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Anotace 

Klečka, V. Fyzická ochrana bytové vily. Ostrava, 2014 36s.4 přílohy. Bakalářské 

práce na Fakultě bezpečnostní inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře bezpečnostních 

služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Konečný.   

Bakalářská práce je zaměřena na fyzické zabezpečení rodinného domu prostředky 

fyzické ochrany objektů. V úvodní části je zaměření na právní předpisy související 

s řešenou problematikou a technické normy. Následně je uvedeno rozdělení a způsob 

fyzické ochrany objektu. Cílem práce je navrhnout zabezpečení objektu proti vniknutí 

pachatele založené na analýzách. V závěru práce je ekonomické zhodnocení zabezpečení. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, zabezpečení, poplachový a tísňový systém, 

rodinný dům 

Abstract 

KLECKA, V. Physical protection of a famiy house. Ostrava, 2014 36p., 4 

attachments. Bachelor's thesis at the Faculty of Safety Engineering VŠB - TU Ostrava at 

the Department of Security Services. Thesis Supervisor Ing. Martin Konečný 

The thesis is focused on the physical security of the house means physical protection. In 

the first part focuses on legislation related to issues addressed and technical standards. 

Following the breakdown of a method of physical protection of facilities. The aim is to 

design a building security against intrusion offender based on the analyzes. In conclusion, 

the economic evaluation of security. 

Key words: physical protection, security, alarm and emergency system, family 
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1 Úvod 

Na základě statistik Policie České republiky v oblasti majetkové kriminality mezi 

léty 2009 a 2013 (kapitola3.16.1) na území Územního odboru Šumperk Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje je zřejmý postupný nárůst krádeží vloupáním se do 

obytných jednotek. A protože se v několika případech stal terčem této kriminální činnosti 

objekt rodinného domu na adrese Kozinova 18/338 Šumperk, se majitel rozhodl pro 

posouzení rizik a následně pro realizaci zabezpečovacího systému tohoto objektu. 

 Rodinné domy silně ovlivňují domácí život a odráží potřeby naší 

společnosti, proto jsou předmětem zvláštních zákonů a předpisů, které se snaží zajistit 

bezpečnost, hygienu a soukromí. Ovšem jako takové jsou i častým terčem kriminálních 

aktivit. Proto se tato práce zabývá jejich fyzickou ochranou. 

V dnešní době máme totiž velké množství prvků fyzické ochrany, jež napomáhají 

zabezpečit posuzovaný objekt a snižují tak bezpečnostní rizika s ním spojená. Do tohoto 

okruhu patří zejména technické prostředky, režimová opatření a fyzická ostraha, či jejich 

vzájemná kombinace, která je pro každý objekt individuální. 

 Cílem této závěrečné práce je identifikace rizikových míst při stávajícím 

řešení zabezpečení a bezpečnosti objektu tohoto rodinného domu. A na základě těchto 

zjištění navrhnout vhodné varianty inovací pro jeho zabezpečení.  
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2 Právní rámec v oblasti fyzické ochrany 

Do základních právních předpisů upravující problematiku ochrany osob a majetku 

řadíme především Ústavu, Listinu základních práv a svobod, občanský a trestní zákoník a 

v neposlední řadě trestní řád. 

2.1.1 Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., deklaruje Českou republiku (dále jen ČR) jako svrchovaný 

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

občana. Ústava je složena z preambule a osmi hlav.[28] 

2.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. Jedná se o 

zákon č. 2/1993 Sb., který deklaruje svobodu a rovnost občanů. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. [31] 

2.1.3 Občanský zákoník 

Občanský zákoník upravuje české soukromé právo a vytváří právní mantinely pro 

život v České republice, od 1. 1. 2014 máme v platnosti nový občanský zákoník, skládá se 

z pěti částí a sedmnácti hlav. Mezi důležité zákony v rámci fyzické ochrany patří. 

(§3) Soukromé právo zejména spočívá na zásadách, že: „Každý má právo na 

ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí
1
“ „Nikomu 

nelze odepřít, co mu po právu náleží
1
“. 

§ 14 (Svépomoc):„Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu 

sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel 

pozdě
1
“.„Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto 

ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem 

k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo 
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jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný 

orgán
1
“.[33] 

2.1.4 Trestní zákoník 

Zákon č.40/2009 Sb., mimo jiné, definuje trestné činy a rovněž stanovuje sankce, 

které lze uložit za jejich spáchání. Obsahem tohoto zákona jsou též okolnosti vylučující 

protiprávnost. 

Krajní nouze (§ 28):„čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestní čin
2
“. 

Nutná obrana (§ 29):“čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem
2
“. 

Svolení poškozeného (§ 30):“trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou 

činem dotčeny
2“

. 

Přípustné riziko (§ 31):„trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem 

poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává 

v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou 

činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný  trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak
2
“. 

Oprávněné použití zbraně (§ 32):„trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně 

v mezích stanovených jiným právním předpisem
2
“.[32]  

2.1.5 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, upravuje postup orgánů 

činných v trestním řízení tak, aby byly zajištěny trestné činy a pachatelé těchto činů 

spravedlivě potrestáni dle zákona. Obsahuje také § 76 (zadržení osoby podezřelé), odst. 2, 

jenž opravňuje kohokoliv omezit svobodu jiné osoby, při trestném činu, v případě potřeby 

                                                      
1
 Zákon č. 89 ze dne 13. února 2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

2
 Zákon č. 40 ze dne 8. Ledna 2009 trestní zákoník, ve znění pozdějších a předpisů. 
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zjištění totožnosti osoby, nebo zamezení jeho útěku. Poté je třeba ihned tuto osobu předat 

policejnímu orgánu.[30] 

2.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné říká, že každý má 

právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do svého soukromí. Dále upravuje 

práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a zároveň stanovuje podmínky, kdy může 

dojít k předání osobních údajů do jiných zemí.[29] 

2.2 Technické normy 

Normy, přesněji, technické normy jsou vyjádřením určitých požadavků. Normy 

ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, ochranu zdraví, atd. 

2.2.1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky. Norma stanoví systémové požadavky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení 

a vlastnosti instalovaných systémů.[11]  

ČSN EN 50131-6-ed.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy – Část 6: Napájející zdroje. Norma vádí požadavky na napájecí zdroje 

(dále PS) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

instalovaných v budovách[7] 

2.3 Poplachové systémy – Prvky poplachových a zabezpečovacích 

ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory: 2008 Tato 

evropská norma uvádí požadavky na mikrovlnné detektory (dále jako detektor) používané 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. [8] 
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(334591) ČSN CLC/TS 50131-2-6 Norma uvádí požadavky na detektory otevření 

(magnetické kontakty) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů instalovaných v budovách[9] 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Poplachové a zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 3:Ústředny:2010 Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební 

postupy pro ověřování funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů instalovaných v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení 

nebo bezdrátová propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení 

instalovaná uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním 

prostředí.[10] 

ČSN EN 50518-(1-3) Dohledová a poplachová přijímající centra – Část 

1:Umístění a konstrukční požadavky: 2010; Část 2:Technické požadavky:2011; Část 3: 

Pracovní postupy a požadavky na provoz:2010. Norma stanovuje požadavky na umístění 

dohledových poplachových center (pultů centralizované ochrany) a na ohodnocení rizik. 

Dále jsou v normě uvedeny stavební požadavky na dohledová centra z hlediska odolnosti 

proti napadení a proti požáru. 2012 [12] 

2.4 Dveře, okna, uzávěry – požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991 Norma stanoví základní 

požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších (vchodových) a dveří 

vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. ČSN 74 7731 byla schválena 1. 3. 

1991 a nabyla účinnosti od 1. 12. 1991.[1] 

ČSN P ENV 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – 

Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace:2011. Norma určuje požadavky na 

odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. S tímto souvisí normy, které 

stanovují odolnost při statickém (ČSN P ENV 1628) a dynamickém zatížení (ČSN P ENV 

1629) a následně proti manuálním pokusům o vloupání (ČSN P ENV 1630). [3] 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovené 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002. Norma určuje zkušební 

metodu pro zjištění poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako 
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součásti dveřního kompletu, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu 

zavřeného dveřního křídla.[13] 

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a 

zkušební metody: 2005 norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických 

vložek a jejich originálních klíčů včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti 

vloupání, životnost a odolnost proti korozi.[2] 
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3 Části ochrany  

Kapitole jsou popsány základní kategorie ochrany zabezpečení majetku, čerpající 

z pyramidy bezpečnosti (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 Bezpečnostní pyramida[25] 

3.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana objektu je zajišťována stavebními konstrukcemi, jako je střecha, 

zdi, stropy, podlahy, okna, dveře apod. K potřebě zvýšení jejich odolnosti se používají 

mechanické zábranné systémy (dále jen MZS). Primární úlohou MZS je ztížit nepovolané 

osobě násilné vniknutí do chráněného prostoru, eventuálně manipulaci s chráněnými 

předměty. MZS poskytují ochranu svými mechanickými vlastnostmi, a to hlavně pevností. 

Každý prvek MZS je překonatelný. Jednotlivé druhy se vzájemně liší množstvím 

vynaložené energie, času, použitím nářadí a nástrojů při jejich zdolávaní. Určení 

průlomové odolnosti otvorových výplní se vypočítá podle následujícího vzorce:       

            

Kde:     - potřebná doba ke zdolání překážky, 

   - doba zahájení útoku, 

   - doba dokončení zdolání[25] 
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3.2 Dělení mechanických systémů 

Mechanické zábranné systémy jde dělit podle možností použití v rámci 

ochranných sekcí. Jedná se o obvodovou ochranu, plášťovou ochranu a předmětovou 

ochranu.[25] 

3.3 Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana má za úkol zajistit ochranu okolí objektu ve smyslu hranic 

pozemku. Do obvodové ochrany spadají jak přírodní, tak i technické bariéry. Přírodní 

bariéry se berou terénní nerovnosti, jako jsou vodní překážky. Zatímco technické jsou 

uměle vytvořeny. Do uměle vytvořených překážek patří ploty, podhrabové překážky, 

závory, vrcholové překážky, brány apod. Na trhu je k dispozici široká škála druhu 

oplocení, jež splňují i náročné požadavky na zabezpečení. Jedním ze základních druhů 

oplocení je oplocení drátěné, které se vyrábí ze zinkového drátu. Toto oplocení však pro 

pachatele nepředstavuje žádnou markantní překážku a dá se bez problému zdolat pomocí 

kleští. Proto drátěné oplocení slouží primárně pro ochranu méně důležitých objektů. Další 

kategorii tvoří bezpečnostní oplocení, které je náročnější na překonání. Konstrukce se liší 

především zvoleným materiálem a tloušťkou. Rovněž výška tohoto oplocení dosahuje až 

2,5m oproti drátěnému oplocení 

Bezpečností oplocení je často vyrobeno z pletiva, vlnitého drátu, svařovaného 

pletiva navíc jako vrcholovou zábranu může být osazen žiletkovým či ostnatým drátem. Při 

zřizování oplocení je důležité myslet i na podhrabové překážky, protože ploty lze nejen 

přelézt, ale překonat i podkopáním. Tuto ochranu zajišťují podhrabové desky nebo ocelové 

rošty[25] 

3.4 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana zajišťuje ochranu objektu před narušením obvyklých i 

neobvyklých vstupů. Plášť budovy je tvořen stavebními prvky a otvorovými výplněmi.  

 stavební prvky budov – jsou to stěny, podlahy, stropy a střechy. Jejich odolnost 

závisí na materiálu a jeho vlastnostech, ze kterého jsou vyrobeny. Za minimální 
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požadovanou odolnost konstrukcí lze považovat zdivo z plných cihel tloušťky 

300 mm s pevností v tlaku větší než 15 MPa, zděné na vápenocementovou maltu. 

 otvorové výplně stavebních otvorů v plášti budovy – (dveře, okna apod.) jsou 

snadno překonatelné, čímž vzniká potencionální nebezpečí vniknutí do 

objektu.[25] 

3.4.1 Vstupní otvorové výplně – dveře 

Dveře umožňují vstup do objektu a jeho jednotlivých prostorů. Dveřní konstrukce 

se skládá z několika prvků, které je nutno zabezpečit proti násilnému vniknutí. Mezi tyto 

prvky patří dveřní křídlo, které by nemělo umožnit nasazení páčidla. Z tohoto pohledu nám 

relativní bezpečnost zajišťuje použití bezpečnostních dveří zesilujících jejich pevnost proti 

proražení, proříznutí a páčení. Zárubně zajištěny proti násilnému překonání roztažením. 

Řádně kotvené závěsy, aby nedošlo k jejich vypáčení. Dveřní zadlabávací zámek 

zajišťující dveře proti násilnému vniknutí pomocí závorníku, stavítek nebo zábranami. Ke 

zvýšení pasivní bezpečnosti dveří se užívají bezpečnostní zámky. A vrchní dveřní kování 

mající vliv na pasivní bezpečnost dveří, musí být chráněno proti násilnému rozlomení 

cylindrické vložky, jejímu odvrtání, vytržení nebo zaražení. 

 Pasivní bezpečnost dveřních otvorů lze zvětšit přidáním doplňkových prvků, 

mezi ně řadíme přídavné zámky, bariérové závory, zábrany proti násilnému vysazení dveří 

ze závěsů, pojistné řetízky, zastavovače a kukátka. Ve většině případů se nemontují 

samostatně, ale různě se kombinují.[25] 

3.4.2 Vstupní otvorové výplně – okna 

Okna se převážně osazují do obvodových konstrukcí, slouží k pronikání denního 

světla do místnosti a k větrání objektu. Nejslabším bezpečnostním prvkem okna je jeho 

skleněná výplň.  

Způsoby zabezpečení otvorových okenních výplní: 

 mříže – požadavky na okenní mříže upravuje norma ČSN P ENV 1627. Mřížová 

konstrukce musí být dostatečně tuhá a stabilní, aby nebylo možné pruty rozšířit. 

Tato konstrukce se montuje z tepelně zpracované oceli prováděné jako 
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nerozmontovatelný celek. Pevnost a stabilita mříží je ovlivněna jejich ukotvením. 

Rozměry okenních mříží se volí podle druhu chráněného objektu. 

 bezpečnostní rolety – jejich hlavní funkcí je preventivní charakter, neposkytují 

takovou ochranu, jako mříže. Konstrukce je tvořena pružně spojenými lamelami. 

Součástí rolety je zamykací systém, který ji automaticky uzamkne a tím 

znemožní nadzvednutím venku. 

 bezpečnostní fólie – správně přilepená na sklo zpomaluje pachateli vniknutí do 

objektu, zamezuje prohození předmětů a chrání před účinky tlakové 

vlny.(obrázek 2) 

 bezpečnostní skla – mohou být vyráběna jako tvrzená nebo vrstvená. Tvrzené 

sklo se po působení síly mimo pevnostní mez rozpadne na velké množství 

drobných neostrých úlomků. Vrstvená skla se skládají z vrstev čirého, barevného 

nebo reflexního skla a vrstev polyvinylbutyrálové fólie, která má vysokou 

pevnost, adhezi a elasticitu. Tato skla chrání osoby a předměty před poškozením 

a krádeží, odrážejí teplo, absorbují zvuk, jsou odolné vůči oděru, korozi a 

povětrnostním podmínkám.[25] 

 

Obrázek 2 bezpečnostní fólie next[17] 

3.4.3 Předmětová ochrana 

Prostředky předmětové ochrany slouží hlavně jako úschovné objekty. Používají se 

pro bezpečné uložení finančních hotovostí, cenných papírů, šperků, apod. Obecně je lze 

rozdělit podle konstrukce a účelu na komorové trezory a komerční úschovné objekty. 

Komorové trezory, kde spadají i bezpečnostní schránky, jsou převážně budovány při 

samotné stavbě objektu, tudíž se jedná o součást budovy.[25][26] 
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3.5 Technická ochrana 

Technická ochrana je účinným doplňkem ochrany klasické, její členy jsou 

považovány za nejspolehlivější a nejhůře překonatelné. Pracují na změně způsobené 

pachatelem, čímž uvedou do činnosti síly schopné dopadnout pachatele během páchání 

trestné činnosti. Technickou ochranu lze chápat jako detekční systém zajišťující informace 

o chráněném prostoru a ty následně předávat na stanovené místo. Prostředky technické 

ochrany jsou elektrické zabezpečovací systémy. 

Technická ochrana se dělí z hlediska prostorového zaměření podobně jako MZS, 

tedy na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu, prostorovou ochranu, předmětovou 

ochranu a klíčovou ochranu (zabezpečení klíčových míst v objektu).[27]  

3.6 Předání signalizace 

Podle daného způsobu se dělí poplachové signály na lokální (zajišťuje náhodný 

občan), autonomní (zajišťuje je pověřená osoba) a dálkové.  

 lokální signalizace – signalizace akusticky nebo opticky se spouští pouze   uvnitř 

nebo vně zabezpečeného objektu a má pouze informativní a preventivní účinek. 

 autonomní signalizace – Stav „Poplach“ se přenáší ke stále službě PZTS. Služba 

vyhodnotí přijatý signál a podle něho zasáhnou. Autonomní signalizace je 

hlášena akusticky či opticky. Tento druh ohlášení se používá tam, kde je zařízená 

stálá fyzická ostraha. 

  dálková signalizace – Ohlášení poplachu je přenesen k trvalé ochraně službě, se 

kterou uživatel chráněného objektu je smluvně domluven. Tato zvolená služba 

centralizované ochrany vykoná okamžitá bezpečnostní opatření. Na dálkovou 

signalizaci se spoléhá v místech, kde je fyzická ostraha pouze v pracovní době a 

ne mimo ní.[26] 
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3.7 Kategorie rizikovosti chráněného objektu  

Z ekonomického hlediska nelze zabezpečit objekty všechny stejně důkladně. 

Pohlíží se na výši stupně rizikovosti pro dané chráněné objekty. Dle zabezpečení PZTS 

dělí objekty s nízkým rizikem, s průměrným rizikem, s vysokýma s nejvyšším rizikem 

ohrožení, tak jak uvádí tabulka (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Rozdělení rizikovosti objektů[3] 

Rizika Druhy objektů 
kategorie 

dle ČSN 

Nízká 

NR 
byty, vilky, malé provozovny, obchůdky, garáže aj. objekty s nízkým 

objemem chráněných hodnot 
4 

Průměrná 

PR 

obchody, sklady, provozovny, obchodní domy-splnění podmínek této 

kategorie je minimální podmínkou při připojení objektového EZS do 

policejního PCO 
3 

vysoká 

VR1 
peněžní ústavy, velká klenotnictví, prodejny zbraní, galerie, výroba a 

skladování opiátů apod. 
2 

Nejvyšší 

VR2 
vybrané státní instituce, centrální úložny, atomové elektrárny, státní 

pokladny, velkosklady výbušnin 
1 

Hranice v tomto dělení nejsou pevně stanoveny. Na tomto začlenění se dohodne 

majitel objektu s pojišťovnou po zhodnocení. Více rizikové objekty jsou takové, u kterých 

je pravděpodobnost napadení vyšší.[3] 

3.8  Z hlediska stupně zabezpečení chráněného objektu  

Stupeň zabezpečení je dán typem objektu a hodnotou uschovaných předmětů, 

znalostní narušitelů PZTS a jejich vybavením. V tabulce (Tabulka 2) jsou uvedeny stupně 

zabezpečení a jejich krátký popis.[8] 
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Tabulka 2 Stupňů zabezpečení[8] 

Riziko 
Znalost a vybavení narušitelů 

Stupeň 

nebezpečí 

Nízké 
Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost EZS a že mají 

k dispozici omezeny sortiment snadno dostupných nástrojů 

1 

Nízké až 

střední 

Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalost o EZS a že používají 

základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů (např. více účelový 

multimetr) 

2 

Středně až 

vysoké 

Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámení s elektrickým 

zabezpečovacím systémem a mají úplný sortiment nástrojů a 

přenosných elektrických zařízení. 

3 

Vysoké 

Používá se tehdy, když zabezpečení má prioritu před všemi ostatními 

hledisky. Předpokládá se, že majitelé mají možnost zpracovat 

podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků pro náhradu rozhodujících prvků EZS 

4 

3.9 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) se skládá z prvků 

schopných signalizovat narušení chráněného prostoru na dálku. PZTS je souborem čidel, 

tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace a přenosových zařízení, 

soustava těchto prvků tvoří zabezpečovací řetězec (Obrázek 3).[26] 

čidlo ústředna přenosové 

prostředky 

signalizační 

zařízení 

doplňkové 

zařízení 

Obrázek 3 blokové schéma[26] 
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3.9.1 Detektory  

Detektory (čidla) reagují na fyzikální změnu, vyvolanou narušením střeženého 

prostoru. V případě narušení pošle čidlo poplachový signál. Čidla se mohou rozdělit 

z hlediska jejich napájení elektrickou energií na čidla napájená a nenapájená. Napájená 

čidla se dále dělí na aktivní a pasivní. Aktivní čidla generují do jimi střeženého prostoru 

jistou formu energie (laserový paprsek, ultrazvukové vlnění apod.) a na podstatě odezvy 

detekují narušení. Pasivní čidla detekují útok na základě fyzikální změny emitované z 

okolí (např. změna teplotního gradientu). 

 magnetické kontakty – jsou vhodné ke střežení nežádoucího otevření 

uzavíratelných otvorů, hlavně dveří a oken. Jsou založeny na principu spínání 

jazýčkového kontaktu magnetickým polem permanentního magnetu. Platí, že 

magnet se namontuje na pohyblivou část (např. křídlo dveří nebo okna)a 

jazýčkový kontakt se nainstaluje na pevnou část (např. zárubeň, okenní rám). 

Pokud je chráněný otvor uzavřený, jsou jazýčky jazýčkového kontaktu působením 

magnetického pole spojeny. Při otevření otvoru dojde k oddálení magnetu od 

jazýčků a ty se rozpojí, což vede k vyhlášení poplachu. 

 pasivní infračervené čidlo (PIR) – jedná se o detektory sloužící ke zjištění 

pohybu neoprávněných osob v chráněném prostoru. Princip činnosti detektoru 

spočívá v detekci infračerveného záření, které vyzařuje narušitel. Pro teplotu 

lidského těla je charakteristická vlnová délka tohoto záření v rozmezí 9,3 – 9,4 μm. 

A právě ve zmíněném rozsahu je pyroelektrický snímací člen nejcitlivější, tudíž 

dojde k vytvoření elektrického impulzu dostatečného pro vyhlášení poplachu.[26] 

3.9.2 Ústředny  

PZTS slouží pro příjem, zpracování a vyhodnocení informací z čidel o jejich 

stavu. Ovládají poplachové, signalizační a doplňkové prostředky. Zajišťuje napájení 

elektrickou energií ostatních prvků PZTS a umožňuje její uvedení do stavu střežení nebo 

klidu.[26] 
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3.9.3 Přenosové prostředky  

Přenosové prostředky zajišťují přenos informací o stavu čidel do ústředny a 

výstupních informací z ústředny do místa signalizace. Přenos informací může být prováděn 

jako linkový nebo bezdrátový (rádiový a optický).[26] 

3.9.4 Signalizační zařízení  

Signalizační zařízení zajišťují převedení předaných informací na vhodný signál 

(vyhlášení poplachu nebo výstrahy).[26] 

3.9.5 Doplňková zařízení  

Doplňková zařízení realizují některé specifické funkce a usnadňují ovládání 

systému.[26] 

3.10 Pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) dovoluje přenos a vyhodnocení 

signalizace o narušení ze střeženého prostoru do místa centrálního vyhodnocení. Pomocí 

PCO je možné provádět kontrolu a ovládat PZTS. Přenášení informací může být 

zajišťováno např. jednotnou telekomunikační sítí, internetem, rádiovým přenosem. PCO 

lze označit za dispečerské zařízení přijímající signál o stavu PZTS instalovaných ve 

vzdáleném objektu. Tyto stavy se po přenosu do centrálního monitorovacího pracoviště 

vyhodnotí a přijmou se následná opatření. [26] 

3.11 Kamerové systémy 

Kamerové systémy (dále jen CCTV) má spoustu způsobů využití u zabezpečovací 

techniky, např. při monitorování vjezdů a vstupů do objektu, pozemků a objektů, provozu 

v obchodních domech, provoz letišť a přistávacích ploch. S klesající cenou se CCTV 

začaly využívat i při střežení soukromých objektů. Hlavním prvkem CCTV je kamera, 

která je ve většině případů osazována polovodičovým snímačem CCD (Charge Coupled 

Device). Tyto kamery mívají nevelké rozměry a spotřebu, vysokou citlivost, odolnost a 

dlouhou životnost. V současnosti se používají kamery černobílé, barevné a kombinované. 
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Nejdůležitější součástí kamery je její objektiv, který je tvořen soustavou čoček. V případě 

požadavku skrytého monitorování zabezpečovaného prostoru se používají specifické 

objektivy nebo tzv. maskované kamery. Bývají většinou ukryty v krytu požárního nebo 

pasivního infračerveného detektoru. Jako opatření před mechanickým poškozením kamer 

se montují povětrnostní kryty. Ty ochrání kameru před vlhkem a vodou, zajišťují 

provozuschopnost do teploty minimálně 40
o
C. K zobrazování snímaných objektů se 

používají monitory. Uchování záběrů z kamer se nejčastěji provádí do paměti video obrazu 

pomocí videorekordéru, video tiskárny nebo na pevný disk. Video detektor (obrazové 

detektory pohybu) vyhodnocuje snímaná místa. Jestliže v nich dojde k narušení je 

signalizován poplach.[26] 

 

Obrázek 4 kamera[15] 

3.12 Radiofrekvenční systém identifikace 

Radiofrekvenční systém identifikace (dále jen RFID) je technologie pro detekci 

objektů pomocí rádiofrekvenčních vln.  

Využití technologie nejen průmyslové identifikaci ale i v jiných oblastech, kde je 

potřeba co nejrychleji a nejpřesněji shromáždit informace a umožnit jejich okamžitý 

přenos k následnému zpracování.[20] 

3.13 Režimová ochrana 

Režimová ochranu tvoří soustavu administrativně-organizačních a věcných 

postupů, které utvářejí podmínky k bezporuchovému fungování celého zabezpečovacího 

systému. Dělící se na vnější a vnitřní režimová opatření.[23] 
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3.13.1 Vnější režimová opatření 

Zaměřující se především na vstupní a výstupní podmínky v zabezpečeném 

objektu, zvláště prostorů, kudy se vchází, vychází, vjíždí a vyjíždí. Stanovující kdo, co, 

v čem a s čím bude mít umožnění vstup a výstup nebo vjezd a výjezd z objektu. [23] 

3.13.2 Vnitřní režimové opatření  

Jedná se především o dodržování direktiv, které omezují pohyb osob nebo vozidel 

v hlídaném objektu a rozdělující na zóny s rozdílným stupněm přístupu a zabezpečení. 

Dále na zajištění osvětlení, vytvoření vnitřní prostor se psy, stanovení režimu pohybu 

materiálu atd.[23] 

3.14 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je vrcholem celkové fyzické ochrany objektu. Od této ochrany se 

odvíjí ostatní druhy ochrany a je tedy klíčové na jaké úrovni se fyzická ostraha nachází. 

Fyzická ostraha je prováděna vrátnými, strážnými, hlídači nebo policisty. Efektivita 

fyzické ostrahy stojí na způsobu jejího provedení. Tento druh zabezpečení patří mezi 

nejdražší v porovnání s ostatními druhy ochrany. Liší se tím, že technická, režimová a 

klasická ochrana vyžaduje vysoké hlavně pořizovací náklady a její provozní náklady jsou 

následně nízké, kdežto pořizovací náklady fyzické ostrahy jsou nízké (výstroj a výzbroj 

ostrahy) v porovnání s jejími režijními náklady. K dosažení co nejvyšší účelnosti je třeba 

fyzickou ostrahu s ostatními druhy ochrany patřičně kombinovat.[23] 

3.15 Metoda snižování rizik 

Metoda snižování rizika (ALARA/ALARAP). Popisuje, že riziko je nutné snížit 

až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají neúměrným ve srovnání 

s příslušným omezením rizika. Po výběru analýzou a statistických údajů z minulých let 

zjištěná rizika, jejichž minimalizace se vejde do 10-15% chráněných aktiv.[24] 



18 

 

 

Obrázek 5 Metoda snižování rizika[24] 

3.16 Statistika Policie České republiky 

Před analýzou objektu je zde potřebné uvést pár statistických údajů Policie České 

republiky o vloupání do rodinných domů. Ze statistik vyplývá, že za rok 2013 bylo zjištěno 

na území ČR 11 117 vloupání do obydlí, z toho bylo objasněno 2603. Následné grafy nám 

ukazují statistiky nejčastějších průniků do objektů a nástroje, které zloději nejčastěji 

použili.[21]  

 

Graf 1 Nejčastější průniky do objektu podle PČR[21] 

Z grafu (Graf 1) je poznat, že nejčastějším místem průniku jsou terasové dveře 

s 41% a okna v přízemí s 29%. Naopak nejméně častým místem průniku skončili sklepní 

okno s 5% a dveře s 3%.[21] 
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Graf 2 nástroje zloděje pro vniknutí do objektu podle PČR[21] 

Z grafu (Graf 2) vychází, že majoritní podíl má vypáčení okenního křídla s 68% 

na opačné straně je provrtaný rám a vyřezané sklo obě s 1%.[21] 

3.16.1 Statistika kriminality v lokalitě objektu 

Podle statistik PČR, které uvádějí a pokles objasněných případů a naopak nárůst 

zjištěných případů vloupání do rodinných domů v Šumperku. Tento negativní trend je 

zapříčiněný nejen odrazem nejisté doby s dominantním faktorem zvyšující se 

nezaměstnaností, ale i spojující s nedávnou amnestií. 

 

Graf 3 statistika vloupání v Šumperku[22] 

Majitel uvedl, že jeho dům čelil vloupáním nejméně třikrát s přibližnou celkovou 

škodou 45 000 Kč. 

vypáčení 

okeního 

křídla; 68% 
sklopná 

plocha; 13% 

rozbité 

okno; 11% 
otevřené 

okno; 6% 
provrtaný 

rám; 1% 

vyřezané 

sklo; 1% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

1 

Nástroje zloděje 

52 
66 

59 55 
70 

8 
18 22 

8 12 

0 

20 

40 

60 

80 

2009 2010 2011 2012 2013 

Krádeže vloupáním do rodinných domů v 

Šumperku 

Zjištěných Objasněných 



20 

 

4 Charakteristika rodinného domu 

Této kapitole uvedu informace o stavu zabezpečení, hodnotu vybavení a následně 

místo objektu.  

4.1 Popis lokality 

Objekt se nachází na katastrálním území města Šumperk ve vilové zástavbě, která 

je cca. 300m od centra. Západně se rozprostírá park u Barborky, který jediný narušuje 

převahu obklopujících prvorepublikových vil. Charakter místa je klidnější, ačkoliv je 

v blízkosti diskotéka. Rozloha města Šumperka je 2 790 ha k 1. lednu 2013 s  26 870 

obyvateli. Jelikož se zvyšuje počet krádeží a zároveň se snižuje počet objasněných (viz 

Graf 3 v kapitole3.16.1). Zaměřil jsem na návrh zabezpečení rodinného domu. [18] 

4.2 Popis objektu 

Celý pozemek i s objektem má rozlohu 1801 m
2
. Zastavěná plocha činí 546 m

2
. 

Jedná se o před prvorepublikovou vilu z roku 1909, která je v trvalé rekonstrukci. Má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. V každém nadzemním patře je jedna bytová jednotka. 

V prvním nadzemním patře je 5+1 s rozlohou 186,85 m
2
. V druhém nadzemním patře je 

jeden byt 6+1 s 229,20 m
2
. V podzemním patře je sedm místností mající funkci spíže, 

skladu paliva na topení a různého harampádí. Do objektu lze vstoupit celkem dvěma 

vstupy. Hlavními dveřmi na severní straně baráku vedoucí z dvorku do chodby, kde jsou 

vchody do dvou bytů v prvním nadzemním patře a do schodišťové haly. Schodiště vede do 

druhého nadzemního patra, podzemního patra a půdních prostor. Půdní prostory nejsou 

využívány. Druhý vchod je umístěný na jižní straně objektu a propojuje byt v prvním 

nadzemním patře se zahradou. Samostatný objekt je garáž pro jedno auto o 27 m
2
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ohraničenou oranžově na obrázku (Obrázek 6) tvořící hranici parcely.

 

Obrázek 6 katastrální mapa[18] 

Pozemek je rozdělen objektem na dvě samostatné plochy a to na předzahrádku 

ohraničenou modře (Obrázek 6) a zahradu ohraničenou zeleně (Obrázek 6). Předzahrádka 

je umístěna před čelní části baráku na severní straně a je obehnána drátěným plotem se 

dvěma brankami. Z předzahrádky se dá dostat jak do objektu skrz hlavní dveře, tak i do 

zahrady pomocí plechových dveří. Do zahrady umožňují vstup jak výše zmíněné plechové 

dveře, tak i 6 metrovou dvoukřídlou bránou. Celková výměra nezastavených ploch činní 

1255 m
2
.  

 

Obrázek 7 letecký snímek objektu[18] 
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4.3 Současný stav zabezpečení objektu 

Objekt má dva typy oplocení, plot kolem předzahrádky a plot kolem zahrady. 

První plot má celkovou výšku 180 cm, která se skládá z 50 cm betonového základu a 130 

cm plotu z pletiva. Druhý plot kolem zahrady, který má přes 180 cm (nemá stejnou výšku 

po celém obvodu) je z cihel. Všechny okenní výplně vedoucí do podzemního patra, jsou 

nové s drátěným sklem navíc s původními mřížemi. Nicméně totéž neplatí o okenních 

výplních ve zbylých dvou nadzemních patrech, které nejenže jsou původní ale i bez 

jakéhokoliv zabezpečení. Jediné viditelně zabezpečené dveře vedou do bytu v prvním 

nadzemním patře. Dveře jsou zesílené plechem s obetonovaným rámem, navíc mají 

vícebodové zamykání. Bohužel majitel neuchoval žádné dokumenty ani certifikáty. 

Vstupní dveře do objektu i zbylé dveře mají jednobodové systémy zamykání s cylindrickou 

vložkou. To stejné platí i o garážových a zahradních vratech. 

4.4 Určení prostředků k zabezpečení 

 Aby se dosáhlo efektivní a optimální zabezpečení měla by být výše financí investovaných 

do ochrany pohybovat v rozmezí 10-15% podle pravidla ALARA/ALARAP. 

Tabulka 3 kalkulace aktiv v objektu[33] 

 

 

 

 

 

 

V tabulce je uveden odhad všech aktiv v objektu. Největší položka vyšla na 

nábytek, ve kterém dominuje nové vybavení obou obýváků a kuchyň. U elektroniky 

převládá výpočetní a bílá elektronika (majitel má v prvním nadzemním patře pracovnu). 

Typ aktiva Hodnota 

Nábytek 495 000 Kč 

Elektrospotřebiče 140 000Kč 

Oděv a obuv 90 000 Kč 

Cennosti 80 000 Kč 

Automobil 100 000 Kč 

Sportovní potřeby 45 000 Kč 

Zahradní technika+nářadí 30 000 Kč 

Celková hodnota 980 000 Kč 

Podrobnější kalkulace aktiv se nachází v příloze (Příloha 2). 
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Položka oděvy a obuv byla odhadnuta s ohledem na počet obyvatel v objektu. Největší 

cennosti v objektu jsou obrazy, křišťálový lustr a míšenský porcelán. Položku automobil 

vyplnila Škoda Octavia s rokem výroby 2009. Ve sportovních potřebách má majoritní 

zastoupení položky lyží a kol. V zahradní technice a nářadí jsou prakticky dvě položky za 

frézu na sníh a hliníkový žebřík.  

Celková hodnota aktiv vyšla 980 000 Kč s ohledem na výše zmíněné 10 – 15% 

pravidlo, by výše financí na zabezpečení měla být v rozmezí 98 000 – 147 000Kč. 
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5 Analýza rizik objektu 

Analýza rizik je postup sloužící k identifikování možných rizik, respektive zdrojů 

rizik v rámci posuzovaného objektu a určení jejich závažnosti (hodnocení rizik). Na 

základě znalosti jednotlivých rizik a jejich závažnosti můžeme provést konkrétní návrh 

jejich řešení, tedy minimalizaci. 

5.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram rovněž diagram příčin a následků, fishikawa nebo diagram 

rybí kosti je jednoduchá analytická metoda pro zobrazení a následné analyzování příčin 

a následků. Na vypracování diagramu stačí jednoduchý grafický program nebo jen papír a 

tužka. Narýsuje se hlavní čára (páteř rybí kosti), která vede k hlavnímu problému. Na ní se 

napojují hlavní větve začínající u skupin nebezpečí a končící u hlavní páteře. Na hlavní 

větev se napojují vedlejší větve, ve kterých jsou znázorněny jednotlivé příčiny. Vedlejší 

větve můžou mít několik segmentů. Tak to je to i použité v této práci. [24] 

 

Obrázek 8 Ishikawův diagram[24] 
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5.2 Analýza způsobů a důsledků selhání 

Analýzy způsobů a důsledků selhání, anglicky Failure mode and effect analysis, je 

založena na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a 

příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. V našem případě se 

hledá nejkritičtější místo v zabezpečení objektu.[24] 

R = P x N x H[24] 

P – pravděpodobnost rizika 

R – Míra rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika[24] 

Tabulka 4 parametry analýzy FMEA[24] 

  

R Míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11 - 50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká škoda 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Odhalitelné riziko 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den 

a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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5.3 Hodnocení jednotlivých rizik 

Pro požadavek mojí analýzy byly použity zdroje rizik vycházející z Ishikawova 

diagramu. Všechna rizika směřují k fyzické, majetkové nebo psychické újmě způsobena 

nedostatečným zabezpečením objektu. Rizika jsou rozdělena na procesní a strukturální, 

která se na základě parametrů bodově ohodnotí jednotlivá nebezpečí a vypočítá se míra 

rizika R.[24] 

Z procesního pohledu jsou rizika s hodnotou 16 a vyšší vyhodnocena jako 

nepřijatelná. 

Tabulka 5 procesní pohled na rizika 

Procesní pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 

Paretův 

princip 

80/20[%] P N H 

1 Vloupání do 1. n. p./2 n. p. 4 4 3 48 24,74% 

2 Odcizení klíčů 3 3 4 36 18,56% 

3 Neoprávněný vstup osob do zahrady 3 2 4 24 12,37% 

4 Vloupání do garáže 3 2 3 18 9,28% 

5 Fyzické napadení obyvatel domu 2 4 2 16 8,25% 

6 Vandalismus 4 1 3 12 6,19% 

7 Náhodný požár vznikem zkratem/manipulací s ohněm 2 3 2 12 6,19% 

8 Vloupání do sklepních prostor 4 1 3 12 6,19% 

9 Úmyslné založení požáru uvnitř objektu 1 4 2 8 4,12% 

10 Vloupání se do krovních prostor 2 1 4 8 4,12% 

Σ       194 100,00% 

Pro lepší orientaci je níže uveden Paretův diagram (Graf 4), který je sestaven 

z hodnot nacházejících se v tabulce 5. Z grafu je evidentní, že mezi rizika vyžadující 

pozornost (označena červenou barvou) hlavně spadá pět rizikových událostí. Navíc tři 

události, které jsou na hranici (označeny oranžově). 
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Graf 4 Paretův diagram procesního rizika  

Ze strukturálního hlediska jsou rizika s hodnotou 24 a vyšší vyhodnocena jako 

nepřijatelná.  

Tabulka 6 strukturální pohled na riziko 

Strukturální pohled na rizika 

č. Událost 
Hodnocení 

R 

Paretův 

princip 

80/20[%] P N H 

1 překonání oken a balk. Dveří v 1. n. p.  4 4 4 64 26,02% 

2 překonání dveří od bytu 3 4 4 48 19,51% 

3 překonání oken a balk. Dveří v 2. n. p.  2 4 4 32 13,01% 

4 překonání garážových vrat 4 2 3 24 9,76% 

5 překonání hlavních vchodových dveří 4 2 3 24 9,76% 

6 překonání plotu 3 2 3 18 7,32% 

7 překonání oken v 1. p. p. 4 1 3 12 4,88% 

8 překonání vrat od zahrady 2 2 3 12 4,88% 

9 překonání střechy 1 2 4 8 3,25% 

10 překonání obvodových stěn 1 4 1 4 1,63% 

Σ   246 100,00% 

 

Z grafu níže (Graf 5) je evidentní, že mezi rizika vyžadující pozornost (označena 

červenou barvou) hlavně spadá šest rizikových událostí. 
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Graf 5 Paretův diagram strukturálního rizika 

Analýza byla vypracována metodou „brainstormingu“. Jelikož FMEA vyšla u 

procesního rizika nejednoznačně, je nutné vypracovat ještě jednu analýzu verifikující 

FMEA . Pro verifikaci byla vybrána metoda souvztažnosti. 

5.4 Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Metoda zvolená za účelem verifikace analýzy FMEA a jejího rozšíření. Je vhodná 

pro vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik v rámci celých objektů či určité služby. 

Cílem je zjištění vzájemných vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik, včetně odhalení jejich 

nejslabších míst. Na tomto základě odhaluje ty hrozby, které mohou způsobit tzv. 

„domino-efekt“. Pro mnou vytvořenou metodu souvztažnosti bylo vybráno dvanáct 

hlavních rizik, která již byla znázorněna Ishikawem a hodnocena analýzou FMEA. V 

dalším kroku proběhlo vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel 

byla sestavena tabulka s maticí. V případě vzájemného ovlivnění byla doplněna 1, v 

případě opačném 0. Dále byly sečteny ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a 

vypočteny koeficienty Kar a Kpr dle vzorců 2 a 3. 

Kar = [SKar / (x-1)] * 100 (2) 

Kpr = [SKrb / (x-1)] * 100 (3) 

64 48 

32 24 24 18 12 12 8 4 
26% 

46% 

59% 
68% 78% 

85% 90% 95% 98% 

100% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
u

m
u

la
ti

v
n

í 
če

tn
o

st
 [

%
] 

 

R
iz

ik
o

 

Hrozící nebezpečí 

Paretův diagram strukturálního 

rizika 

Události Lorenzova křivka 



29 

 

Výše uvedené koeficienty jsou výchozí pro zanášení bodů, představujících riziko, 

do grafu. Ten je rozdělen do čtyř kvadrantů prostřednictvím os O1 a O2. Tyto osy jsou 

vypočteny pomocí vzorců 4 a 5 na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s (4) 

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s (5) 

Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik v matici jsou uvedeny v tabulce 8.[24] 

Tabulka 7 závažnost rizik v jednotlivých oblastech[24] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

O
b

la
st

 

I. primárně a sekundárně nebezpečná rizika  

II. sekundárně nebezpečná rizika 

III. žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. relativní bezpečnost 

Primárně je potřeba se zabývat ohroženími spadajícími do oblasti I a II. Metoda 

souvztažnosti je vyobrazena v příloze (Příloha 1). 

5.5 Vyhodnocení analýz 

Z analýz vyplynulo, že největší rizika z procesního pohledu jsou odcizení klíčů, 

neoprávněný vstup do zahrady, vloupání do garáže a do sklepních prostor. Ze 

strukturálního pohledu na riziko vyšlo překonání hlavních vchodových dveří, oken a 

balkónových dveří v 1. n. p. a plotu. 

Tabulka 8 selekce závažných rizik a jejich možné řešení 

  Riziko Možné řešení 

P
ro

ce
sn

í 

p
o

h
le

d
 n

a
 

ri
zi

k
o
 

Odcizení klíčů PZTS Pohybová čidla 

Neoprávněný vstup osob do 

zahrady CCTV Kamery 

Vloupání do garáže PZTS/CCTV Kamery/Pohybová čidla 

Vloupání do sklepních prostor PZTS Pohybová čidla 

S
tr

u
k

tu
rá

ln
í 

p
o
h

le
d

 n
a

 

ri
zi

k
o
 

Překonání dveří od bytu MZS/PZTS Bezp. dveře/Pohybová čidla/ 

Překonání oken a balk. Dveří 

v1. n. p.  PZTS/MZS 

Okenní fólie/mříže/magnetické 

snímače 

Překonání plotu MZS  

Podhrabové překážky/Vrcholové 

překážky 

V další kapitole se udělá podrobný rozbor možných řešení jednotlivých rizik. 
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6 Návrh vhodného zabezpečení 

Tato kapitola se bude zabývat posílení stávajícího zabezpečení. Jelikož, se jedná o 

rodinný dům se dvěma byty, rozdělíme si ji na čtyři bezpečnostní zóny. První zóna je byt 

v prvním nadzemním patře, druhou zónou je chodba se schodištěm do druhého 

nadzemního patra a na půdu, třetí zónou je byt ve druhém nadzemním patře a nakonec 

čtvrtou zónou je garáž. Protože v podzemním patře se nenachází nic cenného ani životně 

důležitého, nedoporučuji nijak víc zabezpečit. 

6.1 Klasická ochrana 

Jelikož klasická ochrana plní funkci nejen zabezpečovací ale i preventivní, 

budeme se jí zabývat před PZTS. 

6.1.1 Obvodová Ochrana 

Z výsledků analýz FMEA a metody souvztažnosti vyplynulo, že žádné markantní 

riziko nepředstavuje, navíc všechny ploty mají dostatečnou výšku 180 cm. 

6.1.2 Plášťová ochrana 

Vstupní dveře navrhuji osadit samo zavíračem DC 200 od firmy Sherlock 

(Obrázek 9). Dveře do bytu v prvním nadzemním patře doporučuji vyměnit za dveře 

PREMIUM od firmy HT dveře, které splňují bezpečnostní třídu 3 (Obrázek 9). Do 

okenních výplní navrhuji namontovat ochrannou fólii SCX od firmy NEXT. Nejen 

z estetického důvodu ale i z finančního důvodu jsem nenavrhl mříže, protože by se muselo 

připočítat k samotným mřížím, montážním pracím i nemalá pokuta od památkové péče za 

nepovolené stavební úpravy, jelikož je objekt v druhé památkové zóně.[17][19][14] 

 

Obrázek 9 a 10 samo zavírač DC 200 od firmy Sherlock a dveře Premium od HT dveře[19][14] 
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6.1.3 Předmětová ochrana 

V objektu se sice nachází cennosti ale ne typu, který by se dal zabezpečit sejfem a 

ostatní věci zabezpečovat nedoporučuji k finanční náročnosti.  

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

Pro zabezpečení objektu prvky PZTS doporučuji systém JA – 100.  Ústřednu JA-

106KR. Ústředna má vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, 

SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO. Je vybaven 1 GB 

paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků 

atd. Ústřednu navrhuji umístit do druhého nadzemního patra v místnosti využívané jako 

archív. Do prostoru vedou jedny dveře z hlídané chodby, místnost má jedno okno, které ale 

je výšce 11m. V domu se nenachází žádné předměty stínící ústředně. Majitel si vzhledem k 

finančním možnostem na zabezpečení objektu nepřeje mít PZTS napojen na PCO, ale 

postačí pouze hlášení o poplachu na mobilní telefon pomocí SMS zpráv. 

Každou zónu navrhuji jako samostatně střeženou sekci (zóna 1, zóna 2, zóna 3, 

zóna 4). Ústředna bude zónu 2 (chodba a schodiště) automaticky zajišťovat a odjišťovat na 

základě logické funkce zajištění zón 1 a 3, a to tak, že zóna 2 bude zajištěna tehdy, zda 

budou uživatelem zajištěny obě zóny 1 a 3. Opačně ústředny zónu 2 automaticky odjistí, 

pokud bude uživatelem odjištěna alespoň jedna ze zón 1 nebo 3. Nastavení umožní 

zjednodušení ovládání zajištění zón. Navíc tohle rozdělení umožní zabezpečení 

jednotlivých zón 1 a 3 nezávisle na sobě.  

 

Obrázek 11 Prvky alarmu JA - 100[15] 

 Jako prostředek pro ovládání navrhuji využít JA-152E využívající RFID 

technologii. Do chodby za hlavní vchodové dveře navrhuji namontovat 3 segmentový 
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bezdrátový model k ovládání zabezpečení zón 1, 3, 4. Následně k zadnímu vchodu na 

zahradu a garáži jedno segmentový bezdrátový JA-112E.  

K ovládání PZTS navrhuji využívat klíčenky JA-191J nebo karty JA-190J záleží na 

preferencích obyvatelů objektu. Na severní straně objektu (u hlavního vchodu), doporučuji 

namontovat sirénu JA- 151A. Siréna se osadí skrytě, aby zbytečně neprozradila, že je 

objekt zabezpečený. [15] 

6.2.1 Prostorová ochrana 

Jako hlavní prvek zabezpečení navrhuji použít pasivní infračervené pohybové 

detektory JA-180P, které se namontují do všech důležitých místností včetně garáže. Do 

schodišťové haly doporučuji osadit další dva pasivní detektory a následně namontovat 

detektor kouře JA-110 ST do obou kuchyň a koupelen kde je plynový kotel. Ochranu před 

vniknutí do zahrady zajistí kamera od firmy Jablotron EYE-02 GSM, která se osadí na 

plot, tak aby snímala zahradu. Kamera obsahuje: 

 PIR pohybový detektor 

 Zvukový detektor 

 Detektor rozbití skla 

 Naklonovaný a vibrační detektor 

 Detektor pohybu v obraze [15]  

 

Obrázek 12 kamera EYE-02 od firmy Jablotron [15] 
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6.2.2 Plášťová ochrana 

Jako prvky PZTS plášťové ochrany navrhuji využít detektory otevření dveří JA-

183M(B) na všechny dveře vedoucí do zabezpečených zón, kromě hlavních vchodových 

dveří. Pro zabezpečení oken v přízemním patře doporučuji využít kombinaci ochranné 

fólie SCX NEXT a detektoru JA-183M (detektor je určen k detekci otevírání dveří nebo 

oken Obrázek 13). Nevýhodou této kombinace je nemožnost nechání otevřených oken při 

zajištění objektu. Tato nevýhoda se dá zmenšit, určením větracího okna, na které se místo 

fólie a magnetického detektoru JA-183M osadí JA-157P (bezdrátový venkovní 

dvouzónový PIR detektor – záclona Obrázek 13). [15] 

  

Obrázek 13 a 14 Magnetický detektor JA-183M a Bezdrátový venkovní dvouzónový PIR detektor JA-157P[15]  

Jako ochranu proti požáru navrhuji využít sběrnicový detektor požáru JA-110ST, 

který doporučuji umístit do obou koupelen a kuchyň, JA-110ST (optická a teplotní 

detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: 

optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní.[15]  

Všechny prvky jsou zakresleny v půdorysu prvního a druhého nadzemního patra 

(Příloha 3 a Příloha 4).  
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7 Ekonomické zhodnocení  

Jedna z nejdůležitějších kapitol, kde se zhodnotí cena navrženého zabezpečení a 

jeho efektivita. Největší položka u MZS je pokrytí okenních výplní fólií SCX, jenž je 

potřeba 35 m
2
. U PZTS je to magnetické čidlo JA-183M, které jsou potřeba čtyři. Zbytek 

je v tabulce níž (Tabulka 9). 

Tabulka 9 kalkulace ceny 

 

Prvek Kusy/m² 

Cena za 

ks/m² s 

DPH 

Cena za 

montáž 

1ks bez 

DPH 

Cena za  

montáž 

1ks s 

DPH 

Cena 

celkem za 

položku bez 

DPH 

Cena celkem 

za položku s 

DPH 

 

M
Z

S
 

Bezpečnostní dveře 

PREMIUM 
1x 19 990 Kč 

  
15792 Kč 19 990 Kč 

Fólie SCX od firmy 

NEXT 

35m² 

 

990 Kč 

 
  27 374 Kč 

 
34 650 Kč 

 

DC-200 1x 2 026 Kč 
  

1 601 Kč 2 026 

P
Z

T
S

 

JA-106KR 1x 11 950 Kč 
1 500 Kč 1 815Kč 

8 237 Kč 11 950Kč 

JA-152E 1x 1 744 Kč 
90 Kč 109 Kč 

1 378 Kč 1 744 Kč 

JA-112E 2x 1 323 Kč 
90 Kč 109 Kč 

2 090 Kč 2 645 Kč 

JA-183M 21x 950 Kč 
90 Kč 109 Kč 

15 761 Kč 19 950 Kč 

JA-110ST 4x 3 848 Kč 
90 Kč 109 Kč 

12 160 Kč 15 392 Kč 

JA-183 4x 77 Kč 
  

243 Kč 308 Kč 

JA-190J 4x 65 Kč 
  

205 Kč 260 Kč 

JA-180P 12x 1 600 Kč 
90 Kč 109 Kč 

15 168 Kč 19 200 Kč 

JA-151A 1x 2 963 Kč 
350 Kč 429 Kč 

2 963Kč 2 449 Kč 

C
C

T
V

 

JabloCOM EYE-02 1x 8 076 Kč 
90 Kč 109 Kč 

6 674 Kč 8 076 Kč 

 

Celková cena MZS 
44 766 Kč 

56 666 Kč 

 

Celková cena za montáž PZTS 
5 540 Kč 

6 713 Kč 

 

Celková cena PZTS+CCTV 
64 759 Kč 

81 974 Kč 

 

Celková cena 
  

115 065 Kč 145 354 Kč 
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Pokud se rozhodne majitel, že místo kombinace fólie SCX a JA-183M zvolí JA-

157P. Tak se bude brát 2,2m
2 

fólie SC a jeden JA-183M jako jedno okno, které se nahradí 

jedním JA-157P. 

Tabulka 10 kalkulace ceny druhé variace  

 
celková cena bez 

JA-157P 

celková cena s 

jedním JA157P 

celková cena se 

dvěma JA-157P 

*Změna s jedním 

JA-157P 

**Změna se 

dvěma  JA-157P 

 Bez DPH 115 065 Kč 116 436 Kč 117 807Kč 1 371 Kč 2 742 Kč 

S DPH 145 353Kč 147 088 Kč 148 823 Kč 1 735 Kč 3 470 Kč 

 
*výpočet změny ceny = 1x(JA-157P-2,2m² Fólie SCX- 1xJA-183M) 

 
**výpočet změny ceny = 2x (JA-157P-2,2m² Fólie SCX- 1xJA-183M) 

K ceně se ještě připočte zhruba 300 - 650Kč za autonomní signalizaci a 242Kč za 

materiál. V prvním řešení jsem dodržel rozpočet do vyčleněných financí. V druhém návrhu 

jsem překročil rozpočet zhruba o 2000 Kč. (rozsah financí byl 98 000 – 147 000Kč) 
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8 Závěr 

Záměrem této práce bylo identifikovat a vyhodnotit aktuální bezpečnostní rizika 

spojená s ochranou prostorů rodinného domu ve městě Šumperku. A navrhnout způsoby 

pro minimalizaci nebezpečí a rizik implementací prvků fyzické ochrany. 

Na začátku praktické části byly vyhodnoceny statistické údaje PČR a ČSÚ 

ohledně kriminality v oblasti města. Ze zpracovaných výsledků vyplývá narůstající počet 

vloupání do rodinných domů v oblasti. V další části práce byla popsána lokalita. Následně 

byl charakterizován objekt a jeho zabezpečení, které je v mnoha ohledech nevyhovující.  

Na základě teoretických znalostí a praktických poznatků byla identifikována a 

znázorněna bezpečnostní rizika pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků. Následně 

vyhodnocena pomocí aplikace analýzy FMEA a ověřena pomocí metody souvztažnosti. 

Jako Největší bezpečnostní riziko bylo odhaleno odcizení klíčů, které je samotné těžce 

eliminovatelné. „Proto jsem navrhl celý objekt osadit PZTS.“ 

Jinou možností vedoucí k z výšení fyzické ochrany je vyměnit vchodové dveře od 

bytu za nové bezpečnostní dveře s více bodovým zamykáním, jelikož klasické dveře se dají 

překonat za pár vteřin. 

Práce by měla pomoct ke zvýšení bezpečnosti v ostatních rodinných domech, 

resp. ve vybraném objektu s využitím uvedených návrhů zabezpečení, které by mohly 

přispět k rapidnímu snížení identifikovaných rizik rodinném domě v Šumperku. 
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10 Seznamy  

Zde jsou uvedeny seznamy grafů, tabulek, obrázků a zkratek. 

10.1 Seznam zkratek 

CCTV  Closed Circsuit television (malý televizní okruh) 

ČR   Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

GPRS  General packet radio service (připojení na principu přepojování paketů) 

 GSM  Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

LAN  Local area network (lokální síť) 

MZS  mechanické zábranné systémy 

PCO  pult centralizované ochrany 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID  Radiofrekvenční systém identifikace 

SMS  short message service (služba krátkých textových zpráv 
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