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Anotace 

MACHÁČEK, L. Zabezpečení Střední průmyslové školy stavební v Havířově prostředky 

technické ochrany objektů. Bakalářská práce Ostrava: VŠB – TUO, 2012, s. 53. 

  

 Bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení objektu, zejména v ohledu na 

technickou ochranu, Střední průmyslové školy stavební v Havířově. Dále obsahuje analýzu 

rizik a následné návrhy na zlepšení ochrany.  V úvodu zmiňuji důležité právní předpisy a 

technické normy, které se zabývají ochranou objektů. V další časti je to přehled jednotlivých 

druhů bezpečnostních systémů. Následuje rozbor komplexního zabezpečovacího systému 

ochrany klasické, režimové, technické a ostrahy fyzické. V neposlední řadě se práce zabývá 

problematikou nejrizikovějších míst objektu – jako jsou okna a dveře. Následuje samotná 

analýza rizik a návrhy pro zlepšení ochrany. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, riziko, analýza, ochrana, zabezpečovací systém. 

 

Annotation 

MACHÁČEK, L. Security Central School building in Havířov technical means of protection. 

Bachelor thesis Ostrava: VŠB – TUO, 2012, s. 53. 

 

The bachelor thesis describes a technical security possibilities of building of High 

Industrial School in Havirov. It includes a risk analysis and advices regarding a security 

improvements. At the beginning of the work I mentioned an important legal enactments and 

technical standards engaged in a building security. In next chapters, there is an overview of 

security systems followed by an analysis of several complex security/guard systems: classical, 

modal, technical and physical systems. Last but not least, it points to the riskiest parts of the 

building e.g. windows and doors and brings an analysis and new concept for the security 

improvement. 

 

Key words: security, risk, analysis, protection, safety system.  
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Úvod 

 

Co se týče pojmu bezpečnost, dá se říci, že jeho počátky se vryly do naší paměti už 

v dávných dobách a provází nás do současnosti. Je tedy očividně pojmem aktuálním a 

nesmrtelným. Tak, jak se vyvíjelo naše lidstvo, vyvíjel se i systém zabezpečení – ať už budov, 

objektů, věcí apod. Ve většině případů tehdejších ochranných prostředků však nelze dnes říci, 

že jsou stoprocentně bezpečné a ochranné. Přesto však v dávných dobách měly dozajista svůj 

účinek.  

Co se týče mechanické ochrany objektů a majetků, lze hovořit o kořenech starodávných. 

Tato ochrana je stará jako lidstvo samo. Veškeré hrady, hradby, padací mosty, tvrze a mříže 

vždy bránily jakémukoliv poškození. Vše co se týkalo objektu, bylo chráněno mechanickými 

zábrannými systémy proti útoku a napadení nepřítelem.  

Změna politické situace v ČR po roce 1989, zejména přechod na tržní hospodářství a 

liberalizace trhu, obnovení soukromého vlastnictví, rozsáhlá privatizace apod., to vše 

zapříčinilo zajisté výrazný „boom“ oblasti zabezpečovací techniky. V průběhu několika 

desetiletí se průmysl bezpečnostních zařízení neskutečně rozrostl. Hlavním důvodem byl 

vzrůst kriminality. Proto je i mým cílem zaměřit se na ochranu objektu, provést výzkum a 

následnou analýzu, která mi objasní současná možná rizika a jejich identifikaci objektu 

Střední průmyslové školy stavební. Jelikož jsem zjistil, že v daném objektu došlo několikrát 

ke krádeži jízdních kol, které jsou v úschovně u hlavní haly a recepce, hlídané fyzickou 

osobou, domnívám se, že mé návrhy zlepšení ochrany jsou na místě. Rovněž jsem se zaměřil 

na atrapy kamerového systému, který dle mého slouží k jistým účelům, avšak by bylo na 

místě objekt zabezpečit bezpečněji. Navrhuji proto dvě varianty zlepšení, které rozvedu a 

důsledně vysvětlím. Současný stav ochrany školní budovy není dostačující, což je 

pravděpodobně i následkem nedbalosti některých studentů a zaměstnanců. 
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1 Právní úprava a bezpečnostní normy ochrany objektu  

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na právní předpisy a technické normy. Téma 

týkající se zabezpečování objektu musí být podstatně v souladu s těmito předpisy, od kterých 

se odvíjí. Před samostatným výkladem tématu mé bakalářské práce, bych tedy rád zmínil 

přehled nejdůležitějších zákonů a ustanovení, kterými by se měl občan České republiky řídit a 

které se daného tématu bezprostředně týkají. 

 

1.1  Ústava České republiky 

 Byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992. Vznikla poměrně narychlo, 

jelikož přijata byla jen několik dní před oficiálním vnikem České republiky. Zákonodárci ji 

přesto schválili napoprvé, bez okolků. 

Vyhlášena byla ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. ústavní zákon České národní rady 

Ústava České republiky. Účinnosti nabyla dne 1. ledna 1993 a nahradila Ústavu České a 

Slovenské Federativní Republiky a ústavní zákon o československé federaci. Ústava je 

součástí ústavního pořádku, kromě ní do něj spadají ještě mezinárodní Listina základních práv 

a svobod a ústavní zákony. 

Ústava je sice ustavující dokument státu, její znění ovšem není platné navždy. Je 

novelizována ústavními zákony, které ji doplňují. Současně je v ní ale ustanoveno, že 

základní principy, které obsahuje, se měnit nesmí. Důležité je podotknout, že tento dokument 

v době svého vzniku a ještě mnoho let potom, obsahoval pasáže, které nebyly naplněny. 

Zmínit by se mělo například to, že neexistoval Senát, o němž Ústava mluvila, ani Nejvyšší 

správní soud. Tyto instituce vznikaly až posléze, přestože ve společnosti převládá názor, že 

život státu jejich vznik nijak zásadně nepolepšil a vše bez větších komplikací fungovalo i bez 

nich. Inspirací pro text současného dokumentu byla prvorepubliková ústava z roku 1920.  

Ústavě podléhají všechny přijaté zákony a novelizace. Zda je zákon v souladu 

s Ústavou, to posuzuje pouze Ústavní soud. Text ústavy je rigidní, tedy pevně daný a zřizuje 

Českou republiku jako republiku s principem parlamentní demokracie. Je rozdělen do 

preambule a osmi hlav o 113 článcích. Popisuje se v nich základní fungování státu, rozdělení 

moci a „úkolů“ jednotlivých orgánů. [12] 
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1.2 Listina základních práv a svobod  

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

známa především jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a 

svobod, ve znění pozdějších předpisů. Co se týče lidských práv a svobod, jedná se o 

nedotknutelnou hodnotu, platící pro všechny občany stejně. V listině je zakotven princip, 

který říká, že omezení základních práv a svobod je možné jen a pouze na základě zákona. [38] 

Jako příklad uvádím některé články hlavy první: 

Čl. 1:  Lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Čl. 2: 

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou 

ideologii, ani na náboženské vyznání. 

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanoveným zákonem, a to 

způsobem, který zákon stanoví. 

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá. 

Čl. 3: 

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli 

ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. 

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních 

práv a svobod [15] 
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Čl. 4: 

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod. 

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 

základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. 

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, 

které splňují stanovené podmínky. 

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno 

jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro 

které byla stanovena. [15] 

1.3 Trestní zákon  

 Zákon č. 40/2009 sb. Trestní zákon. Hlavním účelem trestního zákona je prvotně 

chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy 

fyzických a právnických osob. Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka 

tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Mé téma se týká, jak jsem již výše zmínil, 

ochrany objektu – budovy školy, tudíž se z trestního zákona opíráme zejména o § 28, § 29, § 

32. 

§ 28 – Krajní nouze - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

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

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

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil 

§ 29 – Nutná obrana - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku 

§ 32 – Oprávněné použití zbraně - trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění 

příslušných zákonných předpisů [17] 
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1.4 Trestní řád 

 Zákon č. 141/1961 Sb. ve znění z. č. 79/2006 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád)  

Část první Společná ustanovení §1-156 

Část druhá Přípravné řízení §157-179h 

Část třetí Řízení před soudem §180-365 

Část čtvrtá Některé úkony souvisící s trestním řízením §366-460 

Část pátá Přechodná a závěrečná ustanovení §461-471   

Mé problematiky se nejvíce týká § 76 Zadržení osoby podezřelé ods. 2, který zní:  

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

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

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

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

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

odkladu oznámit. [14] 

1.5 Zákon o ochraně osobních údajů  

Tento zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva a 

povinnosti při jejich zpracování. Dále stanovuje podmínky, za jakých se uskutečňuje jejich 

předávání do zahraničí. Zákon chrání osobní údaje před jejich zneužitím a také stanoví, kdo je 

oprávněn, shromažďovat a uchovávat osobní údaje tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití. 

[38] 

 

1.6 Technické normy 

 Pod pojmem technické normy rozumíme jistý předpoklad technického pořádku 

v daném oboru na jisté příslušné úrovni – například celosvětově, mezinárodně, národně -  a to 

v rámci určitého sdružení zájemců, podnikově atd.  

http://zakony.ic.cz/trestni-rad/tr1.html#cast1
http://zakony.ic.cz/trestni-rad/tr2.html#cast2
http://zakony.ic.cz/trestni-rad/tr3.html#cast3
http://zakony.ic.cz/trestni-rad/tr4.html#cast4
http://zakony.ic.cz/trestni-rad/tr4.html#cast5
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 Co se týče oboru poplachových systémů, tak ty začaly vznikat takřka v posledním 

desetiletí 20. století na půdě evropských (CELENEC – Evropský výbor pro normalizaci 

v elektrotechnice) a poté rovněž světových (IEC – Mezinárodní výbor pro elektrotechniky) 

normalizačních organizací oborové standardy, které nabízí jednotlivým skupinám zařízení 

z oboru poplachových systémů. [6] 

 

1.6.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS 

 ČSN EN 50131-1 ED. 2 Poplachové systémy – specifikují PZTS (část první – 

všeobecné požadavky). 

Zaobírá se popisem čtyř tříd vlivů prostředí, dále pak čtyř stupňů zabezpečování budov a 

sestavování zabezpečovacích systémů. Norma je určena zejména pro pojišťovací společnosti, 

dodavatele PZTS, Policii ČR a rovněž pro uživatele stanovování kompletní specifikace 

ochrany konkrétních objektů. [6] 

 

1.6.2 Skupina norem na systémy průmyslové televize – CCTV 

 ČSN EN 50132 – 5  přenos videosignálu 

 ČSN EN 50132 – 7  pokyny pro aplikace [6] 

 

1.6.3 Skupina norem na Systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – ACS 

  Jde o aplikace požadavků norem, které jsou vymezeny úlohou nasazení ACS v 

konkrétním objektu. V takovéto oblasti probíhá neustálý vývoj na úrovni bezpečnějších a 

rovněž snadněji použitelných médií, což jsou nositelé přístupového oprávnění. Tyto aplikace 

se vztahují na informační systémy, rozhraní a začlenění ACS, jakožto subsystému pracujícího 

na bázi přenosové sítě informačního systému a to nejen na úrovni hardwaru, ale i softwaru. 

ČSN EN 50133 – 1 Zaobírá se všeobecnými požadavky funkčnosti systému 

kontroly a řízení vstupu (systémové požadavky) 

ČSN EN 50133 – 7 Požadavky navrhující systém, instalaci, předání, provoz a 

údržbu ACS (pokyny pro aplikace) [6] 

 

1.6.4 Skupina norem na Systémy přivolání pomoci – SAS 

Tyto systémy zajišťují 24hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, 

přenos signálu, přijetí poplachu, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci k poskytnutí 

jistoty a pomoci lidem žijících v ohrožené domácnosti.  
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ČSN EN 50134 – 1 Efektivní a účinné řídící a organizační postupy, které se 

zejména týkají instalace, obsluhy, testování a údržby 

systému (systémové požadavky) 

ČSN EN 50134 – 2 Aktivační zařízení [6] 

 

1.6.5 Skupina norem na poplachové přenosové systémy a zařízení – ATS 

 Jde o skupinu stanovující požadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní 

charakteristické znaky poplachových přenosových systémů a zařízení, která se používají 

v různých typech poplachových systémů a která využívají různé přenosové cesty (ATS = 

Alarm Transmission Systems) 

ČSN EN 50136 - toto použití se vyžaduje pro přenos všech typů 

poplachů, požárů, vloupání, řízení přístupu a přivolání 

pomoci 

- pakliže je využitá veřejná telefonní síť, byla by na místě aplikace důležité evropské 

telekomunikační normy (ETS) ETSI a doporučení CCITT, CCIR, CEPT 

- dle závislosti na požadovaném stupni spolehlivosti a provozních parametrech poplachových 

přijímacích center, lze připustit použití odlišné systémové konfigurace – a to včetně použití 

více než jedné poplachové přenosové cesty mezi poplachovým systémem a jedním nebo více 

poplachovými přijímacími centry. [6, 38] 

 

1.6.6 Skupina norem na poplachové systémy integrované – IAS 

 V přípravě CLC/TC – 79 je prozatím jediná norma této skupiny a to EN 50137 – 1. 

Zmíněná norma uvádí všeobecné požadavky a typy uspořádání, neboli konfigurace 

kombinovaných a integrovaných poplachových systémů, jež musí být brány v potaz, jestliže 

se do poplachového systému propojí jedna čí více aplikací. Hlavním úkolem již zmíněné 

normy je zajištění používání jednotlivých norem, které tvoří řešení části samotného 

integrovaného systému nebo řešení s dalšími aplikacemi (specifikovanými – 

nespecifikovanými). Norma poskytuje doplňující informace týkající se jak prvotního návrhu 

systému projektu, tak instalace, revize, provozu a údržby poplachového systému. [6] 

 

1.6.7 Normy pro Mechanické zábranné systémy – MZS 

 Hlavním úkolem mechanických zábranných systémů je posunout čas potřebný k 

překonání systému do časového pásma bezpečnosti. Jedná se zde především o stanovení 
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minimální doby průlomové oblasti v závislosti, zda se jedná o úschovné objekty nebo tvorové 

výplně. 

Řadíme zde: 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace 

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

metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN EN 1906 Stavební kování – Štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a 

zkušební metody 

ČSN EN 12320 Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků 

– Požadavky a zkušební metody [6] 

 

 

2 Bezpečnost a pocit bezpečí  

Prvním krokem pro pochopení celého tématu je to, že si musíme uvědomit, co je 

pojem bezpečí a co pro nás tento pojem znamená.   

Každý člověk potřebuje k normálnímu životu jednu základní potřebu – pocit bezpečí. 

Místo, kde se může uschovat a cítit se bezpečně, místo, kde se může neustále vracet s pocitem 

jistoty. Ať už se jedná o bezpečí objektu domu, pracoviště, školy apod. Jediným a primárním 

problémem, který nám v tomto pocitu brání, je stále více rozrůstající se kriminalita. Ačkoliv 

chceme nebo nechceme, objevuje se čím dál častěji. Netýká se pouze dospělých, ale v mnoha 

případech jde o mladistvé, v nejhorším případě o děti.  Proč však k tomuto problému dochází? 

Těžko říci, co je hlavní příčinou, avšak většinou jde o morálku a nepříznivé prostředí, v němž 

tito lidé žijí. Proto i já jsem si zvolil téma zabezpečení střední průmyslové školy 

v Havířově, abych se dokázal vžít do situace, která je pro leckterého člověka tabu.  Ačkoliv 

kriminalita není produktem pouze dnešní doby a objevuje se od nepaměti, nešlo by bez ní žít, 

možná jen v lidských idealizovaných představách. Jak se zmiňuje Koníček s Kocábkem, 

nikdo z nás není schopen ubránit svůj majetek svými vlastními fyzickými silami. Proto se 

stále častěji stává dostupným prostředkem aktivní ochrana za využití techniky, protože není 

v ničích silách ubránit každý objekt (byt, dům, chatu, provozovnu, školu, instituci apod.) [5] 
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2.1 Pyramida bezpečnosti 

 Pyramida bezpečnosti je prvek značení certifikovaných výrobků mechanických 

zábranných systémů. Barevně označené stupně pyramidy (viz obrázek 1) nám umožňují výběr 

zámků, kování, dveří a ostatních mechanických zábran, podle potřeby daného objektu. 

Pyramida tvarem i popisem označuje, který objekt je vhodný pro základní, zvýšený, vysoký 

nebo velmi vysoký stupeň ochrany. Toto označení daných výrobků podle pyramidy 

bezpečnosti je v souladu s požadavky na zabezpečení majetku. Stupeň ochrany je přesně dán a 

vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem. [36] 

 

Obrázek 1 Pyramida bezpečnosti [36] 

 

2.2 Komplexní zabezpečovací systém objektu 

Komplexní zabezpečovací systém kteréhokoliv objektu je utvářen vhodným 

propojením 4 základních ochran, a to: klasickou, technickou a režimovou ochranou, ale také 

fyzickou ostrahou. Opatření jsou vesměs zaměřována na zhoršování podmínek pro páchání 

trestné činnosti, zvyšování míry objasněnosti, k zabezpečení majetku, ale také na potenciální i 

skutečné oběti trestné činnosti. [5] 

 

2.2.1 Klasická ochrana  

Pod pojmem klasická ochrana si lze v první řadě představit zdi, střechy, podlahy, okna 

a dveře objektů. V užším pojetí to lze chápat jako mechanické zábranné prostředky, zejména 

bezpečnostní uzamykací systémy, bezpečnostní systémy dveří, mříže, bezpečnostní fólie, 

bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla, trezory a bezpečnostní schránky. Shrnutím můžeme říci, 

že se jedná o všechny mechanické zábranné prostředky, které zabraňují a ztěžují vniknutí do 

leckterého objektu.  V praxi setkáváme s tzv. piktogramy, neboli obrázky, které uživatele 

informují o některých bezpečnostních parametrech. [5] 
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2.2.2 Fyzická ostraha objektu  

Jako klasická ochrana tvoří základ každého systému ochrany, je fyzická ostraha jejím 

završením. Provádí ji vrátní, hlídači, strážní, hlídací služba nebo policisté. Stav fyzické 

ostrahy je neutěšený a v ohledu na absenci příslušné legislativy (vyhláška FMV č. 135/1982 

Sb. – zrušené v r. 1991) není v budoucnu žádné zlepšení. Jde o ochranu, která je nejdražší, 

přestože jsou její pořizovací náklady nízké (výstroj, výzbroj aj.), následně se projevuje 

vysokou režií (platy). Je nutné ji kombinovat s jinými dostupnými prostředky ochrany, aby 

došlo k dosažení nejvyšší efektivnosti. [9] 

 

2.2.3 Technická ochrana  

Tato ochrana plní v zabezpečovacím systému zejména dva prvotní úkoly.  Prvním je, 

že podporuje klasickou ochranu, která umožňuje fyzické ostraze včas zasáhnout. Druhým 

systémem, neméně podstatným, že zefektivňuje ostrahu fyzickou. Tuto technickou ochranu 

reprezentují elektronická zařízení a prostředky, díky kterým se zabezpečuje a chrání objekt.  

Jedná se v zásadě o elektrický zabezpečovací systém, uzavřené televizní okruhy, kontrolní 

systémy selektivního vstupu, elektrickou požární signalizaci, přepěťovou ochranu, ochranu 

dat a informací či speciální techniku. [5] 

 

 Klíčovým momentem technické ochrany je přenos poplachového signálu do místa se 

stálou obsluhou. Pokud k tomu dojde, dělíme zabezpečovací objekty na 3 druhy:  

a/ lokální – jedná se o signalizační výstup, jenž je tvořený například zvonkem, sirénou 

nebo majákem a je vyvedený na vnější plášť objektu, přičemž se doufá v to, že sousedé či 

kolemjdoucí předají informaci dál. Avšak účinnost tohoto lokálního objektu je malá.  

b/ autonomní – signalizační výstupy jsou zavedeny u stálé služby objektu, která 

provede zákrok sama nebo zavolá posily.  

c/ S dálkovou signalizací – signalizační výstupy jsou vyvedeny zcela mimo hlídaný 

objekt do místa se stálou službou, která zajistí následný zákrok. [7] 

 

Technické zabezpečovací prostředky  

 Prostředky elektrické zabezpečovací signalizace, která slouží ke zjišťování a 

vyhodnocování neoprávněného vniknutí do objektu, dále pak speciální televizní prostředky a 

systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob, ale také dopravních prostředků, 

elektrické zámkové prostředky a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů, prostředky a 
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systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob, které vstupují 

do objektu a v neposlední řadě i prostředky elektrické požární signalizace. [11] 

 

Elektrický zabezpečovací systém 

Pod tímto systémem si lze zejména představit detektory a tísňové hlásiče, ústředny, 

signalizační, ovládací, přenosová a doplňková zařízení, jejichž prostřednictvím se signalizuje 

narušení objektu či prostoru. [5] 

 

2.2.4 Režimová ochrana  

 Zde lze hovořit o souhrnu organizačně administrativních opatření, přičemž není 

potřeba téměř žádných výdajů. Přesto je na místě zdůraznit, že i tato ochrana je důležitá, 

jelikož je sjednocujícím a řídícím prvkem celého systému ochrany. Pokud jsou správně 

zpracovány režimové směrnice a dochází k jejich důslednému dodržování, zajišťují pak 

účinnou funkci ostatních druhů ochrany a jejich součinnost. [7] 

 

 

3 Integrovaný bezpečnostní systém 

 I přes to, že se v nynější době pohybujeme v oblasti rozsáhlé techniky, stále je 

integrovaný bezpečnostní systém řešen na shodném principu jako před staletími. Kamenné 

hradby, padací mosty a vodní příkopy jsou nahrazeny pevnými betonovými a ocelovými 

konstrukcemi a různými oploceními. Místo strážných věží a hlídek jsou nainstalovány 

elektrické zabezpečovací systémy v kombinaci s kamerovými video-systémy. Velitele hradní 

stráže a jeho rozkazy byly nahrazeny organizačními a režimovými opatřeními pro jistý objekt 

apod. [8] 

Struktura bezpečnostního řízení je tvořena:  

1. mechanické ZS – ztěžují a znemožňují proniknutí pachatele do oblasti střeženého zájmu 

2. signalizační a monitorované systémy – registrace a předání informace o napadení objektu 

(v nejlepším případě způsob a místo napadení a předání info do řídicího centra) 

3. systémy organizačních opatření a ochrany – systémy, které přebírají informace o napadení 

objektu. [38] 
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3.1 Teorie mechanických zábranných systémů  

 Co se týče mechanické ochrany objektů a majetků, lze hovořit o kořenech 

starodávných. Tato ochrana je stará jako lidstvo samo. Jako příklad můžeme zmínit fakt, že 

veškeré hrady, hradby, padací mosty, tvrze a mříže vždy bránily jakémukoliv poškození. Vše 

co se týkalo objektu, bylo chráněno mechanickými zábrannými systémy proti útoku a 

napadení nepřítelem.  

 Původ mechanických obranných systémů, tedy klíčů a zámků, je nutno hledat 

v období kultury asijské oblasti a také v Egyptě, a to v souvislosti s utvářením strukturované 

společnosti, která měla tendenci chránit svůj majetek. Mezi první svědky existence 

uzamykacích systémů řadíme klíče – v různých vyobrazeních a literárních záznamech 

(Homérova Iliáda a Odyssea). Dále je to pak skutečný dřevěný klíč z hrobky egyptského 

faraona Ramsese II.  

 Všeobecně je uváděno, že řecké a římské zámky jsou nejstarší, které lidstvo poznalo. 

Ovšem ve skutečnosti dle dosavadních nálezů jsou nejstarší zámky egyptské. Jednalo se o 

zcela jednoduché zámky, které byly včetně klíče celodřevěné. 

 Převrat ve vývoji uzamykacích mechanismů lze stanovit na rok 1778, kdy Angličan 

Robert Barron vložil do uzamykacího mechanismu dvě páky - stavítka – byla přesně 

nadzvednuta klíčem do určité polohy, aby bylo možné pohybovat závorou. To bylo v roce 

1818 zdokonaleno Jeremiem Chubbem, jenž použil 5 – 10 plochých stavítek složených do 

sebe, kdy každé mělo svou pružinu a uzamykalo samostatně závoru. Tento princip je 

používán dodnes.  

 Za největší průlom ve vývoji zámků lze označit až vynález válcové vložky, která byla 

na základě patentu vynalezena Američanem Yalem r. 1847. 

Tento přehled historie zámkové techniky lze uzavřít bezpečnostním mechanismem z roku 

1871. Vynalezl jej Němec Kromer. Nesl název PROTECTOR. Používá se tzv. motýlkový 

klíč. Stavítka zámku jsou plochá a posuvná, které obsahují dvě záběrné plochy proti sobě. 

Klíč má ve stejné rovině dva protilehlé zářezy neboli zuby.  

 Změna politické situace v ČR po roce 1989, zejména přechod na tržní hospodářství a 

liberalizace trhu, obnovení soukromého vlastnictví, rozsáhlá privatizace apod. To vše 

zapříčinilo výrazný „boom“ oblasti zabezpečovací techniky. V průběhu několika desetiletí se 

průmysl bezpečnostních zařízení neskutečně rozrostl. Hlavním důvodem byl vzrůst 

kriminality. [8] 
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3.1.1 Rozdělení mechanických zabezpečení  

Tyto systémy lze využít v třech okruzích ochranných zón: 

1. obvodová ochrana – jedná se o zabezpečení kolem chráněného objektu. Obvodem 

objektu je většinou rozuměna katastrální hranice realizované obvykle přírodní či 

umělou bariérou (vodní toky, ploty, zdi aj.) na přilehlých pozemcích. Jde tedy o 

mechanické zábrany pro tento účel.  

2. plášťová ochrana – snaží se zabránit narušení konvenčních i nekonvenčních 

vstupních jednotek objektu. Jde vesměs o individuální stavební objekt – a to buď o 

celou budovu, nebo jen část. 

3. předmětová ochrana – zabezpečuje prostory a úschovná místa, kde jsou ukládány 

peníze, cennosti, utajované skutečnosti atd. před jejich zcizením, anebo manipulací.  

ad 1) k obvodové ochraně lze podrobněji zařadit tyto skupiny:  

- klasické drátěné oplocení (čtvercové pletivo, cyklonové pletivo, svařované pletivo) 

- bezpečnostní oplocení (mřížové oplocení, palisádové oplocení, pevná bariéra,…) 

- vysoce bezpečnostní oplocení (rovný plot, zakřivený plot)  

- vrcholové zábrany (pevné hroty, otočné ploty, otočné válce, nástavce ostnatého drátu) 

- podhrabové překážky 

- vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (branky, brány, závory aj.) 

 

ad 2) plášťová ochrana – lze řadíme zejména 1. stavební prvky budov 

       2. otvorové výplně 

stavební prvky budov – pozornost je třeba dávat na: 

- vnější obvodové zdi, stropy a podlahy, které tvoří jejich vnější hranici  

- střechy u přízemních budov a zejména u staveb, kde střecha tvoří součást strop 

objektu 

Objevují se zde 2 typy svateb:  

1. lehké stavby – ohraničující prostor, bezpečnost je nízká a jsou nevhodné pro kvalitní a 

bezpečné zajištění (sádrokartonové a azbestocementové příčky a výplně)  

2. pevné stavební konstrukce – s ohledem na použitý materiál nabízejí škálu odporové 

odolnosti budov 

otvorové výplně - výplně stavebních otvorů (dveře, okna, vikýře aj.) [8] 

 Jak je známo, celistvá ochrana všech objektů je odvíjena od ochrany vstupu do 

každého prostoru. Je tvořena tzv. souborem prvků, z nichž každý má svůj úděl, tedy svou 

konstrukcí a použitým materiálem ovlivňuje pasivní bezpečnost. Platí zde pravidlo, že každý 
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systém ochrany je tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Když se rozhodneme 

zabezpečit objekt, musíme znát všechna „místní“ kritéria, a to:  

- vchodové a všechny ostatní dveře v objektu  

- balkónové dveře 

- okna 

- střešní okna 

- větrací a sklepní okna 

- garážová vrata 

- luxférové zdi  

- všechny prostory, které se nacházejí v těsné blízkosti objektu 

- okapové svody 

- světlíky, průlezné komíny, klimatizační a kanalizační vstupy apod. [5] 

 

3.2 Nejrizikovější místa objektu 

 Určitě se každý z nás shodne na faktu, že co se týče „bodu úrazu“, jsou okna a dveře 

nejčastějším rizikovým místem všech krádeží a vloupání, což dokazuje i policejní statistika. 

 

3.2.1 Okna a prosklené dveře 

 Okna a prosklené plochy představují potenciální nebezpečí, jelikož se bez speciálního 

zajištění snadno naruší.  

Při ochraně okenních prostorů je třeba dávat výrazný pozor na rámy a okenní parapety či 

překlady, okenní křídla apod., aby nedošlo k poškození.  

Rám musí být uchycen do ostění tak, aby jej kovové skoby dobře držely. Již zmíněné parapety 

by měly být vyzděny precizně, a to až k rámu, aby nevznikaly nežádoucí mezery mezi zdí a 

okny.  

Celá konstrukce okenního křídla by měla být pevná v krutu, pokud tomu tak není, mohlo by 

dojít k prasknutí skla. Pokud je okno tvořeno velkou plochou, bylo by na místě dělit jej 

sloupci nebo vodorovnými sloupci. 

Co se týče samotného skla, jde o nejslabší místo okenního prostoru. Ke zvýšení ochrany oken 

můžeme nápomoci okenicemi, které jsou rozdělovány podle konstrukce, umístění, uzávěru a 

materiálu. [5, 6] 
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3.2.2 Fce a dělení oken a balkonových dveří, konstrukce oken 

- tepelně izolační 

- zvukově izolační 

- ochrana proti povětrnosti  

Konstrukce oken může být dělena na 2 druhy:  

1. otevíratelná okna  

2. neotevíratelná okna 

Otevíratelná  

- existuje mnoho typů, podle způsobu otevírání okenních křídel 

- konstrukčním materiálem je dřevo, kov, plastická hmota či kombinace zmíněného  

- poté se zhotovují okenní křídla, rámy, závěsy, uzávěry, okenní kování a doplňky 

Podle způsobu otevírání oken členíme:  

- vyjímatelná okna   - otevíratelné 

- sklápěcí    - posuvné (posouvací) 

- vyklápěcí    - výsuvné (vysouvací) 

- výkyvné    - zásuvné (zasouvací) 

- otočné     - kombinované 

Podle počtu tabulí skel pro zasklení se dělí:  

- s jedním sklem 

- s dvěma a více skly 

- s izolačním dvojsklem nebo trojsklem [8] 

 

3.2.3 Zásady bezpečnosti okenních otvorů 

Mezi prvky ovlivňující bezpečnost okenních otvorů patří:  

a) rám – pevný a řádně ukotvený do zdi, spojen kovovými skobami 

b) okenní křídlo – konstrukce pevná v krutu, pokud tomu tak není, je možnost prasknutí 

skla; pokud je okno velkoplošné, nutno rozdělit svislými či vodorovnými sloupci 

c) okenní překlady a parapety – vyzděny a vybetonovány až k rámu, aby nevznikala mezi 

oknem a zdí mezera 

d) okenní uzávěry a kování – kvalitní a bezpečné hlavně u přízemních oken  

e) závěsy – uchyceny v rámu a křídle okna 

f) okenice – doplňkový bezpečnostní prvek místností, kde není nutné každodenní světlo  

g) sklo – jako výplň je nejslabší bezpečnostní článek – nejvíce průniků právě přes něj 

h) mříže a rolety – lepší bezpečnost skleněných prostorů 
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Druhy mříží:  

Podle konstrukce:  

- pevně kotvené  

- odejímatelné  

- otevírací (otočné, sklopné, posuvné, pevné, nůžkové) 

- navíjecí (s průhledným výpletem, neprůhledným výpletem) 

Podle umístění:  

- vnější (ploché, předsazené) 

- vnitřní 

- meziokenní 

Podle materiálu:  

- ocelové 

- duralové (tvrzená slitina hliníku) 

Podle ovládání:  

- ruční 

- elektrické [8] 

 

Nyní bych se rád věnoval důležité části mechanické ochrany objektu – tedy všem 

základním prvkům vstupních dveří. Jejich odolností je dán zejména základní stupeň 

zabezpečení majetku, který je postupně navyšován dalšími doplňkovými mechanickými 

prvky. Mezi ty nejzákladnější lze řadit tyto:  

- přídavné závorové zámky  

- dveřní bariérové závory 

- přídavné zámky s vícebodovými závorami do stojek zárubní  

- zábrany proti vysazení dveří 

- bezpečnostní dveře 

- panoramatická kukátka 

- pojistné řetízky [5] 

 

3.3 Dveře  

Dveře by měly být pevné a tuhé a v žádném případě by se neměly v žádném místě 

prohnout a umožnit tak pachateli nasadit páčidlo 

- z tohoto důvodu se začaly v minulosti používat dveřní křídla složená z obvodového 

rámu a svislých zpevňovacích lišt vyrobených ze smrkového řeziva 
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- střed dveří je sestaven z dvojice tepelně izolačních desek – jsou to tvrdé desky 

z minerální plsti Izomin tl. 12 mm, které jsou rozdělené roštem z dřevěných lišt 

- křídlo je plášťováno dřevovláknitou deskou lisovanou s povrchovou úpravou 

laminováním [8] 

 

3.3.1 Bezpečnostní dveře  

Jde o souhrn speciálních stavebních, technických a bezpečnostních prvků úprav dveřního 

prostoru, který se snaží o zajištění a zaručení maximální bezpečnosti chráněného prostoru 

(obrázek 2)  

- cílem bezpečnostních dveří je zejména:  

1. zesílit pevnost dveřního křídla proti proražení či proříznutí, vypáčení 

2. rozšířit počet uzamykacích míst – a to po celém obvodu 

3. vybavit dveře uzamykacími systémy, jež jsou odolné proti veškerému „dobytí“ 

4. vyztužit nebo zesílit zárubně a tím zvýšit jejich odolnost [8] 

 

Obrázek 2 Bezpečnostní dveře [21] 

3.3.2 Zárubně 

 Jde o rámovou konstrukci, která ohraničuje dveřní otvor ve stěně a slouží hlavně 

k zavěšení dveřního křídla.  

 

Třídění zárubní: 
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Podle konstrukčních materiálů:  

- dřevěné 

- plastové 

- ocelové (svařené, montované) 

Podle počtu dveřních křídel:  

- pro dveře jednokřídlové 

- pro dveře dvoukřídlové 

Podle pasivní bezpečnosti:  

- bez pasivní bezpečnosti  

- s pasivní bezpečností 

Podle použité stavební technologie pro osazování: 

- k zazdění, zabetonování 

- zároveň s montáží stěnových dílců 

do hotových otvorů po provedení povrchových úprav (omítky) a podlah [8] 

 

3.3.3 Dveřní prostor 

 Dveřní prostor patří ke kritickým místům, zejména pak ostění, zárubně (rámy), závěsy 

(panty), dveře, uzamykací mechanismus a v neposlední řadě dveřní kování.  

Nyní se budu zabývat podrobněji všemi částmi, jež jsem výše zmínil:  

1. Ostění  - dle typu stavby se jedná o část stavebního prvku, kde jsou připevňovány 

zárubně pro dveře. Jde buď o nosný nebo příčný panel, zděné nebo nosné příčky, 

dřevěný panel atd.  

2. Zárubeň – je dřevěná nebo kovová, přičemž u dřevěných se velmi doporučuje výměna 

za kovové. Avšak ani v tomto případě nejde o naprostou bezpečnou variantu, jelikož 

kovové lze snadno roztáhnout. Z tohoto důvodu se poslední dobou stávají oblibou 

zárubně bezpečnostní, kdy jde o silné svařené pásy či ocelové rámy. 

3. Závěsy – jsou nedílnou součástí dveřního křídla a zárubně. V tomto případě hraje 

hlavní roli bezpečné zajištění a upevnění pantů proti jejich vysazení. 

4. Dveřní křídla – dělíme je podle materiálu, z něhož jsou vyrobena. Ve starších 

zástavbách se jedná o dřevěné dveře. [5] 

 

Veškeré dveře by měly být vybaveny těmito hlavními komponenty:  

- bezpečnostní štít + bezpečnostní vložka 

- zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti 
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- vrchní přídavný zámek  

- dveřní závoru příčnou a celoplošnou  

- doplňková zařízení (např. pojistný řetízek)  

- kombinaci předchozího + oplechování a výztuže dveří 

- různé typy mříží [5] 

 

Mechanické systémy patří mezi prioritní zařízení pro ochranu majetku, přičemž plní 

nezastupitelnou funkci. Každá skupina mechanických systémů by měl splňovat dané 

parametry pasivní bezpečnosti: 

A/ Bezpečnostní štíty – chrání profilovou cylindrickou vložku před rozlomením a 

mechanismus zadlabávacího zámku před hrubým násilím; příklad na obrázku 3. [7] 

 

Obrázek 3 Bezpečnostní štít [25] 

 

 

Obrázek 4 Cylindrická vložka jednostranná [35] 

B/ Bezpečnostní uzamykací systémy – nutné zejména u objektů, které jsou pojištěny nad 

300 000,- kč. Chrání cylindrickou vložku před úmyslným rozlomením a odvrtáním. Bývají 

nejčastěji v provedení klika – klika či klika – kolík. Přiklad vložky je na obrázku 4. [7] 

3.3.4 Zadlabávací zámky  

 Jejich prioritní úloha je u hlavního zámkového systému dveří. Mezi nejvhodnější patří 

ty, které obsahují další parametry pasivní bezpečnosti, například pojistka, která při rozlomení 

vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru. Příklady zámku jsou na obrázcích 5 a 6. [7] 
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Obrázek 5 Zadlabávací zámek vložkový [28] 

 

Obrázek 6 Zadlabávací zámek vratový [43] 

3.3.5 Bezpečnostní doplňkové systémy  

 Doplňují hlavní uzamykací systém a zvyšují tak pasivní bezpečnost (předchází 

aktivní).  

Mezi tyto doplňkové systémy řadíme například tyto:  

• vrchní přídavné zámky – nedovolují vyhmatání planžetou; zdvojují tedy uzamknutí 

dveřního křídla. Bezpečnostní karta chrání před výrobou náhradních klíčů. Existují rovněž 

tzv. řetízky, které nás chrání před napadením přiotevřených dveří jako je na obrázku 7. [7] 

 

Obrázek 7 Přídavný zámek [34] 

• zábrany proti vysázení dveří na straně závěsů – brání zejména při úmyslnému a 

nechtěnému vysazení dveří z venkovní strany. Lze je použít jak na dřevěné, tak na ocelové 

zárubně. Zejména ovšem u dveří, které jsou otevírány dovnitř.  
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• pojistné řetízky – buď uzamykatelné, nebo zásuvné provedení 

• panoramatická kukátka – zobrazení širokého prostoru před dveřmi v úhlu 180 až 200 

stupňů 

• mříže na prosklených dveřích – znemožňují proniknutí dovnitř, nedovolují demontáž 

bezpečnostních systémů, pokud je jejich uchycení provedeno správně 

• dveřní bariérové závory příčné a celoplošné – chrání dveře zejména před vyražením, 

roztažením zárubní a před vysazením 

• bezpečnostní dveře – chrání nejvíce před všemi známými způsoby překonání 

• zástrče dveří – zabezpečují vedlejší dveře, v provedení uzamykatelném nebo bez 

• zárubně – důležitá montáž do ostění tak, aby nevznikala mezera, která by mohla napomoci 

k roztažení dveří 

• visací zámky – zabezpečení dveří  

• garážová vrata a dveře [7] 

 

3.3.6 Kontrolní systémy selektivního vstupu  

Tyto systémy jsou uplatňovány všude tam, kde vzniká požadavek na kontrolu přístupu 

do objektů a jeho různých jednotlivých částí. Při využití tohoto systému mohou poté vstoupit 

pouze oprávněné osoby. Všechny průchody jsou evidovány a zaznamenány do paměti 

událostí a následně v počítačové technice zhodnocovány. Propustné jednotky jsou poté 

kombinovány s elektronickými propouštěcími zařízeními – zámky dveří, turnikety – či jinými 

komponenty PZTS. [5] 

 

3.4 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy  

Tyto systémy neplní vždy funkci zabezpečovací, jak nám napovídá název. 

Elektronické systémy nemají za úkol zadržet nebo zabránit pachateli vstupu - jako 

mechanické zábranné systémy, ale monitorovat a signalizovat hrozbu obsluze. Tyto systémy 

předávají různé druhy informací, zvukový nebo video signál obsluze či jen zvukový a 

světelný signál, který slouží ve většině případů k zastrašení pachatele. [1] 

 

3.4.1 Elektrická zabezpečovací signalizace 

Jedná se o soubor detektorů, tísňových hlásičů ústředen prostředků poplachové 

signalizace a přenosových zařízení, díky kterým se opticky nebo akusticky signalizuje 

narušení střeženého objektu a prostoru. Základní prvky PZTS (obrázek 8) a jednotlivé 

komponenty splňují specifické funkce a vytváří poté tzv. zabezpečovací řetězec. [1]  
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Ten lze znázornit takto:  

 

Obrázek 8 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [1] 

Detektor (čidlo) – Zařízení, které reaguje na fyzikální změnu ve svém okolí, jež nám indikuje 

narušení střeženého prostoru. 

Ústředna – Slouží k přijímání a zpracovávání informací z detektorů. Také zajišťuje napájení, 

ovládání a indikaci zabezpečovacího systému. 

Přenosový prostředek – Přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace. 

Signalizační zařízení – Převod předaných informací vhodnému signálu (vyhlašuje poplach 

nebo výstrahu). 

Doplňkové zařízení – zlehčuje ovládání systému, popřípadě realizaci speciálních funkcí. [9] 

 

3.4.2 Čidla PZTS a jejich dělení 

Čidla rozdělujeme dle toho, jestli ke svému provozu potřebují napájení elektrickou 

energii na: 

 1. čidla napájená 

 2. čidla nenapájená 

 

Čidla napájená 

Tato čidla dále dělíme podle toho, jestli do zabezpečeného prostoru vyzařují nebo 

nevyzařují využitelnou energii. 

Pak jsou to: 1. aktivní – Zjištěním charakteristických rysů nebezpečí vytvářejí pracovní 

prostředí aktivním zásahem do okolního prostoru (např. ultrazvukovým vlněním), přičemž lze 

čidla lehce detekovat a určit jejich mrtvé zóny. Mohou také porovnávat vstupní signály a to 

s předem určenými kritérii (rychlost, směr, frekvence, amplituda) před vysláním 

poplachového signálu či zprávy. 

  2. pasivní – Tato čidla pouze pasivně registrují fyzikální změny svého okolí. 

Oproti aktivním čidlům jsou obtížně identifikovatelná klasickými technickými prostředky. [9] 
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Čidla nenapájená 

Nenapájená čidla jsou oproti napájeným velmi málo používané, a tudíž sortiment těchto 

čidel není až tak rozsáhlý a lze je podle aktivační činnosti rozdělit pouze na: 

 1. destrukční čidla – Mají jen jednorázovou funkci (při vyhlášení poplachu dojde 

k jejich zničení např. fóliové polepy, poplachové fólie, tapety a skla). 

 2. nedestrukční čidla – Při aktivaci těchto čidel dojde k vratným změnám (vibrační a 

magnetický kontakt, mikrospínač apod.) [9] 

 

3.4.3 Kamerové systémy 

 Systémy průmyslové televize zapadají mezi vysoce účinné prvky zabezpečení objektů. 

Znásobují možnosti fyzické ostrahy, zejména schopností monitorovat současně množství 

střežených prostor a tím obsluze umožňují vidět, co vše se objektu a prostoru děje. Systémy 

kamer (obrázek 9) se využívají zejména pro ochranu velkých objektů (velkoprodejny, banky, 

instituce a firmy).  

Kamerové systémy jsou používány – autonomně nebo jako doplňková zařízení pro akustickou 

a vizuální kontrolu objektů. Systém je složen z těchto částí: 

- část zajišťující snímání objektu 

- část zajišťující snímání obrazu (černobílé a barevné kamery) 

- část, která přenesený signál zobrazuje 

- část ovládací 

- příslušenství [1] 

 

Obrázek 9 ukázka možných kamer [29] 
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Speciální kamerové systémy pro noční vidění: nová řada CCD kamer s vysokou citlivostí 

pro noční snímání 

Místo obvyklých zabezpečovacích systémů, které jsem se výše snažil vymezit, existuje 

i to nová řada černobílých a barevných kamer, s digitálním zpracováním videosignálu 

z produkce firmy IR-TEC. 

Zmíněné kamery jsou díky své citlivosti určeny zejména pro nasazení na aplikace, u 

kterých světelné podmínky nedovolují využít standartní CCD kamery. Mají nově vyvinutý 1/2 

Extra-wide HAD CCD prvek, spadající do firmy Sony a vykazuje v oblasti viditelného záření 

o 200%  a v oblasti IR záření až neuvěřitelných 450% vyšší citlivost, na rozdíl oproti doposud 

používaným Super HAD CCD prvků. 

Kamery jsou vyráběny ve dvou základních řadách MC- 620, tedy černobílé a CC-490 

barevné. Každá obsahuje mnoho modifikací, lišících se typem synchronizace a napájením. 

[11] 

 

3.5 Zabezpečení objektů  

 Koníček s Kocábkem se rovněž intenzivně věnují tématu zabezpečení objektů. 

Uvádějí, že policejní statistiky, jež jsou sestavované podle způsobů vniknutí do objektů, jsou 

velmi jednoznačné. Odhalují, kde je tzv. „Achillova pata“ objekt. Pro mnohé je to velmi 

překvapující, avšak nejčastější vniknutí pachatelů do nepovolených objektů je přes okna v 35 

%, dále pak hlavními dveřmi v 33, 6 %, dveřmi z chodby v 9, 9 %, zadními dveřmi v 5, 5 %, 

přes mříže v 3, 7 %, přes plot v 1, 9 % a jinými způsoby (střechou, balkonem, po bleskosvodu 

aj.) v 3, 8 %. [5] 

 

3.6 Situační prevence  

 Všem opatřením, která se rozhodneme provést, musí předcházet zpracovaní 

bezpečnostní a hodnotové analýzy. Pouze tak lze omezit kriminogenním situacím v daném 

místě.  

Bezpečnostní analýza odpovídá na tyto otázky:  

1. Jaké jsou cíle možného napadení 

2. Kde jsou předměty zájmu pachatelů 

3. jaké jsou možnosti dosažení těchto předmětů 

4. Kdo jsou potenciální útočníci  

Po tomto stanovení následuje hodnotová analýza, která nám osvětluje: 

1. Jaké škody na majetku vznikají 
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2. Jaká je pravděpodobnost vzniku škod  

3. Na jakou míru je účelné snížit pravděpodobnost vzniku škod 

Principy situační prevence 

1. Ztížení dostupnosti cíle 

2. Odstranění cíle 

3. Snížení výnosnosti činu pro pachatele 

4. Kontrola vstupu do objektů 

5. Dohled [5] 

 

 

4 Analýza rizik na Střední průmyslové škole stavební Havířov 

Nyní bych se věnoval po první teoretické části, části druhé, která se týká samotné 

analýzy. Má bakalářská práce se zaobírá, jak jsem se již výše zmínil, zabezpečením objektu 

Střední průmyslové školy stavební (dále jen SPŠS). Bylo by proto na místě krátce se seznámit 

s touto školou před samotnou analýzou.  

 

4.1 SPŠS Havířov 

SPŠS v Havířově vznikla ve školním roce 1990/1991 pro studenty z okresu Karviná, ale 

samozřejmě není vyloučeno, že na ní mohou studovat i zájemci z okresů jiných. Škola 

poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oborech 36-47-M/01 Stavebnictví a 

78-42-M/01 Technické lyceum. Nyní navštěvuje školu 430 studentů, které vyučuje 43 

pedagogů. V areálu školy se nachází kromě běžných učeben i učebny praxe, dále pak čtyři 

učebny výpočetní techniky (každá je vybavena 16 počítači), poté rovněž i třemi 

multimediálními učebnami, učebnou fyziky a chemie, dvěma, moderně vybavenými, 

jazykovými učebnami, knihovnou, rýsovnou, tělocvičnou, posilovnou a školním hřištěm. 

Součástí školy je samozřejmě i školní jídelna a před školou mají studenti k dispozici 

vybudován prostor pro úschovu kol a motocyklů. Tato budova byla v minulosti základní 

školou, později zde sídlily základní i střední škola a nyní po rekonstrukci je zde pouze střední 

škola. Škola se skládá ze tří dvoupodlažních budov, které jsou propojeny spojovacími 

chodbami. Ve vestibulu školy (obrázek 10) se nachází recepce a bufet. Objekt je přístupný ve 

všední dny od 6:00 do 18:30. V areálu školy je také služební byt, který sloužil pro ubytování 

školníka. Nyní tento byt škola pronajímá pro soukromou osobu, která ve škole nepracuje.  
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Obrázek 10 Střední průmyslová škola stavební [37] 

4.2 Popis okolí SPŠS Havířov 

Škola se nachází v Havířově, v městské části Podlesí na ulici Kolárová (obrázek 11). V 

těsné blízkosti školy nalezneme autobusové nádraží, což umožňuje snadnou dostupnost školy 

i pro studenty se vzdálenějších lokalit, jelikož se v blízkosti nachází například vesnice 

Těrlicko, Albrechtice, Třinec apod., kde se téměř žádné školy nenacházejí, a proto zde dojíždí 

studenti ze všech těchto zákoutí. Nedaleko již zmíněného autobusového nádraží nalezneme 

rovněž městskou knihovnu - pro studijní účely, dále pak různá sportovní centra a restaurace - 

pro vyplnění volných hodin mezi vyučováním. Do centra města je to v případě potřeby také 

velice blízko, takže lze říci, že škola je situována svou polohou velice dobře. 

 

Obrázek 11 Okolí školy [31] 
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4.3 Stávající systém zabezpečení 

V níže uvedené části práce je uveden přehled stávajícího zabezpečení objektu školy, mezi 

který patří zejména mechanický zabezpečovací systém, monitorovací a signalizační technika a 

různá organizační opatření. Postupně se budu zabývat každým, výše zmíněným, 

zabezpečením a doložím fotografiemi z objektu školy. 

 

4.3.1 Mechanické zábranné prostředky 

Tyto zábranné prostředky tvoří velkou část zabezpečení v daném objektu. V této škole se 

nachází mechanické zábranné prostředky perimetrické, plášťové a předmětové ochrany. Co se 

týče předmětové ochrany, ta zde není až tak zastoupena. 

 

Perimetrická ochrana 

Ochrana je ve zkoumaném objektu na dobré úrovni. Průmyslová škola má kolem celého 

areálu svařované mřížové oplocení s betonovou podezdívkou. Oplocení je 2 metry vysoké, 

opatřené, po cca. 3 m, sloupkem, který zajišťuje pevnost daného plotu (obrázek 12 a 13). 

Perimetrická ochrana je opatřena 1 bránou, která slouží pro obsluhu atletického oválu a 3 

brankami pro vstup na pozemek školy. Brána je zajištěna proti otevření řetězem a visacím 

zámkem (obrázek 14). 

 

  

Obrázek 12 Oplocení [zdroj vlastní]   Obrázek 13 Oplocení [zdroj vlastní] 
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Obrázek 14 Zajištění brány [zdroj vlastní] 

 

Plášťová ochrana 

Základní prvek této ochrany je samotný plášť objektu. Nejrizikovější a pachateli nejvíce 

využívaná místa jsou vstupní dveře a okna, která se nacházejí v celém objektu v přízemí. 

Okna jsou ve výšce jednoho metru od země, a proto jsou snadno dosažitelná pachateli, ať už 

s pomocí žebříku nebo druhé osoby (obrázek 16). Objekt je po rekonstrukci, tudíž většina 

oken a dveří je plastová. Hlavní vstup do budovy je zařízen dvojitými skleněnými dveřmi, 

které se samy otevírají na čidlo (obrázek 15). Dalším vstupem do školy jsou plastové dveře do 

tělocvičny (obrázek 17).  

 

        

Obrázek 15 Hlavní vstup [zdroj vlastní]   Obrázek 16 Okna [zdroj vlastní] 
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Obrázek 17 Vstup do tělocvičny [zdroj vlastní] 

 

Předmětová ochrana 

Zabezpečení tohoto druhu MZS je umístěno všude tam, kde je nutná potřeba ostrahy 

různých cenností, důležitých informací, případně i razítek, které by se mohly zneužít a ve 

škole se nachází. V takovém případě se jedná o úschovu v trezorech, v ocelových kartotéčních 

skříních, v příručních pokladnách s cylindrickou vložkou a v neposlední řadě i v 

uzamykatelných skříních. 

 

4.3.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 Objekt je střežen zabezpečovacím systémem, ne však dle mého názoru důkladným 

(obrázek 20). Střežené jsou zejména učebny výpočetní techniky a kabinety, v kterých jsou 

uložené drahé přístroje sloužící k výuce. Učebny jsou chráněny najednou - a to PIR čidlem 

umístěným na chodbě, které zároveň monitoruje neoprávněný vstup skrz okno (obrázek 21). 

Jako prevence vůči pachatelům jsou na střeše budovy umístěné dvě atrapy bezpečnostních 

kamer a to na dobře viditelném místě (obrázek 18 a 19). Každá z těchto kamer směřuje na 

opačný směr, jedna na vstup do budovy a druhá do dvora.  

Využívají zde bezpečnostní ústřednu Maxsys 4020. Tato ústředna je variabilní systém, 

který má kapacitu 16 - 128 bezpečnostních smyček. Jedná se o systém, jenž je určen všem 

druhům aplikací. Jeho výstavba umožňuje konfiguraci rozsáhlých systémů, které lze rozdělit 

až na 8 nezávislých okruhů s možností ovládání bezdrátovým ovladačem, telefonem, přičemž 

navazuje na komponenty automatizace domácnosti. Je možno použít až 1000 uživatelských 

kódů. Klávesnice této ústředny je zabezpečena plechovou schránkou proti nežádoucí 

manipulaci. (obrázek 20) [41] 

 



- 30 - 

 

 

 

Obrázek 18 Atrapa kamery na střeše [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 19 Atrapa kamery na střeše [zdroj vlastní] 

 

            

Obrázek 20 Klávesnice zabezpečovacího systému [zdroj vlastní] Obrázek 21 Čidlo na chodbě [zdroj vlastní] 

  



- 31 - 

 

 V případě, že vnikne do objektu pachatel, čímž naruší chráněný prostor, tak se v tomto 

okamžiku informace přenáší k poplachovému přijímacímu centru (PPC) Policie České 

republiky. Po doručení zprávy je alarmována výjezdová hlídka, které se na místě vloupání 

objeví do deseti minut, k čemuž přispívá i to, že policejní stanice se nachází nedaleko školní 

budovy. Co se týče víkendových vloupání, v okamžiku vloupání je informován školník – zdali 

nedošlo k omylu. Pokud tomu tak není, ihned je na místo opět vyslána policejní hlídka. Pro 

pachatele je to však naprosto utajená skutečnost. Není zde žádný alarm, který by zvukem 

upozorňoval na vloupání. 

 

4.3.3 Režimová ochrana a fyzická ostraha 

 Co se týče režimové ochrany a fyzické ostrahy, ve vestibulu haly se nachází recepce, 

kde od půl 7 rána do 14 hodin odpoledne zodpovídá za ochranu vstupu cizích osob do budovy 

příslušná osoba. Tato osoba nemůže propustit do objektu nikoho neohlášeného. U výstupních 

dveří přiléhá k hale po pravé straně úschovna jízdních kol a motocyklů, přičemž lze z recepce 

dostatečně vidět, zda se někdo nepokouší o proniknutí dovnitř. Avšak ani tento fakt není 

naprostou bezpečnou metodou, jelikož přes neustálý dohled došlo nejednou k odcizení kol. 

 

4.4 Analýza možných rizik a jejich důsledků (FMEA) 

Zmíněná analýza, týkající se identifikace nebezpečí se zakládá na rozboru způsobů 

selhání a následných důsledků. Rozbor rovněž umožňuje hledání dopadů, ale i příčin, a to na 

základě jak systematicky, tak strukturovaně vedených selhání. 

FMEA, čili metoda selhání a jejich dopadů, v původním znění Failure Mode and effect 

Analysis, je používána ke kontrole prvků systému a následně rozpoznává jednoduché 

poruchy, přičemž vychází z tohoto vzorce (1): 

        (1) 

R – míra rizika      N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  H – odhalitelnost rizika 

 

Výpočtem jsou vybrána zejména stěžejní rizika daného subsystému a jejich indexové 

hodnocení. Posuzována byla zejména pravděpodobnost vzniku a existence rizika, značeného 

P nebo MPR, stanovující pravděpodobnost vzniku události či rizika nahodilého, po jistou až 

vysoce pravděpodobnou hrozbu. Dále je to závažnost následků N, stanovující riziko 

závažnosti zejména z finančního hlediska, ale i materiálního, také ohrožení zdraví osob či 
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životního prostředí. Seřazení je odvíjeno od nejmenší způsobené škody, až po nejvyšší škody, 

v krajním případě rovněž ohrožení života. Posuzována je také odhalitelnost rizika H, která 

určuje rychlost a snadnost odhalení rizika v jeho počátku. Hodnoty jednotlivých koeficientů 

pro výpočet míry rizika jsou uvedeny v tabulce 1. [39] 

 

Tabulka 1 Koeficienty pro výpočet metody FMEA [39] 

R (MPR) Výsledná (porovnatelná) míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 1 nahodilá, velice nepravděpodobná 
4-10 akceptovatelné riziko 2 spíše nepravděpodobná 

11-50 mírné riziko 3 pravděpodobná, reálná hrozba 
51-100 nežádoucí riziko 4 velmi pravděpodobný vznik 

101-125 nepřijatelné riziko 5 trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
větší delikt, úraz s pracovní 
neschopností, větší škoda 

2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká 
4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 
5 neodhalitelné riziko 

 

Nebezpečné události jsou rozděleny na dvě hlediska -  na strukturální a procesní. 

Jednotlivá rizika a výpočet jejich míry rizika je znázorněn v tabulce 2 a 3. Výpočet je 

prováděn podle Paretova principu 80/20. Z vypočítané míry rizika je sestrojen Paretův 

diagram a poté Lorenzova křivka. Dané události jsou seřazeny od nejzávažnější po nejméně 

závažnou. Suma rizik je 100%, a tak se dále vypočítá procentuální zastoupení jednotlivých 

rizik. Sečtením procentuálních zastoupení od největšího k nejmenšímu jsou vypočteny 

kumulativní četnosti a dochází k sestrojení Lorenzovy křivky. Události, které mají 

kumulativní četnost menší než 80%, jsou brány jako nepřijatelné (v tabulkách vyznačeno 

červeně) a musí se sjednat nápravná opatření. Rizika, u kterých je kumulativní četnost větší 

než 80%, jsou přijatelné a jejich riziko není tak velké, a proto se nemusí řešit další opatření. 

Výsledkem analýzy je grafická podoba rizik, která podává přehled závažností jednotlivých rizik 

podle toho, zda překračují stanovenou míru tolerance či nikoliv. [39] 
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Tabulka 2 Označení strukturálních rizik vypočítaných metodou FMEA 

strukturální rizika 

č. událost P N H R 
Paretův princip 80/20 

[%] 
Kumulativní četnost 

[%] 
1 Vniknutí do objektu přes okna 5 4 3 60 22,47% 22,47% 

2 
Vniknutí do objektu přes hlavní 

vstup 
4 4 3 48 17,98% 40,45% 

3 Překonání plotu 4 3 3 36 13,48% 53,93% 

4 
Vniknutí do objektu přes 

tělocvičnu 
3 3 3 27 10,11% 64,04% 

5 Vniknutí do objektu přes střechu 3 2 4 24 8,99% 73,03% 

6 
Neoprávněný vstup ve dnech 

výuky 
5 2 2 20 7,49% 80,52% 

7 Požár 2 3 2 12 4,49% 85,02% 

8 
Podezřelý pohyb osob v prostoru 

školy 
3 2 2 12 4,49% 89,51% 

9 Překonání brány 4 1 3 12 4,49% 94,01% 

10 
Úmyslné poškození zábranných 

systémů 
2 3 2 12 4,49% 98,50% 

11 Výpadek elektrického proudu 2 1 2 4 1,50% 100,00% 

    
∑ 267 100,00% 

 
 

Míra rizika a její hodnoty jsou uváděny v následující tabulce 2. Co se týče strukturálního 

hlediska je vypočtena míra tolerance R ≥ 20, přičemž pro všechna identifikována nebezpečí, 

která mají větší nebo rovnou míru rizika R ≥ 20, budou navržena nová opatření. Rizika, která 

jsou nepřijatelná, nesou v tabulce označení červenou barvou. 
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Graf 1 Grafický výstup strukturálních rizik pomocí metody FMEA 

 

Pro dosažení Paretova principu 80/20 postačí dle grafu 1 k dosažení 80% snížit 

kumulativní rizika na 80,52%, což v grafu znázorňuje žlutý čtverec a riziko neoprávněný 

vstup ve dnech výuky. Všechna další rizika směrem doleva, je třeba řešit a sjednat nápravná 

opatření. Jako hlavní rizika jsou zde vyčíslena vniknutí přes okna a hlavní vstup, proto 

bychom se těmto rizikům měli nejvíce věnovat. 

 

Tabulka 3 Označení procesních rizik vypočítaných metodou FMEA 

procesní riziko 

č. událost P N H R 
Paretův princip 80/20 

[%] 
Kumulativní četnost 

[%] 
1 Vnesení nebezpečného předmětu 4 4 4 64 22,70% 22,70% 

2 Nedostatečná kontrola osob 5 3 4 60 21,28% 43,97% 

3 Krádež zařízení a vybavení 3 4 3 36 12,77% 56,74% 

4 Ztráta nebo odcizení klíčů 3 3 3 27 9,57% 66,31% 

5 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
2 3 4 24 8,51% 74,82% 

6 Špatné nastavení ZS 2 3 4 24 8,51% 83,33% 

7 Odcizení kol z místa před školou 4 2 2 16 5,67% 89,01% 

8 Ponechání nezajištěných vstupů 2 2 3 12 4,26% 93,26% 

9 Vykradení šaten 3 1 3 9 3,19% 96,45% 

10 Selhání ZS 2 2 2 8 2,84% 99,29% 

11 Výpadek elektrického proudu 2 1 1 2 0,71% 100,00% 

    
∑ 282 100,00% 
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Míra rizika a její hodnoty jsou uváděny v následující tabulce 3. Co se týče procesního 

hlediska je vypočtena míra tolerance R ≥ 24, přičemž pro všechna identifikována nebezpečí, 

která mají větší nebo rovnou míru rizika R ≥ 24, budou navržena nová opatření. Rizika, která 

jsou nepřijatelná, nesou v tabulce označení červenou barvou. 

 

 

Graf 2 Grafický výstup procesních rizik pomocí metody FMEA 

 

Pro dosažení Paretova principu 80/20 nám postačí dle grafu 2 k dosažení 80% snížit 

kumulativní rizika na 83,33%, což v grafu znázorňuje žlutý čtverec a riziko špatné nastavení 

ZS. Všechna další rizika směrem doleva je třeba řešit a sjednat nápravná opatření. Jako hlavní 

rizika jsou zde vyčíslena vnesení nebezpečného předmětu a s tím související nedostatečná 

kontrola osob. Těmto rizikům bychom se měli nejvíce věnovat. 

 

4.1 Hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Tato metoda a její aplikace spočívá k posuzování celých objektů, v mém případě 

objektu budovy školy. Jsou zde hledány vazby mezi zdroji a objekty rizik. První a velice 

důležitý krok je vyhledat zdroj potenciálního rizika. Tyto zdroje rizika jsou již známy 

z předchozí metody FMEA, a proto nám tato metoda poslouží k ověření námi zvolených rizik. 

Další krok, neméně důležitý, je ohodnocení jednotlivých rizik a poté i vyhledávání možných 

vzájemných vazeb mezi sebou (tabulka 4). Na osách X a Y jsou nanesena totožná rizika, a 
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pokud se tato rizika vzájemně ovlivňují, doplníme jedničku, když se neovlivňují doplníme 

nulu. [39] 

Tabulka 4 Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

RB RA 

č Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ Kar 

1 Vniknutí do objektu přes okna X 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8 

2 Vniknutí do objektu přes hlavní vstup 0 X 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

3 Překonání plotu 0 0 X 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8 

4 Vniknutí do objektu přes tělocvičnu 0 0 0 X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 

5 Vniknutí do objektu přes střechu 0 0 1 0 X 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 

6 Neoprávněný vstup ve dnech výuky 1 0 0 1 0 X 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 

7 Požár 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

8 Podezřelý pohyb osob v prostoru školy 1 1 0 1 1 1 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 

9 Překonání brány 1 0 0 0 1 1 0 1 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 8 

10 Úmyslné poškození zábranných systémů 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 13 

11 Výpadek elektrického proudu 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

12 Vnesení nebezpečného předmětu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 X 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

13 Nedostatečná kontrola osob 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 X 1 0 1 0 1 0 1 11 

14 Krádež zařízení a vybavení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X 1 1 1 0 1 0 6 

15 Ztráta nebo odcizení klíčů 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 X 1 0 1 1 1 12 

16 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 X 1 1 1 1 13 

17 Špatné nastavení ZS 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 X 0 0 0 6 

18 Odcizení kol z místa před školou 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 X 1 0 7 

19 Ponechání nezajištěných vstupů 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 X 1 11 

20 Vykradení šaten 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 X 5 

∑ Krb 7 7 5 6 7 12 5 13 5 11 4 15 7 14 7 13 6 8 12 11 
 

 

Po doplnění jedniček a nul se udělají sumy jednotlivých řádků Kar a sloupců Krb. Tyto 

sumy slouží pro výpočet koeficientů Kar a Kpr, což jsou procentuální vyjádření sumy 

návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou počítány 

podle vzorců (2) a (3) a jejich výsledky jsou uvedené v tabulce 5. Pro další výpočet se musí 

najít nejmenší a největší hodnoty. 

 

    [      (   )]      (2) 

    [      (   )]      (3) 

 
Tabulka 5 Vypočítané koeficienty rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Kar [%] x 42 58 42 42 42 68 16 84 42 68 16 26 58 32 63 68 32 37 58 26 

 Kpr [%] y 37 37 26 32 37 63 26 68 26 58 21 79 37 74 37 68 32 42 63 58 
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Kar max = 84  Kpr max = 79 

Kar min = 16  Kpr min = 21 

 

Další krok je výpočet os O1 a O2 podle vzorce (4) a (5), které rozdělí graf do 4 

kvadrantů, jež vyjadřují závažnost rizik, které jsou vypsány v tabulce 6. Spolehlivost systému 

(s) je stanovena na 80%. 

 

          [(         –        )      ]      [%]  (4) 

          [(        –        )      ]      [%]  (5) 

 

Po dosazení hodnot do vzorců: 

       [(     )    ]           

       [(     )    ]           

 

Tabulka 6 Závažnosti rizik v analýze souvztažnosti [39] 

I. Oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Oblast relativní bezpečnost 

 

Jako další krok je sestrojení grafu, do kterého jsou zaneseny rizika z tabulky 5. Tento 

graf 3 je výstup z analýzy souvztažnosti. 
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Graf 3 Matice rizik analýzy souvztažnosti 

 

 Tato metoda nám identifikovala závažná rizika, kterým je nutno se nadále věnovat a 

zajistit jejich zmírnění zavedením potřebných opatření. Nepřijatelná rizika z analýzy FMEA 

jsou ve většině případů i v analýze souvztažnosti hodnocena jako velmi nebezpečná. Jako 

primárně nebezpečná rizika byla vyhodnocena: ponechání nezajištěných vstupů, spolupráce 

zaměstnance s pachatelem, neoprávněný vstup ve dnech výuky, podezřelý pohyb osob v 

prostoru školy, úmyslné poškození zábranných systémů. 

 

4.2 Vyhodnocení bezpečnostních analýz 

Použitím těchto metod jsem identifikoval nejzávažnější rizika, která hrozí pro mnou 

hodnocený objekt. První metoda FMEA, založena na Paretově principu 80/20, nám odhalila 

míru rizika jednotlivých událostí. Tyto závažné události jsem dále posuzoval podle 

strukturálního a procesního hlediska. Jako nejvážnější riziko mi početní metodou vyšlo 

vnesení nebezpečného předmětu, což velmi souvisí s nedostatečnou kontrolou osob a 

spoluprací zaměstnance s pachatelem, tyto rizika jsou taky označena jako kritická. Co se týče 

strukturálního hlediska, došel jsem k závěru, že nejhorší je vniknutí do objektu přes okna, dále 

pak přes hlavní vstup, plot a přes dveře tělocvičny. Všechna tyto identifikovaná rizika budu 

řešit dále v návrhu nápravných opatření a budu se snažit je snížit. Další analýzou, kterou jsem 

použil, je metoda souvztažnosti. Tato metoda mi posloužila jako důkaz pravosti 

nepřijatelných rizik, které odhalila analýza FMEA. Většina nebezpečných a nepřijatelných 
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rizik je potvrzena také touto analýzou. Analýza souvztažnosti mi odhalila i to, jak se 

jednotlivá rizika ovlivňují a také to, jak jsou nebezpečná. Jako primárně nebezpečná rizika 

byla identifikována: ponechání nezajištěných vstupů, spolupráce zaměstnance s pachatelem, 

neoprávněný vstup ve dnech výuky, podezřelý pohyb osob v prostoru školy, úmyslné 

poškození zábranných systémů. Sekundárně nebezpečná rizika jsou: vnesení nebezpečného 

předmětu, vykradení šaten, krádež zařízení a vybavení. Také těmto rizikům se budu nadále 

věnovat. 

 

4.3 Návrhy zlepšení stávajícího systému zabezpečení 

Rizika popsané v předešlé kapitole je třeba pokud možno zmírnit. Zvolený objekt SPŠS, 

není, co se vloupání a krádeží týče, častým cílem pachatelů. Ze záznamů, které jsem měl 

možnost prostudovat, má škola za poslední rok celkově 8 událostí, které souvisejí s krádeží 

nebo překonání ať už mechanických nebo elektronických zábranných systémů. Ve dvou 

případech došlo k vloupání do školy přes okna v přízemí a poté do kabinetu, kdy byly 

odcizeny měřicí přístroje. Dále se pak ve třech případech jednalo o odcizení kol z oploceného 

místa před školou. V posledních třech případech se jednalo o vykradení šatny, ať už se 

jednalo o žáka školy v jednom případě, či cizího člověka ve dvou dalších případech. Kvůli 

těmto událostem je třeba dané zabezpečení vylepšit a eliminovat tyto pokusy o krádeže a 

dobývání se do prostorů školy. Dané vylepšení bych chtěl popsat ve dvou cenových relacích. 

První, cenově nižší, kde budou nutná a potřebná opatření. Druhá, finančně náročnější, která 

by měla pokrýt většinu závažných rizik pro daný objekt. 

 

4.3.1 První návrh zlepšení 

Mechanické zábranné prostředky 

Perimetrická ochrana je zde zastoupena, dle mého názoru, kvalitním oplocením 

s podezdívkou, která slouží i jako podhrabová překážka. Dále pak předmětová ochrana je také 

na dobré úrovni, a jelikož v objektu nejsou skladovány žádné utajované informace, není nutno 

se touto ochranou zabývat. Z těchto důvodů bych se chtěl v této části věnovat hlavně plášťové 

ochraně, která si podle mého zaslouží nejvíce inovací. Jak už nám ze statistik vyplývá, tak 

nejvyhledávanější cestou do objektu jsou hlavní dveře, okna a zadní dveře (v našem případě 

dveře do tělocvičny), a proto bych chtěl začít zde, a pokud možno, minimalizovat daná rizika, 

která byla zmiňována výše. 

Co se týče hlavního vstupu, jsou zde automaticky otevíratelné, prosklené dveře 

reagující na pohyb. Jako největší nedostatek bych viděl samotné prosklené dveře. Proto bych 
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opatřil skleněné výplně těchto dveří bezpečnostní fólií. Pořízením fólie se zabrání prohození 

nebezpečného předmětu a také velmi znesnadní snahu o vniknutí pachatelů do objektu. 

Výhodou použití bezpečnostní fólie je také to, že při případné nehodě nám brání vysypání 

skla dovnitř a také v zachycení 98% UV záření, které je škodlivé. [22] 

Pro tyto dveře jsem vybral bezpečnostní fólii od společnosti LLumar s označením SCL 

SR PS 12. Mnou vybraná fólie je čirá, velmi tenká a zároveň odolná. Tato bezpečnostní fólie 

má atest na odolnost P2A podle normy EN356 a je testována na boční ráz podle normy EN 

12 600. Její cena včetně montáže je 990 Kč za m
2
. [30] 

 Další ochranu ostatních vstupních míst, ať už se jedná o vstup do tělocvičny, nebo 

vstupy do nádvoří školy, bych navrhnul vylepšit bezpečnostními vložkami a kováním.  

Kování jsem vybral od společnosti Sherlock - a to s označením R1/O MH CR (obrázek 

22). Kování odpovídá bezpečnostní třídě 3 a splňuje normu EN 1627 a je dodáváno 

s certifikátem. Výhody tohoto kování jsou: chrání proti vytržení, vylomení a odvrtaní vložky. 

Cena tohoto modelu je 1860 Kč. [24] 

 

Obrázek 22 Kování Sherlock R1/O MH CR [24] 

 

Další důležitý prvek v zabezpečení dveří je vložka. Pro tento objekt jsem zvolil 

bezpečnostní cylindrickou vložku od společnosti EVVA s označením GPI-CR (obrázek 23). 

Vložka má ochranu proti odvrtání tělesa i válce. Dá se využít pro generální a skupinové klíče. 

Tato bezpečnostní vložka spadá do třetí bezpečnostní třidy a to podle normy ČSN ENV 1627. 

Její cena se pohybuje kolem 600 Kč v závislosti na její tloušťce. [42] 
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Obrázek 23 Vložka EVVA GPI-CR [42] 

 

Jako další vylepšení plášťové ochrany jsou okna. Hlavní důraz by měl být kladen na 

okna v přízemí, protože tato okna jsou snadno dosažitelná pachatelům. Naštěstí tato budova 

prošla před nedávnou dobou rekonstrukcí, a tudíž jsou v celém objektu relativně bezpečná 

plastová okna. Jako vylepšení těchto oken bych zvolil bezpečnostní a uzamykatelné kliky, 

které slouží hlavně k znesnadnění vypáčení oken a násilnému otevření zvenčí. 

 

Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

Tyto systémy jsou v objektu, dle mého názoru, na nedostačující úrovni. Myslím si, že 

je zde absence většího počtu čidel a také kamerového systému. Elektronické zabezpečovací 

systémy by měly upozornit na nežádoucí vniknutí osob do budovy, a proto se domnívám, že 

stávající stav je nedostačující. Tento stav zabezpečovacího systému bych také viděl jako jeden 

z hlavních důvodů vloupání se do budovy školy, jak jsem již uvedl výše.  

Co se týče čidel umístěných na chodbách, ty bych zanechal a doplnil o další čidla. 

Nejdůležitější, na chodbách školy v přízemí budovy, shledávám doplnění stávajících čidel, 

která reagují na pohyb. Nová čidla na chodbách by měla reagovat na zvuk rozbití skleněné 

tabule. Na trhu je velká spousta senzoru reagujících na zvuk rozbití skla. Pro tyto účely jsem 

zvolil čidlo s označením GBS210-vivo od společnosti Jablotron (obrázek 24). Toto čidlo má 

dosah 9 metrů a využívá duální detekci, při které jsou hodnoceny změny tlaku v dané 

místnosti a následný zvuk tříštění skla, a proto je velmi odolný proti falešným poplachům. 

Cena tohoto výrobku je nyní 660 Kč. [26] 

Jednotlivé třídy v přízemí budovy nejsou chráněny vůbec, a to je další věc, které bych 

se chtěl věnovat. Proto bych do každé volil klasické pohybové čidlo PIR od firmy Paradox 

s označením PARADOXPRO+ (obrázek 25), které bych umístil tak, aby snímalo třídu a 

hlavně dveře, kterými se může pachatel dostat dále do objektu. Pořizovací hodnota tohoto 

čidla je 266 Kč. [19] 
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Obrázek 24 čidlo GBS210-vivo [26]  Obrázek 25 čidlo PIR PARADOXPRO+ [19] 

 

 Dále bych se chtěl věnovat kamerovému systému. Kamery jsou zde dvě, a jak už jsem 

zmínil, jedná se o atrapy bezpečnostních kamer. V tomto návrhu bych tyto dvě kamery 

doplnil o další dvě atrapy bezpečnostních kamer. Hlavní důvod, proč jsem zvolil pouze atrapy 

je ten, že jsou k nerozeznání od pravých, a co se týče ceny, jsou makety mnohonásobně 

levnější. Tyto makety bych umístil hlavně ke vstupu, aby byly namířeny na místo pro uložení 

kol. Další bych umístil tak, aby směřovala na vstup do tělocvičny. Jedná se pouze o 

preventivní opatření. Já jsem zvolil atrapu kamery od společnosti Porte (obrázek 26), která 

budí velmi realistický dojem, jenž navozuje navíc blikající led dioda. Tato maketa je velmi 

dobře chráněná proti povětrnostním vlivům díky robustní konstrukci. Pořizovací cena je 278 

Kč. [33] 

 

 

Obrázek 26 maketa bezpečnostní kamery od firmy Porte [33] 

 Grafické znázornění rozmístění čidel a celkovou cenu tohoto návrhu přikládám 

v příloze č. 1.   
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4.3.2 Druhý návrh zlepšení 

Mechanické zábranné prostředky 

Co se týče tohoto návrhu, který se zaměřuje zejména na ochranné bezpečnostní 

prostředky, jako jsou okna a dveře, opět bych volil, jako v předchozím návrhu, bezpečnější 

dveřní kování, než je tomu doposud. Dále pak bezpečnostní vložky, které by zapříčinily 

snadný vstup do budovy. Vylepšení, které se liší od prvního návrhu zlepšení, je výměna 

bezpečnostní fólie vstupních dveří, a to za bezpečnostní skla (obrázek 27). Jako ideální 

variantu bezpečnostního skla jsem zvolil typ vrstveného skla s VSG connex vrstvou, 

spadajícího do izolačních skel bezpečnostních (ochranných). Jde o sklo, u něhož se snižuje 

riziko možného poranění osob, jelikož úlomky skla jsou zachyceny při rozbití na plastové 

fólii. Je možno je použít i do protihlukových zasklení. Pořizovací náklady se pohybují kolem 

900 Kč v závislosti na typu okna. Další opatření bych ponechal dle prvního návrhu. [32] 

 

Obrázek 27 Izolační dvojsklo s VSG connex sklem [32] 

 

Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

Co se týče elektronických a elektrických zabezpečovacích systémů, viděl bych hlavní 

vylepšení, oproti prvnímu návrhu, v umístění většího počtu kvalitnějších čidel, a hlavně pak 

v umístění minimálně jedné pravé bezpečnostní kamery. 

Jako hlavní bych navrhoval umístění magnetických kontaktů na veškerá okna a dveře na 

chodbách – zejména v přízemí budovy. Tyto kontakty upozorňují na neoprávněné otevření 

dveří a oken v době zastřežení. Vybral jsem kontakty od výrobce Knight Fire & Security 

s označením SC40 (obrázek 28). Tento magnetický kontakt stojí 50 Kč. [20] 
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Obrázek 28 magnetický kontakt SC40 [20] 

 

Další inovaci, vůči prvnímu návrhu, vidím v použití dokonalejších detektorů do tříd 

v přízemí budovy. Ve třídách bych volil ze dvou typů přístrojů, a to buď čidlo kombinující 

PIR detekci s detekcí řinčení skla, anebo přístroj, který kombinuje magnetický detektor 

s detekcí řinčení skla. 

Prvně jmenované čidlo s označením JS-25 COMBO od firmy Jablotron (obrázek 29). 

Snímač pohybu PIR se zaměřuje na zpracování signálu metody násobné analýzy signálu. Ve 

snímači je možnost výměny základní čočky, za verzi sloužící delším chodbám, či verzím se 

zónou k pohybujícím se zvířatům. Detektor rozbití skla je užíván dvojí metodou, při které 

jsou vyhodnocovány změny tlaku vzduchu v místnosti - náraz do skleněné výplně - a následné 

zvuky řinčení skla. Řešení vyniká vysokou spolehlivostí reakce při rozbití skleněné výplně a 

naopak nízkou náchylností nežádoucích reakcí. Citlivost je možno nastavit dle vzdálenosti a 

rozměrů chráněných oken. Odolný je proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným 

signálům. Cena tohoto detektoru je 890 Kč. [27] 

Další čidlo, které jsem vybral je detektor s označením FG1608 (obrázek 30) od výrobce 

Honeywell. Tento detektor spojuje detekci tříštění skleněných výplní a detekci otevření okna. 

Tento detektor lze použít rovněž na skleněné plochy opatřené bezpečnostní fólií. Cena čidla je 

690 Kč [18] 

 

     

Obrázek 29 čidlo JS-25 COMBO [27]    Obrázek 30 čidlo FG1608 [18] 

 

Další změnou oproti prvnímu návrhu je instalace bezpečnostní kamery. Tuto kameru 

bych volil instalovat k hlavnímu vstupu a namířit ji na vstup a místo pro úschovu jízdních kol. 
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Bezpečnostní kamera by měla zamezit krádežím kol z prostoru před školou, a také 

monitorovat vstup školy. Původní atrapy bezpečnostních kamer na střeše a mnou 

navrhovanou kameru u vchodu do tělocvičny, bych ponechal. Pro tento objekt jsem vybral 

bezpečnostní kameru s infra-červeným přisvětlením NK-42DK5 ccd SONY (obrázek 31). IR 

reflektor se středním dosvitem nočního vidění do 40 m. Obsahuje značkový snímací čip ccd 

SONY Super HAD II, jenž má rozlišení 540 TVL s vysokou citlivostí 0.05LUX. Rovněž lze 

nastavit úhel záběru, dle potřeby a to od cca 85 do 30 stupňů. Jde tedy o nejuniverzálnější 

kameru, která je vyrobena z hliníkové slitiny. Přední část obsahuje dvojité tvrzené sklo, které 

zaručí maximálně čistý obraz. Samotná dvojitost pak zajišťuje oddělenost přísvitu od 

objektivu, což zamezuje odrazy. Pořizovací cena této kamery je 2400 Kč.  Kamera by byla 

napojena na PC obraz a nahrávala by na hard disk, a v případě potřeby nebo krádeže, 

v monitorované oblasti, by poté nebyl problém dané video dohledat. [23] 

 

Obrázek 31 bezpečnostní kamera NK-42DK5 ccd SONY[23] 

 Grafické znázornění rozmístění čidel a celkovou cenu tohoto návrhu přikládám 

v příloze č. 2.   
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Závěr 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo bezpečnější zabezpečení budovy a celkového 

objektu Střední průmyslové školy stavební v Havířově, přičemž jsem se chtěl bezprostředně 

zaměřit na analýzu a návrhy zlepšení. Nejprve jsem se věnoval prostudování všech možných 

materiálů, týkajících se zabezpečování objektů. Neméně důležitou část, k tomu, abych se 

dostal do problematiky, tvořila prohlídka objektu školy, kde mi posloužily i zdejší plány a 

materiály. Zjistil jsem, že dosavadní ochrana není příliš vyhovující. Potvrzoval to i fakt, že na 

škole došlo nejednou k vykradení či odcizení různých věcí. 

Na základě těchto zjištěných informací jsem postupoval k řešení. Důležitou částí práce je 

samostatná analýza, která vyhodnocuje rizika. Analýzu jsem prováděl pomocí metody FMEA 

a metody souvztažnosti. Obě tyto metody jsem důsledně analyzoval a vyhodnotil možná 

rizika. V prvním případě, metody FMEA, která je založena na Paretově principu 80/20, jsem 

došel k závěru, která rizika jsou vyhovující a která nevyhovující. Tyto závažné události jsem 

rozdělil podle strukturálního a procesního hlediska. Nejzávažnějším rizikem bych soudil 

vnesení nebezpečného předmětu, což dle mého, velmi souvisí s nedostatečnou kontrolou osob 

a spoluprací zaměstnance s pachatelem. Tato rizika bych označil za naprosto kritická. Co se 

týče strukturálního hlediska, tam jde o riziko menší, ale neméně podstatné. V nejhorším 

případě to je vniknutí do objektu přes okna, dále pak přes hlavní vstup, plot a rovněž přes 

dveře tělocvičny. 

Metodou souvztažnosti jsem docílil vysvětlení důkazů pravosti nepřijatelných rizik, které 

odhalila předešlá analýza FMEA. Analýzou souvztažnosti jsem odhalil zejména jednotlivá 

rizika, ale i to, jak jsou nebezpečná. Primárně nebezpečnými riziky, která bych zmínil a 

zdůraznil na prvním místě, jsou: ponechání nezajištěných vstupů, spolupráce zaměstnance s 

pachatelem, neoprávněný vstup ve dnech výuky, podezřelý pohyb osob v prostoru školy, 

úmyslné poškození zábranných systém. 

Poslední část práce tvoří mé vlastní návrhy na zlepšení zabezpečení školního objektu. 

Této části jsem se věnoval téměř nejvíce, jelikož jsem se snažil maximálně vyhovět daným 

možnostem budovy. Proto jsem zvolil dvě možnosti. První návrh, levnější, obsahuje zlepšení 

ochrany pomocí mechanických a elektrických, popřípadě elektronických zabezpečovacích 

systémů. Zde jsem se zaměřil na vylepšení vstupních dveří, které jsou skleněné; oken, kování 

a bezpečnostních vložek, dále pak kamerového systému a čidel. U všech zmíněných 

prostředků jsem navrhnul vylepšené varianty, přičemž jsem se snažil o přijatelné cenové 

kategorie, které by pro prostory školy nebyly hlavní překážkou. Druhá varianta je finančně 
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náročnější. Avšak si myslím, že první varianta, která je pro školu pravděpodobnější a 

vyhovující, ať už z hlediska financí, není tak bezpečná, jako varianta druhá. Zde jsem opět 

uvedl možné typy vylepšení, všech prostředků. V tomto návrhu šlo o kvalitní bezpečnostní 

standarty, které splňují podmínky bezpečí. 

Z celkového hlediska pohledu mé bakalářské práce mohu říci, že šlo o zajímavou a 

bezprostřední zkušenost, která mi napomohla uvědomit si, že pouhý dobrý dojem, který máme 

z prvního pohledu na bezpečnost budov, objektů a prostorů nestačí. Člověk, ať už majitel, 

ředitel či soukromá osoba, která má na starost nějakou nemovitost, by měl chránit bezpečí 

všech věcí nebo osob, které se v těchto prostorech vyskytují. 
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Příloha č. 1 První návrh zabezpečení, rozmístění čidel a cenová náročnost  

 
  



 

 maketa bezpečnostní kamery 

 čidlo GBS210-vivo 

 čidlo PIR PARADOXPRO+ 

 

 

Cena tohoto návrhu 

bezpečnostní prvek cena za ks, m
2
[Kč] počet ks, m

2 
cena celkem[Kč] 

bezpečnostní fólie SCL 

SR PS 12 
990 10 9900 

kování Sherlock R1/O 

MH CR 
1860 4 7440 

bezpečnostní cylindrická 

vložka EVVA GPI-CR 
600 4 2400 

čidlo GBS210-vivo 660 15 9900 

čidlo PIR 

PARADOXPRO+ 
266 16 4256 

Maketa bezpečnostní 

kamery Porte 
266 4 1064 

Celková cena návrhu 34960 

 

  



 

Příloha č. 2 Druhý návrh zabezpečení, rozmístění čidel a cenová náročnost 

 

 
  



 

 maketa bezpečnostní kamery 

 bezpečnostní kamera NK-42DK5 ccd SONY 

 čidlo JS-25 COMBO 

 čidlo PIR PARADOXPRO+ 

 

 

Cena tohoto návrhu 

bezpečnostní prvek cena za ks, m
2
[Kč] počet ks, m

2 
cena celkem[Kč] 

bezpečnostního sklo s VSG 

connex vrstvou 
900 10 9000 

kování Sherlock R1/O MH 

CR 
1860 8 14880 

bezpečnostní cylindrická 

vložka EVVA GPI-CR 
600 8 4800 

čidlo JS-25 COMBO 890 25 22250 

čidlo PIR PARADOXPRO+ 266 4 1064 

Maketa bezpečnostní 

kamery Porte 
266 3 798 

bezpečnostní kamera NK-

42DK5 ccd SONY 
2400 1 2400 

magnetický kontakt SC40 50 86 4300 

Celková cena návrhu 59492 

 


