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Anotace 

NOVÁK, Radek. Inovativní návrh technického zabezpečení rodinného domu. Bakalářská 

práce, Ostrava, 2018. 61 stran včetně příloh. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Libor Foldyna Ph.D. 

Bakalářská práce je zaměřená na navrţení inovativního technického zabezpečení 

rodinného domu. Cílem této práce je identifikovat moţná rizika hrozící chráněnému 

objektu. Posoudit na základě analytických metod, která rizika jsou nejzávaţnější a vytvořit 

inovativní návrh technického zabezpečení k optimalizaci těchto rizik. První část práce je 

věnována problematice týkající se právní úpravy a teorie fyzické bezpečnosti. Další část je 

podrobněji věnována charakteristice okolí a objektu, který je předmětem této práce. 

Předposlední část se věnuje identifikaci a hodnocení rizik spojených se zabezpečením 

rodinného domu a na základě této analýzy je navrţen inovativní návrh technického 

zabezpečení objektu. 
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This Bachelor thesis focuses on innovative design of a family house technical 
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technical security to minimize these risks. First part is devoted to issues related to 
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a family house technical security. 
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Seznam zkratek 

ALARA Tak nízké, jak je to přijatelně dosaţitelné  

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DPPC  Dohledové a poplachové přijímací centrum 

EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza moţných vad a jejich následků 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

Kč  Koruna česká 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  Nadzemní podlaţí 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PSTN  Veřejná telefonní síť 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

VSS  Dohledový videosystém
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1 Úvod 

Shromaţďování majetku, jeho ochrana a pocit bezpečí patří mezi základní 

vlastnosti a potřeby člověka od nepaměti. Člověk měl vţdy potřebu nějakým způsobem 

vyhrazovat území, které mu patří a chránit jej určitými prostředky. Postupem času se však 

kaţdý bezpečností systém stával méně účinným vůči pachatelům, kteří přicházeli s novými 

způsoby jej překonat, a tak bylo potřeba stále zlepšovat a inovovat zabezpečení. V dnešní 

době tomu není jinak. Postupem času a se zvětšujícím se technickým pokrokem se stává 

téměř kaţdá překáţka snadněji překonatelná, načeţ je třeba patřičně reagovat. 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu moţných rizik, která jsou spojena 

s bezpečností vybraného rodinného domu a následně k navrţení inovativního řešení 

technického zabezpečení k optimalizaci těchto rizik. K účelům této bakalářské práce jsem 

vybral rodinný dům, ve kterém bydlím a mám tak veškeré potřebné informace týkající se 

konstrukce a stávajícího zabezpečení.  

Bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části bakalářské práce 

jsou uvedeny nejdůleţitější právní normy, které se alespoň okrajově týkají fyzické 

bezpečnosti a normy, které lze vyuţít při navrhování zabezpečení. Dále je zde stručně, pro 

pochopení této problematiky, objasněn pojem fyzická bezpečnost a její jednotlivé sloţky. 

Druhá část se zaměřuje na popis vybraného rodinného domu, jeho okolí  

a lokality, v které se vyskytuje, abychom tak mohli lépe identifikovat moţná rizika spojená 

s narušením tohoto objektu. Je zde také uvedena kriminalita v ČR za rok 2016  

a 2017, týkající se především majetkové trestné činnosti. 

Závěrečná část této práce je zaměřena na posuzování rizik spojených 

s bezpečností rodinného domu. Jsou zde identifikována rizika, která by mohla vést 

k narušení chráněného zájmu, tedy samotného objektu, majetku nebo osob vyskytujících se 

v něm. Pomocí zvolených metod jsou identifikovaná rizika zhodnocena a z výstupu těchto 

metod jsou vybrány ty, která jsou nejzávaţnější. Na základě této analýzy je proveden návrh 

inovativního technického zabezpečení objektu.  
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2 Rešerše 

Existuje mnoho publikací, které se zabývají tématem ochrana osob a majetku. 

K pochopení této problematiky a ke zpracování této bakalářské práce bylo převáţně 

čerpáno z následujících zdrojů: 

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-8087500-05-7 

Publikace zaměřená na problematiku bezpečnostních technologií, projektování 

zabezpečovacích systémů, právní úpravu v oblasti ochrany osob a majetku a zabývá se také 

problematikou profesní obrany.  

 

ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Technologie fyzické ochrany civilního 

letiště. 1.vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014, 148 s. 

ISBN 978-80-7204-862-5 

Tato publikace je zaměřená na problematiku, která se týká bezpečnostních hrozeb 

souvisejících s oblastí letecké dopravy, identifikací moţný rizik a následně jejich 

minimalizací s vyuţitím bezpečnostních postupů nebo technologií. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-

172-6 

Tato publikace se zaměřuje na problematiku mechanických zábranných systémů, 

které jsou vyuţívány v oblasti obvodové (perimetrické), plášťové, předmětové ochrany  

a také vstupních otvorových výplní. Dále popisuje druhy a způsob přepravy peněz  

a cenností a poskytuje informace ke stanovení minimální doby průlomové odolnosti. 
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UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2001, 205 s. ISBN 80-7251-

076-2. 

Druhý díl řeší problematiku poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

(dále jen PZTS). V této publikaci je pojednáno o základních druzích ochrany. Dále se 

zaměřuje na prvky PZTS vyuţívaných v obvodové (perimetrické), plášťové, prostorové a 

předmětové ochraně. Je zde uvedeno rozdělení ústředen a další doplňková zařízení 

ústředen PZTS a samotné projektování zabezpečovacích systémů. 
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3 Právní úprava 

Jelikoţ doposud v České republice nebyl přijat ţádný komplexní zákon, který by 

zahrnoval celou problematiku fyzické bezpečnosti, je v této kapitole uveden výčet 

některých zákonů a norem, které se touto problematikou více či méně zabývají. 

3.1 Zákony 

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

zákonů 

Ústava České republiky je základním a nejvyšším zákonem v ČR. Jsou zde 

uvedeny základní ustanovení týkající se České republiky a práva a povinnosti občanů. 

Tento zákon neobsahuje ustanovení týkající se přímo fyzické bezpečnosti, nicméně je zde 

uveden postup podávání a schvalování nových zákonů, které s ním musí být v souladu. 

[29] 

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

Tento zákon je po Ústavě České republiky druhým nejvyšším zákonem v ČR, 

který upravuje práva a povinnosti občanů vůči státu. Jsou zde ukotvena práva i občanů 

jiných národností, etnický menšin a právo na soudní či jinou právní ochranu. Omezit práva  

a povinnosti občanů lze pouze na základě splnění podmínek zákona. V kontextu tohoto 

zákona s fyzickou ochranou je zmínka o právu na vlastní majetek, právu na soukromý  

a rodinný ţivot nebo nedotknutelnost obydlí, do něhoţ lze vstoupit pouze se souhlasem 

toho, kdo v něm bydlí. [30] 

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

Trestní zákoník, který upravuje trestní právo hmotné, je tvořen třemi částmi. 

V první části je definována trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost, 

zahlazení odsouzení. V druhé části jsou pak definovány jednotlivé skutkové podstaty a třetí 

část obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. V souvislosti s fyzickou bezpečností jsou 

pro nás nejdůleţitější okolnosti vylučující protiprávnost. Jedná se především o §28 Krajní 

nouze, §29 Nutná obrana, §30 Svolení poškozeného, §31 přípustné riziko, §32 oprávnění 

použití zbraně.[34] 



5 
 

 

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

Předmětem úpravy občanského zákoníku je soukromé právo. Jsou zde definovány 

fyzické a právnické osoby, jejich práva a povinnosti na ochranu vlastnictví, ţivota, zdraví  

a svobody. V souvislosti s fyzickou bezpečností zde uvádím §14 Svépomoc, tento paragraf 

umoţňuje si fyzické či právnické osobě pomoci ke svému právu přiměřeným způsobem, 

pokud je jeho právo ohroţeno a je zřejmé, ţe by se nedostalo zásahu veřejné moci včas. 

[35] 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Předmětem právní úpravy tohoto zákona jsou pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jsou zde ukotveny práva a povinnosti zaměstnavatele  

a zaměstnance, vznik pracovního poměru, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro účely 

fyzické bezpečnosti je důleţitý §316, který chrání soukromí zaměstnanců před jejich 

monitorováním či odposlechem na pracovišti. Zaměstnavatel můţe pouţít těchto 

prostředků pouze v případě udání závaţného důvodu a má povinnost informovat 

zaměstnance o způsobu a rozsahu této kontroly. [33] 

3.2 Technické normy 

Vyjadřují poţadavky na výrobky, procesy nebo sluţby, aby byly za určitých 

podmínek vhodné pro stanovený účel. Specifikují také poţadavky na jejich kvalitu, 

bezpečnost, slučitelnost a zaměnitelnost. Technické normy jsou kvalifikované doporučení  

a jejich pouţití je dobrovolné. V této podkapitole je uveden výčet technický norem 

vyuţívaných v oblasti technického zabezpečení rodinných domů.  

ČSN EN 50 131-1 ed. 2. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy 

Tato norma se zaměřuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Stanovuje poţadavky na realizaci nainstalovaných PZTS, které se týkají PZTS se 

společnými prostředky detekce, napájecími zdroji, ovládáním, komunikace a dalšími 

systémy. Neobsahuje však poţadavky na návrh, projekci, instalaci a provoz. Dále jsou zde 

specifikovány poţadavky na jednotlivé komponenty a klasifikace prostředí. [7] 
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ČSN EN 1627. Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace 

Norma se specifikuje na okna, dveře, uzávěry a klade poţadavky na jejich 

odolnost vůči násilnému vniknutí. Zaměřuje se na tyto způsoby otevírání: skládání, 

otáčení, sklápění a otevírání, posunování a navinování. Dále jsou zde zařazeny mechanické 

zábranné systémy do šesti bezpečnostních tříd podle úrovně jejich mechanické odolnosti 

vůči specifické metodě vloupání. [6] 

ČSN EN 1143-1. Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace  

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory 

Tato norma se zaměřuje na mobilní skříňové trezory, trezorové dveře, komorové 

trezory a vestavěné trezory (do stěny nebo podlahy). Jsou zde klasifikované na základě 

jejich odolnosti vůči pachateli v závislosti na místě vloupání a pouţitého nářadí. [5] 
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4 Teoretická část 

V následujících kapitolách je stručně objasněna teorie týkající se fyzické 

bezpečnosti. 

4.1 Fyzická bezpečnost 

Bezpečnost je stav, ve kterém jsou všechna moţná rizika neţádoucích jevů 

eliminována na přijatelnou úroveň. Tyto hrozby můţeme rozdělit do dvou skupin, a to na 

hrozby antropogenní, mezi které patří protiprávní činnost, jejímţ důsledkem je odcizení, 

neoprávněné nakládání, poškození či zničení aktiv nacházejících se v chráněném prostoru, 

anebo přírodní jako jsou například povodně, zemětřesení či vichřice. K zajištění ochrany 

proti účinkům těchto hrozeb je zapotřebí vyuţití všech dostupných prostředků, které zajistí 

poţadovanou bezpečnost. [14] 

Fyzickou bezpečnost můţeme tedy definovat jako ucelený systém, který je tvořen 

lidským faktorem, souhrnem všech technických, reţimových, organizačních opatření, 

jejichţ účelem je poskytnou dostatečnou bezpečnost osob a majetku před protiprávním 

jednáním jako je odcizení majetku, neoprávněné nakládání, poškození či zničení a ochrana 

ţivota a zdraví osob. [13] 

4.1.1 Rozdělení fyzické bezpečnosti 

Fyzickou bezpečnost můţeme dělit podle několika kritérií, jako je například 

předmět zájmu ochrany, tedy koho nebo co chráníme. Podle tohoto kritéria se tedy dělí na 

ochranu osob, hmotného majetku a nehmotného majetku. Stěţejním členěním je však 

podle prostředků slouţících k zajištění optimální bezpečnosti, a to na technickou ochranu, 

která je tvořena převáţně technickými prvky, fyzickou ostrahu, kde je převládající lidský 

faktor a reţimová opatření, která se zabývá administrativními a organizačními opatřeními. 

[13] 

Jak uţ vyplývá z předchozího odstavce, je potřeba zdůraznit nezastupitelnost 

jednotlivých sloţek fyzické bezpečnosti. Pokud chceme dosáhnout poţadovaného stupně 

zabezpečení a vytvořit spolehlivý systém, je zapotřebí vhodného zkombinování 

jednotlivých sloţek fyzické bezpečnosti. Jednotlivé sloţky se svou funkcí navzájem 
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doplňují a zefektivňují a není moţné vytvořit spolehlivý systém tvořený pouze jednou 

z nich. [13] 

Následující obrázek 1 znázorňuje kombinací všech tří sloţek fyzické bezpečnosti. 

 

Obrázek 1 - Koláč bezpečnosti [14] 

Pro přehlednost je tedy základní rozdělení fyzické bezpečnosti následující: 

 Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Systém kontroly vstupu 

 Dohledové videosystémy  

 Fyzická ostraha 

 Reţimová opatření 

 Vnější reţimová opatření 

 Vnitřní reţimová opatření 

4.2 Technická ochrana 

Jak uţ naznačuje název technická ochrana, je to ta část v systému bezpečnosti 

osob a majetku, ve které převládají technické prvky. Cílem těchto prvků je v první řadě 

odradit pachatele od jeho činů nebo alespoň zpomalit jeho pokus  

o vniknutí do objektu. Dále slouţí k monitorování stavu chráněného prostoru a tím 

Koláč bezpečnosti

Technická

ochrana

Fyzická

ostraha

Režimová 

opatření
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zkvalitňování funkce fyzické ostrahy. Technickou ochranu tedy tvoří MZS, PZTS, systémy 

kontroly vstupu a dohledové videosystémy.[28] 

Co se týká prostorového uspořádání, technickou ochranu můţeme rozdělit do čtyř 

skupin, a to na obvodovou (perimetrickou), plášťovou, prostorovou a předmětovou 

ochranu (viz obrázek 2). 

 

Obrázek 2 - Členění technické ochrany z hlediska prostoru [autor] 

Obvodová (perimetrická) ochrana 

Obvodová ochrana zahrnuje všechny bezpečnostní opatření, která jsou 

realizována na obvodu (perimetru) chráněného pozemku, a také v prostoru mezi 

chráněným objektem a jeho hranicí. Obvodem objektu se myslí hranice, která je vymezena 

přírodně například vodním tokem nebo uměle, výstavbou plotů, zdí. Účelem obvodové 

ochrany je v nejlepším případě odradit pachatele od jeho činnosti nebo zpomalit jeho 

pokus o vniknutí. Dále pak obvodová ochrana signalizuje narušení obvodu. [13], [28] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je realizována na plášti budovy, čímţ jsou myšleny zdi, stropy, 

dveře, okna a další bezpečnostní prvky jako jsou zámky, mříţe, bezpečnostní skla, 

bezpečnostní fólie, ţaluzie, kamerové systémy atd. Jejím účelem je zabránění nebo ztíţení 

vniknutí pachatele do objektu nebo jeho detekci při tomto pokusu. [13] 
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Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana slouţí k zabezpečení vnitřních prostor objektu. Jedná se 

především o stěţejní body budovy, jako jsou chodby a schodiště, vstupy a výstupy. Je 

podobně jako plášťová ochrana tvořena dveřmi, zámky, mříţemi, kamerovými systémy, 

detektory narušení atd., které slouţí k zamezení vstupu do určitých prostor nebo k detekci 

pachatele. [13] 

Předmětová ochrana 

Účelem prvků předmětové ochrany je zabezpečení cenných aktiv v chráněném 

prostoru, aby bylo zamezeno jejich odcizení či neoprávněná manipulace s nimi. Chráněná 

aktiva jsou většinou předměty, které mají vyšší hodnotu. Mohou to být cenné obrazy, 

šperky, zbraně atd. Mezi prvky předmětové ochrany patří například skříňové trezory, 

účelové trezory, ocelové a kartotéční skříně atd. [13] 

4.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Jsou taktéţ někdy označované pod pojmem klasická ochrana a patří mezi nejstarší 

typ ochrany. Tvoří součást kaţdého zabezpečovacího systému a můţeme je rozdělit do 

dvou velkých skupin, a to na přírodní, které pro svou funkci vyuţívají nerovností terénu, 

jako jsou příkopy nebo potoky a technické, které jsou uměle vytvořeny. Úkolem těchto 

prvků je odradit pachatele od jeho činnosti nebo na základě svých mechanických vlastností 

zpomalit jeho pokus o násilné překonání a vniknutí do chráněného prostoru. [13] 

Stejně jako u všech prvků bezpečnosti, tak i u mechanických zábranných systémů 

platí pravidlo, ţe jsou vţdy překonatelné a neexistuje překáţka, která by zaručovala 

stoprocentní bezpečnost. Z toho důvodu jsou některé prvky charakterizovány bezpečnostní 

třídou, která určuje jejich odolnost vůči různým typům pachatelů podle jejich znalostí a 

pouţitých nástrojů. Tyto prvky a klasifikace jsou určeny ČSN EN 1627. [28] 

4.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), je soubor všech technických 

zařízení, který slouţí k detekci a signalizaci narušení chráněného objektu. Vyhlášením 

poplachu dávají podnět k zásahu pracovníka fyzické ostrahy nebo přivolání policie ČR. 
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PZTS tvoří ústředna, čidla (detektory), signalizační zařízení, poplachové přenosové 

zařízení a doplňující ovládací zařízení (viz obrázek 3). [26], [16][32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo (detektor)  

Je prvkem PZTS, jehoţ funkce spočívá v reagování na fyzikální změny  

v hlídaném prostoru nebo na reakci změny související s manipulací střeţeného předmětu. 

Tyto fyzikální změny jsou čidlem přeměněny na elektrický impulz a odeslány do ústředny 

k vyhodnocení. [4], [26] 

Ústředna 

Ústředna je základním prvkem celého PZTS, která plní řadu funkcí, mezi které 

patří: 

 Sběr informací týkajících se stavu připojených čidel a jejich 

vyhodnocování. 

 Ovládání poplachových, signalizačních a doplňkových zařízení 

 Napájení čidel a dalších prvků systému 

 Dálková komunikace například s dohledovým a poplachovým přijímacím 

centrem (DPPC) 

 Diagnostika systému 

 Rozhodování o reţimu systému [19], [31], [32] 

Podle způsobu, jakým je uskutečněná komunikace mezi ústřednou a jednotlivými 

prvky dělíme ústředny na dva typy. Vývojově starším typem, nicméně v dnešní době stále 

uţívaný jsou kabelové ústředny, kde je přenos uskutečněn pomocí kabelu. Tyto ústředny se 

dále dělí na smyčkové, sběrnicové a hybridní. Druhým typem jsou ústředny bezdrátové,  

Obrázek 3- Schéma PZTS [26] 
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u nichţ je komunikace zajištěna rádiovými vlnami v pásmu 433 MHz nebo 868 MHz. [26], 

[31] 

V případě narušení vydá ústředna signál poplachu, který má nejčastěji podobu 

akustické a optické signalizace nebo předáním informace pracovníkovi ostrahy nebo na 

DPPC, načeţ operátor vyšle do objektu zásahovou jednotku, kontaktuje policii České 

republiky nebo jinou předem určenou osobu. [13] 

4.2.3 Systém kontroly vstupu 

Systém, který pomocí magnetických karet, čipů nebo jiným způsobem povoluje, 

či zamítá vstup osobám do určitých prostorů. Systém kontroly vstupu bývá součástí PZTS 

nebo je to samostatný systém. Kaţdá událost týkající se průchodu nebo jeho zamítnutí je 

evidována a následně vyhodnocována. Pomocí toho systému lze kontrolovat příchody  

a odchody zaměstnanců a jejich pracovní dobu nebo dát povolení ke vstupu jen do určitých 

prostor. [27] 

4.2.4 Dohledové videosystémy 

Dohledové videosystémy (dále jen VSS) jsou určené k monitorování určitých 

prostorů bez zásahu lidského činitele. Slouţí k zachycení neţádoucích událostí jako je 

pohyb cizích osob a jejich identifikace, pohyb mimo povolená místa, odcizení předmětů 

nebo neoprávněná manipulace s nimi, kontrole rozsáhlých technologických zařízení či 

rozpoznávání státních poznávacích značek automobilů. [16] 

VSS se skládá z kamer, které jsou určené ke snímání prostoru. Patří zde například 

standardní kamery, venkovní kamery, kompaktní kamery nebo deskové kamery. Přenos dat 

je uskutečněn pomocí koaxiální, symetrického nebo bezdrátového vedení. Snímaný obraz 

je veden na zobrazovací část, kde jsou jednotlivým kamerám přiřazeny monitory nebo je 

zde jeden monitor, který slouţí ke sledování více obrazů najednou. Pomocí ovládacích 

zařízení lze kamery polohovat nebo oddalovat či přibliţovat obraz. [13], [14], [16] 
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4.3 Fyzická ostraha 

Při zajišťování bezpečnosti chráněného zájmu nám ne vţdy postačí vyuţití pouze 

technických prvků, jelikoţ kaţdý technický prvek je překonatelný a bez zásahu lidského 

faktoru by byl systém ochrany poměrně neefektivní. Fyzická ostraha se řadí mezi nejstarší  

a taktéţ stále nejdraţší metodu k zajištění ochrany osob a majetku.[26] 

Jedná se tedy o činnost, která je prováděna pověřenou fyzickou osobou, jejímţ 

cílem je zabránit neoprávněným činnostem a zajistit veřejný pořádek.  Fyzická ostraha 

můţe být realizována z řad vlastních vyškolených zaměstnanců, příslušníky policie České 

republiky, příslušníky ozbrojených sil nebo pracovníky soukromých bezpečnostních 

sluţeb.[26] 

4.4 Režimová opatření 

Hlavním úkolem reţimových opatření je propojení jednotlivých částí fyzické 

bezpečnosti a jejich vzájemného harmonického fungování. Jedná se tedy o organizační  

a administrativní opatření, která stanovují pravidla pro vstup, odchod a pohyb osob do  

a vně prostoru, manipulaci s materiály, klíči a informacemi. Dále stanovují pravidla 

provozu zabezpečovacích systému a funkci fyzické ostrahy. Reţimová opatření dělíme na 

vnější a vnitřní.[26] 

Vnější režimová opatření slouţí k zajištění ochrany hranice objektu, všech vstupů  

a výstupů, nouzových cest a jiných průlezových nebo průstupových otvorů jako jsou 

ventilační šachty, kanalizace atd. Tyto opatření stanovují podmínky a pravidla pro to kdo, 

kdy, jak a kde se smí nebo nesmí vstupovat do objektu těmito cestami a způsob kontroly. 

Vnitřní režimová opatření se týkají dodrţování směrnic uvnitř objektu. Jedná se především  

o omezování pohybu osob a vozidel v daném objektu do určitých prostor. Zaměstnavatel 

tak můţe rozdělit objekt do jednotlivých oblastí a určit kdo bude mít do daných oblastní 

přístup. Dále je to reţim pohybu materiálu, kterým se zabraňuje úniku materiálu z objektu 

a skladový reţim, který určuje, jakým způsobem jsou materiály přijímány a vydávány od 

jejich vstupu do objektu aţ po opuštění. [13], [26] 
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5 Charakteristika objektu a okolí 

Předmětem bakalářské práce je technické zabezpečení rodinného domu. Za 

účelem realizace funkčního technického zabezpečení je zapotřebí charakterizovat okolí 

objektu, zjistit potřebné statistické údaje o kriminalitě v dané lokalitě, a především 

charakterizovat samotný objekt a jeho stávající zabezpečení.  

5. 1 Charakteristika lokality a její kriminalita 

Rodinný dům se nachází v obci Loukov, která je součástí okresu Kroměříţ ve 

Zlínském kraji na západní straně České republiky znázorněném na obrázku 4. Obec se 

nachází nedaleko města Bystřice pod Hostýnem a spolu s dalšími čtrnácti obcemi je 

součástí mikroregionu Podhostýnsko. Se sousední vesnicí Libosváry tvoří jeden 

administrativní celek. Rozloha obce činí 14,71 km
2 

a k roku 2018 zde ţije 969 obyvatel. 

 

Obrázek 4 - Okres Kroměříţ [20] 

Podle statistických údajů o kriminalitě zveřejněných ministerstvem vnitra klesla 

celková kriminalita v porovnání za rok 2016 a 2017. Jedná se o celkový pokles v rámci 

České republiky o 7,3%. Co se týká kriminality ve zlínském kraji za rok 2017, zde klesla 

celková kriminalita o 7,2% v porovnání s rokem 2016. V souvislosti se zabezpečením 

rodinného domu nás zajímají především majetkové činy, jako jsou krádeţe vloupání, 

krádeţe prosté, a ostatní majetkové činy, kde v této oblasti došlo k celkovému poklesu 

v České republice o 23,7%.  Konkrétně u majetkového činu vloupání do rodinného domu 

došlo k poklesu o 9,9% a pokles krádeţí motorových vozidel o 27%. [21], [22] 
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Následující tabulka 1 znázorňuje přehled druhů kriminality, počet uskutečněných 

jednotlivý činů za rok 2016 a 2017 a procentuální vyjádření rozdílů. Tyto statistiky se 

týkají celého území České republiky. 

Tabulka 1 - Kriminalita v ČR za rok 2016 a 2017 [21], [22] 

Druh kriminality 2016 2017 rozdíl rozdíl v % 

Násilné činy 14 233 13 672 -561 -3,9% 

 Vraţdy 136 146 10 7,4% 

Mravnostní činy 2241 2 363 122 5,4% 

Majetkové činy 118 082 108 497 -9 585 -8,1% 

 Krádeţe vloupání 28 220 24 127 -4 093 -14,5% 

 Krádeţe prosté 71 224 66 101 -5 123 -7,2% 

 Ostatní majetkové činy 18 638 18 269 -369 -2,0% 

Ostatní kriminální činy 26 058 25 635 -423 -1,6% 

Zbývající kriminalita 29 233 25 829 -3 404 -11,6% 

Hospodářské činy 28 306 26 294 -2 012 -7,1% 

Vojenské a protiústavní 9 13 4 44,4% 

Celková kriminalita 218 162 202 303 -15 859 -7,3% 

Na základě konzultace a poskytnutých údajů starostou obce Loukov v tabulce 2 

uvádím statistické údaje o kriminalitě v této lokalitě, týkající se převáţně trestných činů 

spojených s rodinnými domy a chatami. Jedná se o vloupání do obydlí, loupeţe, vloupání 

do chat a chalup, popřípadě krádeţe automobilů a věcí z automobilů. Za rok 2017 

v porovnání s rokem 2016 v obci Loukov klesla kriminalita stejně tak jako v celé ČR. Za 

rok 2016 byl počet všech trestných činů 63, zatímco v roce 2017 to bylo jen 50. 

Tabulka 2 - Kriminalita v obci Loukov za rok 2016 a 2017 [autor] 

Druh kriminality 2016 2017 rozdíl rozdíl v % 

Vloupání do obydlí 7 4 -3 - 43 % 

Loupeţ 3 1 -2 - 67 % 

Vloupání do chat a chalup 5 2 -3 - 60 % 

Krádeţe automobilů 3 1 -2 - 67 % 

Krádeţe věcí z automobilů 6 5 -1 - 17 % 

Ostatní trestné činy 39 37 -2 - 5 % 

Celková kriminalita 63 50 -13 - 21 % 
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5.2 Popis okolí a objektu 

Rodinný dům je situovaný v centru obce v relativně klidné části s rozvinutou 

individuální zástavbou rodinných domů podél silniční komunikace III. třídy vedoucí přes 

obec znázorněný na obrázku 5 a 6 včetně tabulky 3. Ke stavební parcele z východní strany 

přiléhá sousední dům se zahradou a ze západní strany je od sousedního domu oddělena 

průjezdem. Prostor stavby je situován na mírně svaţitém terénu, na oploceném pozemku. 

Mezi zahradou a silniční komunikací z jiţní strany se nachází chodník pro pěší  

a podél druhé strany silniční komunikace protéká celou ulicí potok Libosvárka. Ze severní 

strany se nachází zahrada, která je ohraničena dřevěným oplocením. 

Stávající objekt je řešen jako dvoupodlaţní rodinný domek obdélníkového 

půdorysu, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou s půdním prostorem pod 

konstrukcí krovu. Dispozičně je řešen vstupem z přední i zadní části, odkud je přístup dále 

do jednotlivých obytných částí. Obytnou část v přízemí tvoří tři pokoje, z nichţ dva jsou 

situované na západní straně a jeden, který slouţí jako kuchyně směrem na jiţní stranu 

odkud je přístup do obývacího pokoje a vstupní haly. Zbylou část přízemí tvoří koupelna 

s toaletou, vstupní hala ze zadní strany domu a kotelna. Samostatnou část přízemí tvoří 

průjezd situovaný na východní straně objektu, který slouţí zároveň jako garáţ. 

Druhé podlaţí tvoří chodba, z které je přístup do ostatních částí tohoto podlaţí  

a na balkón, situovaný na jiţní stranu. Obytnou část v druhém podlaţí tvoří sedm pokojů.  

Z nichţ tři slouţí jako dětské pokoje, dále pak samostatná koupelna, toaleta, spiţírna,  

a jeden větší prostor na západní straně kde se nachází kuchyně spolu s jídelnou a obývacím 

pokojem. Přístup do druhého podlaţí je realizován ze přední vstupní haly v přízemí 

samostatným schodištěm. 
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Obrázek 5- Situační mapa [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Stávající zabezpečení 

V této části je popsáno stávající zabezpečení objektu, které je doposud tvořeno 

převáţně mechanickými zábrannými systémy obvodové a plášťové ochrany. 

 

Tabulka 3 - Legenda náčrtu objektu [autor] 

Obrázek 6 - Náčrt objektu a okolí [autor] 
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Obrázek 8 - Vstupní brána do objektu [autor] 

Obvodová (perimetrická) ochrana 

Po obvodu celého prostoru pozemku, tedy zahrady se nachází oplocení. Na přední 

straně je pozemek ohraničen kovovým plotem o výšce 1,6m, který je znázorněný na 

obrázku 7, přičemţ na východní straně, kde objekt sousední s přilehlou zahradou je 

ohraničen oplocením patřícím sousednímu pozemku. Jedná se o klasické drátěné oplocení 

o výšce 1m, které lze spíše povaţovat pouze jako symbolické vymezení hranic pozemků, 

znázorněné na obrázku 10. Jako vrcholová zábrana slouţí kovové hroty a jako podhrabová 

překáţka slouţí beton zapuštěný do hloubky 80 cm. Jediným průchozím místem do areálu 

slouţí dvoukřídlá brána pro vjezd vozidel a branka pro vstup osob, jak lze vidět na obrázku 

8. 

V zadní části areálu je zahrada ohraničena dřevěným oplocením o výšce 2,3 m(viz 

obrázek 9). Jako podhrabová překáţka slouţí beton zapuštěný do hloubky 80 cm. 

Nenachází se zde ţádný průchozí prvek a do tohoto areálu lze vstoupit pouze skrz rodinný 

dům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 7 - Kovové oplocení [autor] 

Obrázek 10 - Sousední drátěné oplocení [autor] Obrázek 9 - Dřevěné oplocení v zadní části objektu 

[autor] 
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Plášťová ochrana 

Rodinný dům je konstruován ze zdiva z pálených cihel o tloušťce 450–550 mm. 

Střecha je sedlová a tvořená betonovými taškami. V přízemí jsou nainstalována dvoukřídlá  

a jednokřídlá plastová eurookna (viz obrázek 12). V druhém podlaţí se nachází dřevěná 

střešní eurookna z tvrzeného skla. Hlavní vchod do domu i zadní vchod tvoří dřevěné 

dveře se skleněnou výplní osazené do ocelové zárubně. Vjezd do garáţe tvoří dřevěná 

dvoukřídlá vrata (viz obrázek 11). U všech vstupů do objektu se pouţívají mechanické 

zámky s klasickou cylindrickou vloţkou. 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je v tomto objektu realizována pouze mechanickými 

zábrannými prvky, které tvoří interiérové dveře, zdi, stropy a podlahy. Veškeré dveře 

v objektu jsou jednokřídlé s klasickým mezi pokojovým zámkem na klíč.  

V současnosti není v rodinném domě nainstalován ţádný PZTS, který by střeţil 

objekt v případě absence osob před vloupáním nebo jinou protiprávní činností. 

Předmětová ochrana 

V objektu se nachází jeden prvek předmětové ochrany. Jedná se trezor, který 

vyuţívá majitel k uskladnění zbraní a střeliva. 

Tento trezor je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2 mm. Dveře trezoru jsou 

dvouplášťové, taktéţ vyrobené z ocelového plechu o tloušťce 3 mm. Trezor splňuje 

poţadavky odolnosti vůči vloupání alespoň 15RU podle ČSN EN 1143-1. 

  

Obrázek 12 – Eurookno [autor] Obrázek 11 - Vrata [autor] 
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6 Posuzování rizika úrovně fyzické bezpečnosti 

V této kapitole se budu zabývat posuzováním rizik týkajících se chráněného 

objektu popsaného v předešlé kapitole. Nejprve uvedu aktiva, která se v daném objektu 

vyskytují a mají pro vlastníka nejvyšší hodnotu. K modelaci rizik, která mohou nastat, 

vyuţiji diagram příčin a následků a tyto rizika rozdělím na strukturální a procesní. 

Následně pomocí analýzy moţných vad a jejich následků (FMEA) a metody souvztaţnosti 

rizik zhodnotím závaţnost jednotlivých rizik a jejich srovnáním vyberu nejzávaţnější 

z nich. Výsledná nejzávaţnější rizika zjištěná pomocí obou metod vyuţiji k realizaci 

inovativního zabezpečení tak, aby bylo docíleno jejich optimalizace na přijatelnou úroveň. 

V tabulce 4 jsou uvedeny jednotlivé kroky, podle kterých budu v praktické části 

postupovat.  

Tabulka 4 – Postup při posuzování rizika [autor] 

Posuzování rizika 

Identifikace aktiv a jejich hodnota 

Identifikace rizik (procesní a strukturální) 

Modelování rizik (Ishikawův diagram) 

Analýza rizik (metoda FMEA, analýza 

souvztaţnosti) 

Zhodnocení rizik 

6.1 Identifikace aktiv a jejich hodnoty 

Aktiva je označení pro majetek či hospodářské prostředky, které jsou předmětem 

ochrany. Je to především takový majetek, který má, v našem případě pro majitele 

rodinného domu, nějakou hodnotu. Aktiva mohou být nehmotné, to jsou například různé 

informace či software, nebo hmotné, kam patří například nemovitosti, cennosti, 

elektronika, peníze apod. [1] V tabulce 5 je uveden výčet aktiv nacházejících se v daném 

objektu a jejich hodnota. 
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Tabulka 5- Přehled aktiv v objektu [autor] 

DRUH AKTIVA CENA (Kč) 

Garáž a zahrada  

Automobil dacia duster 230 999,- 

Automobil Suzuki samurai 40 500,- 

Automobil Mitsubishi Pajero 105 000,- 

Jízdní kola 35 850,- 

Nářadí a zahradní vybavení 24 000,- 

Sportovní vybavení 45 000,- 

Dům  

Elektronika 120 850,- 

Šperky 20 250,- 

Domácí elektrospotřebiče 45 400,- 

Celkem 667 849,- 

Proto, aby bylo zabezpečení rodinného domu provedeno optimálně a efektivně, to 

znamená, aby nebylo vyuţito zbytečně nadstandardních, a tudíţ drahých bezpečnostních 

prvků nebo naopak nedostačujících bezpečnostních prvků, vyuţívá se princip ALARA. 

Princip ALARA spočívám v tom, ţe vynaloţené náklady na zabezpečení by neměly 

přesahovat hranici 15 % z celkové hodnoty výše uvedených chráněných aktiv. 

V tomto přídě je celková cena chráněných aktiv 667 849 Kč. K tomu, abychom 

docílili optimální ochrany objektu, by vynaloţené náklady na zabezpečení neměly 

přesahovat cenu 100,177 Kč. 

6.2 Identifikace rizik, diagram příčin a následků 

Jako prvním krokem bylo potřeba identifikovat veškerá rizika, která hrozí 

chráněnému objektu. K identifikaci těchto rizik jsem vyuţil metody brainstormingu 

provedeného společně se všemi obyvateli rodinného domu. K identifikaci rizik také 

poslouţily statistiky majetkové kriminality, získané na obecním úřadě a způsob jejich 

uskutečnění v minulých letech. 

Metodu k modelování rizik jsem zvolil diagram příčin a následků, někdy také 

nazýván diagram rybí kosti. Princip této metody vychází z jednoduché souvislosti, a to, ţe 



22 
 

kaţdý následek má nějakou příčinu nebo jejich kombinaci. Cílem této metody je 

analyzovat nejvíce pravděpodobné příčiny vzniklého problému. [15] 

Při analýze rizik jsem jako následek zvolil ohroţení chráněného zájmu, coţ můţe 

být poškození majetku nacházejícího se v objektu nebo jeho odcizení. Následně jsem určil 

čtyři hlavní příčiny, které mohou vést k určenému následku. Jedná se o překonání 

obvodové ochrany, překonání plášťové ochrany, rizika spojená s nedbalostí osob ţijících 

v rodinném domě a také vnější vlivy kam patří ţivelné pohromy. 

Jako nejvíce moţná příčina překonání perimetrické ochrany je přelezení plotu,  

a to zejména z východní části objektu, kde plot dosahuje výšky pouze 1 m a také ze severní 

strany, kde objekt sousedí s okolními zahradami a je zde špatná viditelnost. 

Plášťová ochrana je v tomto případě tvořena okny, dveřmi a vraty, které lze 

překonat například vypáčením, rozbitím skleněných výplní, vykopnutím nebo uţitím 

speciálních nástrojů například planţety nebo odvrtáním zámku. 

Další příčinou můţe být lidský faktor, respektive nedbalost. Můţe jít například  

o ponechané otevřené okno, nedovření dveří při odchod nebo neuzamčení dveří především 

tedy v zadní části rodinného domu nebo vrat. 

K poškození majetku můţe také dojít z důvodu působení přírodních ţivlů. Můţe 

se jednat o povodeň, která je však v této lokalitě velmi nepravděpodobná nebo poţár, který 

hrozí v případě ţhářství, zkratu elektrospotřebiče nebo z důvodu nedbalosti při manipulaci 

s otevřeným ohněm. Poţár pro rodinný dům představuje vysoké riziko, jelikoţ je z velké 

části tvořen dřevěným materiálem. 

Na obrázku 13 je graficky znázorněná souvislost mezi následkem a moţnými 

příčinami. 
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Obrázek 13 - Diagram příčin a následků pro procesní a strukturální rizika [autor] 
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6. 3 Analýza možných vad a jejich následků 

Metoda analýzy moţných vad a jejich následků, obvykle se pouţívá pouze zkratka 

FMEA, je analytická technika, jejímţ účelem je identifikovat místa pravděpodobného 

vzniku poruch v daném systému. Je to kvantitativní metoda, která se uplatňuje v řadě 

oblastí, hlavně tedy v oblasti řízení kvality, řízení rizik nebo řízení bezpečnosti.[12] 

V prvním kroku této metody je zapotřebí si vypočítat míru rizika R podle vzorce 

(1) a s vyuţitím jednotlivých parametrů uvedených v tabulce 6. Jedná se o tři parametry  

a to, pravděpodobnost vzniku rizika, odhalitelnost rizika a závaţnost vzniklých následků. 

                                                             R = P · N · H     (1) 

R – výsledná míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – Závaţnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 6 - Jednotlivé parametry pro výpočet výsledného rizika [24] 
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Při modelování rizik pomocí diagramu rybí kosti byla tato rizika rozdělena na 

procesní (viz tabulka 7) a strukturální (viz tabulka 8). Procesní rizika jsou charakteristická 

tím, ţe jsou způsobena lidským činitelem a strukturální se týkají například selhání 

bezpečnostních prvků nebo slabých míst v daném systému.  

Tabulka 7 - Analýza FMEA – Procesní rizika [autor] 

Číslo Riziko P N H R Míra rizika 

1 Ztráta klíčů 3 3 4 36 Mírné riziko 

2 Důvěra cizí osobě 1 5 2 10 Akceptovatelné riziko 

3 Nezavřené okno 4 4 3 48 Mírné riziko 

4 Nezamknutá vrata 3 4 3 36 Mírné riziko 

5 Nedovřené dveře 2 4 3 24 Mírné riziko 

6 Povodeň 1 5 1 5 Akceptovatelné riziko 

 Požár      

7 Nedbalost 3 5 1 15 Mírné riziko 

8 Ţhářství 1 5 4 20 Mírné riziko 

9 Zkrat elektrospotřebiče 3 5 2 30 Mírné riziko 

 Ʃ R 224  

 

Tabulka 8 - Analýza FMEA – Strukturální rizika [autor] 

Číslo Riziko P N H R Míra rizika 

1 Nedostatečná výška oplocení 5 2 3 30 Mírné riziko 

2 Špatný stav oplocení 2 2 3 12 Mírné riziko 

 Překonání oplocení      

3 Pouţití speciálních nástrojů 2 4 3 24 Mírné riziko 

4 Přelezení 4 2 5 40 Mírné riziko 

 Překonání dveří      

5 Vykopnutí 2 4 2 16 Mírné riziko 

6 Vypáčení 3 4 2 24 Mírné riziko 

7 Rozbití skleněné výplně 3 4 2 24 Mírné riziko 

 Překonání oken      

8 Vypáčení 3 4 2 24 Mírné riziko 

9 Rozbití skleněné výplně 4 4 2 32 Mírné riziko 

 Překonání zámků      

10 Vyháčkování 3 3 4 36 Mírné riziko 

11 Bumping 2 3 5 30 Mírné riziko 

12 Odvrtání 2 4 3 24 Mírné riziko 

 Ʃ R 316  
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V následujícím kroku je pro stanovení přijatelnosti rizik vyuţito Paretova principu 

80/20. Paretův princip spočívá v tom, ţe 80 % veškerých problému způsobí pouze 20 % 

příčin.[18] Cílem toho principu je tedy identifikovat těchto 20 % problémů, coţ jsou 

v našem případě nejzávaţnější rizika a pomocí inovativních opatření je sníţit na přijatelnou 

hodnotu.  

K sestavení Paretova diagramu je zapotřebí si vypočítat kumulativní četnosti 

pomocí vzorce (2) a relativní kumulativní četností s vyuţitím vzorce (3), tedy procentuální 

vyjádření závaţnosti rizika.  

    𝑭𝒊 =  𝒏𝒌
𝒊
𝒌=𝟏     (2) 

Fi – Kumulativní četnost 

nk = Soubor hodnot 

                         𝜱𝒊 =
𝑭𝒊

𝑵
    (3) 

Φi – Relativní kumulativní četnost 

Fi – Kumulativní četnost 

N – Rozsah souboru hodnot 
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Pro přehlednost a k vytvoření Paretova diagramu jsou v následující tabulce 9 

procesní rizika a tabulce 10 strukturální rizika seřazena od nejvíce závaţných po nejméně 

závaţná a k nim jsou vypočítané kumulativní a relativní četnosti. 

Tabulka 9 - Sestupně seřazená procesní rizika [autor] 

č. Riziko R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost 

[%] 

 

1 Nezavřené okno 48 48 24,43 

2 Ztráta klíčů 36 84 37,5 

3 Nezamknutá vrata 36 120 53,57 

4 Zkrat elektrospotřebiče 30 150 66,96 

5 Nedovřené dveře 24 174 77,68 

6 Ţhářství 20 194 86,61 

7 Nedbalost 15 209 93,30 

8 Důvěra cizí osobě 10 219 97,77 

9 Povodeň 5 224 100 

  224   
 

Tabulka 10 - Sestupně seřazená strukturální rizika [autor] 

č. Riziko R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost 

[%] 

 

1 Přelezení oplocení 40 40 12,65 

2 Vyháčkování 36 76 24,05 

3 Rozbití skleněné výplně okna 32 108 34,18 

4 Bumping 30 138 43,67 

5 Nedostatečná výška oplocení 30 168 53,16 

6 Pouţití speciálních nástrojů 24 192 60,76 

7 Vypáčení dveří 24 216 68,35 

8 Rozbití skleněné výplně dveří 24 240 75,95 

9 Vypáčení oken 24 264 83,54 

10 Odvrtání zámku 24 288 91,14 

11 Vykopnutí dveří 16 304 96,20 

12 Špatný stav oplocení 12 316 100 

  316   
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Obrázek 14 - Paretův diagram pro procesní rizika [autor] 

 

Z Paretova principu pro procesní rizika (viz obrázek 14) vyplývá, ţe nejzávaţnější 

rizika jsou rizika označená číslem 1-5. Jedná se o nezavřené okno, ztrátu klíčů, 

nezamknutá vrata, zkrat elektrospotřebiče, nedovřené dveře.  

 

 

 Obrázek 15 - Paretův diagram pro strukturální rizika [autor] 
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Z Paretova principu pro strukturální rizika (viz obrázek 15) vyplývá, ţe mezi 

nejzávaţnější rizika patří rizika označená číslem 1-8. Tyto rizika jsou přelezení oplocení, 

vyháčkování, rozbití skleněné výplně okna, Bumping, nedostatečná výška oplocení, pouţití 

speciálních nástrojů, vypáčení dveří, rozbití skleněné výplně dveří. Jsou to tedy převáţně 

rizika, která se týkají plášťové ochrany. 

6. 4 Analýza souvztažnosti rizik 

Jako další metodu pro identifikaci nejzávaţnějších rizik jsem zvolil analýzu 

souvztaţnosti rizik. Tato metoda je zaloţená na vzájemné interakci, tedy souvztaţnosti 

jednotlivých rizik. Principem této metody je eskalace jednotlivých rizik, coţ znamená, ţe 

jedno riziko můţe nějakým způsobem ovlivnit jiné. [24] 

Při aplikaci analýzy souvztaţnosti rizik jsem vytvořil tabulku 11 pro procesní 

rizika a tabulku 12 pro strukturální rizika. Jednotlivá čísla jsou tatáţ sestupně seřazená 

rizika, s kterými se pracovalo v předchozí metodě. Dále jsem kaţdé riziko na ose x 

porovnal s rizikem na ose y. Pokud dochází k vzájemné interakci dvou porovnávaných 

rizik, zapíše se hodnota 1. Pokud dvě porovnávaná rizika nejsou na sobě závislá, zapíše se 

hodnota 0. 

Tabulka 11 - Analýza souvztaţnosti rizik pro procesní rizika [autor] 

rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 Ʃ Kar 

1  0 0 1 0 0 1 1 3 

2 0  1 0 1 0 1 0 3 

3 0 1  1 0 1 1 0 4 

4 0 0 0  0 1 1 0 2 

5 0 0 0 0  0 1 0 1 

6 1 0 1 1 1  0 0 4 

7 1 1 1 1 1 0  1 6 

8 1 0 0 1 0 1 0  3 

Ʃ Kbr 3 2 3 5 3 3 5 2  
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Tabulka 12 -  Analýza souvztaţnosti rizik pro strukturální rizika [autor] 

rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ʃ Kar 

1  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 

2 0  0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

3 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 0 1 0  0 0 1 0 0 1 1 0 4 

5 1 1 0 1  0 1 1 1 1 1 0 8 

6 0 0 0 1 0  0 0 0 1 0 1 3 

7 0 1 0 1 0 0  0 0 1 1 0 4 

8 0 1 0 1 0 0 1  0 1 1 0 5 

9 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 1 

10 0 1 0 1 0 0 1 1 0  1 0 5 

11 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1  0 5 

12 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  3 

Ʃ Kbr 2 7 2 9 1 1 7 5 3 8 7 1  

Po doplnění celé tabulky byl proveden součet všech hodnot kaţdého rizika 

v jednotlivých řádcích ƩKar a sloupcích ƩKbr. Pomocí vzorců (4) a (5) byly vypočítány 

hodnoty Kar a Kbr, které jsou uvedeny v tabulce 13 pro procesní rizika a v tabulce  

14 pro strukturální rizika.  

Vzorce pro výpočet hodnot Kar a Kbr: 

Kar = [ƩKar / (n-1)] ·100        (4) 

Kbr = [ƩKbr / (n-1)] ·100        (5) 

n – počet hodnocených rizik 

V dalším kroku byly určeny maximální a minimální hodnoty Karmax,Karmin, 

Kbrmax, Kbrminz kaţdé osy a dosazeny do vzorců (6) a (7) k vypočítání souřadnic os O1 

a O2.Rozdíl maximálních a minimálních hodnot je vynásoben mírou spolehlivosti systému, 

která je stanovena na 80 %. 

Výpočet os: 

O1 = [(Ʃ Karmax - Karmin) / 100] ·s     (6) 

O1 = [(Ʃ Kbrmax - Kbrmin) / 100] ·s      (7) 

s – spolehlivost systému 
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V poslední části jsou hodnoty uvedené v tabulce 13 a 14 vynesené do bodového 

grafu, kde osy O1 a O2 rozdělují graf na 4 oblasti. Kaţdá oblast pak určuje závaţnost rizik, 

které se v ní vyskytují. Jednotlivé oblasti jsou definované v tabulce 15. 

Tabulka 13 - Hodnoty Kar a Kbr pro procesní rizika [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kar[%] (x) 

 
43 43 57 29 14 57 86 43 

Kbr [%](y) 

 
43 29 43 71 43 43 71 29 

Tabulka 14 - Hodnoty Kar a Kbr pro strukturální rizika [autor] 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kar[%] (x) 

 
81 45 9 36 73 27 36 45 9 45 45 27 

Kbr [%](y) 

 
18 9 18 81 9 9 64 45 27 73 67 9 

Výsledné hodnoty potřebné k sestavení grafu pro strukturální rizika: 

Karmax = 81  Karmin = 9   O1 = 58 

Kbrmax = 81  Kbrmin = 9   O2 = 58 

Výsledné hodnoty potřebné k sestavení grafu pro procesní rizika: 

Karmax = 86  Karmin = 29   O1 = 46 

Kbrmax = 71  Kbrmin = 29   O2 = 34 

 

Tabulka 15 - Závaţnost rizik pro jednotlivé oblasti [24] 
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Obrázek 16 – Analýza souvztaţnosti – grafický výstup pro procesní rizika [autor] 

Po grafickém zpracování analýzy souvztaţnosti se procesní rizika zobrazila 

v určitých sektorech. Na obrázku 16 lze vidět, ţe se v I. sektoru, který je vyhrazen pro 

nejzávaţnější rizika, se vyskytují tři. Jedná se o nezamknutá vrata, ţhářství a nedbalost. 

V II. sektoru, pro sekundárně nebezpečná rizika, to je zkrat elektrospotřebiče, nezavřené 

okno a nedovřené dveře.  Ve III. sektoru se vyskytují rizika, která nejsou primárně 

nebezpečná. Ve IV. sektoru jsou pak rizika, která nepředstavují téměř ţádnou hrozbu. 

Jedná se o ztrátu klíčů a důvěřování cizí osobě.  
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Obrázek 17 – analýza souvztaţnosti – grafický výstup pro strukturální rizika[autor] 

Obrázek 17 se týká grafického výstupu strukturálních rizik. V I. sektoru, který je 

vyhrazen pro nejzávaţnější rizika, se nevyskytuje ţádné. V II. sektoru, pro sekundárně 

nebezpečná rizika, se vyskytují čtyři rizika, coţ je Bumping, odvrtání zámků, vypáčení 

dveří a vykopnutí dveří. Ve III. sektoru se vyskytují rizika, která nejsou primárně 

nebezpečná. Jedná se o přelezení oplocení a nedostatečnou výšku oplocení. Ve IV. sektoru 

jsou pak rizika, která nepředstavují téměř ţádnou hrozbu.  Stejně tak jako v předešlé 

metodě, i zde se nejzávaţnější rizika vyskytují v oblasti plášťové ochrany.  

Z obou grafických výstupů je zapotřebí se zaměřit na rizika, která se vyskytují  

v I. a II. sektoru, jelikoţ právě tyto rizika představují pro chráněný zájem největší hrozbu.  

6. 5 Vyhodnocení rizik 

Jako první krok byla identifikována rizika spojená s narušením chráněného zájmu. 

Následně s vyuţitím Ishikawovy metody byla tato rizika rozdělena na procesní  

a strukturální. V této metodě byla zvlášť rozdělena rizika tykající se perimetrické ochrany, 

plášťové ochrany, moţné nedbalosti osob obývajících dům a ţivelných pohrom. V dalším 

kroku se přešlo k hodnocení závaţnosti rizik. Jako první byla zvolena metoda FMEA, kde 

byla vypočítána míra rizika, a ke grafickému výstupu byl pouţit Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou. Jako druhá metoda byla pouţita analýza souvztaţnosti rizik.  
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Do tabulky 16 byla vypsána všechna identifikovaná rizika a červeně jsou 

vyznačená ta rizika, která byla pomocí obou metod vyhodnocena jako závaţná, a která 

budou slouţit jako stěţejní bod pro navrhování inovativních opatření k zabezpečení 

objektu. 

Tabulka 16 - Vyhodnocení závaţnosti rizik z obou metod [autor] 

 

č. Strukturální rizika č. Procesní rizika 

F
M

E
A

 

1 Přelezení oplocení 1 Nezavřené okno 

2 Vyháčkování 2 Ztráta klíčů 

3 Rozbití skleněné výplně okna 3 Nezamknutá vrata 

4 Bumping 4 Zkrat elektrospotřebiče 

5 Nedostatečná výška oplocení 5 Nedovřené dveře 

6 Pouţití speciálních nástrojů 6 Ţhářství 

7 Vypáčení dveří 7 Nedbalost 

8 Rozbití skleněné výplně dveří 8 Důvěra cizí osobě 

9 Vypáčení oken   

10 Odvrtání zámku   

11 Vykopnutí dveří   

12 Špatný stav oplocení   

A
n
al

ý
za

 s
o
u
v

zt
aţ

n
o
st

i 

1 Přelezení oplocení 1 Nezavřené okno 

2 Vyháčkování 2 Ztráta klíčů 

3 Rozbití skleněné výplně okna 3 Nezamknutá vrata 

4 Bumping 4 Zkrat elektrospotřebiče 

5 Nedostatečná výška oplocení 5 Nedovřené dveře 

6 Pouţití speciálních nástrojů 6 Ţhářství 

7 Vypáčení dveří 7 Nedbalost 

8 Rozbití skleněné výplně dveří 8 Důvěra cizí osobě 

9 Vypáčení oken   

10 Odvrtání zámku   

11 Vykopnutí dveří   

12 Špatný stav oplocení   

Z tabulky 16 tedy vyplývá, ţe mezi nejzávaţnější strukturální rizika, které bude 

potřeba optimalizovat, patří překonání plášťové ochrany. Jedná se konkrétně o překonání 

zámků pomocí metody Bumping a také o násilné překonání dveří vypáčením nebo 

vykopnutím. Z procesních rizik jsou nejzávaţnější rizika nezamknutá vrata, nezavřená okna, 

nedovřené dveře a zkrat elektrospotřebiče. 
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Riziko spojené s přelezením oplocení bylo pomocí metody FMEA zhodnoceno jako 

nejzávaţnější. Z důvodu nedostatečné výšky oplocení na východní straně je tak velmi snadný 

přístup na pozemek objektu, a proto bych tomuto riziku také věnoval pozornost, jelikoţ jeho 

optimalizací, například navýšením lze sníţit rizika, která jsou právě spojená s překonáním 

plášťové ochrany.  
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7 Návrh inovativního technického zabezpečení 

V této kapitole se budu zabývat inovativním řešením zabezpečení rodinného 

domu na základě zjištěných informací v předešlé kapitole tak, aby byly odstraněny zjištěné 

nedostatky a byla sníţena míra nejzávaţnější rizik. 

Na základě poznatků z kapitoly 6. 1, tedy identifikace aktiv a jejich hodnota, se 

bude odvíjet návrh bezpečnostního systému. Pomocí aplikace principu ALARA bylo 

zjištěno, ţe inovativní návrh bezpečnostního systému by neměl přesáhnout částku 100,177 

Kč. Tato částka přesně neurčuje maximální moţné náklady na realizaci zabezpečovacího 

systému, nicméně slouţí jako orientační hodnota k tomu, aby nebylo vyuţito zbytečně 

nadstandardního nebo naopak slabého zabezpečení vůči hodnotě chráněného majetku. 

Před samotným návrhem zabezpečovacího sytému je důleţité objekt zařadit do 

odpovídajícího stupně zabezpečení tak, aby bylo moţné zvolit správné bezpečnostní prvky 

a funkce tohoto systému byla co nejvíce účinná a bezproblémová. Stupeň zabezpečení 

objektu dále určuje, jaké poţadavky jsou pak kladeny na jednotlivé zabezpečovací prvky, 

jako jsou například MZS nebo PZTS. Tyto poţadavky určuje například ČSN EN 1627 pro 

MZS nebo ČSN EN 50131-1 pro PZTS. K zařazení do správného stupně zabezpečení je 

nutné posoudit několik faktorů. Jedná se o typ zabezpečovaného objektu, míru hrozícího 

rizika a zkušenosti potencionálního narušitele. Tyto stupně zabezpečení jsou uvedeny 

v tabulce 17 vycházející z ČSN EN 50131-1 ed. 2.[7] V objektu se vyskytují cennější 

aktiva, zbraně a střelivo. Z tohoto důvodu navrhuji zařadit objekt do 2. stupně zabezpečení. 

Tabulka 17 - Stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 [7] 
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7. 1 Návrh mechanických zábranných systémů 

Při tvorbě návrhu zabezpečení objektu jsem se zaměřil převáţně na zesílení 

plášťové ochrany a realizaci prostorové ochrany, která je velmi nedostatečná. Při výběru 

bezpečnostních prvků jsem vycházel ze zvoleného stupně zabezpečení rodinného domu  

a také jsem se zaměřil na volbu prvků od kanadské firmy DSC. 

Plášťová ochrana 

Z analýzy rizik vyplynuly nejzávaţnější nedostatky v plášťové ochraně, týkající se 

násilného překonání dveří a oken a překonání zámků. Jako prvním krokem ke sníţení 

rizika násilného překonání dveří je zapotřebí vstupní prosklené dveře vyměnit za dveře bez 

skleněné výplně. K ochraně proti překonání zámků jsem zvolil pouţití bezpečnostní 

cylindrické vloţky III. třídy MUL-T-LOCK 7X7(viz obrázek 18) spolu s bezpečnostním 

kováním ve stejné bezpečnostní třídě. 

 

Obrázek 18 - MUL-T-LOCK 7X7 [17] 

Tato bezpečnostní cylindrická vloţka III. třídy se vyuţívá pro vstupní dveře 

domů, bytů a skladů. Vytváří dostatečnou ochranu proti překonání jako je například 

vyháčkování nebo překonání nedestruktivní metodou jako je Bumping. V případě nutnosti 

je výroba duplikátu moţná jen po předloţení bezpečnostní karty. [17] 

Jako další bezpečností prvek k zajištění plášťové ochrany jsem zvolil umístění 

bezpečnostní folie SCX na všechny okna v prvním podlaţí. Tyto bezpečnostní fólie  

o tloušťce 0,35 cm slouţí jako ochrana proti rozbití při napadení či prohození předmětů 
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jako jsou kameny nebo zápalné lahve. V případě rozbití skla jej bezpečnostní fólie udrţí 

pohromadě, čímţ zamezí jeho vysypání a chrání tak obyvatele před poraněním, popřípadě 

majetek před jeho poškozením vzniklými střepy. [3] 

Předmětová ochrana 

Jelikoţ se v rodinném domě vyskytují také hodnotné cennosti, je dle mého názorů 

vhodné vyuţití předmětové ochrany. Jako bezpečnostní prvek jsem zvolil domácí trezor  

I. bezpečnostní třídy TOSCANA 26 s bezpečnostním zámkem z manganové kalené oceli. 

[25] 

7. 2 Návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

K zabezpečení objektu navrhuji instalaci zabezpečovacího sytému 

ALEXORPC9155 (viz obrázek 19). Tento zabezpečovací systém bude umístěn chodbě 

v 1.NP. ALEXOR PC9155 je všestranný zabezpečovací systém určený pro domácí 

bezpečnost. Je vybaven vestavěnou sirénou k akustické signalizaci poplachu. Má 

vestavěný komunikátor PSTN (po pevné telefonní lince) nebo GSM komunikátor. 

Uţivateli tak umoţňuje naprogramovat telefonní čísla, která budou automaticky vytočena 

nebo na ně bude zaslána SMS zpráva v případě poplachu. Dále můţe pomocí SMS zprávy 

na vybrané číslo zaslat informace týkající se napájení, aktivace, deaktivace nebo nízkého 

napětí. Zabezpečovací systém lze i dálkově ovládat prostřednictvím telefonu. Lze 

naprogramovat na 32 bezdrátových zón a do kaţdé zóny lze naprogramovat 4 senzory. 

Jelikoţ je ústředna bez klávesnice, doporučuji k ní pořídit další dvě bezdrátové LCD 

klávesnice WT5500. Jedna klávesnice bude umístěna v chodbě u hlavních dveří a druhá 

bude umístěna za garáţovými vraty. [8] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 - ALEXOR PC9155[8] 
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Plášťová ochrana 

Vstupní dveře a vrata doporučuji vybavit magnetickými kontakty WS 4945, které 

reagují na jejich otevření. Po otevření vstupních dveří nebo vrat je zahájeno odpočítávání 

času, během kterého je potřeba vloţit bezpečnostní kód, jinak dojde k vyhlášení poplachu. 

[9] 

Stejně tak doporučuji opatřit okna a balkónové dveře magnetickými kontakty, 

které spustí poplach v okamţiku jejich otevření či vypáčení. U dveří i oken doporučuji 

zvolit zapuštěný typ, který je zavrtán v rámu dveří a oken a není tak vidět. 

Dalším inovativním řešením je umístění kamery ke střeţení venkovního prostoru 

objektu. Kamera bude umístěna z přední strany u vrat tak, aby byla střeţena oblast 

s největší pravděpodobností vniku pachatele. Jedná se o prostor u sousedního nízkého 

oplocení a vstupní branky. Zároveň tak budou střeţena vozidla nacházející se na 

příjezdové cestě a přístřešku. Z důvodu venkovního umístění je potřeba brát ohled na 

velkou odolnost kamery vůči vnějším vlivům, jako jsou teplotní rozdíly a povětrnostní 

podmínky. Z tohoto důvody byla zvolna kamera AXIS M1114-E (viz obrázek 20) společně 

se záznamovým zařízením. 

 

Obrázek 20 - AXIS M1114-E [2] 
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Obrázek 22 - PIR detektor WS 4904P[10] 

Prostorová ochrana 

Do prostorů objektu navrhuji nainstalovat bezdrátové PIR detektory pohybu WS 

4904P (viz obrázek 22), jejichţ pracovní frekvence je 433MHz. Jedná se konkrétně o tři 

detektory umístněné v 1. NP. Jeden detektor umístěný v místnosti za hlavními dveřmi, 

druhý v chodbě za dveřmi na severní straně domu a třetí v garáţi. Dále doporučuji umístit 

detektor pohybu do chodby v 2.NP, ze které je přístup do všech ostatních místností na 

tomto podlaţí a bude schopen taktéţ střeţit dva jediné přístupové body do tohoto poschodí, 

a to skrz schodiště a balkónové okno. Tyto detektory poskytují vysoký stupeň odolnosti 

vůči slunečnímu záření a domácím zvířatům, čímţ je podstatně sníţena moţnost vzniku 

planých poplachů.[10] 

V důsledku rizika zkratu elektrospotřebiče, a jelikoţ je rodinný dům převáţně 

dřevostavba, je potřeba také věnovat pozornost riziku vzniku poţáru. Z tohoto důvodu 

doporučuji nainstalovat jeden bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty 

s vestavěnou piezo sirénou WS 4936 (viz obrázek 21) do kuchyně v 2.NP.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21 - Poţární detektor WS 4936[11] 
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Celková kalkulace inovativního zabezpečení 

V tabulce 18 jsou uvedeny jednotlivé prvky zabezpečení, které byly pouţity při 

realizaci inovativního zabezpečení. Ve finální kalkulaci nejsou zahrnuty ceny za montáţ 

jednotlivých prvků, nicméně celková cena by stále neměla překročit doporučený finanční 

limit ve výši 100,177 Kč. 

Tabulka 18 – Kalkulace inovativního návrhu zabezpečení [autor] 

 
Prvek zabezpečení Kus 

Cena/kus 

[Kč] 
Cena 

P
lá

šť
o
v
á
 o

ch
ra

n
a

 

MUL-T-LOCK 7X7 3 895,00 2 685,00 

Bezpečnostní kování 3 1 044,59 3 133,77 

Bezpečnostní fólie SCX 7 840,00 5 880 

Kamera AXIS M1114-E 1 13 970,00 13 970 

Dveře bez skleněné výplně 1 4 500,00 4 500,00 

P
ro

st
o
ro

v
á
 o

ch
ra

n
a

 LCD klávesnice 2 2 438,29 4 876,58 

Bezdrátový magnetický kontakt WS 

4945 
11 615,00 6 765 

Zabezpečovací systém ALEXOR 

PC9155 
1 3 953,22 3 953,22 

Bezdrátový PIR detektor WS 4904P 4 698,34 2 793,36 

Poţární detektor WS 4936 1 1 416,777 1 416,777 

Vnitřní siréna 1 300,00 300,00 

P
ře

d
m

ět
o
v
á
 

o
ch

ra
n

a
 

Trezor TOSCANA 26 1 6 977,00 6 977,00 

 Celkem 57 253,707 

 

 

  



42 
 

8 Závěr 

Bakalářská práce se týkala problematiky fyzické bezpečnosti vybraného 

rodinného domu. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se věnoval problematice 

související s právní úpravou a technickými normami, které se týkají fyzické bezpečnosti  

a jsou v souvislosti se zabezpečením rodinného domu stěţejní. Dále se zde věnuji teorii 

fyzické bezpečnosti, kde je uveden stručný popis jejich částí a základních prvků, které byly 

nejdůleţitější pro tvorbu této práce.  

Hlavní cílem této práce bylo identifikovat a popsat rizika spojená se 

zabezpečením rodinného domu a na základě výsledků navrhnout inovativní řešení 

technického zabezpečení tohoto objektu. V prvním kroku bylo potřeba charakterizovat 

lokalitu a samotný objekt z hlediska konstrukce a stávajícího zabezpečení. Na základě 

těchto poznatků se přešlo k posuzování rizik. Jako první metodu jsem zvolil diagram rybí 

kosti k identifikaci všech moţných rizik a následně je rozdělil na strukturální a procesní. 

Ke zjištění závaţnosti jednotlivých rizik jsem vyuţil dvě metody. Pomocí metody FMEA 

jsem vypočítal míru rizika a ke grafickému znázornění vyuţil Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou. Dále jsem vyuţil metody souvztaţnosti rizik a porovnáním 

výsledků z obou metod byla vybrána ta rizika, která jsou pro bezpečnost objektu 

nejkritičtější. Na základě vyhodnocení analytické části byl vytvořen inovativní návrh 

k minimalizaci nejzávaţnějších rizik a finanční zhodnocení. 

Inovativní návrh vychází především ze slabé plášťové ochrany objektu. Jako první 

jsem se zabýval MZS plášťové ochrany. Vstupní dveře a vrata jsem navrhl opatřit 

bezpečnostními cylindrickými vloţkami s bezpečnostním kováním. K ochraně proti 

vloupání byly všechny vstupní otvory v 1.NP vybaveny bezdrátovými magnetickými 

kontakty a okna byla zesílena pomocí bezpečnostních fólií. Dále bylo navrţeno umístit do 

prostorů objektu bezdrátové PIR detektory pohybu a poţární hlásič. Všechny tyto prvky 

jsou napojeny na ústřednu, která je umístěná u hlavních dveří a je doplněna o vestavěnou 

sirénu a bezdrátovou klávesnici umístěnou u vrat v garáţi. Z důvodů nízkého oplocení 

na východní straně pozemku, které patří sousedům a majitel tak do něj nemůţe zasahovat, 

bylo navrţeno umístění kamery nad garáţová vrata ke střeţení venkovních prostor. 
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K ochraně cenností, popřípadě důleţitých dokumentů bylo navrţeno vyuţití domácího 

trezoru. 

Návrh inovativního technického zabezpečení můţe být vyuţit majitelem objektu, 

kterého se bakalářská práce týkala nebo i dalším lidem, kteří vlastní objekt podobného 

charakteru.  
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