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LIŠKOVÁ, BARBORA. Fyzická ochrana žáků ve školských zařízeních v podmínkách 

České republiky. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 68 s. 

Předmětem diplomové práce je fyzická ochrana školského zařízení. V první části 

je teoretické vymezení řešené problematiky zabývající se problematikou fyzické ochrany 

a právními předpisy. V další části je věnována pozornost oblasti útoků ve školských 

zařízeních. Na to navazuje popis současného stavu zabezpečení budovy školy. 

V předposlední části je provedena analýza rizika, kde jsou identifikovány a vyhodnoceny 

jednotlivé nedostatky. Pro ty jsou poté v poslední části navrženy tři varianty opatření, 

a z nich vybráno jedno nejvhodnější. 
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in the last part of the measures designed three variants, and they selected the most 

appropriate one.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ALLERT – kurz reakce na situace 

CCIP – Program společenství kritické infrastruktury 

CCTV – kamerové systémy 

ČR – Česká republika 

DyRiAS – Dynamický systémem analýzy rizik  

EPS – elektrická požární signalizace 

FMEA – Analýza příčin a důsledků (FMEA) 

IP – internet protokol 

LAN – lokální síť 

MÚ – městský úřad 

PČR – Policie České republiky 

PIR – pasivní infračervené čidlo 

PZTS – Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy 

SRN – Spolková republika Německo 

SWOT – analýzy slabých, silných stránek, příležitostí a hrozeb 

ŠD – školní družina 

USA – Spojené státy Americké 

V1 – varianta 1 

V2 – varianta 2 

V3 – varianta 3 

WAN – metropolitní síť 

ZŠ – základní škola 
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ÚVOD 

Fenomén násilí a amokových útoků na školách byl ve Spojených státech 

Amerických („USA“) pojmenován „School Shootings“, který se začal rozrůstat do celého 

světa. Například Německo je po USA v celosvětovém měřítku zemí s největším počtem 

úmyslných závažných násilných činů ve školách. Ve skutečnosti útoky na školy nejsou 

žádnou novinkou, v roce 1927 v Bath School (USA) provedl Andrew Kehoe útok na školu. 

Tento problém není pouze v těchto dvou zmiňovaných zemích, jedná se i o Kanadu, 

celkově Evropu a dokonce i Asii. [1] [2] 

V České republice byl zaznamenán podobný útok v Havířově v roce 2012. 

Útočníkem byla psychicky narušená čtyřiadvacetiletá žena, která dříve tuto školu 

navštěvovala. Pachatelka se vybavila několika zbraněmi. V úmyslu vymoci si výhodu 

získat rukojmí zaútočila nožem. Avšak družinářka školy bránila dítě vlastním tělem. 

Byla však vážně pobodána. Pachatelka se do školní jídelny dostala vchodem 

pro cizí strávníky. [3] 

Obecně se má za to, že se tyto útoky nedají předpovídat, že jsou nepochopitelné, 

že nemají viditelný spouštěcí moment, a proto nejsou logicky uchopitelné. Tajná služba 

„Secret Servis“ a Americké školské úřady vypracovaly projekt na základě analýzy 

spáchaných násilných činů, jejichž pachatelé byli podrobeni psychologickému 

a psychiatrickému zkoumání. Ve studii byly obsaženy cenné poznatky, 

jak lze včas rozeznat některé charakteristické vzory chování ve škole i mimo ni. [1],[3]  

Na základě výše uvedených skutečností je hlavním cílem navrhnout opatření pro 

minimalizaci těchto událostí. Dílčími cíli práce je definování fyzické ochrany, 

pochopení problému střelby ve škole ze světových zdrojů, charakteristika objektu školy 

a analýza rizik.  
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1 REŠERŠE LITERATURY 

KÜHLING, Anne. School shooting Ursachen und Hintergründe zu extremen 

Gewalttaten an deutschen Schulen. 2. vyd. Vechta: Cricetus, 2009. 351 s. ISBN 978-

393-7870-083. 

Diplomová práce studentky pojednává o příčinách a pozadí extrémního násilí v německých 

školách. Je v ni uveden statistický seznam školních útoků ve světě a dále rozebírá detailně 

aspekty útoky ve Spolkové republice Německo, především profil pachatele 

a vliv sociálních sítí a virtuálních počítačových her na jeho incident. 

 

HEUBROCK, Dietmar, et al. Prävention von schwerer zielgerichteter Gewalt an 

Schulen–Rechtspsychologische und kriminalpräventive Ansätze. 

Polizei & Wissenschaft, 2005, 6.1: 43-57. 

Německá studie závažného násilí a amoku na školách nejprve seznamuje se stavem 

mezinárodních výzkumů. Poté se zabývá sedmi případy, které se staly v letech 

1999 až 2006, které dále vyhodnocuje z hlediska chování pachatelů, rodinné situace, 

školních faktorů, krizových zkušeností pachatele a psychologického a psychiatrického 

chování útočníka. Zamýšlí se nad přístupem ke zbraním a vlivem médií i počítačových  

her. Na závěr před preventivními opatřeními porovnává činy ve Spolkové republice 

Německo a Spojenými státy Americkými a konstatuje, že existuje veliké podobnosti mezi 

těmito činy. 
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HOFFMANN Jens, ROSHDI Karoline, ROBERTZ Frank: Zielgerichtete schwere 

Gewalt und Amok an Schulen. Eine empirische Studie zur Prävention schwerer 

Gewalttaten. Kriminalistik. Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH Heidelberg 

2009, č. 4, s. 196-204. 

Autoři, zde uvádějí, že Spolková republika Německo je po Amerických státech země 

s nejzávažnějšími případy cíleného násilí ve školách a to především v Erfurtu 

a Winnendenu, kde došlo k největšímu počtu úmrtí. Srovnávají tyto činy před řadu  

různých ukazatelů a jejich výsledkem je homogenní obraz těchto činů a psychologie 

pachatelů před činem. Na základě tohoto důsledku se zabývají preventivními přístupy, 

především posuzováním rizika nápadného studenta dle systému DyRiAS. 

School Shootings Analysis [online]. New Jersey: The State of New Jersey, 2003 

 [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: 

www.state.nj.us/education/schools/security/threats/AnalysisofSchoolShootings.pdf 

Stát New Jersey v rámci programu „Commonwealth“ poskytl data o útocích na jeho území, 

z něhož je následně zpracovaná analýza o postupu a taktice školních útoků. 

Analýza rozebírá, v jakých školách nejčastěji dochází k útokům pachatele, věk útočníka, 

vztah ke škole, způsob útoku a zabývá se i časy útoků. Svými poznatky se snaží na závěr 

uplatnit především pro zabezpečení školy, ale i včasného rozpoznání dle chování 

pachatele. 

  

  

http://www.state.nj.us/education/schools/security/threats/AnalysisofSchoolShootings.pdf
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Kapitola se vymezuje problematiku school shootingu především z pohledu právních 

a technických předpisů, které se k ní vztahují. Dále komplexně vymezuje oblast fyzické 

ochrany. 

2.1 Fyzická ochrana  

Zajišťuje komplexní bezpečnost objektu. Snaží se předcházet neoprávněnému 

nakládání s majetkem, to je neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení 

hmotného a nehmotného majetku nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob. 

Systém fyzické ochrany zahrnuje, jak uvádí obr. 1, režimová opatření, fyzickou ostrahu 

a technickou ochranu. Předpoklad, že lze zajistit dostatečnou ochranu pouze jedním 

prvkem fyzické ochrany je mylný. [4],  [5], [7] 

 

Obr. 1 Systém fyzické ochrany 

  

Fyzická 
ostraha 

Režimová 
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Technická 
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2.1.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana spočívá především v bezpečnostních politikách organizací 

či jejich směrnicích viz obr. 2. Cílem je stanovit zásady, pravidla pro oprávnění při pohybu 

zaměstnanců v objektu, vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, způsoby 

nakládání s listinami, kontroly vnášení a vynášení materiálu, klíčový režim atd. 

Pro prosazení režimové ochrany jsou nutné určité směrnice například spisový řád, 

skartační řád, atd.. Návrh opatření by měl být takový, aby nepříliš omezoval pohyb osob 

v objektu a zároveň zajistil požadovaný stupeň bezpečnosti. Problémem není vytvoření 

účinných režimových opatření, ale jejich prosazování a aktualizace. Nejvýznamnější 

je například kontrola vstupu do objektu. [4],  [5], [7] 

 

Obr. 2 Struktura režimových opatření [4] 
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2.1.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu objektů lze provádět vlastními silami, strážnými, zaměstnanci 

soukromých bezpečnostních služeb. Jedná se o ochranu nákladnou, ale velice aktivní 

i efektivní. Funguje i velice často jako preventivní opatření, především svojí kontrolní 

činností. Kontrolní propustková činnost a kontrolní činnost zabraňují neoprávněnému 

vstupu a vjezdu do prostoru i jejich evidenci, vnášení a vynášení věcí, poškozování 

a ničení majetku. Střežení objektu lze tak provádět na vrátnicích či formou pochůzky. 

V případě vzniku mimořádné události v daném prostoru či narušení poplachového 

a zabezpečovacího tísňového systému zajišťuje předání informace a plní další postupy 

dle směrnice příslušného objektu. Mimo jiné realizuje i protipožární a havarijní opatření. 

Plní preventivní roli a zajišťuje dodržování režimové ochrany. Pro zajištění fyzické 

bezpečnosti, předejití bezpečnostní situace je důležitá adekvátní reakce speciálně 

proškolených osob. [7] 

2.1.3 Technická ochrana 

Technická ochrana spočívá v podpoření provádění režimových opatření, zkvalitnění 

činnosti fyzické ostrahy, mimo jiné i v odrazení narušitele, popřípadě ztížení jeho činnosti 

s cílem prodloužit dobu jeho přístupu k chráněným aktivům. V praxi používané technické 

prostředky se dělí na mechanické zábranné systémy a elektronické bezpečnostní systémy. 

[5], [7] 

Mechanické zábranné systémy 

Vývojově nejstarším typem ochrany a základem každé technické ochrany 

jsou mechanické zábranné systémy. Jejich úkolem je po mechanické stránce zabezpečit 

chráněný objekt. Mechanické zabezpečení však ve většině případů lze chápat pouze 

jako doplňkové. Proto se hovoří průlomové odolnosti, to je čas, který je konkrétní 

mechanický zábranný prostředek schopen odolávat napadení různými známými metodami 

a nástroji. Základním úkolem této ochrany je vytvořit takovou překážku, 

k jejímuž překonání je zapotřebí určitý požadovaný časový úsek. Doba překonávání záleží 

na třídě bezpečnosti mechanického zábranného systému, tzn. časem, po který je schopen 

tento prvek odolávat útoku. Časový úsek potřebný k překonání je vymezen jako rozdíl 



8 

 

mezi časem zahájení překonávání mechanických zábranných prostředků a času ukončení 

práce na překonávání viz vzorec 1. 

Δt = t1 – t2 (1) 

Kde:  Δt – potřebná doba k překonání překážky  

 t1 – čas započetí překonávání  

 t2 – čas ukončení překovávání 

Vedle tradičních mechanických prostředků, jakými jsou bezpečnostní dveře, 

zámky, rolety, mříže a bezpečnostní skla do klasické mechanické ochrany řadíme rovněž 

tzv. netradiční prostředky, jako jsou vjezdové závory, automatická vrata, osobní turnikety, 

propouštěcí branky, trezory, trezorové skříně, ale také např. oplocení. Z hlediska zvýšení 

bezpečnosti by měly být prostředky klasické ochrany kombinovány s ostatními druhy 

ochrany, vzájemně se s nimi doplňovat a navzájem se podporovat. 

Jejich odolnost se udává bezpečnostní třídou uvedenou v tab. 1, která přehledně 

podává informace o způsobu napadení mechanického zábranného prostředku v dané 

bezpečnostní třídě. Ta definuje odolnost výrobků např. proti vrtání, páčení, vytržení, 

hrubému násilí, atd. Certifikované výrobky se zařazují dle normy ČSN P ENV 1627 

do šesti bezpečnostních tříd, které jsou znázorněny na obr. 3. Čím je vyšší číslo 

bezpečnostní třídy, tím je i vyšší odolnost výrobku. Každý výrobek, který je zařazen 

do bezpečnostní třídy, je opatřen barvou dle jeho odpovídající kategorie. 

 

Obr. 3 Bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627 [9] 
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Tab. 1 Předpokládaný způsob napadení mechanického zábranného systému [9] 

 

Elektronické zabezpečovací systémy 

 Mezi elektronické zabezpečovací systémy patří, především poplachové, 

zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektrická požární signalizace (EPS), 

kamerové systémy (CCTV) a elektronické systémy kontroly vstupu. 

Hlavní funkce PZTS spočívá v rychlé detekci změn vyvolaných pachatelem 

prostřednictvím soustavy čidel. Avšak pro zásah je důležitý rychlý zákrok ostrahy 

a doplňující mechanické zábranné systémy. PZTS musí být přiřazen stupeň zabezpečení 

ve smyslu ČSN 50 131-1 ed.2. Stupně zabezpečení jsou dle této normy čtyři a jsou dány 

mírou rizika, znalostí pachatele PZTS a nástroji použitých pro překonání (viz tab. 2). 

Signalizace PZTS může být provedena akusticky nebo opticky. Prvky PZTS lze rozdělit 

z prostorového hlediska chráněných zájmů na: 

 perimetrickou ochranu,  

 plášťovou ochranu,  
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 prostorovou ochranu,  

 předmětovou ochranu, 

 tísňově systémy.  

Perimetrická ochrana signalizuje narušení obvodu objektu. Jedná se 

zejména o venkovní čidla pro daný účel vyrobená. Narušení pláště budovy signalizuje 

plášťová ochrana především v případě narušení oken, dveří a balkonů. Oproti tomu přístup 

do chráněného prostoru uvnitř budovy zajišťuje prostorová ochrana, tedy především 

chodby a místnosti. Předmětová ochrana pak upozorňuje na bezprostřední přítomnost 

pachatele u chráněného předmětu a hlavně na manipulaci s ním, například prostřednictvím 

váhových čidel. V neposlední řadě se k ochraně zaměstnanců využívají tísňové systémy. 

Mají skrytou podobu, aby osoba mohla nepozorovaně přivolat pomoc. Kombinací všech 

typů je vytvořena více stupňová ochrana. 

Tab. 2 Stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50 131-1 ed.2. [10] 

 

Elektrická požární signalizace (EPS) zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci 

a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření. Nasazením systému EPS 

je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě 

lidských životů. Velice často EPS ovládá i další prvky, jimiž mohou být doplňková 

zařízení a zařízení bránící šíření požáru. Skládá se z ústředny, linky a hlásičů (obr. 4), 

kde ústředna vyhodnocuje elektrické signály z hlásičů. Jejich provedení může být 
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tlačítkové anebo samočinné. Samočinné hlásiče fungují na různých principech fyzikálních 

jevů, které přeměňují na elektrický signál, jež vyhodnocuje ústředna.  

 

Obr. 4 Schematické zobrazení systému EPS [11] 

Kamerové systémy neboli uzavřené televizní okruhy CCTV (Closed Circuit 

Television) slouží k monitorování venkovních prostranství i prostorů uvnitř budov. Systém 

se může skládat ze statických i otočných kamer a může pracovat ve zcela automatickém 

režimu nebo být ovládán např. ostrahou objektu. Moderní kamerové systémy umožňují 

připojení do sítí LAN případně WAN. Uživatel s dostatečnými přístupovými právy se 

pak může vzdáleně nejen do systému připojit a sledovat živě obrazy z kamer, ale i sledovat 

záznam, případně celé zařízení vzdáleně ovládat. [12] 

Systémy CCTV lze integrací navázat na ostatní systémy v budově. Mezi nejčastější 

součinnosti patří kooperace s PZTS – v případě narušení střeženého objektu lze nastavit 

záznam údajů z kamery. Se systémem EPS probíhá kooperace např. takovým způsobem, 

že se aktivuje kamera v prostoru, odkud přišlo hlášení o požáru. Výstup z kamery je vidět 

na monitorech a lze jej nahrávat na digitální videorekordér, případně rozhodnout, 

zda se nejedná o planý poplach. Je-li budova vybavena také systémem místního rozhlasu, 

je možné do ohroženého prostoru vysílat evakuační hlášení, resp. provádět tísňové 

varování a informování. Systém na zobrazený na obr. 5 bývá rozdělen do čtyř úrovní. 

V první jsou samostatné kamery. Druhá zobrazuje přenosové médium mezi kamerou 

a záznamovým zařízením. U analogových systémů jde o koaxiální kabel, u IP systémů 

je signál přenášen přes síť LAN. Dalším přenosovým médiem může být radiový signál. 

Záznamové zařízení příchozí signál zpracovává a výstupem může být obraz na připojeném 
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zobrazovacím zařízení (monitor, TV) nebo je signál distribuován do sítě LAN, 

kde se k náhledům dostaneme z jednotlivých počítačů v síti. [12] 

 

Obr. 5 Princip CCTV [12] 

Systém kontroly vstupu (Access Control System) slouží k identifikaci oprávněné 

osoby a je zobrazen na obr. 6. Zajišťuje řízení a evidenci přístupů do chráněného objektu 

nebo prostoru na základě přidělených přístupových práv. Tato práva souvisí se stupněm 

oprávnění, časového harmonogramu či bezpečnostní politiky daného objektu. Potom 

následuje identifikace uživatele je dle jeho oprávnění přístup povolen anebo zamítnut. 

Sofistikovanější systémy dokáží sledovat pohyb a přítomnost osob v jednotlivých úsecích 

a měnit za běhu jejich přístupová práva. Rozdílem mezi docházkovým a přístupovým 

systémem je ten, že docházkové systémy u uživatele především monitorují čas a důvod 

průchodu daným místem. Identifikace probíhá heslem, kódem, otázkou anebo má u sebe 

osoba identifikační kartu, přívěsek či pomocí biometrií.  

 

Obr. 6 Systém kontroly vstupu [13]  
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2.2 Právní a technické předpisy 

Kapitola právních a technických předpisů obsahuje deskripci ústavního zákona, 

konkrétně Ústavy České republiky, dalších normativních právních aktů a Evropských 

norem týkající se řešené problematiky. 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Základním pramenem práva je Ústava, která stanovuje v článku 6 odst. 1 a 2:  

„Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. 

Nikdo nesmí být zbaven života.“ [14]  

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších novel 

 V obecné části lze nalézt pojmy, jako jsou nutná obrana a krajní nouze 

a to v hlavě třetí. Je zde definována nutná obrana v § 29 

 „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ [15] 

a dále v předchozím paragrafu (§28) formuluje krajní nouzi: 

 „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno 

toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“ [15] 

vymezuje pojem zbraně v § 118: 

„Zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá 

něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.“ [15] 
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Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších novel 

 V části první obecná ustanovení stanovuje v § 29 odst. 2 

„Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů 

při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech 

s ním souvisejících.“ [16] 

§ 22 vymezuje povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

„Žáci a studenti jsou povinni: 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané 

v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

 Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: 

  c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, 

a změny v těchto údajích. 

 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

 e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle školní matriky a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, 

a změny v těchto údajích“ [16] 

v dalším § 30 je určen školní a vnitřní řád 

„Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní 

řád upravuje: 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných 

zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky, 
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 b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 

 c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů 

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí, 

 d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, 

žáků a studentů. [16] 

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 275/2000 – 22 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 

Zaměřuje na celou škálu sociálně patologických jevů. Vymezuje minimální 

preventivní programy na úrovni škol a školských zařízení, role jednotlivých institucí a 

definuje funkci školního metodika prevence. Šikanování žáků škol a školských zařízení 

označuje za jeden z vážných negativních jevů. [17] 

 

Evropskou unií byly vydány normy zabývající se prevencí kriminality. Danou 

normu vždy zpracovala určitá země a ostatní země ji připomínkovali. Normy se zabývají 

kriminogenními faktory, opatřeními k minimalizaci rizik z nich plynoucích. Poskytují 

návod, jakým způsobem vyloučit nebo omezit škody, vznikající následkem trestné 

činnosti, a prostředky jakými toho lze dosáhnout. Pro školská zařízení byla v plánu 

do těchto norem zahrnout, bohužel zatím nebyla dosud francouzským týmem zpracována 

i přesto, že všechny ostatní normy jsou již zpracovány. [18] Jedná se o normu 

ČSN  CEN/TS  14383-6 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 5: Školy [18]. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Kapitola uvádí metody využité při zpracování práce. Byly použity následující 

obecné a specifické metody.  

3.1 Obecné metody  

Analýza 

 Jedná se rozložení zkoumaného problému na dílčí složky, které se stávají 

předmětem dalšího bádání. Metoda byla použita zejména v kapitole studie útoků 

na školách. 

Dedukce  

Je proces usuzování na základě premis, dochází k závěru z těchto předpokladů. 

Byla aplikována pro návrh opatření ve školském zařízení. 

Deskripce  

Metoda založená na popisu či opisu byla využita pro popis fungováním fyzické 

ochrany v objektu školy a kapitoly věnující se charakteristice školy.  

Indukce 

 Je zkoumání jednotlivé události na základě, z které je potom vyvozován obecný 

závěr. Indukce bylo využito zejména k identifikaci nejčastějších možností průniku 

pachatele do školy, tvorbě bezpečnostních opatření, porovnání činů v USA a SRN. 
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3.2 Specifické metody  

Brainstorming  

Skupinová metoda zaměřená na vymyšlení co nejvíce nápadů na dané téma. 

Její podstatou je, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, 

než by vymysleli jednotlivě. Prostřednictvím brainstormingu je řešena SWOT analýza 

a analýza scénáře.  

SWOT analýza 

Je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Je velmi univerzální a jednou 

z nejpoužívanějších technik, její využití v praxi je velmi široké. Jádro metody spočívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 

skupin (tj. faktory vyjadřující silné (strengths) nebo slabé (weaknesses) stránky 

zkoumaného objektu a faktory vyjadřující jeho příležitosti (opportunities) 

a hrozby (threats). [19] Pro práci byla použita pro celkové posouzení systému fyzické 

ochrany školy. 

Analýza scénáře 

Je určena k vypracování popisných modelů ukazujících, jak může budoucnost 

dopadnout. Může sloužit k identifikaci rizik pomocí zohlednění možného budoucího 

vývoje a prozkoumání jejich logických důsledků. Lze ji použít k rozhodování o politice 

a při plánování budoucích strategií i ke zvážení stávajících činností. Často bývá využita 

pro předvídání vývoje a průběhu hrozeb, příležitostí a lze ji použít pro všechny 

typy rizika. [20] 

Ishikawův diagram 

Autorem digramu rybí kosti je prof. Kaoro Ishikawa, podle něhož také získala 

název. Jedná se o jednoduché grafické znázornění zobrazující příčiny a následky. 

Využívá principu brainstormingu. Uplatnit ho je možné zpětně (když dojde k nějaké 

události či pro dohledání příčiny), nebo také jako preventivní opatření (pro zjištění, 

na jaké oblasti je třeba se zaměřit, aby nedošlo k nežádoucímu následku).  [20] 

  

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
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Analýza příčin a důsledků (FMEA) 

Tato strukturované metoda slouží k identifikaci možných příčin nežádoucí události 

nebo problému. Pomocí ní jsou uspořádány možné přispívající faktory do kategorií, 

takže mohou být zohledněny všechny možné hypotézy. Informace jsou seřazeny 

do diagramu typu rybí kost (Ishikawůw digram) nebo do diagramu v podobě stromu. [20] 

Multikriteriální analýza 

Rozhodovací analýza je jedním z nástrojů, který pomůže s rozhodnutím v případě, 

že existuje několik kritérií, podle kterých hodnotíme jednotlivé. Počet kritérií zde není 

omezen.  

Úkolem rozhodovací analýzy je přehledně zpracovat dostupné informace a pokud 

možno objektivně je zanalyzovat s cílem doporučit jednu, nebo několik málo 

variant k realizaci. [21] 
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4 STUDIE ÚTOKŮ NA ŠKOLÁCH 

V této kapitole jsou analyzovány útoky ve školách nejprve z pohledu celosvětového 

a dále z pohledu Spojených států Amerických („USA“), Spolkové republiky Německo 

(„SRN“) a poté České republiky („ČR“). Dále je provedena jejich komparace 

se zaměřením na některé odlišnosti. 

V příloze 1 jsou uvedeny vážné incidenty cílené střelby ve školách již od roku 

1975 do konce roku 2012. Tabulka zahrnuje celkem 120 školních útoků. Z nichž drtivá 

většina (94 případů) se stala v USA. Lze jmenovat i další uvedené země jako například: 

Kanada, Německo, Brazílie, Saúdská Arábie, Bosna a Hercegovina, Argentina, Švédsko 

a Nizozemí. Do roku 2012 se stalo obětí útoků na školách celkem 794 osob, v nichž bylo 

zabito 355 mladých lidí a 439 mladých lidí bylo zraněno.  

Příloha 1 je rozdělena na rok, v němž došlo k události. Dále jsou činy děleny dle data 

a místa uskutečnění. Místo je členěno na stát a místo útoku. V dalším sloupci jsou 

informace o věku a pohlaví pachatele. Sloupce počet mrtvých a počet zraněných uvádí, 

kolik osob bylo zraněno či při činu zemřelo.  

Graf 1 znázorňuje počet útoků  pro daný rok. Je zde jasně patrný nárůst těchto činů 

od 90 let, který dosahuje svého vrcholu mezi lety 2000 – 2002. Od roku 2002 se počet 

školních střeleb na několik let výrazně klesl, ale od roku 2006 je vidět opět nárůst.  
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Graf 1 Počet útoků na školách v jednotlivých letech 

Graf 2 zobrazuje počet zraněných za rok, v němž došlo k incidentu. V letech  

1988-1992 a 1997-2002 viz graf 2, ve kterých došlo k několika střelbám na školách, mají 

tato rozmezí let největší počet zraněných. Výjimkou je škola v Německém městě Emsdett 

v roce 2006 se sedmatřiceti zraněnými osobami. Graf 3 pak vyobrazuje přehled o počtu 

usmrcených osob při incidentu. 

 

Graf 2 Počet zraněných za rok 
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Graf 3 Počet obětí zabitých za rok 

Graf 4 názorně uvádí komparaci počtu zraněných a počtu fatálních případů 

z dvou předchozích grafů. Vyplývá z něj neexistující souvislost mezi počtem zabitých 

nebo zraněných. Srovnáme-li údaje o jednotlivých střelbách provedených ve školách, 

tak ve většině případů je relativně malý počet obětí. Výjimkou jsou pouze případy 

v Montrealu v roce 1989 a Littletonu v roce 1999, v obou těchto případech je počet 

zraněných a mrtvých mnohem vyšší než jakékoli jiné případy.  

 

Graf 4 Porovnání obětí školní střelby 
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Graf 5 níže zobrazuje věk pachatelů, v němž se dopustili útoku na škole. 

Studie se zabývá celkem 118 útočníky na místo 122, který by odpovídal počtu případů 

střeleb, jelikož do dvou činů byli zapojeni dva pachatelé a u tří věk nebyl zveřejněn. 

Z grafu vyplývá, že jen malou část tvoří činy pachatelů ve věku 11 až 12 roky a 20 až 53. 

Hlavní věk pachatele se tak pohybuje v intervalu 13 - 19 let. Světový průměrný věk 

pachatele vyplývající z této studie je 19 let. 

 

Graf 5 Věk pachatelů školních střeleb 

4.1 Řešená problematika ve Spojených státech Amerických 

Program společenství kritické infrastruktury „Commonwealth Critical 

Infrastructure Program“ [22] provedl analýzu střelby ve školách v letech  

1992 – 2012 k identifikování zákonitostí (vzorů) v útočníkově chování nebo taktiky, 
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Graf 6 zobrazuje, na jakých typech škol se útoky staly, převážná část úkolů byla 

spáchána na úrovni "Secondary education" a "High school". Většina útočníků byli muži 

(96 %) ve věku mezi 13 až 19 lety (62 %), kteří současně byli studenty dané školy, 

viz obr. 7 a graf 7. V 97 % případů byl útok proveden jednotlivcem. 82 % studentů 

vstoupilo do školy nebo na pozemek školy bez jakékoli překážky s ukrytou zbraní (žádné 

bezpečnostní opatření jak uvádí graf 9, např. detektor kovů). Průměrný počet zbraní 

na pachatele, jak uvádí graf 10 se blíží dvěma kusům zbraně. Z toho 7 % pachatelů 

si s sebou vzala nůž, 4 % se vyhrožovalo improvizovaným nástražným systémem 

 a 1% vyhrožovalo bombou. Z celkového počtu útoků se 42 % konalo v dopoledních 

hodinách (graf 8), kdy začínal školní den. Zatímco incidentům a střelcům nesedí jednotný 

profil, střelci mají často spojení se školou, která má bezproblémový (nezabezpečený) 

vstup. Místa útoků jsou graficky zobrazeny na obr. 8, kde číslo znázorňuje počet útoků 

na daném místě. Je zde zřejmé, že nejvíce útoků bylo spácháno na hlavní chodbě, 

ve třídách a před budovou. Mezi další taktiku útoků pachatelů je z 9 % braní rukojmí, 

 3 % typu sniper a založení požáru k nalákání obětí bylo užito ve 4 % případů. 

V mnoha případech bylo zjištěno, že alespoň jedna osoba zná některé aspekty 

z útočníkova záměru před útokem a nenahlásila to. V 87 % případech je způsobeno žádné 

až 3 smrtelná zranění. Tři exemplární případy představovaly 45 % všech úmrtí. Ze studie 

vyplývá, že školy by měly být preventivně informovány o všech možných scénářích, 

jak si útočník může počínat.  
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Obr. 7 Zobrazuje průnik mezi pohlavím, vztahem ke škole a věkem útočníka [22] 

 

 

Graf 6 Procentuální zobrazení přehledů případů na školách [22] 
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Graf 7 Procentuální zobrazení vztahu pachatele ke škole [22] 

 

 

Graf 8 Procentuální zastoupení, v jakých hodinách byly napadeny školy [22] 
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Graf 9 Procentuální zastoupení druhů vstupu pachatele do objektu [22] 

 

 

Graf 10 Procentuální zastoupení počtu zbraní využitých při útoku [22] 
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Obr. 8 Místa a četnost útoků [22] 

4.1.1 Profil pachatele 

Na základě vyhodnocení dvanácti případů byl sestaven profil pachatele school 

shootingu, z nichž vyplynula charakteristika pachatele, který se dopouští násilného činu 

z potřeby se pomstít a s přáním mediálně se proslavit. Odborný název pro tento typ 

pachatele je „classroom avanger“. Projevuje se ve svém okolí jako nenápadný a spíše 

depresivní mladík, který plánuje svůj čin dlouho předem, a to většinou s použitím zbraně 

svých rodičů. 

Z výzkumu [27] lze odvodit tyto závěry pro School shooting:  

 jedná se o zvláštní formu násilí mládeže, méně často je provázena konzumací 

alkoholu a drog, špatnou školní docházkou a prohřešky proti veřejnému pořádku; 
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 osobnostní charakteristika pachatele je spíše introvertní a samotářská; 

 u pachatelů z útoku provedených v USA byly prokázány depresivní symptomy 

až sebevražedné pokusy; 

 přímo, nebo nepřímo oznámení svého činu předem; 

 mezi stupeň ke spáchání činu pachatelem jsou většinou rozeznatelné pocity urážky 

nebo zhroucení stabilizačních okolností v životě mladistvého. 

4.1.2 Preventivní opatření  

Americké ministerstvo spravedlnosti s dalšími orgány financovalo výcvikový 

program – kurz „active-shooter“ (ALLERT). Vznikl z obav narůstajícího počtu incidentů, 

dalším důvodem byla střelba ve škole v městě Littleton, ve státě Colorado. Cílem kurzu 

ALERRT je lépe připravit policejní důstojníky na možnou situaci na místě incidentu. 

Původně kurz probíhal pouze ve městě San Marcos, nacházejícím se ve státě Texas. 

Následně se kurz v důsledku tragédie v Sandy Hook, státě Connecticut, dále rozšířil. 

 Od svého založení v roce 2002, ALERRT proškolil více než 40.000 policistů s náklady 

přesahujícími 26 milionů dolarů. Jedním z nabízených kurzů je šestnácti hodinový základní 

kurz „active-shooter“. Jeho cílem je připravit účastníka především na zvládnutí první 

pomoci, izolování se, odvrácení a ukončení hrozby. Kurz mj. zahrnuje střelbu a pohyb, 

principy týmového pohybu, taktiku záchranných týmů, manipulaci s improvizovaným 

výbušným systémem. [25] 

4.2 Řešená problematika ve Spolkové republice Německo  

Studie vychází ze sedmi případů (tab. 3), které se staly ve Spolkové republice 

Německo v letech 1999 až 2006. Zejména události v Emsdettenu a v Erfurtu patří mezi 

celosvětově nejhorší události tohoto typu s obzvláště vysokým počtem obětí. 

Počet zraněných osob se ve všech případech pohybuje mezi 0 až 37. V případě, kdy bylo 

sedmatřicet zraněných, mělo šest osob střelná zranění, jedno zranění bylo způsobeno 

granátem. Čtrnáct osob utrpělo šok a šestnáct policistů se přiotrávilo kouřem. [26], [27] 

Při nejnásilnějším provedeném činu bylo 16 osob útočníkem usmrceno. Oproti 

tomu existují dva případy, kde mimo pachatelů žádných dalších obětí na životech nebylo. 

V šesti případech bylo cíleně útočeno na učitele, v 28,6 % případů na žáky, v 42,9 % 
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případů i další osoby (sekretářka, školník, policisté). Mladiství pachatelé si většinou 

předem dobře rozmysleli, koho chtějí napadnout a před svým skutkem to dávali různými 

způsoby najevo. V případě, že by jim v jejich činu někdo bránil, zaútočili by i na něj. 

Jeden čin byl spáchán na policistu. [26], [27] 

O sebevraždu se hned po činu pokusilo pět pachatelů (71,4 %). Avšak dvěma se to 

nepodařilo z důvodu, že po střelbě pachatel upadl do kómatu a v dalším případu byla 

pachateli v čas odejmuta zbraň. [26], [27]  

Tab. 3 Seznam útoků na Německých školách v letech 1999 až 2009 [26],[27] 

Rok Datum Místo 
Věk 

pachatele 
Pohlaví 

pachatele 
Počet 

mrtvých 
Počet 

zraněných 

1999 9.11. Meissen 15 M 1 0 

2000 16.3. Brannenburg 16 M 1 0 

2002 19.2. Freising 22 M 3 3 

2002 26.4 Erfurt 19 M 12 1 

2003 2.7. Coburg 16 M 0 1 

2006 20.11. Emsdetten 18 M 0 37 

2009 11.3. Winnenden 17 M 15 9 

 

4.2.1 Profil pachatele Spolkové republice Německo 

 Věk pachatelů ve Spolkové republice Německo se nachází v rozmezí 15 až 22 let, 

tj. v průměru 18 let. Průměrný věk v Německu je nižší než se uvádí v mezinárodních 

statistikách. Útočníci byli převážně chlapci německé státní příslušnosti. Pouze jeden 

pachatel se v 7 letech přistěhoval s rodiči z východní Evropy a to. [26], [27] 

Všichni pachatelé bydleli se svými nerozvedenými rodiči, kromě jednoho, který byl 

ubytován na internátu, ale k rodičům jezdil pravidelně každý týden. Pocit méněcennosti 

pravděpodobně může vycházet z úspěšnějších sourozenců, který měl každý pachatel. [26], 

[27] 

Koníčky jako je střelba a zbraně ve svém volném čase měli čtyři ze sedmi 

pachatelů. Více než polovina pachatelů byla převážně samotáři a před činem se izolovali 

od sociálních kontaktů. Ve 2/3 případů měli o pachatele starost blízké osoby. [26], [27] 
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Rodiče pachatele měli většinou středoškolské vzdělání, někteří z nich dosáhli 

i vysokoškolského. Změny chování u mladistvých útočníků byly pozorovány jejich 

blízkými osobami, které si o ně dělaly starosti. Útočníci byli muži nesportovního 

charakteru, kteří neměli úspěch u děvčat. [26], [27] 

4.2.2 Osobnostní faktory pachatele 

Nejčastějším druhem školy, kde k činu došlo, byly tzv. reálky (graf 11). Většina 

pachatelů měla ve škole disciplinární problémy, průměrného prospěchu dosáhli 

tři pachatelé a špatného pak zbývající čtyři. Bývalými žáky školy byly celkem 

tři pachatelé. Zbývající byli žáci školy, ve které k protiprávnímu činu došlo. Z nich dvěma 

hrozilo z těchto škol vyloučení. Spolužáci dokonce dva pachatele podněcovali k činu 

a podporovali je. Dokonce v jednom případě došlo k podstrčení zbraně pachateli. 

Z preventivního hlediska je tedy významné věnovat výjimečnou pozornost i spolužákům. 

[26], [27] 

 

Graf 11 Incidenty dle typu škol v Německu [26], [27] 
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4.2.3 Preventivní opatření 

 „Systém bezpečná škola“ je program, který vypracovali němečtí odborníci pro 

další vzdělávání učitelů na úseku prevence násilné školní kriminality. Pro hodnocení rizik 

u nápadných žáků byl vyvinut „Dynamický systémem analýzy rizik - (DyRiAS)“. 

Pro praxi lze z Dynamického systému analýzy rizik odvodit tyto poznatky a závěry [26], 

[27] 

 Rozeznatelná psychologická charakteristika u pachatelů: 

Jedná se o zoufalství a deprese, velké fantazie a pocitů příkoří. Tento vzor chování 

naznačuje narcistické problémy, při nichž se jedná o kompenzaci pocitů méněcennosti. 

Jestliže se žák stane nápadným dalšími způsoby chování, jako je např. vyhrožování nebo 

oznamování útoku, jedná se u něj o výskyt možných narcistických problémů, které 

vyžadují psychologickou, psychiatrickou a pedagogickou intervenci.  

 Cílený násilný čin ve škole je konečným bodem krizového procesu: 

Podílejí se na něm psychické, situační a interaktivní aspekty. Cesta vývoje 

až k násilnému činu je doprovázena zásadně rozeznatelnými varovnými signály v chování 

i v komunikaci žáka. Nikdy zde nejde o jednotlivé způsoby chování, nýbrž vždy o otázku, 

zda se rizikové vzory chování nechají rozeznat. Takový pohled tvoří východisko 

k včasnému rozeznání problematických vývojů chování, která mohou vyústit v násilí 

pachatele proti sobě a jiným osobám. Přitom v následné intervenci jde většinou o podporu 

a řešení krize, ale málokdy o represi.  

 Plánování činů a existující násilnické fantazie mladistvých: 

Projevují se navenek, často ve škole samotné a vůči vrstevníkům. Tento fenomén je 

pro prevenci těchto činů velmi významný. Je tedy nutné dále vzdělávat školní krizové 

týmy v tom, jak v dané škole zvyšovat pozornost a citlivost učitelů a žáků vůči zmíněným 

varovným signálům.   

 Spáchání činů bývalými studenty: 

Z důvodu, že činy v německých školách byly spáchány i bývalými studenty školy, 

jeví se jako smysluplné, aby byl zřízen management přesahující kompetenci školy 

nebo dokonce příslušného školského úřadu, který by dále pečoval o bývalé žáky, 

kteří na sebe upozornili výhrůžkami uvedeného druhu.  
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 Vysoký efekt nápodoby těchto činů zejména v důsledku jejich medializace:  

Důležité je pachatele důsledně anonymizovat, o činu podávat co nejstručnější zprávu. 

4.3 Komparace událostí v Německu a Spojených státech Amerických 

V Německu a v USA byly cíleně porovnány tyto násilné delikty. I přestože byla 

německá studie zaměřena více psychologicky, oproti tomu americká studie spíše 

sociologicky, výsledky byly překvapivě obdobné. Především podle společných znaků 

spáchaných činů jako jsou: samotářské chování; rodinná situace; znaky deprese; 

sebevražedné náznaky; jinými vysmíván a ponižován; citlivost na kritiku, posměch 

a odmítnutí; zájem o zbraně/armádu; přístup ke zbraním nebo pokus o to; ukazování 

zbraně nebo vyhrožování jejím držením; idealizace jiných násilných pachatelů; krátce 

předtím publikovaný v masmédiích násilný útok. [26] 

Na základě těchto studií se lze domnívat, že existuje skutečně jednotný mezinárodní 

fenomén „school shootingu“. Díky vlivu masmédií od sebe provedení jednotlivých útoků 

pachatele kopírují. Přitom klíčovou roli hraje se svými informačními možnostmi 

zejména internet. [26] 

4.4 Řešená problematika v České republice 

I v České republice se začínají objevovat případy, které mají vysokou míru 

podobnosti se světovým school shootingem. Především se jedná o činy, které jsou spojeny 

se šikanou u nás. Příkladem může být útok na vychovatele v Králíkách či v Havířově. 

Složky integrovaného záchranného systému uzpůsobují své postupy prostřednictvím 

školení „Aktivní střelec“, které se konalo minulý rok v jednotlivých krajích. Školští 

pracovníci prostřednictvím tohoto kurzu jsou vzděláváni, jak se zachovat v těchto situacích 

a i jak rozpoznat možného pachatele. [3] 
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4.4.1 Typová činnost school shootingu 

Tato typová činnost PČR se zabývá způsoby provedení činu a jakým způsobem 

na něj zareagovat, Útočník nebere rukojmí, nemá dlouhodobý životní plán (často končí 

takové to útoky sebevraždou), nechce bojovat s PČR a jeho uspokojením je strach obětí. 

Dále profilem typickými profilovými znaky pachatele, podle nichž lze tento čin poznat. 

Je to tzv. metoda v systému metodiky kriminalistiky.  

Typickými profilovými znaky pachatele jsou [3]: 

 izolace, osamělost, nenápadnost; 

 preciznost, trpělivost; 

 důraz na přípravu (sluchátka, náboje, oblečení, doprava); 

 znalost prostředí (vazba na prostředí); 

 záliba ve zbraních, adrenalinových sportech; 

 systematičnost, plánovitost; 

 mnohdy přesvědčení o dopadu činu (mediální ohlas); 

 počítá s úmrtím (většina končí sebevraždou). 
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5 ANALÝZA VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Škola, ve které je provedena analýza školského zařízení z hlediska průniku 

pachatele do objektu a provedení útoku, tedy vůči fenoménu „School shootingu“ je úplnou 

základní školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 2013/2014 má školské 

zařízení 400 žáků, ovšem jeho kapacita je až 620 žáků. Otevřena byla v říjnu v roce 1982. 

Od roku 1988 je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků a v roce 2004 se stala fakultní 

školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.  Pro žáky je ve škole k dispozici logoped, 

speciální pedagog a školní psycholog. [28], [29] 

5.1 Popis objektu školského zařízení 

Objekt se nachází mezi panelovou výstavbou a rodinnými domky – (obr. 9). Jedná 

se o až tříposchoďovou budovu s plochou střechou, která má podsklepení. Budova školy 

je tvořená čtyřmi průchozími pavilony A, B1, B2 a C, které jsou znázorněny na (obr. 10). 

V budově školy se nachází 18 kmenových tříd, 12 pracoven, společenská místnost a dvě 

tělocvičny. Součástí školy je venkovní areál s hřištěm, pozemkem a částí, která slouží 

jen pro družinu. V blízkosti školy se nachází ve vzdálenosti 500 metrů vlaková stanice, 

kde osobní vlaky zastavují každých cca 20 minut. 
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Obr. 9 Letecký pohled na areál a okolí školského zařízení [30] 

 

 

Obr. 10 Letecký pohled na školské zařízení s označením pavilonů [30] 



36 

 

Pavilon A, jehož orientační plán prvního nadzemního podlaží je znázorněn 

na obr. 11, je hlavním blokem celého komplexu ZŠ. Má tři nadzemní podlaží a slouží jako 

hlavní vstup do ZŠ. V prvním nadzemním podlaží tohoto pavilonu se nachází byt školníka, 

vrátnice, prostor šaten, sklady potravin, výtah na potraviny. Školní družina a kabinety 

vychovatelů, knihovna, studovna, sklady nábytku a šatna personálu se sociálním zařízením 

jsou umístěny v druhém nadzemním podlaží. V třetím nadzemním patře je situována školní 

jídelna, z které je možné vstoupit na balkony. Školní jídelna se v současné době používá 

pro evidenci a výdej obědů čipy. Další část tohoto podlaží je využívána jako kuchyň, sklad 

potravin a kancelář. 

 

Obr. 11 Plán pavilonu A – 1. nadzemní podlaží 
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Stejný počet podlaží mají i pavilony B1 a B2, které jsou proti sobě zrcadlově 

otočeny.  Pavilon B1 je využíván pro učebny prvního stupně, kabinety učitelů prvního 

stupně, učebnu pracovního vyučování (obr. 12). Žákům druhého stupně je pak určen 

pavilon B2. V tomto pavilonu jsou mimo kabinetů učitelů a běžných učeben také tyto 

účelové studovny: hudebna, kreslírna, cvičné kuchyně a studovna cizích jazyků. Z učeben 

1. třídy a počítačové učebny je přímý vstup do zahrady.  

 

Obr. 12 Plán pavilonu B1 – 1. nadzemní podlaží 
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Pavilon C má jako jediný dvě nadzemní podlaží a tvoří ho dvě hlavní křídla, 

v každém po jednom schodišti. Obě křídla jsou v přízemí propojena chodbou. V prvním 

podlaží (obr. 13) se nacházejí dvě tělocvičny, šatny tělocvičen, sprchy, sociální zařízení, 

kabinet tělocviku, sklady nářadí pro tělocvičnu, údržbářská dílna a sklad inventáře školy. 

V druhém podlaží se nacházejí dílny, kabinet a sociální zařízení. 

 

Obr. 13 Plán pavilonu C – 1. nadzemní podlaží 

5.2 Popis stavu zabezpečení 

Následující kapitola popisuje současný stav fyzické ochrany ve školském zařízení. 

Zaměřuje se především na současná opatření zavedená z hlediska režimové ochrany, 

fyzické ostrahy a technické ochrany. 

5.2.1 Režimová ochrana 

Na základní škole jsou zavedena režimová opatření pro vstup a výstup osob 

z objektu, pohyb osob ve škole a jeho částech, jež jsou vymezena školním řádem, vnitřním 

řádem školy a provozním řádem školní jídelny.  
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Běžný provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6,30 do 17,30 hodin. Školní 

budova se pro žáky otevírá v 7,15 hodin dopoledne a 20 minut před začátkem odpoledního 

vyučování. Pro školní družinu („ŠD“) se otevírá již v 6,30. V jinou dobu vstupují žáci 

do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický 

dohled. Dohled nad žáky mimo vyučování je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní 

budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá (např. dozor 

na chodbách během přestávek). Budova se uzavírá po ukončení ŠD v 17,30. [28][29] 

Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená – 

v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. 

V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 

Šatny a šatnové skříňky s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten 1. stupně 

má služba ve vrátnici, na 2. stupni si žáci uzavírají skříňky sami. Uzavření všech šaten 

kontroluje v 8.00 hod. a průběžně během výuky vrátná. [28][29] 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je pověřenými 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Při odchodu žáků domů 

(z budovy ven) provádějí dohled podle příslušného plánu pedagogové. Každý z pracovníků 

školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy 

a zajistit, aby se nepohybovaly nekontrolované osoby po budově. [28][29] 

O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velká přestávka je 

za příznivého počasí určena k pobytu dětí mimo budovu školy (v areálu zahrady a školního 

hřiště). Výdej obědů probíhá od 11.30 - 11.50 hod. pro pracovníky nedalekého Městského 

úřadu a od 11.50 -  14.00 hod. pro zaměstnance a žáky ZŠ. V odůvodněných případech 

mohou pracovníci Městského úřadu za účelem výdeje obědů vstoupit do objektu školy 

i mimo jim vymezenou dobu. [28][29]  

Všichni žáci jsou povinni chovat se při pobytu ve škole i mimo školu tak, 

aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Chovají se k sobě vstřícně 

a ohleduplně, navzájem si pomáhají. Žákům není v době mimo vyučování povoleno 

zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 

 mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, 

nebo pedagogickému dozoru. [28][29] 
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Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky, 

kteří jsou přihlášeni, do školní družiny vychovatelkám družiny. Ostatní odvádí do šaten 

a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházejícími 

z budovy vykonává další příslušný pedagog. [28][29] 

Návštěvy školy používají ke vstupu hlavní vchod a svůj příchod zapíší ve vrátnici. 

Hovořit s vyučujícími je možno po předběžné dohodě výjimečně ráno od 7.25 do 7.40 hod. 

a po skončené vyučovací povinnosti pracovníka. Je zakázáno vstupovat do tříd během 

vyučování. Pohovory rodičů s pedagogickými pracovníky je možno uskutečnit 

dle předběžné domluvy v čase, který je určen ke konzultacím. Rodiče se mohou 

telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodnout i na jiném termínu konzultace. 

[28][29] 

Do školy je přísně zakázáno nosit veškeré omamné a návykové prostředky (alkohol, 

cigarety atd.), nebezpečné předměty a cenné věci. [28][29] 

5.2.2 Technická ochrana  

Technická ochrana ve školském zařízení, je soustředěna na ochranu perimetrickou, 

plášťovou, prostorovou. Předmětová ochrana není subjektem realizována. 

Perimetrická ochrana budovy je zajištěna kovaným plotem o výšce 1,2 metru. 

Plot je umístěn okolo pavilonů B1, B2 a C a napojuje se na pavilon A. Je osazen kovovými 

vrátky a brankou pro vjezd zásobování jídelny, oboje jsou zabezpečeny cylindrickou 

vložkou.  

Plášťová ochrana je tvořena pláštěm budovy z panelu o šířce 300 až 350 mm 

a otvorovými výplněmi. Okenní výplně jsou téměř všechny vyměněny z původních 

dřevěných rámů, za dvouvrstvé sklo v rámu plastovém. Hlavní vstupní dveře do objektu 

jsou dvoukřídlé o šířce 160 cm s kovovým rámem ve skleněném provedení, zajištěné 

bezpečnostní cylindrickou vložkou. Hromosvod budovy je zajištěn kováním. 

Administrativní místnosti jsou zabezpečeny okenní fólií a magnetickým dveřním 

kontaktem. 

Prostorová ochrana budovy je zabezpečena poplachovým zabezpečovacím 

a tísňovým systémem, který signalizuje narušení konkrétní místnosti objektu. Signalizace 

PZTS je vyvedena do zaměstnancova bytu, kde je umístěna její ústředna a je dále napojena 
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na Městskou polici. V případě poplachu zaměstnanec školy zkontroluje budovu 

a při zjevném narušení (rozbití okna) upozorní policii. Před družinou je umístěna kamera, 

která monitoruje vstup do místnosti. I některé další místnosti jsou speciálně zabezpečeny 

PZTS čidly, a to především pomocí pohybových čidel – pasivních infračervených čidel 

(PIR) z důvodu, že se v nich nacházejí osobní údaje a peněžní prostředky školy. Systém 

PZTS je do zabezpečeného režimu aktivován při večerním odchodu posledního 

zaměstnance ze školy. 

5.2.3 Fyzická ostraha 

Je realizována zaměstnanci školy k zabezpečení osob a majetku a především 

kontroly vstupujících osob do objektu v průběhu pracovního týdne. Ranní vstup do školy je 

možný prostřednictvím hlavního a vedlejšího vchodu. U hlavního vchodu střeží vstup 

„zaměstnanec školy A“ – učitel dle rozpisu, a to v čase od 7,15 hod. do 8,00 hod. 

Poté je hlavní vstup na zazvonění, přijde-li někdo do školy později. U vedlejšího vchodu 

stojí při příchodu dětí do školy „zaměstnanec školy B“ – učitel dle rozpisu, a to ve stejném 

čase jako „zaměstnanec A“ u hlavního vchodu a poté se vchody po 8,00 hodině zamykají. 

„Zaměstnance C“ střídá „zaměstnance A“ a má na starost příslušný vchod od 8,00 hod. 

do 17,30 hod. Možný východ z objektu je ještě možný z prostoru tělocvičny, ale klíč se 

vydává pouze proti podpisu např., jestliže jde celá třída s učitelkou ven. 

Při odchodu ze třídy po každé hodině učitel kontroluje uzavření oken. Dle školního 

řádu mohou okna otevírat pouze učitelé, nikoliv žáci. Při večerním úklidu školy jsou opět 

okna zkontrolována, zda jsou uzavřená. Při večerním odchodu je budova zakódována. 

5.3 Hodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu 

Po vizuální prohlídce a dialogem se zaměstnanci bylo zjištěno několik nedostatků. 

Pozitivně bych zhodnotila přístup k řešení a správnému nastavení režimových opatření 

v budově. Ale vstup do objektu a jeho kontrola, především v ranním době není v praxi 

zcela prováděna dle stanovených režimových opatření. Vstup do objektu je velice 

nepřehledný pro příchozí osoby, jelikož není vidět na tzv. vrátnici, jestli se zde někdo 

vůbec nachází a dále i průchod přes šatny. Osoba, která zde vstupuje poprvé ani netuší, 

že tu nějaká vrátnice je. Dále bylo zjištěno, že vzdělávací akce typu „Aktivní střelec“ 

se účastnili ze školského zařízení pouze dva pedagogové z celkového počtu 31 pedagogů 
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6 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Analýza řešené problematiky byla provedena třemi vybranými metodami. SWOT 

analýza byla provedena z důvodu identifikace silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb a následnému vytvoření strategií, které lze využít jako podklad pro návrh 

možných zlepšení. Dále byla použita analýza scénářů. Analýza scénářů slouží k predikci 

vývoje možné situace, které se mohou nastat. Na základě třech určených scénářů 

lze navrhnout určitá protiopatření. Pro analýzu zdrojů rizik základní školy vůči fenoménu 

school shootingu byl zvolen Ishikawův diagram. Analýza způsobů a důsledků poruch byla 

provedena pomocí metody FMEA. 

6.1 SWOT analýza 

Základ metody spočívá v rozboru a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř níže uvedených základních skupin viz tab. 4.  Zaměřuje se na řízení 

rizik, pomáhá jim předcházet a případně volí opatření. Pro vyspecifikování jednotlivých 

např. silných stránek bývá využit brainstorming specialisty na oblast, kterých se SWOT 

týká. Po brainstormingu se vše roztřídí dle závažnosti k záměru použití SWOT. [19] 

Tab. 4 Schématické zobrazení faktorů SWOT 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 

Postup provedení SWOT analýzy lze rozdělit na základní fáze: 

1. Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace; 

2. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z prostředí; 

3. Tvorba matice SWOT; 

4. Vytvoření strategií. 

 



43 

 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je maximalizace přednosti a příležitosti 

a minimalizuje své nedostatky a hrozby. Dále jsou navrženy strategie vycházející 

ze SWOT analýzy: 

 S+O (maxi - maxi) strategie; 

 W+O (mini - maxi) strategie; 

 S+T (maxi - mini) strategie; 

 W+T (mini - mini) strategie. 

SWOT analýza - tab. 5 vychází z předchozí kapitoly charakteristiky školy. 

Byla sestavena z brainstormingu s týmem osob a vedením školy, dále i pohlídka školy. 

Navržené aspektů pro analýzu SWOT byly následně konzultovány s vedením školy a 

vybrány ty nejdůležitější.  

Tab. 5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Školení zaměstnanců 
Nedostatečný systému kontroly vstupu u 

vstupů do objektů 

Snaha a zodpovědnost a zlepšení 

současného stavu 
Nekontrolování vnášených věcí 

Kontrola učeben Lhostejnost personálu 

PZTS Nezajištění důsledné fyzické ostrahy 

Kamerový systém Nerespektování interních předpisů 

 

Výměna zaměstnanců při střídání u 

vchodu 

    

Přehledné označení vstupu a povinnosti 

vstupujících osob 
Vnesení jakékoliv zbraně do objektu 

Důsledná povinnost zápisu cizích osob 
Vniknutí neoprávněné osoby do budovy 

s davem studentů 

Tísňové tlačítko Vstup do objektu v době obědů 

Psychologické působení na studenty 

(vzdělávání, přednášky)  

Prevence PČR   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
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S takto získanými informacemi se poté pracuje dál, nejčastěji se tvoří 4 druhy 

strategií: 

Strategie maxi-maxi 

Silná stránka v kombinaci s příležitostí. Strategie se snaží využít silné stránky, 

aby zužitkovala všechny příležitosti. Např.. 

Školení zaměstnance + prevence PČR => Možnost včasného zjištění útoku 

a správné reakce. 

Strategie maxi-mini 

Silná stránka v kombinaci s hrozbou. Strategie se snaží použít silné stránky 

k eliminaci možných hrozeb. Např.: 

PZTS + vniknutí neoprávněné osoby => Možnost napojení tísňových tlačítek 

Strategie mini-maxi 

Slabá stránka v kombinaci s příležitostí. Strategie by měla nastínit překonání 

slabých stránek tak, aby bylo možno využít naskytnuté příležitosti. Např.: 

Nekontrolovaný vstup osob + označení vstupu a povinnost zápisu => Preventivní 

opatření, že k útoku vůbec nedojde 

Strategie mini-mini 

Slabá stránka v kombinaci s hrozbou. Nejdůležitější strategie, říká, které slabé 

stránky můžou podnítit uskutečnění některých hrozeb a snaží se o jejich co největší 

omezení. Např.: 

Nekontrolovaný vstup + vniknutí neoprávněné osoby do budovy => Nutnost 

kontroly u vstupů osob docházkovým systémem 

6.2 Analýza scénáře 

Předpokladem pro vytvoření analýzy scénáře je tým lidí, ve kterém lidé chápou 

povahu důležitých změn a mají představivost, aby přemýšleli o budoucnosti bez nezbytné 

extrapolace z minulosti. Bere se zde v úvahu řada možných budoucností, které mohou být 

upřednostněny před tradičním přístupem spoléhání se na vysoké-střední-nízké 
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pravděpodobnosti, podle nichž na základě historických dat předpokládá, že budoucí 

události budou pravděpodobně pokračovat v následování minulých trendů. Jednotlivé 

kroky a jejich obsah jsou následující [20]: 

 navrhnutí scénářů; 

 příběh scénáře s věrohodnými podrobnostmi; 

 přezkoumání scénářů v souvislosti s úspěšností a ovlivňujícími faktory; 

 určení odolnějších nebo méně riskantních scénářů; 

 stanovení scénáře nejhoršího, nelepšího a očekávaného případu. 

Všechny scénáře jsou uvedeny v Příloze 2 

Vybrané příklady analýzy scénářů: 

 Optimistický scénář - Útočník v době obědu, kdy je většina školy v jídelně vhodí 

do místnosti dýmotvornou a zároveň slzotvornou látku. Osoby se v panice prchají 

z jídelny přes schodiště, kde na ně čeká pachatel a dle jeho možností osobám 

působí zranění.  

 Pesimistický scénář - Útočník odcizí uklizeně klíče od třídy a vchodu do budovy. 

Brzy ráno se do školy vrátí se spolupachatelem a nastraží zde NVS do jídelny. 

 Realistický scénář - Útočník ve třídě pobodá učitele a žáky o hodině. 

6.3 Ishikawův diagram 

Tato metoda poskytuje strukturované zobrazení seznamu příčin specifického 

dopadu formou obrázku – Ishikawova diagramu (obr. 14). Dopad může být pozitivní 

nebo negativní v závislosti na kontextu. Analýza se využívá k tomu, aby bylo možné 

zohlednit všechny eventuální scénáře a příčiny vymyšlené brainstormingem, a umožňuje 

dosáhnout určitého konsenzu, pokud jde o nejvěrohodnější výskyt příčin, které mohou být 

potom dále testovány pomocí dat. [20] 
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Obr. 14 Příklad Ishikawova diagramu [20] 

Základní kroky při provádění analýzy [20]: 

 určení důsledku, který má být analyzován a umístění do rámečku; 

 stanovení hlavních kategorií příčin znázorněných pomocí rámečků v diagramu rybí 

kosti, bývá typické, že pro problém systému mohou být danými kategoriemi lidé 

zařízení, prostředí, procesy atd. Kategorie jsou však zvoleny tak, by se hodily do 

určitého kontextu; 

 doplnění možných příčin pod každou hlavní kategorii s větvemi a dílčími větvemi 

s cílem popsat vztahy mezi nimi; 

 neustálé dotazování „proč?“ nebo „co způsobilo, že?“ s cílem propojit všechny 

příčiny; 

 přezkoumání všech větší s cílem shodnosti a úplnosti; 

 identifikování nejpravděpodobnější příčiny založené na názoru týmu. 

Pro provedení Ishikawova diagramu byla zvolena událost útok na školu. Diagram 

je uveden níže obr. 15.  
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Obr. 15 Ishikawův diagram  
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6.4 Analýza způsobů a důsledků poruch 

FMEA pochází z anglické zkratky Failure Mode and Effects Analysis. Jde o analýzu 

možného výskytu a vlivu vad. Slouží k identifikaci způsobů, jak mohou součásti, systémy 

nebo procesy selhat. Hlavním účelem této metody je nalézt příčiny, které jsou nejvíce 

nebezpečné a pro ně navrhnout bezpečnostní opatření, která tato rizika eliminují, případně 

sníží. Hodnocení rizik touto metodou je založeno na výpočtu rizikového prioritního čísla 

(„R“) každé rizikové kategorie. [20], [31] 

Rizikové číslo se vypočítá následovně (vzorec 2): 

        (2) 

kde: 

P … pravděpodobnost vzniku rizika, 

N … závažnost rizika, 

H … odhalitelnost rizika. 

Dále se postupuje podle zvolených parametrů (Tab. 6). Tab. 7 porovnává 

s vypočtenou mírou rizika. [31] 

Tab. 6 Jednotlivé hodnocení parametrů [31] 

 

  

1 nepravděpodobná 1 bezvýznamná 1 vysoká

2 spíše nepravděpodobná 2 mírná 2 střední

3 mírná 3 střední závažná 3 malá

4 vysoká 4 závažná 4 těžká

5 velmi vysoká 5 vysoce závažná 5 neodhalitelné riziko

P
Pravděpodobnost vzniku 

rizika
Závažnost rizika Odhalitelnost rizikaHN
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Tab. 7 Vyhodnocení rizik [31] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 

 

Postup provedení analýzy FMEA je nejprve si stanovit hrozby, které jsou již 

identifikovány z Ishikawova diagramu. Dalším krokem bylo provedeno ohodnocení dle 

hodnocení jednotlivých parametrů metody FMEA a vyznačení nejzávažnějších rizik 

(podle barev viz tab. 7, na která je třeba se zaměřit. Výše uvedený postup je vypočítán 

a nejzávažnější rizika znázorněna (tab. 8).  
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Tab. 8 Výpočet indexu R 

 

 

  

Ozn. Riziko P N H R

3 Napomáhání pachateli 3 5 5 75

29 Nahlášení NVS v budově 3 5 5 75

18 Střelná zbraň 3 5 4 60

19 Jiná zbraň 5 3 4 60

20 Chemická látka 4 3 5 60

28 Odpoutání pozornosti složek IZS 2 5 5 50

1 Nedodržení předpisů 4 4 3 48

5 Vynesení citlivých údajů 3 4 4 48

2 Vpuštění nepovolaných osob 4 4 2 32

4 Nepozornost 4 4 2 32

6 Ztráta klíčů 3 5 2 30

21 Biologická látka 1 5 5 25

22 Radiologický materiál 1 5 5 25

23 Jaderný materiál 1 5 5 25

24 Explozivní látka 1 5 5 25

7 Špatné proškolení 3 4 2 24

8 Chybné nastavení kontrol 3 4 1 12

9 Překonáním plášťové ochrany - okna 4 3 1 12

10 Překonáním plášťové ochrany - dveře 4 3 1 12

14 Překonání PZTS - sabotáž čidla 1 4 3 12

27 Požár v budově 3 4 1 12

16 Dýmotvorné prostředky 5 2 1 10

17 Slzné prostředky 5 2 1 10

15 Paralyzér 4 2 1 8

13 Překonání PZTS - vypnutí el. proudu 2 3 1 6

26 Výpadek el. proudu 3 2 1 6

25 Přerušení dodávek vody 3 1 1 3

12 Selhání PZTS - technická závada 2 1 1 2

11 Selhání PZTS - nekvalitní servis 1 1 1 1
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6.5 Provedení Paretova diagramu a Lorenzovy křivky 

První krokem je vypočtení relativní kumulativní a kumulativní četnosti R, dále 

se využívá se Paretova pravidla 80/20, což znamená, že musíme zlikvidovat alespoň 20 % 

ze všech hrozeb, aby bylo odstraněno 80 % následků. Lze využít i jiné pravidlo, ovšem 

záleží na tom, jaký je požadavek, či jakou cenu mají aktiva, která chráníme. Relativní 

kumulativní četnost R (vzorec 3) a kumulativní četnost (vzorec 4) se vypočte následovně 

[31]:  

    
  
 
       (3) 

      

 

    

 (4) 

 

Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedené viz tab. 9.  

  



52 

 

Tab. 9 Výpočet relativní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti 

 

Pro určení nejzávažnější rizika, je zapotřebí vytvořit Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou (žlutá čára - graf 12). Na vodorovnou osu jsou vynesena míra rizika zároveň 

s označením čísla rizika, pravá svislá osa představuje vypočtenou kumulativní četnost 

vyjádřenou v procentech a levá svislá osa vyobrazuje relativní kumulativní četnost. 

Graf 12 zobrazuje všechny vynesené hodnoty.  

Ozn. Riziko P N H R Fi Ni [%]

3 Napomáhání pachateli 3 5 5 75 75 9,38

29 Nahlášení NVS v budově 3 5 5 75 150 18,75

18 Střelná zbraň 3 5 4 60 210 26,25

19 Jiná zbraň 5 3 4 60 270 33,75

20 Chemická látka 4 3 5 60 330 41,25

28 Odpoutání pozornosti složek IZS 2 5 5 50 380 47,50

1 Nedodržení předpisů 4 4 3 48 428 53,50

5 Vynesení citlivých údajů 3 4 4 48 476 59,50

2 Vpuštění nepovolaných osob 4 4 2 32 508 63,50

4 Nepozornost 4 4 2 32 540 67,50

6 Ztráta klíčů 3 5 2 30 570 71,25

21 Biologická látka 1 5 5 25 595 74,38

22 Radiologický materiál 1 5 5 25 620 77,50

23 Jaderný materiál 1 5 5 25 645 80,63

24 Explozivní látka 1 5 5 25 670 83,75

7 Špatné proškolení 3 4 2 24 694 86,75

8 Chybné nastavení kontrol 3 4 1 12 706 88,25

9 Překonáním plášťové ochrany - okna 4 3 1 12 718 89,75

10 Překonáním plášťové ochrany - dveře 4 3 1 12 730 91,25

14 Překonání PZTS - sabotáž čidla 1 4 3 12 742 92,75

27 Požár v budově 3 4 1 12 754 94,25

16 Dýmotvorné prostředky 5 2 1 10 764 95,50

17 Slzné prostředky 5 2 1 10 774 96,75

15 Paralyzér 4 2 1 8 782 97,75

13 Překonání PZTS - vypnutí el. proudu 2 3 1 6 788 98,50

26 Výpadek el. proudu 3 2 1 6 794 99,25

25 Přerušení dodávek vody 3 1 1 3 797 99,63

12 Selhání PZTS - technická závada 2 1 1 2 799 99,88

11 Selhání PZTS - nekvalitní servis 1 1 1 1 800 100,00
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Graf 12 Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou křivkou  
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Výsledkem je zjištění, že nejzávažnější rizika spadají dle tab. 7 do kategorie 

nežádoucích rizik, ale pomocí Paretova pravidla 80/20 byla tato oblast rozšířena o další 

rizika z tab. 7 z nižší kategorie rizik. Opatření by měla směřovat především k prvním 

čtyřem, jelikož jsou to hlavní rizika. 

Jedná se o tyto rizika: 

 napomáhání pachateli;  vynesení citlivých údajů; 

 nahlášení NVS v budově  vpuštění nepovolaných osob; 

 střelná zbraň;  nepozornost; 

 jiná zbraň;  ztráta klíčů; 

 chemická látka;  biologická látka; 

 odpoutání pozornosti složek IZS;  radiologický materiál; 

   nedodržení předpisů;  jaderný materiál. 
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7 NÁVRH 

Na základě provedených analýz byly identifikovány zdroje rizik a vyhodnoceny, v 

této kapitole jsou navržena opatření. Návrhová část je rozdělena na organizačně-technická, 

preventivní a jejich kombinací. Následovně zhodnocení těchto řešení i s jejich finanční 

náročností a doporučení. 

7.1 Varianta 1 - Opatření organizačně-technického charakteru 

Toto opatření vychází především analýzy útoků v kapitole 6.1 uvedené (graf 8), 

z které vyplývá, že ve školách, kde není zavedeno bezpečnostní opatření, častěji dochází 

k mimořádné události. Útočníci si vybírají především pro ně lehce dostupné cíle. 

Útočníkem byl často bývalý student nebo bývalý zaměstnanec, který projde s ostatními 

žáky v ranním davu do školy, což je dobrým argumentem pro instalaci turniketu a zavedení 

docházkového systému.  

Turnikety spadají pod skupinu mechanických zábranných prostředků, jejich 

nespornou výhodou je, že splňují více funkcí najednou. Především slouží jako zábrana 

proti neoprávněnému vstupu třetích osob, které nevlastní identifikační průkaz. Dále 

pak slouží k zaznamenání průchodu a tím oddělení příchodu a odchodu. Nakonec slouží 

jako kontrola skutečného průchodu do objektu. Teprve po přiložení karty ke čtečce 

a protočení turniketu (průchod), turniket může dát informaci, že žák skutečně prošel. Další 

ochranou proti podvodům s průchody je tzv. antipassback, který funguje ve dvou úrovních: 

první neumožňuje projít dvakrát jedním směrem – turniket se podruhé neuvolní. Toto 

nastavení může být trvalé nebo časové. Druhou formou je, že student musí střídat příchod 

a odchod. Opět se může nastavit čas, kdy může nastat po příchodu odchod. 

Jedná se o tříramennou bariéru, která je vybavena čtečkou karet pro automatickou 

přístupovou kontrolu. Vhodné je umístění v dohledu vrátnice, což by v tomto případě bylo 

vhodné využití dvou turniketů a zábrany. Namontování turniketu by se provedlo 

na podlahu hlavního vchodu s tím, že by zbývající prostor byl vyplněn zábranou. Škola již 

nyní využívá stravovací systém pomocí čipů, proto je možné propojení obědových karet, 

které by bylo možné použít k identifikaci na turniketu. Průchodnost jednoho turniketu je 

30 osob za minutu. Při aktuálním počtu všech žáků by trval jejich průchod najednou 

přes turnikety cca 7 minut. V případě, že by došlo k výpadku napájení nebo k evakuaci je 
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možné sklopení (funkce anti-panik) umožňující únikový východ. Turniket je zobrazen 

obr. 16 a obr. 17, v  tab. 10 jsou pak popsány jeho specifikace. 

 

 

Obr. 16 Turniket T250A [32] 

 

Tab. 10 Specifikace turniketu [32] 
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Obr. 17 Rozměry turniketu [32] 

 

Obr. 18 Zábrana [32] 

Možnou nevýhodou docházkového systému je výměna, ztráta anebo zapůjčení 

karty jinému studentovi. Tímto systémem tedy nelze plnohodnotně nahradit třídní knihu 

a do ní zapisovanou docházku. Je tedy vhodné upravení školního řádu a konzultovat 

s rodiči možnost zavedení tohoto systému.  Na základě zavedení těchto opatření je 

dále možné rodičům nabídnou možnost prostřednictvím internetové stránky umožnit 

kontrolu docházku žáka. 

V případě využití turniketu, je třeba upravit režimovou ochranu s ohledem na její účinnost 

takto: 

 stravovací čipy budou sloužit i ke vstupu do objektu a to pouze aktuálním 

studentům, zaměstnancům školy a osobám z Městského úřadu, které vstupují 

do objektu v době obědu; 

 vstup žáků do objektu je umožněn docházkovým systémem jen v hodiny stanovené 

školním řádem, to platí i pro zaměstnance školy a osoby z MÚ; 

 dalším osoby vstupující do budovy školy mohou vstupovat do školy po předložení 

občanského průkazu, s tím, že si danou osobu vyzvedne zaměstnanec školy, který 
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se zapíše do knihy návštěv, že má zodpovědnost za osobu. Tyto osoby se mohou 

pohybovat pouze v doprovodu tohoto zaměstnance. Tento zaměstnanec je 

odpovědný za danou osobu a zápis jejího odchodu z budovy; 

 držitel čipu nesmí kartu nikomu zapůjčit. V případě jeho ztráty tuto událost ihned 

nahlásí osobně, telefonicky nebo emailem v kanceláři školy, čipu bude 

zablokována.  Zakoupení nového čipu je nutné uskutečnit neprodleně v kanceláři 

školy (nejpozději do 48 hodin). Za jeho vydání se platí jeho aktuální cena 

a manipulační poplatek; 

 všechny přístupy jsou evidovány a archivovány; 

 v případě zapomenutí čipu žákem, je zapsán do knihy návštěv, že zapomněl kartu 

a při své odchodu odepsán; 

 každá osoba se musí při průchodu dveřmi v obou směrech registrovat přiložením 

čipu a to i v případě, že předcházející otevřel dveře! Při otevírání dveří je nutné 

vyčkání na odblokování elektromagnetického zámku, které je indikováno optickým 

signálem; 

 přístup rodičů na třídní schůzky, akce pro rodiče ve škole ve dnech třídních schůzek 

a dalších akce bude umožněn vstupem i bez použití čipů vchodem pro žáky vůči 

jejich zápisu do knihy návštěv; 

 v případě požáru nebo při nezbytnosti evakuace objektu z jiných důvodů se 

k otevření dveří použijí únikové uzávěry.  

V objektu se nachází PZTS, je tedy možné ho využít k připojení prvku tísňového 

tlačítka (obr. 19). Stiskem tlačítka je možné aktivovat alarm. Po aktivaci hlavní jednotka 

spustí sirénu a podle příslušného nastavení ústředny PZTS, které může následně 

aktivovat  PČR. Nebo je možné pouze přivolat pomoc tlačítkem bez zvukového signálu. 

Využití tísňového tlačítka je především ve včasném varování zaměstnanců školy, 

že došlo k mimořádné události a tím  umožnit včasnou odpovídající reakci, 

např. rychlejší evakuaci osob, rychlý příjezd složek IZS. Navrhovaným umístěním 

tísňového tlačítka je vstup do objektu, prostor jídelny a na hlavních spojovacích 

chodbách jednotlivých pavilonů, tj. celkem pět tísňových tlačítek.  



59 

 

 

Obr. 19 Tísňové tlačítko [33] 

Označení vrátnice vylepením informativní tabulky na dveře vstupu, že se zde 

nachází vrátnice pro příchozí osoby. 

Tab. 11 znázorňuje finance potřebné pro prvotní náklady a servisní náklady pro 

zavedení opatření organizačně-technického charakteru, které jsou celkově 

zhruba 160 tis. Kč. 

Tab. 11 Ekonomická náročnost varianty 1 

typ opatření položka počet cena za ks celkem 
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turniket 2 66 090 Kč 132 180 Kč 

zábrana 1 9 000 Kč 9 000 Kč 

montáž 1 5 000 Kč 5 000 Kč 

servis 1 10 000 Kč 10 000 Kč 

nastavení systému 1 2 500 Kč 2 500 Kč 

tísňové tlačítko 5 250 Kč 1 250 Kč 

montáž 1 1 000 Kč 1 000 Kč 

  cena celkem 160 930 Kč 

 

7.2 Varianta 2 - Řešení preventivního charakteru 

Jako vhodné se jeví zavedení psychologického šetření, resp. obdoby německého 

DyRiASu, jehož cílem není předvídání rizika, ale prevence násilí a včasná identifikace 

šikany, která by mohla eskalovat, jak bylo uvedeno v kapitole 6.2.3. Tento systém se 

rozšířil do mnoha dalších států, například do Rakouska a Švýcarska. Psychologické šetření 

je jedním z vhodných preventivních přístupů řešení k rozpoznání negativních sklonů žáků. 

Může být diagnostikováno prostřednictvím klasického pozorování, dotazníkových metod 
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či projektivních metod. Pomocí projektivních metod lze komplexněji a lépe poznat celou 

osobnost jedince. Ovšem pochopení a správné vyhodnocování takovýchto testů vyžaduje 

velkou zkušenost, tedy zkušeného psychologa. Jejich nespornou výhodou je fakt, že 

nevyvolává atmosféru klasické zkouškové situace. Tyto testy jsou užitečné v tom, že 

poukazují na možné oblasti konfliktu, avšak bez porovnání s jiným testem mohou mít nižší 

validitu.  

Existují tři druhy projektivních metod. Lze využít klasickou metodu kresby stromu, 

nicméně je nutné ji doplnit o učitelovo pozorování a mínění o žákovi. Analogie stromu 

a lidské postavy je při bližším zkoumání více než zřejmá. Stejně tak jak si strom „stojí“ 

uprostřed přírody, i tak člověk musí obstát mezi ostatními lidmi. Tento test může indikovat 

vlastní sebepojetí člověka, jeho mezilidské vztahy a chápání jeho postavení ve společnosti.  

Je vhodné doplnění o další testovací metody např. dotazník D-1, D-2, který 

je vhodný především pro diagnostiku počínajících fází šikany. Výsledkem je 32 indexů 

dítěte, se kterými je možné připravit účinnou intervenci ve třídě. Dále lze využít metody 

B-3 a B-4. Dotazník B-4 je dotazník pro 2. -3. třídy ZŠ. Staví proti sobě kladné a záporné 

body z preferencí ve třídě a zároveň sonduje spokojenost žáka se svou třídou. Vyhodnocuje 

se kvalitativně i kvantitativně, což umožňuje srovnání tříd v jedné škole. Dotazník B-3 

(Braun) je dotazník od 4. třídy ZŠ po maturitní ročníky. Mají podobnou konstrukci jako 

B-4 a navíc sledují sebevnímání dítěte v kontextu třídy a jeho pocity zaznamenané formou 

škály. Tyto uvedené metody zahrnuje kurz diagnostiky třídních kolektivů pořádaný 

Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, které též pořádá kurz prevence 

šikanování ve školách. Zkoumaná základní škola je fakultní školou Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a v rámci toho je možné pomocí studentů této školy aplikovat 

tyto metody pro jejich diplomové práce. [34], [35] 

Vzdělávací program „Active Shooter“ vznik v USA v roce 2002 v důsledku 

narůstajících počtů tragédií, aby vycvičili policisty. U nás vzniklo velice podobné cvičení 

nazývající se Aktivní střelec. Zaměstnanci školy by měli být proškoleni a aktivně se 

cvičení účastnit. Toto cvičení má význam jak pro složky Integrovaného záchranného 

systému, které jsou do cvičení zapojeny, tak mohou i zlepšit koordinaci mezi jimi a 

zaměstnanci školy.  
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Cvičení pomůže mimojiné zaměstnancům se vcítit do smyšlené situace a v reálné 

situaci zachovat klid a rozumněji uvažovat o tom co mohou udělat a hlavně co se při 

takové situaci děje a připravit si plán reakce. Zcela nezbytné pro učitele je mít neustále při 

sobě komunikační prostředek (např. mobilní telefon).  

Lze se přiklonit k doporučení americké FBI, která jako vhodné řešení narušení 

bezpečnosti uvádí následující možnosti: utíkej, schovej se, bojuj. Pro první variantu je 

zcela nezbytná znalost nejbližší únikové cesty z objektu školy (ty jsou v celém objektu 

označeny zelenou šipkou) a možnost prostřednictvím nich odvést všechny do bezpečí. 

Teprve po té je doporučováno přivolání pomoci (např. složek IZS). Evakuace žáků je 

mimo jiné každoročně nacvičována v rámci zákona o požární ochraně [36]. V druhém 

případě, kdy je útočník blízko např. třídy, je doporučováno „skrytí se“. To lze provézt 

například zamčením třídy, popř. zatarasením dveří, dále zhasnutím světla, zachováním 

ticha schováním se za velké předměty a především vypnutím zvuku mobilních či jiných 

zařízení. Jako poslední možnost „bojuj“ je doporučováno použít pouze v případě, když 

není ze situace jiné východisko. V tomto případě je možné se pokusit o zneškodnění 

útočníka pomocí improvizovaných zbraní společně jako skupina. 

Do tab. 12 nebyly zahrnuty náklady na položky jako je účast na cvičení anebo 

vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím zaměstnanců složek IZS, které jsou prováděny 

zdarma. Celková ekonomická náročnost varianty 2 je přibližně 6 tis. Kč. 

Tab. 12 Ekonomická náročnost varianty 2 

typ opatření položka počet cena za ks celkem 

p
re

v
en

ti
v
n

í 

o
p

a
tř

en
í kurz projektivních metod 1 2 000 Kč 2 000 Kč 

kurz diagnostika třídních 

kolektivů 
1 700 Kč 700 Kč 

kurz prevence šikanování 1 2 200 Kč 2 200 Kč 

  cena celkem 5 700 Kč 
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7.3 Varianta 3 

Varianta 3 je sloučení variant 1 a 2, jehož cena je sice nejvyšší cca 170 tis. Kč, 

ale z předchozích dvou variant zcela bezesporu nejefektivnější, jelikož kombinuje obě 

varianty. 

Tab. 13 Ekonomická náročnost varianty 3 

typ opatření položka počet cena za ks celkem 

o
p

a
tř

en
í 

o
rg

a
n

iz
a
čn

ě-

te
ch

n
ic

k
éh

o
 

ch
a
ra

k
te

ru
 turniket 2 66 090 Kč 132 180 Kč 

zábrana 1 9 000 Kč 9 000 Kč 

montáž 1 5 000 Kč 5 000 Kč 

servis 1 10 000 Kč 10 000 Kč 

nastavení systému 1 2 500 Kč 2 500 Kč 

typ opatření položka počet cena za ks celkem 

p
re

v
en

ti
v
n

í 

o
p

a
tř

en
í kurz projektivních metod 1 2 000 Kč 2 000 Kč 

kurz diagnostika třídních 

kolektivů 
1 700 Kč 700 Kč 

kurz prevence šikanování 1 2 200 Kč 2 200 Kč 

  cena celkem 170 080 Kč 

 

7.4 Výběr vhodné varianty 

Výběr je proveden na základě rozhodovací analýzy, jelikož u každého řešení 

existuje několik kritérií, dle nichž je možno hodnotit opatření, nebyly hodnoceny rizika 

variant z důvodu velké rozdílnosti. Rozhodovací analýzu provádíme v několika krocích: 

1. stanovení problému, 

2. analýza informací, 

3. hodnocení užitku variant, 

4. doporučení varianty. 

7.4.1 Stanovení problému 

Problém je vymezen jako výběr nejvhodnější navržené varianty pro školské zařízení. 

Níže jsou stanoveny tři výše uvedené varianty pro porovnání: 

V1 … technicko-organizační opatření; 
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V2 … preventivní opatření; 

V3 … sloučení V1 a V2. 

7.4.2 Analýza informací 

Při výběru nás zajímají tyto informace: 

1. náklady na zavedení 

2. náklady na provoz 

3. přínos opatření 

Námětové informace 

Alternativními variantami k vyřešení problému by mohly být: 

a) kontrola žáků při vstupu do školy prostřednictvím dobrovolníků, především 

důchodců; 

b) kontrola před vstupem do školy v ranních hodinách hlídky Městské policie; 

c) rozšíření kamerového systému ke vstupu do objektu školy. 

 

Stanovení užitností 

Rozumíme tím hodnocení užitku variant, jež provedeme pomocí stanovených kritérií 

uvedených níže, která vyčíslíme (tab. 14). 

Tab. 14 Kvalifikace kritérií pro jednotlivé varianty 

kritérium jednotka V1 V2 V3 

K1 Kč 160 000  6 000  170 000  

K2 Kč 10 000  - 11 000  

K3 - chvalitebný chvalitelný výborný 

Jelikož kvalifikace kritéria musí být stejná pro všechny varianty, zvolíme stupnici, 

aby hodnoty byly bezrozměrné. Jelikož tyto hodnoty jsou již srovnatelné. 

Legenda: 

K1 …. náklady na zavedení 
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Množství finančních prostředků, které musíme vynaložit při pořízení komponentů dané 

varianty. Je vyjádřena v Kč. Čím je cena menší tím lépe - tab. 15. 

Tab. 15 Bodové ohodnocení kritéria náklady na zavedení 

Bodové ohodnocení Minimum a maximum 

100 0 ≤ 20 tis. Kč 

90 >20 tis. Kč ≤ 40 tis. Kč 

80 >40 tis. Kč ≤ 60 tis. Kč 

70 >60 tis. Kč ≤ 80 tis. Kč 

60 >80 tis. Kč ≤ 100 tis. Kč 

50 >100 tis. Kč ≤ 120 tis. Kč 

40 >120 tis. Kč ≤ 140 tis. Kč 

30 >140 tis. Kč ≤ 160 tis. Kč 

20 >160 tis. Kč ≤ 180 tis. Kč 

10 >180 tis. Kč ≤ 200 tis. Kč 

0 >200 tis. Kč  

 

K2 … náklady na provoz 

Množství finančních prostředků, které jsou nezbytné k údržbě. Čím je cena menší 

tím lépe - tab. 16. 

Tab. 16 Bodové ohodnocení kritéria náklady na provoz 

Bodové 

ohodnocení 
Minimum a maximum 

100 0 ≤ 2 tis. Kč 

90 >2 tis. Kč ≤ 4 tis. Kč 

80 >4 tis. Kč ≤ 6 tis. Kč 

70 >6 tis. Kč ≤ 8 tis. Kč 

60 >8 tis. Kč ≤ 10 tis. Kč 

50 >10 tis. Kč ≤ 12 tis. Kč 

40 >12 tis. Kč ≤ 14 tis. Kč 

30 >14 tis. Kč ≤ 16 tis. Kč 

20 >16 tis. Kč ≤ 18 tis. Kč 

10 >18 tis. Kč ≤ 20 tis. Kč 

0 >20 tis. Kč  

 

K3… přínos opatření 

Zohlednění známkou celkového hodnocení varianty uvádí tab. 17. 

  



65 

 

Tab. 17 Bodové ohodnocení přínosu opatření 

Bodové 

ohodnocení 
Výsledky měření 

100 1 

75 2 

50 3 

25 4 

0 5 

 

7.4.3 Hodnocení užitku variant 

Kritéria byly ohodnoceny a vyčísleny, jak uvádí tab. 18, která kvantifikuje kritéria. 

Tyto bezrozměrné hodnoty jsou již srovnatelné. Platí zde zásada, že čím větší číslo tím 

je naše spokojenost vyšší. 

Tab. 18 Matice prostých užitností 

Kritérium V1 V2 V3 

K1 30 100 20 

K2 60 100 50 

K3 75 75 100 

 

Metoda párového srovnání pro určení vah 

Metodou tzv. párového srovnání (obr. 20) se snažíme určit váhu různých kritérií, 

jelikož na každé kritérium neklademe stejnou váhu a pomocí četnosti kritéria určíme 

vážené užitnosti. 

K1   

 K2  

K2  K3 

 K3  

K3   

Obr. 20 Párové srovnání 
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Výpočet vážených užitností 

Četnost výskytu jednotlivého kritéria byla stanovena pomocí párového srovnání 

(obr. 20). Tab. 19 stanovuje pořadí jednotlivých kritérií. 

Tab. 19 Stanovení váhy kritérií 

Kritérium Výskyt Pořadí Váhy 

K1 0 3 1 

K2 1 2 2 

K3 2 1 3 

 

Nejdůležitějším parametrem při výběru vhodné varianty řešení je přínos opatření. 

Další důležitým kritériem dle vah kritérií jsou náklady na provoz a jeho poslední náklady 

na zavedení. 

Matice vážených užitností 

Pomocí matice prostých užitností (tab. 18) a stanovení vah kritérií (tab. 19) byla 

sestavena matice vážných užitností (tab. 20). Výsledná hodnota M je vynásobena bodovým 

hodnocením kritéria a váhy. Procento užitku U jako procento z celkového maximálního 

hodnocení.  

Tab. 20 Matice vážených užitností 

Kritérium Váha V1 V2 V3 M 

K1 1 30 100 20 100 

K2 2 60 100 50 200 

K3 3 75 75 100 300 

∑  375 525 420 600 

U % 62,5 87,5 70 100 
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7.4.4 Doporučení 

Na základě tab. 20 byly vypočítány jednotlivé užitnosti (U) variant řešení. Zcela 

nejvyšší užitnost skoro 90 % má návrh V2 – návrh preventivního charakteru z důvodu 

nízkých počátečních a údržbových nákladů. 

7.5 Zhodnocení 

Zhodnocení navrhovaných opatření bylo realizováno na základě multikriteriální 

analýzy. K realizaci je doporučeno opatření Varianty 2, týkající se preventivního 

charakteru, jehož náklady na zavedení jsou zhruba 6.000,- Kč. Tato psychologická šetření 

by měla vést především k identifikování sklonu k násilnému jednání anebo rozpoznání 

obětí šikany, a tím přispět k snížení rizika vzniku útoku na žáky či zaměstnance školského 

zařízení. Projektivní testy a dotazníky D-1, D-2 by měly být využity zejména u všech žáků 

na 2. stupni. Pro další posouzení třídního klima je vhodné využití navrhovaných metody 

B-3 a B-4. Všechna uvedená psychologická šetření nejsou časově náročná, většinou se 

jejich vyhodnocení pohybuje 1 hod/třída. Nicméně je důležité si uvědomit, že diagnostika 

je pouze prvním krokem. Na jejím základě by následně měly být provedeny nápravné 

kroky. Problémem může být souhlas rodičů s diagnostikováním žáků, jelikož neexistuje 

legislativa, která by toto upravovala. Diagnostikovat dítě bez souhlasu rodičů lze jen na 

základě rozhodnutí soudu či lékaře. Taktická cvičení zaměstnanců jsou důležitá pro snížení 

obětí při činu, vytipování si pachatele, ale i naučení se rozhodování pod stresem.  

Provedení technických opatření (Varianta 1) je nákladnější, jeho celková 

odhadovaná cena se pohybuje cca 145 tis. Kč. Realizování technických opatření lze 

doporučit, jak již pro kontrolu osob pohybujících se ve škole, tak i pro rodiče (pro aktivní 

kontrolu docházky jejich dětí). V České republice existují základní, střední i vysoké školy, 

kde jsou pro vstup do objektu turnikety již využívány. Dalším prvkem tohoto opatření je 

tísňové tlačítko, které umožňuje zrychlení procesu evakuace školy, ale i zásah složek IZS. 

Kombinace obou opatření (Varianta 3) i pouze technicko-organizační opatření (Varianta 1) 

je sice velice efektivní, ale z důvodů pořizovacích a údržbových nákladů se pro školské 

zařízení jeví jako drahé opatření.  
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ZÁVĚR 

Ve světě jsou násilné události časté, a proto je tedy možné uvažovat, že se něco 

podobného stane i v Česko republice. Je tedy vhodné uvažovat o prevenci a represi ještě 

předtím než k tragickému činu dojde. I přesto, že v České republice není stejně snadný 

přístup ke zbraním jako ve Spojených státech Amerických, může být incident uskutečněn 

pomocí střelné zbraně, či mít zcela jiný charakter jako se to stalo v Německé spolkové 

republice. 

V dnešní neklidné době, kdy jsme čím dál tím častěji svědky různých násilných 

činů, vyvstává obava rodičů o své děti, které navštěvují veřejná školská zařízení. Násilné 

činy se bohužel nevyhýbají ani těmto školským zařízením, resp. dětem bez rozdílu věku 

a postavení. Nikdy nelze předem zjistit, zda se útočník chystá zaútočit pouze na jednotlivce 

anebo na celou skupinu. Nejčastější věk pachatele těchto činů se nachází v rozmezí 14-16 

let, proto byla v rámci práce k navržení opatření vybrána základní škola.  

V práci byly navrženy pro vybranou základní školu tři varianty opatření. Opatření 

typu technicko-organizačního a preventivního charakteru, dále jejich kombinace. 

Rozhodnutí jaké opatření doporučit bylo uskutečněno pomocí multikriteriální analýzy. 

Jako nejvhodnější bylo určeno opatření preventivního charakteru. Toto opatření má za cíl 

především z hlediska prevence minimalizovat nežádoucí událost. Náklady na zavedení jsou 

přibližně 6.000,- Kč. Pro snížení nákladů je možná spolupráce se studenty 

Univerzity Karlovy. Dále by bylo prospěšné využít alternativní variantu z multikriteriální 

analýzy, tedy kontrolu žáků při vstupu do školského zařízení prostřednictvím dobrovolníků 

nebo zaměstnanců Městské policie, což může mít psychologický efekt odrazení pachatele 

od spáchání činu. 
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Rok Datum Země Místo 
Věk 

pachatele 

Pohlaví 

pachatele 

Počet 

mrtvýc

h 

Počet 

zraněných 

1974 30.12. USA Orlean/New York 18 M 0 0 

1975 28.5. Kanada Brampton/Ontario 16 M 1 13 

1975 27.10. Kanada Ottawa/Ontario 16 M 1 5 

1978 22.2. USA Lansing/Michigan 15 M 1 1 

1978 18.5. USA Austin/Texas 13 M 1 0 

1978 15.10. USA Lanetta/Alabama 13 M 0 1 

1979 29.1. USA 
San Diego/ 

Kalifornien 
16 F 1 10 

1982 19.3. USA Las Vegas/Nevada 18 M 1 2 

1983 20.1. USA St. Louis/Missouri 15 M 1 2 

1985 21.1. USA Boddard/Kansas 14 M 1 3 

1986 4.12. USA Lewiston/Montana 14 M 1 3 

1987 2.3. USA DeKalb/Missouri 12 M 1 0 

1988 11.2. USA 
Pinellas Park/ 

Florida 
16 M 1 2 

1988 26.9. USA 
Greenwood/ 

South Carolina 
19 M 1 15 

1988 14.12. USA 
Virgina Beach/ 

Virgina 
15 M 1 1 

1989 5.10. USA 
Anaheim/ 

Orange Country 
15 M 0 1 

1989 15.11. USA Arlington/Texas 13 M 0 1 

1989 6.12. Kanada Montreal 25 M 13 14 

1992 1.5. USA 
Olivehurst/ 

Kalifornien 
29 M 2 12 

1992 14.5. USA Napa/Kalifornien 14 M 0 2 

1992 11.9. USA Amarillo/Texas 17 M 0 6 

1992 14.12. USA 
Great Barrington/ 

Massachusec 
18 M 2 4 

1993 18.1. USA Grayson/Kentucky 17 M 2 0 

1993 1.12. USA 
Wauwatosa/ 

Wisconsin 
21 M 1 0 

1994 26.5. USA Union/Kentucky 17 M 4 0 

1994 12.10. USA 
Greenboro/ 

North Carolina 
16 M 0 1 

1994 8.11. USA Manchester/Iowa 16 M 0 1 

1995 23.1. USA 
Redlands/ 

Kalifornien 
13 M 0 1 

1995 12.10. USA 
Blackville/ 

South Carolina 
16 M 1 1 

1995 15.11. USA Lynville/Tensessee 17 M 2 1 

1996 2.2. USA 
Moses Lake/ 

Washington 
14 M 3 1 

1996 8.2. USA 
Paolo Alto/ 

Kalifonien 
16 M 0 3 
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1996 13.3. Scotland Dunglane 43 M 16 10 

1996 17.9. USA 
State College/ 

Pennsylvania 
19 F 1 1 

1997 19.2. USA Bethel/Alaska 16 M 3 2 

1997 30.3 Yemen Sana´a 48 M 6 12 

1997 1.10. USA Pearl/Mississippi 16 M 2 7 

1997 1.12. USA 
West Paducah/ 

Kentucky 
14 M 3 5 

1997 15.12 USA Stamps/Arkansas 14 M 0 2 

1998 24.3. USA 
Jonesbobo/ 

Arkansas 
11+13 M 5 10 

1998 26.3. USA 
New York/ 

New York 
14 M 0 0 

1998 7.4. USA 
Yonkers/ 

New York 
? F 0 1 

1998 24.4. USA 
Edinboro/ 

Pennsylvania 
14 M 1 2 

1998 21.5. USA 
Springfield/ 

Oregon 
15 M 2 22 

1998 15.6. USA Richmond/Virgina 14 M 0 2 

1999 16.4. USA Notus/Idaho 16 M 0 0 

1999 20.4. USA Littleton/Colorado 17+18 M 14 23 

1999 28.4. Kanada Taber/Alberta 14 M 1 1 

1999 20.5. 
Saudi 

Arab. 
? ? M 0 0 

1999 20.5. USA Conyers/Georgia 15 M 0 6 

1999 9.11. Germany Meissen 15 M 1 0 

1999 19.11. USA 
Deming/ 

New Mexico 
12 M 1 0 

1999 6.12. USA 
Fort Gibson/ 

Oklahoma 
13 M 0 4 

1999 7.12. Niederl. Veghel 17 M 0 4 

2000 29.2. USA 
Mount 

Morris/Michagan 
6 M 1 0 

2000 10.3. USA Savannah/Georgia 19 M 2 0 

2000 16.3. Germany Brannenburg 16 M 1 0 

2000 20.4. Kanada Ottawa/Ontario 15 M 0 5 

2000 11.5. USA 
Prairie Grove/ 

Arkansas 
12 M 0 1 

2000 26.5. USA 
Lake Worth 

/Florida 
13 M 1 0 

2000 17.7. USA 
Renton/ 

Washington 
13 M 0 0 

2000 1.11. USA Carollton/Texas 15 M 0 0 

2001 23.2. USA Portland/Oregon 14 M 0 3 

2001 5.3. USA Santee/Kalifornien 15 M 2 13 

2001 6.3. Brasilien Limeria 15 M 1 2 

2001 7.3. USA Williamsport/ 14 F 0 1 
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Pennsylvania 

2001 22.3. USA 
El Cajon/ 

Kalifornien 
18 M 0 6 

2001 30.3. USA Gary/Indiana 17 M 1 0 

2001 20.4. USA Monroe/Louisiana 14 M 0 0 

2001 25.10. 
Schwede

n 
Sundvall 19 M 1 1 

2001 12.11. USA Caro/Michigan 17 M 0 0 

2001 5.12. USA 
Springfield/ 

Massachusetts 
17 M 1 0 

2002 15.1. USA 
Manhatten/ 

New York 
? M 0 2 

2002 19.2. Germany Freising 22 M 3 3 

2002 20.3. USA 
Carmichael/ 

Kalifornien 
13 M 0 0 

2002 26.4. Germany Erfurt 19 M 16 6 

2002 29.4. 
Bosn.Her

zeg. 
Vlasenica 17 M 1 1 

2002 28.10. USA Tucson/Arisona 41 M 4 0 

2002 15.11. USA Scurry/Texas 18 M 0 0 

2003 24.4. USA 
Red Lion/ 

Pennsylvania 
14 M 1 0 

2003 2.7. Germany Coburg 16 M 0 1 

2003 24.9. USA 
Col 

Spring/Minnesota 
15 M 2 0 

2004 28.9. 
Argentini

en 

Carmen de 

Patagones 
15 M 3 6 

2005 21.3. USA Red Lake/Minnesota 16 M 10 0 

2005 8.11. USA 
Jacksboro/ 

Tennessee 
15 M 1 2 

2006 24.8. USA Essex/Vermont 27 M 2 1 

2006 30.8. USA 
Hillsborough/ 

North Carol. 
19 M 1 2 

2006 13.9. Kanada Montreal 25 M 19 1 

2006 27.9. USA Bailey, Colorado 53 M 2 0 

2006 29.9. USA 
Cazanovia/ 

Winscosin 
15 M 1 0 

2006 3.10. USA 
Nickel Mines/ 

Pennsylvania 
32 M 6 5 

2006 20.11. Germany Emsdetten 18 M 0 37 

2007 3.1. USA 
Tacoma/ 

Washington 
18 M 1 0 

2007 16.4. USA 
Blacksburg/ 

Virgina 
23 M 32 0 

2007 21.9. USA Dover/Delaware ? M 0 2 

2007 10.10 USA Clevland/Ohio 14 M 1 4 

2007 7.11. Finsko Tuusula 18 M 8 10 

2008 8.2. USA Baton Rouge/ 13 W 2 0 
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Lousiana 

2008 12.2. USA Oxnard/Carlifornia 14 M 1 0 

2008 14.2. USA DeKalb/Illinois 27 M 5 17 

2008 23.9. Finsko Kauhajoki 20 M 10 11 

2008 12.12. USA 
Fort Lauderdele/ 

Florida 
15 W 1 0 

2009 11.3. Germany Winnenden 17 M 15 9 

2009 30.4. 
Azerbaij

an 
Baku 29 M 12 13 

2010 5.2. USA Madison/Alabama 14 M 1 0 

2010 12.2. USA 
Huntsville/ 

Alabama 
45 W 3 3 

2010 9.3. USA Columbus/Ohio 51 M 2 1 

2011 5.1. USA Omaha/Nebraska 17 M 2 2 

2011 8.1. USA Tuscon/Arizona 22 M 6 14 

2011 7.1. Brazil Rio de Janeiro 24 M 12 12 

2011 10.3. USA San Jose/California ? ? 3 0 

2011 8.12 USA 
Blacksburg/ 

Virgina 
22 M 1 0 

2012 10.2. USA 
Walpole/New 

Hampshire 
14 M 1 0 

2012 27.2. USA Ohio/Chardon 18 M 3 6 

2012 6.3. USA 
Jacksonville/ 

Florida 
28 M 1 0 

2012 19.3. France Toulouse 24 M 7 5 

2012 2.4. USA Oakland/California 43 M 7 3 

2012 5.10. USA 
Oak Creek/ 

Wisconsin 
41 M 6 4 

2012 11.12. USA Portland/Oregon 22 M 3 1 

2012 14.12. USA 
Newtown/ 

Connecticut 
20 M 27 2 
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1. Útočník v době obědu, kdy je většina školy v jídelně vhodí do místnosti 

dýmotvornou a zároveň slzotvornou látku. Osoby se v panice odcházejí z jídelny 

přes schodiště, kde na ně čeká a dle jeho možností osobě působí zranění.  

2. Útočník v době obědu, kdy je většina školy v jídelně vhodí do místnosti 

dýmotvornou a zároveň slzotvornou látku. Osoby se v panice odcházejí z jídelny 

přes schodiště, kde na ně čeká jeho spolupachatel a dle jeho možností osobám 

působí zranění. 

3. Útočník vyleze přes branku a balkon jídelny v době obědu do jídelny budovy, kde 

pak útočí na osoby. 

4. Útočník diamantovým řezákem vyřeže díru do skleněných únikových dveří a 

projde do pavilonu B/C, kde zaútočí. 

5. Útočník rozdá otrávené dobroty v reklamním obleku. 

6. Útočník namluví osobě, že jde na domluvenou schůzku s učitelem. Vejde při 

hodině do třídy, kontaktním paralyzérem zneškodní učitele a žáky. 

7. Útočník navštíví školu a umístí do květináče kytky radiologický materiál do 

hlavní chodby. 

8. Útočník vstoupí při průchodu ostatních studentů do školy. Jde na toalety, kde 

postupně si se spolupachatelem projdou plán. Tyčemi, noži a s jinými zbraněmi 

vstoupí do třídy a dva hlídají u dveří zbytek mele studenty. 

9. Útočník při průchodu vstoupí do školy a při velké přestávce, kdy jdou studenti na 

hřiště, začne útočit. 

10. Pachatel dá jeho otce jinému studentovi střelnou zbraň a podporuje ho, aby se 

pomstil co nejvíce žákům, kteří se mu posmívali. 

11. Útočník ve třídě pobodá učitele a žáky o hodině. 

12. Útočník odcizí uklizeně klíče od třídy a vchodu do budovy. Brzy ráno se do školy 

vrátí se spolupachatelem a nastraží zde NVS do jídelny a tříd. 

13. Útočník způsobí požár v budově, že polije benzinem všechny východy a zapálí je. 

14. Spolupachatel na dálnici zapálí auto a tím způsobí chaos, zatímco útočník vejde 

do školy, omráčí vrátnou, vezme jí klíče, zamkne východy a o přestávce zaútočí 

na žáky a učitele. 

15. Útočník v jídelně přidá do čaje biologický materiál při jeho přípravě. 

 


