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1. Úvod 

Veřejná vysoká škola  je vzdělávací  zařízení,   které  zřizuje   stát.  Na její 

  půdě  se nachází mnoho lidí. Jedná se zejména o akademické pracovníky, studenty a jiné 

zaměstnance. Veřejné vysoké školy jsou ale často také navštěvovány lidmi, které s touto 

institucí nemají cokoliv společného. Důvody jejich návštěv můžou být různé. Mohou 

školské zařízení navštívit  např. kvůli zájmu o studium, ale bohužel také s úmyslem 

spáchání protiprávního činu nebo poškození zájmů daného školského zařízení. Avšak bylo 

by určitě mylné domnívat se, že spáchání protiprávní činnosti způsobí jenom jedinec, který 

nemá nic společného s daným zařízením, jelikož ani jeho případný zaměstnanec či student 

nemusí být tak loajální a využije možnosti přilepšit si. Stejně tak by bylo chybou domnívat 

se, že by se  školským   zařízením    vyhýbaly  mimořádné   události.   Na  našem  území 

 se nejčastěji vyskytují záplavy a voda si nevybírá, které prostory zaplaví.  

Vzniká tak otázka, jak se proti těmto případům chránit, nicméně její zodpovězení 

není předmětem zájmu mé práce, neboť určitý  druh ochrany už  všechny budovy  mají.  

Ve své bakalářské práci bych se však chtěl zabývat myšlenkou,  jak  se  dá  tato  ochrana  

či bezpečnost ještě vylepšit, a  to  na  základě   analýz   současných   stavů   bezpečnosti  

na veřejných vysokých školách. Současné stavy jsou důležité pro odhalení slabých míst 

bezpečnostního systému. Druhy prováděných analýz volím podle míry zkušenosti, které 

s nimi mám. V případě téhle práce se bude jednat o analýzu bezpečnostního sledování, 

FMEA a analýzu souvztažností.     

Cílem této práce je tedy na základě analýz identifikovat bezpečnostní rizika 

v prostředí veřejných vysokých škol a navrhnout taková opatření, která zvýší bezpečnostní 

úroveň v prostředí veřejných vysokých škol.  
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2. Obecně o Vysokých školách  

Působnost, jejich vznik, zánik, členění či charakter je dán zákonem č. 111/1998 Sb., 

O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále také zákon o VŠ). Vysoké 

školy jsou u nás nejvyšší část soustavy poskytující vzdělání. Na venek vystupují jako 

právnické osoby. Uskutečňují akreditované studijní programy, jež se rozdělují na studijní 

program bakalářský, magisterský a doktorandský. Vysoké školy zaručují akademické 

svobody, mezi nimiž nechybí např. svoboda výzkumu, vědy, svoboda zveřejňování 

dosažených výsledků a další.   Vysoké   školy   v  našem  školním  systému  se  rozlišují 

 na základní dvě části, a to  na  univerzitní a neuniverzitní.  Rozdíl mezi nimi spočívá 

v  tom, že univerzitní vysoké školy se mohou dělit na fakulty a vyučovat ve všech typech 

studijních programů. Kdežto neuniverzitní VŠ se na fakulty nedělí a vzdělání poskytují jen 

ve studijních programech bakalářských a magisterských. Dále vysoké školy dělíme do tří 

kategorií, a to na vysoké školy státní, soukromé a veřejné. Státní se od zbylých dvou 

kategorií liší tím, že nemají způsobilost k právům a povinnostem a spravují je příslušná 

ministerstva. Vzdělávají odborníky hlavně pro bezpečnostní sbory a ozbrojené síly. 

Odlišnost vysokých soukromých škol tkví v tom, že se nezřizují, či neruší zákonem, ale je 

potřeba, aby jim k činnosti dalo souhlas Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. Jak se od těchto dvou liší poslední kategorie vysokých 

škol, se dočteme v následné podkapitole. [42] 

 

2.1 Veřejné vysoké školy  

Veřejné  vysoké  školy   (dále  také VVŠ),   kterýmiž  se  zabývá  i tato  práce, jsou 

založeny na základě zákona, kterým pak mohou být i zrušeny.  Tento zákon pak stanovuje 

i jejich názvy a sídla. Jako názorný přiklad si vezměme veřejnou vysokou školu s názvem: 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Ta byla zřízena na základě 

zákona č. 162/2006 Sb., O zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích.  Veřejné vysoké školy sestavují vlastní rozpočty a jsou financovány 

z příspěvků státního rozpočtu, výnosů z majetku, ze školních poplatků, ale mohou být 

financovány i z darů, nebo dědictví atd.[42] [43]  

Na veřejných vysokých školách se kromě obecně platných zákonů řídíme i jejími 

vnitřními předpisy. Ty zahrnují statut veřejné vysoké školy, který obsahuje především její 

název, sídlo a typ. Dále se v něm dočteme o podmínkách přijetí a způsobu podávání 

přihlášek. Můžeme se také dočíst něco o její organizační struktuře. Mezi vnitřní předpisy 

http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2F&rct=j&q=ministerstvo%20%C5%A1kolstv%C3%AD%2C%20t%C4%9Blov%C3%BDchovy%20a%20sportu.&ei=UTpNTf-lOI_5sgaUpZmRDQ&usg=AFQjCNEtFHuorsS9B8gxiDK16DhjEiQCGA&sig2=JUQCikxaUEZW7bUwCVhiqA&cad=rja
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2F&rct=j&q=ministerstvo%20%C5%A1kolstv%C3%AD%2C%20t%C4%9Blov%C3%BDchovy%20a%20sportu.&ei=UTpNTf-lOI_5sgaUpZmRDQ&usg=AFQjCNEtFHuorsS9B8gxiDK16DhjEiQCGA&sig2=JUQCikxaUEZW7bUwCVhiqA&cad=rja
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2F&rct=j&q=ministerstvo%20%C5%A1kolstv%C3%AD%2C%20t%C4%9Blov%C3%BDchovy%20a%20sportu.&ei=UTpNTf-lOI_5sgaUpZmRDQ&usg=AFQjCNEtFHuorsS9B8gxiDK16DhjEiQCGA&sig2=JUQCikxaUEZW7bUwCVhiqA&cad=rja
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dále zahrnujeme jednací a volební řády akademických senátů a vědeckých rad. Můžeme 

zde nalézt i stipendijní a disciplinární řád a jiné předpisy, které si stanovují veřejné vysoké 

školy. [42] 

 

2.2 Zajímavosti a fakta o VVŠ v České republice  

Veřejných vysokých škol je v České republice dvacet šest. Jejich názvy jsou 

vyjmenovány v příloze č. 1. zákona o VŠ.  Nejstarší   mezi  těmito   školskými  zařízeními 

a vlastně i školami u nás je Karlova univerzita, která vznikla v roce 1348. Může se také 

pyšnit titulem  nejstarší  univerzity ve  střední Evropě.  Tato  vysoká škola má i  prvenství 

v počtu fakult. Je jich sedmnáct, což ji vzhledem k průměru šest fakult na jednu veřejnou 

vysokou školu univerzitního typu staví do světla vysokého nadprůměru. Dokonce žádná 

jiná veřejná vysoká škola víc jak devět fakult nemá. Na obrázku č. 1a můžeme vidět logo 

této veřejné vysoké školy.  [33] [42] 

 

 

Obrázek 1a:  Logo UK [37] .  Obrázek 1b: Logo VŠTE[2]. 

Naopak  tou nejmladší veřejnou vysokou  školou,   jejíž   logo   můžeme   vidět  na 

obr. č. 1b, je Vysoká škola technická  a ekonomická  v  Českých  Budějovicích. Vznikla 

 na   základě   zákona   o   jejím   zřízení   v   roce   2006.   Tato    vysoká   škola  je 

neuniverzitního typu. Co  se  týče  veřejných  vysokých  škol tohoto  druhu,   doposud  u 

 nás  existují  jenom  dvě. Již zmíněná v Českých Budějovicích, druhá se nachází 

v Jihlavě.  Byla  zřízena  zákonem č.  375/2004 Sb. o zřízení Vysoké školy polytechnické 

Jihlava. Z názvu zákona vyplývá název  školy,  číslo  označuje  rok,  kdy  byla  založena.  

A když už jsme u prvenství, tak první nová vysoká   škola   Československého   státu, 

  byla  veřejná  vysoká  škola   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Největší 

zastoupení má mezi územními celky hlavní město Praha, kde se nachází devět škol 

z dvaceti šesti. Za ním je pak kraj Jihomoravský, kde se nachází pět těchto vysokých škol. 

Na třetím místě je kraj Moravskoslezský, kde jsou pouze tři  z  vysokých  veřejných  škol 

 a kde se nachází i škola, na které studuji,  Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
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Ostrava, s osmi fakultami, jejíž logo je na obr. č.2. Názvy všech škol a dalších několik 

údajů se dozvíme v příloze č.1. [34]  

 

Obrázek 2: Logo VŠB [36] 

 

3. Definování vybraných pojmů 

Bezpečnost – v rámci  práce   se  s  tímto  slovem  setkáme  mnohokrát,   a   proto je 

dobré říci, co bychom si pod tímto slovem měli představit. A proto si jej charakterizujeme 

tak, jak je uvedena jeho doporučená definice v knize: Česká bezpečnostní terminologie: 

„Bezpečnost je stav,   kdy jsou  na  nejnižší možnou míru eliminovány  hrozby  pro   objekt 

a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně 

vybaven a ochoten při ní spolupracovat.“[49]  

Zájem –  v oblasti bezpečnosti si proto pod zájmem představme cíl, kterého chce 

instituce dosáhnout, a jehož naplněním je zvýšení bezpečnostní úrovně.[49]  

Aktivum – pod tímto termínem hledejme souhrnné označení pro to, co chceme 

chránit. Jsou to hodnoty, jež můžeme určitým způsobem ocenit, ať už peněžní hodnotou 

nebo svým významem. Mezi aktiva tak řadíme: zdraví a životy lidí, hmotný i nehmotný 

majetek, určitý objekt, nebo celou instituci aj. [49] 

Hrozba – „Je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který může, 

nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu.“[49]  

Riziko – „Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 

považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené 

z konkrétní hrozby. [23] 

Bezpečnostní politika – měla by být obsažena v politice každé společnosti, ať už se 

jedná o malovýrobce, nebo firmu s velkou strukturou. V politice VVŠ by chybět rozhodně 

neměla. Jak jsem zmínil výše, na její půdě se pohybuje množství lidí, jejichž bezpečnost 

může být lehce ohrožena, pokud by neměla svou vlastní bezpečnostní politiku. 
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„Bezpečnostní politikou rozumíme dokument koncepčního charakteru, kterým se vedení 

firmy, organizace či instituce hlásí ke kultuře bezpečnosti a k budování bezpečnostního 

systému.“ [49] 

 

3.1 Obecná charakteristika protiprávních činů 

Pod pojmem protiprávní čin si musíme představit skutek či čin, který je proti 

pravidlům zakotveným v platném právním řádu. Vztáhneme-li tento pojem k trestnímu 

právu, jedná se o čin či skutek, který byl v přímém rozporu s paragrafy trestního práva.  

Definice trestného činu je zakotvena v § 13 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Zde se píše že: „trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. [48]  

Jedním z takových trestných činů je i  čin  krádeže,  který  je  popsán  v  §   205, 

  ve výše zmíněném zákoně. Graf č. 1 nám vyjadřuje počet procent krádeží ve školských 

zařízeních, které byly způsobeny vloupáním. Na prvním místě se umístil Moravskoslezský 

kraj, v němž se udála celá jedna čtvrtina těchto vloupání. Konkrétně jich podle policejních 

statistik bylo sto osmdesát.  

 

Graf 1: Procentuální znázornění trestných činů – krádeže na školách[24]. 
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3.2 Obecná charakteristika mimořádných událostí  

Definice  mimořádné  události  se  nachází   v   §   2   zákona    č.   239/2000   Sb., 

o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.  Zde  se dozvídáme, 

 že Mimořádná událost „je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“ Záchrannými pracemi se pak 

rozumí takové jednání, kterým někdo odvrací, nebo se snaží omezit působení rizika 

vzniklých takovouto událostí, především ve vztahu k ohrožení života či zdraví, majetku 

atp. Likvidační práce jsou pak činnosti, které odstraňují následky způsobené mimořádnou 

událostí. [45] 

Jak je vidno z tabulky č. 1, o mimořádné události v naší zemi není nouze. Celkem 

jich za období od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010 bylo  téměř  šedesát  devět  tisíc.   V  tabulce   

č. 1 bylo sledováno pět parametrů, jejichž vysvětlení je uvedeno v příloze č. 2.  [16] 

Na následujícím grafickém znázornění procentního podílu celkových mimořádných 

událostí (graf č. 2) lze pak opět pozorovat, že i v tomto případě drží smutné prvenství 

Moravskoslezský kraj (což je další důvod věnovat se hlavně VVŠ situovaným v tomto 

kraji.)  

Tabulka 1: Počet mimořádných událostí v jednotlivých krajích[16] 

Kraj Požár 

Únik 

nebezpečných 

chemikálií 

Technické 

havárie 
Radiační 

Ostatní 

mimořádné 

události 

Celkem 

Praha 1 623 870 3 574 0 1 6 068 

Středočeský 2 100 591 5 273 0 1 7 965 

Jihočeský 715 221 3 445 0 0 4 381 

Plzeňský 790 238 2 800 0 1 3 829 

Karlovarský 583 169 1 277 0 0 2 029 

Ústecký 1 718 470 3 444 0 0 5 632 

Liberecký 712 237 1 244 0 0 2 193 

Královéhradecký 623 162 2 132 0 1 2 918 

Pardubický 473 82 2 776 0 1 3 332 

Vysočina 459 217 2 805 0 0 3 481 

Jihomoravský 1 196 316 4 307 0 0 5 819 

Olomoucký 750 190 3 617 0 0 4 557 

Zlínský 531 112 1 912 0 0 2 555 

Moravskoslezský 1 578 413 12 177 0 0 14 168 
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Graf 2: Procentuální vyjádření mimořádných událostí v krajích 

 

4. Obecně o fyzické ochraně  

Fyzická ochrana je souhrnem technických, organizačních a režimových opatření, 

jak naznačuje obr. č. 3.  Tato opatření zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem 

jako je například odcizení, zničení,  poškození  nebo  neoprávněné  používání  hmotného  

či nehmotného majetku nebo takových opatření, která směřují k zajištění bezpečnosti osob.   

 

Obrázek 3: Schéma členění fyzické ochrany[14] 

 

4.1 Technická ochrana  

Pod tímto souslovím je třeba si představit prostředky reprezentující tuto ochranu, 

jsou to zejména mechanické zábranné systémy (dále také MZS), poplachové, 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále také PZTS), elektrická požární signalizace (dále 

také EPS), kamerové systémy (dále CCTV) a systém kontroly  vstupu  (dále také SKV). 

Na obrázků č. 4. můžeme vidět grafické znázornění základních prvků technické ochrany. 

[5] 

20,56%

11,56%

8,8% 8,44% 8,17%
6,61% 6,36% 5,56% 5,05% 4,83% 4,23% 3,71% 3,18% 2,94%
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Obrázek 4: Čtyři pilíře technické ochrany. 

 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jsou to nejstarší známé typy zabezpečující ochranu objektu. Prakticky se s nimi 

setkáváme denně ve formě  plotů,  oken,  dveří  atd.  Jejich  význam  spočívá  v  pomoci 

při zabránění vniknutí do míst, kde to není žádoucí. Za takovéto místo můžeme označit 

pozemek, budovu, místnost, ale i skříň, trezor, nebo i osobní automobil atd.[5]  

Bezpečnostní třída –  Výrobky   se   certifikují   podle normy  ČSN  P  ENV  1627, 

a  to  do čtyř bezpečnostních tříd, které jsou uvedeny na obr. č. 5. Tyto certifikace 

provádějí nezávislé, akreditované zkušební laboratoře a certifikační orgány. Po zařazení 

výrobku do bezpečnostní třídy se obal výrobku opatří barvou shodnou  s  barvami,  které  

se nacházejí taktéž na obr. č. 5. [30]  

 

Obrázek 5: Pyramida bezpečnosti. 

Základním úkolem MZS  je  vytvořit  takovou  překážku,   k   jejímuž   překonání  

je  zapotřebí určitý    časový    úsek.   Tato   doba   překonání   pak   záleží   na   kvalitách 

 a  použitých druhů MZS, a také na nástrojích, kterých bude použito k překonání těchto 

prostředků. Pomocí matematického vzorce vyjádříme časový úsek potřebný k překonání 

jako rozdíl mezi časem zahájení překonávání mechanických zábranných prostředků a času 

ukončení práce na překonávání (viz vzorec č.1). [18] 

PZTS – poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy 

CCTV – kamerový systém 

EPS – elektrická požární signalizace 

SKV – systém kontroly vstupů 
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∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡2     (min)     (1) 

 

Kde:  t – potřebná doba k překonání překážky 

t1 – čas započetí překonávání 

t2 – čas ukončení překovávání 

   Mezi mechanické zábranné systémy patří především: Ploty,  jež  je  na  obrázku  

č. 6., dále zámky a bezpečnostní uzamykací systémy, bezpečnostní dveře, bezpečnostní 

skla a fólie, mříže, rolety, závory a úschovné objekty.  

 

Obrázek 6: Plot s překážkou proti přelezení a podlezení[7]. 

 

4.1.2 Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy 

Zařízení PZTS je souborem detektorů, prostředků poplachové signalizace, 

tísňových hlásičů a přenosových zařízení, jímž je signalizováno, a  to  buď  akusticky, 

nebo opticky, na daném místě narušení prostoru. Každý prvek tohoto souboru má svou 

danou funkci, kterou přispívá k celkovému úkolu zabezpečení objektu. Dohromady tyto 

prvky tvoří tzv. zabezpečovací řetězec, který je znázorněn na obrázku č. 7.[14] 

 

 

Obrázek 7: Zabezpečovací řetězec[14]. 

 Detektorem je v tomto zabezpečovacím řetězec zařízení, které reaguje na změnu 

v jím chráněném prostředí a po takovéto změně pošle informaci ústředně. Rozeznáváme 

detektory aktivní a pasivní. Rozdíl je mezi nimi takový, že aktivní do prostoru vyzařují 
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určitý druh energie, např. aktivní ultrazvukové detektory vysílají do prostoru ultrazvukový 

signál a zpětně pak přijímají jejich odraz, který vyhodnocují, pasivní pouze snímají energii 

vyzařovanou prostředím, např. pasivní infra červená čidla pouze snímají změny teploty.  

Ústředny plní zejména vyhodnocovací funkce dle vlastního nastavení dané 

ústředny. Ovládají signalizační,  přenosová a jiná zařízení.   Mohou  napájet  prvky  PZTS  

elektrickou  energií a provádět diagnostiku systému. Rozeznáváme ústředny smyčkové, 

s přímou adresací, kombinované a bezdrátové.  

 Přenosový prostředek nám zajišťuje komunikaci mezi ústřednou a dalšími prvky 

zabezpečovacího řetězce, a tedy i mezi ústřednou a signalizačním zařízením, jímž může 

být např. siréna na budově.  Doplňková   zařízení  nám  pak  slouží k usnadnění  nastavení 

a ovládání systému. Základní dělení prvků PZTS je na prvky obvodové, plášťové, 

prostorové, předmětové ochrany a tísňové systémy.  

Obvodová ochrana – prvky této ochrany chrání určitý obvod okolo objektu. Patří 

sem např. mikrofonické a štěrbinové kabely, zemní tlakové hadice, nebo infra závozy 

uzpůsobené pro použití ve vnějších atmosférických podmínkách.  [31] 

Plášťová ochrana – prvky této ochrany představují zajištění všech dostupných 

odporových výplní u daného objektu, jako jsou dveře do objektu, jeho okna, komíny atd. 

Patří   sem  např.  magnetické  kontakty,   mechanické   kontakty   (v   podstatě   se   jedná 

o mikrospínače), detektor tříštění skla atd. [31] 

Prostorová ochrana – prvky této ochrany přestavují zajištění prostor vnitřních částí 

objektu. Patří sem např. PIR a AIR detektory, ultrazvukové, mikrovlnné detektory atd. [31]  

Předmětová ochrana – prvky této ochrany představují zajištění určitých předmětů, 

a to za pomocí detekování bezprostřední blízkosti pachatele, nebo neoprávněné manipulace 

s předmětem. Patří sem např. kapacitní a polohová čidla, atd. [17] 

Tísňové systémy – slouží  převážně  k  ochraně zaměstnanců.    Jedná    se    hlavně 

o skryté hlásiče, které slouží dané osobě k přivolání pomoci, případně vyvolání 

poplachového stavu.[19] 

PZTS musí být přiřazen stupeň zabezpečení ve smyslu ČSN 50 131-1ed.2. Stupně 

zabezpečení jsou dle ustanovené normy čtyři a jsou dány mírou rizika, znalostí pachatele 

PZTS a nástroji použitých pro překonání (viz tabulka 2).  
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Tabulka 2: Stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50 131-1 ed.2. 

Stupeň 

zabezpečení 
Riziko Znalost a nástroje  

1 Nízké  
Malá znalost PZTS, omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 Nízké – střední  
Určitá znalost PZTS, základní sortiment nástrojů a 

přenosných přístrojů 

3 
Střední – 

vysoké 

Obeznámeni s PZTS, úplný sortiment nástrojů a 

přenosných elektronických zařízení 

4 Vysoké  

Schopnost narušitele vypracovat podrobný plán 

vniknutí, má kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků pro náhradu rozhodujících prvků v PZTS 

 

 

4.1.3 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace je podobně jako PZTS tvořena souborem hlásičů, 

ústředen a dalších doplňkových zařízení.  Slouží  nám  k  signalizaci  ohniska  požáru, 

nebo signalizuje už vzniklý požár. Tento systém může dále ovládat zařízení, která buďto 

samotnému požáru brání, nebo usnadňují či provádějí protipožární zásah. Významným 

faktorem tohoto systému pro úspěch  zásahu,   je rychlost,  kterou   je  předána  informace 

o požáru. Tuto informaci nám zjišťuje hlásič. 

 Hlásiče dělíme na samočinné a tlačítkové. Samočinné hlásiče reagují při dosažení 

určité hodnoty v okolí, kterou přemění na elektrický signál, jež je dále vyhodnocován. 

Tlačítkové hlásiče jsou přivedeny k činnosti osobou. Tyto hlásiče musí být opatřeny 

aretací, aby po stisknutí hlásiče bylo zajištěno, že i po přerušení stisku bude nadále 

vyhlašován poplach.  

Ústředny EPS jsou stejně důležitým prvkem jako hlásiče. Vyhodnocují elektrické 

signály ze   zmíněných   hlásičů.   Dále  ovládají,  ať  již  přímo  či  nepřímo,  zařízení, 

která mohou usnadnit nebo provést samotný protipožární zásah. Také mohou ovládat 

zařízení, která zabraňují rozšíření požáru. Ústředna ale kromě ovládání těchto  zařízení 

musí  řídit  i  prvky,  které  akusticky a opticky signalizují, že došlo k požáru. 

 Dalšími součástmi EPS jsou doplňující zařízení, jako je např. ovládací jednotka 

(ovládá svými výstupy na podnět z ústředny právě ona zařízení k zabránění rozšíření 
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požáru), signalizační panel (signalizuje opticky a akusticky požár nebo poruchu) a další 

signalizační prvky, jako jsou sirény,  světelné  majáky  atd. Schéma  EPS můžeme  vidět  

na obr. č. 8.[5] 

 

Obrázek 8: Schéma systému EPS[13]. 

4.1.4 Kamerový systém  

  Uzavřený televizní okruh CCTV (Closed Circuit Television) slouží 

k monitorování prostorů hlídaných  objektů.  Slouží  nejen  pro  přenos  obrazu  z  jím  

hlídaného  místa, ale může také tento obraz zaznamenávat. Tento systém se skládá 

z několika částí. První část systému zajišťuje snímání obrazu, druhá jeho přenos ve formě 

signálu, třetí pak tento signál zobrazuje. Čtvrtá část je ovládací a pátou tvoří ostatní 

příslušenství. Schéma CCTV můžeme vidět na obr. č. 9. [5] 

Snímání obrazu se zajišťuje buď kamerou zachycující obraz jen v černobílém 

spektru barev, nebo samozřejmě v barevném. Mezi jejich základní vlastnosti pak patří 

rozlišovací schopnost a citlivost. Kamery je dobré chránit krytem, zvláště jsou-li vystaveny 

atmosférickým podmínkám. Kryty mohou také sloužit jako ochrana před zničením vandaly 

či výtržníky.[29] 

Přenos signálu z kamery do zařízení, které je určeno k zobrazování, je možný buď 

prostřednictvím kabelu, nebo pomocí bezdrátového přenosu. U bezdrátového přenosu 

vyvstává   ale  řada  problémů,  jelikož  nikdy  nevíme,  jaké  překážky  čekají  signál, 

který putuje volně v prostoru, což má vliv hlavně na jeho kvalitu. [5] 

Zobrazování signálu probíhá buď na monitorech, nebo obrazovkách počítačů, 

případně   jiných    zařízení,  která jsou   k    tomu   určená.    Doplňkem   těchto   zařízení 

je multiplexer. Toto zařízení nám umožňují sledovat na jednom monitoru obraz přenášený 

více kamerami, a to tak, že se obraz buď za daný časový úsek přepne, nebo se monitor 

rozdělí na několik menších polí a v každém poli je zobrazován signál z jiné kamery.  
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Obrázek 9: Schéma CCTV[26]. 

 

4.1.5 Systém kontroly vstupu 

Tyto systémy nám slouží k  potřebě dosáhnutí procedury řízení přístupu 

k chráněným zařízením nebo informacím, a to na základě přidělených přístupových práv. 

K zabezpečení zabránění vstupu nepovolaných osob nám slouží široké spektrum aplikací 

vstupních systémů. Těm odpovídá  také  různorodost  typů  identifikačních  možností.  

Dále mohou tyto systémy sloužit i k sběru informací o času a důvodu průchodu místem, 

kde je prováděna kontrola. Schéma SKV můžeme vidět na obr. č. 10. Pokud se na systém 

kontroly vstupů podíváme obecně, bývá často sestaven z těchto částí:  

Identifikačního prvku – typů těchto prvků může být nepřeberné množství. Těmito 

prvky může být identifikační karta, magnetofonová páska nebo také proužek, visačka, 

štítek, přívěsek, ale také otisk prstu, geometrie ruky, oční sítnice atd.  Jejich základní 

rozdělení je z hlediska kontaktu podle toho, zdali  identifikační  prvek  potřebuje 

 kontakt se snímacím zařízením či nikoli, tedy na kontaktní a bezkontaktní. Dále můžeme 

dělit tyto prvky na to, zdali oprávněná osoba samotný identifikační prvek vlastní, disponuje 

znalostí kódu nebo má určitě biometrické prvky.   

Snímací zařízení – tyto součásti bezpečnostního systému pro kontrolu vstupu nám 

slouží samozřejmě ke snímání určitého identifikačního prvku, o kterém pojednává 

předchozí odstavec. Tyto systémy  se  mohou  integrovat  i  do  systémů  PZTS.  Rozdělit 

je můžeme podle toho, jestli snímají typické identifikační prvky, kódové informace 

biometrických rysů oprávněné osoby, nebo jsou tato zařízení kombinovaná.   

Řídící jednotky – tato  zařízení   přebírají    signály,    které   jsou    generované    

 snímači, a porovnávají je s informacemi, které má uložené v paměti. Na základě 

porovnání   těchto   informací   pak  rozhoduje  o  případném vpuštění,  nebo  nevpuštění 

do hlídaného prostoru. Řídící jednotka pak také může z nashromážděných dat vyhodnotit 
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řadu jiných parametrů, jako vytváření přehledu o tom, kolik lidí za den prošlo do hlídaného 

prostoru, kolik bylo pokusů vejít do prostoru neoprávněně atd.  

Centrální jednotky – tato zařízení monitorují  a  řídí  celý  systém.  Jejich  úkolem 

je sběr informací z řídících jednotek a adekvátně na tyto informace reagovat v reálném 

čase.  

Blokovací zařízení – uskutečňují nám fyzické  zablokování  či  uvolnění  vstupu. 

 Mohou to být motorické závory, přídržné magnety, turnikety atd.  

Jednotky zápisu – zařízení, která umožňují záznam informací do identifikačního 

prvku. [32] 

 

Obrázek 10: Schéma systému kontroly vstupů[21]. 

Třídy přístupu a identifikace – u SKV rozeznáváme dvě třídy přístupu a čtyři třídy 

identifikace. Třídy identifikace jsou uvedeny v tabulce č. 3.  

Třídy přístupu rozdělujeme na třídu A a třídu B. Rozdíl mezi těmito třídami tkví 

v tom, že pro zařazení do třídy A není u SKV vyžadováno časové omezení  a  ani  záznam 

o vstupu a výstupu. Ve třídě B je tomu naopak. U SKV je vyžadováno  časové  omezení 

pro vstup a pořizují se záznamy. [32] 

 

Tabulka 3: Třídy identifikace[32]. 

0 
Přístup je umožněn pomocí tlačítek, čidel, nebo pod dohledem fyzické ostrahy 

kontrolující povolení k oprávněnému vstupu (např. vstupenka, občanský průkaz). 

1 

Vstup je povolen jen na základě znalosti specifické informace (např. PIN kód). 

Instalované zařízení tuto informaci porovná s uloženým údajem a poté povolí, 

nebo nepovolí vstup.   

2 
Uživateli je přiřazen jednoznačný identifikační prvek (např. karta, otisk prstu, 

oční sítnice atd.). 

3 Pro identifikaci se využívá kombinace vlastností první a druhé třídy.  
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4.2 Režimová a organizační opatření 

Bývají často nedoceněnou složkou při sestavování fyzické bezpečnosti. Tato 

opatření mají vliv na fungování jak technických zabezpečovacích systémů, tak i ostrahy. 

V organizacích často nejsou stanoveny  takové  zásady,  které  by  zaměstnancům  řekli, 

jak se kupříkladu mají chovat při nastalé mimořádné události. Chybí  také školení,  která 

by byla zaměřená   na   dodržování  režimových  a   organizačních   opatřeních.  Právě  

režimová a organizační opatření  jsou  ta,  která  vnáší  do  systému  prvek  součinnosti 

jeho jednotlivých složek. Tato opatření by také měla představovat hlavní náplň 

bezpečnostní dokumentace pro objekty. Tvorba těchto  opatření  musí  být  zvládnuta  tak, 

aby měla charakter systematického    procesu.   Na   obrázku  č.  11   můžeme   vidět   

strukturu    režimových a organizačních opatření. [14] 

 

Obrázek 11: Struktura režimových a organizačních opatření jako prvku bezpečnostního 

systému organizace[14]. 

Mezi režimová opatření můžeme zařadit:  Vstupní  a  výstupní   režim   osob,  věcí 

a dopravních prostředků, a to jak v pracovní tak i mimopracovní době. Dále je to určení 

vstupů, vjezdů a vyloučení osob a věcí,  jež  by  zjevně  ohrožovaly  život  či  zdraví  osob 

a mohly by způsobit škodu na majetku, nebo by mohly ohrozit bezpečnost objektu. Způsob 

prokazování   oprávněnosti   ke    vstupu  osob  nebo vjezdu  vozidel.  Možnosti  kontroly  

a evidence o vnášení nebo vynášení věcí, taktéž kontrolu a evidenci osob, které do objektu 

vstupují, nebo z něj vycházejí, či vozidel, která do objektu vjela, nebo ho opustila. Určit 
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prostor, do kterého je povolen vstup pouze oprávněným osobám.   Zajistit správný postup 

při příjmu, uskladnění nebo výdeji věcí. Režim manipulace s klíči, identifikačními kartami 

a dalšími nástroji, jež jsou používány pro ovládání zámkových mechanismů.  [35] 

 

4.3 Fyzická ostraha  

Fyzická ostraha zajišťuje především proces  ochrany  a  ostrahy,   ať   už  se  jedná 

o majetek movitého, nebo nemovitého rázu, na místech, která bývají přístupná veřejnosti, 

ale i v prostorách, které veřejnosti přístupné nejsou.  Můžeme  se  setkat  s  jejich  činností 

i na místech, která jsou určená pro styk se zákazníkem,  při přepravě  peněžních  hotovostí 

 a jiných cenností. Samozřejmě ochraňují i osoby. Zajišťují pořádek při veřejných 

shromážděních a také výjezdy zásahových skupin při poplachu prostřednictvím 

poplachového přijímacího  centra.  Jejich  hlavní  úkol  je  tedy  především  ochrana  osob 

a majetku, čehož je dosahováno zejména kontrolní propustkovou službou, zahrnující 

zabránění  neoprávněného  vstupu  osob  či   vjezdu  vozidel  do  chráněného  prostoru, 

dále kontrolní činností, pomocí které  zabraňuje  rozkrádání  majetku,  jeho  poškozování 

či zneužívání. [20] 

 

4.5 Identifikace právních předpisů  

Nezbytností v každém demokraticky fungujícím systému je soubor právních 

předpisů, které ochraňují občana a zabezpečují mu tak jeho základní práva. Je proto 

nevyhnutelné,  abychom   se   v   rámci   ochrany   osob  a   majetku   seznámili  alespoň  

se základními právními předpisy.  

 

4.5.1 Ústava České republiky 

 Jedná se o zákon s nejvyšší právní silou. Je základním článkem právního systému 

České republiky. Náš stát charakterizuje jako svrchovaný, jednotný  a  demokraticky 

 právní,  který  je  založený k  úctě  k  právům  a  svobodám  člověka   a   občana.  Skládá 

se z preambule a osmi hlav.  Ústava nabyla účinnosti dnem vniku České republiky – 1. 1. 

1993. [40] 

 

4.5.2 Listina základních práv a svobod  

Obsahuje základní práva a svobody  ve  vztahu   mezi   státem  a   občanem.  Díky 

ní platí, že všechna základní práva a svobody jsou nezadatelná, nezcizitelná a nezrušitelná. 
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Také jsou  pod  ochranou  soudní  moci.  Dočteme  se  zde  také,  že  tato  práva  mohou 

být omezena jen na základě zákona. [44] 

 

4.5.3 Občanský zákoník  

V prvním paragrafu tohoto zákona se dovídáme, že zákon slouží zejména k úpravě 

občanskoprávních vztahů a tím přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména 

pak ochrany osobnosti a nedotknutelnosti  vlastnictví.  Dále  se  v  tomto zákoně dovíme, 

že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.  

 

4.5.4 Zákoník práce   

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Dále je v zákoníku řečeno, že je zaměstnavatel povinen 

zajistit  bezpočetnost   a  ochranu  zdraví  zaměstnanců.  Tato  povinnost  zaměstnavatele 

se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. Samotný zaměstnanec je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám 

na zdraví, majetku, ani k bezdůvodnému obohacení. Pokud hrozí škoda, má povinnost 

upozornit na ni svého nadřízeného vedoucího zaměstnance. [46] 

 

4.5.5 Trestní zákoník  

V trestním zákoníku se dočteme o definicích různých   trestných    činů,  ale  také 

se dozvíme, které okolnosti vylučují protiprávnost činů. Jsou to okolnosti vyjmenované 

v hlavě třetí. Jedná se o paragraf Krajní nouze a Nutná obrana, Svolení poškozeného, 

Přípustné riziko a Oprávněné užití zbraně.[48] 

 

4.5.6 Zákon o živnostenském podnikání  

V souladu s jeho ustanovením fungují bezpečnostní  služby.  Bezpečnostní  služba 

je tedy  koncesovaná  živnost  ostrahy  majetku  a  osob,   a  služba   soukromých detektivů 

a poskytování technických služeb k  ochraně  majetku  a  osob.   Jiná  právní regulace, 

která by upravovala činnost bezpečnostních služeb, neexistuje. [22] 

 

4.5.7 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Tento zákon slouží k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromí. Upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 
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Osobním údajem je jakákoliv informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se tyto osobní údaje vztahují. [41] 

 

4.5.8 Zákon o ochraně utajovaných informací 

Předmětem   úpravy   tohoto   zákona   jsou   zásady   pro   stanovení  informací 

jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich 

ochranu. Tato informace musí být uvedena v seznamu utajovaných informací. Zákon dále 

vymezuje čtyři stupně utajení a to na informace přísně tajné, tajné,  důvěrné  a  vyhrazené, 

a také druhy zajištění ochrany těchto informací. [39] 

 

4.5.9 Zákon o Policii České republiky 

Tento zákon nám říká, že policie České republiky slouží veřejnosti.  Jejím úkolem 

je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 

úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku. Dále se v zákoně 

dovíme   i   o   spolupráci   Policie   České   republiky   s  obcemi,  ostatními  právnickými 

a fyzickými osobami, o zajištění osoby atd. [38] 

 

4.5.10 Zákon o obecní policii  

Tento zákon charakterizuje obecní policii jako orgán, který zřizuje a zrušuje obecní 

zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento, nebo zvláštní 

zákon. Obecní policie může také plnit úkoly, které jsou jí svěřené, i na území jiné obce, 

pokud tak stanoví tento, nebo zvláštní zákon. [47] 

 

4.6 Technické normy ve vztahu k fyzické ochraně 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – v této normě se dozvíme požadavky, 

které nám určují odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. Je použitelná 

na takové způsoby otevírání, jakými jsou sklápění, skládání, otevíraní a sklápění, 

posunování a navinování.[12] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – tato norma stanovuje  požadavky 

na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků. Dále také uvádí 

schéma  pro  klasifikaci  zámků  s   vysokou  bezpečností.   Norma  se ovšem nevztahuje 

na volitelné mechanické prvky, které mohou zvýšit celkovou bezpečnost.   
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ČSN EN 50 130-4 Poplachové systémy – v této  normě  jsou  popsány  požadavky 

na odolnost pro součásti poplachových systémů, které jsou použity jak ve vnitřních 

prostorách, tak vnějších. Mezi ty patří součásti elektrických zabezpečovacích systémů, 

poplachových tísňových systémů, elektrické požární signalizace, systémů přivolání 

pomoci, uzavřené televizní okruhy, systémy kontroly vstupů a pro zabezpečovací účely.[9]  

ČSN EN 50 131-1 ed. 2  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – tato norma 

specifikuje  poplachové  zabezpečovací  a  tísňové  systémy  instalované  v  budovách. 

Dále  je  rozděluje  do  čtyř  stupňů  zabezpečení  a  čtyř  typů   prostředí.   Jejím   účelem 

je dopomoci pojistitelům, instalačním firmám, uživatelům a policii ke zpracování přesné 

specifikace ochrany vyžadované v konkrétních prostorách. [8] 

ČSN EN 50 132-7 – CCTV Sledovací systémy v bezpečnostních aplikacích – tato 

norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů CCTV. Ty zahrnují 

kamery, monitory, videorekordéry, řídící a jiná pomocná zařízení, nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Cílem je poskytnout pracovní rámec umožňující zákazníkům, 

montérům a uživatelům stanovit jejich požadavky, pomoci projektantům a poskytnout 

prostředky k hodnocení vlastností instalovaného systému.[10] 

ČSN EN 50 133-7 Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

– v této normě se dozvíme jak navrhovat a instalovat systém.  Dále  také  o  jeho  provozu 

a údržbě. [28]  

ČSN EN 50 136-1-1 Poplachové přenosové  systémy  a  zařízení  –  v  této  normě 

se dozvíme stanovy k základním požadavkům na  provedení a spolehlivost. Dále jsou zde 

stanoveny charakteristické bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [28]   

ČSN P CEN/TS 54-14- Elektrická  požární  signalizace  –  v  této  normě  se  jedná 

o technickou specifikaci, popisující obzvláště  návody pro plánování, projekci, montáž, 

oživení, použití a údržbu systému EPS. Dále je zde pojednáno o problematice planých 

poplachů. [11] 

 

5. Objekty ochrany na veřejných vysokých školách  

Ani taková instituce, jakou je  Veřejná  vysoká  škola,  nebývá  bohužel  ušetřena, 

ať už před přírodními, nebo kriminálními  živly. Proto i tato organizace, jako každá jiná, 

má potřebu ochraňovat své zájmy. Mezi ty patří ochrana osob, hmotného a nehmotného 

majetku. Abychom tyto prvky dobře ochránili, je nezbytné si uvědomit, jakému druhu 

ohrožení mohou být vystaveny, poučit se také z let minulých a uvědomit si, čemu byly 
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vystaveny a na základě toho přijmout patřičná  opatření.  Jedena z nejdůležitějších ochran 

je ochrana života a zdraví. Ostatně, měla by být tou nejdůležitější i v jiných organizacích. 

V dnešní moderní době, kdy jsou aktuální bezpečnostní hrozby plynoucí z násilných činů, 

převážně terorismus a  extremismu,  je  dobré  mít  vyřešenou  právě  ochranu osob, 

protože osoby se mohou stát terčem právě takových organizací, které na sebe upozorňují 

útoky, jež ohrožují společnost na životě i zdraví. Veřejná vysoká škola se navíc pro tyto 

organizace může stát zajímavou, protože na hlavních budovách škol se shromažďuje 

vysoký počet osob na jednom místě. Bohužel ale násilí na studentech či pracovnících 

mohou páchat i sami studenti, nebo zaměstnanci, jak ukazují případy, na které jsem narazil 

hlavně v zahraničním tisku.  

Při mém pátrání po větších útocích na školská zařízení VVŠ, tím míním střelbu 

nebo bombový útok, jsem nenašel takový, který by se  stal  na  území  České  republiky. 

To však neznamená, že by se něco takového u nás nemohlo v dohledné době stát.  

Hledání událostí mě tak zavedlo do zahraničních  sfér.  Nejvíce  případů  se  stalo 

za mořem ve Spojených státech, kde jde spíše než o bombové útoky o střelbu na žáky nebo 

učitele. Zrádnost střelby spočívá hlavně v překvapivosti. Jedním z případů, který se stal 

v roce 2010, je střelba na Texaské univerzitě v Austinu, kde devatenáctiletý student zašel 

do místní knihovny kolem osmé hodiny, odkud započal svou střelbu. Naštěstí nikdo nebyl 

zabit, sám útočník však spáchal sebevraždu. Ke svému činu použil zbraň Kalašnikov 47. 

Pokaždé však nemusí být střelci jenom studenti, ale také vyučující, jak dokazuje další 

případ z USA, jež se stal opět v roce 2010, ale tentokráte v americkém  státě  Alabama. 

Zde jedna z profesorek na schůzi profesorského sboru vytáhla devíti milimetrovou zbraň, 

tři profesory zastřelila a tři zranila. [3] 

Střelba na školách  se  ale  nevyhýbá  ani  evropskému  kontinentu.  V  roce  2009 

se rozhodl na Maďarské univerzitě ve městě Pécs střílet student farmakologie. Při tomto 

incidentu byl zabit jiný student a zranění byli další tři lidé. Vrah pak sám na sebe zavolal 

policii. [15] 

Jako zajímavost bych zde uvedl, že nejstarší střelba na škole, kterou jsem objevil, 

se týkala také Německa. Stala se v katolické škole Panny Marie v Brémách, a to roku 

1913. Střílel zde bývalý učitel, zabil pět dětí a dalších dvacet jedna zranil. [6]  

Jak je z výše uvedeného textu vidět, školy nebývají ušetřeny takových hrozných 

činů, jakým střelba je, a střílet může kdokoli. Častěji se však jedná o studenty. Ti nemusejí 

zapadat do kolektivu, mohu být šikanováni nebo jsou pro nějakou svou vlastnost 

kolektivem odsuzováni.  
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6. Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Obecný postup je zahájen identifikací charakteristických 

nebezpečí a ohrožení při použití vyhledávacích metod k identifikaci charakteristických 

prvků a jejich ověření. Dále následuje výběr vhodné metody k ocenění rizik a po výsledku 

ocenění následuje návrh opatření a s tím spojená minimalizace rizika. [27]  

 

6.1 Protiprávní činy, mimořádné události a incidenty  

Za účelem analýzy protiprávních činů, mimořádných událostí a incidentů jsem 

oslovil zástupce VVŠ se žádostí o sdělení relevantních údajů. S prosbou o sdělení 

relevantních informací jsem se obrátil na šest  VVŠ, a to za pomocí  elektronické  pošty. 

Od VVŠ se mi dostalo odpovědí, že mi nemohou sdělit konkrétní informace, jenom 

potvrdit nejčastější případy protiprávních činů, mimořádných událostí a incidentů.  

Z poskytnutých informací mohu konstatovat, že vloupání patří mezi nejčastější 

případy protiprávních činů, incidentů a mimořádných událostí. Dále se setkávají se ztrátou 

věcí, aniž by došlo k narušení ochranných prvků. 

Bližší informace mi byly ochotní poskytnout prakticky pouze zástupci Vysoké 

školy báňské, kde podle sdělení došlo v roce 2009 k incidentům uvedených v tabulce 4.  

 

Tabulka 4 Incidenty na Vysoké škole báňské 

Incident Datum incidentu 

Vypáčení okna 4. 1. 2009 

Vypáčení okna 5. 1. 2009 

Krádež 1. 3. 2009 

Vloupání oknem 23. 3. 2009 

Rozbití oken 16. 6. 2009 

 

Z důvodů neposkytnutí relevantních informací ze strany zástupců VVŠ jsem se 

rozhodl použít dotazníkovou metodu mezi studenty vybraných VVŠ. Za tímto účelem jsem 

si vytvořil dotazník, který je přílohou č. 3 této práce. Jako reprezentativní vzorek 

respondentů jsem určil 70 studentů na vybraných VVŠ. Z důvodů vysokého počtu VVŠ 

v České republice a nemožnosti obsáhnout všechny VVŠ v této práci s ohledem na časové 
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možnosti, jejich dislokaci, velké množství objektů apod., jsem jako reprezentativní vzorek 

pro dotazníkovou metodu vybral respondenty mezi studenty Slezské  univerzity  v  Opavě 

a Vysoké školy báňské v Ostravě. Studenti měli za úkol ohodnotit deset možných 

protiprávních činů, incidentů a mimořádných událostí. Tyto měli obodovat čísly od jedné 

do pěti, přičemž jednička měla reprezentovat nejnižší stupeň závažnosti z jejich pohledu.  

 

  

Graf 3: Závažnost incidentů. 

Graf 3 znázorňuje výsledky provedené dotazníkové metody, kdy za nejzávažnější 

protiprávní činnost považovali studenti odcizení školního majetku a nepozorované 

vniknutí. Za nimi následovalo napadení zaměstnance, nebo studenta.  

Po tomto zjištění jsem sestavil další dotazník, který obsahuje souhrn sedmnácti 

otázek, pomocí nichž jsem se  snažil  vysledovat,  zdali  jsou  na  školách  takové  prvky 

 FO,  které by bránily vzniku protiprávních činů, incidentů, a mimořádných událostí, jako 

jsou krádeže bez viditelných známek porušení technické ochrany, vchodu  nepovolané  

osoby do částí školských budov, která by mohla nastražit nástražný výbušný systém (dále 

NVS), pronést zbraň či napadnout zaměstnance školy atd. Tento dotazník je přílohou 4. 

Otázky byly voleny tak, aby na ně mohli studenti odpovídat buď ano, nebo ne.  Na tyto 

otázky odpovídalo opět sedmdesát studentů, a to ze stejných škol  jako  v  předchozím 

 případě, plus ze škol Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity v Ostravě. 

Na základě výsledků odpovědí studentů jsem došel k závěru, že největším rizikem 

v prostředí VVŠ a s ním spojený vznik protiprávního činu, incidentu a mimořádně události, 

je nekontrolovaný pohyb osob ve školských zařízeních. Odpověďmi na otázky mi sice byla 

potvrzena přítomnost vrátných u hlavních vchodů, ti ale dle dalších odpovědí 

nekontrolovali, kdo do budov vstupuje. Ke kontrole vstupu osob chybí ve školách i další 

možná zařízení, jako jsou např. turnikety.  Na  základě  dotazníku  jsem  jako  další 
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 problém  identifikoval  fakt, že do školských zařízení existují i nekontrolované vchody, 

takže se do budovy může dostat kdokoli a způsobit tak protiprávní čin, incident, nebo jinou 

mimořádnou událost.  Z dalších odpovědí   vyplývá,   že   ve  školských  zařízeních  chybí 

 studentům  vlastní  skříňky,  kde  by si odkládali své věci, v některých případech dokonce 

chybí i šatny. To způsobuje riziko pohybu osob, které se ve školském zařízení mohou 

pohybovat volně s předmětem (např. batoh), ve kterém lze uschovat odcizenou věc či 

případnou zbraň.  

Pro   zajímavost   bych   dále  také  pomocí  grafu  4  poukázal  na  nárůst  střelby 

ve školských zařízeních v obecné rovině. Jedná se o čísla, která jsem vyvodil z analýzy 

trestných činů, incidentů a mimořádných událostí ze zahraničního tisku, což může 

poukazovat na fakt nekontrolování osob při vstupu do objektů nebo chybějící pracovníky 

bezpečnostní agentury, kteří by mohli incidentům typu střelby zabránit.   

 

 

Graf 4: Střelby ve školských zařízeních. 

 

6. 2 Současný stav fyzické ochrany na veřejných vysokých školách 

Na základě výše uvedených skutečností jsem se vydal na bezpečnostní pozorování 

vybraných vzorků VVŠ (důvody jejich výběru jsou uvedeny níže), abych mohl posoudit, 

jak je v prostředí VVŠ zabezpečena FO proti vniknutí pachatele do  budovy  a  jestli  jsou 

na školách kontrolováni přicházející lidé. Tato kapitola se tak bude zabývat mým 

pozorováním a zároveň posouzením součastného stavu fyzické ochrany v prostředí 

veřejných vysokých škol. Z časového hlediska, z velkého počtu VVŠ a k nim příslušejícím 

zařízením však není v mých možnostech,  abych  navštívil  všechny  VVŠ  a  zjišťoval, 

jaká jim všem hrozí rizika, jak jsou vybaveny k eliminaci možných rizik, jaký je stupeň 

jejich fyzické ochrany atd., také rozsah práce je určitým omezujícím prvkem. Je proto 

nezbytné, abych vybral reprezentativní vzorek VVŠ a na něm poukázal na rizika, 
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nedostatky ve fyzické ochraně a navrhnul opatření. Jejich zjišťování provedu metodou 

bezpečnostního pozorování objektů a budu posuzovat nejdříve obvodovou, poté plášťovou 

a dále předmětovou ochranu. Ke konci se pak zaměřím na fyzickou ostrahu a režimová 

opatření.  

 Jako reprezentativní vzorek jsem si vybral prostředí Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity v  Ostravě (dále také VŠB) a Slezské univerzity v Opavě (dále také 

SLU) a to ze dvou hlavních důvodů. Ten první se odvíjí od tabulek a grafů uvedených 

v kapitolách   této   práce   pod   číselným  označením 3.1  a  3.2.  Z  těchto grafů  vyplývá, 

že Moravskoslezský kraj, ve kterém se nachází VŠB a SLU, patří mezi kraje s největším 

počtem mimořádných událostí a také s největším počtem vloupání do školských zařízení. 

Druhým důvodem pak u VŠB byla rozmanitost budov v hlavním areálu, kde vedle sebe 

stojí jak moderní, tak staré budovy. U SLU se pak jednalo o budovu rektorátu, která stojí 

v centru Opavy a je součástí městské zástavby, také je zde v rámci budovy studentský klub 

známý pod názvem Arma.  

 

6.2.1 Bezpečnostní pozorování areálu Vysoké školy báňské  

Hlavní areál se nachází v Ostravě - Porubě a sousedí s ulicemi   17.  listopadu,  

Dr. Slabihoudka, Studentská a Opavská. Rozkládá se na ploše 0,4 km
2
. Model areálu 

s vyznačenými budovami můžeme vidět na obr. 12.  

 

Obrázek 12: Mapa hlavního areálu[36]. 
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Hlavní areál VŠB – obvodová ochrana zde není realizována téměř vůbec. 

Rozhodným důvodem je určitě velikost samotného areálu, jehož oplocení by bylo finančně 

velmi náročné. Možnosti obvodové ochrany  dále  snižuje  i  fakt,  že  v  blízkosti  budov 

se nachází velké množství nejrůznějších porostů, které skýtají možnosti úkrytů pro možné 

pachatele. 

Plášťová ochrana je realizována  už  za  pomocí  samotných  zdí  objektů.  V nich 

se ale nacházejí průchody, zejména dveře a okna, které často stojí samy mezi kriminálním 

živlem a prostorem za plášťovou ochranou. Za nejvíce rizikové považuji okna na budovách 

E, F, G, H, (na obrázku 12  vyznačeny  žlutou  barvou),  kde  se  nacházejí  laboratoře. 

Tato okna jsou dvojitá a zasazená do hliníkového rámu. Zvýšené riziko pak z těchto čtyř 

budov představují hlavně okna prvního nadzemního podlaží na budovách E a G, které jsou 

v některých místech nad zemí necelého půl metru a jsou  tak  snadným  cílem  pro  rozbití 

a možné proniknutí do budovy. Podobný problém s okny jsem evidoval i na budově 

ústřední knihovny (na obrázku 12 béžovou barvou, označená č. 9), kde jsou z její čelní 

strany okna taktéž zasazena do hliníkového rámu a jejich výše se opět pohybuje kolem půl 

metru nad zemí. U této budovy se také nacházejí malá okna do suterénu, která však nejsou 

zabezpečena mříží. 

 V případě průchodu dveřmi jsem za nejrizikovější vyhodnotil dveře, které  vedly 

do budovy H. Dveře byly celé prosklené a zasazené v hliníkovém rámu. Dveře vůbec 

představují z mého pohledu riziko v celém hlavním areálu VŠB. Na většině  budov  jsem 

se totiž setkal právě s  celoprosklenými  dveřmi.  Ať  už  se  jedná  o  zmíněném  vchodu 

do budovy H, nebo o dveře do budovy nové auly (na obrázku  12  vyznačena hnědou 

barvou a označená č. 7), nebo hlavního vchodu rektorátu (na obrázku č. 12 vyznačená 

zelenou barvou a označená č.1). Ale  je  třeba  dodat,  že  u  zmíněných  dveří  nové  auly 

je použito kamerového systému k jejich sledování.  

Předmětová  ochrana  na  mnou  pozorovaných  budovách  hlavního  areálu  VŠB 

mi byla potvrzena v místech, kde je jí zapotřebí z hlediska ochrany informací o škole, 

cenností,   nebo   takových   věcí,  jako  jsou  třeba  úřední  razítka.  Avšak  pro  studenty 

se nenalézá v budovách  dostatečný  počet  míst,  kam  by  si uschovali své věci i přes to, 

že existují v hlavním areálu VŠB pro takovéto účely šatny. Konkrétněji jsem analyzoval 

rizika šatny v budově rektorátu určenou pro studenty. V této šatně jsem se setkal se dvěma 

zaměstnanci školy. V šatnách se většinou odkládají batohy a bundy. K vyzvednutí je třeba 

štítku s číslem, jež student obdrží poté, co si věc dá do šatny. Z mého pohledu jsou však 
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věci uložené v šatně dostatečně nechráněné. Protože samotné věci jsou od okolí odděleny 

jen pultem, ale žádnou mříží, či jiným prostředkem znesnadňující vstup do prostoru 

uložených věcí. Toho by skupina pachatelů mohla využít tak, že část z nich by zabavila 

zaměstnance hlídajícího věci v šatně a druhá část by toho využila k ukradení jisté věci 

z šatny. Určitě by proto bylo vhodné zavést na VŠB místa, kde si mohou žáci své věci 

odložit a uzamknout. 

Fyzická ostraha je v hlavním areálu zabezpečena pomocí vrátných, kteří sídlí 

v budovách nové knihovny, nové auly a rektorátu. Jsou to  zaměstnanci  školy  a  pracují 

na denní a odpolední směny. Za mé návštěvy hlavního areálu VŠB jsem však nepozoroval, 

že by se tito zaměstnanci jakkoli pohybovali okolo budov a působili tak funkci kontroly 

pláště a obvodu budovy nebo odrazení případného pachatele.  Také jsem se při kontrolách 

nesetkal s tím,  že   by   fyzická   ostraha  nějakým   způsobem   kontrolovala   vstupující 

do objektů, ať už jenom třeba podpisem do knihy návštěv, či kontrolou studentského 

průkazu, čímž vzniká riziko, že se do objektu dostane osoba s kriminálními úmysly. 

Vrátnice má dále funkci  výdejny  klíčů  k  uzamčeným  místnostem  v  budovách.  Klíče 

se vydávají po předložení průkazu. Takové místnosti, jakými jsou kanceláře zaměstnanců, 

si tito zaměstnanci odemykají a zamykají dle své potřeby.  Ne všechny místnosti však 

podléhají takovému režimu vyzvedávání klíčů. Místnosti, jako jsou posluchárny, bývají 

odemčeny ráno uklízecí službou a zamykány až večer. Za tím se může skrývat riziko např. 

uložení  nástražného   výbušného   systému,   který   by   mohl   být  aktivován  v  době, 

kdy posluchárna bude plná studentů. 

 

6.2.2 Bezpečností pozorování rektorátu Slezské univerzity v Opavě 

Na rozdíl od VŠB nemá  SLU většinu budov koncentrovanou v jednom velkém 

areálu. Pro bezpečnostní pozorování jsem si vybral budovu rektorátu, kterou můžeme vidět 

na obrázku č. 13. Tato budova stojí v centru Opavy. Před jejím vchodem se rozkládá malé 

náměstíčko, ze dvou stran poté  budova  sousedí  přímo  s  ulicemi.  Zadní  strana  budovy 

je namířena do prostoru mezi domy. Budova má čtyři nadzemní podlaží. 
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Obrázek 13: Budova rektorátu SLU [25]. 

Obvodová ochrana u této budovy téměř není hlavně z důvodu umístění budovy 

v centru Opavy. Jen v zadní části je plot, který chrání určitý prostor patřící školskému 

zařízení. Tento plot je zděný a dosahuje výše necelých dvou metrů. K plotu poté náleží 

železná brána. Ta  při   mojí   návštěvě  byla  otevřená,  dle  mého  zjištění  se  přes  den 

ani nezavírá.  Další prvky obvodové ochrany jsou kamery. Jednu jsem zpozoroval na místě 

snímající už zmíněný zadní prostor, další dvě pak snímaly prostor před hlavním vchodem.  

Plášťová ochrana. Za nejvíce rizikový prvek v rámci plášťové ochrany jsem na této 

budově pozoroval okna vedoucí do suterénu, která jsou nasměrovaná do ulic a ve výšce 

necelého půl metru.  Tato  okna  bych  navíc  nepovažoval  svými  rozměry  za  taková, 

aby se přes ně nemohl dostat pachatel. Určitě mi v rámci fyzické ochrany těchto oken 

chyběla alespoň mříž. Co  se  týče  oken  prvního  nadzemního  podlaží,  ta  se  nacházejí 

ve výšce přes dva metry. Pokud by se k nim chtěl možný pachatel dostat, potřeboval by 

k tomu minimálně žebřík. Ale okna jsou zasazená v dřevěném rámu,  proto  by  postup 

přes ně nemusel být problémový. Stejná  okna  jsou  i  v  průchodu  u  hlavního  vchodu, 

ale jsou pouze ve výšce zhruba jednoho metru. Co se vchodů do budov týče, ty byly 

osazeny masivními dřevěnými dveřmi, v jejichž vrchní polovině se nachází skleněná 

výplň.  Tato tabule byla ovšem chráněná  mříží  a  také  byla  na  dveře  natočena  kamera, 

a to jak v případě hlavních vchodových dveřích, tak u dveří, které vedly do zadního 

prostoru.  

Fyzická ostraha byla v době mnou vykonávané bezpečnostní obhlídky zajišťována 

za pomocí jednoho zaměstnance  školy,  který  seděl  u  hlavního  vchodu  na  vrátnici. 

Přes prosklené okno vrátnice jsem také sledoval, že do  prostoru  vrátnice  byly  směřovány 
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i obrazy z kamer. Uvnitř samotné budovy jsem se nesetkal s nikým, kdo by vykonával 

alespoň     pochůzku     uvnitř   budovy.   Kolem   budovy,   už   z   důvodu   její   velikosti, 

by se mi to zdálo dosti nepraktické. Stejně jako v předchozím případě mě poté při vstupu 

do budovy na vrátnici nikdo nekontroloval a i v tomto objektu vrátnice plní funkci výdeje 

klíčů.  

U této budovy v rámci bezpečnostního pozorování byl největší problém z mého 

pohledu a ve spojení s možnými riziky studentský klub známý jako Arma. Tento 

studentský klub se nachází v suterénu budovy a kvůli jeho otvírací době, která je ve všední 

den od devíti hodin ráno do jedenácté večerní, kromě pátku, kdy se zavírá  až  o  půlnoci, 

je budova rektorátu SLU vystavená návštěvám i v nočních hodinách. Do klubu se jde přes 

vrátnici, ovšem bez jakékoliv kontroly. Je třeba se také zmínit, že se v klubu prodávají 

alkoholické nápoje, jejichž nadměrné požití by mohlo vést k  takovému  incidentu, jakým 

je výtržnost spáchaná na školním majetku.  

 

6.3 Závěr z bezpečnostního pozorování 

Na  základě   porovnání   bezpečnostního   pozorování   s  výsledky  průzkumů 

mezi studeny a uvedených největších incidentů VŠB usuzuji, že proti rizikům překonání 

dveří nebo oken za pomocí jejich rozbití nebo jiného nedovoleného způsobu překonání 

jsou školy vesměs chráněny dobře, i když se najdou maličkosti, které by se měly vyřešit 

(např. zamřížování oken u budovy SLU). Značné riziko však představuje to, co již naznačil 

průzkum mezi studenty. Největším problémem v mnou posuzovaných  prostředích VVŠ 

byl můj volný a takřka ničím neomezený pohyb po vnitřních  prostorách  a  žádná  snaha 

ze strany školských zařízení identifikovat, zdali vůbec patřím mezi studenty, zaměstnance 

nebo akademické pracovníky dané školy, či nikoliv. Ať už jsem procházel přes vrátnici 

nebo vysedával dlouhou dobu na chodbě zcela sám, nikdo nejevil  zájem  o  důvod  toho, 

co v daném místě provádím. Dokážu si představit, že bych klidně mohl, s dostatečnou 

dávkou drzosti, např. způsobit incident vandalství za pomocí spreje a poškodit tak vnitřní 

vybavení školy. Zajdeme-li do extrémních případů – z  mého pohledu by nebyl problém 

uložit nástražný výbušný systém.  
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7. Ocenění rizik s ohledem na zjištěné skutečnosti 

Z bezpečnostního pozorování vybraných vzorků prostředí VVŠ a z  dotazníků, 

které  jsem   předložil   studentům,   jsem    sestavil   seznam   třiceti   možných   rizik, 

které zapříčiňují vznik protiprávních činů, incidentů a mimořádných událostí v tomto 

prostředí, které jsem následně ocenil vzhledem ke zjištěným skutečnostem. K účelu 

ocenění a získání tak přehledu nejzávažnějších rizik jsem využil metody FMEA a Analýzy 

souvztažností.   

Analýza FMEA (Failure modes and effects analysis, tj. Analýza poruch a jejich 

dopadů) je založena na rozebrání vzniku poruch a důsledků, které z nich vzešly. 

Uskutečňuje nalezení příčin a dopadů na základě takových poruch, jež  jsou  systematicky 

a strukturovaně vymezené. Tvoří procesní model, kde se bude předpokládat spíše 

kvantitativní přístup k řešení. Při této analýze je zformována tabulka druhů poruch zařízení 

a dopadů na systém či podnik. Stav poruchy zařízení nám pak popisuje, jak může dané 

zařízení selhat (např. u PIR detektorů, jeho zaclonění a tak ztrátu schopnosti detekovat 

osobu v místnosti). Odezvou způsobené poruchy se určuje činnost systému, zahrnující 

reagování na jeho selhání. [4]  

Analýza souvztažností - řešení této analýzy probíhá v několika krocích. Každý krok 

sám o sobě má jistou vypovídací schopnost. Na základě každého kroku lze tak brát v potaz 

určité závěry,  které   nám  dohromady  pomohou  v  celkovém  hodnocení.  Tato  metoda 

je vhodná pro posuzování pokud možno celých objektů. [1] 

 

7.1 Provedení analýzy FMEA a komentování jejich výsledků 

Po určení třiceti rizik, které jsem srovnal do tabulky, kde jsou psány i jejich názvy 

(viz tab. 5) Jsem dle vzorce (2) vypočítal jejich výslednou míru.  Hodnotu veličin P, N, H 

jsem určil z tabulky uvedené v příloze č. 5.   

 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑁 ∙ 𝐻   (2)  

 

Po stanovení hodnot jsem vypočítal onu míru rizika a na  základě její  velikosti 

seřadil  jednotlivá rizika  do tabulky 5. Po té jsem zvolil míru tolerance dle Paretova 

principu na 80/20, která rozděluje rizika na přijatelná a nepřijatelná. Následně byla rizika 

dle své míry seřazena do grafu 5 - Grafické vyjádření metody FMEA. Po  jejich  seřazení 

se za pomocí kumulativní četnosti vytvořila Lorenzova křivka a její jednotlivé body byly 
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vyjádřeny procentuální hodnotou. Rizika s hodnotami do 82,09% kumulativní četnosti jsou 

považována za nepřijatelná, v grafu č. 5 je tato hodnota označena červeně.  

 

Tabulka 5 Rizika a jejich výsledná míra 

Pořadové 

číslo 
Riziko N H P R 

1 Neexistence SKV u vstupů do objektů 5 4 5 100 

2 Nekontrolovaný vstup osob 4 5 5 100 

3 Neprověřování osob 4 5 5 100 

4 Nezajištění fyzické ostrahy  3 5 5 75 

5 Vnesení NVS do objektu 5 5 3 75 

6 Vnesení střelných zbraní do objektů  5 5 3 75 

7 Množství nekontrolovatelných vchodů do budov 5 3 5 75 

8 Nekontrolovaný výstup osob 4 5 3 60 

9 Vniknutí neoprávněné osoby do budovy 2 5 5 50 

10 Nerespektování interních předpisů VVŠ 2 5 4 40 

11 Odcizení hmotného majetku 2 4 5 40 

12 Sabotáž ze strany zaměstnance 4 5 2 40 

13 Sabotáž ze strany studenta 2 4 4 32 

14 Napadení žáků, zaměstnanců 3 3 3 27 

15 Volný přístup do míst pro nepovolané osoby 3 4 2 24 

16 Prolomení bezpečnostních kódů PZTS 3 4 2 24 

17 Nezabezpečená okna v přízemním podlaží 3 2 4 24 

18 Překonání dveří 2 3 3 18 

19 Vandalismus  2 3 3 18 

20 Špatná manipulace s přístrojem 2 2 4 16 

21 Odcizení citlivých informací 2 4 2 16 

22 Selhání EPS 4 2 2 16 

23 Nedostačující zařízení pro vyhlášení poplachu 3 4 1 12 

24 Pohyb podezřelých osob 1 3 4 12 

25 
Manipulace neškolenou osobou  

(např. svářecí přístroje atd.) 
3 1 4 12 

26 Selhání PZTS 3 2 2 12 

27 Špatné označení únikových východů 2 2 2 8 

28 Panika lidí 2 1 2 4 

29 Výpadek el. Proudu 1 2 2 4 

30 
Mimořádná situace v laboratořích 

( výbuch chemikálií v laboratořích atd. ) 
1 1 3 3 
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Graf 5 Grafické vyjádření metody FMEA 

 

Z grafu 5 je tedy patrné, že za nepřijatelná rizika jsou považována všechna, která 

jsou označena  v  tabulce  5  číslem  od  jedničky  do  čtrnáctky.  Najdeme  zde  rizika, 

která se hlavně týkají osob a jejího vstupu do školských zařízení. Nejzávažnější riziko, 

které jsem pomocí této analýzy identifikoval, bylo riziko  s  názvem:  „Neexistence  SKV  

u vstupů do objektů.“ Taková zařízení, která by na školách kontrolovala vstup nebo výstup 

osob v podstatě chybí, ať už se v nejkrajnějším případě jedná o bezpečnostní rámy, 

detekující pronesení kovového předmětu nebo jenom turnikety, které by  zabezpečovaly, 

že do objektu bude vpuštěna jen oprávněná osoba.  

 

7.2 Provedení analýzy souvztažností a komentování jejich výsledků 

Pro ověření identifikovaných nepřijatelných rizik určených předchozí analýzou, 

byla provedena druhá analýza – analýza souvztažností. Jak už bylo řečeno v úvodu 

kapitoly, je vhodná pro posuzování celých objektů. U této analýzy jsem  postupoval  tak, 

že jsem si připravil tabulku, která ve své podstatě vytvoří matici, kde na její ose x jsou 

vypsaná jednotlivá rizika a ta samá se napíší i na osu y. Poté jsem hodnotil vztah mezi 

jednotlivými riziky a to tak, že pokud mezi nimi vztah byl, napsala  se  číslice  jedna, 

pokud ne, napsala se číslice nula. Nakonec se provedla sumarizace  těchto  jedniček a nul, 

a to jak pro jednotlivé řádky (výsledná hodnota je uvedena v tabulce č. 6 pod označením 
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Kar), tak pro jednotlivé sloupce (v tabulce č. 6 označená jako hodnota Krb). V dalším 

kroku jsem vypočítal koeficient Kar, což je procentuální vyjádření počtu návazných  rizik, 

 která  mohou  být  vyvolána  jiným  rizikem,  a  koeficient Kpr, což je procentuální 

vyjádření vyvolaných rizik. Tyto koeficienty jsem vypočítal dle vozců 3 a 4. Výsledné 

hodnoty jsou opět uvedeny v tabulce č. 6.  

 

𝐾𝑎𝑟 =
 𝐾𝑎𝑟

(𝑥−1)
 ∙ 100               (3) 

𝐾𝑟𝑏 =
 𝐾𝑟𝑏

(𝑥−1)
 ∙ 100               (4) 

V obou případech se x rovná počtu hodnocených rizik celkem. 

 

Tabulka 6: Rizika a koeficienty Kar a Krb. 

Identifikační 

číslo 

 

Riziko  
Kar 

Kar 

(%) x 
Krb 

Krb 

(%) y 

1 Neexistence SKV u vstupů do objektu  6 55,17 14 48,28 

2 Nezajištění fyzické ostrahy objektů 25 86,21 22 79,31 

3 Vnesení NVS do objektů 18 62,07 18 65,52 

4 Vnesení střelných zbraní od objektu 18 62,07 15 55,17 

5 Odcizení citlivých informací 9 31,03 25 86,21 

6 Nerespektování interních předpisů VVŠ 11 37,49 56 98,66 

7 Vniknutí neoprávněné osoby do objektu 23 79,31 18 62,07 

8 Odcizení hmotného majetku 25 86,21 14 51,72 

9 Sabotáž ze strany zaměstnance 12 41,38 22 75,86 

10 
Volný přístup do míst pro nepovolané 

osoby  
24 82,76 15 51,72 

11 Špatné označení únikových východů 2 6,9 8 27,59 

12 Panika lidí 14 48,28 13 44,83 

13 Napadení žáků, zaměstnanců 18 62,07 12 41,38 

14 Nekontrolovaný vstup osob 24 82,76 15 55,17 

15 Nekontrolovaný výstup osob 23 79,31 3 13,79 

16 Neprověřování osob 19 65,52 18 65,52 

17 Prolomení bezpečnostních kódů PZTS 10 34,48 17 58,62 

18 
Špatná manipulace s přístrojem (např. 

svářecí přístroje atd.)  
7 24,14 20 68,97 

19 Nezabezpečená okna v přízemním podlaží 17 58,62 18 62,07 

20 Překonání dveří  19 65,52 18 62,07 

21 Vandalismus 13 44,83 5 17,24 

22 Selhání EPS 13 44,83 8 27,59 

23 Sabotáž ze strany studenta VVŠ 13 44,83 21 72,41 

24 
Nedostačující zařízení pro vyhlášení 

poplachu 
5 17,24 11 41,38 
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25 Pohyb podezřelých osob 20 68,97 9 31,07 

26 
Manipulace neškolenou osobou (např. 

oprava elektrických zásuvek)  
3 10,34 17 62,07 

27 Selhání PZTS 21 72,41 18 62,07 

28 
Množství nekontrolovaných vchodů do 

budov 
13 44,83 16 55,17 

29 Výpadek el. proudu  20 68,97 17 58,62 

30 
Mimořádná situace v laboratořích           

 ( výbuch chemikálií v laboratořích atd. ) 
21 72,41 10 34,38 

 

Po výpočtu koeficientů následovalo vytvoření  grafu  č.  6.  Ten  se  zhotovil  tak, 

že jsme jednotlivá rizika zaznamenali souřadnicovým systémem, a to tak, že na 

ypsilonovou osu se vynášely hodnoty koeficientu Krb a na osu x se vynášely hodnoty 

koeficientu Kar. Samotný graf pak bylo třeba rozdělit na čtyři kvadranty,  což  se  udělalo 

za pomocí výpočtu dvou os. První osa je rovnoběžná s osou y a vypočítá se dle vzorce 5, 

druhá osa je rovnoběžná s osou x a vypočítá se dle vzorce 6. 

 

𝑂1 = 100 −  
𝐾𝑎𝑟  𝑚𝑎𝑥 −𝐾𝑎𝑟  𝑚𝑖𝑛

100
 ∙ 𝑠              (5) 

𝑂2 = 100 −  
𝐾𝑟𝑏  𝑚𝑎𝑥 −𝐾𝑟𝑏  𝑚𝑖𝑛

100
 ∙ 𝑠              (6) 

Kde: Kar max a Krb max – jsou nejvyšší hodnoty u daných koeficientů   

Kar min a Krb min – jsou nejnižší hodnoty u daných koeficientů 

s – je spolehlivost systémů a její hodnota je 80%  

 

Po vynesení těchto os se nám tedy graf č. 6 rozdělil na čtyři kvadranty. V oblasti 

prvního kvadrantu jsou taková rizika, která jsou primárně a sekundárně nebezpečná. 

V oblasti druhého kvadrantu jsou taková rizika, která jsou sekundárně nebezpečná. Oblast 

třetího kvadrantu znamená žádná primárně nebezpečná rizika. Oblast čtvrtého  kvadrantu 

se vyznačuje relativní bezpečností.  
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Graf 6 Grafické vyjádření Analýzy souvztažností 

 

Za pomocí této analýzy jsem ověřil, zdali rizika z analýzy předchozí jsou skutečně 

nebezpečná. Až na jedno riziko z předchozí analýzy se ostatní objevují v prvním 

kvadrantu, kde jsou zaznamenána primárně a sekundárně nebezpečná rizika. Z těchto 

důvodu je proto nezbytné  hledat  taková  opatření,  která  by  snížila  hrozbu  těchto  rizik 

a zvýšila tak bezpečnost ve školských zařízeních.   

 

8. Návrh opatření za účelem zvýšení bezpečnosti  

Na základě výsledků z provedených analýz mohu konstatovat jako nejvýznamnější 

riziko nekontrolovatelný pohyb osob po objektech VVŠ. Dále budu navrhovat u mnou 

vybraných reprezentativních vzorků VVŠ opatření, která by měla nekontrolovaný pohyb 

osob omezit a v nejlepším případě takovému pohybu zabránit.  
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8.1 Budovy v hlavním areálu Vysoké školy báňské 

Mé první řešení zvýšení bezpečnosti spočívá v řešení otázky týkající se  kontroly 

pohybu  osob   vstupujících   a   vystupujících   z   budovy   VŠB  a  absence  zařízení, 

která by kontrolu takových osob umožňovala, tedy absence zařízení SKV. V prvé řadě 

bych tedy navrhoval vybavit akademické pracovníky, studenty a ostatní zaměstnance 

těchto školských zařízení identifikační kartou s čipem. Dle mého názoru by tohle nebyl 

určitě problém, jelikož řada studentů i zaměstnanců VŠB už tuto kartu  má  a  za  pomocí 

ní se dostává třeba do knihoven. Díky tomu by každý jedinec měl jedinečný identifikační 

znak.  Nezbytné   by    bylo   zanést   povinnost  mít  u  sebe  tuto kartu  do  školních  řádů 

a odpovědnost za zneužití této karty bych převedl na majitele karty. Pomocí identifikační 

karty  by  pak měl, s příslušným  oprávněním  vstupu  do   předem  nadefinovaných 

prostor, přidělenu  každý   student   i  zaměstnanec.  Čtecí  zařízení  a  blokovací  zařízení 

by se nainstalovala na vytypovaná místa, viz návrhy uvedené níže. V případě návštěvy 

osoby, která by neměla identifikační kartu, by se tato osoba odebrala do příslušných míst, 

např. na vrátnici, kde by vrátný po předložení průkazu totožnosti danou osobu zaevidoval 

do knihy návštěv atd. 

Vrátnici v budově nové knihovny bych navrhoval dovybavit turniketem nebo jemu 

podobným   zábranným   vstupním   zařízením,   které    by   samozřejmě    propouštělo 

 jen majitele výše zmíněné karty.  

Vezmeme-li ale v úvahu vrátnici v budově rektorátu VŠB, tak ta je z mého pohledu 

pro  turnikety   nevhodná.   Tato   vrátnice   je   součástí   hlavního   vchodu,  kterým  přes 

den projdou stovky, ne-li tisíce akademických pracovníků, studentů a jiných zaměstnanců 

školy. V takovémto případě by se sice dal navýšit počet těchto vstupních zábranných 

systémů, ale znamenalo by to  nožné  zdržování  při  vstupu.  V  případě  této  budovy 

 bych tak navrhoval řešit možnost omezení vstupu na nižších úrovních dveřních systémů, 

jako  jsou   kupříkladu   vchody   vedoucí  k  laboratořím  v  budovách E, F, G, H,  které  

by se vybavili čtecím zařízením a na základě oprávnění přiřazené k této kartě by vpouštěly 

do daných prostor.  

Ohled je třeba také brát na vstupy, u kterých není vrátnice. Tyto vstupy bych 

navrhoval v nejlepším případě zrušit. Nebylo by toto opatření možné, tak by je dovybavil 

systémem SKV, který by dané dveře otevřel jen při přiložení zaměstnanecké nebo 

studentské karty. Dále bych je opatřil kamerovým systémem se záznamem, aby byl 

v případě potřeby zachycen obrazový výstup neoprávněného překonání. Bylo by ale třeba 

vyřešit další právní problémy související s kamerovým systémem.  
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Mé  druhé   řešení   zvýšení   bezpečnosti   spočívá   v    řešení   otázky    týkající 

se   monitorování   pohybu  osob  uvnitř  mnou  posuzovaných  objektů  VŠB  a  hlavně 

pak v možnostech přístupu do jednotlivých místností.  

Dveře do místnosti, ve kterých jsou drahá zařízení (např. počítače, analytické 

přístroje) bych opět vybavil čtecím zařízením SKV. V těchto místnostech bych dále nařídil 

vést záznam o studentech, kteří zde mají výuku. To by dle mého soudu nebyl problém, 

protože v laboratořích budov E, F, G, H se do místností vpouští v průběhu hodiny výuky 

studenti v počtu cca dvaceti lidí a vyučující si stejně jmenovitě kontrolují, kdo na výuku 

dorazil.  

U místností poslucháren, které se nacházejí v budově rektorátu, by jmenovitý 

seznam mohl dělat problémy vzhledem k množství posluchačů vpuštěných do prostoru 

posluchárny. V řadě případů se zde také nenacházejí drahá zařízení. Zde bych navrhoval, 

aby byl určen zaměstnanec, který by danou posluchárnu otevřel deset minut před začátkem 

výuky a po skončení výuky, pokud by v dané místnosti ihned nenavazovala jiná  hodina, 

by posluchárnu uzamkl. Tím by se snížila možnost, že by do této místnosti byl vnesen 

např. NVS, nebo bylo zabráněno ničení jejího vnitřního vybavení a podobně.  

Mé třetí řešení zvýšení bezpečnosti spočívá ve zlepšení  fyzické  ostrahy  objektu. 

U tak rozsáhlého komplexu budov, jakým je hlavní areál VŠB, bych navrhoval najmout 

pracovníky bezpečnostní agentury, kteří by hlídkovali nejen v rámci venkovního areálu, 

ale také v budovách, zvláště jedná-li se o velkou budovu rektorátu VŠB a na ni napojený 

komplex laboratoří  budov E,  F,  G,  H.  Tito  pracovníci  by  samozřejmě  byli  odlišeni 

od ostatních  lidí,  jež  jsou  v  objektu.  Jejich  účinek  by  byl  v  první  řadě  odrazující 

pro pachatele   trestné  činnosti.  Dále  by tito pracovníci kontrolovali chodby, ve kterých 

se nevyskytuje značný pohyb studentů a jiných pracovníků. S tím by souvisela i kontrola, 

zdali jsou uzamčené místnosti těch učeben, ve kterých dle rozpisu nemá být výuka.   

Dále bych dle skutečností zjištěných bezpečnostním pozorováním navrhoval 

v hlavním areálu VŠB vylepšení obvodové ochrany, a to za pomocí vykácení zbytečné 

zeleně a částečného oplocení vytypovaných objektů. Nejlépe by sice bylo oplotit celý 

areál, ale vzhledem k jeho velikosti a s tím spojené finanční náročnosti je toto 

neproveditelné. Ke zvýšení obvodové ochrany by také dopomohlo nainstalování atrap 

kamer, které mají odrazující účinek. V plášťové ochraně bych, co se týče budov E, F, G, H, 

navrhoval u prvního nadzemního podlaží vyměnit okenní tabule za bezpečnostní skla, která 

mají zvýšenou odolnost proti rozbití. Všechna tato okna bych dále dovybavil magnetickým 

kontaktem. Ve vytypovaných místnostech těchto budov (podle cenností a hodnoty 
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zařízení) bych dále nainstaloval duální detektory rozbití skla. V rámci prostorové ochrany 

bych navrhoval udělat hlubší analýzu stávajícího zařízení a na základě výsledků zvolil 

vhodná nápravná opatření. 

 

8.2 Budova rektorátu Slezské univerzity v Opavě 

Řešení zvýšení bezpečnosti v této budově bude obdobné jako u hlavního areálu 

VŠB. Také za použití SKV. Ovšem nejdříve by bylo třeba vyřešit značný problém spojený 

s výskytem rizik vniknutí nepovolaných osob do budovy v areálu  SLU,  který  je  spojen 

se studentským klubem, jež je součástí budovy. Proto bych v nejideálnějším případě 

navrhoval tento klub v budově rektorátu zrušit. Dalším možným řešením by bylo udělat 

nový vchod do klubu a odloučit tak prostor budovy rektorátu od prostorů studentského 

klubu. Poslední možností by poté bylo upravit provozní dobu klubu, a to tak, že by zavíral 

ve stejnou hodinu, v jakou končí poslední vyučovací hodina v této budově. 

U vrátnice bych v případě oddělení klubu od budovy opět nasadil turnikety. 

V opačném případě by se musely oddělit ostatní prostory, jako jsou chodby nebo schody, 

které vedou do ostatních pater, dveřmi, jež by podléhaly uzamykacímu režimu. Zamykání 

by prováděl pracovník vrátnice. Tyto prostory by  opět  uzamkl  po  skončení  výuky. 

Dveře bych ale opatřil zvonkem, aby zaměstnanci a akademičtí pracovníci, kteří se zdrží 

přes pracovní dobu, mohli samozřejmě budovu  opustit.  Možností je také vydat nařízení, 

že všichni studenti, zaměstnanci a akademičtí pracovníci musí k dané hodině opustit 

prostor školy. Další nařízení, které bych v rámci zvýšení bezpečnosti vydal, by se týkalo 

podpisu do knihy návštěv, jež by musel učinit každý, kdo chce projít vrátnicí po skončení 

výuky.     

U zadních dveří vedoucí do budovy bych v prvé řadě navrhoval řešit problém 

s bránou a zděným plotem. Z mého pohledu totiž plot nebyl dostatečně vysoký a v případě 

dvojice pachatelů by byl lehce překonatelný. Pokud by se bralo v úvahu estetické hledisko, 

navrhoval bych tento plot zvýšit alespoň o půl metru. Pokud by se v úvahu estetické 

hledisko nebralo, mohl by se osadit žiletkovým drátem. V rámci brány bych zavedl 

povinnost zavírat ji při každém použití, aby nezůstávala otevřená stále. Samotné zadní 

dveře bych navrhoval vybavit takovým systémem SKV, který by propouštěl osoby jen na 

základě   přiložení  čipové  karty,  čímž  by  se  předešlo  vstupu  nepovolaným  osobám. 

Po skončení výuky by se tyto dveře uzavřely natrvalo.  

V místnostech  uvnitř   budovy  bych  řešil  pohyb  osob  obdobným  způsobem 

jako v případě  budov  VŠB.  Opět  bych  místnosti,  ve  kterých  jsou  drahá  zařízení 
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(např. počítače, analytické přístroje), vybavil čtecím zařízením SKV. V těchto místnostech 

bych dále, stejně jako v předchozím případě, nařídil vést záznam o studentech, kteří zde 

mají výuku. 

Jelikož v tomto objektu tvoří fyzickou ostrahu jeden zaměstnanec na vrátnici, který 

navíc sleduje i výstupy z kamerového systému, tak bych jako další návrh na zvýšení 

bezpečnosti doporučil  zaměstnat  jednoho  pracovníka  bezpečnostní  agentury,  což  by 

dle mého úsudku a  vzhledem  k  velikosti  budovy  bylo  dostačující.  Jeho  náplň  práce 

by se skládala opět z pochůzkové činnosti, ale jenom vnitřních prostor.  V těch vnějších, 

jak bylo uvedeno výše, by to postrádalo smysl. Ve vnitřních prostorách by opět působil 

zastrašujícím dojmem pro pachatele. Také by v  případě  toho,  že  vrátný  musí  opustit 

své místo (např.: někomu neprodleně donést klíče) mohl jeho funkci zastoupit a sledovat 

tak dění z výstupů kamer. V nočních hodinách by hlídal, jestli nedochází k protiprávním 

činnostem, incidentům a mimořádným událostem ze strany alkoholem opojených 

zákazníků   klubu  –   pokud  by  samozřejmě  zůstal  vchod  do  klubu  součástí  vchodu 

do rektorátu.     

Dále bych dle skutečností zjištěných bezpečnostním pozorováním navrhoval 

zaměřit se na vylepšení plášťové ochrany.  Vylepšení obvodové ochrany v tomto případě, 

až na výše zmíněný plot, zde již není možné, jelikož se  budova  nachází  v  centru  Opavy 

a kolem ní není pro tuto ochranu dostatečné množství prostoru. V rámci plášťové ochrany 

bych okna suterénu navrhnul dovybavit mříží. Okna prvního nadzemního podlaží sousedící 

s cestou bych stejně jako v případě oken u VŠB navrhoval vyměnit za bezpečnostní. 

Z mého pohledu by toto byla dostačující ochrana, jelikož jsou tato okna chráněná i svým 

vysokým umístěním. V případě oken u hlavního vchodu bych navrhoval tato okna nejen 

vybavit opět bezpečnostním sklem, ale do místností bych opět nainstaloval duální detektor 

skla a dále bych i tato okna dovybavil magnetickým kontaktem.  Ochrana  typu  mříže 

nebo rolety by u těchto oken nemohla být realizována z důvodů estetičnosti budovy. 

V případě prostorové ochrany bych zde opět navrhoval hlubší analýzu stávajícího zařízení 

a na základě výsledků zvolil vhodná nápravná opatření.  
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9. Závěr 

Hlavním  cílem   této  práce  bylo  provést  analýzy  protiprávních  činů,  incidentů 

a mimořádných událostí v prostředí VVŠ. S jejich pomocí pak identifikovat bezpečnostní 

rizika a poté navrhnout taková opatření, která by zvýšila bezpečnostní úroveň v prostřední 

veřejných vysokých škol.  

V úvodu práce jsem se  věnoval  nejdříve  tomu,  co  vůbec  veřejná vysoká škola 

je, jak vzniká, zaniká, případně s čím se můžeme v rámci veřejné vysoké školy setkat. 

V úvodních kapitolách jsme se tak kupříkladu dozvěděli, že veřejnou vysokou školu 

zřizuje stát na základě zákona. Poté následovala kapitola, ve které bylo nadefinováno 

několik používaných pojmů a tím bylo zajištěno, aby čtenáři této práce věděli, co si pod 

konkrétními slovy představoval autor. Tato kapitola obsahovala také statistiky počtu 

kriminálních činů ve školských zařízeních v jednotlivých krajích a mimořádných událostí 

opět v jednotlivých krajích. Pomocí těchto statistik se má práce soustředila  na budovy 

veřejných   vysokých   škol   v   Moravskoslezském   kraji.    Poté    následovala  část, 

 která se zabývala fyzickou ochranou.  

Po této části jsem se začal již věnovat samotnému prostředí VVŠ a jejich 

bezpečnostním rizikům. V prvním kroku bylo mým úkolem tato rizika vyhledat. Z těchto 

důvodů jsem kontaktoval VVŠ a nakonec  udělal  průzkum  mezi  studenty.  Je na místě 

 poznamenat, že neexistuje žádný bezpečnostní předpis, kterým by se měly všechny 

veřejné vysoké školy řídit. Komukoli musí být tedy jasné,  že  každá  budova každé veřejné 

vysoké školy je na tom se zabezpečením na jiné úrovni. Po potvrzení mnou 

identifikovaných rizik následovalo provedení analýz, jejichž výsledkem bylo stanovit  

 z  identifikovaných  rizik ta nejzávažnější. Jako zcela nejzávažnější poté vyšlo  riziko 

 chybějících  zařízení  SKV, od něhož se odvíjejí další rizika, jako je kupříkladu 

nekontrovaný vstup a  výstup  z  objektu.  Po  Analýzách  následovalo  navržení  opaření 

ke zvýšení bezpečnostní úrovně v prostředí  veřejných  vysokých  škol.  Výsledky  analýz 

a návrhy se týkají sice vybraného reprezentativního   vzorku    VVŠ,    ale    obdobné 

   nedostatky,   či rizika   lze   očekávat i na ostatních VVŠ. 

Z mého  pohledu  bylo  cíle  práce  dosaženo.  Tato  práce  poukázala  na  problém 

a jeho následné  možné  řešení.  Tento problém by se měl neodkladně začít řešit prakticky 

a ne jen teoreticky, jelikož zvýšení bezpečnosti má také blahodárný vliv na psychickou 

stránku člověka a pokud je člověk vystaven pocitu ohrožení, neodvádí vždy v zaměstnání 

stoprocentní práci.  
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Příloha 1 

Tabulka:  Přehled veřejných vysokých škol.  

Název veřejné vysoké školy 
Rok 

založení 

Počet 

fakult 

Počet 

studentů       

(r. 2009) 

Kraj 

Akademie múzických umění v Praze 1945 3 1 395 
Hlavní město 

Praha 

Akademie výtvarných umění v Praze 1799 0 331 
Hlavní město 

Praha 

Česká zemědělská univerzita v Praze 1952 5 19 990 
Hlavní město 

Praha 

České vysoké učení technické v Praze 1707 8 21 341 
Hlavní město 

Praha 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 1947 3 695 Jihomoravský 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1991 8 12 194 Jihočeský 

Masarykova univerzita 1919 9 38 216 Jihomoravský 

Mendelova univerzita v Brně 1919 5 10 617 Jihomoravský 

Ostravská univerzita v Ostravě 1991 6 9 499 Moravskoslezský 

Slezská univerzita v Opavě 1991 3 8 904 Moravskoslezský 

Technická univerzita v Liberci 1953 6 9 807 Liberecký 

Univerzita Hradec Králové 1992 4 8 577 Královéhradecký 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem 
1991 7 10 067 Ústecký 

Univerzita Karlova v Praze 1348 17 49 094 
Hlavní město 

Praha 

Univerzita Palackého v Olomouci 1573 8 21 290 Olomoucký 

Univerzita Pardubice 1950 7 10 268 Pardubický 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2001 6 13 408 Zlínský 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1918 3 2 899 Jihomoravský 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 
1849 8 23 144 Moravskoslezský 

Vysoká škola ekonomická v Praze 1953 6 18 744 
Hlavní město 

Praha 

Vysoká škola chemicko-technologická v 

Praze 
1920 4 3 664 

Hlavní město 

Praha 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 2004 0 2 485 Vysočina 

Vysoká škola technická a ekonomická v 

Českých Budějovicích  
2006 0 1 204 Jihočeský 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1885 0 466 
Hlavní město 

Praha 

Vysoké učení technické v Brně 1899 8 21 695 Jihomoravský 

Západočeská univerzita v Plzni 1991 8 18 037 Plzeňský 

 



 

 

 

Příloha 2  

Vysvětlení sledovaných parametrů k tabulce č. 1 Počet mimořádných událostí v 

jednotlivých krajích. 

 

Požár – jež se chápe ve smyslu § 1 písm. m) vyhlášky c. 246/2001 Sb. o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

 

Únik nebezpečných chemikálií  –  pod tímto parametrem si představíme zásah 

spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek, také ropných produktů 

a ostatních látek. 

 

Technické havárie – zásah u událostí, jehož náplní bylo odstranění nebezpečí či 

takovýchto nebezpečných stavů.  

 

Radiační havárie – zásah u událostí s nepřijatelným uvolněním radioaktivních 

látek nebo zářením.  

 

Ostatní mimořádné události – jedná se o takové zásahy, které nespadají do 

předchozích čtyř kategorií, jako je např. epidemie, zajišťovaní podezřelých zásilek atd.  

  



 

 

Příloha 3 

Dotazník: Výběr nejzávažnějšího bezpečnostního incidentu 

 

Ohodnoťte následující incidenty body od jedné do pěti. Přičemž jednička je nejméně 

závažný incident z vašeho pohledu. Pětka nejvíce závažný incident z vašeho pohledu.  

 

1) Vloupání 

2) Nepozorované vniknutí osoby 

3) Zcizení školního majetku  

4) Napadení studenta 

5) Napadení zaměstnance  

6) Požár 

7) Záplava 

8) Únik chemikálií v laboratoři 

9) Střelba ve škole 

10) Nástražný výbušný systém  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4  

 

 

Tabulka: Dotazník studentům v rámci Fyzické ochrany 

Dotaz  
Kladná 

odpověď 

Záporná 

odpověď 

Je ve škole vrátný? 70 0 

Je ve škole fyzická ostraha v podobě SBS? 0 70 

Jsou kontrolováni příchozí lidé? 0 70 

Jsou kontrolováni odchozí lidé? 0 70 

Existují nekontrolovatelné ( bez dohledu osob nebo kamer) 

vchody do budov? 
21 49 

 Když vcházíte, nebo vycházíte z budovy, dáváte o tom nějak 

vědět (například někde musíte přiložit studentskou kartu, zapsat 

své jméno, nahlásit to někde atd. ) ? 

12 58 

Jsou kamery na chodbách? 0 70 

Máte ve škole skříňky pro úschovu svých osobních věcí? 10 60 

Máte ve škole šatnu, kde je trvale šatnářka? 32 38 

Jsou ve škole výstražné cedule, jako např. objekt je střežen 

kamerovým systémem, nebo objekt je trvale monitorován a tomu 

podobné? 

49 21 

V předmětech, kde se pracuje s přístroji, chemikáliemi a jinými 

zdraví a životu nebezpečnými prostředky – dostalo se vám 

školení o bezpečnosti práce? 

42 28 

Prováděli jste na škole nacvičování úniku před požárem? 0 70 

Jsou u vás označeny únikové východy? 70 0 

Zakazují vám do některých místností vstup s batohem? 18 52 

Myslíte si, že vnést do školy něco (např. třeba zbraň), nebo z ní 

něco vynést by nebyl problém? 
70 0 

Má budova, kterou navštěvujete zamřížovaná okna v přízemním 

patře? 
22 48 

Cítíte se ve škole bezpečně? 21 49 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 5  

 

Tabulka:  Hodnoty veličin PNHR. 

R 
Výsledná (pozorovatelná) míra 

rizika 
N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt, pauza s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11-50 Mírné riziko  3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda  

101-125 Nepřijatelné riziko 5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika  H Odhalitelnou rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne  

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

 


