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jsou uvedeny jednotlivé právní předpisy a technické normy, které se vztahují k dané 

problematice. V další části je uvedena definice fyzické ochrany a rozebrána její 

problematika. Následující část se zabývá popisem objektu mateřské školy a stávajícím 

stavem fyzické ochrany tohoto objektu.  V předposlední části je realizována analýza rizika, 

ve které jsou identifikovány a vyhodnoceny nedostatky. Na základě nedostatků zjištěných 
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Seznam zkratek 

CCTV   Malý televizní okruh (Closed circuit television)  

ČSN   Česká technická norma  

ČSN P  Předběžná česká technická norma  

EN   Evropská norma  

ENV   Předběžná evropská norma  

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruchy (Failure mode and effect analysis)  

LED   Elektronická polovodičová součástka (Light Emitting Diode) 

MZS   Mechanické zábranné systémy  

PIR   Pasivní infračervená čidla  

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  
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1 Úvod 

Potřeba chránit sebe, své blízké i svůj majetek vznikla již od počátku lidské 

společnosti. Lidé si začali uvědomovat nebezpečí, která jim hrozila v souvislosti 

s užíváním jejich majetku, a vymýšleli různé formy zabezpečení. Předmětem chráněného 

zájmu byly především nástroje, zbraně, obydlí nebo samotné lidské životy. V moderní 

době se k nim přidala ochrana výrobních prostředků a písemnosti, ve kterých mohou být 

obsažena citlivá data. 

 Postupem času se zvyšují nároky na ochranu osob a majetku. Pachatelé se 

přizpůsobují novým trendům v této oblasti. Je tedy důležité se touto problematikou zabývat 

a průběžně kontrolovat úroveň zabezpečení.  

 V této bakalářské práci se budu zabývat fyzickou ochranou mateřské školy. 

V současné době je mateřská škola zabezpečena několika systémy spadajícími do oblasti 

technické a režimové ochrany. Cílem této bakalářské práce je navrhnout nová opatření 

fyzické ochrany na základě zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení. Identifikuji a 

analyzují kritická místa a následně podám odůvodněný návrh změn a doporučení.  

 Práce je rozčleněna do osmi kapitol. První kapitolou je úvod. Za úvodem následuje 

teoreticko-právní část. V ní budou uvedeny zákony a normy, které se týkají problematiky 

fyzické ochrany. Další kapitolou bude teorie fyzické ochrany osob a majetku. Na tuto část 

naváže kapitola statistika kriminality v dané oblasti. Poté bude následovat popis objektu 

mateřské školy a popis stávajícího stavu fyzické ochrany. Následně provedu analýzu rizik 

pomocí analytických metod a zhodnotím současný stav zabezpečení objektu. Na základě 

analýzy naleznu nedostatky a pro tyto nedostatky najdu nová vhodná opatření, která 

povedou k lepšímu zabezpečení objektu. 
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2 Teoreticky - právní část 

V oblasti ochrany osob a majetku neexistuje v České republice žádný právní 

předpis, který by souhrnně upravoval tuto problematiku. Při řešení této problematiky je 

zapotřebí vycházet ze zákonů a norem, které se jí dotýkají. Níže uvádím jejich základní 

výčet. 

2.1 Zákony 

Níže uvádím základní výčet zákonů vztahující se k dané problematice. 

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

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Základní 

lidská práva a svobody jsou podle tohoto zákona nepromlčitelné, nezadatelné, nezcizitelné 

a nezrušitelné. Lidé jsou svobodní a navzájem si rovni v důstojnosti a právech. Mezi 

základní lidská práva se řadí právo na život a ochranu zdraví, právo vlastnit majetek a 

ochraňovat ho, právo na lidskou důstojnost a právo na soukromí. Práva a svobody člověka 

mohou být omezeny pouze na základě tohoto zákona. [12] 

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

 Zákon vymezuje, co je trestným činem a podmínky trestní odpovědnosti. Jsou 

v něm uvedeny tresty nebo jiné sankce, které lze za spáchání trestných činů uložit. Pro 

oblast ochrany osob a majetku jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost, především 

krajní nouze a nutná obrana. [13] 

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

předpisů  

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel 

občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Pomáhat k dosažení 

účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů. [15] 

 Z tohoto zákona bych chtěl vyzdvihnout část, která se týká zadržení osoby 

podezřelé z trestného činu. § 76 odstavec 2 zní: „Osobní svobodu osoby, která byla 
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přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to 

nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen 

tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 

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

oznámit.“ [15] 

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

Tento zákon pojednává o ochraně práv osob před neoprávněným zasahováním do 

soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Vztahuje na osobní 

údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné 

moci, jakož i fyzické a právnické osoby. [14] 

Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje 

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat 

zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [14] 

Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 

členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 

trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický 

nebo genetický údaj subjektu údajů. [14] 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

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

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [17] 

Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv 

podobě, bez ohledu na nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit 

újmu zájmů České republiky. [17] 

Podle § 4 citovaného zákona se utajované informace klasifikují stupněm utajení: 

[17] 
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a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky, 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

vážnou újmu zájmům České republiky, 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

prostou újmu zájmům České republiky, 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky. [17] 

Ochrana utajovaných informací je uskutečňována pomocí personální, 

administrativní, fyzické, průmyslové bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a 

kryptografické bezpečností. [17] 

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

 Zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. [16] 

Podle § 248 odstavce 2 citovaného zákona je zaměstnavatel z důvodu ochrany 

majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu 

vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a 

prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského 

zákoníku. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. [16] 

2.2 Normy 

Níže uvádím výčet některých norem, které se vztahují k dané problematice.  

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma 

stanovuje také stupně zabezpečení a třídy prostředí. [19] 

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

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  
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Norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a 

další pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích.[20]  

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností  

Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní 

bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti 

vloupání. Dělají se zkoušky, na základě jejich výsledků se klasifikuje odolnost proti 

vloupání.[18] 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace  

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a 

uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné 

konstrukce. [21] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzickou ochranu lze chápat jako systém technických, organizačních a režimových 

opatření, která zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem.[1] 

Pojem fyzická ochrana nebyl doposud přesně definován. Obecně se vychází 

z terminologie dvou amerických specialistů R. J. Fishera a G. Greena, která byla 

uveřejněna v práci v práci INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: Security Word 

Publishing Co., Inc. 1993. „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve 

kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z 

vměšování nebo násilí.“ [8] 

Předmětem zájmu fyzické ochrany je ochrana: 

1. osob 

2. hmotného majetku 

3. nehmotného majetku 

Fyzická ochrana se dělí do tří skupin: 

1. technickou ochranu 

- mechanické zábranné systémy,  

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,  

- ostatní zabezpečovací systémy, 

2. fyzickou ostrahu 

3. režimovou ochranu 

3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), jsou základním a nejstarším prvkem 

ochrany objektů a majetků.  

MZS se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostoru, bezpečnostní skla a 

fólie, mříže, vlastní uzamykací systémy a vstupní bezpečnostní systémy oken a dveří. [3] 

Jejich posláním je ztížit nebo prakticky zcela znemožnit pachateli jeho vniknutí do 

chráněného prostoru. [7] 

Mechanické zábranné systémy se dělí na prostředky: 

- obvodové ochrany, 

- plášťové ochrany, 
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- prostorové ochrany, 

- předmětové ochrany. 

3.1.1 Obvodová ochrana 

Jedná se o skupinu vnějších mechanických zábran, které nejsou přímou součástí 

vlastního objektu (budova, dveře, místnost apod.), ale naopak jsou od něho prostorově 

vzdálené. Hlavními zástupci obvodové ochrany jsou zdi a ploty. [3] 

Zdi 

Zdi mohou poskytnout účinnou ochranu před vniknutím pachatele do chráněné 

zóny. Musí znesnadnit nebo zabránit přelezení, podlezení či podhrabání. Zeď musí stát na 

podezdívce. Musí být pevná, bytelná, s minimální výškou 2,5 m. [3] 

Ploty 

Ploty jsou tvořeny pevnou nosnou konstrukcí se sloupky zajištěnými proti 

vyvrácení a s výplní většinou z drátěného pletiva. [3] Mohou být opatřeny ostnatým nebo 

žiletkovým drátem ke zvýšení jejich funkčnosti. 

Závory 

Mají zejména kontrolní funkci a nezabrání násilnému vniknutí do objektu. [7] Jsou 

ovládány vrátným nebo automaticky. 

Turnikety 

Používají se u přístupových zón velkých areálů a vstupních hal podniků. [7] Slouží 

ke kontrole vstupu do objektu a k zaznamenávání příchodů a odchodů. 

3.1.2 Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu tvoří především stavební prvky budov a otvorové výplně.  

Stavební prvky budov jsou stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Otvorové  

výplně tvoří především dveře, okna a mříže, jsou zranitelnějším místem než  

stavební prvky budov a je u nich kladen větší důraz na zabezpečení.  

Bezpečnostní dveře 

Bezpečnostní dveře mají oproti klasickým dveřím zvýšené bezpečnostní úpravy. 

Jedná se o zvýšenou odolnost proti proražení, nejméně tři bytelné závěsy, rozšířený počet 

uzamykacích a zajišťujících míst, vyztužení nebo zesílení zárubní, a alespoň dva 

uzamykací zámky. [3] 
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Mříže 

Mříže slouží k ochraně okenních a dveřních výplní. Jsou tvořeny pruty a příčníky, 

které jsou navzájem propojeny a tvoří ochrannou síť. Nejčastějším materiálem, ze kterého 

jsou mříže vyráběny, je tepelně zpracovaná ocel.  Konstrukce mříží musí být stabilní a 

pevná. [7] 

Okna 

Okno je konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní, osazována zpravidla do 

obvodové stěny. [7] Pro zvýšení odolnosti oken se používají speciální tvrzená skla nebo 

fólie, které se vyznačují zvýšenou mechanickou pevností, tepelnou odolností a odolností 

proti nárazu.  

3.1.3 Prostorová ochrana 

Prostředky prostorové ochrany jsou určeny k zabezpečení vnitřních prostorů.  

3.1.4 Předmětová ochrana 

Úkolem předmětové ochrany je zabránit neoprávněným osobám v přístupu 

k chráněným předmětům. Dále má za úkol registrovat a předávat informace, pokud došlo k 

napadení objektu. [10] Předmětem chráněného zájmu může být finanční hotovost, 

dokument, informace, šperky, cennosti, umělecká díla nebo zbraň. 

 Jednotlivé druhy úschovných předmětů: 

- komerční úschovné objekty, 

- ohnivzdorné trezory, 

- komorové trezory, 

- účelové trezory, 

- skříňové trezory, 

- příruční pokladničky, 

- ocelové a kartotéční skříně. 

3.2 Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy 

Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy (dále jen PZTS) slouží k signalizaci 

nebezpečí ve střeženém objektu. Informují zejména o nežádoucím vniknutí (vloupání) do 

objektu. Mohou však být kombinovány i se zjišťováním jiných nebezpečí (požární 

nebezpečí, tísňové hlášení při přepadení, únik plynu, zaplavení apod.) [4] 
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Každý PZTS je složen z několika základních prvků, které plní své specifické 

funkce. V souhrnu vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec[8], který můžete vidět na obrázku 

1. 

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [8] 

Detektor 

Slouží k měření okolního prostředí, ke snímání všech dostupných fyzikálních a 

chemických veličin. Převádí informaci obsaženou v jistém typu energie na informaci 

s jiným typem energie (nejčastěji elektrickou energii). [4] 

Ústředna 

Přijímá a zpracovává signál z čidel, se kterým se dále požadovaným způsobem dále 

pracuje. [8] 

Přenosové prostředky 

Zajišťují přenos výstupních informací z místa signalizace do ústředny nebo 

z ústředny do signalizačního zařízení. [8] 

Signalizační zařízení 

Převádí předané informace na vhodný signál. [8] 

Doplňková zařízení 

Slouží k usnadnění ovládání systému nebo k realizaci některých speciálních funkcí. 

[8] 

PZTS dělíme na prvky: 

- obvodové (perimetrické) ochrany, 

- plášťové ochrany, 

- prostorové ochrany, 
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- předmětové ochrany, 

- klíčové ochrany. 

3.2.1 Obvodová ochrana 

Prvky obvodové ochrany jsou používány k zajištění obvodu objektů. Obvodem 

rozumíme jeho katastrální hranice, které jsou obvykle vymezené přírodními nebo umělými 

bariérami (vodním tokem, plotem, zdí apod.). Vzhledem k venkovnímu prostředí je vlastní 

funkce detektorů vystavena venkovním nepříznivým podmínkám a je nutné kombinovat 

více prvků a postupů, než je obvyklé u ochrany vnitřní. [8] Mezi nejčastěji používané 

prvky patří plotová tenzometrická čidla, mikrofonní kabely nebo mikrovlnné závory. 

3.2.2 Plášťová ochrana 

Úlohou prvků v plášťové ochraně je především včasná signalizace snahy pachatele 

o překonání plášťové ochrany objektu. Jedná se především o vnější otvorové výplně 

(vstupní a balkónové dveře, okna), ale i často opomíjené stavební prvky budov (obvodové 

zdivo, podlahy, stropy a střechy). [8] Patří zde magnetické kontakty, destrukční čidla nebo 

infračervené závory.  

3.2.3 Prostorová ochrana 

Prvky prostorové ochrany signalizují nebezpečné jevy v chráněném prostoru. 

Pachatel prolomil plášť objektu a vnikl do vnitřních prostor. Zabezpečovací čidla reagují 

na jeho bezprostřední pohyb v okolí chráněné hodnoty a předmětu. [8] Patří zde aktivní 

infračervená čidla, pasivní infračervená čidla, mikrovlnná čidla apod. 

3.2.4 Předmětová ochrana 

Prvky předmětové ochrany jsou určeny ke střežení cenných, ať již volně stojících, 

samostatně nebo skupinově umístěných předmětů (obrazy, trezory, sochy, skříně apod.). 

Umožňují jejich trvalé střežení i v době, kdy prostorová čidla pohybu musí být z důvodu 

provozu v zájmovém prostoru vypnuta. [8] Řadí se zde závěsová čidla, polohová čidla, 

kontaktní čidla apod. 
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3.2.5 Klíčová ochrana 

Klíčová ochrana upozorňuje na narušení klíčových míst objektu, tedy míst 

předpokládaného pohybu narušitele v zájmovém prostoru (haly, chodby, schodiště apod.) 

[8] 

3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy patří kamerové systémy. 

Kamerové systémy (dále jen CCTV - Closed Circuit Television) jsou uzavřené 

televizní okruhy, které v reálném čase snímají zabezpečený prostor. Systém CCTV 

umožňuje účinným způsobem monitorovat hlídaný prostor a dohlížet tak i na velmi 

rozlehlé prostory v reálném čase. Zaznamenávají obraz z hlídaného prostoru na digitální 

datové médium nebo pásku. Tento záznam následně slouží k vyhodnocení poplachové 

situace. CCTV se používají k monitorování služebních i veřejných prostor objektů a jejich 

přilehlého okolí. [2] 

Prostor, ve kterém je nainstalován CCTV, musí být jasně a viditelně označen - 

nejčastěji nápisem „Objekt je střežen kamerovým systémem“. 

Norma ČSN EN 50132 upravuje používání kamerových systémů. Obecné použití 

CCTV upravuje i zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Kamerové systémy se skládají z následujících částí: 

- kamery, 

- monitoru, 

- nahrávacího zařízení. 

Kamery 

Kamera slouží ke snímání hlídaného prostoru a tvoří ji tři základní části: objektiv, 

fotocitlivý prvek a elektronická část. Objektiv, spolu s ovládacími prvky pro zoom a clonu, 

tvoří první část kamery a slouží k vytvoření obrazu scény. Za objektivem je umístěn 

snímací senzor (fotocitlivý prvek) pro záznam obrazu, senzor převádí obraz do 

elektronické podoby. Elektronická část spolu s mikroprocesorem zajišťuje digitalizaci 

získaných informací ze snímače, jejich kompresi a ukládání na využívané médium, 

případně přenos kanálem na vzdálené zobrazovací nebo záznamové zařízení. Rozlišovací 
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schopnost kamery je dána velikostí fotocitlivého senzoru. Zachování rozlišovací 

schopnosti má vliv na kvalitu obrazu. [5] 

Monitory 

Monitory slouží k zobrazování dějů, které jsou snímány kamerou nebo 

zaznamenávány na videorekordér. Jsou to jednoduché přístroje vyrábějící se s barevným 

nebo černobílým obrazem. 

Záznamová zařízení 

Slouží k archivaci záběru z kamer. Záznamová zařízení jsou schopna zaznamenat 

obraz, který se poté archivuje a je tedy možné zpětně dohledat důkazy k usvědčení 

pachatele, který se dopustil protiprávního jednání. 

3.4 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejnákladnější a současně nejproblematičtější část fyzické ochrany, bez 

které se zatím neobejdeme. Na její úrovni závisí výsledná činnost všech ostatních druhů 

ochrany. 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zajištění bezpečnosti osob a majetku, 

zabezpečovaných objektů a veřejný pořádek. [1] 

Fyzická ostraha je schopna provést okamžitý zásah k odvrácení trvajícího nebo 

hrozícího nebezpečí. Je realizována formou soukromé bezpečnostní služby, 

specializovanými pracovníky nebo Policií České republiky.  

3.4.1 Formy fyzické ostrahy 

Forem fyzické ochrany je mnoho, níže uvádím některé z nich.  

Strážní služba 

  Strážní služba zabezpečuje střežení objektu pomocí pevných, pohyblivých nebo 

pochůzkových stanovišť. Jejím úkolem je zabraňovat nedovoleným činnostem a zajišťovat 

vnější ochranu osob i majetku. Dále plní úkoly na základě pracovně právního vztahu a 

v rozsahu povinností daných zaměstnavatelem, případně objednavatelem této služby. [1] 
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Kontrolní propustková služba 

Pracovníci fyzické ostrahy zabezpečují ochranu objektu formou zabránění vstupu 

osob a vjezdu vozidel do objektu bez platného oprávnění a evidují všechny vcházející a 

vycházející osoby a veškeré vjíždějící nebo vyjíždějící vozidla. Zabraňují neoprávněnému 

vnášení nebo vynášení předmětů. [1] 

Bezpečnostní dohled 

 Pracovníci fyzické ostrahy vykonávají bezpečnostní dohled celoplošně nebo jen ve 

vyčleněných částech objektu. Fyzická ostraha provádí dohled přímo na místě nebo 

vzdáleně prostřednictvím kamerového systému, jejím úkolem je dohlédnout, aby činnosti 

uvnitř objektu byly prováděny oprávněně a zda je dodržován stanovený vnitřní režim. [1]  

3.5 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a 

jeho sladěním s provozem chráněného zájmu. [8] 

Tato ochrana zabezpečuje: 

- vstupní a výstupní režim osob a vozidel z objektu, 

- režim pohybu zaměstnanců v daném objektu, 

- materiálový režim určující postup při expedování, uskladňování a jiném pohybu 

materiálu 

- provozní bezpečnostní režim, pomocí něhož se určí ochranné režimové činnosti 

zaváděné při mimořádných událostech 

- klíčový režim, který stanovuje přidělování, označování, manipulaci s klíči, 

zhotovení náhradních klíčů, výměny zámků 

- provozní režim určující způsob použiti a fungování systému zabezpečovací 

techniky [1] 
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4  Statistika kriminality v dané lokalitě 

Moravskoslezský kraj vykazuje zpravidla druhý nejvyšší počet zjištěných trestných 

činů a druhý největší podíl na celkové kriminalitě v krajském členění. Pro 

Moravskoslezský kraj je příznačný vysoký podíl nezaměstnaných osob a recidivistů na 

celkovém počtu stíhaných osob, kteří zde již delší dobu představují mimořádně závažný 

problém.  

 

Graf 1: Majetkové trestné činy v Moravskoslezském kraji [23] 

První graf znázorňuje počet majetkových trestných činů, které jsou páchány na 

území Moravskoslezského kraje od roku 2008 do roku 2012. Z grafu je zřejmé, že počet 

majetkových trestných činů v tomto období je přibližně stejný a kolísá jen nepatrně. U 

objasněnosti těchto trestných činů  je tomu obodbně. Poměr objasněných ku celkovému 

počtu trestných činů je přibližně jedna pětina.  
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Graf 2: Krádeže vloupáním v Moravskoslezském kraji [23] 

 Druhý graf znázorňuje počet krádeží vloupáním, které jsou páchány na území 

Moravskoslezského kraje v období od roku 2008 do roku 2012. Z grafu vyplývá, že počet 

této trestné činnosti od roku 2008 do roku 2011 pozvolně stoupá. V roce 2012 došlo 

k mírnému poklesu. Objasněnost se i zde pohybuje okolo jedné pětiny. 

V minulosti došlo ke dvěma vloupáním do objektu, v prvním případě nic cenného 

ukradeno nebylo, v druhém případě si zloděj odnesl příruční pokladnu s peněžní hotovostí. 

V průběhu pracovního týdne se v prostorách mateřské koly pohybuje mnoho osob, jedná se 

zejména o příbuzné dětí, které navštěvují školku. Nejspíše v důsledku zvýšeného pohybu 

osob v objektu, došlo v minulosti ke krádeži radiopřehrávače a dalších věcí v průběhu dne. 
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5 Fyzická ochrana mateřské školy 

Budova mateřské školy byla postavena v 70. letech ve Frýdku - Místku. Od roku 

1994 se mateřská škola stala právním subjektem a v roce 2003 byl subjekt rozšířen o dvě 

odloučená pracoviště v rámci města. Objekt se nachází v panelové zástavbě uprostřed 

města. V blízkém okolí se nachází městský park. V současné době mateřská škola 

zaměstnává 13 zaměstnanců a navštěvuje ji 100 dětí. 

5.1 Profil mateřské školy 

Mateřská škola nabízí Školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme svět”. 

Každá třída má zpracován vlastní vzdělávací program, který je zaměřen na hraní her. 

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte. Důležitým bodem výchovy 

dítěte je proces adaptace v novém prostředí. Tento proces se neobejde bez užší spolupráce 

s rodinou.  

5.2 Popis objektu mateřské školy 

Objekt se nachází na pozemku o výměře 9000 m
2
. Od roku 1993 se na pozemku 

nachází i jiný objekt, jedná se o pečovatelský dům Domovinka, který poskytuje placené 

služby pro seniory. Součástí pozemku je dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, 

pískovištěm a prolézačkami.  Celý objekt sídlí poblíž komunikace s pouličním osvětlením. 

V roce 2004 byla provedena generální oprava kuchyně. V roce 2007 došlo k rekonstrukci 

vstupu do objektu. V roce 2010 byl objekt zateplen, součástí zateplení byla i výměna 

starých dřevěných oken za nová plastová okna. V roce 2013 získala mateřská škola dotaci 

od Nadace ČEZ, za kterou byla vybavena školní zahrada. Pozemek je oplocen drátěným 

plotem se vstupní brankou a vraty pro vjezd vozidel na cestu uvnitř pozemku, která slouží 

jako parkoviště.   

Přední vchod slouží pro pohyb návštěvníků mateřské školy. Jedná se hlavně o 

rodinné příslušníky dětí, které tuto školu navštěvují. Boční vchod slouží zejména pro 

personál mateřské školy a pro zásobování.  

5.3 Stavební konstrukce mateřské školy 

Půdorys budovy je obdélníkového tvaru o rozměrech 40 m x 12 m. Výška  

budovy od ± 0,000 je 9,50 m. Zastavěná plocha objektu tvoří 454m
2
.  
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Jedná se o třípodlažní budovu – suterén, přízemí a první patro s montovaným 

železobetonovým skeletem s panelovým obvodovým pláštěm a dozdívkami. Obvodové 

zdivo je tvořeno z plynosilikátových panelů tloušťky 25 cm, štíty jsou 

struskopemzobetonové tloušťky 37,5 cm. Nosné prvky jsou železobetonové panely 

tloušťky 16 cm. Objekt je zastřešen rovnou střechou s živičnou krytinou. Střecha je 

symbolicky větraná zaatikovými kanálky na fasádu, spádovaná k vnitřním svodům.  

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. V budově se nachází betonové schodiště, které 

propojuje všechny tři podlaží. V budově se nachází výtah, který je určen pro přepravu jídla 

z kuchyně na jednotlivá patra.  

5.4 Dispoziční řešení stavby  

Na jihozápadní straně objektu se nachází hlavní vstup, který je na úrovni 1. 

nadzemního podlaží. Boční vstup se nachází na severovýchodní straně a je na úrovni 

suterénu.  

V 1. podzemním podlaží – suterénu se nachází kuchyň, sklad na potraviny, sklad 

chlazených surovin, šatna, sprcha, prádelna a dílna. V kuchyni se připravují svačiny a 

obědy pro celou mateřskou školu. Jednotlivé sklady slouží k uchování různých druhů 

potravin. 

V 1. nadzemním podlaží – přízemí, je umístěna kancelář zástupkyně ředitelky, 

schodišťový prostor a dvě třídy pro děti. V každé třídě se nachází herna, šatna, WC, 

umývárna, WC pro personál a dva sklady. Obě třídy propojuje kuchyňka.  

V 2. nadzemním podlaží – první patro, je řešeno podobně jako přízemí. I zde se 

nachází dvě třídy, které jsou propojeny společnou kuchyňkou a schodišťový prostor. Paní 

ředitelka zde má svoji ředitelnu. 
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6 Popis stávající fyzické ochrany  

Stávající stav fyzické ochrany mateřské školy bude popsán dle níže uvedeného 

členění:  

- mechanické zábranné systémy 

- poplachové zabezpečovací tísňové systémy 

- režimová ochrana 

- fyzická ostraha 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

Prvky mechanických zábranných systémů jsou v objektu zastoupeny na úrovni 

obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochrany. Pro přehlednost budu jednotlivé 

prvky rozebírat zvlášť. 

6.1.1 Obvodová ochrana objektu 

Celý pozemek objektu je oplocen drátěným plotem o výšce 1,6 m s ocelovými 

sloupky. Pletivo s čtyřhrannými oky 3 x 3 cm je upleteno z 2,5 mm drátu. Drát je 

pozinkován a natřen zelenou barvou, sloupky jsou žluté barvy. Plot nenabízí vrcholovou 

ochranu ani ochranu před podhrabáním. Do objektu je vjezd umožněn díky otočným 

skládacím vratům o rozměrech 2,6m x 1,6m.  

 

Obrázek 2: Vstupní branka [autor] 

6.1.2 Plášťová ochrana objektu 

Plášťovou ochranu zahrnují především dveřní a okenní výplně. Patří zde i střešní 

konstrukce, ale vzhledem k tomu, že objekt je zastřešen rovnou střechou, nebudu se jí 

v této části věnovat. 
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Hlavní vchod do objektu je tvořen hliníkovými dvoukřídlými dveřmi, 

s nadsvětlíkem o rozměrech 1500mm x 800mm, které jsou zasazeny do ocelové zárubně. 

Dveře jsou vybaveny samozavíračem GEZE TS 4000 a opatřeny bezpečnostním kováním 

INOX 2035 s bezpečnostní cylindrickou vložkou CISA 2000, která je odolná proti 

odvrtání.  Rozměry dveří jsou 1500 mm x 2050mm. Jedno křídlo je trvale otevíratelné a 

má šířku 1050 mm. Za těmito dveřmi se nachází ještě další dvoukřídlé, nesymetrické dveře 

o rozměrech 1250mm x 1970 mm. Tyto dveře oddělují vstupní prostor od vnitřních prostor 

mateřské školy. Boční vchod do objektu je osazen hliníkovými dveřmi o rozměrech 

900mm x 1970mm. Dveře jsou, stejně jako hlavní dveře, opatřeny bezpečnostním kováním 

INOX  2035 s bezpečnostní vložkou CISA 2000. Z vnitřní strany jsou dveře opatřeny 

panikovým kováním NUOVA FEB COMPOSIT.  

Okenní výplně v objektu jsou řešeny ve formě otevíracích nebo sklápěcích 

plastových oken REHAU 70, které se liší svými rozměry. Okna REHAU 70 nabízí 

odolnost proti vloupání do třídy odolnosti 2. Jsou vybavena pětikomorovým rámem a 

zasklená dvojitým sklem. V 1. podzemním podlaží jsou použita zamřížovaná okna o 

velikosti 1100 mm x 1100m, která jsou složena ze dvou sklápěcích oken. Z přední strany 

objektu jsou v 1. nadzemním podlaží i 2. nadzemním podlaží použita okna o rozměrech 

2600 mm x 2000 mm. Ze zadní strany objektu jsou v obou podlažích použita okna o 

rozměrech 3200 mm x 2600 mm.  

                                                 

Obrázek 3: Boční vchod [autor]       Obrázek 4: Hlavní vchod [autor] 
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6.1.3 Prostorová ochrana objektu  

Vnitřní prostory mateřské školy jsou řešeny formou jednokřídlých dřevěných dveří 

zasazených do dřevěných nebo plechových zárubní. Většina dveří obsahuje pouze 

zadlabací zámky pro jednoduchý pokojový klíč. Výjimku tvoří dveře od kanceláří, které 

jsou opatřeny cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním.  

6.1.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana je realizována pouze v kanceláři zástupkyně ředitelky, ve které 

se nachází příruční pokladna s peněžní hotovostí. Jinou formou není předmětová ochrana 

v objektu realizována. 

6.2 Poplachové  zabezpečovací  a tísňové systémy 

Fyzická ochrana formou poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je v 

objektu realizována pouze prostřednictvím prostorové ochrany a to formou pasivních 

infračervených čidel (dále jen PIR). Tyto čidla se vyskytují ve všech patrech budovy. V 1. 

podzemním podlaží se nachází dvě čidla, jedno je ve vstupní chodbě a druhé je 

zabudováno v kuchyni. V 1. nadzemním podlaží se čidla nacházejí v kanceláři zástupkyně, 

ve vstupní chodbě a v hernách. V 2. nadzemním podlaží se detektory objevují v kanceláři 

ředitelky, v chodbě za schodištěm a v hernách. Ústředna PZTS DIGIPLEX se nachází ve 

vstupní chodbě v 1. nadzemním podlaží spolu s ovládací klávesnicí s LED displejem. 

Druhá ovládací klávesnice se objevuje v 1. podzemním podlaží u bočního vchodu do 

budovy. Signalizace poplachu je uskutečňována bezdrátově rádiem na pult centralizované 

ochrany Policie ČR ve Frýdku – Místku.   

6.3 Režimová ochrana 

Režimová opatření týkající se bezpečnosti mateřské školy je sepsána ve vnitřním 

předpisu. 

Objekt mateřské školy je otevřen od 5 - 45 do 17 - 00. V noci je objekt prázdný. 

Klíče od vstupních dveří do mateřské školy má 6 osob. Každá z nich má i vlastní kód, 

kterým se prokazuje při vstupu do objektu. Klíčový režim je řešen evidencí osob s klíčemi, 

který se nachází u zástupkyně ředitelky. Při odchodu z budovy je poslední osoba povinna 

zkontrolovat okna, aby se předešlo možnému nepovolenému vniknutí osoby do objektu. 
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Ve vnitřní směrnici je popsáno i zacházení s peněžní hotovostí v příruční pokladně. 

Jsou zde vypsány osoby, které mají tuto hotovost na starost. 

 O chod budovy se stará hospodář. V případě, že jeho kvalifikace a schopnosti na 

vyřešení problému nestačí, je povolána specializovaná firma. 

6.4 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu objektu 

Při samotných návštěvách objektu jsem našel kladné i záporné stránky.  

Kladně hodnotím umístění mříží, které se nacházejí v oknech 1. podzemního 

podlaží, které zabraňují vniku případného pachatele. Dále rozmístění a počet čidel PIR je 

dostačují a efektivně zabezpečuje vnitřní prostor budovy.  

Negativně hodnotím možnost samovolného opuštění objektu dětmi, které 

navštěvují školku. Dále bych se zaměřil i na problematiku odcizení předmětu 

nacházejícího se v budově v průběhu dne, kde si myslím, že objekt není dobře zabezpečen. 
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7 Analýza a hodnocení rizik fyzické ochrany budovy mateřské 

školy 

Analýza je vědecká metoda, která je založena na principu rozkladu složitých částí 

na jednodušší části, s jejichž pomocí potom identifikujeme podstatné vlastnosti rizika.  

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo  

frekvencí výskytu). [9] 

 Analýza rizik souhrnně popisuje jednotlivá rizika, kterým je subjekt vystaven a 

udává nám, jak moc je daný subjekt vůči těmto hrozbám zranitelný. 

Hodnocení rizika je definováno jako komplexní proces určení závažnosti a 

pravděpodobnosti vzniku nežádoucí situace a rozhodnutí, jaká opatření budou učiněna k 

eliminaci, případně omezení rizika na přijatelnou míru. Klíčovou otázkou pro analýzu 

rizika je volba vhodné metody hodnocení rizik. [9] 

V této práci budou pro analýzu rizika fyzické ochrany mateřské školy použity dvě 

analytické metody, které jsou zvoleny záměrně pro svou společnou závislost při zkoumání 

určitého následku. Jedná se o Ishikawův diagram a Analýzu příčin a následků poruch.  

7.1 Ishikawův diagram 

Pro řešení složitějších systému v oblasti bezpečnosti lze využít Ishikawův diagram 

nazývaný též jako „diagram rybí kosti“, nebo „diagram příčin a následků“. Jedná se o 

jednoduchou analytickou metodu, která byla vyvinuta profesorem Kaoru Ishikawou. Tato 

technika pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny problému. Diagram 

podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění zajišťuje přehled. [11] 
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Obrázek 5: Ishikawův diagram [22] 

Pomocí Ishikawova diagramu provedu analýzu současného stavu fyzické ochrany 

objektu mateřské školy. Budu se zabývat slabými místy v jednotlivých částech fyzické 

ochrany. Jako následek zvolím překonání fyzické ochrany objektu mateřské školy. Příčiny 

budu hledat v oblastech, které se týkají: 

- Mechanických zábranných systémů 

- Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

- Překonání režimové ochrany  

- Pochybení zaměstnanců 

Překonání ochrany mechanických zábranných systémů 

Níže uvádím jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- vniknutí do objektu přes okna, 

- vniknutí do objektu přes vstupní dveře, 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu, 

- nedostatečná ochrana proti odcizení předmětu, 

- překonání předmětové ochrany, 

- svévolné opuštění objektu dětmi. 

 Základním činitelem předešlých příčin je nedostatečná funkce mechanického 

zábranného systému nebo absence některých jeho částí.  
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Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému  

Níže uvádím jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- neoprávněný zásah cizí osoby, 

- špatná funkce prvků PZTS, 

- výpadek elektrického proudu. 

 Podstatou předešlých příčin je nesprávná funkce, nepřítomnost některých prvků a 

špatná instalace.  

Překonání režimové ochrany 

Níže uvádím jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- nedodržení vnitřních směrnic, 

- špatné dodržování vnitřních směrnic. 

 Podstatou předešlých příčin je špatné pochopení vnitřních směrnic. 

Pochybení zaměstnanců 

 Níže uvádím jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- nedostatečné znalosti, 

- nedbalost 

- nespolehlivost zaměstnance, 

 Grafické znázornění výše uvedených příčin a jejich jednotlivých úrovní je 

zobrazeno na obrázku 6.  
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Obrázek 6: Ishikawův diagram překonání fyzické ochrany mateřské školy [autor] 
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7.2 Analýza příčin a následků poruch 

Tato metoda jinak známá i jako Failure mode and effects analysis (dále jen FMEA), 

se využívá k rozboru způsobu selhání a jejich důsledků umožňující hledání dopadů a příčin 

na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. K výpočtu míry rizika se 

postupuje dle vzorce (1). [11] 

R = P x N x H         (1) 

R – míra rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

V praxi se využívá rozpětí 10 parametrů, pro potřeby této bakalářské práce nám 

však postačí rovní 5.  

Tabulka 1: Výsledná míra rizika R [11] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 

 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika [11] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika  

1 nahodilé, velice nepravděpodobné 

2 spíše nepravděpodobné 

3 pravděpodobné, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobné, reálný vznik 

5 trvalá, vysoká hrozba 
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Tabulka 3: Závažnost následků [11] 

N Závažnost následků  

1 malé škody 

2 větší škody 

3 vyšší škody 

4 vysoké škody 

5 velmi vysoké škody 

 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika [11] 

H Odhalitelnost rizika 

1 v době jeho spáchání 

2 během pár minut 

3 do jednoho dne 

4 den a více 

5 neodhalitelné riziko 

 

Provedení analýzy FMEA 

 K provedení analýzy FMEA je zapotřebí v první fázi sestavit hrozby, které se 

vztahují k problematice bezpečnosti mateřské školy. Tyto hrozby vycházejí z výše 

provedeného Ishikawova diagramu. Následně je k těmto hrozbám přiřazen jejich příčina a 

důsledek. Nakonec přiřadíme hodnoty pro parametry P, N, H a na základě nich si spočteme 

výslednou míru rizika R. Výsledné hodnoty naleznete v tabulce číslo 5. 
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Tabulka 5: Hrozby, jejich příčiny a důsledky [autor] 

Čís

lo 

Hrozba Příčina Důsledek hrozby P N H R 

1 

Vniknutí do objektu 

přes okna 

 

 

Pochybení 

zaměstnance, Špatná 

funkce MZS, Selhání 

funkce PZTS, 

 

Poškození majetku, 

odcizení majetku, 

možnost vniknutí do 

objektu 

3 4 4 48 

2 

Vniknutí do objektu 

přes vstupní dveře 

 

5 4 3 60 

3 
Nedostatečná ochrana 

proti vniknutí do dalších 

místností objektu 

Nedostatečný MZS, 

pochybení 

zaměstnance, špatná 

funkce PZTS 

Poškození majetku, 

odcizení majetku, 

volný pohyb osob v 

objektu 

3 4 4 48 

4 
Nedostatečná ochrana 

proti odcizení předmětu 
Zastaralost prvků 

předmětové ochrany, 

nedbalost 

Odcizení majetku 
4 4 4 64 

5 
Překonání předmětové 

ochrany 
4 4 4 64 

6 
Svévolné opuštění 

objektu dětmi 

Nezabezpečení 

budovy proti 

samovolnému 

opuštění objektu 

dětmi 

Možnost opuštění 

objektu dítětem 
4 5 3 60 

7 
Neoprávněný zásah cizí 

osoby na PZTS 

Znalost systému 

PZTS cizí osobou, 

nedbalost 

zaměstnanců 

Špatná funkčnost 

prvků PZTS, možnost 

vniknutí do objektu, 

odcizení majetku 

2 4 3 24 

8 
Špatná funkce prvků 

PZTS 

Opotřebení, 

pochybení 

zaměstnanců, 

úmyslné poškození 

 

Selhání funkčnosti 

PZTS 
3 4 4 48 

9 
Výpadek elektrického 

proudu 

Porucha elektrického 

vedení, úmyslné 

poškození 

Nefunkčnost prvků 

PZTS 
2 4 2 24 

10 
Nedodržení vnitřních 

směrnic 

Pochybení 

zaměstnance, 

nedostatečné 

proškolení 

zaměstnance 

Možnost vniknutí do 

objektu, poškození 

majetku, odcizení 

majetku 

2 5 4 40 

11 
Špatné dodržování 

vnitřních směrnic 
3 4 4 48 

12 Neodpovídající znalosti, 
Nedodržení zásad 

pracovního řádu, 

pochybení 

zaměstnance 

Možnost vniknutí do 

objektu, odcizení 

předmětu, poškození 

předmětu 

3 4 4 48 

13 Nedbalost 2 4 4 32 

14 
Nespolehlivost 

zaměstnance 
3 4 4 48 

Pro úplnost uvádím konkrétní výpočet rizikového čísla R pro hrozbu č. 1, pro 

možnost vniknutí do objektu přes okna. 

R = P x N x H            

R = 3 x 4 x 4 

R = 48 
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7.3 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

Paretův diagram se používá za účelem stanovení hranice závažnosti hrozeb, které 

mají vliv na bezpečnost objektu. Pro sestavení Paretova diagramu musíme nejprve seřadit 

rizikovost příslušných hrozeb od největší po nejmenší. Vycházíme z hodnot uvedených 

v tabulce 6. Podle vzorců 2 a 3 následně vypočteme kumulativní četnost a relativní 

kumulativní četnost poruch. Za pomocí spočtených hodnot můžeme sestavit výsledný 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou.  

 +  + …          (2)                 

 - kumulativní četnost poruchy 

 – jednotlivé hodnoty poruchy  

 

 =     x 100                (3) 

 – relativní kumulativní četnost 

 – kumulativní četnost poruchy 

N – kumulativní četnost všech  
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Tabulka 6: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnosti R [autor] 

 

Číslo 
Hrozba R Kumulativní četnost 

Relativní 

kumulativní četnost 

R (%) 

4 
Nedostatečná ochrana proti odcizení 

předmětu 
64 64 9,76 

5 Překonání předmětové ochrany 64 128 19,51 

2 
Vniknutí do objektu přes vstupní 

dveře 
60 188 28,66 

6 Svévolné opuštění objektu dětmi 60 248 37,80 

1 Vniknutí do objektu přes okna 48 296 45,12 

3 
Nedostatečná ochrana proti vniknutí 

do dalších místností objektu  
48 344 52,44 

4 
Nedostatečná ochrana proti odcizení 

předmětu 
48 392 59,76 

8 Špatná funkce prvků PZTS 48 440 67,07 

11 Špatné dodržování vnitřních směrnic 48 488 74,39 

12 Neodpovídající znalosti 48 536 81,70 

10 Nedodržení vnitřních směrnic 40 576 87,80 

7 
Neoprávněný zásah cizí osoby na 

PZTS 
32 608 92,68 

13 Nedbalost 32 632 96,34 

9 Výpadek elektrického proudu 24 656 100 

  

 Pro úplnost uvádím příklad konkrétního výpočtu kumulativní a relativní 

kumulativní četnosti rizikového čísla R. Příklad výpočtu je uveden na hrozbě číslo 2, která 

je uvedena v tabulce na třetím řádku. 

Kumulativní četnost:     Relativní kumulativní četnost: 

 +  + …        =     x 100 

 =  +       =     x 100 

= 64 + 64 +60 = 188      =     x 100 = 28,66 

 Po vypočtení všech hodnot jsem z výsledných kumulativních četností a relativních 

kumulativních četností sestavil Paretův diagram, doplněný Lorenzovou křivkou, který je na 

obrázku 7. 
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Graf 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

V Paretově diagramu jsem aplikoval pravidlo 80/20. Na obrázku je znázorněno 

zelenou barvou. Poruchy 4, 5, 2, 6, 8, 11, 12,14, 1 a 3 mají vliv na bezpečnost ochrany 

mateřské školy a v další kapitole se jim budu věnovat. 
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8 Návrh nových opatření fyzické ochrany budovy mateřské 

školy 

V předchozí kapitole jsem provedl analýzu rizika, kde jsem identifikoval možná 

rizika, ohrožující bezpečnost mateřské školy. Nyní zpracuji návrh nových opatření, která 

povedou ke zmenšení dopadu těchto rizik s ohledem na bezpečnost tohoto objektu.  

Hodnota budovy mateřské školy je stanovena přibližně na 15 milionů korun. Aktiva 

uvnitř budovy jsou stanovena na 1,2 milionu korun. Cílem bakalářské práce je navrhnout 

opatření uvnitř budovy, budu vycházet z faktu, že na zlepšení stávajícího stavu mohu 

použít maximálně 10% hodnoty aktiv, které jsou umístěny uvnitř budovy. Hodnota nových 

opatření tedy nesmí překročit částku 120 tisíc korun.  

V průběhu dne v době od 6 do 8 hodin, od 12 do 13 hodin a od 14 do 16 hodin se 

může kdokoliv pohybovat uvnitř objektu. Vchodové dveře se nechávají otevřené z důvodu 

denního režimu mateřské školky. Školku navštěvuje přibližně 100 dětí a ty, do školky a ze 

školky, doprovází jejich rodiče. Z toho faktu budu při návrhu některých nových opatření 

vycházet. 

8.1 Překonání ochrany mechanických zábranných systémů 

Hrozby spadající do této kategorie: 

- vniknutí do objektu přes okna, 

  - vniknutí do objektu přes vstupní dveře, 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu, 

  - nedostatečná ochrana proti odcizení předmětu, 

  - překonání předmětové ochrany, 

- svévolné opuštění objektu dětmi, 

Vniknutí do objektu přes okna 

Pachatel se může do objektu dostat přes plastová okna. Plastová skla jsou sice 

opatřena dvojitým sklem, ale neposkytují dostatečnou ochranu proti jejich možnému 

poškození a následnému vniknutí do objektu. Navrhuji tedy všechny okna v 1. nadzemním 

patře opatřit bezpečnostní fólií SCX. Bezpečnostní fólie slouží především jako ochrana 

před vniknutím do objektu a jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. V 1. podzemním 

patře není nutnost tuto fólii instalovat, protože okna jsou zde opatřena bezpečnostní mříží. 
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Vniknutí do objektu přes vstupní dveře 

 Oba vstupní vchody nejsou proti případnému vniknutí do objektu dostatečně 

chráněny. Jedná se o prosklené dveře, které nejsou vybaveny bezpečnostní fólií. Je nutné 

dveře bezpečnostní fólií dovybavit, v tomto případě bych použil stejnou fólii SCX, která 

bude použita i na okna. Dveře jsou opatřeny kováním, avšak zámky v nich neposkytují 

dostatečnou ochranu. Z tohoto důvodu navrhuji vyměnit stávající zámky za zadlabací 

zámky s cylindrickou vložkou FAB 2000, která je dle normy ČSN P ENV 1627 zařazena 

do bezpečnostní třídy 4.  

Nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu 

Uvnitř budovy je potřeba chránit pouze některé místnosti, ve kterých se nachází 

aktiva. Pokud dojde k narušení plášťové ochrany objektu, je nutné znesnadnit případnému 

pachateli vstup do těchto místností.  Proto se musí navrhnout opatření, které zamezí tomuto 

vstupu. V 1. podzemním patře je třeba zabezpečit dveře oddělující prostor kuchyně od 

schodiště vedoucího do prostor školky. V 1. nadzemním patře se musí zabezpečit druhé 

vstupní dveře, dveře od kanceláře zástupkyně ředitelky a rovněž dvoje dveře, které vedou 

do šaten. V 2. nadzemním patře je situace obdobná, je nutno ochránit dveře od kanceláře 

ředitelky a dvoje dveře od šaten. Do všech výše zmíněných dveří je navrženo nainstalovat 

cylindrické vložky FAB 200. Tato cylindrická vložka je zařazena do bezpečnostní třídy 3 

dle normy ČSN P ENV. Dveře bych kvůli větší bezpečnost doplnil o pojistku dveřních 

závěsů od firmy ROSTEX. 

Nedostatečná ochrana proti odcizení předmětu 

Zvýšený pohyb osob nese riziko odcizení předmětu v průběhu dne. V minulosti již 

k několika krádežím došlo. Pro zmenšení tohoto rizika navrhuji do prostoru hlavních 

vchodových dveří nainstalovat atrapu kamery Dummy5, která bude mít za úkol případného 

pachatele od protiprávního jednání odradit.  

Překonání předmětové ochrany 

 V kanceláři zástupkyně ředitelky se nachází příruční pokladna s peněžní hotovostí. 

Tato pokladna nezaručuje dostatečnou ochranu před odcizením a proto je nutno ji nahradit 

novým prvkem ochrany – stěnovým trezorem ST 14 M od firmy SAFEtronics. Vnější 

rozměry trezoru jsou 201 mm výška, 281 mm šířka a 144 mm hloubka. Vnitřní rozměry 
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jsou 145mm výška, 225 mm šířka a 90 mm hloubka. Způsob uzamykání je řešen formou 

klíče.  

Svévolné opuštění objektu dětmi 

Vzhledem k tomu, že se v objektu přes den vyskytuje mnoho dětí předškolního 

věku, existuje zde riziko jejich útěku ze školky v průběhu dne, kterému by se mělo kvůli 

jejich bezpečnosti předejít. Navrhuji vedle vchodových dveří nainstalovat, z vnější i vnitřní 

strany, čtečku identifikačních karet iCLASS R10 a každého zaměstnance vybavit vlastní 

kartou, kterou by se prokazoval v případě opuštění objektu. Zamezilo by se tak 

samovolnému útěku dětí. Čtečka může plnit i funkci docházkového systému, nejenom 

funkci bezpečnostní. Pro rodiče bude školka otevřená v přesně stanovený čas, který je 

uveden na začátku osmé kapitoly. 

8.2 Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému  

Hrozby spadající do této kategorie: 

- špatná funkce prvků PZTS 

Špatná funkce prvků PZTS 

  PZTS zajišťuje bezpečnost objektu v době, kdy v budově nejsou přítomni 

zaměstnanci mateřské školy. Pro jeho správnou funkčnost je důležitá bezvadná instalace 

jeho prvků. Z tohoto důvodu by se měl přizvat specializovaný technik, který zkontroluje 

správnost instalace jednotlivých částí a zároveň vyhodnotí míru opotřebení těchto prvků. 

Dále je nutné zajistit proškolení všech zaměstnanců, kteří s tímto systémem budou 

pracovat.  

 Počet a rozmístění PIR detektorů je dostačující k zajištění bezpečnosti objektu a 

v kombinaci s ostatními navrhovanými opatřeními zajišťuje PZTS účinnou ochranu. 

8.3 Pochybení zaměstnanců 

Hrozby spadající do této kategorie: 

- nespolehlivost zaměstnance 

- nedostatečné znalosti 
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Nespolehlivost zaměstnance 

 Nespolehlivost u zaměstnanců je faktor, který lze jen těžko odstranit, proto je nutné 

být při výběru zaměstnanců obezřetný. Nespolehlivost může být způsobena nedostatečným 

školením na danou pracovní pozici. Pravděpodobnost hrozby v tomto případě je nízká a 

žádná nová opatření nenavrhuji. 

Nedostatečné znalosti 

 Zaměstnanci by při přijetí na danou pracovní pozici měli být dostatečně proškoleni 

a seznámeni se zásadami režimové ochrany. Rovněž je potřeba je obeznámit s ovládáním 

PZTS. Někteří zaměstnanci však mohou přijít do styku s PZTS nebo s některými zásadami 

režimové ochrany málo a mohou některé důležité věci zapomenout. Z tohoto důvodu 

navrhuji provádět školení alespoň jednou za půl roku. 

8.4 Překonání režimové ochrany 

Hrozby spadající do této kategorie: 

- nedodržení vnitřních směrnic 

Nedodržení vnitřních směrnic 

Nedodržování vnitřních směrnic se těžko odhaluje mezi zaměstnanci. Platí zde to 

stejné jako u nespolehlivosti zaměstnanců, je důležité být při výběru zaměstnanců 

obezřetný. Proto navrhuji nejenom povinné školení alespoň jednou za půl roku, ale také 

namátkové kontroly, kde se zjistí, zda zaměstnanec dodržuje vnitřní směrnice. 

8.5 Souhrn celkových nákladů potřebných k uskutečnění navrhovaných 

opatření 

Celkové náklady na realizaci navrhovaných opatření jsou 101 897 Kč. Jejich 

přehled můžete vidět v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Přehled celkových finančních nákladů 

Prvek Typ Cena za kus(Kč) Množství (ks) Cena celkem (Kč) 

Cylindrická vložka FAB 2000 1348 2 2696 

Cylindrická vložka FAB 200 472 7 3766 

Pojistka dveřních závěsů Pojistka 143 7 1144 

Atrapa kamery Dummy5 234 1 234 

Trezor ST 14 M 3590 1 3590 

Čtečka karet iCLASS R10  3509 2 7018 

Bezkontaktní karta Mifare 1KB 59 11 649 

     
Prvek Typ Cena za m

2 
(Kč) Množství (m

2
) Cena celkem (Kč) 

Bezpečnostní fólie  CTX 690 120 82800 

CELKEM 

   

101897 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést zhodnocení stávajícího stavu fyzické 

ochrany mateřské školy a navrhnout nová opatření, která povedou ke zlepšení zabezpečení 

objektu.  

První část bakalářské práce byla věnována teoreticko-právní části. V právní části 

byly rozebrány jednotlivé právní předpisy a technické normy, které se vztahují k dané 

problematice. V teoretickém úseku jsem se zabýval jednotlivými pojmy, rozdělením a 

funkcí jednotlivých prvků fyzické ochrany. 

Ve druhé části jsem se zaobíral statistikou kriminality v dané oblasti, popisem 

objektu mateřské školy, jeho stavební konstrukcí a dispozičním řešením.  

V předposlední části byl zhodnocen stávající stav zabezpečení, poté byla provedena 

analýza rizik, pomocí dvou analytických metod – Ishikawova diagramu a Analýzy příčin a 

následků poruch. Výsledky byly poté vyhodnoceny pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou. Křivka nám rozdělila diagram na poruchy, které mají zásadní vliv 

na funkci fyzické ochrany a na poruchy, které představují malé bezpečnostní riziko.  

V poslední části došlo na základě výsledků analýzy rizik k návrhu nových opatření 

fyzické ochrany objektu mateřské školy. 

Za největší nedostatek MZS považuji nedostatečnou ochranu proti odcizení 

předmětu. V současné době existuje riziko krádeže v průběhu dne, proto jsem do objektu 

navrhnul nainstalovat atrapu kamery Dummy5, která bude mít za úkol donutit případného 

pachatele odradit od protiprávního jednání. Dalším nedostatkem v oblasti MZS je možnost 

svévolného opuštění objektu dětmi, riziko jsem zmírnil umístěním čtečky karet v prostoru 

hlavního vchodu. Opatření povede nejen ke zmenšení rizika útěku dětí přes den, ale může 

plnit i funkci docházkového systému. Dalším slabým místem je plášťová ochrana. Vstupní 

dveře jsou z části prosklené, jejich odolnost je zvýšena pouze zadlabacím zámkem 

s cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání. Okenní otvory nejsou vůbec zabezpečeny. 

Navrhl jsem tedy vyměnit stávající cylindrické vložky za odolnější, okna a vchodové dveře 

opatřit bezpečnostní fólií. Ochrana před vniknutím do dalších prostor objektu není nikterak 

vysoká, k vniknutí do dalších místností je potřeba překonat pouze cylindrickou vložku bez 

zvýšené odolnosti. Nová opatření vedou ke zvýšení bezpečnosti cylindrických vložek a 
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ochraně dveří proti vysazení. Předmětová ochrana v objektu byla řešena pouze příruční 

pokladnou, která byla nedostačující a bude nahrazena trezorem.   

  V oblasti PZTS jsem žádné velké nedostatky nenalezl. Počet a rozmístění čidel 

v objektu je dostačující. Jediným problémem může být správná funkčnost všech jeho 

prvků. Proto jsem navrhnul přizvat specializovaného technika, který by jejich stav 

zhodnotil. 

 Režimovou ochranu upravuje vnitřní směrnice, která je dostačující. Nespolehlivost 

a nedostateční znalosti zaměstnanců představují mírné riziko, i přesto bych doporučil 

provádět pravidelná školení. 

 Celkové finanční náklady na nová opatření činí 101 897 Kč. Náklady nepřekračují 

10 % z hodnoty aktiv, které činí 120 000 Kč. Jsem přesvědčen, že pokud mateřská škola 

přistoupí na můj návrh nových opatření, došlo by k výraznému zlepšení fyzické ochrany 

objektu. 
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