnosti je třeba vyměnit tyto dveře za vyhovující. Jelikož ale jde o náhradní 

únikovou cestu, je investice do těchto dveří na zvážení. 

Veškeré východy z pavilonů a na patrech jsou zúženy nepoužívanými křídli dveří, 

které již pomalu nejdou otevřít a spojovací chodba je zúžena směrem k pavilonu TV 

lavičkami a skříňkami. (Obrázek č. 3 a 4 v příloze 5). Další zúžení únikové cesty jsem 

nalezl v kuchyni, kde se na únikovou cestu skladuje materiál. Nejvhodnější řešení v tomto 

případě je určit jiné místo skladování tohoto materiálu a tím pádem uvolnění únikové 

cesty. (Obrázek č. 5 v příloze 5). 

Veškeré únikové cesty jsou řádně značeny a jsou navíc vybaveny nouzovým 

osvětlením. U nechráněných únikových cest se nouzové osvětlení nevyžaduje. Podle 

dokumentace jsou tyto světla pravidelně kontrolovány a je prováděn řádný servis. Na 

únikových cestách se rovněž nachází řada hasicích přístrojů pro prvotní zásah. Na obrázku 

č. 11-1 je vidět základní škola Bulharská. 

 

Obr. č. 11-1: Základní škola Bulharská v roce 2014 [autor] 
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ZÁVĚR 

Na základě provedených analýz rizik jsem provedl návrh zabezpečení objektu 

základní školy a zhodnocení únikových cest. 

První polovina praktické části se zabývá ochranou objektu před vniknutím narušitele. 

Nejvážnější riziko vzniklo z neznáme osoby, která se může v objektu schovat a tím 

ohrožuje bezpečnost dětí a chráněných aktiv. V základní škole chybí jednotná 

bezpečnostní směrnice, která dává pokyny zaměstnancům, jak s návštěvami jednat 

a následně objekt kontrolovat, aby se eliminovalo riziko schované osoby. Při oslovení 

zaměstnanců o režimových opatření, mi bylo sděleno, že se provádí školení ohledně této 

problematiky, avšak chybí písemné zakotvení těchto povinností a pokynů. 

Jako nejkritičtější místa násilného vniknutí do objektu nám z analýzy souvztažnosti 

vyšli dveře a okna. Vstupní dveře základní školy mají bezpečnostní kování. Okna však 

nejsou chráněna vůbec. V objektu se rovněž nachází celkem zastaralý systém PZTS, proto 

návrh zabezpečení se zaměřuje na ochranu oken a inovaci systému PZTS. 

Druhá část praktické části je zaměřena na požární zabezpečení. Kde jsem nejprve 

provedl výpočty podle normy ČSN 73 0802, tyto výpočty zahrnovaly požární zatížení a 

ověření zda jsou správně dimenzovány únikové cesty. Tyto výpočty nám ukázaly, že i 

když byla základní škola postavena v roce 1965, což je před uvedením dnes platných 

norem, tak z pohledu rozdělení základní školy na požární úseky, škola vyhovuje dnešním 

právním předpisům a normám. Únikové cesty v základní škole jsou rovněž dimenzovány 

správně až na pavilon C, kde únik z jednotlivých pater tohoto pavilonu je příliš dlouhý 

a časově náročný. Proto je tam nezbytné instalování požárně dělící konstrukce, tak aby 

délka únikové cesty v mezních hodnotách. 

Další krokem bylo aplikování analýzy FMEA, abych zjistil nejvážnější nedostatky, 

které se mohou na únikových cestách vyskytnout a tím pádem tyto cesty znehodnotit 

a ohrozit tak zdraví a životy. Z této analýzy vyšlo, že nejvážnějším nedostatkem jsou 

zamčené dveře na únikových cestách a jejich zúžení nejrůznějšími předměty. 

Při návštěvě základní školy jsem se proto na tyto nedostatky zaměřil a pořídil 

fotodokumentaci. V celkovém ohledu jde říci, že únikové cesty jsou udržovány průchodné, 

řádně značeny a vybaveny nouzovým osvětlením, což u nechráněných únikových cest není 
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vyžadováno, i tak se našly předměty a nábytek na únikových cestách. Jako další 

nedostatek byly odhaleny zamčené dveře, které v případě potřeby nelze jednoduše otevřít, 

když jsou vybaveny protiúnikovým kováním, protože na nich byla instalována kladka. 

Která v otevření brání. 

Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a veškerá požární dokumentace je řádně 

vedena. S evakuačním plánem jsou seznámeni jak zaměstnanci, tak i žáci základní školy. 

Navíc je každý školní rok provedena cvičná evakuace, která odhaluje nejrůznější rizika, 

která odhalí případné nedostatky a hlavně ukáže lidský faktor, chování dětí za mimořádné 

situace a připravenost zaměstnanců. Cvičení takovéto evakuace je tedy pro požární 

bezpečnost velmi přínosná 
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Příloha číslo 2 

Marek ŠÍMA 

Komplexní zabezpečení základní školy 

Tabulky obsazení objektu osobami 

Pavilon A 

Pavilon A I. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E (osob) 

1.1 učebna 56,25 1,5 38 

1.2 učebna 56,25 1,5 38 

1.3 učebna 56,25 1,5 38 

1.4 kabinet 18,6 5 4 

1.5 WC 10,7 / / 

1.6 WC 8,68 / / 

1.7 šatna 37,5 / / 

1.8 chodba 63 / / 

Pavilon A II. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E (osob) 

2.1 učebna 56,25 1,5 38 

2.2 učebna 56,25 1,5 38 

2.3 učebna 56,25 1,5 38 

2.4 kabinet 18,6 5 4 

2.5 WC 10,7 / / 

2.6 WC 8,68 / / 

2.7 úklidová místnost 9,3 / / 

2.8 chodba 63 / / 

 

  



 

Pavilon B 

Pavilon B I. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

1.1 učebna 56,25 1,5 38 

1.2 učebna 56,25 1,5 38 

1.3 učebna 56,25 1,5 38 

1.4 kabinet 18,6 5 4 

1.5 WC 10,7 / / 

1.6 WC 8,68 / / 

1.7 šatna 37,5 / / 

1.8 chodba 63 / / 

Pavilon B II. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

2.1 učebna 56,25 1,5 38 

2.2 učebna 56,25 1,5 38 

2.3 učebna 56,25 1,5 38 

2.4 kabinet 18,6 5 4 

2.5 WC 10,7 / / 

2.6 WC 8,78 / / 

2.7 chodba 63 / / 

Pavilon B III. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

3.1 učebna 56,25 1,5 38 

3.2 učebna 56,25 1,5 38 

3.3 učebna 56,25 1,5 38 

3.4 kabinet 18,6 5 4 

3.5 WC 8,55 / / 

3.6 WC 8,55 / / 

3.7 úklidoví místnost 2,3 / / 

3.8 chodba 63 / / 

 

  



 

Pavilon C 

Pavilon C I. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

1.1 kuchyň 42,5 2 21 

1.2 školník 18,75 5 4 

1.3 kabinet 18,75 5 4 

1.4 dílny 67,5 3 23 

1.5 dílny 67,5 3 23 

1.6 WC 9 / / 

1.7 WC 9 / / 

1.8 chodba 37,75 / / 

Pavilon C II. NP 

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

2.1 výchovný poradce 18,75 5 3,8 

2.2 sborovna 56,25 5 11,3 

2.3 zástupce ředitele 18,75 5 3,8 

2.4 sekretariát 18,75 5 3,8 

2.5 ředitelna 37,5 5 7,5 

2.6 sklad učebnic 18,75 / / 

2.7 kabinet 18,75 5 3,8 

2.8 jazyková učebna 37,5 1,5 25,0 

2.9 WC 4,5 / / 

2.10 WC 9 / / 

2.11 sklad 4,5 / / 

2.12 chodba 27,75 / / 

Pavilon C III. NP 

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob 

E 

[osob] 

3.1 učebna 56,25 1,5 38 

3.2 kabinet 18,75 5 4 

3.3 počítačová učebna 37,5 2 19 

3.4 počítačová učebna 37,5 2 19 

3.5 učebna Fy a Ch 56,25 2 28 

3.6 kabinet 16 5 3 

3.7 kabinet 16 5 3 

3.8 sklad Ch 3,4 / / 

3.9 WC 2,5 / / 

3.10 WC 2,5 / / 

3.11 sklad 3,4 / / 

3.12 chodba 20,75 / / 

 



 

Pavilon TV 

Pavilon TV I. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

1.1 tělocvična 308,61 4 77 

1.2 WC 12,75 / / 

1.3 WC 12,75 / / 

1.4 šatna 25,5 / / 

1.5 šatna 25,5 / / 

1.6 kabinet 13,6 5 3 

1.7 hlavní jistič 13,18 / / 

1.8 chodba 109,35 / / 

 

Pavilon ŠD 

Pavilon školní družiny I. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

1.1 jídelna 203,5 1,4 145 

1.2 kuchyň 102,76 2 51 

1.3 šatna 42 / / 

1.4 šatna 26,88 / / 

1.5 kancelář 6,3 5 1 

1.6 WC 3,5 / / 

1.7 chodba 10,75 / / 

Pavilon školní družiny II. NP 

Č.M. 

ÚČEL 

MÍSTNOSTI S [m2] m
2
/osob E [osob] 

2.1 učebna 66,6 1,5 44 

2.2 učebna 66,6 1,5 44 

2.3 školní družina 64,75 1,5 43 

2.4 školní družina 57,96 1,5 39 

2.5 školní družina 35,28 1,5 24 

2.6 kabinet 6,3 5 1 

2.7 sklad 8,82 / / 

2.8 chodba 16,75 / / 

 

  



 

Příloha číslo 3 

Marek ŠÍMA 

Komplexní zabezpečení základní školy 

Výpočty doby evakuace 

Evakuace z pavilonu B 

 mezní délka únikové cesty lu3 skut = 32,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 116 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min2
5,240

1116

30

5,3275,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu4 skut = 33,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 116 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min5,2
5,230

1116

25

5,3375,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu5 skut = 34,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 116 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min5,2
5,230

1116

25

5,3475,075,0
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Evakuace z pavilonu C 

 mezní délka únikové cesty lu6 skut = 22 m 

 počet evakuovaných osob E = 74 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min3,1
5,240

174

30

2275,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu7 skut = 84 m 

 počet evakuovaných osob E = 57 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min2,3
5,230

157

25

8475,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu8 skut = 84 m 

 počet evakuovaných osob E = 113 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min4
5,230

1113

25

8475,075,0
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Evakuace z pavilonu TV 

 mezní délka únikové cesty lu9 skut = 12,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 45 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min1
5,240

145

30

5,1275,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu10 skut = 12,5 m 

 počet evakuovaných osob E = 45 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min1
5,240

145

30

5,1275,075,0
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Evakuace z pavilonu školní družiny 

 mezní délka únikové cesty lu11 skut = 20 m 

 počet evakuovaných osob E = 145 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min2
5,240

1145

30

2075,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu12 skut = 6,4 m 

 počet evakuovaných osob E = 26 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min4,0
5,240

126

30

4,675,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu13 skut = 10,2 m 

 počet evakuovaných osob E = 26 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po rovině vu = 30 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 40 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min5,0
5,240

126

30

2,1075,075,0
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 mezní délka únikové cesty lu14 skut = 20 m 

 počet evakuovaných osob E = 90 

 minimální počet únikových pruhů u = 2,5 

 rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 25 m/min 

 kapacita únikového pruhu Ku = 30 osob za minutu 

 hodnota součinitele s = 1 

 únik jedním směrem 

min2
5,230

190

25

2075,075,0
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Příloha číslo 4 

Marek ŠÍMA 

Komplexní zabezpečení základní školy 

Evakuační plány 

 

Obrázek č. 1: Pavilon A I.NP 

 

Obrázek č. 2: Pavilon A II.NP 



 

 

Obrázek č. 3: Pavilon B I.NP 

 

Obrázek č. 4: Pavilon B II.NP 

 



 

 

Obrázek č. 5: Pavilon B III.NP 

 

 

Obrázek č. 6: Pavilon C I.NP 



 

 

Obrázek č. 7: Pavilon C II.NP 

 

 

Obrázek č. 8: Pavilon C III.NP 



 

 

Obrázek č. 9: Pavilon TV 

 

Obrázek č. 10: Pavilon ŠD I.NP 



 

Příloha číslo 5 

Marek ŠÍMA 

Komplexní zabezpečení základní školy 

Závady na únikových cestách v mateřské škole 

 

Obr. č. 1: Zamčené dveře do dílen [autor]         Obr. č. 2: Dveře na kladku [autor] 

 

Obr. č. 3: Zúžení únikové cesty [autor]        Obr. č. 4: Zúžení chodby [autor] 



 

 

Obr. č. 5: Překážka na únikové cestě [autor]        Obr. č. 6: Zamčené dveře [autor] 

 

Obr. č. 7: Klíč ke dveřím [autor]         Obr. č. 8: Dveře bez zámku [autor] 


