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Zejména v zemích západní Evropy (a v 

dalších vyspělých demokratických zemích) v 

posledních letech významně vzrostla hrozba 

teroristických útoků, a to především na 

tzv. měkké cíle, které jsou veřejnosti 

přístupné a koncentruje se v nich větší 

množství osob (např. školy, nádraží a 

prostředky hromadné dopravy, nemocnice, 

sportoviště, památky, náboženská místa)  



V rámci řešení tématu ochrany tzv. měkkých 

cílů je možné se podílet na preventivních 

aspektech zajišťování bezpečnosti těchto 

míst, a to zejména prostřednictvím prvků 

situační prevence. 





Jednou z částí ochrany měkkých cílů –

problematikou Bezpečných škol – se též 

zabýváme. Konkrétně jde o přípravu a vznik 

nové preventivní normy ČSN 73 4400 

Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 

při plánování, realizaci a užívání škol a 

školských zařízení s cílem vytvořit základní 

bezpečnostní standard, který byl velmi 

očekáván.  

Nová norma je platná od 1. září 2016



Co bylo cílem vzniku normy?

Sjednocení a koordinace bezpečnostních 

opatření, která by co nejvíce eliminovala 

rizika pobytu dětí i pedagogů ve školách a v 

jejich bezprostřední blízkosti

Vytvoření jasného bezpečnostního 

standardu

Identifikace hrozeb a rizik (bezpečnostní 

audit)

Opatření k eliminaci rizik  



Slabá místa ve školách:

 Lokalita, kde je škola umístěna

 Bezprostřední okolí

 Vstupy do budov

 Autentizace příchozí osoby 

 Klíčový systém

 Školy se od sebe liší rozsahem a 

skladbou žáků



Vliv bezpečnostních opatření na celkovou 

bezpečnost objektu



Řízení bezpečnosti je nedílnou součástí 

řízení jakékoliv organizace, k problematice 

bezpečnosti je nutné přistupovat odpovědně, 

v souladu s požadavky dnešní doby a 

s aktuální bezpečnostní situací, což je pro 

obce a kraje jako zřizovatele škol 

základním mementem. 



Za pozornost Vám děkuje:

JUDr. Tomáš Koníček

odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality MV ČR

tel.: 974 833 217

E-mail: tomas.konicek@mvcr.cz
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