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 Cílem této bakalářské práce bylo zabezpečit objekt rodinného domu prostředky 

elektronického zabezpečovacího systému proti vniknutí do objektu. 

 V první, teoretické části je práce zaměřena na základní právní normy upravující 

ochranu osob a majetku. Dále podává přehled rozdělení jednotlivých způsobů zajištění 

ochrany objektu. 

 Na základě teoretických znalostí a analýzy jsem doporučil aplikace zabezpečovacího 

systému do objektu rodinného domu. 
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 The aim of my thesis is secure the object of family house through the electronic alarm 

system against entry. 

 At first, thesis focuses on basic legal rulles that govern protection of person and estate. 

Then, thesis deals with division of individual ways for ensure protection of object in practical 

part. 

 On the basis theoretical knowledges and analyze, I recommended aplication of alarm 

system into family house. 
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1 Úvod 

Správně vybraná a nainstalovaná elektronická zabezpečovací zařízení přispívá ke 

snížení majetkové trestné činnosti, zvýšení počtu bezpečí a zvýšení množství zajištěného 

majetku. V této oblasti je také velmi důležitá informovanost občanů, poněvadž v některých 

případech občané vůbec netuší co jim a jejich majetku může hrozit a často se stávají obětí 

vynalézavých lidí, kteří je připraví o majetek nebo celoživotní úspory. Elektronické 

zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně mnohem dostupnější, než si většina lidí myslí. 

Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé 

domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota pro zabezpečení luxusní vily 

v Praze a jiná pro zabezpečení panelákového bytu v malém městě. Proto by neměl být 

problém pro domácnosti si aspoň nějaké zabezpečení svého domu pořídit. Samozřejmě není 

vhodné kupovat elektronické zařízení na tržišti nebo v supermarketu, ale měli bychom se při 

poptávce systému EZS ujistit, zda je výrobek atestován dle normy popřípadě i schválen 

Českou asociací pojišťoven, poněvadž tato schválení jsou určitou zárukou kvality EZS a 

výrazně usnadní jednání s pojišťovnami o akcepci zabezpečení objektu. K volbě 

zabezpečovací techniky je třeba přistupovat individuálně dle situace v jednotlivých objektech 

a dle požadavků cílového objektu. V dnešní době existuje celá řada renomovaných 

montážních firem. Firma by měla prokázat, že vlastní živnostenský list pro montáže EZS, ale i 

to, že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení.  

Proto jsem se v této bakalářské práci zaměřil na problematiku elektronických 

zabezpečovacích systémů, na způsoby zajištění ochrany objektu, Bezpečnostní analýzu 

objektu, úroveň zabezpečení a optimalizaci zabezpečení rodinného domu prostřednictvím 

těchto prostředků. 
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2 Právní předpisy a technické normy u ochrany objektu  

Zabýváme-li se ochranou objektu, je dobré znát v prvé řadě základní právní normy a 

právně teoretická východiska ochrany objektu. 

 Jedná se o souhrn základních právních předpisů a technických norem související 

s ochranou a bezpečností objektů.  

2.1 Základní právní normy upravující ochranu osob a majetku 

Ústava České republiky – podle zákona č. 1/1993 Sb, nabyla účinnosti 1.1 1993. Ústava 

České republiky je souborem právních norem, které stanovují základní práva občanů a 

definují demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. Sestává se z VIII. hlav a preambule [1]. 

Listina základních práv a svobod – podle zákona č. 2/1993s Sb, je součásti ústavního 

pořádku České republiky a odvozují se od ní následující právní úpravy. Je deklarací 

přirozených základních lidských práv a svobod a proto omezení základních práv a svobod je 

možné pouze na základě zákona.  

 Listina základních práv a svobod garantuje: 

- právo na život (čl. 6) - v rámci řešené problematiky se vztahuje především k ochraně 

života osob, které se nacházející v chráněném objektu; 

- nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7); 

- osobní svobodu (čl. 8); 

- právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, právo na ochranu 

jména právo na ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10); 

- právo vlastnit majetek (čl. 11) – což znamená, že vlastníme-li majetek, pak ostatní 

jsou povinni tato majetková práva respektovat; 

- nedotknutelnost obydlí (čl. 12) podle tohoto článku není dovoleno vstoupit do 

objektu bez souhlasu toho kdo v něm bydlí; 
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- právo zaručení listovního tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, s 

výjimkou, které stanoví zákon, a zaručení tajemství podávané telefonem, telegrafem a 

podobným způsobem (čl. 13); 

- právo na informace (čl. 17) - právo na informace má každý občan. Opatřování 

informací se děje na základě oprávněné osoby nebo prostřednictvím osoby, která jej zastupuje 

[2].  

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 

změn). Je to základní zákon upravující oblast soukromého hmotného práva. 

 Mezi podstatná ustanovení patří tato: 

- pokud hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může ohrožená osoba tento 

zásah přiměřeným způsobem odvrátit (§ 6), 

- fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, dále pak života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11), 

- vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat jeho 

plody a užitky a nakládat s ním (§ 123),  

- Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do jeho 

vlastnických práv (§ 126), 

- každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku (§415), 

- komu hrozí škoda je povinen ji odvrátit přiměřeným způsobem, vzhledem k 

okolnostem ohrožení (§ 417), 

- kdo způsobil škodu, při odvrácení přímo hrozícího nebezpečí, které sám nevyvolal, za 

ni není odpovědný, pokud ovšem nešlo toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak, anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné 

obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418), 

- každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil (§ 420) [3]. 

Trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů). Účelem 

tohoto zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a 

oprávněné zájmy fyzických a právnických osob 
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Okolnosti vylučující protiprávnost:     

 Nutná obrana (§ 13): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. O nutnou obranu nejde, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku". K jednání v nutné obraně je 

oprávněn kdokoliv, musí jít však o útok, nebo hrozbu útoku ze strany člověka a útok musí 

přímo hrozit nebo trvat. 

 Krajní nouze (§ 14): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněného tímto zákonem, není trestným činem. O krajní nouzi nejde, jestliže bylo 

možno hrozící nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil."  Kdokoliv je oprávněn 

jednat v krajní nouzi, odvrací-li nebezpečí, které přímo hrozí zájmu chráněném trestním 

zákonem a nezáleží na tom, zda jde o ohrožení zájmu vlastních nebo cizích. Při krajní 

nouzi dochází ke střetu dvou právem chráněných zájmů, kdy na ochranu jednoho 

chráněného zájmu je možno obětovat chráněný zájem jiný. 

 Oprávněné použití zbraně (§ 15): „Trestný čin nespáchá ten, kdo ji použije v mezích 

zmocnění příslušných zákonných předpisů." Týká se to postavení určitých osob (voják, 

policista, celník a další). 

 Svolení poškozeného na základě občanského zákoníku. Jednání je dovolené, jestliže se 

jedná o zájmy, o nichž může poškozený sám rozhodovat a netýká se to zájmu společnosti 

a ostatních občanů.  Svolení musí být vážné, dobrovolné, srozumitelné, ale ne nutně 

výslovné; nesmí být vylákáno lstí. Svolení uděluje osoba, která je schopna učinit závazný 

projev vůle a svolení je dáno před činem nebo nejpozději s tímto činem. Svolení se 

zpravidla týká majetku ve vlastnictví občanů. Ve vztahu k životu a zdraví se nevylučuje 

trestní odpovědnost. 

 plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu. Každý, komu hrozí nebezpečí, ho není povinen 

snášet.   Je však nepřípustné, aby se toho dovolával příslušník ozbrojených sil a 

bezpečnostních sborů při plnění služební přísahy v souvislosti s plněním rozkazu a to i v 

případě, že by byl ohrožen jeho život. Odmítnout lze jen plnění rozkazu zločinné povahy. 

 výkon práva a povolání, riziko ve výrobě a výzkumu a lékařský zákrok podle nejnovějších 

poznatků lékařské vědy (například amputace). 
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Dále také skutkové postaty některých trestných činů: 

Trestné činv proti majetku: 

 § 247 krádež - kdo si přivlastní cizí věc tím, že se ji zmocní, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem. 

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán: 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jak člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin výdělečně, 

c) pokusí-li se bezprostředně po takovém činu uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí nebo: 

 d) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

 Trestné činv proti svobodě: 

 § 234 Loupež: 

1) Kdo proti jinému užije násilí nebo  pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu 

zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na tři až osm let. 

2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán: 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jak člen organizované skupiny, nebo 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu. 

 3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

 § 235 Vydírání: 

1) Pachatel používá pohrůžky k vynucení určitého chování. Potrestán bude ten, kdo 

jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, 

opominul [4]. 
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Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů): 

- § 76 odst. 2 uvádí, že kdokoliv může osobu, která byla přistižena při trestném činu, 

zadržet, je-li to nezbytně třeba k zajištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k 

zajištění důkazů. Je však dále povinen zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu 

zástupci vyšetřovateli, vyhledávacímu orgánu, orgánu policie, nebo u příslušníka 

ozbrojených sil, správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit [5]. 

2.2 Vybrané technické normy ochrany objektu 

Níže uvedený výběr technických norem řeší rozdělení a požadavky na prostředky 

zabezpečovacích systémů. 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna Zl: 2000 [6]. 

Tato evropská norma je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy. Konkrétně 

popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí, popisuje dále sestavování 

zabezpečovacích systémů. Norma je určena jako vodítko pro pojišťovací společnosti, 

dodavatele elektrických zabezpečovacích systémů (dále „EZS"), uživatele a policii při 

stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Aby byla zajištěna 

úroveň požadovaného zabezpečení, elektrické zabezpečovací systémy a jeho komponenty 

jsou rozděleny do stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, která závisí na typu 

objektu, hodnotě majetku a na předpokládaném typu narušitele. Stupeň zabezpečení 4 je 

nejvyšší. Požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz údržbu řeší změna Zl: 2000. 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: 

Napájecí zdroje: 1999. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje EZS 

instalovaných v budovách. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky: 2001. Tato norma popisuje všeobecné 

požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. 
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ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000. Tato evropská norma zahrnuje návrh 

systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci - Část 1 

Systémové požadavky: 2003. 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. Část 2: 

Aktivační zařízení: 2003. 

CSN EN  50132-2-1 Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery: 1999. Norma stanovuje 

minimální požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v systémech 

průmyslové kamery sledovacích systémech pro bezpečnostní aplikace. 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci: 1999. Norma obsahuje 

doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící a organizační postupy pro 

instalaci, testování, obsluze a údržbě systému technického vybavení. 

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a 

zařízení-Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy: 1999. Norma 

stanovuje základní požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní 

znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky spojení s 

podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. 

ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a 

zařízení-Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové 

cesty: 1999. Norma stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy využívající 

drátová vedení, spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky a může obsahovat 

multiplexory nebo zařízení na zpracování hlášení, linky společné s jinými službami, které 

zahrnují účastnickou telefonní přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody 

nebo energetickou rozvodnou síť. 

ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení: 1999. 

Norma specifikuje všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se používají 

v poplachových přenosových systémech.  
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ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

přenosové cesty: 1999. 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991. 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace: 2000 [7]. 

ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000. 

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000. 

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí: 

2000. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002 [8]. 
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3 Způsoby zajištění ochrany objektu 

V této části mé bakalářské práce budu pojednávat o způsobech jak zabezpečit rodinný 

dům prostředky základních druhů ochrany. 

Základní rozdělení způsobů ochrany majetku: 

 Pasivní způsoby ochrany objektu a majetku,  

 Aktivní způsoby ochrany objektu a majetku. 

Mezi prvky, které slouží k zajištění pasivní ochrany majetku bych zařadil hlavně ploty, 

zámky, fólie, mříže a jiné pevné zábrany. Tyto prvky ochrany mají zamezit anebo aspoň 

znesnadnit pachatelům majetkové trestné činnosti vniknutí do našeho chráněného objektu 

pouze staticky a neposkytují žádné varovné informace, které by upozornily majitele objektu 

na hrozící nebezpečí. Ochrana může být tedy úspěšně naplněna pouze, když je proveden zásah 

proti pachateli bezprostředně po překonání těchto pasivních prvků ochrany objektu. 

Mezi prvky, které slouží k aktivní ochraně majetku, bych zařadil hlavně elektronické 

zabezpečovací systémy. Hlavní výhoda, oproti pasivním prvkům ochrany majetku je 

schopnost reakce na narušitele chráněného objektu, prostoru nebo majetku. Některé systémy 

dokážou včas signalizovat možné hrozící nebezpečí uživateli, agentuře či obsluze pultu 

centralizované ochrany. 

Díky těmto způsobům ochrany objektu a majetku můžeme eliminovat případy, kdy 

dochází při páchání majetkové trestné činnosti ke vzniku jiné trestné činnosti, např. zabránění 

dalších škod (zatopení, požár atd.), které většinou pachatelé způsobují za účelem zahlazení 

vlastních stop. Dále to může být i násilná trestná činnost páchaná na osobách uvnitř objektu či 

prostoru.  

Zabezpečovací systémy, které nám slouží ke komplexní ochraně a zabezpečení 

objektu můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

 Mechanická ochrana 

 Technická ochrana 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ochrana [9,24] 
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3.1 Mechanická ochrana 

V širším pojetí představují mechanickou ochranu objektů zdi, střechy, podlahy, dveře 

a okna objektů. V užším pojetí se jedná o mechanické zábranné prostředky, což můžou být 

bezpečnostní fólie, bezpečnostní vrstvená a tvrzená skla, mříže, bezpečnostní uzamykatelné 

systémy, trezory a bezpečnostní schránky, tedy komplex různých prvků a zařízení, které mají 

zcela zamezit nebo aspoň zamezit vniknutí nepovolaných osob a předmětů do nepovolených 

prostor a zabránit tak: 

 Krádeži cenností, majetku, zařízení a jiných aktiv. 

 Neoprávněnou manipulaci nebo znehodnocení majetku. 

 Časem, potřebným k překonání mechanických prostředků útočníkem a získat 

čas pro zavolání policie nebo jiné pomoci. 

 Umístění nebezpečného materiálu a předmětů, které by mohly poškodit 

majetek nebo ohrozit osoby v chráněném prostoru [10].  

Mezi mechanické zábranné systémy patří zejména:  

3.1.1 Ploty 

Jde o velmi rozšířený mechanický zábranný prostředek (obr. 1) a základním atributem 

je jejich prostorová oddělenost od chráněného objektu. Jsou zřízeny mimo vlastní chráněný 

objekt budova na okolní ploše. Zpravidla označují vizuálně hranici pozemku patřícího 

k objektu, a tak vytváří tzv. právní hranici. 

   

Obrázek 1: kované oplocení     Obrázek 2: dveřní zámek 
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3.1.2 Dveřní zámky 

Dveřní zámek (obr. 2) je zabezpečovací zařízení ovládané klíčem a pojištěné 

závorníkem, jedním a více stavítky nebo zábranami, čímž držitelům klíče umožňuje pohodlné 

a rychlé otevření či uzamčení a zajišťují dveře proti násilnému vniknutí nepovolaných osob. 

 Nejpoužívanějším zámkem je zámek s cylindrickou vložkou. Cylindrická vložka 

(obr.3) zajišťuje bezpečnost dveří proti bezklíčovému otevření. Má celou řadu různých 

bočních otvorů pro boční stavítka, dále o blokovací zábrany a prvky, které brání proti různým 

prolomením vložky. Většinou se používá v kombinaci s vrchním přídavným nebo zadlabacím 

závorovým zámkem. Kvalita cylindrických vložek se neustále zlepšuje, jak z hlediska 

bezpečnosti, tak o nové funkční prvky, avšak tvar tělesa cylindrické vložky se ustálil na 

klasickém, nejčastěji používaném profilovém tvaru.  

    

Obrázek 3: cylindrická vložka   Obrázek 4: bezpečnostní kování 

 

 Používat můžeme i zámky visací, které rozdělujeme dle tvaru klíče na zámky 

obyčejné, motýlkové, dozické, cylindrické a kódované. 

 Pro zamezení přístupu pachatele k vlastní vložce zámku u bezpečnostních zámků, 

neodmyslitelně patří také bezpečnostní kování (obr. 4) [10]. 

3.1.3 Bezpečnostní dveře 

U většiny bytových vloupání byly dle statisticky v 90% pro pachatele lehce 

překonatelné vstupní dveře. Proto musíme vnímat vstupní (dveřní) prostor jako nedělitelný 

celek, který se skládá z: 

 uchycení dveří (závěsy), 
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 dveřní křídlo 

 zárubeň 

 cylindrická vložka, dveřní zadlabací zámek 

 vrchní dveřní kování (ochranný štít vlastního zámku) 

 Proto z hlediska bezpečnostního a i protipožárního je vhodné řešení zabezpečit vstupní 

prostor bezpečnostními dveřmi. Bezpečnostní dveře jsou konstruovány tak, aby hlavně 

zpevnily dveřní křídla, zvýšily počet uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu 

dveří a osadit je uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti překonání. Rozhodně 

musíme při instalaci bezpečnostních dveří vyztužit nebo zesílit zárubně.  

 Bezpečnostní dveře (obr.5) se liší použitým materiálem, vnitřní konstrukcí i 

povrchovou úpravou. Všechny však musí splňovat bezpečnostní požadavky [9,10]!  

 

Obrázek 5: bezpečnostní dveře 

3.1.4 Balkónové dveře 

Balkónovým dveřím, které jsou umístěné v přízemí, musíme věnovat stejnou 

pozornost jako vstupním dveřím. Zvýšenou bezpečnost lze dosáhnout instalací uzamykacího 

systému knoflík klika nebo klika klika s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Pro zajištění 

jejich prosklené plochy platí stejné zásady jak pro okna.  

Protože u balkónových dveří je systém uzávěr a kování složitější, tak jsou novější typy 

opatřeny rozvorovým systémem s válečkovým uzávěrem, který se uzavírá po otočení kliky o 

90°. Klika je montována jen z vnitřní strany dveří a je uzamykatelná [9,10].  
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3.1.5 Bezpečnostní skla 

Prosklené otvory jsou jedny z nejzranitelnějších míst objektu. Samotné skleněné 

plochy lze zpevnit bez použití klasických mříží, použitím speciálně odolného skla nebo 

bezpečnostní fólií. Bezpečnostní skla chrání zajištěné otvorové výplně proti násilnému 

vniknutí. Bezpečnostní skla se vyrábějí ve dvou provedeních: 

1. Bezpečnostní skla tvrzená 

2. Bezpečnostní skla vrstvená 

3.1.6 Bezpečnostní fólie 

Bezpečnostní fólie (obr. 6) je ve většině případů čirá, naprosto průhledná a na skle 

téměř nepostřehnutelná. Propustnost světla je až 90%. Sklo, které je opatřeno bezpečnostní 

fólií, může sloužit jako mechanická zábrana: 

 Zamezuje prohození cizích předmětů,  

 Zpomaluje postup pachatele do objektu, 

 Chrání proti tlakovým účinkům tlakové vlny při explozi [9,10]. 

 

Obrázek 6: bezpečnostní fólie 
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3.2 Technická ochrana 

Tato ochrana představuje relativně nový druh zabezpečení objektů. Jejich hlavní 

funkce spočívá v tom, že reagují velmi rychle na změny vyvolané pachatelem a díky těmto 

změnám uvádějí v činnost síly (zásahová jednotka), schopné zabránit pachateli v další 

činnosti. Technická ochrana v rámci zabezpečení objektů velmi účinně doplňuje dosavadní 

bezpečnostní systém a to že, podporuje klasickou ochranu a zvyšuje efektivnost fyzické 

ochrany. 

Technickou ochranu rozdělujeme na zabezpečovací systémy mechanické a 

zabezpečovací systémy elektronické. Mechanický zabezpečovací systém může být 

samostatně, ale elektronické zabezpečovací systémy musí být vždy ve spojení s mechanickou 

ochranou. Elektronické zabezpečovací systémy slouží k včasné signalizaci při nežádoucím 

vniknutí nebo pokusu o vniknutí do našeho střeženého objektu čí nežádoucí činnosti 

narušitele a to díky tomu, že tyto systémy poskytují důležité informace, jejichž obsahem je 

zajištění ochrany majetku, zabránění škod (při vzniku požáru, úniku plynu atd.) a 

v neposlední řadě také k záchraně života a zdraví osob nacházejících se v chráněném objektu 

[11,12]. 

3.2.1 Prvky obvodové ochrany 

Prvky obvodové (perimetrické) ochrany používáme k zajištění areálů. U těchto prvků 

se jedná o velmi specifický problém jednak z hlediska vlastní funkce technických zařízení tj. 

detektorů (čidel) ve velmi nepříznivých venkovních provozních podmínkách, jednak 

z nutnosti kombinovat a integrovat mnohem více prvků a postupů, než je obvyklé u ochrany 

vnitřní.  

Funkční dosahy vnějších čidel jsou 100 – 450 m a nejsou výjimkou čidla s dosahem až 

1000m (např. laserová závora). Podmínkou při užívání vnějšího zabezpečovacího systému je 

existence oplocení, aby bylo možno definovat narušení chráněného pozemku.  

Problémem při realizaci je velké množství podmětů, na které nesmí být čidla citlivá. 

Především se jedná o tyto vlivy: 

 Proudění vzduchu, vítr, déšť a sníh, 

 Vlnění travnatého porostu, 
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 Pohyb listí, větví stromů a keřů, 

 Proto je velmi důležitým základním požadavkem vysoká selektivita čidla, tzn. 

schopnost odlišit působení „nezávadných“ vnějších vlivů od podmětů s charakterem 

nebezpečí. Jsou však pohyby, které se přibližují svým charakterem situaci narušení, a u 

některých čidel je nejde rozlišit a vyloučit. Především se jedná o tyto vlivy: 

 Pohyb zvěře přes hranici pozemku 

 Špatně napjaté síťové pletivo 

 Dopravní ruch v blízkosti pozemku 

Základním požadavkem na vnější čidla je teplotní odolnost, hlavně nezávislost funkce 

na námraze a sněhu. Proto tyto čidla bývají vybaveny vnitřním vyhříváním a kryty čidla musí 

být dokonale utěsněny [11,13]. 

3.2.2 Prvky plášťové ochrany 

Úlohou prvků EZS v plášťové ochraně je včasně signalizovat snahy pachatele o 

překonání klasické ochrany chráněného objektu. Především se jedná o vnější tvorové výplně 

(vstupní dveře, okna, balkónové dveře, vrata), ale i často opomíjené stavební prvky budovy 

(obvodové zdivo, podlahy, stropy, střechy). Do skupiny prvků plášťové ochrany patří zejména 

tyto čidla: 

 Destrukční 

 Konstrukční 

 Destrukčních projevů 

 Bariérová 

 Tlaková akustická 
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Čidla kontaktní  

Kontaktní čidla pracují na principu přerušení nebo uzavření proudového okruhu 

zabezpečovací smyčky. Tento způsob používáme nejčastěji, protože z hlediska zabezpečení 

samotného bezpečnostního systému proti oklamání, je podstatně výhodnější indikovat 

přerušení zabezpečovací smyčky. Bezpečnostní smyčkou protéká tzv. klidový proud, který 

kontrolován zabezpečovací ústřednou nebo podústřednou. Poplach je vyhlášen dojde-li 

k přerušení tohoto klidového proudu nebo ke změně jeho hodnoty. Nejčastěji tyto čidla 

umisťujeme tak, aby bylo detekováno otevření dveří nebo oken při oddálení maximálně 30 

mm, u vrat a bran maximálně 50 mm. Výhodou těchto čidel je jejich ekonomická výhoda. 

Nevýhoda je poměrně složitá instalace a z hlediska poskytované ochrany je lze zařadit na 

nejnižší stupeň. Podle způsobu, kterým se uvádějí v činnost, obvykle rozeznáváme následující 

druhy kontaktních čidel: 

 Mikrospínače 

 Dveřní a přechodové kontakty 

 Smykové kontakty 

 Nášlapné kontakty 

 Rozpěrné tyče 

 Závěsné kontakty 

 Koncové spínače 

 Magnetické kontakty 

Čidla na ochranu skleněných ploch 

Čidla na ochranu skleněných ploch (obr.7) používáme ke střežení skleněných ploch pláště 

zabezpečeného prostoru. Tříštění skla vyvolává charakteristický zvuk, který se šíří hmotou 

skla jako v pevném tělese. Toto vlnění dokáže čidlo, které je pevně spojené s plochou skla, 

zachytit a při narušení se vlnění vyhodnotí a čidlo vyhlásí poplach. K vyhlášení vede již první 

trvalá mechanická změna střežené skleněné plochy. Jiné mechanické vlivy střeženého skla 

jako je klepání, škrabání, otřesy nebo třeba i hozená hrst písku nevedou k vyhlášení poplachu. 
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Akustická čidla rozbití skleněných ploch reagují na při tříštění skla na akustický efekt. 

Mikrofon příjme akustické vlnění a čidlo to vyhodnotí. Tyto detektory přesně rozlišují mezi 

rozbitím skleněné plochy ve sledované oblasti a signály vznikajícími uvnitř budovy 

(telefonních zvonků, cinkání klíčů apod.) a jinými běžnými okolními zvuky pocházejícími 

např. od dopravy a proto poměrně spolehlivě vylučuje plané poplachy. 

Aktivní čidla na ochranu skleněných ploch používáme pro nejvyšší úroveň rizik. Obsahují 

vysílač a přijímač, jejichž elektronika vyhodnocuje změny přenosu signálu oproti normálnímu 

stavu. 

 

Obrázek 7: čidlo na ochranu skleněných ploch 

Poplachové fólie, tapety a skla 

Tato čidla pracují n principu přerušení vodivého média, nejčastěji to bývá jemný drátek, 

uvnitř nosiče (fólie, tapety, skla) nebo pásku vodivé fólie aplikované samostatně na hlídaný 

povrch [11,13]. 

3.2.3 Prvky prostorové ochrany 

 Prostorová ochrana tvoří výbornou alternativu popřípadě doplnění k součastně nejlepší 

formě střežení plášťové ochraně. Základem prostorové ochrany jsou centrální body budovy tj. 

schodišťové přístupy či výstupy, haly, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. 

Výhodou tohoto druhu ochrany jsou nižší náklady na instalaci a montáž. Rozdělení těchto 

čidel je na pasivní a aktivní. 

Čidla pasivní – registrují fyzikální změny ve svém okolí při zjišťování charakteristických rysů 

napadení.  

Čidla aktivní – Vytvářejí své vlastní pracovní prostředí aktivním působením na své okolí a 

detekují jeho změnu při zjišťování charakteristických rysů napadení.  



18 

 

Pro ochranu rodinného domu se používají nejčastěji pasivní infračervená čidla. Tyto čidla 

můžeme připojit dvěma způsoby: 

 Komunikace s ústřednou po kabelu 

 Bezdrátově signálem 

Pasivní infračervená čidla  

Patří k nejrozšířenějším druhům čidel. Bývají označovány jako PIR čidla (passive infra red 

detektors). Můžeme je používat nejen jako klasická čidlo pro zjišťování pohybu v zájmovém 

prostoru a následně vyhodnocení na zabezpečovací ústředně, ale také jako spínání osvětlení 

jak vnitřního, tak rovněž venkovního.  

PIR čidla (obr.) jsou založena na principu zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu 

kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. Využívají skutečnost, že tělesa s teplotou 

vyšší než -273°C a nižší než 560°C jsou zdrojem vyzařování vlnění v infrapásmu, což 

odpovídá teplotě člověka. Zorné pole je rozděleno na aktivní a neaktivní zóny. Pohybuje-li se 

těleso, jehož teplota je jiná od teploty okolí (pozadí) v zorném poli čidla, je čidlo schopno 

zachytit změny při přechodu cíle z aktivní do neaktivní zóny a naopak, elektronika pak 

vyhodnotí tento signál a vyhlásí poplach. Tvar zorného pole závisí na provedení optiky a 

dosah na její kvalitě, citlivosti senzoru a způsobu vyhodnocení. 

Hlavní výhody PIR čidel: 

 snadná montáž a seřízení,  

 malá spotřeba elektrické energie,   

 vysoká spolehlivost 

 velká odolnost proti planým poplachům.  

Další výhoda je, že do jednoho prostoru je možné instalovat více PIR čidel, neboť nevyzařují 

žádnou energii, dokonce se v případě úplného pokrytí doporučuje instalace více čidel 

k vzájemnému překrytí detekčních zón, bez nebezpečí vzájemného ovlivňování. 

Nevýhodou je možné překonání některých druhů těchto čidel a také ovlivnění jejich 

spolehlivosti třeba těmito faktory: 

 Světelné rušení (slunce svítící oknem dovnitř místnosti, světlomety 

automobilů) 



19 

 

 Proměnné zdroje tepla (topení, komíny, podlahové topení, technická zařízení 

v místnosti) 

 Proudění vzduchu (průvan, komíny, ventilace, topná tělesa, klimatizace) 

 Zvířata (kočky, psi, myši, ptáci) 

 Zařízení místnosti (pohybující se závěsy a žaluzie zahřáté slunečním světlem) 

[11]. 

3.2.4 Prvky předmětové ochrany 

Prvky předmětové ochrany jsou hlavně určeny ke střežení cenných, ať již volně 

stojících, samostatně nebo skupinově umístěných předmětů (obrazy, sochy, skříně, trezory 

apod.). Výhodou je, že umožňují trvalé střežení i v době, kdy prostorová čidla pohybu musí 

být z důvodu provozu v zájmovém prostoru vypnuta. K předmětové ochraně používáme tato 

čidla: 

 Kontaktní 

 Kapacitní 

 Tlaková akustická 

 Bariérová 

 Trezorová 

 Na ochranu uměleckých předmětů 
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4 Bezpečnostní analýza objektu 

 Cílem bezpečnostní analýzy objektu je posouzení efektivnosti a účinnosti všech 

součastných metod ochrany a vypracování podkladů pro vyprojektování zabezpečovacího 

systému. Jelikož realizace je poměrně nákladná záležitost, je to nutné, aby vynaložené 

prostředky byly efektivně využity. K tomu je nutné určit, co a jakým způsobem se bude 

chránit, jaké metody a prostředky k tomu budou využity, kdo bude provádět obsluhu systému 

a jeho údržbu, jak a odkud bude organizován zákrok v případě napadení objektu apod.  

 Jednotlivé prvky analýzy objektu a jejich vzájemné vztahy můžeme znázornit 

blokovým schématem (obr. 8) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Struktura bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu 

4.1 Analýza metodou FMEA 

Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Základem je sestavení tabulky zahrnující seznam zkoumaných nebezpečí a 

číselné ohodnocení pomocí indexů závažnosti následků, pravděpodobnosti vzniku rizika a 

odhalitelnosti rizika [25]. 

Popis 

objektu 

ochrany 

Přehled 

zranitelných 

míst 

Možné 

způsoby 

napadení 

Seznam a 

popis 

nebezpečí 

Vnější 

vlivy 

Analýza zranitelnosti chráněného objektu 
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Analýza metodou FMEA – strukturální pohled na rizika 

Tabulka 2: Označení jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA – strukturální pohled na rizika 

 

R = P x N x H 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závaznost následků  

H – odhalitelnost rizika  

 

Tabulka 2: Tabulka sestupně seřazených rizik včetně vypočtených relativních kumulativních četností 

č. R 
kumulativní 

četnost 

relativní 
kumulativní 
četnost (%) 

1 40 40 19,7 

7 24 64 31,5 

4 18 82 40,4 

8 18 100 49,3 

5 16 116 57,1 

6 16 132 65,0 

9 16 148 72,9 

2 12 160 78,8 

3 12 172 84,7 

12 12 184 90,6 

10 8 192 94,6 

11 5 197 97,0 

13 3 200 98,5 

14 3 203 100,0 

Analýza metodou FMEA 

p.č. identifikace nebezpečí P N H R

1 přelezení plotu 5 2 4 40

2 prostřižení plotu 3 2 2 12

3 špatný stav oplocení 2 2 3 12

4 nezamknutá brána 3 2 3 18

5 rozbití skleněné výplně 4 4 1 16

6 vypáčení okna 2 4 2 16

7 opomenutá uzavření okna 3 2 4 24

8 opomonetí uzamčení dveří 3 2 3 18

9 vypáčení dveří 2 4 2 16

10 proražení dveří 2 4 1 8

11 proražení zdi 1 5 1 5

12 ztráta klíčů 2 2 3 12

13 nefunkční osvětlení pozemku 1 1 3 3

14 vpuštění do bytu nedůvěryhodnou cizí osobu 1 3 1 3
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Tabulka 3: Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska řešeného metodou FMEA 
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5 Úroveň zabezpečení – stupeň ochrany objektu.  

 Každý prvek EZS podle této normy musí mít stanovený stupeň zabezpečení, kdy 

stupeň 1 je základní a stupeň 4 je nejvyšší. Většina objektů patří do skupiny, kde je stupeň 

zabezpečení 1 a 2. Stupeň 3 je předpokládán jen pro objekty bank, klenotnictví a objekty 

s přísně tajnými dokumenty a skutečnostmi podle kategorie Národního bezpečnostního úřadu 

(NBÚ). Stupeň 4 se předpokládá jen velmi výjimečně (raketová zařízení, jaderné základny 

apod.) [11]. 

 V tabulce 4. Jsou uvedeny jednotlivé stupně zabezpečení. 

Tabulka 4: stupně zabezpečení chráněného objektu 

 

5.1 Charakteristika možných rizik 

 Každý objekt má několik kritických míst, které jsou snadnější pro zdolání a pachatel 

se, jimiž může snadno dostat do objektu. V tabulce 5 jsou uvedena nejběžnější kritická místa 

spolu s procentuálním vyjádřením možného rizika, které představují.  

 Vlastník objektu by určitě měl sám zhodnotit, která místa je zabezpečit proti vniknutí. 

Uvedená procenta by ale měla u každého občana vyvolat zájem o přijetí potřebných kroků 

k zabezpečení svého majetku.  

 

 

 

Riziko znalosti a vybavení narušitelů
Stupeň 

zabezpečení

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

dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů.
1

Nízké až 

střední
Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že použíjí 

základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů.
2

Střední až 

vysoké
Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámeni s EZS a mají úplný 

sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení.
3

vysoké

Používá se tehdy, když hlavní priorita je zabezpečení před všemi 

ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé mají možnost 

zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících prvků IZS.

4
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Tabulka 5: Kritická místa v objektu 

 

 Každý občan musí začít u sebe, u toho, co může ovlivnit sám. A proto musí 

přizpůsobit své jednání bezpečnostním standardům. Je třeba si pamatovat, že krádežím 

dochází obvykle mezi devátou a čtrnáctou hodinou v pracovních dnech a dále pak především 

o víkendech. Platí zde několik základních zásad: 

 Uzamykejte dveře, zavírejte při odchodu z domu všechna okna, 

 Minimalizovat počet vstupů do objektu, počet oken a ostatních vstupních otvorů 

v přízemí, 

 Kukátkem ani poštovní schránkou nesmí být do bytu vidět, 

 Vybavit objekt masivními bezpečnostními dveřmi se zámkem, vložkou odolnou 

odvrtání, rozlomení, vysazení či prokopnutí., 

 Mechanické zábranné systémy doplnit vhodnými elektronickou zabezpečovací 

signalizací, 

 Vpouštějte do svého domu jen důvěryhodné osoby, 

 Nepřechovávejte v domě větší množství peněz, 

 Včas vybírejte domovní schránky, 

 Dobře osvětlujte chodníky, chodby a okolí obydlí, 

 Uschovávejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky, trezoru[14]. 

Hlavní dveře 35.5 %

Okna 31.0 %

Výlohy 9.4 %

Zadní dveře 5.0 %

Mříž 3.5 %

plot 2.2  %

Okenice 2.0 %

Výlohy 1.5 %

sklep 1.3 %

Dveře z balkónu 1.2 %

Stěna, podlaha, strop 1.0 %

Jiným způsobem (střechou, balkónem, větračkou atd.) 6.6 %
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6 Výhody a nevýhody elektronického zabezpečovacího systému 

Výhodou EZS je, že okamžitě informují majitele objektu nebo na pult centralizované 

ochrany o vstupu nepovolaných osob do chráněného objektu třeba i nedestrukční metodou. 

Klasické prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a 

veškeré informace. Oproti tomu bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a 

snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant závisí na typu 

výrobku.  

Nevýhodou je, tak jako každého technického zařízení, že i systém EZS má určitá 

omezení. V našem případě se jedná zejména o problém planých poplachů. Jak celý systém, 

tak jednotlivé prvky jsou vybrány hlavně podle funkčnost, ale také s ohledem na snížení rizika 

planých poplachů. Zejména u PIR čidel může nastat problém častého vyhlašování planých 

poplachů vlivem okolního prostředí. Zřejmě největší riziko omezení činnosti systému může 

být způsobenou nesprávným nastavením popř. ovládáním celého systému obsluhou. 

Hlavní výhody klasických systémů: 

Výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (pokud se nepočítá instalační materiál 

a práce) a lze většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není 

nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému. 

 Hlavní výhody bezdrátových systémů. 

Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (a tedy levná). 

Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice 

rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete). Samotestující 

funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií. 
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7 Optimalizace zabezpečení rodinného domu. 

Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré 

signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s 

naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. 

 K většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je nejpodstatnější 

ochrana vstupu. Dveře by měly být bezpečnostní a chráněny mechanickým zámkem, aby 

nemohlo dojít k jejich snadnému otevření. O indikaci otevření dveří se postará magnetický 

detektor, který upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na 

odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění systému během nastavené doby, dojde k 

vyhlášení poplachu narušení objektu. Magnetické kontakty tedy informují majitele o vstupu 

osoby do objektu nedestrukční metodou. Ale to není jediná výhoda, kterou magnetické 

detektory přináší. Díky nim také při odchodu z objektu víme, že jsme třeba zapomněli zavřít 

okna či dveře. Při opouštění objektu totiž musíme pomocí ovládacího panelu ústředny 

zapnout zabezpečovací systém a v případě, že některé z oken či dveří jsou otevřené, tak nám 

ústředna nedovolí objekt zakódovat (zapnout zabezpečení) a na displeji ovládacího panelu 

nám vypíše chybu daného sektoru, kde k pochybení došlo. 

Moderní EZS se zpravidla odjišťují buď pomocí klávesnice zadáním několikamístného 

vstupního kódu, nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Oba tyto systémy jsou naprosto 

bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy, než dojde k vyhlášení 

poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který zcela 

znemožňuje jeho zkopírování. 

Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tzn. 

všechny dveře a okna. Pro detekci rozbití skleněné výplně použijeme akustické detektory 

rozbití skla. Tyto snímače umístíme v místnostech, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny 

vysoce přesně detekovat rozbití skla. Kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným 

podobným zvukům. Magnetické detektory a detektory rozbití skla nám zabezpečují základní 

plášťovou ochranu objektu. 
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Pro ochranu vnitřních prostor před narušiteli použijeme infrapasivní snímače (tzv. PIR 

snímače). Tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě 

detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro různé aplikace se používají PIR snímače s odlišnou 

charakteristikou, například vhodné pro standardní prostory, pro dlouhé úzké chodby nebo 

snímače imunní menším živočichům. 

Standardem u systémů EZS je také ochrana objektů před nebezpečím požáru nebo 

výbuchu. Ke včasné detekci požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární 

snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které velice rychle a spolehlivě detekují 

zvýšený výskyt kouře v místnosti a vynikají také příznivou cenou. Standardně mají v sobě 

zabudovanou sirénku, která dokáže v nebezpečí zalarmovat obyvatele domu. 

Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití 

detektoru úniku plynu. Nejmodernější typy umožňují detekci všech druhů výbušných plynů a 

v případě zvýšení koncentrace plynu nad nastavenou bezpečnou mez aktivují zabezpečovací 

systém a zároveň lokálně signalizují nebezpečí sirénou a umožňují též automatické uzavření 

přívodu plynu v případě nebezpečí. 

V případě poplachu ústředna aktivuje poplachová zařízení: 

 Vnitřní interiérové sirény mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je 

odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen ječivým 

zvukem sirény, ve většině případů se dá okamžitě na útěk. 

 Venkovní sirény (obr. 9) mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost 

sousedů nebo kolemjdoucích. K tomuto účelu bývá výkonná siréna doplněna 

intenzivním blikačem. Protože venku umístěná siréna může být lehce zranitelná, je při 

jejím výběru nutné dbát na důkladné mechanické provedení. Nejmodernější sirény 

skrývají pod venkovním plastovým pláštěm chránícím před povětrnostními vlivy ještě 

další ocelový kryt. Samozřejmostí je také použití vlastního vnitřního akumulátoru, 

který umožní napájet sirénu v okamžiku, kdy se pachatel pokusí sirénu odpojit od 

vedení k ústředně nebo přímo odtrhnout ze zdi. 

 

Obrázek 9: venkovní siréna 
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 Aby se informace o poplachu dostala okamžitě k majiteli bytu, použijeme automatické 

telefonní volače. Tyto přístroje mohou stát samostatně nebo být i součástí 

zabezpečovací ústředny. Jsou připojeny k telefonní zásuvce a k telefonu. V případě 

poplachu si automaticky uvolní telefonní linku a začnou vytáčet uživatelem nastavená 

telefonní čísla (na pevnou linku, mobil nebo pager) a přehrávat na ně hlasovou zprávu, 

kterou si uživatel sám nahrál do paměti. 

 Pokud v místě instalace EZS není přivedena telefonní linka, je možné využít GSM 

brány pro přenos hlasové nebo textové poplachové informace pomocí mobilního 

telefonu. 

7.1 Návrh optimálního zabezpečení 

 Základním dokumentem pro plánování elektrického zabezpečovacího systému pro 

rodinné domky je norma ČSN EN 334590, podle které se stanoví rizikovost daného objektu, 

doporučuje a určuje povinné komponenty. Pří mém návrhu jsem podmínky této normy bral na 

vědomý. Při navrhování zabezpečovacího systému jsem na základě analýzy metodou FMEA 

zjistil nejzávažnější bezpečnostní rizika z hlediska protiprávních činů, která tento objekt 

ohrožují, a pro minimalizaci vyhodnocených nejzávažnějších rizik jsem na základě 

teoretických znalostí navrhl bezpečnostní opatření.  

 Objekt rodinného domu je samostatně stojící, třípodlažní budova. Nacházející se 

v okrajové části obce v blízkosti okolních domů. Jedno podlaží je podzemní a dvě jsou 

nadzemní. Konstrukce je zděná a střecha sedlovitého tvaru. Do objektu jsou dva vstupy, jeden 

na čelní straně budovy a to přes garážová vrata a druhý vstup (hlavní) je ze zadní strany 

budovy. V podzemním podlaží je garáž, dílna a odkládací místnost. V 1.NP se přes hlavní 

dveře dostaneme do předsíně a dále přes chodbu do obývací místnosti, kuchyně a pracovny. 

Z kuchyně vedou prosklené balkonové dveře na balkon. V 2.NP máme čtyři místnosti 

(ložnici, pokoj pro hosty, dětský pokoj, ukládací místnost) a koupelnu. Z ložnice se můžeme 

dostat přes balkonové prosklené dveře na balkon.  
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 Systém elektronického zabezpečovacího systému uvnitř objektu bude uváděn do stavu 

střežení při opuštění objektu na delší dobu (odchod do práce, na nákup, odjezd na víkend nebo 

dovolenou). Dále bude nastaven noční režim, který bude zabezpečovat ochranu dveří a oken. 

Vnitřní část objektu je zařazen ve stupni zabezpečení 2 (nízké až střední riziko) dle ČSN EN 

501131-1. Při zařazení objektu do míry rizika jsem vzal v potaz, že se objekt nachází 

v odlehlejší části od rušného středu města avšak v blízkosti v okolí stojících rodinných 

domků. Při střežení objektu je kladen důraz zejména na střežení vnitřní části, proti vykradení. 

Jako doplněk pro systém EZS instalovaný uvnitř objektu slouží prvky perimetrické ochrany. 

Zabezpečení jsem navrhl optimálně, aby bylo dosaženo výhodného poměru mezi mírou 

zabezpečení a cenou. Systém využívá detektory pohybu ve všech důležitých místnostech. 

Vyhlášení poplachu je provedeno poplachovou sirénou, která je umístěna vně objektu, na 

obvodovém zdivu a prostřednictvím GSM modulu, který odešle zprávy SMS na zadaná 

telefonní čísla. Siréna je schopná hlásit napadení objektu prostřednictvím světelného a 

akustického signálu do okolí. 

 Z hlediska klasické ochrany navrhuji dveře hlavního vchodu, balkónové dveře a vrata 

garáže zabezpečit bezpečnostními zámky. Zvnitřní strany hlavních dveří opancéřovat 

ocelovým hlubokotažným plechem, který je upevněn vruty do nosného rámu dveří, což 

zamezuje proražení, proříznutí a dalším způsobům napadení z vnější strany dveří. 

Při umístění ústředny EZS jsem přihlédl ke všem aspektům, zejména s ohledem na 

funkčnost a bezpečnost celého systému. Jako primární zdroj napájení jsem zvolil napájení ze 

sítě 220V/50Hz. Náhradní zdroj pro zabezpečení ústředny EZS byl zvolen dle ČSN EN 

50131-1 typu A, jenž musí zaručit dodávání el. energie pro činnost celého systému při 

výpadku funkce hlavního zdroje a to po dobu min. 12 hodin.  

 V objektu je nutno umístit ústřednu, kterou navrhuji umístit do ukládací místnosti ve 

2.NP. Ovládací klávesnici k ústředně navrhuji umístit do předsíně vedle vstupních dveří ve 

výšce očí dospělého člověka a dále do garáže vedle vstupních vrat. Do ústředny budou 

napojena všechna navržená čidla.  
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Garážová vrata a vstupní dveře jsem opatřil magnetickým snímačem, který je uchycen 

k rámu. Magnet připevníme na pohyblivou část dveří. Při otevření dveří dojde k zahájení 

odpočítávání vstupního času, během této doby musí obsluha zadat bezpečnostní kód a systém 

deaktivovat. Do předsíně umístíme infrapasivní detektor pohybu. Tento detektor je zde použit 

záměrně, poněvadž k vyhlášení poplachu dojde při zajištění pohybu ve střeženém prostoru, 

když jsou nejprve otevřeny vstupní nebo garážové dveře a poskytuje vstupní prodlevu, která 

bude potřeba pro deaktivaci bezpečnostního systému, jinak po uplynutí této doby dojde 

k okamžitému vyhlášení poplachu. Dále navrhuji umístit infrapasivní detektory pohybu do 

garáže, v 1.NP do kuchyně, obývacího pokoje, pracovny. V 2.NP navrhuji dát do ložnice, 

dětského pokoje a pokoje pro hosty stropní detektor pohybu. Veškeré okenní otvory, kromě 

okenních otvorů v 2.NP a všechny dveře, včetně balkonových navrhuji zabezpečit 

magnetickými kontakty. Do garáže, dílny, obývacího pokoje, pracovny a ložnice navrhuji 

ještě dát akustické detektory rozbití skla. Signalizaci poplachu, kterou zabezpečuje interní a 

externí siréna je nainstalovaná tak, aby byla vidět dobře z ulice.  

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. [15] musí být nový rodinný dům vybaven alespoň jedním 

hlásičem požáru. Hlásič požáru by měl být umístěn v části vedoucí k východu z bytu, a proto 

navrhuji umístit hlásič do chodby v 1.NP patře. Dále dle vyhlášky č. 23.2008 Sb. [15] Musí 

být všechny nové rodinné domy povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím 

přístrojem s minimální hasící schopností nejméně 34 A. Hasicí přístroj by měl být umístěn na 

takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný a hlavně na místě, kde 

je logicky největší pravděpodobnost vzniku požáru a proto navrhují dát dva hasicí přístroje, 

jeden do sklepa do garáže a druhý na chodbu v 1.NP vedle kuchyně.     

7.2 Použité prvky: 

Ústředna POWER 1832/PK 5500  

souprava obsahující desku plošného spoje PC1832, kovovou skříň a alfanumerickou 

LCD klávesnici PK5500 se zónovým vstupem/výstupem. 
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Popis:  Zabezpečovací ústředna (PC1832) 8 - 32 drátových nebo až 32 bezdrátových 

zón, dělitelná na 4 podsystémy, 2 pgm výstupy s výběrem 21 funkcí, sirénový výstup až 

700mA/ 12VDC s PTC jištěním, digitální komunikátor s formátem SIA i Contact ID, možnost 

komunikace přes TCP/IP, paměť 500 událostí, upload/download, popř. sledování systému 

pomocí DSC modemu nebo přímo kabelem PC-link, 1,7A napájecí zdroj (500mA pro externí 

zařízení), 72 uživatelských kódů, ochrana proti planým poplachům, systémová kontrola, 

programovatelné funkční klávesy na klávesnicích. Možnost připojení adresovatelných prvků 

po 2 vodičích, možnost monitoringu a správy s hlasovou komunikací systému v angl. jazyce, 

a další funkce, rozměry skříně 298 x 288 x 78 mm [16]. 

 Klávesnice PK 5500 (obr.10) 

Popis:  ovládací a programovací klávesnice s LCD textovým 32-znakovým displejem, 

1 zónový vstup/výstup, ovládání 8 bloků, zobrazení stavu zón, stavu systému, v neaktivním 

stavu hodiny, 5 programovatelných tlačítek, 3 alarmy aktivované z klávesnice, podsvícení 

kláves, bzučák, odběr 50 / 125mA (12VDC), kompatibilní se všemi ústřednami řady POWER 

[17]. 

 

Obrázek 10: LCD klávesnice PK5500 

 

Transformátor TR3 

Popis:  Transformátor s krytem a svorkovnicí 230ú16V 40 VA, ČSN 351329 

 Pohybový PIR detektor LC-100-PI (obr.11) 

Popis:  pohybový PIR detektor s odolností proti malým zvířatům do 25kg, čtyřnásobný 

(quad) PIR senzor, technologie Quad Linear Imaging zajišťuje přesnou analýzu rozměrů 

lidského těla a odlišení od pozadí a malých zvířat, nastavitelný čítač impulsů, nastavitelná 

citlivost, bez nutnosti kalibrace podle výšky instalace, odběr v klidu/v alarmu 8mA/10mA 

(12VDC) [18].  
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Obrázek 13: PIR detektor DSL LC-100-PI                Obrázek 42: stropní PIR detektor BV-501 

  

 Stropní PIR detektor BV-501 (obr.12) 

Popis:  Vnitřní infrapasivní stropní detektor pohybu.  

 Detektor pohybu určený pro montáž na strop.  

 Konstrukčně je vhodný pro průmyslové i domácí použití.  

 Speciální Fresnelova čočka a QUAD PIR senzor dosahují rovnoměrného vykrytí 

prostoru v úhlu 360°.  

 Víceúrovňové rozhodování o pravosti alarmu (MLP) zajišťované mikroprocesorem 

řízenou elektronikou, vysoká odolnost proti VF rušení, statické elektřině a napěťovým 

rázům zaručují dlouholetý bezporuchový provoz.  

 Detektor je vybaven přepínačem pro rychlou nebo pomalou detekci a ovládáním 

signalizační LED diody.  

 V montážní výšce 3,6m je průměr vykrývané plochy 12,2m.  

 Proudový odběr detektoru: 38mA/35 mA (poplach/klid).  

 Rozměry: 117 x 36 mm (průměr x výška) [18]. 



33 

 

Opticko-kouřový detektor SS-2351 (obr.13) 

Popis:  Opticko-kouřový detektor řady 300 reaguje na kouř vznikajícího požáru. 

Skládá se z detekční hlavice a patice NL, která provádí reset detektoru samostatně, tj. 

nevyžaduje reset detektoru přerušením napájení.  

Prostřednictvím výstupního NC/NO relé lze detektor připojit ke kterékoliv ústředně 

EZS. Správnou instalaci a funkčnost detektoru doporučujeme ověřit testovací tyčí BF 900. 

Zkontrolujte aktivaci výstupního relé.  

 Max. montážní výška 12m  

 Automatická kompenzace zaprášení detektoru  

 Střední, nízká a vysoká citlivost  

 Indikace poplachu červená LED dioda  

 Indikace klidového stavu zelená LED dioda  

 Poplachový výstup NO/NC, 30 Vss /1A  

 Výstup pro světelnou indikaci 3 Vss / 5 mA  

 Krytí IP43  

 Doporučená teplota okolí 0 až 50°C  

 Hmotnost 205 g [19]. 

     

Obrázek 13: opticko-kouřový detektor SS-2351   Obrázek 54: Detektor hořlavých plynů GS-133 

  

 Detektor GS-133 (obr. 14) 

Popis:  Detektor GS-133 slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny 

typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve 
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dvou úrovních koncentrace. Napájení 12 ss. Detektor GS-133 je určen k instalaci do 

elektronického zabezpečovacího systému objektu. 

Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, 

dlouhá životnost a malé rozměry. Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také 

vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí [20]. 

Siréna DSC 1210 (obr. 15) 

Popis:  Jedná se o zálohovanou sirénu, vnitřní logika a blikač/stroboskop je řízený 

pomocí mikroprocesoru, který dále spolehlivě zajišťuje akustickou a optickou signalizaci 

alarmu. Rovnoměrnou distribuci akustického signálu umožňuje speciálně navržený design 

sirény. Robustní konstrukce a elegantní design předurčuje použití sirény v různorodých 

aplikacích, zatímco mikroprocesor sleduje stav baterie, sirény a blikače, a tím zajišťuje 

maximální výkonnost a spolehlivost [21]. 

    

Obrázek 65: Zálohová siréna DSC 1210  Obrázek 76: GSM brána VT-21 

GSM VT-21 (obr. 16) 

Popis:  GSM brána VT-21 je GSM modul se šesti vstupy, dvěma reléovými výstupy 

(NO, NC), vstupem telefonního komunikátoru a testerem vstupního napájecího napětí. Vstupy 

se aktivují připojením nebo odpojením záporného záporného potenciálu napájení GND. 

Funkce GSM bran řady v modulu VT11 jsou také obsaženy v modulu VT21. Kromě toho je 

modul VT21 rozšířen o vstup telefonního komunikátoru k ústřednám EZS a možnost volby 

aktivace vstupů odpojením nebo připojením záporného potenciálu napájení. Zapojením 

telefonního vstupu k ústřednám EZS dosáhneme rozšíření o dalších 72 vstupů. Kromě toho je 

GSM brána VT21 vybavena softwarem pro monitorování stavu modulu.  
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Vlastnosti: 

 Zasílání stavu ústředny EZS dle přenosových kódů na mobil 

 SMS modul se 6 vstupy a 2 výstupy 

 Každému vstupu jsou přiřazeny 4 telefonní čísla 

 Nastavení citlivosti vstupu ( 0,1 - 5 s) 

 Ovládání výstupních relé pomocí SMS nebo prozvoněním 

 Nastavení pomocí SMS, nebo PC - program VTGT 

 Délka textu SMS, 50 znaků 

 Po aktivaci vstupu prozvoní, nebo pošle SMS 

 Možnost pojmenování vstupů a výstupů 

 Upozornění na malý kredit u předplacených služeb operátorů 

 Zasílání periodické testovací zprávy [22]. 

Bezdrátový přijímač RF5108 set1 (obr. 17) 

Popis: bezdrátový přijímač pro 8 bezdrátových detektorů a 8 klíčenek WS 4939, sada 

obsahuje 1 ks WS4939, 2 PGM výstupy OC, 433 MHz, dosah až 100m ve volném prostoru, v 

plastovém krytu, odběr 40mA, rozměry 135 x 80 x 25 [23]. 

    

Obrázek 87: bezdrátový přijímač RF5108 Obrázek 98: Bezdrátová klíčenka WS 4939 

  

 WS 4939 (obr18.) 

Popis:  Bezdrátová klíčenka, ovládá základní funkce ústředny, programovatelná 

tlačítka, signalizační LED, úchyt na pásek [23].  
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8 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na zabezpečení rodinného domu prostředky 

elektronického zabezpečovacího systému. Poněvadž tato tématika úzce souvisí s ochranou 

života, zdraví, lidí a jejich majetku, který je ohrožen násilnými pachateli, kteří se dopouštějí 

trestných činů, tak jsem nejdříve osvětlil tuhle tématiku z pohledu základních právních norem 

upravujících ochranu osob a majetku. 

Dále jsem popsal způsoby zajištění ochrany objektu a to jak mechanickou, tak i 

technickou ochranou. U mechanické to jsou hlavně zábranné systémy, jako jsou ploty, dveřní 

zámky, bezpečnostní dveře, balkónové dveře, bezpečnostní skla a bezpečnostní fólie. U 

technické ochrany jsem vás seznámil s prvky obvodové ochrany, prvky plášťové ochrany, kde 

jsem se zabýval kontaktními čidly, čidly na ochranu skleněných ploch a poplachovými 

tapetami, fóliemi a skly. Ještě u technické ochrany jsem popsal prvky prostorové ochrany, kde 

jsem se zaměřil hlavně na Pasivní infračervená čidla. A něco málo jsem se zmínil o prvkách 

předmětové ochrany. 

V další části své práce jsem se zabýval bezpečnostní analýzou objektu, kde jsem 

posoudil efektivnost a účinnost všech součastných metod ochrany a díky tomu získal 

podklady pro vyprojektování zabezpečovacího systému. Důležité bylo určit i úroveň 

zabezpečení neboli stupeň ochrany objektu. A také jsem se zaměřil na nejkritičtější místa 

obytných domů a bytů s radami pomoci, jak se vyvarujeme častých chyb, které by mohli vést 

ke vloupání. 

V další části jsem určil výhody a nevýhody elektrického zabezpečovacího systému, 

hlavně klasických a bezdrátových systémů. 

V poslední a hlavní části jsem navrhnul optimální zabezpečení vybraného rodinného 

domu pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Zaměřil jsem se na výběr systému a 

podle toho navrhnul optimální zabezpečení objektu a výběr prvků ochrany dle mého úsudku.   
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 sklepní prostor 

Příloha č. 2 1.NP 

Příloha č. 3 2.NP 

Příloha č. 4 značky prvků EZS 

Příloha č. 1 

 

 

Legenda: 1-Garáž, 2-dílna, 3-odkládací místnost,  
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Příloha č.2 

 

 

Legenda: 4-obývací pokoj, 5-pracovna, 6-kuchyň,  
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Příloha č.3 

 

 

Legenda: 7-ložnice, 8-pokoj pro hosty. 9-dětský pokoj, 10-ukládací místnost 
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