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Anotace  

 

BARTESKA, Petr. Fyzická ochrana bytového domu. Ostrava, 2014. 57 s., 10 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Libor Foldyna. 

Předmětem bakalářské práce je fyzická ochrana objektu, v mém případě fyzická ochrana 

bytového domu se sídlem v Opavě. V první ze čtyř částí bylo mou snahou sjednotit právní 

úpravu související s ochranou objektu – bytového domu. Následuje definování základních 

pojmů dané problematiky a celkové propojení fyzické ochrany. V další části blíže 

seznamuji s vybraným objektem a jeho okolím, popisuji bezpečnostní rizika a současný 

stav zabezpečení. Dále jsem provedl analýzu rizik s cílem identifikovat a vyhodnotit 

jednotlivé nedostatky v systému zabezpečení a navrhnul jsem nápravná opatření 

přispívající k jejich minimalizaci.  

Klíčová slova: fyzická ochrana, technické prostředky, ochrana objektu, analýza rizik,  

bytový dům, pachatel 

Annotation 

BARTESKA, Petr. Physical protection of the apartment building. Ostrava, 2014. 57 p., 10 

p. of annexes. Bachelor thesis on the Faculty of security engineering VŠB – TU Ostrava, 

Security service department. Supervisor of the bachelor work Ing. Libor Foldyna 

Physicaly protection of the object is the subject of this bachelor thesis, in my case the 

physicaly protection of apartment building based in Opava. In the first of four parts, was 

my attempt to unify the law relating to the protection of the building - apartment building. 

The following is a definition of the basic concepts of the subject, and the overall 

interconnection of physical protection. In the next section I talk about the selected object 

and its neighborhood, describe the security risks and the current state of security. I also 

performed a risk analysis to identify and evaluate the various weaknesses in the security 

system and suggest corrective measures to contribute to minimize them. 

Keywords: physical protection, technical resources, building security, risk analysis,  

apartment building, offender 
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Seznam zkratek 

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

BD  Bytový dům 

CCTV   Uzavřené televizní okruhy (Closed Circuit Television) 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis) 

GSM   Globální systém pro mobilní komunikaci 

K.Ú.  Katastrální úřad 

MZS  Mechanický zábranný systém 

MP  Městská policie 

NP  Nadzemní podlaží 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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1  Úvod 

„Domov jest člověku jeho hradem, a útočištěm ze všech nejbezpečnějším.“ (z citátu 

středověkého anglického právníka sira Richarda Cooka) 

 

Historicky nám obydlí mělo poskytovat ochranu, proto se lidé vydávali na často  

dlouhé putování, aby našli bezpečné místo pro svůj nový domov, který jim dovolil v 

přírodních a později i společenských podmínkách přežít. Zajištění vlastní bezpečnosti, 

spolu s vytvořením pocitu bezpečí, patří mezi základní funkce realizované na všech 

úrovních společenské hierarchie. Ještě donedávna bylo zajištění bezpečnosti rolí dvou 

složek, a to státu a subjektu samotného. V posledních desetiletích však lze sledovat nový 

fenomén představovaný zajištěním bezpečnosti jako komerční služby.  

 

Mou snahou je přispět ke zvýšení standardu bezpečí pro obyvatele řešeného 

objektu, přispět ke zlepšení mezilidských vztahů, konkrétně jedná-li se o spolupráci mezi 

nájemníky, policií, samosprávou (radnicí města) a vlastníky bytového domu. Při tvorbě 

bakalářské práce bude snahou autora zabezpečit bezprostřední okolí pozorovaného objektu, 

společné prostory, celkový objekt bytového domu a provést návrh zabezpečení bytové 

jednotky prvky fyzické ochrany. Dílčím cílem je snaha o změnu postojů obyvatel 

k problematice bezpečnosti, zabezpečení bytů / bytového domu, zlepšení sousedských 

vztahů a k respektování domovního řádu. Pokusit se o snížení anonymity v domě, snížení 

rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domu a poškozování zařízení domu 

(vandalismu). 

 

V bakalářské práci se zaměřím na zabezpečení bytového domu, dále na identifikaci 

bezpečnostních rizik vztahujících se k objektu bytového domu a k nájemníkům. Provedu 

popis stávajícího zabezpečení fyzické ochrany s cílem navrhnout další možné prvky 

zabezpečení k modernizaci a zefektivnění stávajícího systému fyzické ochrany. K tomuto 

použiji metodu modelování rizik pomoci Ishikawova diagramu a dále rizika zhodnotím 

prostřednictvím analýzy příčin a následků poruch. Na základě technických znalostí a 

praktických poznatků navrhnu způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto typu objektu a 

ekonomicky jej zhodnotím.  
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2 Právní úprava související s ochranou objektu 

Naleznout jednotnou právní úpravu či vymezený právní rámec související 

s ochranou objektu je v podmínkách České republiky velmi obtížné. K řešení problematiky 

ochrany objektu, zabezpečení osob a majetku využiji řady zákonů, právních předpisů a 

technických norem, které mají základ v Ústavě České republiky, popř. v  Listině 

základních práv a svobod. 

2.1 Zákony 

Níže uvádím základní výčet zákonů dotčených fyzickou ochranou.  

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava je nejvyšším a základním zákonem u nás. Je rozdělena do preambule a osmi 

hlav o 113 článcích, zahrnující základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, 

moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu, 

přechodná a závěrečná ustanovení. Podle Ústavy České republiky je Česká republika 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Byla schválená Národní radou dne 16. 12. 1992 a její účinnost nabyla 

dnem 1. 1. 1993 vznikem státu Česká republika. [20] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Listina základních práv a svobod je spolu s Ústavou České republiky a jinými 

ústavními zákony součástí ústavního pořádku České republiky. Zakládá si na principech 

právního státu, tzn. možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a 

v mezích zákona.
 

Jedná se o základní práva a svobody, politická práva, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní 

a právní ochranu. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Listina základních práv 

a svobod obsahuje šest hlav, které jsou tvořeny ze 44 článků. Zde uvádím ta, která mají 

spojitost s ochranou objektu ,ochranou osob a majetku. [21] 

 

Článek 1  

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 
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Článek 7  

„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.“ 

 

Článek 8 

 „Osobní svoboda je zaručena.“  

 

Článek 10  

„Každý občan má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno.“  

 

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života.“ 

 

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 

 

Článek 11  

„Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“  

 

Článek 12  

„Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí.“ 

 

Článek 14  

„Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.“  [21] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Definuje trestní 

odpovědnost a taxativně vyjmenovává jednotlivé trestné činy a tresty, které za ně lze 

uložit. Doporučuji k ochraně své, či osoby jiné zdůraznit tři paragrafy tohoto zákona, 

kterými jsou okolnosti vylučující protiprávnost: [22] 

 § 28 Krajní nouze  
 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

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

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

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.”  
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 § 29 Nutná obrana  
 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

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

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.”  

 

 § 32 Oprávněné použití zbraně 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.” [22] 

 

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

předpisů 

Trestní řád slouží k účelu úpravy postupu orgánů v trestním řízení, zjištění trestné 

činnosti a spravedlivému potrestání pachatelů trestných činů. Řízení přitom musí působit 

k předcházení, zamezování trestné činnosti, upevňování zákonnosti, výchově občanů 

v respektování a zachování pravidel / zákonů, ale také plnění povinností vůči státu a 

společnosti. [24] 

Při studiu a tvorbě bakalářské práce mě nejvíce zajímal § 76 pojednávající o 

omezení osobních svobod. 

 §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.” [24]  

 

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

Zákon o přestupcích definuje pojem přestupek, následné sankce za spáchaný 

přestupek a určuje přesné podmínky odpovědnosti. [25] 
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 § 2 odst. 1 citovaného zákona definice přestupku zní:  

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a 

je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“  

 

Ochrana objektu je spojena s tímto zákonem skrze: 

  

 § 50 odst. 1, jenž zní:  

 „Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 

pronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se 

o takové jednání pokusí, b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí 

věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, c) úmyslně ukryje nebo na sebe 

nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, 

co za takovou věc bylo opatřeno.“ [25] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon je charakteristický pro ochranu práv osob před neoprávněným zasahováním 

do soukromí a vymezuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. [23] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Nový občanský zákoník nahrazuje s účinností od 1.1.2014 dosavadní občanský 

zákoník, zákon č. 40/1964 Sb.. Nový zákoník klade důraz na demokratické právní tradice, 

jakož i na principy a standardy soukromého práva v Evropě. Smyslem a účelem nového 

občanského zákoníku je upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Kodex 

je rozvržen do pěti částí (Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, 

Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná). Nový občanský 

zákoník navazuje na úpravu majetkových vztahů fyzických a právnických osob, 

majetkových vztahů státu vůči těmto osobám, vztahů vyplývající z práva na ochranu osob, 

pokud nejsou tyto občanskoprávní vztahy upraveny jinými zákony. [26] 

2.2 Technické normy 

V této kapitole se zaměřím na vybrané technické normy, které úzce souvisí 

s problematikou fyzické ochrany objektu, osob a majetku. 
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ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

V této normě,  jsou blíže uvedeny požadavky na pasivní infračervené detektory, 

které jsou využívány v poplachových zabezpečovacích systémech umístěných v objektech. 

Norma obsahuje čtyři třídy vztahující se k prostředí a čtyři stupně vztahující se k 

zabezpečení. Tato norma obsahuje shrnutí požadavků a zkoušek detektorů, nenalezneme 

zde však požadavky na venkovní pasivní infračervené detektory. [5] 

 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Norma je určena pro klasifikaci a také zkoušení mobilních a vestavěných trezorů, 

pouze však trezorů se základní bezpečností. Na základě výsledků zkoušek je provedeno 

hodnocení odolnosti proti vloupání. [7] 

 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma je stěžejní pro požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, 

oken a uzávěrů. Definuje se pro následující způsoby otevírání: sklápění, skládání, otáčení, 

otevírání a sklápění, navinování, posunování (vodorovné a svislé) jakož i na pevné 

konstrukce. [8] 

ČSN EN 50 131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov, část 1 – Všeobecné požadavky: 

Tato norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných 

systémů, neobsahuje požadavky pro projekci, instalaci, provoz, návrh a údržbu. [6] 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory  

Norma stanovuje speciální požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací 

prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny. [9] 
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3  Fyzická ochrana osob a majetku 

Pojem fyzická ochrana představuje soubor technických, organizačních a 

režimových opatření. Jejich účelem je zajistit bezpečnost osob, dále zabránit 

neoprávněnému nakládání s majetkem, tzn. neoprávněnému užívání, poškození nebo 

zcizení hmotného a nehmotného majetku. [3]  

 

„Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může 

jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo 

násilí.“ [17] [3] 

Předmětem zájmu fyzické ochrany je: 

 ochrana osob 

 ochrana nehmotného majetku 

 ochrana hmotného majetku 

K dosažení cílů fyzické ochrany objektu, tj. zabezpečit objekt tak, aby se zabránilo 

vniknutí cizích osob na pozemek nebo do objektu, je potřeba využít odpovídajících 

prostředků pro snížení hrozících rizik. [3] 

Základní dělení fyzické ochrany: 

 technická ochrana (technologie – dominantní prvek) 

- mechanické zábranné systémy  

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- systémy kontroly vstupu 

- CCTV systémy 

 fyzická ostraha (lidský faktor – dominantní prvek) 

 režimová ochrana (organizační opatření – dominantní prvek) 

3.1 Provázanost prvků fyzické ochrany  

Aby došlo k naplnění podstaty fyzické ochrany, což je optimální zabezpečení 

objektu, musíme vhodně kombinovat jednotlivé druhy ochrany. Zamezit, popřípadě ztížit 

narušiteli protiprávní jednání (narušení objektu), mají za úkol mechanické zábranné 
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systémy (dále jen MZS), jenže ty neumějí vyslat informaci, že objekt byl narušen. 

K tomuto účelu nám slouží poplachový  zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS). 

Prvky MZS, vhodně doplněny prvky PZTS, zvýší úroveň zabezpečení objektu velmi 

výrazně. Prvky PZTS nezabrání narušiteli vstupu do objektu, ale jeho činnost již bude 

monitorována a informace o narušení objektu signalizována a odeslána. Dalším druhem 

ochrany je fyzická ostraha. Pod tímto pojmem si představíme aktivní formu zásahu 

v případě narušení objektu po signalizaci zařízením PZTS.  Technická ochrana s fyzickou 

ostrahou musí být podpořena prvky režimové ochrany. Škody, které i tak vzniknou 

narušením objektu, pokrývá vhodně zvolené pojištění, které vyhovuje požadavkům 

zabezpečení objektu. Jak tomu povětšinou bývá, i přes sebelepší a propracované 

zabezpečení musíme počítat se zbytkovým rizikem. [14] Celý tento popis provázanosti 

prvků fyzické ochrany máme znázorněn přehledně ve formě pyramidy pod textem.  

 

Obrázek 1: Pyramida  prvků fyzické ochrany [16] 

Nedá se s přesností určit, která z ochran bezpečnosti objektu je v systému fyzické 

ochrany nejdůležitější. Pro snadnější pochopení a vysvětlení existuje koláč bezpečnosti, 

který znázorňuje nezastupitelné místo fyzické ostrahy, technické ochrany a režimové 

ochrany v rámci celé fyzické ochrany objektu. Z Obrázku 2 se dá vyčíst, že všechny druhy 

ochran jsou stejně důležité, což způsobuje, že koláč je rozdělen na tři rovnoměrné části 

velikosti shodné.  

 

 

 

 

Obrázek 2: Koláč bezpečnosti [2] 
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Celkový systém zabezpečení objektu je v podstatě tak účinný, jak účinný je 

nejslabší prvek v systému ochrany objektu. [14] 

3.2 Technická ochrana (technologie dominantní prvek) 

Technickou ochranou rozumíme takový soubor přijatých bezpečnostních opatření, 

jehož použití v praxi zabraňuje, ztěžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu a celé 

zabezpečené oblasti. Nedílnou součástí ochrany budov je tzv. klasická ochrana, tedy 

využívání mechanických prostředků, zařízení a komponentů, které svou konstrukcí 

znemožňují jejich jednoduché překonání. Takové technické prostředky nazýváme 

mechanické zábranné systémy (MZS). Zjednodušeně řečeno, slouží jako pevná hráz 

zamezující průniku nežádoucích osob do prostoru. Dalším způsobem technického 

zabezpečení objektu je využívání zařízení poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů (PZTS). Ty můžeme definovat jako soubor detektorů, tísňových hlásičů, ústředen 

(řídicích jednotek), prostředků poplachové signalizace a přenosových, zapisovacích a 

ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je narušení střeženého objektu nebo prostoru 

opticky a akusticky signalizováno. [2] 

3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Vedle tradičních mechanických prostředků jakými jsou bezpečnostní dveře, zámky, 

rolety, mříže a bezpečnostní skla, řadíme do klasické ochrany také vjezdové závory, 

automatická vrata, bariéry proti vozidlům, osobní turnikety, propouštěcí branky či 

oplocení. K mechanickým prvkům ochrany patří i některé vlastní stavební součásti budov, 

které již svou podstatou tvoří překážky proti vniknutí pachatele. Jedná se o otvorové 

výplně dveřní, okenní, balkónové, vnější obvodové zdi budov, stropy, podlahy a střechy. 

Mechanické zábranné prostředky nejsou schopny chráněné objekty samy o sobě a skutečně 

beze zbytku zabezpečit a chránit. Jejich mechanická odolnost proti průlomu (narušení) je 

totiž závislá především na použitém materiálu, jeho pevnosti, tloušťce a mnoha dalších 

vlastnostech. Proto hovoříme při jejich užívání o tzv. době odolnosti. Ta nám sděluje, jak 

dlouho je konkrétní prostředek schopen odolávat napadení. Vzniklá časová prodleva pak 

umožňuje pracovníkům fyzické ostrahy učinit proti narušiteli kvalifikovaný zákrok. [16] 
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Parametr doba odolnosti se značí Δt. Jedná se o dobu potřebnou k překonání 

překážky časem t1, kterým označujeme dobu napadení objektu a časem t2, která značí dobu 

dokončení napadení objektu.  

Rovnice výpočtu má tvar: 

    Δ t= t2 - t1  (1) 

 

Dělení MZS : 

 

 obvodové ochrany 

 plášťové ochrany  

 prostorové ochrany  

 předmětové ochrany 

 

Obvodová ochrana 

Jedná se o oplocení či ohrazení okolního pozemku, včetně branek, bran, závor, 

propustí apod., omezující či zabraňující přístup nežádoucích osob na chráněné území, 

případně z chráněného území. Tyto mechanické překážky mohou být dále podle potřeby 

doplněny detekčními a monitorovacími systémy. [16] 

 

Základní mechanické zábranné systémy obvodové ochrany se skládají z: 

 oplocení 

 pevné bariéry 

 podhrabové překážky 

 doplňkové prvky (vrcholové zábrany) 

 brány, branky, vrata, závory (vstupy a vjezdy) 

 

Plášťová ochrana 

Úkolem prostředků plášťové ochrany, z hlediska bezpečnosti objektu, je ztížit a 

prakticky znemožnit vniknutí pachatele do chráněného prostoru v objektu, případně ho od 

této činnosti odradit. Plášť objektu tvoří především stavební prvky budov a otvorové 

výplně. [16] 
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Prostorová ochrana 

Zabezpečuje vnitřní prostory chráněného objektu. [16] 

Předmětová ochrana 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany zajišťují ochranu jednotlivých 

předmětů v chráněném objektu. Zejména se jedná ochranu dokumentů, informací, 

finančních hotovosti, zbraní apod. Bezpečné uložení takto chráněných předmětů je hlavním 

úkolem předmětové ochrany. Chráněné předměty je vhodné vložit do úschovných objektů 

– trezorů, trezorových skříní, ve kterých jsou uloženy a chráněny před krádeží, před 

zničením například při požáru. Úschovné objekty mohou být buď pevně spojeny s 

objektem, ve kterém se nacházejí např. zazděny ve zdech nebo přišroubovány k podlaze, 

nebo se jedná o úschovné objekty přenosné. [16] 

3.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), jejich parametry a 

podmínky jsou stanoveny v :  

 ČSN EN 50 131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov, Část 1 – Všeobecné požadavky 

 ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory [17] 

 

Z hlediska prostorového zaměření se dělí na:  

Obvodová ochrana – signalizuje narušení obvodu objektu. Obvod objektu 

povětšinou vymezuje hranici mezi dvěma pozemky. Je vymezen obvykle přírodními nebo 

umělými bariérami (vodní toky, ploty, zdi apod.). Tento typ ochrany využívá venkovní 

technické prostředky, které jsou upraveny tak, aby odolávaly nepříznivým klimatickým 

podmínkám a byly využitelné celoročně. [17] 

Plášťová ochrana - signalizuje narušení pláště objektu tzn. překonání 

mechanických překážek a narušení vstupní jednotky do objektu. [17] 

Prostorová ochrana - signalizuje vniknutí pachatele do vnitřních prostor 

chráněného objektu jako jsou chodby a schodiště. Zabezpečovací čidla detekují všechny 

jevy s charakterem nebezpečí narušení právě těchto prostor, kde se nachází chráněné 
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hodnoty a předměty. Můžeme je označit jako místa předpokládaného pohybu pachatele. 

[17] 

Předmětová ochrana - signalizuje přítomnost pachatele u chráněného zájmu. 

Může se jednat o napadení, či neoprávněnou manipulaci s tímto předmětem. [17] 

Prvky PZTS 

Zařízení poplachových  zabezpečovacích a tísňových systémů můžeme definovat 

jako soubor detektorů, tísňových hlásičů, ústředen (řídících jednotek), prostředků 

poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, 

jejichž prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno na určeném místě 

přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do střeženého objektu nebo prostoru. [17] 

Systém PZTS tvoří několik charakteristických základních prvků (viz Obrázek 3), 

které plní samostatně svou specifickou funkci a navzájem na sebe navazují. V souhrnu pak 

tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. Patří sem: 

 

Obrázek 3: Prvky PZTS [17] 

Čidlo 

Zařízení, bezprostředně reagující na fyzikální jevy (změny), ke kterým došlo ve 

střeženém objektu či prostoru. Čidlo, nebo také detektor, vyšle v případě neoprávněného 

vniknutí do objektu, či nežádoucí manipulaci s hlídaným předmětem zprávu nebo signál 

ústředně, která ho vyhodnotí. Čidlo signalizuje ústředně stav, ve kterém se nachází. Tyto 

stavy jsou: [17] 

 stav poplach – detektor zjistil narušení střeženého prostoru  

 stav sabotážní poplach – hlásí neoprávněnou manipulací s detektorem  

 stav porucha – detektor hlásí poruchu  
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 stav střežení – detektor je schopný předávat ústředně informace o stavech poplach,     

sabotážní poplach, porucha  

 stav klid – detektor je napájen, ale signály o stavech poplach, sabotážní poplach a 

porucha jsou blokovány  

 stav test – detektor je schopný předávat signál o sabotážním poplachu, ostatní 

funkce jsou blokovány  

Ústředna 

Mozkem celého systému je ústředna. Přijímá, zpracovává a realizuje informace 

z čidel podle nastaveného programu. Celkově můžeme funkce ústředen shrnout do těchto 

bodů:   

 přijímá, vyhodnocuje a realizuje výstupní signály z čidel PZTS  

 napájí čidla a další prvky systému PZTS elektrickou energií  

 přijímá a vyhodnocuje signály z ovládacích prvků  

 rozhoduje o režimu systému  

 ovládá poplachová, signalizační a doplňková zařízení  

 umožňuje diagnostiku systému [17] 
 

 

Přenosové prostředky, signalizační a doplňková zařízení 

Hlavním úkolem přenosových prostředků je přenos informací do/z místa 

signalizace. Signalizační zařízení pak vyhodnocené informace převádí na patřičný signál 

„výstraha“ či „poplach“. Zařízení, která pak uskutečňují speciální funkce a ulehčují řízení 

systému, nazýváme zařízení doplňková. [17] 

3.2.3 Systém kontroly vstupů a vjezdů 

  Je systém, jehož základním úkolem je zabránit v přístupu neoprávněným osobám 

do vyhrazených prostor nebo k utajovaným informacím. Další funkcí systému je schopnost 

poskytovat informace o průchodech, neoprávněných pokusech o vstup, pořizovat přehledy 

a možnost vyhledávání v historii událostí. [17] 
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V současné době je nejrozšířenějším systémem bezdotyková kontrola vstupu osob 

a vjezdu vozidel. Čtečka načte identifikační médium (karta, přívěsek atp.) na vzdálenost od 

několika centimetrů až po jeden a půl metru i více. Řídící systém pak na základě 

nadefinovaných pravidel automaticky rozhoduje, zda umožnit držiteli karty vstup nebo 

vjezd a provede odblokování nebo otevření mechanické či jiné zábrany vstupu nebo 

vjezdu. [17] 

3.2.4 Systém uzavřených televizních okruhů ( CCTV - Closed Circuit TeleVision ) 

CCTV systém neboli kamerový systém, umožňuje sledování střeženého prostoru 

prostřednictvím dohledového centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně 

identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo 

sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro 

archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy lze využít nejen jako 

součást bezpečnostních aplikací, ale také při sledování technologických procesů, výrobních 

linek, dopravy atd. Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého 

systému je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. [18] 

3.3 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu považujeme za nejstarší a dosud nejčastěji používanou formou 

zajišťování ochrany objektu. Chrání nejenom před neoprávněným vstupem, vandalismem, 

únikem informací, krádeží či jinou majetkovou újmou, ale také před sabotáží, ohněm, 

havárií či následky přírodní katastrofy. Z hlediska ochrany objektů lze definovat několik 

forem fyzické ostrahy zejména strážní službu, bezpečnostní dohled, ochranný doprovod, 

kontrolně propustkovou činnost a bezpečnostní výjezd (zásah). Podle důležitosti a 

bezpečnostního významu je většinou zabezpečována vyškolenými zaměstnanci 

provozovatele objektu, příslušníky ozbrojených sil (sborů) nebo zaměstnanci pověřených 

bezpečnostních služeb. [15] 

Přednost spočívá v rychlé reakci na vzniklý problém. I když jsou zde poměrně 

nízké pořizovací náklady, stále se jedná o nejdražší typ ochrany, a to z důvodu vysokých 

režijních nákladů. Aby byl objekt důkladně zabezpečen, je potřeba kombinace fyzické 

ostrahy  s dalšími prvky ochrany (technické a režimové). [3] 
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3.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů mezi 

lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení, za účelem sladění 

všech prvků a s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci či objektu.[3]  

Režimová ochrana je ucelený soubor opatření, pokynů, příkazů, zákazů a omezení 

stanovených řídícími předpisy a dokumenty vlastníka objektu. Cílem režimových opatření 

je stanovit řád způsobu použití bezpečnostních opatření a zajistit vazby mezi uživateli 

objektu, opatřeními technické ochrany a výkonem fyzické ostrahy. [3] 

Režimová ochrana je v rámci systému fyzické ochrany pojítkem zbývajících částí, 

tj. technické ochrany a fyzické ostrahy. Problém při zavedení režimové ochrany nejsou 

účinné bezpečnostní směrnice (režimová opatření), ale jejich prosazování a zavádění do 

všedního života objektu. [3] 

Dělení režimové ochrany:  

 

 vnější – vstupní a výstupní podmínky  

 vnitřní – omezení pohybu osob v objektu jen na určitá místa  

 

Vnější režimová opatření  

Týkají se zejména prostor, kterými se osoby a vozidla dostávají do chráněného 

objektu a kudy jej opouští, tedy vstupních a výstupních podmínek daného objektu. Vnější 

režimová opatření určují, kde, kdy, jak a čím se smí či nesmí do objektu vstupovat. [3] 

 

Vnitřní režimová opatření  

Vnitřní režimová opatření se zabývají především dodržováním následujících 

směrnic:  

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu  

 režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, používanými pro 

systémy zabezpečení vstupů, kterým se určuje systém a způsob označování, 

odevzdávání a přidělování klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů a 

způsob jejich použití [3] 
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4  Vymezení základních pojmů bydlení 

Pro orientaci v bakalářské práci je potřeba znát a správně chápat základní pojmy 

vztahující se k bydlení. Je třeba správně rozlišovat pojmy bydlení a byt, pojmy nájem a 

podnájem a formy bydlení (viz Příloha 1). 

Pro správné pochopení pojmu bydlení je vhodná tato definice:  

„Bydlení je stav, který je charakterizován přechodnou nebo trvalou fyzickou 

přítomností jedince nebo jeho rodiny v daném místě se všemi s tím souvisejícími 

sociálními a ekonomickými aspekty.“ [19] 

Byt můžeme označit jako základní jednotku trhu s byty. Podle zákona č.72/1994 

Sb. je byt definován jako "místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení".  [27] 

Bytový dům je stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Za bytový dům 

označujeme seskupení bytů, přístupných ze společné komunikace, která začíná společným 

vstupem do objektu. Komunikaci může být schodiště (s výtahem u domů 5 a více 

podlažních), chodba nebo pavlač. Obyvatelům jednotlivých bytů slouží vedle bytů také 

společné domovní vybavení umístěné v bytovém domě i vně domu a v jeho bezprostřední 

blízkosti. V bytových domech nelze dosáhnout takového spojení bytu s přírodou, jako u 

rodinných domů, a proto se u bytů navrhují balkóny, lodžie, případně terasy, aby tento 

nedostatek částečně nahradily. Výhodou bytových domů je vytváření prostorů a ploch pro 

sociální komunikaci obyvatel domů. [19] 

Typy bytových domů lze dělit podle:  

 výšky a tvaru (bodové, věžové, řadové, ve tvaru písmena L,T,Y,terasové)  

 přístupové komunikace (schodišťové, chodbové, pavlačové, kombinované)  

 počtu nadzemních podlaží:  

− nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží)  

− středně vysoké (5 až 8 nadzemních podlaží)  

− výškové (9 a více nadzemních podlaží) [19] 
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5  Charakteristika Statutárního města Opavy 

 

Obrázek 4: Vlajka Statutárního města Opavy [12]      Obrázek 5: Znak Statutárního města Opavy [12] 

 

 

Obrázek 6: Poloha města Opavy [12] 

 

Statutární město Opava leží v severovýchodní části Moravskoslezského kraje (viz 

Obrázek 6). Na východě území sousedí s městem Kravaře, městem Hlučín a městem 

Ostrava, na jihu sousedí s městem Bílovec, městem Odry a městem Vítkov, na západě s 

městem Bruntál a městem Krnov. Severní hranice je tvořena státní hranicí s Polskou 

republikou. Území je charakterizováno dvěma přírodními útvary, pahorkatinou Nízkého 

Jeseníku a oblastí Hornoslezské nížiny. Hlavní vodní osou je řeka Opava, zleva se vlévající 

do řeky Odry, se svým pravým přítokem Moravicí. Územím patří stále k zemědělským 

oblastem a tvoří jádro zemědělské produkce kraje. [12] 

5.1 Kriminalita v Moravskoslezském kraji, okrese Opava a městě Opava 

Ze statistik (viz Příloha 5), do kterých mi na požádání dovolil nahlédnout  tiskový 

mluvčí Policie ČR, Obvodního oddělení  Opava pan Bc. René Černohorský vyplývá, že 

minulý rok se v okrese Opava nesl ve znamení vyšší kriminality než tomu bylo v 
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předešlých dvou letech. Mince ale mívá dvě strany, sice zde přibylo trestných činů, ale 

současně se jich povedlo více objasnit.    

Konkrétněji vloni bylo v opavském okrese nahlášeno 4 029 trestných činů, což je o 

109 více než předloni, a dokonce o 442 více než v roce 2011 (viz Graf 1). Jenže za minulý 

rok se povedlo objasnit skoro celou polovinu všech případů. Řečí čísel: 1 811 objasněných 

případů, to se rovná 44,95 % všech případů. V předchozích dvou letech dělala tato 

úspěšnost 44,72 %, respektive 44,22 %. 

Graf  1: Celková kriminalita v okrese Opava za období 1.1. 2011 – 31.12.2013 

 

Ve srovnání s ostatními okresy Moravskoslezského kraje (viz Tabulka 1) se vloni 

okres Opava umístil na třetím místě. Statisticky nejlépe je na tom okres Bruntál, kde se 

povedlo objasnit 61,17 % všech trestných činů. Opačný pól žebříčku naopak zabírá 

Ostrava s 32,06 %. 

Tabulka 1: Kriminalita v Moravskoslezském kraji za období 01.01.2013 - 31.12.2013 

Kriminalita v Moravskoslezském kraji za období 01.01.2013 - 31.12.2013 

                

CELKOVÁ  Bruntál 
Frýdek - 

Místek 
Karviná Nový Jičín Opava Ostrava 

  Celkem             

Zjištěno 42 853 2 761 5 170 9 010 3 816 4 029 17 630 

Objasněno 17 111 1 689 2 197 3 810 1 904 1 811 5 652 

T.j. % 39,93 61,17 42,5 42,29 49,9 44,95 32,06 
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Při konzultaci s panem Černohorským jsem se dozvěděl, že vyšší objasněnost 

trestných činů, muže souviset s vytvořením specializovaných kriminalistických týmů, které 

mají na starost vždy jednu určitou problematiku. Jako příklad mohu uvést jednotky 

specializující se na majetkovou, násilnou či hospodářskou trestnou činnost, drogovou 

problematiku, ale také na extremismus. 

Z výčtu statistik vyplývá, že za nejfrekventovanější trestné činy můžeme označit 

krádeže kol, vloupání do sklepů, objektů typu chat, krádeže vozidel nebo kapesní krádeže. 

Těmto činům se nevyhnula ani opavská mládež, kdy 18 trestných činů měli na svědomí za 

loňský rok nezletilí ve věku do 15 let a 58 činů mladiství ve věku mezi patnácti a osmnácti 

lety. Z grafu 2 pod textem vyplývá, že pachatelem vyhledávanější jsou objekty rodinných 

domů než jednotlivé byty.  

Graf 2: Krádeže vloupáním ve městě Opava za období 01. 01. 2013 – 31. 12. 2013 

 

 

 

 

 

Pan Černohorský pochválil spolupráci s veřejností i s Městskou policií Opava (viz 

Příloha 6). Poodhalil, že lidé nejsou lhostejní a pomáhají pří pátrání po pachatelích i při 

řešení případů, ať už anonymně nebo ohlášením přímo na stanici. 
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6  Lokalita řešeného objektu  

Lokalita objektu bytového domu „Kylešovský kopec“ je bez diskuse 

nejvyhledávanějším územím pro bydlení v Opavě (viz Příloha 3). Stávající bytový dům na 

ulici Gudrichova č. 4 v Opavě se nachází na pozemku parc.č. 2663/16 v k.ú. Opava – 

Předměstí (viz Příloha 2).  

6.1 Popis  bytového domu 

Dům byl postaven v roce 1922 jako samostatně stojící objekt. Východní podélná 

strana je ve vzdálenosti 10 m od hlavní komunikace Gudrichova, jižní příčná strana je ve 

vzdálenosti 13 m od vedlejší komunikace Zukalova. Nejbližší objekt, jednopodlažních 

garáží, se nachází ve vzdálenosti 6 m od jižní strany objektu. Sousední parcely se nacházejí 

ve vzdálenosti 6 m a 7 m od objektu. Stávající bytový dům je třípodlažní, podsklepený 

(3.NP je v krovu dřevěné střechy). Řešený objekt je půdorysného rozměru 13,8 X 31,2 m, 

výška hřebene nejvyšší části střechy je cca 17 m. Zastřešení je řešeno dřevěným krovem s 

členitým tvarem střešních rovin, krytina (relativně nedávno vyměněna) z plechových 

šablon na dřevěném bednění, zdivo cihelné, okna dřevěná dvojitá. V 1.PP se nachází 

společný sklep, v 1.NP se nachází dvě bytové jednotky, ve 2.NP jsou to čtyři bytové 

jednotky, ve 3.NP je to jedna bytová jednotka (směrem do zahrady) a půda. Objekt je 

napojen vodovodní, plynovodní, elektro a splaškovou kanalizační přípojkou. Terén kolem 

domu je rovinatý a stávající vjezd na pozemek přilehající k domu je z ulice Zukalova a 

Gudrichova (viz Příloha 2). 

                                                                          

Obrázek 7: Bytový dům r. 2013 [archiv BD]              Obrázek 8: Bytový dům r. 2010 [archiv BD] 

 

 

 

 

       Obrázek 9: Půdorys bytového domu [archiv BD] 



 

21 

7      Popis stavu fyzické ochrany a doporučení ke zlepšení 

V této kapitole popíši stav fyzické ochrany objektu. Při tvorbě této části jsem se 

vžil jak do role případného pachatele, tak do role bezpečnostního rádce se zkušenostmi 

z čtyřletého studia na vysoké škole technického zaměření.  

7.1   Obvodová ochrana 

Níže uvádím popis prvků obvodové ochrany řešeného objektu. 

Přístupy k domu 

Přístup musí být dobře viditelný z oken domu i z přístupové komunikace. Je 

důležité klást stejné požadavky na bezpečnost jak hlavních přístupových cest, tak 

„vedlejších“, zadních přístupů. Je-li to možné, vyžadujme trvale osvětlení tohoto prostoru 

v nočních hodinách. Důležitou roli zde sehrávají také vstupní branky, což je prvek, se 

kterým přichází pachatel do styku nejdříve. Často se můžeme setkat jen s „přivřenou“ 

vstupní brankou, která pachatele zrovna neodradí, tak jako tomu bylo při mé prví návštěvě 

vybraného objektu, což je dobře viditelné z pořízené fotografie. 

Zadní branka, jak můžeme vidět z další pořízené fotografie je dřevěná branka bez 

možnosti uzamčení.  

                                                                     

                   Obrázek 10: Vstupní branka [autor]                           Obrázek 11: Zadní vstupní branka [autor] 

Garážové stání pro automobily, vjezd do objektu 

Při prohlídce garáží jsem zjistil, že nejsou již několik let využívány k původnímu 

účelu, nýbrž slouží jako sklad nářadí, zahradních potřeb, a nadrozměrných věcí. Jedná se o 

čtyřmístné garážové stání, zděné z pálených cihel, omítnuté maltou a patřící čtyřem 

různým nájemníkům. Přístup je možný pouze z ulice Zukalova přes garážová vrata. Po 

konzultaci s nájemníky, zde není vyloučen návrat k původnímu účelu, proto jsem doporučil 
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instalaci světel, která doposud chyběla, v počtu čtyř kusů nad jednotlivá garážová vrata 

(viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Garážové stání [autor] 

Vjezd do objektu 

  Vjezd do objektu bytového domu na ulici Gudrichova č. 4 v Opavě je řešen dvěma 

vjezdy a to z ulice Gudrichova a Zukalova (viz Příloha 2). Reálně je možno využít jen 

jeden vjezd směřující na prostranství za bytovým domem, které je vysypáno štěrkem. Vrata 

do objektu jsou velice zastaralá a je vhodné je vyměnit. Na tento stav jsem upozornil 

nájemníky již při prvním setkání a došlo k okamžité výměně. Na Obrázku 13 můžete vidět 

jak vrata minulá, tak vrata nová s vizuálním i akustickým signálem (viz Obrázek 14).  

 

 

 

 

               Obrázek 13: Původní vrata [autor]                  Obrázek 14: Nová automatická vrata [autor] 

Prostory vně objektu 

Zde se nesmí nacházet žádné nástroje, žebříky ani jiné pomůcky pro usnadnění 

trestné činnosti pachatele. Tento jev je častým pochybením nájemníků bytových domů, 

jelikož ve většině případů nemají dostatečné prostory k uskladnění těchto rozměrných věcí. 

Tato prevence byla v okolí bytového domu splněna. 
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Stromy a keře 

Když se vžiji do role pachatele, který se chystá vniknout do cizího objektu při 

současném překonání překážek (plot, zámek), určitě mě napadne, kudy povedu únik, 

případně kde naleznu dočasné maskování. Pohledem zjišťuji, že mým představám 

odpovídá seskupení stromů / křoví. Tyto přírodní překážky by neměly bránit osvětlení a 

výhledu na vchod a okna. Stromy a křoví by neměly poskytovat úkryt pro případného 

pachatele. Při navrhování okolí domu a výběru vegetace je třeba dbát, aby nedocházelo k 

vytváření úkrytů, které by mohly posloužit pachatelům kriminálních činů nebo které by 

mohly sloužit nežádoucím pozorovatelům. Toto lze zajistit volbou vhodné vegetace a 

náležitou údržbou. Jak můžeme vidět na Obrázku 15, v bezprostřední blízkosti domu se 

nacházejí neudržované porosty, které mohou sehrát důležitou roli při výběru objektu 

pachatelem. Navrhuji se tímto problémem nadále zabývat, nesmí být nijak podceňován. 

 

Obrázek 15: Možný úkryt – stromy, keře [autor] 

Připojení energie, plynové přípojky 

Přípojky a přívody musí být chráněný ochrannou skříní. Přístup k rozvaděčům má 

být až v chráněných prostorech domu. V objektu bytového domu na ulici Gudrichova č.4 

v Opavě je přípojka součástí perimetru objektu, ovšem se stopami vandalismu, které 

naznačují nezájem nájemníků. I tento problém doporučuji odstranit. 

7.2 Plášťová ochrana 

 Plášť budovy proti vandalství uchráníme tím, že je dobře viditelný. Je možné 

odradit vandaly světlem zapínaným čidlem pohybu, případně kamerami zaměřenými na 

plášť budovy. V řešeném objektu bych kladl velký důraz na ochranu pláště budovy. Nutí 

mě k tomu fakt nového fasádního nástřiku, který výrazně navyšuje celkovou hodnotu 

objektu. 
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Vchodové dveře 

V řešeném objektu již jsou instalovány vchodové dveře vyhovující bezpečnostní 

třídě 3 (vysoká ochrana). Dveře jsou otvírány jak klasickým klíčem, který vlastní pouze 

nájemníci, tak dálkově, tlačítkem v jednotlivých bytech. Jedná se o samozamykací zámek 

s funkcí PANIK (k otevření z vnitřní strany postačí stisknutí kliky do stavu otevřeno). 

Důležitou roli při vstupním procesu sehrává také využití audio a videotechniky - instalace 

bytových ovladačů zámku domovních dveří nebo videotelefonů. Dveřní videotelefony jsou 

pro tyto účely vhodnější, protože kromě elektrického ovládání zámku a komunikace, 

umožňují zobrazení příchozí osoby, což je neocenitelný bezpečnostní prvek. V praxi je 

zpravidla u vstupu do objektu nainstalováno tlačítkové tablo s hlasovou jednotkou a 

případně s integrovanou kamerou (videotelefon). Pomocí telefonu je pak možné 

komunikovat s příchozí osobou a stiskem tlačítka umožnit vstup do objektu. Tento systém 

audio a videotechniky je v  řešeném objektu již instalován (viz Obrázek 16, 17). Při 

konzultaci se správcem domu jsem byl informován, že identifikace návštěvy pomocí 

videotechniky je nájemníky domu využívána v podstatě denně. 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek 16: Vchod do domu [autor]                     Obrázek 17: Videotelefon [autor] 

7.3  Prostorová ochrana 

Těžištěm prostorové ochrany jsou centrální body – schodiště, chodby, vstupy do 

sklepů, domovní listovní schránky atd. 
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Domovní listovní schránky 

Je vhodné umístit schránky do chráněného prostoru, kde je můžeme sledovat 

kamerovým systémem. Umístíme-li schránky na plášti budovy, redukujeme sice přístup 

cizích lidí do objektu, na druhou stranu schránky i jejich obsah vystavujeme vandalismu. 

Objekt je řešen variantou první tzn. sestava poštovních schránek je umístěna ve 

vnitřním chráněném prostoru za hlavními vstupními dveřmi, jako schránka s vhozem i 

výběrem vpředu (viz Obrázek 18). Výběr se provádí otevřením schránky pomocí klíče a 

odklopení předního krytu. Celá hliníková sestava je tvořena dvanácti jednotlivými 

schránkami řazenými ve čtyřech řadách po třech schránkách. K této části ochrany bych 

chtěl navrhnout vyčlenění jedné schránky na dotazy, nápady či návrhy nájemníků k tématu 

bezpečnosti v jejich domě.  

 

 

Obrázek 18: Domovní listovní schránky [autor] 

Chodby a schodiště 

Chodby a schodiště by neměly poskytovat potenciální úkryty a měly by být dobře 

osvětleny. Vstoupit na schodiště lze v každém patře, kromě přízemí, kde lze schodiště 

opustit. Bytový dům jsem navštívil jak ve dne, tak v noci. K tématu osvětlení chodeb a 

schodiště nemohu mít výčitky. Chtěl bych zmínit také čistotu chodeb a schodiště. 

Nenachází se zde žádné nadbytečné vybavení, které by mohlo být lákadlem zlodějů.  

Dveře do bytů 

Dveře do bytů by měly splňovat požadavky ČSN EN 1627 bezpečností třída 2 a 

vyšší. Účinným prvkem je omezení vůle pootevření dveří pomocí bezpečnostního řetízku, 

reagujícího na rychlý, nežádoucí pohyb dveří. Panoramatickým kukátkem vidíte celý 

prostor přede dveřmi, což umožňuje identifikovat návštěvníka před otevřením dveří. 

Navrhuji robustní bezpečnostní řetízek, který umožní prohlédnout si návštěvníka a jeho 

doklady, aniž by mu bylo umožněno dveře rozrazit. 
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Sklepní okna 

V plášti řešeného objektu se nachází sklepní okna v počtu šesti kusů. Jsou opatřena 

mříží, která je zasažena korozí. Doporučuji zkontrolovat stav mříží, jejich pevnost a 

neporušenost. V případě negativního zjištění (ztráta bezpečnostní funkce) je vhodné opatřit 

sklo bezpečnostní fólií. Neodborně nalepená fólie umožní pachateli v podstatě bezhlučné 

vysklení okna. Dále doporučuji odstranit v okolí sklepních oken volně položené kameny, 

které jsem při studii zaregistroval a vyfotografoval (viz Obrázek 19).  

  

 

 

 

Obrázek19: Sklepní okna s mříží [autor] 

Sklepní prostory 

Je-li bytový dům podsklepen, což řešený objekt zčásti splňuje, je potřeba chránit 

přístup ke sklepu stejně jako vstup do domu. Vstup do sklepních prostor je možný  

z vnitřních prostor, kdy stačí projít chodbou u hlavních dveří a sejít po schodech do 

sklepení domu. Vstupní dveře do sklepa jsou bílé, dřevěné, značně poškozené dveře, které 

byly pouze přivřené, to bylo mé první zjištění (viz Obrázek 21). Druhý vchod do sklepních 

prostor je možný ze zahrady za objektem. Tato cesta je lupiči poněkud ulehčena tím, že 

venkovní dveře mají prověšenou kliku z obou stran. (viz Obrázek 20).  

. 

 

 

 

 

  Obrázek 20:  Přístup do sklepa ze zahrady [autor]     Obrázek 21: Přístup do sklepa z domu [autor] 
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8 Analýza rizik spojených s fyzickou ochranou bytového domu  

Analýza rizik (viz Obrázek 22), pokud je vhodným způsobem aplikována, by měla 

přinést odpovědi na otázky, jakým rizikům je objekt vystaven, jak hodně jsou jeho aktiva 

vůči těmto rizikům zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že pachatel zneužije 

zranitelnosti fyzické ochrany, a jaký dopad by právě toto zneužití mohlo na sledovaný 

objekt mít. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  22: Analýza rizik [15] 

Ve své bakalářské práci volím Ishikawův diagram pro modelaci a identifikaci 

možných příčin překonání fyzické ochrany objektu bytového domu. Dále metodu „selhání 

a jejich dopadů“ - Failure Mode and effect Analysis (FMEA) , která mi pomohla vytřídit ty 

nejzávažnější příčiny.  

8.1 Ishikawův diagram 

Atypický vzhled „rybí kosti“ tomuto diagramu dodal jeho tvůrce profesor Kaoro 

Ishikawa. Diagram příčin a následků jak bývá často nazýván, pomáhá identifikovat možné 

příčiny, které mohou nastat prakticky kdykoliv. Jedná se o jednoduchou grafickou metodu 

znázornění příčin a následků. Při sestavování diagramu tvoří hlavu rybí kosti řešený 

problém. Hlavní kosti vedoucí od páteře tvoří jednotlivé skupinky problémů, vedlejší kosti 

poté konkrétní příčiny. Grafické znázornění diagramu zajišťuje jeho přehlednost. [15]  

 

Aplikaci na konkrétním případě můžeme vidět na Obrázku 23.  
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Obrázek 23: Ishikawův diagram – překonání fyzické ochrany bytového domu [autor] 
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8.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza příčin a následků poruch (dále jen FMEA) je metoda určená pro hodnocení 

poruch, které by mohly vést k havárii. Metoda vychází ze vzorce (2) a její parametry jsou 

uvedeny v Tabulce 2. [15] 

                                   R= P x N x H (2) 

R – míra rizika      N – závažnost následků  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika        H – odhalitelnost rizika 

Tabulka 2: Jednotlivé parametry metody FMEA [15] 

R Výsledná rizikovost poruchy N Závažnost následků poruchy 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Vypracování analýzy FMEA 

Do Tabulky 3 jsem sestavil jednotlivé zdroje rizika směřující k překonání fyzické 

ochrany bytového domu. Tyto formy nebezpečí vycházejí z Ishikawova diagramu. Dále 

jsem postupoval tak, že jsem každý jednotlivý zdroj bodově ohodnotil pomocí parametrů 

z předcházející tabulky. Na základě těchto parametrů bude u každého zdroje nebezpečí 

stanovena míra rizika R. [15] 
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Tabulka 3: Hodnocení pomocí metody FMEA 

Číslo Skupina nebezpečí Nebezpečí P N H R 

1 

Překonání vchodových dveří 

neuzamčení 5 4 4 80 

2 překonání zámku 4 4 4 64 

3 vypáčení 2 3 2 12 

4 prokopnutí 1 4 2 8 

5 

Překonání oken v plášti objektu 

neuzavření 5 4 4 80 

6 rozbití skla 4 4 2 32 

7 vypáčení rámu 3 2 3 18 

8 překonání mříží 1 2 3 6 

9 

Jiné způsoby překonání vchodových dveří 

neopatrnost nájemníků 3 3 2 18 

10 jako rodinný příslušník 3 2 2 12 

11 jako poštovní posel 4 2 2 16 

12 jako ohlášená návštěva 4 2 2 16 

13 

Výběr objektu 

v okolí stromy, keře 5 3 4 60 

14 znaky výtržnictví 4 4 3 48 

15 relativní osamělost 5 2 4 40 

16 rychlý přístup z hl. cesty 5 3 4 60 

17 

Překonání perimetru 

přes zadní branku 5 3 3 45 

18 přes otevřenou hl. branku 5 3 3 45 

19 zastaralý plot 3 3 2 18 

20 nízký plot 3 3 2 18 

21 

Selhání osvětlení 

sabotáž 2 2 2 8 

22 nedostatečné osvětlení 3 3 4 36 

23 špatná údržba 3 2 4 24 

24 výpadek el. proudu 2 2 1 4 

 

8.3 Paretova analýza 

Po výpočtu míry rizika R jsem následně výsledky seřadil do přehledné Tabulky 4. S 

využitím Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky kumulativních četností mi tento 

postup umožní vidět a zjistit, s kterými příčinami je nutné nadále pracovat a navrhnout 

opatření pro jejich minimalizaci.  [15] 
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Tabulka 4: Kumulativní a relativní kumulativní čestnosti míry rizika 

 

 

Číslo Skupina nebezpečí Nebezpečí R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R v 

% 

1 Překonání vchodových dveří neuzamčení 80 80 10,42 

5 Překonání oken v plášti objektu neuzavření 80 160 20,83 

2 Překonání vchodových dveří překonání zámku 64 224 29,17 

13 Výběr objektu v okolí stromy, keře 60 284 36,98 

16 Výběr objektu rychlý přístup z komun. 60 344 44,79 

14 Výběr objektu znaky výtržnictví 48 392 51,04 

17 Překonání perimetru přes zadní branku 45 437 56,90 

18 Překonání perimetru přes otevřenou branku 45 482 62,76 

15 Výběr objektu relativní osamělost 40 522 67,97 

22 Selhání osvětlení nedostatečné osvětlení 36 558 72,66 

6 Překonání oken v plášti objektu rozbití skla 32 590 76,82 

23 Selhání osvětlení špatná údržba 24 614 79,95 

7 Překonání oken v plášti objektu vypáčení rámu 18 632 82,29 

9 Jiné způsoby překonání vchod. dveří neopatrnost nájemníků 18 650 84,64 

19 Překonání perimetru zastaralý plot 18 668 86,98 

20 Překonání perimetru nízký plot 18 686 89,32 

11 Jiné způsoby překonání vchod. dveří jako poštovní posel 16 702 91,41 

12 Jiné způsoby překonání vchod. dveří jako ohlášená návštěva 16 718 93,49 

3 Překonání vchodových dveří vypáčení 12 730 95,05 

10 Jiné způsoby překonání vchod. dveří jako rodinný příslušník 12 742 96,61 

4 Překonání vchodových dveří prokopnutí 8 750 97,66 

21 Selhání osvětlení sabotáž 8 758 98,70 

8 Překonání oken v plášti objektu překonání mříží 6 764 99,48 

24 Selhání osvětlení výpadek el. Proudu 4 768 100,00 
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Graf 3: Paterův graf s Lorenzovou křivkou 

 

8.4 Vyhodnocení analýzy 

Za použití metody FMEA, Paretova diagramu a Lorenzovy křivky jsem analyzoval 

a vyhodnotil nejzávažnější rizika překonání fyzické ochrany bytového domu (viz Graf 3). 

Při návrhu bezpečnostních opatření pro minimalizaci těchto rizik budu řešit hlavně rizika:  

 neuzamčení vchodových dveří 

 neuzavření okenních otvorů v plášti objektu 

 překonání zámku vchodových dveří 

 okolní stromy, keře 

 přístup z hlavní cesty 

 znaky výtržnictví 

 překonání perimetru přes zadní branku 

 překonaní perimetru přes otevřenou hl. branku 

 relativní osamělost BD 

 nedostatečné osvětlení 

 rozbití okenního skla 

 špatná údržba osvětlení 
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8.5 Zhodnocení  chráněných aktiv řešeného bytu a bytového domu  

 

Tabulka 5: Aktiva bytu v bytovém domě  Tabulka 6: Aktiva bytového domu jako celku 

 

 

 

V Tabulce 5 jsem uvedl odhad cen chráněných aktiv v konkrétním bytě 

nacházejícím se v  1.NP řešeného bytového domu. Výsledná celková částka, kterou 

stanovili nájemníci konkrétního bytu, se rovná hodnotě 400 000 Kč. Aby byly splněny cíle 

bakalářské práce neměla by hodnota nově navrhovaných opatření přesáhnout rozmezí 10% 

– 15% z celkové hodnoty chráněných aktiv, což v řeči čísel znamená rozmezí 40 000 Kč – 

60 000 Kč. Tímto krokem bylo splněno pravidlo ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable). Toto slovní spojení v překladu znamená „ tak nízké, jak lze rozumně 

dosáhnout“ a z toho vyplývá, že náklady na zabezpečení musí být úměrné výši hodnoty 

chráněných aktiv. 

Podobným způsobem jsem postupoval při stanovení rozpočtu na ochranu 

samotného bytového domu a  nejbližšího okolí (viz Tabulka 6). Odhad ceny byl proveden 

zaměstnanci Magistrátu města Opavy se souhlasem vlastníka sledovaného objektu. 

Hodnota navrhovaných opatření by tedy měla vycházet  v rozmezí 10% - 15% z celkové 

hodnoty bytového domu, což činí 100 500 Kč – 157 500 Kč.  

 

 

 

 

 

 

Typ aktiva Hodnota 

Nábytek  150 000 Kč 

Elektrospotřebiče 150 000 Kč 

Oděvy a obuv 30 000 Kč 

Cennosti 30 000 Kč 

Sportovní potřeby 40 000 Kč 

Celková hodnota 400 000 Kč 

Typ aktiva Hodnota 

Odhad ceny bytového domu 10 000 000 Kč 

Zahradní potřeby + garáž 50 000 Kč 

Celková hodnota 10 050 000 Kč 
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9 Návrh nových opatření zabezpečení bytu v bytovém domě 

V této kapitole se pokusím navrhnout řadu nových opatření, která by měla zajistit 

zvýšení pocitu bezpečí nájemníků bytu a také chráněných aktiv (viz Příloha 4). Mnou 

navrhnuté řešení musí splňovat bezpečnostní požadavky vyplývající z aplikovaných 

analýz (viz Kapitola 8), zároveň musí být řešení ekonomicky přijatelné, což jsem splnil 

dodržením pravidla ALARA. Je potřeba připomenout, že řešený objekt doposud nebyl 

terčem závažné trestné činnosti, která by musela být řešena orgány k tomu určenými.  

9.1 Zabezpečení prvky MZS 

Prvním navrhnutým prvkem MZS je dveřní řetízek uzamykatelný na kliku 

ABUS SK 99 S. Požadovaná délka je 300mm. Je vyroben z tvrzené oceli. Při instalaci není 

třeba vrtat do dveří. Řetízek lze libovolně zkracovat a uzamykat. Volím počet 1 ks v barvě 

stříbrné. 

.  

Obrázek 24: Dveřní řetízek uzamykatelný [11] 

Dalším prvek MZS navrhuji na všechna okna použít bezpečnostní fólii, jelikož se 

byt nachází v prvním patře bytového domu. Vybírám typ bezpečnostní fólie SS275 od 

firmy SOLAR – STOP, která zabrání průniku případnému pachateli do bytu, zabrání 

prohození předmětu oknem. Bezpečnostní fólie zanechá skleněnou výplň i po jejím rozbití 

nepropustnou. Dále chrání proti poranění rozbitou skleněnou okenní výplní. Pozor, při 

špatné instalaci bezpečnostní fólie může dojít k bezhlučnému rozbití skla okenní výplně. 
     

 

Obrázek 25: Bezpečnostní fólie [11] 
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 Jelikož se v bytě nachází drobné cenné předměty (šperky, hodinky, fotografie) i 

drobná elektronika (notebook). Navrhuji koupi nábytkového bezpečnostního sejfu NS 4 

firmy T-SAFE , který svými rozměry 257 x 372 x 188mm (výška x šířka x hloubka) 

splňuje ochranu před neoprávněnou manipulací, poškozením či zcizením drobných 

cenných předmětů. 

 
Obrázek 26: Bezpečnostní sejf NS 4 [11] 

9.2 Zabezpečení prvky PZTS 

Ochrana objektu  pomocí prvků PZTS hraje v zabezpečení bytu velmi důležitou 

roli. Do tohoto typu ochrany bude investována největší část dostupných finančních 

prostředků. Zbylá část bude poté investována k doplnění zabezpečení o prvky MZS. Při 

výběru firmy, která bude výrobcem / dodavatelem navrhovaných zabezpečovacích prvků, 

jsem se rozhodl pro firmu Jablotron, resp. pro jejich produkt systémová sada JK-82 

OASIS. Tento dostupný systém a veškeré prvky, kterými je opatřen jsou navrženy a 

certifikovány dle ČSN EN 50131.  

Základem - mozkem každého systému je ústředna. V mém případě jsem zvolil 

ústřednu systému Oasis JA-82K, která obsahuje radiový modul JA-82R + GSM 

komunikátor JA-82Y a záložní akumulátor 12 V. Ústředna je ovládána bezdrátovou 

klávesnicí JA-81F, která slouží k jednoduchému ovládání a naprogramování ústředny.  

 

Obrázek 27: Ústředna JA-82K  firmy Jablotron [11] 
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Základem systému je deska ústředny JA-82K, která má 4 drátové vstupy. Tuto 

desku jsem na základě doporučení firmy Jablotron doplnil o rozšiřující moduly. Jedná se o 

GSM komunikátor řady JA-82Y, což je zařízení, které dokáže zaslat sms 

zprávu/prozvonění s popisem události při vyhlášení poplachu. Zároveň je možno tímto 

modulem ovládat celý systém dálkově. Dalším připojeným modulem je rádiový modul JA-

82R, který je schopen naučit se až 50 bezdrátových detektorů řady JA-8x. Součástí 

ústředny je také bez údržbový zálohovací akumulátor, rovněž od firmy Jablotron. Ústředna 

je ovládána bezdrátovou klávesnicí JA-81F. Ta je zcela oddělena od ústředny, tzn. při jejím 

zničení pachatelem nedojde k poškození systému, ale dojde k vyhlášení poplachu. Výdrž 

baterie se odhaduje na dobu cca 2 let. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Klávesnice JA-81F firmy Jablotron [11] 

Po konzultaci s obyvateli bytu jsem navrhl variantu ovládání pomocí 

bezpečnostního kódu. Jelikož byt obývá mladý pár, odpadá nevýhoda zapamatování si 

bezpečnostního kódu. Dalším důvodem pro tento návrh byla možnost ztráty čtecí karty 

popřípadě čipu. Pro střežení i odstřežení bude naprogramován šestimístný  kód.  

Aby zabezpečovací systém vůbec fungoval, musí se skládat ze sestavy ústředna, 

klávesnice, detektor. V návrhu zabezpečení budu pracovat s detektory pohybu, detektory 

otevření dveří (magnetické) a detektory kouřovými. Všechny detektory jsou navrženy 

bezdrátově na přání zákazníků. Detektor pohybu JA-83P, bezdrátový PIR detektor slouží 

k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří 

tyto údaje garantované výrobcem: kryje až 112m² podlahové plochy, je napájen z baterie 

(výdrž 3 roky), doporučená instalační výška je 2,5m, úhel detekce až 120°, délka záběru 

12m a komunikační dosah 300m (přímá viditelnost). Čidlo umožňuje nastavit příchodové a 
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odchodové zpoždění. V bytě nehrozí výskyt domácích zvířat, tzn. tento typ planých 

poplachů odpadá. 

 

 

Obrázek 29: Detektor pohybu JA-83P firmy Jablotron [11] 

JA-83M bezdrátový magnetický detektor otevření je určen k detekci otevření 

dveří, oken apod. Detektor komunikuje bezdrátově a je napájen z baterie. Při otevření cca 

20x denně je výdrž baterie stanovena na dobu tří let. Instalování je vhodné na dveře a okna 

od ložnice, obývacího pokoje i kuchyně. Tento detektor bude instalován na vstupní dveře 

do bytu, které jsou opatřeny bezpečnostním kukátkem a bezpečnostním řetízkem.  

 

Obrázek 30: Magnetický detektor otevření JA-83M firmy Jablotron [11] 

JA-80L bezdrátová interní siréna je vnitřní siréna napájena ze sítě. Lze ji použít 

jako poplachovou sirénu, dveřní zvonek, zvukové upozornění při aktivaci detektoru nebo 

jako indikaci odchodového a příchodového zpoždění. Může být použita jako součást 

zabezpečovacího sytému, ale lze ji použít i samostatně. Je-li odpojena ze sítě během 

hlasitého poplachu, vyhlásí se sabotáž sirény. 

 

Obrázek 31: interní siréna JA-80L [11] 

 JA-82ST bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty slouží k detekci 

požárního nebezpečí v bytových interiérech. Detektor je napojen na ústřednu a reaguje 

bezdrátově. Sestává ze dvou samostatných detektorů – optického detektoru kouře a 

teplotního detektoru. 
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9.3 Ekonomické zhodnocení návrhu prvků fyzické ochrany bytu v bytovém domě 

 Pro přehlednost jsem sestavil Tabulku 7 s výčtem navrhovaných prvků fyzické 

ochrany pro zabezpečení bytu v bytovém domě  včetně cenového ohodnocení. 

Tabulka 7: Prvky fyzické ochrany bytu 

Prvky MZS Počet kusů Cena v Kč. vč. DPH 

Dveřní řetízek ABUS SK 99 S 1 1 398 

Bezpečnostní fólie SS275   20 x 1m ( 20x560)  11 200 

Nábytkový bezpečnostní sejf NS 4 1 3 896 

Celkem za prvky MZS   16 494 

      

Prvky PZTS     

Ústředna JA-82K 1 1 290 

Radiový modul JA-82R 1 2 520 

GSM komunikátor JA-82Y 1 5 830 

Záložní akumulátor 12V pro ústřednu 1 350 

Klávesnice JA-81F 1 2 420 

Detektor otevření dveří JA-83M 1 838 

Detektory pohybu JA-83P 3 (3x1318)     3 954 

Siréna bezdrátová JA-80L 1 1 114 

Montáž, oživení, programování, zaškolení   2 000 

Kombinovaný detektor JA-82ST 1 1 186 

Celkem za prvky PZTS   21 502 

      

Celková cena zabezpečení   37 996 

 

Tyto opatření jsou navržena pro byt situovaný v 1.NP, obývaný mladým párem, bez 

dětí i domácích zvířat (viz Příloha 4). Po sečtení všech navrhnutých položek se cena 37 

996 Kč vč. DPH pohybuje těsně pod spodní hranicí stanoveného rozpočtu. Nesmíme 

zapomenout na cenu instalace bezpečnostních fólií, která se bude pohybovat okolo 1 000 

Kč. Jen ústně bylo navrženo zbylé finanční prostředky investovat do nákupu 

sebeobranných prostředků např. obranný pepřový sprej Tornádo K.O., který je vybaven 

LED diodou pro přesnější míření a oslnění útočníka. Vhodný při pozdní cestě domů i při 

nezvané návštěvě. 
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10 Návrh nových opatření bytového domu a nejbližšího okolí 

V této kapitole se pokusím navrhnout řadu nových opatření, která by měla zajistit 

zvýšení pocitu bezpečí všech nájemníků bytového domu (viz Příloha 4). Mnou navrhnuté 

řešení musí splňovat bezpečnostní požadavky vyplývající z aplikovaných analýz, zároveň 

musí být řešení ekonomicky přijatelné, což jsem splnil dodržením pravidla ALARA. 

10.1 Obvodová ochrana 

Přístup k objektu je řešen ze dvou komunikací, přesněji hlavní vstupní brankou 

z ulice Gudrichova a vedlejší/zadní brankou z ulice Zukalova. Jelikož při opakovaných 

návštěvách objektu byly vždy branky otevřené, navrhuji výměnu přední/hlavní branky i 

zadní/vedlejší branky za  vstupní branku Smart Line BETA. Požadovaná výška 

1500mm. Dodává se v sadě s 10 ks klíčů a zámkem FAB, zámkový štítek systém 

koule/klika. Cena této sady je rovna 8 946 Kč vč. DPH. 

  

Obrázek 32: Vstupní branka  Smart LineBeta [11] 

Vjezd do objektu je řešen samonosnou bránou od firmy Montego. Otevírá se 

posunem podél oplocení. Samonosná brána je nesená cca 8 cm nad nejvyšším bodem 

vozovky na speciálním nosném profilu. V případě použití automatického pohonu, který 

jsme zvolili nelze bránu v žádné poloze ručně otevřít, aretace je provedena automatickým 

pohonem. Při výpadku el. proudu lze bránu přepnout klíčem do stavu nouzového 

manuálního ovládání. Bránu poté můžete lehce otevírat a zavírat ručně. Zvolil jsem bránu 

otvíranou automatickým pohonem na dálkové ovládání. Brána je osazena také 

bezpečnostními prvky: ochrannými lištami, výstražným světlem a akustickým signálem. 
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Obrázek 33: Automatické vrata firmy Montego [autor] 

Součásti perimetru – plotu je skříň s přípojkou energie na které jsou viditelné 

známky výtržnictví. Odstraněním se vyhneme další možné reakci výtržníků. 

10.2 Prostorová ochrana 

Doporučuji důkladnou údržbu zeleně, vzrostlých stromů a seskupení keřů, aby bylo 

zamezeno možnému ukrytí případných pachatelů při vniknutí či úniku z objektu. Také 

dojde k výraznému prostupu slunečního světla do oken bytů, tzn. větší výhled. Zároveň se 

zlepší osvětlení vstupní brány pouličním světlem, které bylo doposud zastíněno větvemi.      

Dále jsem doporučil reflektor T257 500W s čidlem pohybu pro venkovní použití 

v barevném provedení černá. Reaguje na pohyb osob a automaticky spíná halogenový 

reflektor. Detektor je umístěn na pohyblivém kloubu pro optimální nastavení. Má 

nastavitelnou dobu sepnutí a reaguje dle hladiny okolního osvětlení, dále rozlišuje den a 

noc. Ve dne nesvítí díky nastavitelné citlivosti. Dodává se s halogenovou žárovkou 500W. 

Úhel detekce je 120°. Detekční vzdálenost se rovná maximálně 12m. Cena tohoto 

kompletu je 328,- Kč. Tento produkt využiji v počtu 4 ks na osvětlení garáží, v počtu 4 

kusů na osvětlení pláště objektu (každý roh) + vstupní dveře a zadní dveře po 1 ks. Celkem 

10 ks tohoto produktu. 

 

 

Obrázek 34: reflektor T257 s čidlem pohybu [11] 
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Jako náhradu za poškozené vnitřní a venkovní sklepní dveře volím bezpečnostní 

sklepní dveře KSi–1 vyráběné firmou Hormann. Jedná se o robustní sklepní bezpečnostní 

dveře v provedení z oceli, které poskytují bezpečnou ochranu. Jsou vícenásobně bezpečně 

zamknuty a chráněny proti odvrtání. Zkoušené podle evropské normy DIN V ENV 1627 na 

straně závěsů i na protilehlé straně. Třída odporu 2. Bezpečnostní třída WK2. Bezpečnostní 

kování klika-koule s ochranou proti vytažení. Dveřní křídlo dvoustěnné, tloušťka 40mm, 

na obou stranách ocelový plech (0,8mm), dokola zesilovací rám, vložka z minerální vlny 

celoplošně přilepená. Snadná montáž díky navařeným hmoždinkovým kotvám do zdiva a 

náběhovým prahem. 

 

Obrázek 35: Bezpečnostní sklepní dveře KSi-1[11] 

Jelikož platí v celém objektu bytového domu (včetně společných prostor, schodiště, 

chodby) zákaz kouření (odpadá možnost planých poplachů), doporučuji instalaci 

bezdrátových detektorů kouře CO-100 VDS a detektorů úniku plynu Cordes CC-3000 

na každé podlaží objektu. Čímž bude zajištěna a  opticky a akusticky signalizována detekce 

vzniku požáru či úniku plynu ve společných prostorách domu(viz Příloha 5).  

 

   

           Obrázek 36: detektor kouře CO-100 [11]               Obrázek 37: detektor úniku plynu CC-3000 [11] 

 

10.3 Režimová opatření 

Nájemníky bytového domu doposud přehlížená část fyzické ochrany je režimová 

ochrana. Denní režim fungoval prakticky bez omezení. Bylo veliké štěstí, že této mezery 

nevyužil žádný pachatel. Proto navrhuji všem nájemníkům Domovní řád, který se stane 
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platným dnem seznámení a podpisem všech nájemníků. Bude dodržován bez výhrady (viz 

Příloha 7). 

10.4 Ekonomické zhodnocení návrhu prvků fyzické ochrany bytového domu 

Tabulka 8: Prvky fyzické ochrany bytového domu 

Prvky MZS 

Počet 

kusů Cena v Kč. vč. DPH 

Vstupní branka Smart Line BETA 2       (2 x 8 946)        17 892    

Samonosná brána + příslušenství firmy Montego 1 45 000 

Bezpečnostní sklepní dveře KSi-1(vnitřní, venkovní) 2      (2 x 15 718)       31 436 

Celkem za prvky MZS   94 328 

      

Prvky PZTS     

Reflektor T257 500W s čidlem pohybu  10         (10 x 328)         3 280 

Detektor kouře CO-100 VDS 4           (4 x 308)         1 232 

Detektor úniku plynu Cordes CC-3000 4          (4 x 1 533)       6 132 

Montáž, zaškolení   3 000 

Celkem za prvky PZTS   13 644 

      

Celková cena zabezpečení   107 972 

 Tento návrh prvků fyzické ochrany se týká zabezpečení perimetru bytového domu, 

bezprostředního okolí, zahrady, garáže, sklepního prostrou, pláště domu a společných 

prostor domu, tzn. chodby, domovní listovní schránky a schodiště k jednotlivým bytům. 

Bylo splněno předem stanovené rozmezí možných finančních prostředků. Největší 

investicí bude výměna vjezdové brány a sklepních dveří (vnitřních i venkovních). 

10.5 Zabezpečení bytových domů – Slovenská republika 

 Při studii zabezpečení objektu bytových domu v zahraničí jsem narazil na projekt  

Bezpečné bývanie. Projekt je postaven na preventivních opatřeních, které mají chránit 

domy a jejich obyvatele před trestnou činností, zároveň  zlepšovat podmínky bydlení. Pro 

dosáhnutí těchto cílů byl vypracován projekt s názvem Bezpečné bývanie, na kterém 

spolupracuje Policajný zbor SR, pojištovny, stavební firmy, firmy zabývající se 

zabezpečovací službou a samotní správci bytových domů. Byly vytvořeny směrnice, které 

propojily činnost těchto složek. K letošnímu roku se do projektu Bezpečné bývanie  jen v 

samotné Petržalce, což je městská část hlavního města Slovenské republiky Bratislavy, 
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zapojilo více než 600 bytových domů (vchodů). Tato spolupráce spočívá ve zpřístupnění 

zabezpečených bytových domů příslušníkům státní i městské policie. Dále je důležitým 

preventivním prvkem označování takových domů speciální registrační nálepkou (viz 

Obrázek 38), která je jedinečná a nezamněnitelná. Obyvatele takto označených bytových 

domů dále spolupracují s policií na pravidelných schůzkách za účasti zástupců městského 

úřadu, městské policie, správců domů a samotných nájemníků, kde diskutují o 

bezpečnostní situaci v domě a jeho okolí a spolupracují při vyšetřování trestných činů. [1]  

 

Obrázek 38: Označení registrovaných bytových domů [1] 

 O tom že tento projekt není bezvýznamný, mluví statistika městské policie 

Petržalka, kde uvadí snížení kriminality v městské části Petržalka o celých 40% po 

zavedení projektu Bezpečné bývanie. Toto snížení se nejvíce projevilo na trestných činech 

krádeže vloupáním, vandalismu a trestné činnosti spojené s drogami. [1] 

Projekty podobného rázu v ČR existují. Mohu jmenovat projekt „Bezpečná lokalita 

– Bezpečné bydlení“ pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, který má jednoznačné cíle, jako 

jsou: změna postojů občanů k problematice bezpečnosti, motivace k bezpečnějšímu 

chování, k zabezpečení bytů a obytných domů, ke zlepšení sousedských vztahů a 

respektování domovního řádu. Zejména tam, kde se mohou nekontrolovatelně pohybovat 

cizí osoby, bezdomovci, drogoví dealeři a drogově závislé osoby, včetně problematických 

skupinek dětí a mladistvých, se cítí obyvatelé ohroženi, mají strach z majetkové i násilně 

trestné činnosti a z dalšího obtěžování, které je ohrožují, ruší a znepříjemňují jim život.  

 K dosažení ještě větší efektivity projektů tohoto zaměření, je vhodné zavést 

registrační nálepky se znakem Policie ČR označené jedinečným a nezaměnitelným 

registračním číslem bytového domu  s výrazným heslem " Tento dům je pod zvýšeným 

dohledem Policie ČR". 
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11 Závěr 

Záměrem mé bakalářské práce bylo zjistit a popsat rizika spojená se zabezpečením 

bytového domu a na základě technických znalostí a praktických poznatků navrhnout 

způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

K dosažení vytyčených cílů bylo nutné se nejdříve seznámit s každodenním 

provozem objektu, poukázat na viditelné nedostatky ve fyzické ochraně, zhodnotit stávající 

stav zabezpečení a provést analýzu rizik s určením nejzávažnějších rizik. Poté jsem se 

mohl věnovat návrhu nových bezpečnostních opatření, která zajistí lepší provázanost prvků 

fyzické ochray a tento krok povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části právně-

teoretické jsem popsal právní rámec souvísející s fyzickou ochranou objektu. Přehledně 

zde uvádím dělení, funkce a vlastnosti jednotlivých prvků fyzické ochrany a bytové 

politiky. 

Druhá část je věnována řešenému objektu a bezprostřednímu okolí.  Zde bylo mým 

cílem přiblížit dění v bytovém domě. Okrajově se zmiňuji o historii bytového domu, 

statutárním městu Opava, Městské policii Opava a kriminální činnosti v této lokalitě.  

Naopak podrobně je řešen popis objektu s aktuálním stavem bezpečnostních prvků. 

V třetí části jsem využil Ishikawova diagramu a metody příčin a následků poruch k 

identifikaci rizik slabých míst v zabezpečení objektu.   

Na výčet těchto rizik navazuji v poslední části návrhem zabezpečení bytového 

domu a konkretního bytu současnými prostředky fyzické ochrany. Přihlédnutím k pravidlu 

ALARA jsem dodržel stanovený limit finančních prostředků.  

Technické zlepšení do budoucnosti při dramatickém zhoršení kriminální činnosti 

související s řešeným objektem, vidím v napojení objektu na PCO / kamerový systém, 

který spravuje technik Městské policie Opava. Tento typ zabezpečení jsem v bakalářské 

práci nenavrhoval, neboť doposud nebyli využity všechny vhodnější bezpečnostní prvky a 

řešený objekt není terčem závažné trestné činnosti. 

Pro přehlednost jsem jednotlivé částí doplnil fotografiemi, obrázky, tabulkami a 

grafickými vyjádřeními.  
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