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Úvod 

Jednou ze základních potřeb člověka podle Maslowovy pyramidy nejsou jen 

základní tělesné a fyziologické potřeby, ale i potřeba jistoty a bezpečí. Už od pradávna, 

kdy lidé začali vlastnit majetek, měli tendenci si ho chránit před nájezdy zlodějů. 

Nechránili tak pouze majetek, ale i své zdraví a zdraví svých blízkých.  

Stále větší požadavky jsou v dnešní době kladeny na ochranu majetku a to 

především z důvodu nárůstu kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti. Při správném 

návrhu je jedním z nejefektivnějších způsobů ochrany majetku instalace poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému. Takto lze s velkou úspěšností detekovat narušení 

zabezpečeného objektu a podniknout další kroky k ochraně majetku (např. vysláním 

bezpečnostních složek, nebo policie) popřípadě na dálku uzavřít daný objekt s narušitelem 

uvnitř a tím narušitele vydat bezpečnostním složkám. [1] 

V moji bakalářské práci se budu zabývat zabezpečením rodinného domu. 

V teoretické části se bude nacházet pět kapitol. V první kapitole popíši základní typy 

ochran, které jsou rozděleny do 4 skupin. V druhé kapitole vytvořím přehled norem ČSN 

EN 50130 až ČSN 50136, které se zabývají poplachovým systémem. Ve třetí kapitole 

vypíši důležité informace z normy ČSN EN 50131 Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Ve čtvrté kapitole se okrajově zmíním o vývoji poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémech. V poslední teoretické kapitole udělám statistiky krádeží vloupáním 

na území České republiky. Tyto informace budu čerpat s policejních statistik, které jsou 

uvedeny na webových stránkách. 

Praktická část bakalářské práce bude rozdělená na čtyři kapitoly. V první praktické 

kapitole a celkově v šesté popíši rodinný dům a jeho okolí. V sedmé kapitole udělám 

bezpečnostní analýzu kritických míst. Osmou kapitolu rozdělím na tři podskupiny a 

navrhnu klasickou, režimovou a technickou ochranu na můj daný rodinný dům. V poslední 

kapitole udělám finanční kalkulaci tří různých variant poplachových zabezpečovacích 

systémů.   



 9 

 

1 Základní druhy ochrany 

Pokud se bavíme o ochraně objektů a předmětů, rozdělujeme ochranu na 4. 

základní druhy, a to: 1. Klasická ochrana, 

  2. Režimová ochrana, 

  3. Fyzická ochrana,  

  4. Technická ochrana. 

Pro nejlepší zabezpečení se používají všechny čtyři druhy ochran a to vzájemně 

propojené. Stojí vždy mezi pachatelem a příslušnými chráněnými zájmy, které chceme 

zabezpečit.  

1.1 Klasická ochrana 

Jedná se o nejstarší typ ochrany, která spočívá v zajištění příslušného objektu 

mechanickým zařízením. Je to jednoduchá ochrana, která je překonatelná. Jedná se o 

vytváření různých překážek či zábran, které pachateli znemožní nebo alespoň značně ztíží 

dosažení jeho cílů. Překážky a zábrany odpovídají samozřejmě technické úrovni své doby. 

Příklad běžných zábran a překážek: ploty, vodní příkopy, pevnosti na těžce přístupných 

místech, mříže, trezory, různé typy zámků, zdi, střechy, podlahy, okna a dveře objektů. 

[17] 

Tyto mechanické zabezpečovací prvky nestačí k ochraně svého majetku, ale jsou 

brány tak, že mají pachatele zpomalit nebo odradit od trestné činnosti. Dále je posuzujeme 

podle doby, po kterou jsou schopny odolávat útokům pachatelů, než dojde k jejich 

překonání. [17] 

Klasickou ochranu můžeme ještě rozdělit na:  

 Obvodovou ochranu – zde zařazujeme území a prostor kolem 

chráněného objektu. V dnešní době se jedná o ploty, brány, vrata, turnikety atd. 

 Plášťovou ochranu – zde se jedná o zabránění vstupu do objektů. 

V dnešní době se jedná především o podlahy, stěny, střechy, okna a dveře.  
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 Předmětovou ochranu – zde zařazujeme především prostředky, které 

mají ochránit vybrané předměty. V dnešní době se jedná o trezory, skříňky, 

schránky atd. [17] 

1.1.1 Plášťová ochrana  

Odolnost proti vloupání v plášťové ochraně najdeme v normě ČSN EN 1630. 

Norma „ČSN EN 1630 – Dveře, okna lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost 

proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o 

vloupání“ nezahrnuje odolnost zámků a cylindrických vložek, ani napadení elektronických 

výrobků odolných proti vloupání použitím metod napadení. Tato norma se zabývá 

především odolnosti proti manuálním pokusům vloupáním a hodnocením. [5] 

Norma „ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – 

Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace“ určuje požadavky a systém klasifikace 

vlastností odolnosti proti vloupání. Norma nezahrnuje odolnost zámků a cylindrických 

vložek, ani napadení elektronických výrobků odolných proti vloupání použitím metod 

napadení. [5] 

1.2 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří soubor organizačně administrativních opatření a věcných 

opatření k zajištění požadovaných podmínek, které mají sladit fungování celého 

zabezpečovacího systému. Tato ochrana zajišťuje řádné funkce ostatních druhů ochrany a 

jejich propojení. Problémem režimové ochrany není vytvoření pravidel, podmínek a 

směrnic, ale donutit lidi, kteří se pohybují vně objektu, aby dodržovali určitá pravidla. To 

se může podařit pouze v případě, když všechny osoby budou dodržovat režimová opatření. 

Vedení firmy by mělo tyto opatření podporovat a dohlížet na jejich správnost. Režimová 

opatření dělíme na:  

 Vnější režimová opatření, 

 Vnitřní režimová opatření. 

Ve vnějším režimovém opatření se řeší vstupní a výstupní podmínky chráněného 

objetu. Jedná se o prostory, kterými se můžou osoby a vozidla dostat do objektu a kudy jej 

opustit. Jsou to hlavně osobní, nákladové a železniční brány, prostupy pro lanovou dráhu, 

ale i propusti řek a potoků, kanalizace, kabelové šachty, ventilační šachty, šachty 
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teplovodů atd. Vnější režimová opatření přesně stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo 

nesmí do objektu těmito cestami vstupovat nebo jej opouštět. Dále stanoví konkrétní 

kontrolní opatření, která jsou obvykle řešena fyzickou ostrahou.  

Ve vnitřním režimovém opatření se řeší převážně dodržování následujících 

směrnic:  

 způsob příjmu, skladování a výdeje materiálů, od přijetí až do 

opuštění objektu, 

 omezení pohybu osob a vozidel po objektu a další omezení vstupu 

v objektu do zvláštních prostorů, kde se může nacházet elektronické zábrany nebo 

fyzická ostraha, 

 udržování dobrého stavu ohrazení, popřípadě druhého vnitřního 

oplocení, které umožňuje do chráněného prostoru vpouštět psy, 

 zajištění osvětlení, vytvoření režimu strážních věží s fyzickou 

ostrahou a vytvoření bariér, které signalizují přiblížení živého objektu nebo 

mechanického prostředku. [17] 

1.3 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je převážně prováděná vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací 

službou či policisty. Jedná se o završení ochrany. Hlavním úkolem je zabezpečení, 

ochrana, bezpečnost a veřejný pořádek v objektu, majetku a osob. Vyhláška č. 135/1982 

Sb. stanovovala práva pracovníků fyzické ochrany, ale v roce 1991 byla zrušena a 

v dohledné době nevypadá, že by byla legislativa znovu zavedena. Fyzická ochrana na 

rozdíl od ostatních ochran patří mezi ty dražší, protože i po zavedení této ochrany, jsou pak 

vysoké výdaje na mzdy hlídačů. Proto je důležité kombinovat všechny prostředky ochrany, 

aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivnosti za přijatelné náklady.  

Fyzická ochrana zahrnuje ochranu a ostrahu: přepravy finančních hotovostí a 

zbraní,majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných, osob. Dále zajišťují 

výjezdy a zásahy při poplachu prostřednictvím pultu centralizované ochrany a zajištění 

pořadatelské služby na místech veřejných shromáždění a akcí.  
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Hlavními úkoly ostrahy jsou: 

 kontrolní a propustková služba – slouží k monitorování a zabránění vstupu a 

výstupu nežádoucích osob a vozidel, vnášení a vynášení materiálu, 

 střežení objektů a prostorů strážní službou – jedná se o pohyblivá, pevná nebo 

pochůzková stanoviště,  

 kontrolní činnost – slouží k zabránění rozkrádání a ničení majetku, 

 realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, 

 realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení, 

 zadržení pachatele a následné předání Policii ČR, 

 zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod.  

[14] , [15] 

1.4 Technická ochrana 

 Technickou ochranu řadíme mezi nejnovější ochranu a z hlediska vývoje se 

neustále zlepšuje neskutečnou rychlostí. Z hlediska dnešních požadavků i technických 

možností a v návaznosti na rychlost zákroku zásahové jednotky patří mezi nejspolehlivější 

a nejhůře překonatelné. Díky těmto vlastnostem účinně doplňují dosavadní systém klasické 

ochrany a také zefektivňuje fyzickou ochranu. Technická ochrana sama o sobě není 

ochranou v pravém slova smyslu, ale má odstrašující účinek neboli preventivní účinek. 

Obecně se dá říct, že jde o detekční systém který zajišťuje a předává informace o situaci 

v chráněném objektu. Poplachové systémy najdeme v normě ČSN EN 5013x-y.  
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2 Normy ČSN EN 5013x-y 

Rozdělení: 

 ČSN EN 50130-y – Poplachové systémy 

 ČSN EN 50131-y – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy 

 ČSN EN 50132-y – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 

 ČSN EN 50133-y – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikací 

 ČSN EN 50134-y – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci 

 ČSN EN 50136-y – Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a 

zařízení 

 

„y“ představuje části norem  
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3 Norma ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy 

 Norma ČSN EN 50131-1 rozlišuje poplachové systémy pro detekci vniknutí a 

poplachové systémy pro detekci přepadení. V normě jsou zavedeny nové zkratky: 

 IAS – Intruder Alarm System = PZS – poplachové zabezpečovací systémy,  

 I&HAS – Intruder and Hold-up Alarm System = PZTS – poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, 

 HAS – Hold-up Alarm System = PTS – poplachové tísňové systémy, 

ARC – Poplachové přijímací centrum, 

 ACE – Doplňkové ovládací zařízení, 

 ATS – Poplachový přenosový signál, 

 ATE – Poplachové přenosové zařízení, 

 CIE – Ústředna PZTS 

 WD – Výstražné zařízení, 

 PS – Napájecí zdroj, 

 SPT – Komunikátor střeženého objektu. 

Místo zkratky EZS (elektronické zabezpečovací systémy) se používají zkratky 

PZTS, PZS a PTS. 

Norma ČSN EN 50131 je součástí souboru norem a technických specifikací EN 

50131  „Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, sestávající 

z následujících částí:  

 Část 1 – Systémové požadavky  

 Část 2-2 – Požadavky na pasivní infračervené detektory 

 Část 2-3 – Požadavky na mikrovlnné detektory 

 Část 2-4 – Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory 
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 Část 2-5 – Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové 

detektory  

 Část 2-6 – Požadavky na kontakty otevření (magnetické) 

 Část 2-7 – Detektory vniknutí – detektory rozbíjení skla akustické nebo otřesové 

 Část 3 – Ústředny EZS  

 Část 4 – Výstražná zařízení 

 Část 5-3 – Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

 Část 6 – Napájecí zdroje 

 Část 7 – Pokyny pro aplikace 

 Část 8 – Zabezpečovací zamlžovací zařízení 

PZTS musí v souladu s jeho konfigurací obsahovat funkce specifikované v této 

normě pro detekci vniknutí a/nebo aktivace tísňových prostředků, zpracování informací, 

vyhlášení poplachů a prostředky k ovládání. Mohou být v PZTS použity i další funkce, za 

předpokladu, že nebudou negativně ovlivňovat povinné funkce. Komponenty obsažené 

v systému musí být klasifikovány v souladu s jejich odolností vůči vlivům prostředí a 

děleny podle jejich provedení do stupňů zabezpečení. Komponenty v rámci systému musí 

být navzájem kompatibilní a musí být voleny v souladu se stupněm zabezpečení a 

příslušnou třídou prostředí. [2] 

3.1 Stupně zabezpečení  

Norma udává 4 stupně zabezpečení, přičemž nejnižší je stupeň 1 a nejvyšší stupeň 

4. Každá PZTS musí být zařazen do jednoho ze 4 stupňů a musí odpovídat komponentě 

s nejnižším stupněm zabezpečení. Stupeň zabezpečení by měl být volen v návaznosti na 

analýzu rizik, přesto že to norma neudává. 

Stupeň 1: Nízké riziko – pachatel má malou znalost PZTS a má omezený sortiment 

nástrojů. 

Stupeň 2: Nízké až střední riziko – pachatel má malou znalost PZTS a používá běžné 

nářadí. 
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Stupeň 3: Střední až vysoké riziko – pachatel je obeznámen s PZTS  a používá běžné 

nářadí. 

Stupeň 4: Vysoké riziko – zabezpečení má vyšší prioritu před ostatními hledisky, pachatel 

je schopný zpracovat podrobný plán vniknutí a má kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků pro náhradu rozhodujících komponentu PZTS. [2] 

3.2 Třídy prostředí 

V jednotlivých produktových normách jsou popsány požadavky na zkoušky vlivu 

prostředí na komponenty PZTS. Komponenty se zařazují do jedné ze čtyř prostředí. Norma 

ČSN EN 50130-5 popisuje způsob zkoušení komponent a je určena pro výrobce. [2] 

Tab.č.1 – Třídy prostředí 

Stupeň Prostředí Vliv prostředí Rozmezí 

teplot  

Max. 

Vlhkost 

I Vnitřní Vyskytující se ve vnitřních 

prostorách 

+5°C až 

+40°C 

 75% 

II Vnitřní - všeobecné  Obvykle ve vnitřních prostorách, 

kde není stálá teplota 

-10°C až 

+40°C 

75% 

III Venkovní - chráněné 

nebo extrémní vnitřní 

podmínky 

Vně budov, přičemž nejsou plně 

vystaveny povětrnostním vlivům 

-25°C až 

+50°C 

75% až 

85% 

IV Venkovní - všeobecné Vně budov, přičemž jsou plně 

vystaveny povětrnostním vlivům 

-25°C až 

+50°C 

85% až 

95% 

 

3.3 Funkční požadavky 

 Detekce vniknutí – detektory jsou konstruovány a instalovány tak, aby byla 

zajištěna maximální detekce vniknutí pachatele a minimální riziko planých poplachů. 

Signál nebo zprávu musí vysílat po požadovanou dobu aby postačovala k uskutečnění 

komunikace. 
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 Tísňový prostředek – spuštění – pokud je to žádoucí v daném prostředí měla by 

PZTS  obsahovat tísňové prostředky, které by měly mít opatření k náhodnému spuštění. 

Signál nebo zprávu o tísňovém poplachu nebo o aktivním stavu musí vysílat po 

požadovanou dobu aby postačovala k uskutečnění komunikace.  

 Detekce sabotáže – všechny komponenty PZTS by měly být konstruovány tak, aby 

zajišťovaly detekci sabotáže. Signál nebo zprávu o sabotáži musí vysílat po požadovanou 

dobu aby postačovala k uskutečnění komunikace.  

 Rozpoznání poruch – v závislosti na stupni zabezpečení existují prostředky 

k rozpoznání poruchových stavů. Poruchy: detektor, tísňové prostředky, základní a 

náhradní napájecí zdroj, propojení, poplachový přenosový systém a výstražné zařízení jsou 

povinné a další poruchy jsou už jen volitelné. Signál nebo zprávu o poruše musí vysílat po 

požadovanou dobu aby postačovala k uskutečnění komunikace. 

 Zakrytí (maskování) – stupně zabezpečení 3 a 4 v PZTS jsou detektory pohybu 

vybaveny prostředky pro detekci zakrytí (maskování).  

 Snížení dosahu detektoru pohybu – stupeň zabezpečení 4 v PZTS jsou detektory 

pohybu vybaveny prostředky pro detekci snížení dosahu. 

 Provoz – PZTS se navrhuje tak, aby byla minimalizována možnost vyvolání 

planého poplachu uživatelem.  

 Přístupové úrovně – máme čtyři stupně, které určují schopnost uživatelů k přístupu 

ke komponentům systému a k ovládacím prvkům. První přístupová úroveň je pro 

kohokoliv a nemá žádná omezení přístupu. Druhá úroveň je pro uživatele, který obsluhuje 

systém a funkce ovlivňující provozní stav aniž by došlo ke změně konfigurace PZTS. 

Přístup k druhé úrovni musí byt vymezen prostřednictvím klíče nebo kódu a nesmí 

umožnit přístup k úrovni 3 a 4. Úroveň číslo tři je pro servisní techniky, kteří můžou 

zasahovat do konfigurace PZTS s výjimkou zásahu do konstrukce zařízení.  Přístup ke třetí 

úrovni musí byt vymezen prostřednictvím klíče nebo kódu a nesmí umožnit přístup 

k úrovni 4. Úroveň číslo čtyři je určena pro výrobce zařízení, kteří mají přístup 

k součástkám umožňujícím změnu konstrukce zařízení. Přístup k čtvrté úrovni musí byt 

vymezen prostřednictvím klíče nebo kódu. Přístup k úrovním 3 a 4 musí být zamezen do 

doby než přístup povolí uživatel 2 úrovně a přístup ke 4 úrovni vyžaduje oprávnění 

uživatelem 3 úrovně.  
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 Oprávnění – povolení přístupu k funkcím PZTS musí byt omezeno použitím 

opravňujících kódů nebo ekvivalentních prostředků.  

 Nastavování stavu střežení a stavu klidu – musí byt omezen pouze na uživatele 

s příslušnou úrovni přístupu. Nastavení do stavu střežení musí být dosaženo opravňujícím 

postupem za předpokladu, že je systém nebo jeho část v normálním stavu. Do stavu 

střežení je zamezeno zasahovat za podmínek: detektor vniknutí v poplachovém stavu, 

tísňový prostředek v aktivním stavu, zakrytý detektor pohybu, snížení dosahu detektoru 

pohybu, porucha detektoru vniknutí, stav sabotáže, poruchy propojení, porucha základního 

a náhradního napájecího zdroje, porucha poplachového přenosového systému, porucha 

výstražného zařízení a ostatní poruchy. Nastavení stavu klidu je proveditelné pouze 

oprávněným postupem.  

 Obnovení stavu – PZTS musí mít prostředky k obnovení stavu PZTS a přístup 

k prostředkům pro obnovení stavu musí být vyhrazen uživatelům s přístupovou úrovní.  

 Blokování činnosti – PZTS může mít prostředky k blokování činnosti některých 

funkcí a přístup by měl být omezen pro uživatele s úrovní přístupu 2 a 3.  

 Vypnutí – PZTS může mít prostředky k vypnutí činnosti některých funkcí a přístup 

by měl být omezen pro uživatele s úrovní přístupu 2 a 3. 

 Testování – uživatel s úrovní 2 by měl mít prostředky k provádění testů detektorů 

vniknutí a tísňových prostředků za předpokladu, že tyto testy nebudou destruktivní.  

 Další funkce – zpracování, poplachové signály nebo zprávy, tísňové signály nebo 

zprávy, signály nebo zprávy sabotáží, signály nebo zprávy poruchy, signály nebo zprávy 

zakrytí, signály nebo zprávy snížení dosahu, indikace, hlášení, zabezpečení proti sabotáži, 

propojení, časové závislosti činnosti PZTS, paměť událostí. [2] 

3.4 Napájení  

Napájecí zdroje musí splňovat požadavky EN 50131-6. Použitý zdroj musí 

odpovídat stupni zabezpečení a třídě prostředí. Napájecí zdroje rozdělujeme do tří typu, a 

to: 

 Typ A – Základní napájecí zdroj (např. síťový zdroj) a náhradní napájecí zdroj 

dobíjený (např. dobíjený akumulátor),  
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 Typ B – Základní napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj nedobíjený (např. 

nedobíjený akumulátor), 

 Typ C – Základní zdroj napájení s omezenou kapacitou (např. baterie). 

Napájecí zdroj musí být schopný zajišťovat energii pro PZTS po celou dobu a to i 

během dobíjení akumulátorů. Když dochází ke změně napájení ze základního zdroje na 

náhradní zdroj a zpět, nesmí se vyvolat poplachový stav a ani nijak ovlivnit PZTS. 

Napájecí zdroj typu A a B má náhradní napájecí zdroj, který má být schopen napájet PZTS 

v případě výpadku po dobu stanovenou v tabulce. [2] 

Tab.č.2 – Typy zdroje 

Zabezpečení / 

Zdroj 

Stupeň 1 

h 

Stupeň 2 

h 

Stupeň 3 

h 

Stupeň 4 

h 

Typ A 24 24 60 60 

Typ B 24 24 120 120 

Typ C 720 720 720 720 

3.5 Provozní spolehlivost 

 Použité komponenty v PZTS musí být jasně a jednoznačně označeny a logicky 

uspořádány tak, aby se minimalizovala možnost nesprávné činnosti. Komponenty musí 

odpovídat příslušným normám. Návrh a konfigurace musí zajistit funkčnost PZTS podle 

norem a snažíme se toho dosáhnout: 

- pravidly pro návrh a montáž, 

- pravidly pro nastavení a údržbu, 

- správným zpracováním, 

- navrženým softwarem, 

- konstrukcí zajišťující  vysoký odstup signálu od šumu, 

- součástkami pracujícími v rozsahu specifikace, 

- testování funkcí, 

- monitorováním funkce, neboli obvodem dohledu (watchdog).  
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4 Vývoj zabezpečovacích systémů u nás a v zahraničí 

První elektrická zabezpečovací signalizace byla na světě již čtvrt století před 

vynálezem žárovky a nebylo to vůbec snadné. Nikdo v té době totiž nevěřil, že při otevření 

okna v přízemí začne zvonit zvonek v patře. Jeho průkopník Erwin T. Holmes tak vyrobil 

model domu s fungujícím poplašným zařízením. Časem vytvořil systém indikující stav 

jednotlivých zabezpečených oken nebo dveří a byl schopen tento systém programovat na 

zapínaní a vypínaní ve stanovenou dobu. Uvedl tak do provozu první centrály elektrické 

ochrany v Bostonu a v New Yorku. [7] 

Po dlouhá desetiletí se pro elektrické zabezpečovací signalizace používaly různé 

druhy spínacích a rozpínacích kontaktů, často ve spojení s nástražným drátem. Teprve na 

začátku 20. století se objevila elektromechanická čidla založená na principu setrvačnosti. 

Až do 50. let 20. století fungovaly zabezpečovací ústředny na základě relé. Teprve po 

druhé světové válce vznikly nové druhy čidel, které souvisely s rozvojem výpočetní 

techniky a celkovou elektronizací. Objevily se elektronická čidla, prostorová čidla a 

mikrovlnná čidla. Následně se objevily pasivní infračervené čidla, která patří dodnes 

k nejúspěšnějším zabezpečovacím prvkům. V poslední době se neustále rozvíjejí 

biometrické systémy, které využívají anatomické a fyziologické vlastnosti člověka k jeho 

identifikaci. [7] 

 První větší zmínka o použití poplašných zařízení v Československém státu je v roce 

1933, kdy byly instalované automatické poplašné telefonní hlásiče. Rozmach těchto 

systémů u nás nastal ve 20. století 50tých let, kdy se začala zařízení instalovat 

v bankovním odvětví. Od roku 1950 se vyráběly elektrické zabezpečovací systémy ve 

firmě Tesla Jihlava. Časem začaly tyto systémy vyrábět další firmy jako např.: Tesla 

Lanškroun, Tesla Liberec, Metra Blansko, Rozvoj Košice a další. Významným krokem 

byla centralizace ochrany objektů. V roce 1986 byla vydaná norma ČSN 33 4590 – 

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, která určovala pravidla v projekční a 

montážní činnosti. Do roku 1989 byly u nás kladen důraz na mechanické zábranné 

systémy. Až v tomto roce, kdy nastal převrat, se začaly dovážet výrobky ze západu. 

V dnešní době elektroniky mají všechny vyspělé státy téměř stejné komponenty a rozdíly 

jsou minimální. Takže co se používá u nás v poplachovém zabezpečovacím a tísňovým 

systému se používá v zahraničí a naopak. [17] 
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5 Statistika krádeží vloupáním  

5.1 Krádeže vloupáním do rodinných domů na území české republiky 

Tab.č.3 – Krádeže vloupáním do rodinných domů 

Rok Zjištěno Objasněno Dodatečně objasněno 

2010 5374 1206 205 

2011 5257 1204 271 

2012 5479 1122 225 

2013 6671 1638 392 
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Graf č.1 – Počet zjištěných a objasněných krádeží 

Počet krádeží vloupáním do rodinných domů neustálé stoupá, jak můžeme názorně 

vidět v tabulce. V roce 2010 bylo zjištěno 5374 vloupání do rodinných domů zatím co 

v roce 2013 bylo zjištěno již 6671 vloupání. Graf nám názorně ukazuje že v letech 2010 až 

2012 je počet krádeží vloupáním v téměř stejném počtu. V roce 2013 však došlo 

k významnému nárůstu zjištěných krádeží. Objasněné krádeže kopírují tendenci zjištěných 

krádeží avšak v mnohem menším měřítku. 
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5.2 Krádeže vloupáním do rodinných domů v Moravskoslezském kraji 

Tab.č.4 - Krádeže vloupáním do rodinných domů v Moravskoslezském kraji 

Rok Zjištěno Objasněno Objasněno v % 

2010 457 124 27,13 

2011 577 129 22,36 

2012 670 102 15,22 

2013 824 263 31,92 
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Graf č.2 – Počet zjištěných a objasněných krádeží v Moravskoslezském kraji 

 

V tabulce číslo 4 vidíme krádeže vloupáním do rodinných domů 

v Moravskoslezském kraji. Bohužel mají zjištěné krádeže neustále stoupající tendenci a 

proto je při stavbě domu nutno počítat i s potřebným zabezpečením majetku. Na základě 

těchto informací se majitel rodinného domu rozhodl mimo jiné i pro poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém.  
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6 Popis rodinného domu a okolí 

6.1 Popis lokality 

Objekt se nachází ve městě Šenov, které se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v okrese Ostrava-město. Katastr Šenova o rozloze 1663 ha tvoří z 900 ha zemědělská půda 

a z 430 ha lesy. Šenov se nachází mezi Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem 

v nadmořské výšce 255 m. Žije zde přibližně 6050 obyvatel, bydlících převážně 

v rodinných domech. Město je charakteristické klidnější domovou a vilovou zástavbou.  

 

 

Obr.č.1 – Google mapa zobrazující město Šenov a okolí 

6.2 Popis objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, kde se budou provádět terénní úpravy a výstavba 

plotu. Rozloha pozemku, na kterém je objekt postaven je 3440 m
2
. Zastavěná plocha činí 

120 m
2
. Jedná se o jednogenerační dům se dvěmi nadzemními podlažími. Obytná plocha 

prvního nadzemního podlaží činí 92 m
2 

a druhého nadzemního podlaží 90,76 m
2
.Celková 

obytná plocha činí 182,76 m
2
. Rozlohy jednotlivých pokojů jsou uvedeny v technických 

výkresech, které jsou přílohami. K rodinnému domu vede obecní cesta. Dům se nachází na 

konci této cesty. Objekt má celkem tři vchody kterými se dá vstupovat. Prvním vchodem, 
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jsou hlavní dveře na východní straně objektu, jimiž se dostanete do chodby v prvním 

nadzemním podlažím. Z chodby se poté dostanete do celého prvního nadzemního podlaží a 

ke schodům do druhého nadzemního podlaží. Druhý vchod se nachází na západní straně. 

Třetí a poslední vchod se nachází na jižní straně a jedná se o balkónové dveře, které vedou 

z obývacího pokoje na terasu. Další možný průnik do rodinného domu jsou okna. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází 8 oken. V druhém nadzemním podlaží se nachází 

4 okna, 4 střešní okna a jeden střešní výlez.  
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7 Bezpečnostní analýza kritických míst 

Cílem bezpečnostní analýzy kritických míst je optimalizace návrhu a zároveň snížení 

počtu změn ve fázi realizace. Provedl jsem proto identifikaci nebezpečí, viz. tabulka č. 5 

níže a určil míru rizika, pravděpodobnost vzniku a existence rizika, závažnost následků a 

odhalitelnost rizika. Na základě výše rizika v posledním sloupci je potřeba stanovit 

potřebná opatření, aby došlo ke zlepšení návrhu.  

Tab.č.5 – Výpočet míry rizika 

č.p. identifikace nebezpečí P N H R 

1 nedostatek financí na stavbu plotu 3 5 1 15 

2 poškození plotu přírodní katastrofou 1 2 1 2 

3 poškození plotu lidským faktorem 2 2 4 16 

4 překonání plotu přelezením 3 3 4 36 

5 nefunkčnost brány (zůstane otevřená) 1 4 1 4 

6 nezamčení branky 5 4 3 60 

7 nezavřená okna 5 4 2 40 

8 rozbití skleněných výplní oken 4 5 2 40 

9 vypáčení oken 2 5 2 20 

10 ztráta nebo získání klíčů 3 5 3 45 

11 překonání vchodových dveří silou 2 5 2 20 

12 nezamčené vchodové dveře 5 4 3 60 

13 překonání balkónových dveří silou 2 5 2 20 

14 otevřené balkónové dveře 5 4 2 40 

15 nezajištěný trezor 3 3 1 9 

16 výpadek elektřiny 2 2 2 8 

17 nefunkčnost náhradního zdroje elektřiny 1 2 1 2 

18 porucha poplachového zabezpečovacího systému 1 5 1 5 

19 překonání poplachového zabezpečovacího systému 1 5 5 25 

20 získání číselného bezpečnostního kódu třetí osobou 2 5 5 50 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

R – míra rizika 

R=P*N*H 
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Nejvyšší míru rizika představují v této analýze body, které jsou ovlivněny lidským 

faktorem. Jedná se o nezamčení branky a nezamčení vchodových dveří. Pokud pomineme 

důslednost osob žijících v rodinném domě, tak opatření pro tyto rizika jsem navrhl 

především ve variantě Profi. Jedná se o dálkový ovladač, kdy si majitelé mohou dálkově 

zapnout poplachový zabezpečovací systém (v případě, že by zapomněli zamknout i 

zapnout poplachový zabezpečovací systém). V případě nezamčení dveří a branky sice 

zloději vniknou do rodinného domu, ale systém spustí poplach a odešle signál o poplachu 

na pult centrální ochrany. Bezpečností služba v tomto případě vyjíždí k zásahu a zloděje 

zadrží. Dalším možným opatřením na chybu lidského faktoru by mohl být checklist u 

vchodových dveří, který by připomínal uzamčení vchodových dveří a branky.  

Následující tabulka představuje výpočet kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti jednotlivých nebezpečí. 

 

VZOREČKY: 

n – kumulativní četnost 

n1=R1 

n2=R1+R2 

n3=R1+R2+R3 

ni=R1+R2+R3+….+Ri 

 

r – relativní kumulativní četnost 

r1=(n1/∑ni) * 100% 

r2=(n2/∑ni) * 100% 
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Tab.č.6 – Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost 

č.p.   R 

Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost v % 

6 nezamčení branky 60 60 11,61% 

12 nezamčené vchodové dveře 60 120 23,21% 

20 

získání číselného bezpečnostního 

kódu třetí osobou 50 170 32,88% 

10 ztráta nebo získání klíčů 45 215 41,59% 

7 nezavřená okna 40 255 49,32% 

8 rozbití skleněných výplní oken 40 295 57,06% 

14 otevřené balkónové dveře 40 335 64,80% 

4 překonání plotu přelezením 36 371 71,76% 

19 

překonání poplachového 

zabezpečovacího systému 25 396 76,60% 

9 vypáčení oken 20 416 80,46% 

11 překonání vchodových dveří silou 20 436 84,33% 

13 překonání balkónových dveří silou 20 456 88,20% 

3 poškození plotu lidským faktorem 16 472 91,30% 

1 nedostatek financí na stavbu plotu 15 487 94,20% 

15 nezajištěný trezor 9 496 95,94% 

16 výpadek elektřiny 8 504 97,49% 

18 

porucha poplachového 

zabezpečovacího a tísňového 

systému 5 509 98,45% 

5 

nefunkčnost brány (zůstane 

otevřená) 4 513 99,23% 

2 

poškození plotu přírodní 

katastrofou 2 515 99,61% 

17 

nefunkčnost náhradního zdroje 

elektřiny 2 517 100,00% 

 

Pro větší názornost a přehlednost jsem vytvořil Paretovu analýzu, která pomáhá 

stanovit priority odstraňování hlavních problémů. Paretova analýza definuje, že 80% 

následků je způsobeno 20% příčin. To znamená, že 80% vykradení je v našem případě 

způsobeno 20% příčin. Mezi těchto 20% příčin patří: nezamčení branky, nezamčené 

vchodové dveře, získání číselného bezpečnostního kódu třetí osobou, ztráta nebo získání 

klíčů, nezavřená okna, rozbití skleněných výplní oken, otevřené balkónové dveře, 

překonání plotu přelezením, překonání poplachového zabezpečovacího systému, vypáčení 

oken.  
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 Opatření na nezamčení branky a vchodových dveří jsme probrali již v bezpečnostní 

analýze kritických míst viz. výše. 

 K opatřením na získání číselného bezpečnostního kódu třetí osobou můžeme 

zařadit pravidelné aktualizace číselného kódu a očištění klávesnice k zamezení 

viditelně často používaných číselných kombinací.  

 Opatření ke ztrátě nebo získání klíčů je výměna zámků. 

 Opatření nezavřených oken může být rovněž checklist u vchodových dveří, který se 

bude kontrolovat při každém odchodu z domu. 

 Rozbití skleněných výplní oken – ikdyž budou skleněné výplně oken rozbity, bude 

spuštěn poplachový zabezpečovací systém díky detektoru tříštění skel, který je 

zahrnut ve variantě Profi. 

 Otevřené balkónové dveře budou hlídány rovněž ve variantě Profi pomocí 

magnetického čidla. 

 Riziko překonání plotu přelezením je sníženo pomocí výšce plotu. 

 Překonání poplachového zabezpečovacího systému lze částečně zamezit pomocí 

nejnovějších technologií. 

 Vypáčení oken bude zajištěno nejnovějším kováním a zároveň v případě vypáčení 

okna bude spuštěn poplachový zabezpečovací systém. 

Paretův diagram
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Graf č.3 – Paterův diagram 
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8 Návrh vhodného zabezpečení rodinného domu 

8.1 Klasická ochrana  

8.1.1 Obvodová ochrana 

 Po terénních úpravách se plánuje stavba plotu. Bude se jednat o kombinaci dvou 

typů plotů. Ze severní, jižní a západní strany se bude jednat o plot ze čtyřhranného pletiva 

o výšce 1500 mm. Součástí plotu bude podhrabová deska, která se bude nacházet mezi 

sloupky. Sloupky budou vzdálené od sebe 2500 mm. Délka podhrabové desky je 2450 mm, 

výška 300 mm a šířka 50 mm. Celková výška plotu bude činit 1800 mm. Tento druh 

oplocení představuje rychlou a levnou variantu, ale není nejlepší variantou pro ochranu 

soukromí. Jenže tento objekt se nachází v místě s nízkou frekvencí kolemjdoucích a je 

postaven v přírodě, takže průhlednost plotu zde představuje spíše výhodu.  

Z východní strany bude dřevěný plot s podezdívkou, který bude také dosahovat 

minimální výšky 1800 mm. Dřevěné ploty patří mezi nejstarší typy plotů a jejími 

nevýhodami jsou nízká životnost, vyžadují častou a pravidelnou údržbu.  

 Vjezd vozidel do objektu bude ošetřen posuvnou bránou, která se bude otevírat 

směrem doprava. Brána bude dosahovat minimální výšky 1800 mm. V dnešní době jde o 

moderní a velmi oblíbený typ provedení z důvodů jednoduché údržby, bezproblémového 

chodu, dlouhé životnosti a nízké náročnosti na prostor. Brána se bude skládat z ocelového 

rámu a dřevěné výplně. Otevírání a zavírání brány bude obsluhováno pomocí elektrického 

pohonu. Pokud by nastal výpadek elektrického proudu, lze bránu po odblokování otevírat a 

zavírat ručně. Automatické otevírání a zavírání budeme ovládat pomoci: dálkového 

ovladače, klíčového spínače a mobilního GSM telefonu. Pohony mají schopnost rozpoznat 

překážku v prostoru brány, které zamezí náraz do překážky. 

Vstup do objektu bude ošetřený brankou a bude se otevírat směrem doleva. Branka 

bude dosahovat minimální výšky 1800 mm. Branka se bude skládat z ocelového rámu, 

dřevěné výplně a zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou. [9], [12] 
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8.1.2 Plášťová ochrana 

 Dům je osazen plastovými okny a balkónovými dveřmi ze systému TROCAL 

InnoNova 70.A5. Jedná se o pětikomorový systém, tepelná izolace plně vyztužených rámů 

a křídel s tepelnou propustností Uf =1,2 W/(m
2
K). Výztuž rámu o rozměrech 70x68 mm a 

tloušťce 1,5 mm, výztuž křídla o rozměrech 70x78 mm a tloušťce 1,5 mm. Jedná se o 

zasklení dvojsklem s tepelnou propustností Ug =1,0 W/(m
2
K) o tloušťce 24 mm ve složení: 

4 mm / 16 mm,Ar / 4 mm. Kování je celoobvodové otvíravé a sklápěcí: MACO – Multi 

Trend; WINKHAUSE – autoPILOT s bezpečnostní třídou WK2. [8] 

 

Obr.č.2 – Profil okna TROCAL [8] 

  

 Hlavní vchodové dveře z východní strany a vedlejší vchodové dveře ze západní 

strany jsou řešeny plastovými dveřmi ze systému TROCAL InnoNova 70.A5. Jedná se o 

jednokřídlové vchodové dveře. Výztuž rámu o rozměrech 70x83 mm a tloušťce 2 mm, 

výztuž křídla o rozměrech 70x130 mm a tloušťce 2,5 mm. Kování má uzávěr vícebodový 

WINKHAUS s bezpečnostní třídou WK2 a závěsy Dr. HAHN KT–EV 18–23. Součinitel 

prostupu tepla UD = 1,4 W/(m
2
K). [8] 
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8.1.3 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana je samostatné zabezpečení vybraných předmětů v objektu. 

V rodinném domu se bude nacházet nábytkový trezor od výrobce Metalkas. Nábytkový 

trezor TG-4SL je certifikované zařízení dle PN-EN 14450:2005, který zabezpečuje 

ochranu cenností, zbraní a munice. Trezor spadá do bezpečnostní třídy S1. Bude sloužit na 

úschovu cenných papírů, cenností a popřípadě i zbraně s municí. [16] 

 

 

Obr.č.3 – Trezor TG-4SL [16] 
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8.2 Režimová ochrana 

 Při odchodu z rodinného domu se bude postupovat podle checklistu, který bude 

umístěn u hlavních vchodových dveří. Při každém odchodu z domu se tedy zkontroluje 

zavření oken a balkónových dveří. Všechny otevřené okna a dveře se popřípadě zavřou. 

Hlavní vchodové dveře a zadní vchodové dveře se budou zamykat. Dále se při odchodu 

aktivuje poplachový zabezpečovací systém. Na pozemku nezůstane ležet žádné nářadí, 

které by mohlo eventuálně pomoct k vloupání do rodinného domu. Prohlídneme stav plotu, 

jestli není někde viditelně poničený. Při odjezdu zkontrolujeme zamčení branky a počkáme 

než se zavře automatická brána. Jednou ročně necháme udělat revizi poplachového 

zabezpečovacího systému. Nebudeme zbytečně pouštět do rodinného domu ani na 

pozemek cizí lidi.  

U varianty Profi budeme v noci, když půjdeme spát nebo se budeme zdržovat jen v 

druhým nadzemním podlaží, aktivovat poplachový zabezpečovací systém. V tom případě 

se aktivuje druhá podskupina, která zajistí první nadzemní podlaží. V této variantě 

nesmíme zapomenout na pravidelné placení služeb firmě, kterou si zvolí majitel rodinného 

domu na kterou bude poplachový zabezpečovací systém připojen na pult centrální ochrany. 

Dále můžeme sledovat novinky v zabezpečovacím průmyslu a popřípadě je 

nainstalovat.  
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8.3 Technická ochrana 

Dnešní doba nám nabízí spoustu bezpečnostních systému v různých cenových 

relacích, což umožňuje zákazníkovi vybrat si systém dle jeho požadavků a finanční situace. 

Proto jsem se rozhodl zpracovat tři modelové příklady zabezpečení jednoho a téhož 

objektu přičemž jsou všechny tři plně funkční a i nejlevnější zabezpečení je dostačující. 

Varianty jsem nazval Ekonomic, Standart, Profi a detailněji se jimi budu zabývat níže. 

Tab.č. 7- Varianty a použité komponenty 

  Ekonomic Standart Profi 

Ústředna Spectra SP6000 Spectra SP7000 Magelan MG5050 

Dálkové ovládání NE NE REM2 

Klávesnice 1ks ICON 1ks ICON + 1ks LCD  2ks ICON + 1ks LCD  

Magnetické čidlo 1ks 2ks 3ks 

GSM modul NE ANO ANO 

Napojeni na PCO NE NE ANO 

PIR čidla 12ks 0ks 0ks 

PIR s mikrovlnou 0ks 12ks 12ks 

Audio čidla 0ks 0ks 6ks 

Kabeláž UTP kabel Zabezpečovací Zabezpečovací 

Instalace kabeláže pod omítku pod omítku husí krk 

Siréna venkovní 1ks 1ks 1ks 

Vnitřní siréna 0ks 1ks 1ks 

Rozšiřující modul NE NE ANO 

Zdroj ANO ANO ANO 

Skříň pro PZS ANO ANO ANO 

Záložní baterie ANO ANO ANO 
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8.3.1 Varianta Ekonomic 

Tato varianta je navržena s ohledem na nízkou finanční náročnost investic. Přesto 

však splňuje požadavky na funkční poplachový zabezpečovací systém.  

Jelikož se jedná o novostavbu, kde se počítalo, že se v domě bude nacházet 

poplachový zabezpečovací systém, je kabeláž zazděná v omítce. Klávesnice se nachází 

uvnitř rodinného domu v zádveří na levé straně u hlavních vchodových  dveří ve výšce 1,5 

m.  V zádveří se dále nachází čidlo PIR, které míří směrem na hlavní vchodové dveře a 

okno. Na hlavních vchodových dveřích je umístěný magnet, který způsobí prodlevu 

aktivace alarmu z důvodů otevření dveří a jeho možné deaktivace. V technické místnosti se 

bude nacházet box ústředny, v němž budou umístěny napájecí trafo, vyhodnocovací 

ústředna a náhradní napájecí zdroj dobíjený. Tento box bude umístěný nad dveřmi, 

z důvodů přístupnosti. V boxu se nachází tamper, který při otevření aktivuje poplach. 

Tamper se nachází i v čidlech a slouží k odhalení neoprávněné manipulace 24 hodin denně. 

V místnosti se dále bude nacházet čidlo PIR, které směřuje ke dveřím. V obývacím pokoji 

se budou nacházet dvě čidla PIR. Jedno z čidel bude směřovat na balkónové dveře a druhé 

bude směřovat do kříže na okna. V kuchyni, v koupelně a v pokoji pro hosty je po jednom 

čidlu, které směřují směrem k oknu. V druhém nadzemním podlaží se nachází 5 čidel. Tyto 

čidla se nachází v ložnici, v pracovně, v obou dětských pokojích a na chodbě a směřují 

směrem k oknům. Čidla jsou instalované ve výšce 2,4 m. Přesné umístění všech zařízení je 

detailně zakresleno v technických výkresech.  

Komponenty 

Ústředna – Paradox Spectra SP6000 

Zabezpečovací ústředna Spectra SP6000 se převážně používá v malých a středních 

objektech. Má 8 vstupů pro zapojení zón, které se dají rozšířit na 16 zón díky zapojení 

v ATZ. Dále má paměť na 256 událostí, 32 uživatelských kódů a má vestavěný 

komunikátor na pult centrální ochrany. Ústředna zvládá rozdělení objektu na dvě 

podsystémy. Zvládá připojení patnáctí klávesnic. V této variantě bude použita jedna 

klávesnice. Ústředna se bude nacházet ve skříni (v boxu). Proudový odběr 100 mA. 
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Klávesnice – Paradox K32I 

 Jedná se o drátovou ICON klávesnici s displejem. Použitelná je pro systémy 

Spectra, Magellan a Esprit. Klávesnice umožňuje zobrazení až 32 zón a základní informace 

o stavu ústředny. V této variantě bude použita jedna klávesnice, která bude umístěna u 

hlavních vchodových dveří vlevo uvnitř rodinného domu. Maximální proudový odběr má 

80 mA.  

Magnetické čidlo – Paradox FM-106 

 Jedná se dvoudrátový samolepící povrchový magnetický kontakt, určený pro 

povrchovou montáž. Čidlo bude umístěné na hlavních vchodových dveřích a bude sloužit 

ke zpoždění poplachu při otevření dveří, aby bylo možné zadat kód a vypnout zabezpečení. 

PIR čidlo - Quad PIR detektor - RX-40QZ (Z) C 

Jedná se o detektor od firmy Optex. Detektor RX-40QZ nabízí vysokou odolnost 

proti falešným poplachům se schopností tolerance teplotních změn. Využívá patentovanou 

Quad Zone Logic technologii, která přesně rozlišuje mezi infračerveným zářením lidského 

těla a jiných zdrojů tepla. Maximální proudový odběr je 11 mA.  

Kabeláž – UTP kabel Solarix  

 Jedná se o počítačový UTP kabel. Používá se především na počítačové sítě. Kabel 

má v sobě 8 vodičů, které jsou izolované. Vodič je z měděného drátu o průměru 0,51 mm a 

izolace je s polyethylenu.   

Venkovní siréna – Tekmin – 720WR 

 Jedná se o venkovní zálohovanou sirénu s optickou a akustickou signalizací od 

Paradoxu. Odolnost elektroniky zvyšuje vnitřní plechový kryt. Pod červeným krytem 

z plastu jsou umístěné dvě led diody, které signalizují napájení sirény a dobíjení 

akumulátoru. Akustická signalizace dosahuje výkonu 118 dB/m. Pokud dojde k sejmutí 

sirény ze zdi nebo sundání krytu, dochází k aktivaci poplachu díky tamperu. Siréna se bude 

nacházet na vnější straně rodinného domu ve výšce čtyř metrů a bude na východní stěně 

směrem k rodinným domům. Proudový odběr sirény je 450 mA. 
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Zdroj 

 Poplachový zabezpečovací systém napájí transformátor, který je za normálních 

podmínek napájen ze sítě střídavým napětím 230V. Pokud dojde k výpadku napětí, tak se o 

napájení stará záložní zdroj. 

Skříň – Box S-40 s transformátorem 40 VA 

 Jedná se o plechový box pro ústředny, kde se ještě bude nacházet záložní baterie.   

Záložní baterie – Smart 12 V / 18 Ah 

 Jedná se o zálohovací, olovněný, hermeticky uzavřený akumulátor o napětí 12 V a 

kapacity 18 Ah. Maximální dobíjecí proud je 6,5 A.  
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8.3.2 Varianta Standart 

Tato varianta je navržena ve střední cenové relaci. Obsahuje duální detektory, 

s jednou klávesnici navíc, s vnitřní sirénou, se stíněným kabelem pro poplachový 

zabezpečovací systém a s modulem pro komunikaci s telefonem od majitele rodinného 

domu.  

V rodinném domě se umístění jednotlivých produktů bude nacházet na stejném 

místě jako v předešlé variantě. Druhá klávesnice se bude nacházet u zadních vchodových 

dveří směřující na západ. Na dveřích se bude nacházet magnetický kontakt a bude mít 

stejnou úlohu jako hlavní vchodové dveře. V této variantě jsou použité duální detektory 

PIR s mikrovlnou technologii.  

Komponenty  

Ústředna – Paradox Spectra SP7000 

 Zabezpečovací ústředna Spectra SP7000 se převážně používá v malých a 

středních objektech. Má 16 vstupů pro zapojení zón, které se dají rozšířit na 32 zón díky 

zapojení v ATZ. Dále má paměť na 256 událostí, 32 uživatelských kódů a má vestavěný 

komunikátor na pult centrální ochrany. Ústředna zvládá rozdělení objektu na dvě 

podsystémy. Zvládá připojení patnácti klávesnic. V této variantě bude použita jedna 

klávesnice. Ústředna se bude nacházet ve skříni (v boxu). Proudový odběr 200 mA.  

Klávesnice ICON – Paradox K32I 

 Tato klávesnice bude umístěna u dveřích ze západní strany. Bude na vnitřní straně 

stěny vpravo od dveří. Vlastnosti viz. varianta Ekonomic. 

Klávesnice LCD – Paradox K32LCD 

 Jedná se o drátovou LCD klávesnici. Použitelná je pro systémy Spectra a Magellan. 

Klávesnice umožňuje zobrazení všech 32 zón pomocí rolování na displeji. Pomoci bočních 

tlačítek lze na LCD displeji listovat v popisech, stavových hláškách a lze prohlížet historii 

ústředny. Tato klávesnice se bude nacházet u hlavních vchodových dveří. Maximální 

proudový odběr má 86mA. 
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Magnetické čidlo – Paradox FM-106 

Jedná se dvoudrátový samolepící povrchový magnetický kontakt, určený pro 

povrchovou montáž. Jedno čidlo bude umístěné na hlavních vchodových dveřích a druhé 

na západních vchodových dveřích. Budou sloužit ke zpoždění poplachu při otevření dveří, 

aby bylo možné zadat kód a vypnout zabezpečení. 

GSM modul – Paradox PCS250 – GSM/GPRS komunikátor 

 Jedná se o GSM komunikátor se zabudovaným GSM modulem pro ústředny 

Paradox v plastovém boxu. Je schopný posílat majiteli rodinného domu SMS zprávy 

s identifikací poplachu na konkrétní zóně včetně popisů. Proudový odběr v klidu je  

100 mA, při přenosu průměrně 450 mA a maximální proudový odběr je 1,2 A.  

Duální čidlo PIR s MW – MX – 40PT C 

 Jedná se o čidlo od firmy Optex. . U PIR využívá patentovanou Quad Zone 

Logic technologii, která přesně rozlišuje mezi infračerveným zářením lidského těla a 

jiných zdrojů tepla. U MW využívá Anti- Cross Talk Technologie, který zabraňuje 

interferencím. Čidlo používá sférickou čočku a poskytuje imunitu vůči domácím zvířatům.  

Maximální proudový odběr je 18 mA.  

Venkovní siréna – OS-365  

Jedná se o venkovní zálohovanou sirénu s optickou a akustickou signalizací od 

Jablotronu. Odolnost elektroniky zvyšuje vnitřní plechový kryt. Pod červeným krytem 

z plastu jsou umístěné dvě led diody, které signalizují napájení sirény a dobíjení 

akumulátoru. Akustická signalizace dosahuje výkonu 120 dB/1m. Pokud dojde k sejmutí 

sirény ze zdi nebo sundání krytu, dochází k aktivaci poplachu díky tamperu. Siréna se bude 

nacházet na vnější straně rodinného domu ve výšce čtyř metrů a bude na východní stěně 

směrem k rodinným domům. Proudový odběr sirény je 500 mA. 

Vnitřní siréna – SA913TF 

 Jedná se o vnitřní plochou piezosirénu s červeným blikačem. Obsahuje tamper proti 

sundání ze zdi. Siréna bude umístěna na chodbě u schodů ve výšce 4 metrů. Dosahuje 

akustického výkonu 110 dB/1m. Proudový odběr je 200 mA. 
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Kabeláž – Stíněný kabel VL 26 

 Jedná se o stíněný kabel typu lanko. Má 2 žíly o průřezu lanka 0,5 mm
2
, které 

slouží jako napájecí kabely a 6 žil o průřezu 0,22 mm
2
, které slouží pro slaboproudé 

rozvody poplachového zabezpečovacího systému. 

Zdroj 

 Poplachový zabezpečovací systém napájí transformátor, který je za normálních 

podmínek napájen ze sítě střídavým napětím 230V. Pokud dojde k výpadku napětí, tak se o 

napájení stará záložní zdroj. 

Skříň – Box S-40 s transformátorem 40 VA 

 Jedná se o plechový box s transformátorem pro ústřednu, záložní baterii a GSM 

modul.   

Záložní baterie – Smart 12 V / 18 Ah 

 Jedná se o zálohovací, olovněný, hermeticky uzavřený akumulátor o napětí 12 V a 

kapacity 18 Ah. Maximální dobíjecí proud je 6,5 A.  
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8.3.3 Varianta Profi  

 Tato varianta je variantou nejdražší a zároveň nejdůmyslnější. Varianta Profi bude 

umět hlídat buď celý objekt nebo jen přízemí. Hlídání přízemí bude aktivováno v noci, 

když budou majitelé rodinného domu spát v druhém nadzemním podlaží. Zakódovat a 

zabezpečit přízemí půjde z chodby v druhém nadzemním podlaží, kde se bude nacházet 

třetí klávesnice. Umístění klávesnice v chodbě je z důvodů přístupnosti ze všech pokojů a 

nebude nikoho rušit v pokoji při spánku. Zabezpečení v přízemí zamezí krádežím 

vloupáním v noci, když lidé spí. Dále tato varianta bude napojena na pult centrální 

ochrany. Pokud dojde k narušení rodinného domu, přenese se tato informace na pult 

centrální ochrany, kde dojde k vyhodnocení a v případě pozitivní reakce vyšlou mobilní 

hlídku a předají informace určeným osobám.  

V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet:  

 dvě klávesnice u vchodových dveří, 

 skříň ve které bude ústředna, napájení, záložní zdroj a GSM modul pro komunikaci 

s pultem centrální ochrany, 

 čidla: 3x magnetické, 7x duální PIR s MW, 6x audio. 

V druhém nadzemním podlaží se bude nacházet: 

 jedna klávesnice na chodbě, 

 čidla: 5x duální PIR s MW, 1x audio, 

 vnitřní siréna.  

Přesné umístění komponent se nachází v příloze technických dokumentů. 

Komponenty 

Ústředna – Paradox Magellan MG5050 

Jedná se o zabezpečovací ústřednu od firmy Paradox. Ústředna je určena pro malé 

až střední objekty a na desce je umístěný přijímač / vysílač s možností připojení 

bezdrátových klávesnic, detektorů a PGM modulů. Tuto funkci nevyužijeme, protože celý 

poplachový zabezpečovací systém bude v drátovém provedení. Na desce je umístěno 

pouze 5 vstupů, proto bude nainstalován i rozšiřující modul APR-ZX-8 BUS. Ústřednu lze 
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rozdělit na dva podsystémy. První podsystém bude celý rodinný dům a druhý bude pouze 

první nadzemní podlaží. Ústředna využívá až 32 uživatelských kódů nebo klíčenek a má 

integrovaný telefonní komunikátor. Maximální počet klávesnic v systému je 15.  

Rozšiřující modul – Paradox APR-ZX-8 BUS 

Jedná se o rozšiřující modul od firmy Paradox. Je instalován z důvodu nedostatku 

zón ústředny. Díky modulu získáme dalších 8 zón, které lze rozšířit až na 16 v zapojení 

ATZ. Modul bude umístěný ve skříni společně s ústřednou, s transformátorem, GSM 

modulem a záložním zdrojem. 

Klávesnice ICON – Paradox K32I 

Jedná se o drátovou klávesnici s displejem. V rodinném domě se bude nacházet dva 

kusy této klávesnice. První bude umístěn stejně jak v předešlé variantě Standart. Druhá 

klávesnice se bude nacházet v druhém nadzemním podlaží na chodbě. Vlastnosti viz. výše. 

Klávesnice LCD – Paradox K32LCD 

Tato klávesnice bude umístěna stejně jak v předešlé variantě Standart. Vlastnosti 

viz. výše. 

Magnetické čidlo – FM-106 

První dvě budou umístěny jak v předešlé variantě Standart. Třetí čidlo se bude 

nacházet na balkónových dveřích. Čidlo bude kontrolovat zavření dveří a při aktivním 

poplachovým zabezpečovacím systému bude hlídat otevření dveří. Vlastnosti viz. výše.  

GSM modul – Jablotron GD-04 David 

Jedná se o GSM modul od firmy Jablotron. Poskytuje 2 výstupní kontakty a 4 

vstupní svorky pro automatické odesílání SMS zpráv. Dále bude připojen na pult centrální 

ochrany a bude sloužit jako komunikátor mezi poplachovým zabezpečovacím systémem a 

pultem centrální ochrany. Proudový odběr až 500 mA.  

Duální čidlo PIR s MW – MX-40PT C 

Tyto čidla jsou stejné jak v předešlé variantě Standart a jsou i stejně umístěny, viz. 

výše. 
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Audio čidlo – BG2000 

Jedná se o audio detektor tříštění skla od výrobce Pyronix. Má všesměrovou duální 

detekci 170°, regulaci citlivosti a 3 LED indikace. Tyto čidla se nacházejí jenom v této 

variantě. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet v každé místnosti kde se nachází 

okno. Jedná se tedy o 5 čidel umístěny v obývacím pokoji, v kuchyni, v koupelně, v pokoji 

pro hosty a v zádveří. Všechny čidla budou nainstalovány vedle PIR čidel a budou 

směřovat směrem k oknu. Jedno čidlo bude umístěné v druhém nadzemním podlaží a to 

v pracovně z důvodů, že okno je umístěné nad stříškou pro automobil. Proudový odběr 

těchto čidel je 30 mA.  

Venkovní siréna – OS-365 

Vlastnosti a umístění je stejné jako v předešlé variantě Standart, viz. výše.  

Vnitřní siréna – SA913TF 

Vlastnosti a umístění je stejné jako v předešlé variantě Standart, viz. výše. 

Kabeláž – Stíněný kabel VL 26 + Husí krk 

Jedná se o stíněný kabel typu lanko. Má 2 žíly o průřezu lanka 0,5 mm
2
, které 

slouží jako napájecí kabely a 6 žil o průřezu 0,22 mm
2
, které slouží pro slaboproudé 

rozvody poplachového zabezpečovacího systému. Odhadem budeme potřebovat 160 metrů 

stíněného kabelu, který bude veden v husím krku o rozměrech 28,4x34,5 mm.  

Zdroj 

Poplachový zabezpečovací systém napájí transformátor, který je za normálních 

podmínek napájen ze sítě střídavým napětím 230V. Pokud dojde k výpadku napětí, 

napájecí funkci převezme záložní zdroj. 

Skříň (Box) – VZ-40 s transformátorem 40 VA 

 Jedná se o plechový box s mechanickým zámkem a s transformátorem 40 

VA. Šířka boxu je 25 cm, výška je 40 cm a hloubka 10 cm. Box je umístěný ve zdi nad 

dveřmi v technické místnosti.  

Záložní baterie – Smart 12 V / 18 Ah 

 Jedná se o zálohovací, olovněný, hermeticky uzavřený akumulátor o napětí 

12 V a kapacity 18 Ah. Maximální dobíjecí proud je 6,5 A.  
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9 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení je naceněno dle internetových cen. Všechny tři varianty 

jsou kalkulovány bez práce.  

9.1 Varianta Ekonomic 

  Tab.č. 8 – Cenová kalkulace varianty Ekonomic 

Ekonomic Typ Výrobce Počet 

(ks)  

Cena 

(Kč/ks) 

Cena (Kč)  

Ústředna Spectra SP6000 Paradox 1 2394 2394 

Dálkové ovládání NE       0 

Klávesnice ICON K32I Paradox 1 1999 1999 

Magnetické čidlo FM-106 Paradox 1 69 69 

GSM modul NE       0 

Napojeni na PCO NE       0 

PIR čidla Quad RX-40QZ Optex 12 484 5808 

PIR s mikrovlnou NE       0 

Audio čidla NE       0 

Kabeláž UTP 1m Solarix 120 6 720 

Instalace kabeláže NE       0 

Siréna venkovní TEKNIM-720WR Paradox 1 1330 1330 

Vnitřní siréna NE       0 

Rozšiřující modul NE       0 

Zdroj ze sítě 230V       0 

Skříň (Box) S-40 s transf. 40VA Paradox 1 997 997 

Záložní baterie 12V / 18Ah Smart 1 1330 1330 

    Celkem: 14 647 Kč 

  

 Varianta Ekonomic patří v tomto návrhu poplachového zabezpečovacího systému 

k variantě nejlevnější. Tato varianta je určena méně náročným uživatelům s ohledem na 

maximální finanční úsporu. Celková cena za materiál činí 14 647,- Kč, tato cena 

neobsahuje montáž této varianty.  

 



 44 

 

9.2 Varianta Standart 

Tab.č. 9 - Cenová kalkulace varianty Standart 

Standart Typ Výrobce Počet 

(ks)  

Cena 

(Kč/ks) 

Cena 

(Kč)  

Ústředna Spectra SP7000 Paradox 1 3592 3592 

Dálkové ovládání NE       0 

Klávesnice ICON K32I Paradox 1 1999 1999 

Klávesnice LCD K32LCD Paradox 1 2994 2994 

Magnetické čidlo FM-106 Paradox 2 69 138 

GSM modul PCS 250 Paradox 1 5420 5420 

Napojeni na PCO NE       0 

PIR čidla NE       0 

PIR s mikrovlnou MX-40PT C Optex 12 1326 15912 

Audio čidla NE       0 

Kabeláž Stíněný kabel VL 26 1m   140 15 2100 

Instalace kabeláže NE       0 

Siréna venkovní OS-365 Jablatron 1 1597 1597 

Vnitřní siréna SA913TF Jablatron 1 305 305 

Rozšiřující modul NE       0 

Zdroj ze sítě 230V       0 

Skříň (Box) S-40 s transf. 40VA Paradox 1 997 997 

Záložní baterie 12V / 18Ah Smart 1 1330 1330 

    Celkem: 36 384 Kč 

 

 Varianta Standart představuje v dnešní době již velice zdařilé zabezpečení 

rodinného domu. Celková cena materiálu této varianty činí 36 384 Kč.  
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9.3 Varianta Profi 

Tab.č. 10 - Cenová kalkulace varianty Profi 

Profi Typ Výrobce Počet 

(ks)  

Cena 

(Kč/ks) 

Cena 

(Kč)  

Ústředna Magellan MG5050 Paradox 1 2860 2860 

Dálkové ovládání MG-REM-2 Paradox 2 1334 2668 

Klávesnice ICON K32I Paradox 2 1999 3998 

Klávesnice LCD K32LCD Paradox 1 2994 2994 

Magnetické čidlo FM-106 Paradox 3 69 207 

GSM modul GD-04 David Jablatron 1 3316 3316 

Napojeni na PCO ANO       0 

PIR čidla NE       0 

PIR s mikrovlnou MX-40PT C Optex 12 1326 15912 

Audio čidla BG-2000 Pyronix 6 560 3360 

Kabeláž Stíněný kabel VL 26 1m   160 15 2400 

Instalace kabeláže Husí krk 1m   100 8 800 

Siréna venkovní OS-365 Jablatron 1 1597 1597 

Vnitřní siréna SA913TF Jablatron 1 305 305 

Rozšiřující modul APR-ZX-8 BUS Paradox 1 1750 1750 

Zdroj ze sítě 230V       0 

Skříň (Box) VZ-40 s transf. 40VA Paradox 1 2048 2048 

Záložní baterie 12V / 18Ah Smart 1 1330 1330 

    Celkem: 45 545 Kč 

 

Varianta Profi patří mezi nejefektivnější způsob zabezpečení rodinného domu. Na 

první pohled se může zdát cena materiálu ve výši 45 545 Kč vysoká, avšak s ohledem na 

funkčnost poplachového zabezpečovacího systému je přijatelná. Osobně bych tuto variantu 

doporučil každému, kdo si chce svůj dům ochránit před vloupáním a sám bych si zvolil 

tuto variantu pro své bydlení.  
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Závěr  

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat rizika spojená se zabezpečením 

rodinného domu a poté navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

Nejprve jsem zhodnotil aktuální statistiku vloupání do rodinných domů. Z důvodu 

vysokého počtu krádeží vloupáním, kdy v roce 2013 počet krádeží vzrostl téměř o 100%, 

jsem došel k závěru, že je nezbytné si svůj majetek chránit všemi dostupnými a možnými 

prostředky.  

 V mé bakalářské práci jsem uvedl podrobný popis rodinného domu, na základě 

kterého jsem následně stanovil návrh technického zabezpečení rodinného domu. Rovněž 

jsem vzal v potaz výsledky Analýzy kritických míst a Paretovu analýzu.  

Prvním typem ochrany je klasická ochrana, kde jsem navrhl především vhodný typ 

oplocení, účelný nábytkový trezor a bezpečnostní typ kování oken a dveří. Druhým typem 

ochrany je ochrana režimová, kde jsem stanovil podmínky a pravidla pro zabezpečení 

domu. Třetím typem ochrany je technická, kde jsem navrhl poplachový zabezpečovací 

systém. Vytvořil jsem tři varianty poplachového zabezpečovacího systému a zároveň jsem  

nacenil použité komponenty. Dle finančních možností si tak majitel rodinného domu může 

vybrat z varianty Ekonomic, Standart nebo Profi.  

Dle mého názoru je nejlepší varianta Profi a to především z důvodu možnosti 

zastřežení prvního nadzemního podlaží. V případě, že se člověk pohybuje pouze v druhém 

nadzemním podlaží, může být první nadzemní podlaží samostatně zabezpečeno 

poplachovým zabezpečovacím systémem. Další výhodou je napojení na pult centrální 

ochrany, který zajistí v případě narušení okamžitý výjezd k rodinnému domu. Počáteční 

investice je sice vyšší než u prvních dvou variant, ale i přesto bych si variantu Profi vybral, 

i když ještě musíme počítat s měsíčním poplatkem za připojení na pult centrální ochrany.  

V mé práci jsem vynechal fyzickou ochranu a to z důvodů vysokých nákladů na 

realizaci a provoz. Tato ochrana se používá především v průmyslových objektech.  
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