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Anotace  

HAVLENOVÁ, Eva. Návrh zabezpečení rodinného domu prostředky fyzické ochrany. 

Ostrava, 2014. 51 s., 3 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

VŠB –TU Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Eva Veličková. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout inovativní zabezpečení rodinného domu prostředky 

fyzické ochrany. První část práce se zabývá problematikou týkající se ochrany objektů. 

Jedná se o právní předpisy a technické normy vztahující se k tomuto tématu a dále  

o teoretickou část popisující fyzickou ochranu, její podrobné rozdělení a vybrané technické 

prostředky používající se k zabezpečení objektů. Další část je věnována už samotnému 

popisu zabezpečovaného objektu z hlediska jeho situačního umístění v lokalitě, ve které se 

nachází, statistice trestné činnosti dané lokality a nakonec popisu současného zabezpečení. 

V poslední části práce se nachází na základě výstupu analýzy bezpečnostních rizik návrh 

inovativního zabezpečení rodinného domu, a to pomocí mechanických zábranných 

systémů a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 

Klíčová slova: zabezpečení rodinného domu, fyzická ochrana, analýza bezpečnostních 

rizik 

Summary 

HAVLENOVÁ, Eva. Designing security for a house means physical protection. Ostrava, 

2014. 51 p., 3 p. of attachments. Bachelor thesis at the Faculty of Safety Engineering, VŠB 

– TU Ostrava, Security service department. Thesis supervisor Ing. Eva Veličková 

The objective of this bachelor thesis is to design a house security by means of physical 

protection. The first part of this thesis deals with an issue of object security. The legislation 

and standards are discussed, as well the theory of physical protection, its detailed 

classification and selected facilities used to object security. The next part describes the 

house from the point of the situation and surrounding in the locality and from the point  

of its present condition of security. The crime statistics in the locality are also included. 

Based on the results of the risk analysis a design of innovative house security system is 

discussed at the final part of the thesis. The security system is designed by means of 

mechanical preventing system and intrusion and hold-up alarm system. 

Key words: house security, physical protection, risk analysis  
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Seznam zkratek 

1.NP  1. nadzemní podlaží 

2.NP  2. nadzemní podlaží 

ALARA As Low As Reasonably Achievable (Tak nízké, jak je rozumně dosažitelné) 

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch) 

LCD  Liquid Crystal Display (Displej z tekutých krystalů) 

MZS  Mechanický zábranný systém 

PIR  Passive infrared (Pasivní infračervený) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SMS  Short message service (Služba krátkých textových zpráv) 

WC  Water Closet (Splachovací záchod) 
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1 Úvod 

Potřebu ochraňovat své vlastnictví má člověk od nepaměti, avšak v dnešní době se tato 

potřeba s přibývající majetkovou kriminalitou stává spíše nutností. Majetková kriminalita 

totiž tvoří dlouhodobě největší podíl v rámci celkové kriminality. K tomuto podílu přispívá 

v dnešní době mnoho kriminogenních faktorů. Významnou měrou se například  

na nárůstu podílely amnestie prezidentů České republiky. Právě pachatelé tohoto typu 

trestné činnosti většinou pochází z řad propuštěných či těch, kterým byl nástup výkonu 

trestu amnestií prominut.  Dalším příkladem může být také vysoká míra nezaměstnanosti  

a nízká úroveň mezd, v důsledku čehož klesá životní úroveň občanů. S tím je spojena  

tzv. kriminalita z chudoby, kdy se lidé ve snaze zlepšit si tuto úroveň uchylují k majetkové 

trestné činnosti, a to například ke krádežím barevných kovů, ale také k vykrádání domů, 

chat, automobilů a podobně. Ve snaze zamést po sobě stopy či pouhou závistí nad vyšší 

životní úrovní jiných občanů také dochází k poškozování majetku například žhářstvím. 

K páchání majetkové trestné činnosti také pachatelům nahrává fakt, že většina objektů je 

nedostatečně zabezpečena. A to pouze mechanickými zábrannými systémy, často jen  

na úrovni obvodové a plášťové ochrany. Tyto prostředky jsou ale se zvětšujícím  

se technickým pokrokem pro pachatele již snadno překonatelné. Problém vzrůstající 

kriminality si tak v současnosti uvědomují nejenom organizace působící na poli 

bezpečnosti vytvářením programů prevence kriminality či systémů zajištění bezpečnosti, 

ale také například i pojišťovny, které mohou klást při sjednávání určitých výší pojistných 

plnění požadavky na minimální zabezpečení objektů.   

Cílem této práce je tedy navrhnout inovativní zabezpečení vybraného rodinného 

domu, a to pomocí technických prostředků fyzické ochrany. Práce se zabývá 

problematikou týkající se ochrany objektů. Jedná se o právní předpisy a technické normy 

vztahující se k tomuto tématu a dále o teoretickou část popisující fyzickou ochranu, její 

podrobné rozdělení a vybrané technické prostředky používající se k zabezpečení objektů. 

Dále je práce věnována samotnému popisu zabezpečovaného objektu z hlediska jeho 

situačního umístění v lokalitě, ve které se nachází, statistice trestné činnosti dané lokality  

a nakonec popisu současného zabezpečení. Poslední část práce řeší na základě výstupu 

analýzy bezpečnostních rizik návrh inovativního zabezpečení rodinného domu,  

a to pomocí mechanických zábranných systémů a poplachového zabezpečovacího  

a tísňového systému.  
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2 Rešerše 

Cílem rešerše bylo vyhledání informací týkajících se tématiky ochrany osob  

a majetku, zejména jejich prostředků, způsobů opatření a jejich aplikaci v praxi, 

relevantních pro tuto práci. Na toto téma vyšla celá řada publikací, následující přehled  

se však týká těch nejpodstatnějších. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II.  

2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 179 s.  

ISBN 978-80-7251-312-3. 

Publikace nabízí přehled problematiky technické ochrany objektů, čtenář je 

seznámen s poznatky týkající se teorie a samotných prostředků mechanických zábranných 

systémů a také přepravy peněz a cenností.   

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II.  

2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 229 s.  

ISBN 978-80-7251-313-0. 

Druhý díl navazující na předchozí publikaci, věnovaný elektrickým 

zabezpečovacím systémům. Lze zde nalézt teoretické a praktické poznatky z tohoto oboru, 

rovněž seznámení s prvky elektrických zabezpečovacích systémů, s jejich doplňkovými 

zařízeními a s tím spojenými činnostmi a službami pro ochranu osob a majetku, jako 

funkce systémů centralizované ochrany a samotné projektování zabezpečovacích systémů 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. Vyd. 

1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

Poslední díl publikace zaměřující se na technickou ochranu objektů, orientující se 

na problematiku ochrany automobilů, ochrany zboží a knihovních fondů, na systémy 

kontroly vstupu, systémy průmyslové televize a na prvky elektrické požární signalizace. 
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ŘÍHA, Milan, SIEGER, Ladislav a PIKOLA, Pavel. Bezpečnostní systémy. Vyd. 4., 

aktualiz. Praha: Námořní akademie České republiky, 2011. ISBN 978-80-87103-32-6. 

Studijní text pro studenty Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového 

řízení v Praze, věnující se systémům opatření v odvětví bezpečnosti osob a majetku 

v podobě techniky pro ochranu majetku, fyzické ostrahy a také bezpečnosti počítačových 

systémů.   

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009. 

115 s. Skriptum. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.  

Skriptum Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě, orientované na bezpečnost před protiprávními činy v letecké dopravě. 

Ze skripta byla využita kapitola analýzy bezpečnostních rizik na letišti, kde jsou podrobně 

popsány metody analýzy rizik. 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management: [teorie a praxe 

ochrany majetku a fyzické bezpečnosti]. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011.  

ISBN 978-80-87500-05-7. 

Kniha zaměřená na problematiku kamerových systémů, řízení rizik 

v bezpečnostním inženýrství, technologie profesní obrany, informační podporu v oblasti 

bezpečnosti a bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém státu. Autoři knihy zde 

prezentovali nejnovější poznatky a výsledky výzkumné činnosti v oboru ochrany majetku, 

fyzické bezpečnosti a soukromých bezpečnostních služeb. Z této knihy byla použita 

kapitola zabývající se řízením rizik v oblasti bezpečnostního inženýrství, konkrétně fyzické 

ochrany. 
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3 Právní úprava 

V současné době v České republice neexistuje komplexní právní úprava, která by 

pokrývala problematiku ochrany osob a majetku. Tato je zahrnuta v mnoha zákonných 

předpisech, podzákonných právních předpisech a technických normách. Ty se liší zejména 

svým rozsahem zabývajícím se touto problematikou, svou oblastí působnosti a svým 

postavením k otázce bezpečnosti. Pro účely této práce se budu zabývat pouze těmi 

nejdůležitějšími předpisy souvisejícími se zabezpečením vybraného objektu. 

3.1 Zákonné předpisy 

Zákonné předpisy jsou tvořeny ústavními zákony, zákony a zákonnými opatřeními 

Senátu a jsou nadřazeny podzákonným právním předpisům. [8] Následující výčet se týká 

hlavně ochrany osob a hmotného majetku. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů 

Je základním a nejvyšším zákonem v České republice, upravuje základy státu, 

státní orgány, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva a svobody 

občanů. Spolu s Listinou základních práv a svobod tvoří v České republice ústavní pořádek 

a všechny přijaté právní předpisy z ní musí vycházet a být s ní v souladu, měnit  

a doplňovat ji lze pouze ústavními zákony. [27] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb. 

Upravuje vztahy mezi státem a občanem a zaručuje občanům základní práva  

a svobody. Svým ustanovením každému zaručuje, že jeho základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  Jejich omezení je možné jen  

na základě zákona při splnění stanovených podmínek. V souvislosti s ochranou objektů je 

nejvýznamnější právo vlastnit majetek, zajištění nedotknutelnosti osoby, jejího soukromí  

a obydlí a právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

života. [28]  
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Je zde kodifikováno trestní právo hmotné, které chrání objekty před trestnými činy 

tím, že vymezí, co je trestný čin, stanoví podmínky trestní odpovědnosti, její okolnosti  

a důvody vylučující trestní odpovědnost, druhy, způsob ukládání a výkon trestních sankcí. 

V problematice ochrany objektů je důležitá zejména ochrana zájmů a práv fyzických  

a právnických osob, a to ochrana života, zdraví, svobody a majetku. S tím souvisí okolnosti 

vylučující trestní odpovědnost, což jsou taková jednání, která i když jinak naplňují znaky 

trestného činu, trestným činem nejsou.  Jsou taxativně vyjmenovány v § 28 až 32:  

krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití 

zbraně. [32] 

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

předpisů 

Zde je kodifikováno trestní právo procesní, kterým se upravuje trestní řízení.  

Je to zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů na něm 

se podílejících, jejichž cílem je zjištění trestného činu a jeho pachatele, vynesení 

spravedlivého rozhodnutí o vině, trestu, ochranném opatření a jejich výkonu. Orgány 

činnými v trestním řízení se rozumí policejní orgán, státní zástupce a soud. Z tohoto 

zákona se uplatňuje zejména §76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé: „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.“ [30] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví, co je přestupek, což je zaviněné jednání, které svou povahou 

ještě nenaplňuje znaky trestného činu, ale je to čin porušující či ohrožující zájem 

společnosti, oproti trestným činům se tedy jedná o méně nebezpečná jednání. Dále stanoví 

vznik a zánik odpovědnosti za toto jednání, jeho podmínky, sankce a ochranná opatření. 

Důležitý je § 50, který definuje přestupky proti majetku. [31] 
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, kterým se nahrazuje 

starý (zákon č. 40/1964 Sb.). Nový občanský zákoník upravuje vzájemná práva  

a povinnosti osob vytvářejících dohromady soukromé právo. To spočívá na zásadách,  

že každý má právo na ochranu života, zdraví, svobody, soukromí a má vlastnické právo 

chráněné zákonem. Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové osoby se zde řídí 

v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. Podle § 14, Svépomoc,  

si „každý může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo 

ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Hrozí-li neoprávněný zásah 

do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, 

které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-

li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní 

přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.“ [33] 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Podobně jako trestní řád, občanský soudní řád upravuje v občanském soudním řízení 

postup soudu účastníků pro zajištění spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob tak, aby nedocházelo k jejich porušování a zneužívání. [34] 

3.2 Podzákonné předpisy 

Podzákonné předpisy tvoří vládní nařízení a vyhlášky. [8]  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,  

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška stanovuje technické podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska 

požární ochrany, a to pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb. 

Konkrétní uplatnění pro zabezpečení daného objektu je ve vybavení stavby požárně 

bezpečnostním zařízením. [29] 
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3.3 Technické normy 

Technické normy jsou dokumenty, které stanovují požadavky na vlastnosti  

a parametry objektů či postupů. Zaručují tak, že budou za daných podmínek vhodné  

pro daný účel. Technické normy nejsou obecně závazné, vnímají se však jako 

kvalifikované doporučení. [3] Následující výčet se týká tématu zabezpečení rodinného 

domu.  

ČSN EN 1627 (746001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - 

Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje požadavky a klasifikaci vlastností odolnosti proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic a vztahuje se  

na způsoby jejich otevírání. V příloze je obsažena klasifikace výrobků do bezpečnostních 

tříd. [4] 

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

Systémy  

Soubor norem a technických specifikací, sestávající z částí věnujících se 

systémovým požadavkům, požadavkům na různé typy detektorů, ústřednám elektronických 

zabezpečovacích systémů, výstražným zařízením, napájecím zdrojům a dalším zařízením 

uplatňujícím se v poplachových a zabezpečovacích a tísňových systémech.  

Jsou zde specifikovány stupně bezpečnosti, třídy prostředí, požadavky na funkčnost, 

bezpečnost, spolehlivost a další. [5] 
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4 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je soubor technických a organizačních opatření zabraňujících 

neoprávněným činnostem. Jedná se o systém ochrany vlastnictví osob a majetku,  

a to majetku jak hmotného, tak nehmotného, před protiprávním jednáním. Tím se rozumí 

neoprávněné nakládání s tímto majetkem, jako jeho neoprávněné užívání, poškození, 

ničení nebo jeho zcizení. [10] 

4.1 Členění fyzické ochrany 

Fyzickou ochranu stejně jako její prvky lze rozčlenit různými způsoby  

podle předmětu, který mají technické prostředky ochraňovat, podle nebezpečí nebo rizika, 

před kterým ochraňují či podle jejich technického principu, což je také nejpoužívanější 

členění. Podle technického principu se člení do tří hlavních skupin, a to na technickou 

ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. Propojením těchto tří skupin lze 

dosáhnout optimálního systému pro zabezpečení objektu. To vyžaduje jejich vhodnou 

kombinaci, protože žádná z těchto skupin jako samotná neposkytuje dokonalou ochranu 

před protiprávním jednáním. To znamená, že nelze určit, která z nich je nejdůležitější  

či nejméně důležitá, protože každá má v systému své nezastupitelné místo. Tuto kombinaci 

lze nazvat optimální bezpečností a vytváří se z ní komplexní zabezpečovací systém. [10] 

Členění fyzické ochrany podle technického principu je tedy následující: 

 Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 Systém kontroly vstupu 

 Kamerový systém 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

 Vnější 

 Vnitřní 

Podrobnějšímu rozboru jednotlivých složek se budu věnovat v následujících kapitolách. 
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4.2 Technická ochrana 

V technické ochraně jsou klíčovým prvkem technologie, které slouží především 

k získání informací o stavu střeženého objektu tím, že reagují na změny vyvolané 

pachatelem. Tyto technologie mohou mít podobu jednoduchých mechanických  

či složitějších elektronických zařízení vhodně se doplňujících a vytvářejících funkční 

zabezpečovací systém.   

4.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základem každého zabezpečovacího systému. 

Účelem mechanických zábranných systémů je působení odrazujícím dojmem,  

aby pachatel, který se pokouší vniknout do chráněného prostoru, svůj záměr vzdal a systém 

mu ho maximálně znepříjemnil a ztížil. Tím, že pachateli znemožňuje jeho rychlé 

překonání, vytváří časovou prodlevu v proniknutí do objektu potřebnou k jeho detekci  

či zadržení. Z toho vyplývá, že žádný mechanický zábranný systém není nepřekonatelný  

a nedokáže pachatele při jeho záměru zastavit. [10], [24] 

Charakteristickým znakem mechanických zábranných systémů je jejich bezpečnostní 

třída, stanovená na základě kritérií udávajících odolnost, kterou musí mechanický zábranný 

systém splňovat při záměru pachatele vniknout do objektu. Tyto kritéria tak konkrétně 

zahrnují například znalosti, schopnosti a technické vybavení potenciálního pachatele  

či způsob zhotovení a umístění systému. Klasifikaci podle těchto kritérií a řazení  

do bezpečnostních tříd lze nalézt v ČSN EN 1627 (746001). [24] 

Podle prostorového uspořádání lze mechanické zábranné systémy rozdělit  

na obvodová, plášťová, prostorová a předmětová pásma ochrany.  
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Obvodová (perimetrická) ochrana 

Cílem obvodové ochrany je signalizace narušení obvodu objektu. Obvodem 

(perimetrem) objektu je myšlena jeho hranice, která může být vymezena buď přirozeně 

různými příkopy, vodními toky, zelení, anebo uměle ploty, zdmi. Prvky této ochrany  

lze rozčlenit do základních skupin na oplocení a jejich součásti: podhrabové překážky, 

vrcholové zábrany, a na vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky. [10], [19], [24] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana upozorňuje na narušení pláště objektu, který je tvořen stavebními 

prvky budov a stavebními otvory. Patří sem zdi, podlahy, stropy, střešní plášť, okna, dveře, 

zárubně, uzamykací systémy a další jejich doplňky jako bezpečnostní skla  

a ochranné folie, mříže, žaluzie, rolety, vložky, kování. [10], [19], [24] 

Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana zabezpečuje prostor chráněného objektu. U mechanických 

zábranných systémů je tento typ velmi podobný plášťové ochraně, odděluje od sebe různé 

části budov, a to například bezpečnostními dveřmi a mřížemi. [10] 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana slouží k signalizaci napadení nebo neoprávněné manipulace  

s jednotlivými předměty. Nejčastěji jsou tímto typem chráněny předměty vyšší hodnoty  

jako šperky, sbírkové předměty, finance, ceniny, umělecká díla, zbraně nebo nebezpečné 

látky. Nejtypičtějším zástupcem předmětové ochrany jsou trezory, pokladničky, kartotéční 

skříně a komerční úschovné objekty. [14], [19], [24] 
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4.2.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), podle starší terminologie 

elektronický zabezpečovací systém (EZS), je soubor technických prostředků  

na elektronické úrovni, jejichž cílem již není působit odrazujícím dojmem jako  

u mechanických zábranných systémů, ale aktivně se podílet na zabránění vniknutí 

potenciálního pachatele do objektu. To znamená, že prvky tohoto systému jsou schopny 

detekovat a signalizovat už pouhý záměr či samotné narušení bezpečnosti. [25] 

Stejně jako u mechanických zábranných systémů i zde se dá hovořit o rozdělení 

podle prostorového uspořádání. Každý poplachový a zabezpečovací tísňový systém je však 

tvořen základní strukturou prvků majících specifickou vlastnost v kontextu celého 

systému. Tato struktura je zobrazena na obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1 - Struktura prvků PZTS [25] 

Čidlo (detektor) 

Čidlo je zařízení, které je základem celého systému, bezprostředně reaguje 

vysláním poplachového signálu nebo zprávy, v souvislosti s fyzikálními změnami 

souvisejícími s narušením bezpečnosti objektu či prostoru nebo při manipulaci  

se střeženým předmětem. [14] Čidla lze rozčlenit podle mnoha hledisek, například podle 

toho, zda ke svému provozu potřebují napájení, podle charakteru střežené oblasti, podle 

jejich dosahu nebo podle části, kterou zabezpečují. Rozlišujeme tak například čidla 

napájená, nenapájená s krátkým až dlouhým dosahem, čidla obvodové, plášťové, 
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prostorové a předmětové ochrany, atd. [25] Existuje nepřeberné množství druhů čidel,  

proto uvádím jen některá konkrétní, nejpravděpodobněji využitelná při zabezpečení 

rodinného domu: infrazávory, magnetické kontakty, detektory tříštění skla, pasivní 

infračervené detektory (PIR), mikrovlnné detektory, požární detektory, detektory plynů. 

Ústředna 

Jádrem PZTS je ústředna, která napájí celý systém a především sbírá přijaté 

informace z čidel podle předem nastaveného schématu, podle kterého poté tyto informace 

zpracovává a předává dalším prvkům systému v podobě ovládání poplachových, 

signalizačních, tísňových a doplňkových zařízení. Jedná se například o optickou  

či akustickou signalizaci na lokální úrovni prostřednictvím signalizačního zařízení,  

nebo o dálkové předání zprávy ostraze prostřednictvím přenosového zařízení. Akustická  

a optická signalizace má za cíl působit spíše psychologickým dojmem a tak nezaručuje 

ochranu objektu. Zprávu o narušení bezpečnosti lze dálkově předat pomocí bezdrátového 

přenosu či pomocí telefonních linek bezpečnostní agentuře, která provozuje tzv. pult 

centralizované ochrany. Propojení ústředny s pultem centralizované ochrany a následný 

dálkový přenos takovéto informace má výhodu v téměř okamžitém zásahu bezpečnostní 

agenturou, kdy pachatel může být při svém záměru přímo zadržen. Další výhodou 

propojením PZTS na pult centralizované ochrany je také to, že stav celého systému je  

pod odborným dohledem monitorován. [19], [25] 

Ústřednu lze doplnit kromě komunikačních modulů i jinými různými doplňkovými 

zařízeními, sloužícími k usnadnění ovládání systému či realizaci speciálních funkcí. 

Zpravidla se jedná o ovládací prvky ústředny, tiskárny, expandéry umožňující připojení 

více čidel, záznamová zařízení nebo pomocné napájecí zdroje. [18] 

  



 

13 

 

4.2.3 Systémy kontroly vstupu a kamerový systém 

Systémy pro kontrolu vstupu mají využití tam, kde je třeba zabránit a regulovat 

vstup do objektu nepovolaným osobám. Snahou je uchránit před nimi citlivá data  

a vybrané předměty a prostory. Může se jednat například o kanceláře, datová centra, 

kulturní a sportovní zařízení či zařízení strategického významu. Osobám jsou tak 

přidělována určitá práva k přístupu a objekty mohou být rozděleny do více zón 

s rozdílnými stupni oprávnění. Kromě regulace vstupu do objektů jsou také systémy 

schopny rozlišovat konkrétní osoby či vozidla a případně sledovat jejich pohyb  

po objektu. Systémy kontroly vstupu mohou být realizovány například pomocí 

automatických vstupních systémů, které obsahují různé identifikátory v podobě karet, čipů, 

kódů, a čtečky nebo jednotky pro zápis. [26] 

Kamerový či CCTV systém z anglického „Closed Circuit Television“ je uzavřený 

televizní okruh kamer ke sledování střežených prostor. Účelem je mapování 

neoprávněného pohybu osob a vozidel, střežení různých předmětů, prevence úmyslných 

založení požáru či jiné trestné činnosti, monitorování výrobních procesů a bezpečnosti 

práce či manipulace s ceninami a financemi, a to v podobě obrazového a případně 

zvukového záznamu. Tyto záznamy mohou být uchovávány na datové nosiče či přenášeny 

v reálném čase na zobrazovací zařízení. [10], [19] 

4.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha tvoří nejstarší, ale také nejdražší a nejefektivnější formu ochrany 

osob a majetku. V této kategorii je dominující na rozdíl od technické ochrany člověk, který 

si technikou pouze pomáhá ke své činnosti. Stejně jako ostatní prvky fyzické ochrany  

i fyzická ostraha slouží k zabránění neoprávněným činnostem. Fyzická ostraha může mít 

různé formy, a to jak z hlediska rozsahu činností, tak způsobu výkonu, vystupování  

vůči veřejnosti či typem pracovníků a jejich vybaveností. Fyzická ostraha tak může být 

provozována například skrytě, veřejně, formou bezpečnostního dohledu, ochranného 

doprovodu, výjezdové jednotky a může být vykonávána od vyškolených zaměstnanců 

podniku, přes soukromé bezpečnostní služby až po příslušníky ozbrojených sil. [10], [19] 
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4.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organizačních a administrativních opatření, kterými se 

propojují jednotlivé segmenty fyzické ochrany, jsou to ta opatření, která vedou 

k bezproblémovému fungování zabezpečovacího systému. V režimové ochraně 

rozlišujeme dva typy, a to vnitřní a vnější režimová opatření. Cílem vnějších opatření je 

zabezpečit ochranu hranic objektu, ochranu nouzových cest, vstupů do objektu a dalších 

otvorů pomocí bezpečnostních opatření. Stanoví tak vstupní a výstupní podmínky,  

kde, kdy, jak a kdo smí do objektu vstupovat či ho opouštět. Cílem vnitřních opatření je 

stanovení a dodržování bezpečnostních předpisů. Ty se týkají zejména režimu pohybu 

osob, vozidel a materiálu uvnitř objektu a také například podmínek jeho výdeje a příjmu. 

Základní dokumentací režimové ochrany se potom stává statut organizace, organizační, 

pracovní, spisový, skartační řád a pravidla pro užívání technických prostředků.  

Tyto dokumenty mohou být dle situace doplněny bezpečnostním projektem, technickou 

dokumentací či provozním řádem a krizovým plánem. [10], [25] 
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5 Charakteristika objektu 

V této kapitole se budu věnovat popisu rodinného domu z pohledu jeho současného 

zabezpečení a lokality, ve které se nachází, stejně tak jako statistice majetkové trestné 

činnosti v dané lokalitě. 

5.1 Popis lokality a její kriminalita 

Vybraný rodinný dům se nachází v obci Bohuňovice, v Olomouckém kraji.  

Obec Bohuňovice se nachází přibližně 10 km od města Olomouc a 10 km od města 

Šternberk. Rozloha obce je přibližně 13 km
2
 a v obci trvale žije 2560 obyvatel, převážně 

v jednogeneračních či dvougeneračních rodinných domech. Obec Bohuňovice se řadí spíše  

ke klidnějším vesnicím Olomouckého kraje. V obci je zřízena obecní policie o počtu  

dvou strážníků, obec Bohuňovice spadá pod územní odbor Policie České republiky 

Olomouc, konkrétně pod obvodní oddělení Šternberk. [21] 

Největším problémem v Olomouckém kraji je majetková trestná činnost, která také 

tvoří největší podíl i v celé České republice. Ze statistických údajů dostupných  

na stránkách Policie České republiky [13] vyplývá, že územní odbor Olomouc  

se za rok 2013 řadí do první desítky, co se týče počtu zjištěných trestných činů 

s charakteristikou vloupání do obydlí. V tabulce 1Tabulka 1 jsou uvedeny podrobnější 

statistiky tohoto odboru za poslední tři roky. Do krádeží vloupáním jsou zahrnuty krádeže 

vloupáním do bytů, rodinných domů, sklepů, obchodů, chat a restaurací a do prostých 

krádeží jsou zahrnuty krádeže kapesní, krádeže vozidel a věcí z nich, krádeže jízdních kol, 

dřeva, železného šrotu, barevných kovů a pohonných hmot. Na obrázku 2 je dále 

znázorněna podrobná statistika trestné činnosti pro obvodní oddělení Šternberk.  

Jak lze vidět, majetková trestná činnost tvoří největší podíl v celkové kriminalitě 

v okrese Olomouc a obec Bohuňovice není výjimkou. Za první čtvrtletí roku 2012 zde bylo 

oznámeno 11 trestných činů, z nichž 8 jich mělo majetkovou povahu a 4 z nich se podařilo 

objasnit. Jednalo se například o krádeže měděných okapů, železného šrotu ze zahrad,  

o krádeže jízdních kol a u dvou případů o krádeže vloupáním.  
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V roce 2011 zde bylo oznámeno 22 trestných činů, z toho 7 krádeží vloupáním,  

v roce 2010 22 trestných činů a v roce 2009 23. Novější statistiky nebyly místní policií 

zpracovány. [1], [35] 

Tabulka 1- Statistika trestné činnosti v územním odboru Olomouc [13], [autor] 

  

Rok 

 
 

2013 2012 2011 

Krádeže 

vloupáním 

zjištěno 1286 1082 1068 

objasněno 196 128 174 

Krádeže  

prosté 

zjištěno 2373 2309 2398 

objasněno 500 544 520 

Násilná 

kriminalita 

zjištěno 335 313 372 

objasněno 235 196 242 

Mravnostní 

kriminalita 

zjištěno 40 47 34 

objasněno 26 32 21 

Hospodářská 

kriminalita 

zjištěno 512 517 461 

objasněno 299 278 205 

Celková 

kriminalita 

zjištěno 6381 6067 6065 

objasněno 2588 2432 2356 

 

 

Obrázek 2 - Statistika trestné činnosti v obvodním oddělení Šternberk [16], [autor] 
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5.2 Popis objektu a jeho současného zabezpečení 

Rodinný dům se nachází na kraji obce v poměrně klidné obytné zástavbě.  

V těsné blízkosti pozemku se nachází areál bývalé pily, kde je v současnosti zřízena 

výrobna žaluzií, servis osobních a stavebních vozidel a pěstitelská pálenice. Dům je 

postaven do písmene „L“, ze severní a západní strany sousedí se dvěma dalšími rodinnými 

domy, východní a jižní část hranice pozemku tvoří místní pozemní komunikace.  

Rodinný dům je situován na pozemku o velikosti 458 m
2
, z toho zastavěná plocha činí  

204 m
2
. Objekt je využíván pro bydlení, jedná se o cihlový dům z 50. let, který v nedávné 

době prošel rekonstrukcí na dvojpodlažní stavbu s půdní vestavbou. V domě se nachází 

jedna bytová jednotka, jejíž součástí je kancelář sloužící k podnikání. Dům není 

podsklepen, je rozdělen na dvě části, a to na obytnou část a užitnou, kterou tvoří garáž 

a kotelna. Obytná část je stavebně spojena s garáží zahrnující kotelnu, do obou částí se 

však dá vstoupit pouze zvenčí.  V obytné části se v prvním nadzemním podlaží (1.NP) 

nachází chodba, schodiště, koupelna s WC, pracovna, obývací pokoj a kuchyně a v druhém 

nadzemním podlaží (2.NP) se nachází tři pokoje. Podrobný půdorys domu s jeho rozměry 

lze nalézt v příloze 1, situační nákres na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 - Situační nákres domu orientovaný na sever [autor] 
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Obvodovou ochranu rodinného domu tvoří z jižní strany dřevěná vrata s dozickým 

zámkem,  rozetovým kováním a panty zabraňujícími vysazení (viz obrázek 4) a oplocení 

s celkovou výškou 170 cm, z betonové podezdívky a dřevěných latí. Ze severní a západní 

strany je perimetrická ochrana tvořena dvoumetrovou cihlovou zdí oddělující další dva 

sousední pozemky. Na samotný pozemek se tak dá vstoupit pouze z ulice dřevěnými vraty. 

Plášťovou ochranu domu tvoří obvodové zdivo 500 mm z cihel, termofasáda  

o tloušťce 140 mm a střecha z betonových tašek. Dále plášťovou ochranu domu tvoří okna, 

dveře a garážová vrata. V přízemí jsou instalována dřevěná eurookna s bezpečnostním 

kováním a jedno francouzské okno, které se dá zavřít pouze zevnitř, je ze stejné 

produktové řady a má tedy také bezpečnostní kování. V podkroví jsou instalována kyvná 

střešní okna z tvrzeného skla. Vstupní dveře jsou bezpečnostní, dveře do garáže jsou 

dřevěné se skleněnou výplní, se zadlabacím zámkem a cylindrickou vložkou, viz obrázek 5 

a obrázek 6. Garážová vrata jsou sekční, automatická. 

 

Obrázek 4 - Detail pantu 

dřevěných vrat [autor] 

 

Obrázek 5 - Detail dveří 

do garáže [autor] 

 

Obrázek 6 – Dveře se 

skleněnou výplní [autor]

V současné době není v domě instalována žádná prostorová či předmětová ochrana  

ve formě mechanických zábranných systémů, stejně tak zde není instalován žádný 

poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik 

V této kapitole se budu věnovat analýze a hodnocení bezpečnostních rizik.  

Cílem je vyhledání těch rizik, která mohou zásadním způsobem narušit bezpečnost  

a kterým je potřeba se dále věnovat v podobě opatření.  

6.1 Ekonomické zhodnocení objektu 

V souvislosti s majetkovou trestnou činností popisovanou v kapitole 5.1 je nutná 

ochrana aktiv nacházejících se v rodinném domě. Jedná se o hmotný i nehmotný majetek 

mající pro majitele rodinného domu určitou hodnotu, jeho soupis je uveden v tabulce 2. 

Celková hodnota aktiv je tak nejvyšší možná majetková újma, která může vzniknout 

v následku majetkové trestné činnosti či požáru. U tohoto rodinného domu byla vyčíslena 

celková výše chráněných aktiv na 785 000 Kč, v položce „Elektronika“ je zahrnutý  

i nehmotný majetek v podobě počítačového softwaru. 

Tabulka 2 - Aktiva rodinného domu [autor] 

Garáž 

Osobní automobil Toyota 180 000 Kč 

Osobní automobil Volkswagen 130 000 Kč 

Historický motocykl Jawa 95 000 Kč 

Centrální vysavač 25 000 Kč 

Sportovní vybavení 80 000 Kč 

Nářadí a zahradní vybavení 15 000 Kč 

Dům 

Elektronika 195 000 Kč 

Pianino Scholze 22 000 Kč 

Šperky 13 000 Kč 

Starožitné pendlovky 20 000 Kč 

Domácí elektrospotřebiče 10 000 Kč 

Celková hodnota 785 000 Kč 

 

Aby bylo zabezpečení rodinného domu optimální a efektivní, uplatňuje se princip 

ALARA, kdy náklady na zabezpečení by neměly přesáhnout 10-15 % celkové hodnoty 

chráněných zájmů. [15] V tomto případě by cena za zabezpečení neměla přesahovat částku 

zhruba 118 000 Kč. Pro nejvhodnější rozložení nákladů proto byla provedena analýza 

bezpečnostních rizik, které se věnují následující kapitoly. 
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6.2 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků, rovněž Ishikawův diagram či diagram rybí kosti, je nástroj 

pro modelování rizik.  Jde o jednoduchý rozbor pro určení nejpravděpodobnější příčiny 

řešeného problému. Diagram vychází z principu, že každý problém má svou příčinu  

či kombinaci příčin a zaznamenává tak logickou vazbu mezi příčinou a následkem.  

U sestaveného diagramu tvoří následek pomyslnou hlavu rybí kosti a samotné kosti potom 

konkrétní příčiny spjatými s kategoriemi, tvořenými kostmi vedoucími od pomyslné páteře 

rybí kosti. [11]  

V aplikaci na problematiku ochrany objektů je problém tvořen narušením bezpečnosti. 

Nejpravděpodobnější příčiny vedoucí k tomuto problému tvoří překonání perimetrické 

ochrany, překonání plášťové ochrany, selhání lidského faktoru a působení vnějších vlivů. 

Překonání perimetrické ochrany lze dosáhnout překonáním oplocení,  

kdy nejpravděpodobnější příčinu bude tvořit nedostatečná výška oplocení či špatný stav 

oplocení. 

Překonání plášťové ochrany lze docílit buď překonáním oken či překonáním dveří.  

Tím je myšleno jejich vysazení, vyražení, rozbití jejich skleněné výplně či speciálně  

u dveří odvrtáním vložky zámku, použitím metody bumping nebo použitím planžety. 

Co se týče lidského faktoru, narušení bezpečnosti může způsobit nepozornost  

při odchodu z objektu, kdy majitel zapomene zamknout dveře nebo zavřít okna.  

Dále narušení bezpečnosti může být zapříčiněno ztrátou (odcizením) klíčů či důvěrou 

k cizím osobám, kdy může taktéž při nepozornosti cizí osoba vniknout do objektu 

například pod záminkou podomního prodeje. 

V neposlední řadě je potřeba myslet na působení vnějších vlivů, následkem kterých 

může nastat mimořádná událost. Jedná se zejména o povodeň či požár, který může být 

způsoben jak úmyslně, tak i neúmyslně.  

Všechny pravděpodobné příčiny vedoucí k problému jsou znázorněny v podobě 

diagramu na obrázku 7. 
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Obrázek 7 - Diagram příčin a následků [autor] 
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6.3 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Analýza způsobů a důsledků poruch, z anglického „Failure Mode and Effects 

Analysis“ (FMEA), je založena na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků,  

což umožňuje hledání dopadů a příčin na základě strukturovaně a systematicky vedených 

selhání. Metoda slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. 

Metoda vychází z rovnice (1), kdy výsledná míra rizika je rovna součinu jednotlivých 

parametrů uvedených v tabulce 3. [6], [22]  

         N   H (1) 

R – Výsledná (porovnatelná) míra rizika 

P – Pravděpodobnost vzniku rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 3 – Jednotlivé parametry metody FMEA [22] 

R 
Výsledná (porovnatelná) míra 

rizika 
N Závažnost následků 

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

4-10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda na majetku 

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

vyšší škoda na majetku 

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

vysoká škoda na majetku 

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

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost 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 
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V tabulce 4 byly k jednotlivým rizikům, stanoveným pomocí diagramu příčin  

a následků, přiřazeny parametry P, N, a H z tabulky 3 a na základě vzorce (1) byla 

vypočtena jejich výsledná míra R. Jednotlivá rizika poté byla v tabulce 4 pro přehlednost 

seřazena podle jejich výsledné míry od nejnepřijatelnějšího po nejbezvýznamnější. 

Tabulka 4 - Výsledná míra rizik vypočtených metodou FMEA a jejich kumulativní četnosti 

[autor] 

Riziko P N H R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R [%] 

Použití metody bumping 3 4 5 60 60 12,74 

Rozbití skleněné výplně dveří 5 4 2 40 100 21,23 

Rozbití skleněné výplně oken 4 5 2 40 140 29,72 

Vysazení dveří 3 4 3 36 176 37,37 

Vyražení dveří 3 4 3 36 212 45,01 

Použití planžety 3 4 3 36 248 52,65 

Odvrtání vložky zámku 3 4 3 36 284 60,30 

Nedostatečná výška oplocení 5 2 3 30 314 66,67 

Zkrat elektroinstalace 3 5 2 30 344 73,04 

Nezamknutí dveří 2 4 3 24 368 78,13 

Nedovření oken 2 4 3 24 392 83,23 

Vysazení oken 2 4 2 16 408 86,62 

Špatný stav oplocení 4 2 2 16 424 90,02 

Povodeň 2 5 1 10 434 92,14 

Úder blesku 1 5 2 10 444 94,27 

Úmyslné založení požáru 2 5 1 10 454 96,39 

Ztráta klíčů 1 3 3 9 463 98,30 

Důvěra k cizím osobám 2 2 2 8 471 100,00 

 
∑ R 471 
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Pro vyhodnocení přijatelnosti rizik bylo dále zapotřebí provedení výpočtu 

prostřednictvím Paretova principu 80/20. Podstatou tohoto principu je, že 80% problémů  

je způsobeno pouze 20% podílem příčin na nich se podílejících. Těchto 20%  

je označováno za životně důležitou menšinu, což při aplikaci tohoto principu v analýze 

rizik znamená, že právě tento podíl budou tvořit rizika nepřijatelná a bude potřeba  

se na ně zaměřit a snížit je pomocí navrhnutých opatření na přijatelnou míru.  

Pro uplatnění tohoto principu bylo užito výpočtu kumulativních a relativních 

kumulativních četností, které udávají procentuální zastoupení jednotlivých rizik.  

Výpočet vychází z rovnic (2) a (3). 

  i  nk

i

k  

 (2) 

Fi – Kumulativní četnost 

nk – Soubor hodnot 

  i 
 i

N
 (3) 

 i – Relativní kumulativní četnost 

Fi – Kumulativní četnost 

N – Rozsah souboru hodnot 
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Obrázek 8 - Paretův diagram a Lorenzova křivka [autor] 

 

Výsledkem této metody je výstup v podobě Paretova diagramu a Lorenzovy křivky,  

viz obrázek 8. Z tohoto výstupu lze konstatovat, že za nepřijatelná rizika se bude 

považovat použití metody bumping, rozbití skleněné výplně dveří, rozbití skleněné výplně 

oken, vysazení dveří, vyražení dveří, použití planžety, odvrtání vložky zámku, 

nedostatečná výška oplocení, zkrat elektroinstalace a nezamknutí dveří. 
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6.4 Analýza souvztažnosti 

Pro účely verifikace výstupu dat z předchozí metody jsem zvolila analýzu 

souvztažnosti. Tato analýza je vhodná pro posouzení celých objektů a vyhledává vzájemné 

vazby mezi riziky. [22] V tomto případě jsou použita stejná bezpečnostní rizika jako 

v předchozí metodě. Pro účely této analýzy však byly vyřazeny příčiny, které byly pomocí 

předchozí metody označeny za nevýznamné, a to důvěra cizím osobám, úder blesku  

a povodeň. Úder blesku a povodeň byly navíc vyřazeny záměrně, mohou totiž nastat zcela 

náhodně a bez vazby na ostatní příčiny, jsou tedy navíc pro tuto analýzu bezúčelné. 

Pro aplikaci této analýzy byla sestavena tabulka 5 se zdroji rizik v řádcích  

a sloupcích. Při vzájemném ovlivnění rizik se zvolila jednička, při neovlivnění nula.  

Po vyplnění celé tabulky byl proveden početní součet těchto rizik v řádcích a sloupcích  

a označen ∑Kar a ∑Kbr. Podle vzorců (4) a (5) byl dále proveden výpočet koeficientů  

Kar a Kbr, což jsou procentní zastoupení počtu rizik, byly nalezeny minimální a maximální 

hodnoty těchto zastoupení, Karmin a Kbrmin a výsledky byly zaneseny do tabulky 6. 

Pomocí těchto hodnot a spolehlivosti systému s=80% byly dále pomocí vzorců (6) a (7) 

vypočteny osy O1 a O2 matice.  

Výpočet koeficientů Kar a Kbr: 

 Kar  ∑Kar /(x 1)  100 (4) 

 Kbr  ∑Kbr /(x 1)  100 (5) 

Výpočet os matice: 

 O1 100   Karmax Karmin /100  s (6) 

 O2 100   Kbrmax Kbrmin /100  s (7) 
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Tabulka 5 – Vzájemné vazby jednotlivých rizik [autor] 

 
Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑Kar 

1 Nedostatečná výška oplocení Χ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 

2 Špatný stav oplocení 1 Χ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 

3 Vysazení dveří 0 0 Χ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

4 Vyražení dveří 0 0 1 Χ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

5 Použití metody bumping 0 0 0 0 Χ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

6 Použití planžety 0 0 0 0 0 Χ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

7 Odvrtání vložky zámku 0 0 0 0 0 0 Χ 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

8 Rozbití skleněné výplně dveří 0 0 1 1 0 0 0 Χ 0 0 1 0 0 0 0 3 

9 Rozbití skleněné výplně oken 0 0 0 0 0 0 0 0 Χ 1 0 1 0 0 0 2 

10 Vysazení oken 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Χ 0 0 0 0 0 1 

11 Nezamknutí dveří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χ 0 0 1 0 1 

12 Nedovření oken 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Χ 1 0 0 3 

13 Ztráta klíčů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Χ 1 0 2 

14 Úmyslné založení požáru 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Χ 1 4 

15 Zkrat elektroinstalace 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Χ 2 

 
∑ Kbr 1 1 4 3 2 2 2 6 6 4 5 1 2 6 1 

 

 

Tabulka 6 - Koeficienty jednotlivých rizik [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 min max 

Kar  64 71 14 21 7 7 14 21 14 7 7 21 14 29 14 7 71 

Kbr  7 7 29 21 14 14 14 43 43 29 36 7 14 43 7 7 43 

Výsledné hodnoty: 

Karmin=7 

Karmax=71 

Kbrmin=7 

Karmin=43 

O1=51 

O2=29 

Výstupem této analýzy je matice rizik, znázorněná na obrázku 9. Samotné osy O1  

a O2 dělí tuto matici na čtyři oblasti reprezentující závažnost rizik. Tyto jsou zobrazeny  

v tabulce 7.  
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Obrázek 9 - Matice rizik [autor] 

Tabulka 7- Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [22] 

I. Oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. Oblast Relativní bezpečnost 

Touto analýzou byla označena rizika za závažná nacházející se v I. a II. oblasti. 

Jedná se o riziko vysazení dveří, rozbití skleněné výplně dveří, rozbití skleněné výplně 

oken, vysazení oken, nezamknutí dveří a riziko úmyslného založení požáru. 

6.5 Vyhodnocení aplikovaných bezpečnostních analýz 

Pomocí diagramu příčin a následků byla určena nejpravděpodobnější rizika vedoucí 

k narušení bezpečnosti. Prostřednictvím analýzy způsobů a důsledků poruch z nich poté 

byla označena nepřijatelná rizika a analýzou souvztažnosti byly tyto výsledky následně 

verifikovány. Z aplikovaných analýz tedy vyplývá, že rizika, kterým je potřeba se nadále 

věnovat a navrhnout proti nim určitá opatření, se budou v první řadě týkat plášťové 

ochrany a možnosti vzniku požáru. 
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7 Návrh inovativního zabezpečení 

Z výsledků analýz, aplikovaných v předchozí kapitole vyplynulo, kterým problémům 

vedoucím k narušení bezpečnosti rodinného domu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Bezpečnostní analýzy poukázaly na rizika vedoucí k překonání plášťové ochrany,  

a to zejména překonání oken a dveří různými metodami a nezamknutí dveří, ale také  

na riziko požáru. V této kapitole se tedy budu zabývat návrhem inovativního zabezpečení 

rodinného domu prostředky fyzické ochrany, a to konkrétně návrhem inovativního 

mechanického zábranného systému a nového poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému. 

Pro návrh komplexního zabezpečovacího systému je potřeba posoudit několik faktorů, 

aby fungování systému a jeho prvků bylo co nejpříznivější a bezproblémové.  

Objekt je nejdříve potřeba zařadit do správného stupně zabezpečení posuzujícího  

typ zabezpečovaného objektu, potenciálního narušitele a také míru hrozícího rizika,  

dle tabulky 8 vycházející z ČSN EN 50131-1 ed. 2. Jelikož se v rodinném domě nachází 

cennější aktiva, dům tak náleží do nízkého až středního stupně zabezpečení.  

To znamená, že prostředky fyzické ochrany, které budou pro tyto účely navrhovány, musí 

spadat minimálně do stejné kategorie. Po zvolení odpovídajícího stupně zabezpečení  

tak lze dle tabulky 9 konstatovat, že rodinný dům musí být střežen minimálně na úrovni 

obvodových oken, dveří, ostatních otvorů a místností. V neposlední řadě je také potřeba 

posoudit, do jakého prostředí budou prvky navrhovány, logicky umístění vnitřního prvku 

do vnějších prostor nebude vhodné kvůli vnějším vlivům působících na tyto prvky. 
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Tabulka 8 - Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 [5] 

Stupeň Míra rizika Typ prostorů Typ útočníka 

1 Nízké 
Obytné objekty s méně 

cennými aktivy 

Útočník s malou znalostí PZTS 

(omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů) 

2 Nízké až střední 

Kancelářské prostory, 

obytné objekty, 

komerční prostory 

Útočník s omezenou znalostí PZTS 

(běžné nástroje a přenosné přístroje) 

3 Střední až vysoké 
Banky, objekty se 

zbraněmi, ceninami 

Útočník je obeznámen s PZTS 

(rozsáhlý sortiment nástrojů a 

přenosných elektronických zařízení) 

4 Vysoké 

Tajné archivy, muniční 

sklady, objekty 

národního a vyššího 

zájmu 

Útočník má podrobný plán vniknutí 

(kompletní sortiment zařízení a 

přístrojů, včetně prostředků pro 

náhradu prvků PZTS) 

 

Tabulka 9 - Minimální rozsah střežení podle stupňů zabezpečení [18] 

Možné narušení Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

Obvodové dveře O O OP OP 

Okna 
 

O OP OP 

Ostatní otvory 
 

O OP OP 

Stěny 
   

P 

Stropy nebo střechy 
   

P 

Podlahy 
   

P 

Místnosti T T T T 

O - Otevření, P - Průnik, T - past 

 

7.1 Návrh mechanického zábranného systému 

Jak již bylo řečeno, rodinný dům vykazuje nedostatky v obvodové a plášťové 

ochraně. Jedná se o nedostatečnou výšku oplocení a zastaralé dveře poskytující pouze 

základní ochranu. Podle požadavků pojišťoven na způsoby zabezpečení proti odcizení 

krádeží je vyžadován následující minimální způsob zabezpečení: oplocení s minimální 

výškou 180 cm a plné vstupní dveře se zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou  

a bezpečnostním kováním. [7] 
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Oplocení domu má výšku 170 cm, bylo by tedy vhodné zvýšit plot na 180 cm. 

Náklady na zvýšení plotu by však byly neekonomické vzhledem k určené výši nákladů  

na zabezpečení, proto tuto úpravu nedoporučuji. Doporučuji však do vstupních vrat 

nainstalovat cylindrickou vložku se zvýšenou ochranou z řady FAB 100, určenou  

pro zabezpečení plotových branek, a zadlabací zámek pro tuto vložku. Původní uzamykací 

systém byl doplněn rozetovým kováním, proto není nutné doplnění o nové.  

U vstupních dveří do garáže je nutná výměna starých prosklených dveří za dveře 

plné, které budou opatřené bezpečnostní cylindrickou vložkou s vysokou ochranou, řady 

FAB 200, tu je vhodné doplnit bezpečnostním kováním ROSTEX. Dohromady  

tak dokážou poskytnout ochranu proti odvrtání, metodě bumping a dalším metodám. 

Co se týče ochrany oken, bezpečnostní folie SCX poskytnou skleněným výplním 

dostatečnou ochranu proti průniku pachatele do objektu či proti neúmyslnému rozbití.  

Sklo při napadení sice praskne, ale folie ho udrží celistvé a také zabrání případnému 

pořezání o střepy. [9] Folie doporučuji nalepit do všech oken, kromě střešních, která jsou 

tvrzená.  

Vzhledem k tomu, že v domě se nachází cennosti a také místnost sloužící 

k podnikání, považuji za vhodné instalaci předmětové ochrany, a to trezoru, který poskytne 

ochranu těmto cennostem a také důležitým dokumentům majitele. Vybrala jsem nábytkový 

trezor TOSCANA-40M, který je dle výrobce vybaven kvalitní dvouplášťovou ocelovou 

konstrukci s ohnivzdornou drážkou. Trezor je na klíč, má bezpečnostní trezorový zámek 

s pancéřováním z manganové kalené oceli a poskytuje 2 kotvící body do podlahy  

a 2 do zadní stěny. [23]  

  



 

32 

 

7.2 Návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Pro instalaci PZTS do rodinného domu navrhuji použít poplachovou ústřednu 

SPECTRA SP7000 z řady PARADOX Security Systems od české firmy VARIANT plus. 

Tato ústředna je určena pro malé až střední objekty pro drátové řešení s možností připojení 

bezdrátové nástavby. Je možné ji rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému lze 

využívat až 32 uživatelských kódů. Součástí je také telefonní komunikátor pro komunikaci 

s pultem centralizované ochrany nebo s telefonem majitele. [12] 

Tato ústředna umožňuje rozdělení do různých režimů, a to na režim OFF, STAY, 

SLEEP,ARM či AREA. Při režimu OFF je střežení objektu vypnuto, narušení detektorů 

ústřednou ignorováno a po objektu je možné se volně pohybovat. Režim STAY rozděluje 

detektory do dvou skupin, jedna skupina je zařazena do střežení a tvoří plášťovou ochranu, 

druhá je ze střežení vyřazena. Tento režim tak umožňuje pohyb osob v objektu s ostrahou 

proti narušení z vnější strany. Režim SLEEP je podobný předchozímu, ale umožňuje 

střežení objektu v době spánku, kdy jsou střeženy všechny prostory kromě prostor, kde se 

majitel může nacházet. Při režimu ARM se předpokládá, že se v objektu nepohybují žádné 

osoby, celý systém je ve stavu střežení a na narušení reaguje poplachem. Kromě těchto 

režimů je také možné rozdělit ústřednu na dva podsystémy (režim AREA), kdy objekt je 

rozdělen na dvě samostatné části, které lze ovládat samostatně. [18] Příklad aplikace 

uvedených režimů je znázorněn na Obrázek 10. Použití těchto režimů navrhuji  

i pro zabezpečení vybraného rodinného domu. Při režimu STAY bude střežena garáž 

s kotelnou a bude hlídán plášť objektu. Režim SLEEP zde nemá smysl, vzhledem 

k dispozici domu. Koupelna je v jiném podlaží a na opačné straně domu než jsou pokoje, 

stejně tak jako kuchyně. Pokud se totiž budou chtít obyvatelé domu v noci napít či jít  

na WC, musí projít skoro všemi místnostmi. Režim ARM bude využit při nepřítomnosti 

obyvatel a všechny prvky střežení objektu budou zapnuté. 
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Obrázek 10 - Příklad aplikace režimů ústředny SPECTRA [2] 

Ústředna se dodává také s textovou klávesnicí s LCD, se zabudovanou bezdrátovou 

nadstavbou, díky níž je možné připojení všech bezdrátových prvků systémů. Klávesnice 

mimo jiné umožňuje zobrazování všech zón, prohlížení událostí ústředny  

a její programování. [12] Tato klávesnice bude umístěna za vstupními dveřmi do obytné 

části a doporučuji systém doplnit o druhou, bezdrátovou, umístěnou v garáži. Při příjezdu  

či příchodu garáží zde bude možné systém odstřežit a nevyhodnotí se tak poplach. 

Plášť objektu bude chráněn magnetickými kontakty, které budou umístěny  

na všechny otvíravé plochy – okna, dveře a garážová vrata v tomto případě. Magnetické 

kontakty jsou založeny na principu jazýčkového kontaktu spínaného magnetickým polem 

permanentního magnetu. Kontakty se tedy sepnou po přiložení magnetu, tedy při zavření 

křídla okna nebo dveří. U těchto kontaktů doporučuji zapuštěný typ, který se zavrtá  

do rámu a není vidět. Umístění na všechny otvíravé plochy se bude týkat pouze 1.NP, 

v 2.NP nejsou nutné. 

Střežení vnitřních prostor domu bude zajištěno pohybovými PIR detektory NV500, 

monitorujícími pohyb v hlídaném prostoru. Při navrhování je potřeba dodržet jisté 

doporučené zásady pro jejich správnou činnost. Jelikož detektor snímá infračervené pozadí 

a vyhodnocuje narušení při jeho změně, neměly by detektory směřovat proti zdrojům tepla 

jako horkovzdušné topení, kamna, krb a zejména proti oknům. Sluneční záření je totiž 

poměrně silný zdroj infračerveného záření a může tak docházet k falešným poplachům.[18] 

Detektory NV500 jsou rovněž vybaveny ochranou proti rušení a nastavitelnou citlivostí  

a ochranou proti falešným poplachům. [12] 
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Jelikož je nutné věnovat se i riziku požáru, budou v domě nainstalovány dva hlásiče 

požáru. Jeden kombinovaný opticko-kouřový a teplotní FDR-36 SHR v obytné části  

a jeden teplotní WH588P v garáži, vzhledem k jejímu účelu zde totiž není vhodný opticko-

kouřový. Oba hlásiče jsou určeny jako doplňkové prvky pro připojení na ústřednu PZTS. 

Teplotní hlásič stejně jako ostatní prvky v garáži budou bezdrátové, kvůli velké 

vzdálenosti od obytné části.  

Co se týče předmětové ochrany, vhledem k navrhované instalaci trezoru doporučuji 

doplnění o otřesový piezoelektrický detektor VIBRO. Vybraný detektor je určen  

pro kovové kryty a krabice, trezory, bezpečnostní a železné dveře, je řízen 

mikroprocesorem a umožňuje autokalibraci, je tedy možné nastavit intenzitu úderu  

a otřesů, při kterých má dojít k vyvolání poplachu. [12] 

Nakonec celý systém navrhuji doplnit signalizačními zařízeními, a to vnitřní piezo-

sirénou s červeným blikačem SA 913F, která bude varovat obyvatele domu při vyhlášení 

poplachu a venkovní bezdrátovou piezo-sirénu SR150-868 s optickou signalizací  

a ochranou proti sejmutí ze zdi, sejmutí krytu a vyšroubování pojistného šroubu krytu.[12] 

Bezdrátovou sirénu volím proto, že dům byl poměrně nedávno opatřen novou 

termofasádou a vedení kabelem zde není žádoucí. 

Aby se předešlo planým poplachům, doporučuji nastavit zpoždění na čidlech.  

To umožní majiteli odstřežit systém při příchodu či naopak, bez toho, aby byl čidly 

detekován.  Jako postačující zpoždění je vhodné nastavit 1 minutu. Při případném 

vyhodnocení poplachu bude využito možnosti propojení s telefonem majitele, o poplachu 

bude informován SMS.  Odstřežení a zastřežení bude řešeno přístupovými kódy. Aby si 

každý uživatel nemusel pamatovat svůj vlastní, bude nastaven jen jeden, stejný pro 

všechny. Kdyby tyto varianty nastavení majiteli nevyhovovaly, dají se dle jeho přání 

přizpůsobit.  

Návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému je zakreslen 

v půdorysech obou nadzemních podlaží, tyto dva návrhy lze nalézt v přílohách 2 a 3. 
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7.3 Náklady na zabezpečení 

V kapitole 6.1 byly stanoveny maximální náklady na zabezpečení na zhruba  

118 000 Kč. V tabulce 10 je uveden souhrn všech prvků zabezpečení včetně jejich 

nacenění. Ceny jsou převzaty z [9], [17], [20], [23]. Není zde však zahrnuta kabeláž a s ní 

související elektrikářské práce a dále montáž prvků PZTS. Dá se však říci,  

že i při připočtení těchto výloh náklady na zabezpečení nepřesáhnou stanovené náklady 

maximální. 

Tabulka 10 - Náklady na zabezpečení [autor] 

Název ks Cena/ks Cena celkem 

Bezpečnostní kování s vložkou FAB 200 1 2 650,00 Kč 2 650,00 Kč 

Vložka FAB 100 a zadlabací zámek 1 467,00 Kč 467,00 Kč 

Bezpečnostní folie SCX 9 990,00 Kč 8 910,00 Kč 

Trezor TOSCANA-40M 1 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 

Ústředna SPECTRA SP7000 s LCD 

klávesnicí a bezdrátovou nadstavbou 
1 6 617,00 Kč 6 617,00 Kč 

Bezdrátová LCD klávesnice K32 RF 1 3 024,00 Kč 3 024,00 Kč 

PIR detektor NV500 6 313,00 Kč 1 878,00 Kč 

Bezdrátový PIR detektor PMD2P 1 1 693,00 Kč 1 693,00 Kč 

Magnetický kontakt MINI-15 11 75,00 Kč 825,00 Kč 

Magnetický kontakt (garážová vrata)  

MET-44 
1 380,00 Kč 380,00 Kč 

Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní 

požární detektor FDR-36 SHR 
1 967,00 Kč 967,00 Kč 

Teplotní bezdrátový požární detektor 

WH588P 
1 1 765,00 Kč 1 765,00 Kč 

Siréna PZTS vnitřní SA 913F 1 277,00 Kč 277,00 Kč 

Siréna PZTS venkovní bezdrátová  

SR150-868 
1 3 629,00 Kč 3 629,00 Kč 

Otřesový piezoelektrický detektor VIBRO 1 725,00 Kč 725,00 Kč 

 
 

Cena celkem 42 307,00 Kč 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení vybraného rodinného domu,  

a to pomocí technických prostředků fyzické ochrany. Práce proto byla z praktických 

důvodů rozdělena do dvou částí, a to první, věnující se teoretické stránce zabezpečení 

objektů a druhé, věnující se její praktické stránce. 

V teoretické části byly zmíněny nejdůležitější právní předpisy a technické normy 

vztahující se k tomuto tématu a dále byl vysvětlen pojem fyzické ochrany a jednotlivé 

druhy fyzické ochrany a jejich využití.  

V praktické části byla zmíněna statistika majetkové trestné činnosti a byl podrobně 

popsán zabezpečovaný objekt včetně jeho současného stavu zabezpečení a chráněných 

aktiv. Z těch byla poté určena výše nákladů vyhrazených na zabezpečení a pro jejich 

efektivní rozložení byla provedena analýza bezpečnostních rizik. Jednalo se diagram příčin 

a následků, metodu FMEA a analýzu souvztažnosti. Diagram příčin a následků posloužil 

pro identifikaci a modelování rizik, metoda FMEA potom k samotnému určení 

nejzávažnějších rizik. Analýza souvztažnosti byla určena pro verifikaci předchozí metody. 

Výsledky analýzy bezpečnostních rizik upozornily zejména na nedostatky v plášťové 

ochraně. 

Díky těmto výsledkům bylo poukázáno na nejzávažnější rizika, pro které byla 

v podobě návrhu inovativního mechanického zábranného systému a poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému učiněna opatření. Byla tedy navrhnuta výměna 

zastaralých prvků za modernější a účinnější a také bylo přikročeno k návrhu nového 

zabezpečovacího systému. Návrh tohoto sytému poté byl zakreslen do půdorysů obou 

nadzemních podlaží a byly vyčísleny náklady potřebné k realizaci zabezpečení.  

Návrh zabezpečení rodinného domu byl proveden podle platných právních předpisů  

a technických norem, při realizaci tohoto návrhu tedy bude zaručeno, že bude efektivně 

sloužit svému účelu.   
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