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ANOTACE 

ROHANOVÁ, Jana. Technické prostředky určené pro snížení kriminality páchané na 

seniorech. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 

44 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Foldyna Libor. 

Bakalářské práce je zaměřena na zjištění rizik týkajících se ochrany obydlí seniorů. První 

část obsahuje právní úpravu a základní pojmy související s danou problematikou. Další část 

práce je věnována kriminalitě a statistikám trestné činnosti páchané na seniorech. Hlavní část 

bakalářské práce se zabývá analýzou rizik a návrhy inovativního řešení zabezpečení bytů 

seniorů. V poslední části práce je uvedena informační podpora a spolupráce seniorů 

s bezpečnostními složkami.  

Klíčová slova: analýza rizik, kriminalita, senior, zabezpečení bytu. 

ABSTRACT 

ROHANOVÁ, Jana. Technical measures aimed at reduction of criminality against elderly 

people. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB - TUO, Faculty of Safety Engineering, 2012, 44 p. 

Bachelor work supervisor: Ing. Foldyna Libor. 

This bachelor work focuses on identification of risks relating to protection of places 

where elderly people live. The first part describes laws and regulations as well as general 

terms used in this area. The next part of the work deals with criminality and statistics on 

crimes against elderly people. The main part of the bachelor work analyses risks and proposes 

innovative solutions for securing apartments of the elderly people. The last part lists sources 

of information and mentions cooperation between the elderly people and security 

departments.  

Keywords: risk analysis, criminality, elderly people, securing of apartments. 

 

 



  

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ............................................................................................................................... 2 

3 Právní rámec ochrany seniorů ......................................................................................... 3 

3.1 Právní předpisy ............................................................................................................ 3 

3.2 Technické normy ......................................................................................................... 6 

4 Základní pojmy a definice ................................................................................................ 8 

5 Kriminalita ........................................................................................................................ 9 

5.1 Členění kriminality ...................................................................................................... 9 

5.1.1 Kriminalita zjevná ................................................................................................ 9 

5.1.2 Kriminalita skrytá ................................................................................................. 9 

5.2 Senioři jako oběti trestných činů ............................................................................... 10 

5.3 Statistiky protiprávních činů na seniorech ................................................................. 10 

5.4 Prevence kriminality .................................................................................................. 12 

5.4.1 Struktura prevence kriminality ........................................................................... 12 

6 Možnosti zajištění objektů pomocí zabezpečovacích systémů .................................... 13 

6.1 Mechanické zábranné systémy .................................................................................. 14 

6.1.1 Dělení mechanických zábranných systémů ........................................................ 14 

6.1.2 Průlomová odolnost ............................................................................................ 14 

6.1.3 Pyramida bezpečnosti ......................................................................................... 15 

6.1.4 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany .............................................. 15 

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ........................................................... 19 

6.2.1 Prvky plášťové ochrany...................................................................................... 21 

6.2.2 Prvky prostorové ochrany .................................................................................. 21 

6.3 Srovnání zabezpečení bydlení seniorů u nás a v okolních zemích ............................ 23 

7 Analýza rizik a jejich vyhodnocení ............................................................................... 24 

7.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu ....................................................... 24 

7.2 Hodnocení rizik pomocí analýzy souvztažnosti ........................................................ 26 

7.3 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) ..................................................... 28 

8 Návrh inovativního řešení .............................................................................................. 31 

8.1 Zabezpečení bydlení seniorů současnými prostředky technické ochrany ................. 31 

8.1.1 Mechanické zábranné systémy ........................................................................... 31 



  

8.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ................................................... 33 

8.2 Preventivní opatření ................................................................................................... 35 

8.2.1 Informační podpora seniorům ............................................................................ 35 

8.2.2 Spolupráce seniorů s bezpečnostními složkami ................................................. 36 

8.3 Finanční zhodnocení .................................................................................................. 36 

8.3.1 Zabezpečení bytu v přízemí ............................................................................... 37 

8.3.2 Zabezpečení bytu ve vyšším patře...................................................................... 39 

9 Závěr ................................................................................................................................ 43 

10 Použitá literatura ......................................................................................................... 45 

11 Seznamy ........................................................................................................................ 49 



  

1 

 

1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat tématem Technické prostředky určené pro 

snížení kriminality páchané na seniorech. V současné době není téměř dne, kdy se v tisku, 

v televizi, na internetu neobjeví zpráva o násilí páchaném na seniorech. Jedná se o přepadení, 

krádeže, vloupání do bytů či domů, podvody atd. Protože jsou i moji prarodiče v seniorském 

věku, zajímá tato problematika i mě osobně.  

Proč je právě seniorský věk nebezpečný? S rostoucím věkem se snižuje schopnost rychle 

a obezřetně reagovat na určité krizové situace. Právě senioři patří ke skupině osob, která často 

slepě důvěřuje svému okolí, podceňuje rizika a nedomýšlí své činy. Starší lidé se čím dál 

častěji stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Podvodníci se dokážou 

pod různými záminkami dostat až do bytu, využít vhodného okamžiku a okrást je 

i o celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že 

si důvěru staršího člověka hravě získají. Senioři se mnohdy poučí až na základě špatné 

zkušenosti. Většina seniorů má možnost částečně se chránit před těmito negativními vlivy, 

ovšem musí vědět jak. Policie České republiky a Městská (obecní) policie vytváří pro seniory 

širokou škálu akcí a preventivních projektů (např. Podvody na seniorech, Násilí páchané na 

seniorech). Zde jsou senioři seznámeni a poučeni, jak se zachovat v určitých krizových 

situacích.  

Přestože jsou senioři velmi početnou skupinou obyvatel, nevěnuje se tomuto tématu 

patřičná pozornost. Ve srovnání s problematikou týraných dětí či žen jsou senioři opomíjení. 

A přitom právě senioři patří mezi nejohroženější osoby. V současné době se přirozená úcta ke 

stáří vytrácí, narůstá agresivita a násilí vůči této skupině lidí. Je nutno mít na vědomí, že 

všichni se dostanou do seniorského věku a budou muset řešit tyto životní nástrahy. Je tedy 

potřeba neztrácet trpělivost se staršími lidmi, neotáčet se k této problematice zády. Musíme si 

uvědomit, že tito lidé vyrůstali ve zcela jiné době. V době, kdy se kriminalita vyskytovala 

v menší míře, resp. byla lépe potírána. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit rizika spojená s ochranou života seniorů. V první 

částí bakalářské práce se budu zabývat právní úpravou, která s danou problematikou souvisí. 

Praktická část bude zaměřena na analýzu rizik, vztahující se k seniorům a jejich obydlí. Dále 

se pokusím navrhnout způsob řešení pro minimalizaci nebezpečí v bytech seniorů současnými 

prostředky technické ochrany, vhodné inovativní řešení a finanční zhodnocení. Mým úkolem 

bude také popsat informační podporu a spolupráci seniorů s bezpečnostními složkami. 
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2 Rešerše 

Pro vytvoření bakalářské práce bylo potřeba nastudovat určité publikace, vztahující se 

k ochraně seniorů a zabezpečení jejich obydlí. Publikace, které zde uvádím, mi poskytly 

mimo jiných zdrojů oporu při tvorbě teoretické části bakalářské práce.  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. 

vydání. Praha: Policejní akademie ČR, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

Kniha popisuje všechny způsoby zabezpečení pomocí mechanických zábranných 

systémů. Při tvorbě bakalářské práce jsem čerpala především z části mechanické zábranné 

systémy plášťové ochrany.  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 1. 

vydání. Praha: Policejní akademie ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. 

Publikace poskytuje informace o jednotlivých typech ochrany objektů pomocí 

elektrických zabezpečovacích systémů (původní označení), dnes již pod novým názvem - 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Skripta poskytují celkový pohled na tuto 

problematiku a jsou zde popsány jednotlivé druhy ochran.   

VYKOPÁLOVÁ, Hana. et al.  Násilí na seniorech: sborník příspěvků z pracovního 

semináře. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého. 2002. 65 s. ISBN 80-244-0409-5. 

Tato publikace poukazuje na to, že je pozornost v současnosti zaměřena především na 

násilí páchané na dětech a ženách, ovšem senioři, kteří patří mezi jednu z nejohroženějších 

skupin společnosti, jsou často opomíjení. 

TOMS, Ladislav, KONÍČEK, Tomáš, KOCÁBEK, Pavel. Zabezpečení dveří a oken – 

rizikových míst objektů. 1. vydání. Praha: THEMIS nakladatelství, 1997. 54 s. ISBN 80-

85821-50-8. 

Tato publikace odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra poukazuje na to, jak si 

správně zabezpečit svůj majetek. Přesněji tedy jak zabezpečit dveře a okna, což jsou riziková 

místa objektů. Tato publikace nabízí širokou škálu druhů zabezpečení.  

VEĽAS, Andrej. Elektrické zabezpečovacie systémy. 1. vydanie. Žilina: EDIS – 

vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. 105 s. ISBN 80-8070.  

První část publikace popisuje zabezpečovací systémy a normy, které se touto 

problematikou zabývají. V další části jsou postupně popsány poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy a možnosti jejich využití v praxi prostřednictvím jednotlivých ochran.  
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3 Právní rámec ochrany seniorů 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na právní předpisy a technické normy, které se 

dotýkají předmětu ochrany seniorů a jejich obydlí. Mezi nejvýznamnější právní předpisy 

z hlediska ochrany osob a jejich obydlí patří zejména Ústava České republiky, Listina 

základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní zákoník, Zákon o přestupcích a Zákon 

o trestním řízení soudním (Trestní řád). 

3.1 Právní předpisy 

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

Ústava České republiky je základním zákonem České republiky (dále jen ČR). Ústava ČR 

byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 a vyhlášená ve Sbírce zákonů jako 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR se skládá z preambule a 8 hlav, které jsou tvořeny 

113 články. Upravuje všechny záležitosti, které se týkají občana ČR a státu. Stěžejním 

principem je základní povinnost státu dbát na zajištění demokratických základů, 

svrchovanosti, ochranu života, zdraví a majetku. [54] 

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

Tato listina je součástí Ústavního pořádku ČR. Tématu mé bakalářské práce se nejvíce 

dotýkají tyto články:  

 - Článek 5: „Každý je způsobilý mít práva.“ 

 - Článek 6: „Každý má právo na život.“ 

 - Článek 7: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.“ 

 - Článek 8: „Osobní svoboda je zaručena.“ 

 - Článek 10: „Každý občan má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 

 osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 

 - Článek 11: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

 stejný zákonný obsah i ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

 - Článek 12: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

 toho, kdo v něm bydlí.“ [49] 
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Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové 

vztahy mezi těmito osobami a státem. Paragrafy související s danou problematikou:  

- § 11: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 

- § 126, odst. 1: „Vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje.“ 

- § 415: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a na životním prostředí.“ 

- § 417, odst. 1: „Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.“ [43, 50] 

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

Je zaměřen především na ochranu zájmů společnosti, na práva a zájmy fyzických a 

právnických osob a na ochranu ústavního zřízení ČR. Vymezuje jednání, které je trestným 

činem a stanovuje, jaké trestní sankce lze uložit za jeho spáchání. [53] 

 Definici a rozdělení trestných činů vymezují tyto paragrafy: 

§ 13 Trestný čin 

(1) „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 

(2) „K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ [53] 

§ 14 Přečiny a zločiny 

(1) „Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.“ 

(2) „Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.“ 

(3) „Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.“ [53] 
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§ 173 Loupež 

(1) „Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se 

cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.“  

(5) „Příprava je trestná.“ [53] 

§ 205 Krádež 

(1) „Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

 a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

 b) čin spáchá vloupáním, 

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

 bezprostředního násilí, 

 d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

 e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty.“ [53] 

§ 228 Poškození cizí věci 

(1) „Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“  

(2) „Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 

nebo jinou látkou.“ [53] 

Každý má právo chránit svůj majetek. Tento zákon uvádí mimo jiné i okolnosti vylučující 

protiprávnost. Tyto okolnosti vylučují protiprávnost činů, které by jinak byly jako trestné 

kvalifikovány. [43] 

Pro účely mé práce jsou významné:  

§ 28 Krajní nouze 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ 

(2) „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ [53] 
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§ 29 Nutná obrana  

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

(2) „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku.“ [53] 

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

Občané jsou prostřednictvím státních orgánů vedeni k tomu, aby dodržovali zákony a jiné 

právní předpisy, a také respektovali práva spoluobčanů. Správní orgány dbají hlavně o to, aby 

občané nerušili veřejný pořádek a občanské soužití a neztěžovali úkoly státní správy, které 

plní. Tento zákon upravuje méně závažnou formu protiprávního jednání neboli přestupky 

a stanovuje podmínky odpovědnosti a sankce za ně. [51] 

Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, definuje přestupek (§ 2) jako: 

„Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ [51] 

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

předpisů 

Účelem trestního řádu je úprava postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

činy byly náležitě zajištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni podle zákona. [52] 

3.2 Technické normy 

Technické normy jsou nezbytným právním základem pro zabezpečení jednotlivých 

objektů. Jsou potřebné a důležité jednak při návrhu zabezpečení a jednak při provádění 

samotného zabezpečení. 

Mezi normy, které jsou úzce spjaty s mým tématem, patří zejména: 

1. Základní normy pro  mechanické zábranné systémy 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace.  

Tato norma nahrazuje normu ČSN P ENV 1627 z dubna 2000. Určuje požadavky a 

systém klasifikace vlastnosti odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových 

plášťů, mříží a okenic. [16]  
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ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání.  

Norma stanovuje základní požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých vnějších dveří 

(vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [12] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné předměty – Požadavky, klasifikace a metody 

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

dveře a komorové trezory.  

Tato evropská norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových 

trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, 

trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich 

odolnosti proti vloupání. [14] 

2. Základní normy pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

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

Část 1: Systémové požadavky.  

Norma je vztahována na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Účelem této 

normy je pomoci pojistitelům, uživatelům, instalačním firmám a policii zpracovat kompletní 

a přesnou specifikaci ochrany vyžadované v konkrétních prostorách. [15] 

ČSN CLC/TS 50 131-7 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace.  

Pokyny pro aplikaci poskytují návod pro navrhování, provoz, montáž a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Účelem této normy je zajistit, aby 

systémy PZTS splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých 

poplachů. [13] 
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4 Základní pojmy a definice 

V této kapitole uvádím základní pojmy a definice, které souvisejí s tématem mé 

bakalářské práce. 

Analýza rizik – je souhrn činností směřujících k odhadu rizik. Lze uskutečnit několik analýz 

rizika. Analýza rizik může být také někdy označována jako měření rizika. [26] 

Bezpečnost – soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmů. [26] 

Bezpečí – stav lidského systému, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na 

chráněných zájmech. [26] 

Kriminalita - souhrn trestných činů spáchaných na určitém území za určité období. [40] 

Mechanický zábranný systém (MZS) - jeho účelem je při napadení (narušení) objektu 

vytvořit určitou počáteční časovou prodlevu mezi zahájením a dokončením napadení objektu. 

[10] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) – soubor technických prostředků, který 

řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu. Úkolem systému je detekce vniknutí do 

střeženého prostoru uvnitř budovy či objektu. [19] 

Stárnutí - zjednodušeně lze stáří definovat jako proces, při němž v buňkách (tkáních, 

orgánech) vznikají degenerativní změny ve tvaru buňky a její funkce. Změny postupují 

různou rychlostí a mohou se objevovat v odlišnou dobu života každého jedince. Rychlost 

stárnutí je geneticky dána, ovlivňována životním stylem, prostředím, v němž člověk žije 

a také prací, kterou jedinec vykonává. [31] 

Stáří - představuje vyvrcholení celého životního cyklu jedince, tedy jeho závěrečnou kapitolu 

života.  

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation = WHO) je možno stáří 

rozdělit do třech období: 

 60 - 74 let - rané stáří 

 75 - 89 let - vlastní stáří 

  90 let a více - dlouhověkost [31] 
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5 Kriminalita 

Kriminalita a její jednotlivé podoby se trvale vyskytují jako jeden z hlavních problémů, 

které občany trápí. Často bývají nespokojeni s tím, jak se tato problematika řeší 

v odpovědných bezpečnostních složkách. Většina obyvatel ČR se domnívá, že kriminalita 

v posledních letech roste. Skutečnost je ovšem jiná. Lidé mají tendenci přeceňovat delikty 

typu vraždy a znásilnění, a zároveň podceňují druhy kriminality (např. krádež, loupež atd.), 

které jsou v popředí. Mezi jednu z nejohroženějších skupin obyvatel patří právě senioři. 

O této problematice se však méně hovoří.   

Kriminalitu je možno také označit pojmem zločinnost. Kriminalitu si tedy můžeme 

představit jako sociálně patologický jev, což je neobecnější pojetí. Dále lze tento pojem 

chápat jako trestné činy a jednání odchylné a deviantní (sociologické pojetí). [40] 

5.1 Členění kriminality 

Problematika týkající se kriminality je velmi rozsáhlá. Kriminalitu je možno rozdělit do 

dvou skupin: 

5.1.1 Kriminalita zjevná 

Kriminalita zjevná (registrovaná) je definována jako trestná činnost, která vyšla najevo 

a získáváme o ní informace zejména ze statistik.  Oficiální statistiky kriminality jsou zdrojem 

informací o registrované kriminalitě. Za neoficiální zdroj informací o kriminalitě lze označit 

tzv. výzkumnou statistiku. Tato statistika je součástí kriminologických výzkumů.  

 Statistika kriminality v ČR se dělí na: 

 - Policejní kriminální statistiku 

 - Statistiku Ministerstva spravedlnosti 

 - Statistiku vězeňské služby ČR [9] 

5.1.2 Kriminalita skrytá 

Tuto kriminalitu lze označit také jako latentní. Je definována jako kriminalita, o níž se 

orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) nedozví a není registrována v oficiálních statistikách. 

Míra a její rozsah se někdy podstatně liší podle těchto skutečností (např. nedůvěra v možnosti 

a schopnosti policie, obava ze msty ze strany pachatele, zábrany ze strany poškozených 

apod.). [9] 

Skutečná (celková) kriminalita zahrnuje zjevnou i skrytou kriminalitu. [40]  
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5.2 Senioři jako oběti trestných činů 

Senioři velice snadno podlehnou různým nástrahám. Neplatí již tradiční model 

společného generačního soužití, a proto žijí mnohdy osamoceně. Jde o velmi důvěřivou 

skupinu lidí, a právě to se jim může stát i osudným. Vynalézavost některých lidí nezná mezí, 

přicházejí s novými nápady, jak napadnout seniory a vloupat se do jejich obydlí.  

Nepříznivý dopad na lidský život nemusí mít jen přímé setkání s trestným činem, ale 

i samotná představa, že by se člověk jeho oběti mohl stát. Pokud přesáhnou tyto obavy určitou 

míru, začnou ohrožovat osobní potřebu bezpečí (např. změna obvyklých činností, strach 

z večerní procházky městem, bavit se s neznámými lidmi, investice peněz do vlastní ochrany 

atd.). A právě bezpečí je jedna ze základních potřeb člověka, jak uvádí Maslowova pyramida 

potřeb. [19] 

Mezi nejčastější trestné činy, které jsou páchány na seniorech patří: 

 - loupeže, podvody, vydírání, 

 - krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů, sklepů a rekreačních objektů, 

 - krádeže vloupáním do zaparkovaných vozidel,  

 - kapesní krádeže, 

 - úmyslné ublížení na zdraví. [11] 

5.3 Statistiky protiprávních činů na seniorech 

Jak již bylo řečeno v úvodu, senioři se stávají stále častěji oběťmi trestných činů. Na 

následujících dvou grafech, které byly vytvořeny speciálně pro mou bakalářskou práci 

Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje (dále jen KŘP Msk), jsou znázorněny 

trestné činy páchané na seniorech za posledních 5 let v Moravskoslezském kraji (dále jen 

Msk). Je zde uvedeno, jaké trestné činy a kde byly spáchány. V policejních statistikách jsou 

senioři označování jako osoby starší 60 let.  

Na grafu 1 jsou uvedeny počty trestných činů, které byly spáchány v jednotlivých 

Územních odborech Msk (Bruntál, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava). 

Z grafu jasně vyplývá, že nejvíce trestných činů páchaných na osobách starších 60 let eviduje 

Územní odbor Ostrava, naopak nejméně trestných činů zaznamenává Územní odbor Bruntál. 

Graf 2 znázorňuje, o jaké konkrétní trestné činy šlo. Je zřejmé, že loupeže a krádeže 

(10 %) zaujímají první místo ze všech trestných činů, které byly na seniorech spáchány za 

posledních 5 let v Msk. Dále pak bylo zjištěno, že v posledních letech přibývá úmyslného 

ublížení na zdraví.  
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Graf 1: Trestná činnost páchaná na seniorech v Msk za posledních 5 let [35] 

 

Graf 1: Trestná činnost páchaná na senio 1Graf 1: Trestná činnost páchaná na seniorech v Moravskoslezském 

kraji za posledních 5 let [17] 

 

Graf 2: Jednotlivé trestné činy páchané na seniorech v Msk za posledních 5 let [35] 
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5.4 Prevence kriminality 

Prioritou systému prevence kriminality v ČR je prevence na místní úrovni. A to díky 

tomu, že rozhodující část kriminality je vázaná na konkrétní lokalitu. Většina pachatelů se 

dopouští trestných činů v místech trvalého bydliště.  

Prevence kriminality obsahuje soubor nerepresivních opatření, což jsou veškeré aktivity 

vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které směřují k předcházení 

páchání kriminality a snižování obav z ní. [30] 

5.4.1 Struktura prevence kriminality 

Preventivní aktivity jsou v kriminologii členěny podle obsahového zaměření na sociální, 

situační a viktimologickou prevenci a podle okruhu adresátů jsou děleny na primární, 

sekundární a terciární prevenci. [9] 

Sociální prevence 

Jsou to aktivity, které ovlivňují proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na 

změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek. Je zaměřena na kriminogenní 

jevy, jako jsou prostituce, alkoholismus, nezaměstnanost, chudoba, bezdomovci a na otázky 

kriminálně preventivního působení rodiny, školy, sociálních služeb a jiných institucí. [9, 30] 

Situační prevence 

Určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech, za určitých okolností. 

Kriminogenní podmínky se snaží minimalizovat pomoci opatření režimové, fyzické 

a technické ochrany. Při odstraňování majetkové trestné činnosti působí nejefektivněji. 

Situační prevence je vysoce úspěšná, ale je podmíněná odpovídající volbou opatření, 

finančními a personálními prostředky do ní vložených. [30] 

Viktimologická prevence  

Cílem této prevence je, aby se jedinec nestal obětí trestného činu. V praxi se jedná 

o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných 

strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody 

sociální i situační prevence. [9, 30] 
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6 Možnosti zajištění objektů pomocí zabezpečovacích systémů 

Než se začnu věnovat blíže problematice této kapitoly, je na úvod důležité vysvětlit 

pojem fyzická ochrana a její rozdělení. 

Fyzická ochrana (dále jen FO) je složena ze systému technických, režimových 

a organizačních opatření. Tato opatření zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem 

(např. poškození, zničení nebo zcizení hmotného či nehmotného majetku) nebo směřují 

k zajištění bezpečnosti osob. FO je tvořena kombinací tří základních druhů ochrany objektu. 

Jedná se o: 

 - Režimovou ochranu 

 - Fyzickou ostrahu 

 - Technickou ochranu [41] 

Ve své bakalářské práci se zaměřím pouze na technickou ochranu, především na využití 

mechanických zábranných systému a poplachových zabezpečovacích a tísňových systému.  

Technická ochrana 

Technickou ochranu (dále jen TO) lze považovat za poměrně nový druh zabezpečení objektů. 

Je tomu tak proto, že jsou tyto prostředky nejvíce spolehlivé a nejhůře překonatelné. Jejich 

hlavní předností je to, že dokážou rychle zareagovat na změny, které jsou vyvolány 

pachatelem. Dalo by se říct, že TO není ochranou v pravém slova smyslu. Jejím cílem je 

vzbudit odstrašující účinek směrem k pachatelům. TO podporuje klasickou ochranu a zvyšuje 

efektivnost fyzické a režimové ochrany. [46] 

TO objektů je možno z hlediska prostorového zaměření rozdělit na: 

 - obvodovou (perimetrickou) ochranu, 

 - plášťovou ochranu, 

 - prostorovou ochranu, 

 - předmětovou ochranu. [48] 

Pro splnění podmínek zadání bakalářské práce se zaměřím zejména na plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu. 

Z pohledu způsobu zajištění pomocí TO se tato ochrana rozděluje na mechanické zábranné 

systémy a poplachové zabezpečovací systémy nebo také systémy elektronické ochrany.  



  

14 

 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

Samotný vývoj zabezpečování majetku souvisí s vývojem společnosti. Potřeba chránit 

svůj majetek postupně narůstala a stále narůstá.  

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou označovány za základní prvek 

ochrany objektů a osob. Patří mezi historicky nejstarší technické zabezpečovací prostředky. 

Cílem MZS je zabránit nežádoucímu vniknutí do chráněného objektu. A to jak přes oplocení, 

přes dveře nebo okenními otvory případně manipulací nepovolané osoby s chráněnými 

předměty v zabezpečeném objektu. MZS tedy poskytují ochranu svou mechanickou pevností. 

[10, 20] 

6.1.1 Dělení mechanických zábranných systémů 

MZS se člení do tří okruhů: 

 - obvodová ochrana, 

 - plášťová ochrana, 

 - předmětová ochrana. [20] 

Pod pojmem obvodová ochrana se rozumí prostředky, které zajišťují bezpečnost 

vyhrazenému území a prostorů kolem chráněného objektu. Jako obvod objektu se označuje 

jeho katastrální hranice omezené většinou přírodními nebo umělými bariérami (zdi, ploty, 

vodní toky). 

Plášťovou ochranou můžeme označit vše, co zabraňuje jakémukoliv narušení objektu. Jde 

o zabezpečení vstupu do všech stavebních otvorů v objektu (dveře, okna, vikýře atd.).  

Předmětová ochrana zabezpečuje úschovná místa nebo prostoty, kde jsou uloženy např. 

cenné předměty, peníze, utajované informace před neoprávněnou manipulací nebo odcizením. 

K takovým účelům v současnosti slouží komerční úschovné objekty (přenosné trezory) 

a komorové trezory. [20, 47]   

6.1.2 Průlomová odolnost 

Průlomová odolnost je doba, kterou musí pachatel vynaložit na překonání mechanické 

pevnosti MZS. Lze předpokládat, že každý MZS je překonatelný, ovšem rozlišnost 

jednotlivých MZS je dána množstvím energie, času a druhu nářadí, které jsou zapotřebí 

k překonání MZS.  
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Potřebný čas k překonání bezpečnostního zařízení lze vyjádřit vztahem: 

   ∆t = t2 – t1 (1) 

∆t - časový interval potřebný k překonání překážky, 

t2 - čas zahájení útoku na překážku, 

t1 - čas konečného překonání překážky. [20] 

Při stanovení minimální doby průlomové odolnosti se vychází z toho, zda jde o otvorové 

výplně nebo o úschovné objekty. [47] 

6.1.3 Pyramida bezpečnosti 

Prostřednictvím pyramidy bezpečnosti se provádí certifikace výrobků MZS. Pyramida 

bezpečnosti (obr. 1) umožňuje snadnou orientaci při výběru mechanických zábran jak 

zákazníkům, tak i montážním a dodavatelským firmám. Pomocí barevného označení jsou 

rozlišovány čtyři stupně zabezpečení podle normy ČSN P ENV 1627. Vhodný výběr kování, 

zámků, dveří a všech dalších MZS umožňuje barevné označení, které je přiřazeno 

konkrétnímu stupni. Aby mohl být výrobek zařazen do systému pyramidy bezpečnosti, musí 

být přezkoušen v nezávislé akreditované zkušební laboratoři a u certifikačního orgánu. 

Výrobce je povinen prokázat, že je schopen na trh dodávat výrobek ve značné kvalitě a ve 

stálém provedení. [10, 20] 

 

6.1.4 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

MZS jsou základními zabezpečovacími prvky plášťové ochrany. Jejich cílem je ztížit 

a znemožnit vniknutí do chráněného objektu nebo pachatele odradit od této činnosti.   

Plášť objektu se skládá z: 

1. Stavebních prvků budov 

Mezi tyto prvky patří stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Jsou důležitým prvkem 

mechanické plášťové ochrany objektu. Mechanická odolnost proti narušení těchto prvků 

závisí zejména na materiálu, který je využit, na jeho pevnosti (průlomové odolnosti), tloušťce 

Obrázek 1: Bezpečnostní pyramida [18] 
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a vlastním provedení. Aby byla kvalitně zajištěna plášťová ochrana objektu, je potřeba 

věnovat pozornost zejména vnějším obvodovým zdem budov, stropům a podlahám, které 

tvoří vnější hranici, a také střechám u přízemních budov a především u staveb, kde jsou 

střechy zároveň stropem objektu. [47] 

2. Otvorových výplní  

Jedná se o výplně stavební otvorů (např. dveře, okna) v plášti objektu, bez nichž se objekt 

neobejde. V případě, že nejsou kvalitně zabezpečené, představují případné nebezpečí, protože 

je lze snadno překonat. [47]  

Ze statistik, sestavených podle způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé do objektů 

vnikají především: 

 - dveřmi (cca 48 %), 

 - hlavními dveřmi (cca 33 %), 

 - dveřmi z chodby (cca 9 %), 

 - zavřenými dveřmi (cca 6 %), 

 - okny (cca 37 %). [38] 

Otvorové výplně se dělí do čtyř skupin:  

a) Vstupní otvorové výplně (dveře) 

Dle statistik jsou vstupní dveře nejčastějším snadno překonatelným místem pro pachatele. 

Vstupní otvorové výplně se skládají z určitých základních prvků, které společně tvoří jeden 

celek. Jednotlivé části vstupních dveří jsou uvedeny na obr. 2. [47] 

Základními prvky dveří jsou: 

Dveřní křídlo (dveře) – základním požadavkem dveří je pevnost, tuhost a odolnost proti 

působení vnějších sil (nesmí být prohnuty v žádném místě). Kritická místa u klasických 

jednokřídlových dveří jsou zejména oba rohy dveří nad a pod zámkem a u dvoukřídlových 

dveří rozlomení obou křídel.  

Zárubeň – lze definovat jako rám dveří, který slouží k zavěšení dveřního křídla. Mohou být 

dřevěné, ale v současnosti se využívají zejména zárubně ocelové. Správné usazení zárubně do 

ostění je velice důležité. Výběr kvalitní zárubně značně souvisí s úrovní zabezpečení majetku. 

Uchycení dveří (závěsy, panty) – jsou součástí dveří i zárubně. Závěsy jsou nosným prvkem 

dveří a je potřeba, aby byly ve dveřích i v zárubní důkladně upevněny. Závěsy mohou být 

přístupné nebo nepřístupné z vnějšku pro pachatele, záleží na směru otevíraní dveří.  
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Dveřní zadlabací zámek – je základním vybavením všech vstupních dveří. Je to 

zabezpečovací zařízení ovládané klíčem nebo zámkovou cylindrickou vložkou. Plní uzavírací 

a uzamykací funkci.    

Cylindrická vložka – zajišťuje bezpečnost dveří proti otevření bez klíčů. Do vložky se 

zasouvá plochý klíč a je opatřen bezpečnostním drážkováním. To zajišťuje, že stavítka 

zapadnou do správných poloh. Cylindrické vložky se mohou dělit podle délky, tvaru těla 

vložky, na symetrické a nesymetrické a také podle počtu stavítek. [20] 

Vrchní dveřní kování (ochranný štít vlastního zámku) – je důležitým faktorem uzamčeného 

dveřního křídla. Podstatné je jeho technické provedení a použitý materiál. Na dveře se 

montuje z vnitřní i vnější strany. Umožňuje poškození pouze zevnitř objektu, což znemožňuje 

rozebrání pachatelem z vnější strany. [20, 47] 

Bezpečnostní dveře 

Zajišťují maximální bezpečnost chráněného prostoru. Konstrukční řešení bezpečnostních 

dveřních křídel se liší podle výrobců. Účelem konstrukce bezpečnostních dveří je především 

zesílit pevnost dveřního křídla proti proražení a vypáčení, vyztužit nebo zesílit zárubně, 

vybavit je uzamykacími systémy, a dále rozšířit počet uzamykacích a zajišťujících míst po 

jejich celém obvodu. [47] 

Doplňkové prvky vstupních otvorových výplní 

Jedná se o jednoduché výrobky, které jsou velmi důležité. Zvyšují bezpečnost klasických 

nebo bezpečnostních dveří. Ochraňují osoby při otevíraní dveří před napadením a současně 

zabraňují násilnému vniknutí do bytu. Většinou se využívá kombinace těchto prvků. Mezi 

doplňkové prvky patří např. přídavné zámky, dveřní pojistné řetízky, dveřní kukátka. [47] 



  

18 

 

 

 

b) Okna a balkónové dveře 

Jako druhým, snadno překonatelným otvorem v objektu jsou různé typy oken. Mohou to být 

např. sklepní, garážová, vikýřová, balkónová okna a balkónové dveře. Je nutno podotknout, 

že se na zabezpečení oken ve srovnání se zabezpečením dveří často zapomíná. Větší riziko 

představují okna u přízemních nebo jednopodlažních objektů než u vícepodlažních budov. 

[47] 

Okna – jsou konstrukce tvořené průhlednou výplní a jsou osazovaná do obvodové stěny. 

Slouží pro výhled, denní prosvětlení místnosti, větrání vnitřního prostoru objektu a zajišťují 

tepelnou a zvukovou izolaci apod. Konstrukce oken může být otevíratelná nebo 

neotevíratelná. Nejslabším bezpečnostním prvkem oken je skleněná výplň. 

Základní zásadou bezpečnosti okenních otvorů je pevnost rámu a jeho řádné ukotvení do zdi 

(tzv. okleštění), dále pevné uchycení závěsů jak v rámu, tak i v křídle okna. Okenní uzávěry 

a kování musí být bezpečné především u přízemních oken. [47]  

c) Mříže, rolety a žaluzie 

Mříže - jsou využívány k zabezpečení prosklených otvorových výplní. Slouží proti násilnému 

vniknutí do chráněného objektu. Jejich hlavní nevýhodou je to, že snižují průchod světla do 

místnosti. Existuje velké množství konstrukčních vyhotovení mříži.  

Obrázek 2: Popis jednotlivých částí vstupních dveří [47] 
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Rolety - působí preventivně, ale neposkytují takovou ochranu jako kvalitní mříže. 

Konstrukčně jsou rolety tvořeny jednotlivými pružnými lamelami, ovšem jsou bezpečně 

spojeny. Podstatným prvkem rolet je zamykací systém, který je po spuštění automaticky 

uzamčen a roletu nelze nadzvednout z vnější strany (stejně jako u navíjecích mříží). 

Žaluzie - účelem je zabránit pronikání slunci do místností nebo případnému nahlížení do bytu. 

Žaluzie nejsou vybaveny uzamykacím systémem, jsou vyrobeny z lehkého materiálu. 

Neslouží jako bezpečnostní ochrana. [47] 

d) Bezpečnostní fólie a skla  

Bezpečnostní fólie – sklo (při tloušťce 4 – 6 mm), které obsahuje bezpečnostní fólií, slouží 

jako mechanická zábrana. Účelem těchto fólií je zpomalit postup pachatele do objektu, 

zamezit prohození cizích předmětů a chránit proti účinkům tlakové vlny při explozi. Při úderu 

se objeví praskliny, ale sklo zůstane nalepené na fólii a nevysype se. Bývají většinou čiré.  

Bezpečnostní skla – chrání stejně jako bezpečnostní fólie proti násilnému vniknutí. 

Bezpečnostní skla mohou být: 

Tvrzená - celá plocha skla je trvale pnutá. Sklo se rozpadne na velké množství drobných 

neostrých úlomků. Zvyšují mechanickou, tepelnou odolnost a odolnost proti nárazu.  

Vrstvená - lze je použít na svislých i vodorovných plochách. Poskytuje především ochranu 

osob a předmětů před poškozením, proti krádeži, odráží teplo, absorbuje zvuk, jsou odolná 

vůči vnějším vlivům, atd. [47] 

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), dříve pod názvem 

elektrické zabezpečovací systémy (EZS), přispěly v oblasti ochrany a zabezpečení 

inovativním řešení do oblasti ochrany majetku a osob. Využití a význam PZTS v současné 

době stále stoupá. Tyto zabezpečovací systémy se neustále vyvíjí. PTZS jsou určeny 

především k tomu, aby možnou hrozbu signalizovaly a tuto informaci předaly dál (obsluze). 

Informace mohou být v různých podobách (např. zvukový signál, světelný signál atd.). [46] 

PTZS se skládá z několika základních prvků, které plní danou funkci a vytváří 

tzv. zabezpečovací řetězec (obr. 3). Obsahuje: 

Čidla (detektory) – zařízení, které reaguje na změny v jeho okolí a informaci o této změně 

vysílá do ústředny. 
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Ústředna PTZS – přijímá a vyhodnocuje informace z detektorů. Ústředna umožňuje 

ovládání, napájení zabezpečovacího sytému a přenos informací z ústředny. 

Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny do signalizačního zařízení, 

a také cestu opačným směrem v případě povelů. 

Signalizační zařízení – převádí přijaté signály do požadované formy a vyhlašuje poplach 

nebo výstrahu. 

Doplňková zařízení – ulehčují ovládání systémů a umožňují provést speciální požadavky. 

[10, 46]  

 

Čidla PZTS se dělí na: 

1. Čidla napájená elektrickou energií  

a) aktivní čidla – pro svou funkci vysílají do daného prostoru elektromagnetické nebo 

ultrazvukové vlnění. Tato čidla je docela snadné detekovat. S předem definovanými kritérií 

porovnávají vstupní signály před vysláním poplachové zprávy. 

b) pasivní čidla – jsou schopna pasivně reagovat na fyzikální změny v chráněném prostoru 

(změna teploty, pohyb pachatele). [46] 

2. Čidla nenapájená elektrickou energií 

a) destrukční čidla – slouží pouze pro jednorázové použití. Dochází k jejich zničení po 

vyhlášení poplachu. (např. tapety, poplachové fólie). 

b) nedestrukční čidla – v případně poplachu dojde ke vratným změnám (např. mikrospínač, 

vibrační a magnetický kontakt).  

Podle umístění čidel dělíme střeženou zónu na: 

 - obvodovou, 

Obrázek 3: Prvky PZTS [23] 
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 - plášťovou, 

 - prostorovou, 

 - předmětovou, 

 - klíčovou. [46] 

Vzhledem k zadání a rozsahu tématu mé bakalářské práce se budu zabývat pouze prvky 

plášťové a prostorové ochrany. 

6.2.1 Prvky plášťové ochrany  

Cílem prvků plášťové ochrany PZTS je včasně signalizovat pokus o vniknutí pachatele do 

chráněného objektu přes stavební prvky budov (zdivo, podlahy, stopy, střechy) a vnější 

otvorové výplně (okna, vstupní a balkónové dveře). [46] 

Pro plášťovou ochranu se používají následující čidla: 

Čidla kontaktní – jejich princip je založen na přerušení nebo uzavření proudového okruhu 

zabezpečovací smyčky. Může se jednat o mikrospínače, dveřní a přechodové kontakty 

(obr. 4), nášlapné a závěsné kontakty, magnetické kontakty (obr. 5), atd.  

Čidla destrukční – funkce je odvozena od rozbití dané překážky, kterou pachatel překoná. Na 

rozdíl od kontaktních čidel je jejich funkce nevratná (poplachové fólie, tapety a skla). 

Čidla destrukčních projevů – reagují na otřesy (vibrace) vytvářených při narušení chráněných 

ploch např. mikrofonní kabely, čidla na ochranu skleněných ploch (obr. 6), atd. 

Čidla tlaková akustická (infrazvuková) – citlivý snímač a zesilovač akustických frekvencí, 

které vznikají při pohybu velkých ploch (dveře, okna).  

Čidla bariérová – vytváří umělou bariéru v chráněném prostoru (světelná čidla, laserové 

aktivní záclony). [46] 

6.2.2 Prvky prostorové ochrany 

Mezi kritická místa prostorové ochrany patří schodišťové přístupy nebo výstupy, 

spojovací chodby apod.  

Čidla pohybu 

Existuje široká škála čidel pohybu, která mohou pracovat na různých fyzikálních principech. 

Jejich konstrukce je téměř jednotná (kromě VKV a ultrazvukových čidel). Pracují na principu 

vysílač a přijímač. Bývají umístěna vedle sebe a tvoří nedělitelný celek. [46] 
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Dělení čidel pohybu: 

VKV čidla – jsou nazývaná také radarová. Rádiová vlna se odrazí od narušitele a poté dojde 

k fázovému posunu kmitočtu z vysílače oproti klidovému stavu a je vyhlášen poplach.  

Mikrovlnná čidla (MW) – využívají elektromagnetickou energii. Dochází k planým 

poplachům a nastavení čidel je složitější. 

Ultrazvuková čidla – jsou schopna do prostoru vysílat energii. Vytváří kolem sebe 

ultrazvukové pole. 

Pasivní infračervená čidla (PIR) – jsou nejpoužívanějšími čidly (obr. 7). Využívají se ke 

zjištění pohybu ve střeženém prostoru. Jsou vysoce spolehlivá a odolná proti planým 

poplachům. Nevyzařují žádnou energií, a proto mohou být instalována tak, že se jejich 

detekční zóny překrývají. [7] 

Aktivní infračervená čidla – vysílají paprsky v blízkém infračerveném pásmu a přijímají 

jejich odraz. Pokud je vysílaný paprsek přerušen, je signalizován alarmem. [7] 

Kombinovaná (duální) čidla – využívají kombinaci dvou čidel, tedy odlišných fyzikálních 

principů (obvykle PIR – MW), což snižuje rizika planých poplachů vlivem prostředí. [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 7: Bezdrátový PIR detektor pohybu 

osob JA-83P [22] 

 

Obrázek 6: Bezdrátový detektor rozbití 

skla JA-85B [22] 

 

Obrázek 4: Bezdrátový detektor otevření a 

univerzální vysílač JA-81M [22] 

 

Obrázek 5: Neviditelný bezdrátový detektor 

otevření - magnetický JA-82M [22] 
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6.3 Srovnání zabezpečení bydlení seniorů u nás a v okolních zemích 

Myšlenkou technického zabezpečení bytů se zabývá nejen ČR, ale i okolní země. Pro 

srovnání jsem si vybrala Slovensko a Polsko, protože je předpoklad určité podobnosti 

v zabezpečení obydlí. Při osobním zjišťování údajů u PČR a Městské policie vyplynulo, že 

informace zaměřené konkrétně na zabezpečení bytů starších občanů jsou těžko dostupné. 

Způsob zabezpečení každého obydlí se liší úrovní kriminality v dané oblasti. Celkově je však 

možné konstatovat, že se problémy související s kriminalitou ohrožující seniory a způsob 

zajištění její prevence v ČR ve srovnání s okolními zeměmi výrazně neliší.  

Slovensko 

Slovensko od roku 1999 realizuje projekt Bezpečné bývanie RYS. Jedná se o organizačně-

technické řešení ochrany osob a majetku ve vícebytových domech. Tento projekt není 

zaměřený pouze na seniory. Vznikl na bratislavském sídlišti Petržalka na základě požadavků 

občanů žijících ve složitých podmínkách. Všeobecně jsou obyvatelé hromadné bytové 

výstavby ohrožení vandalismem, loupežným přepadením, krádežemi vloupáním apod. [6]  

Pozornost, kterou věnují dotčené orgány státu bezpečnosti seniorů a především prevenci 

kriminality, je na obdobné úrovni jako v ČR. Toto je dáno i velmi úzkou spolupráci 

policejních sborů obou zemí. 

Polsko 

Ve spolupráci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství 

Opole z Polska vznikl v roce 2010 projekt „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské 

hranici – Senioři v bezpečí“. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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7 Analýza rizik a jejich vyhodnocení 

V této kapitole je mým úkolem zjistit nejzávažnější rizika, která souvisí se zabezpečením 

obydlí seniorů. Provedu analýzy těchto rizik a jejich vyhodnocení.  

Prvním krokem při provádění analýzy rizik je stanovit aktiva, což je to, co má být 

chráněno (majetek, vybavení bytu, finance, starožitnosti, šperky).  Dále musí být stanoveno, 

před čím je potřeba chránit (poškození nebo krádež majetku, vloupání do bytu seniorů, 

napadení seniorů). A také jakým způsobem ochranu zajistit. V současné době neustále 

přibývají další metody pro analýzu a hodnocení rizik. Při stanovení hranice analýzy rizik se 

bere v úvahu ekonomické hledisko a vyjadřuje se finanční částkou. Využívá se principu 

ALARA. To znamená, že náklady na zabezpečení bytu by neměly přesáhnout 10 - 15 % 

z chráněných hodnot. [19] 

Co se týká tématu mé bakalářské práce, neřeším konkrétní objekt. Ve své práci se 

zaměřím na zabezpečení bytů seniorů v panelovém domě. Předpokládám tedy, že hodnota 

interiéru bytu seniorů a cenností, které mají senioři v bytě uschovány, odpovídá cca 

350 000 Kč. Cena vybavení každého bytu je individuální, proto je zde uvedená cena pouze 

orientační. Hodnotu interiéru bytů řeší vyhláška 364/2010 Sb., o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.  

Abych mohla zjistit nejzávažnější rizika, musím zvolit vhodnou analýzu. Budu provádět 

tyto metody: 

   1. Ishikawův diagram (diagram rybí kosti) 

   2. Analýza souvztažnosti 

   3. Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

7.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram se nazývá také „diagram rybí kosti“. Jedná se o jednoduchý grafický 

nástroj, který se využívá pro modelování rizik. Diagram umožňuje velice jednoduchým 

způsobem znázornit daný problém z hlediska jeho příčin. Výhodou je jeho využití jednak pro 

hledání řešení, jak dosáhnout požadovaného stavu, a také k hledání příčin daného následku. 

[10] 

Jako vrcholovou událost (následek) jsem zvolila vniknutí pachatele do bytu seniorů. Výsledný 

Ishikawův diagram pro identifikaci rizik související s vniknutím pachatele do bytu seniorů je 

uveden na následující straně (obr. 8). 
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Obrázek 8: Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu [zdroj: vlastní] 

 



  

26 

 

7.2 Hodnocení rizik pomocí analýzy souvztažnosti  

Tato analýza se řeší v jednotlivých etapách a každá z těchto etap má svou samostatně 

vypovídající schopnost. Využití analýzy souvztažnosti je vhodné především pro posuzování 

celých objektů. První krok, který musí být proveden, je vyhledávání zdrojů potenciálního 

rizika. Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a hledání vzájemných vazeb mezi 

těmito riziky. Jednotlivé zdroje rizika se zaznamenávají do tabulky, kde je vytvořena matice 

a na osu X a Y se vynesou stejné prvky posuzovaného systému. Tento krok je zásadní, a proto 

je potřeba věnovat mu maximální pozornost. Následuje vzájemné hodnocení každého prvku 

s každým prvkem. Pokud jedno riziko může vyvolat nebo způsobit další riziko, do tabulky se 

zapíše hodnota „1“. V případě, že dané riziko nevyvolá nebo nezpůsobí jiné riziko, píše se 

hodnota „0“. Dále předpokládáme, že jedno riziko nevyvolá stejné riziko. Do diagonály se 

píše ve všech políčkách „x“. Poté v řádcích a sloupcích sečteme tyto hodnoty, tedy 

provedeme sumarizaci hodnot (tabulka 1). [44]  

Tabulka 1: Identifikace rizik 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑Kar 

1 Násilné vniknutí dveřmi do bytu x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 Násilné vniknutí okny do bytu 0 x 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

3 Nezamčené dveře 1 0 x 1 1 1 1 1 1 0 7 

4 
Nenásilné vniknutí (vpuštění dealerů 

do bytu) 
0 0 1 x 1 1 1 1 0 1 6 

5 Ztráta nebo krádež klíčů od bytu 1 0 0 1 x 1 1 1 1 0 6 

6 Krádež majetku  1 1 1 1 1 x 0 0 1 1 7 

7 Poškození majetku 1 1 1 1 1 0 x 1 1 1 8 

8 
Napadení seniorů (ublížení na zdraví, 

týrání) 
1 1 1 1 1 1 0 x 1 1 8 

9 Podcenění zabezpečení bytu 1 1 1 1 0 1 1 1 x 0 7 

10 Selhání technických prostředků 1 1 0 0 0 1 1 1 0 x 5 

∑Krb 7 5 6 7 6 8 7 8 7 6  

Následně bude proveden výpočet koeficientů Kar a Kpr.  

Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu navázaných rizik Rb. Tato rizika mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Koeficient Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik.  

Koeficienty Kar a Kpr se vypočítají následovně:  

  Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100 (2) 

  Kpr = [(ΣKrb/(x-1)] · 100 (3) 

Kde x = počet hodnocených rizik celkem [44] 
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Tabulka 2: Stanovení koeficientů 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar [%] x 89 56 78 67 67 78 89 89 78 56 

Kpr [%] y 78 56 67 78 67 89 78 89 78 67 

Ze stanovených koeficientů lze stanovit minimální a maximální hodnoty:  

  Kar min = 56 Kar max = 89 

  Kpr min = 56 Kpr max = 89 

Pro lepší určení rizikovosti jednotlivých faktorů je oblast grafu následně rozdělena do 

4 kvadrantů (oblastí). Při výpočtu os se musí stanovit spolehlivost systému (optimální míra). 

Jako optimální míru si tedy zvolím 80 %. Dále je potřeba vypočítat polohu os. 

Osa O1 je rovnoběžná s osou Y a vypočítá se: 

  O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] · s (4) 

  O1 = 100 – [(89 – 56) : 100] · 80 = 73,6 % 

  Kde s = spolehlivost (0 – 100).  

Osa O2 je rovnoběžná s osou X a vypočítá se: 

  O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) : 100] · s (5)    

  O2 = 100 – [(89 – 56) : 100] · 80 = 73,6 % 

  Kde s = spolehlivost (0 – 100). [44] 

Vypočítané koeficienty Kar a Kpr jsem vynesla do grafu a dále vyznačila osy O1 a O2 (graf 3). 

 

Graf 3: Graf souvztažnosti 

 



  

28 

 

Osy O1 a O2 rozdělily graf do 4 kvadrantů. Každý kvadrant určuje jednotlivá rizika. 

V následující tabulce uvádím závažnost jednotlivých rizik (tabulka 3).  

Tabulka 3: Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [42] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

Pomocí analýzy souvztažnosti byla identifikována nejslabší místa v hodnoceném systému 

v I. a II. kvadrantu. V mém případě se jedná o rizika č. 1, 4, 6, 7, 8, 9. Mezi rizika tedy patří 

násilné vniknutí dveřmi do bytu, dále nenásilné vniknutí (vpuštění dealerů do bytu), krádež 

majetku, poškození majetku, napadení seniorů a podcenění zabezpečení bytu. Abych si 

ověřila správnost výsledků analýzy souvztažnosti, musím provést verifikaci výsledků s další 

analýzou.  

7.3 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

Jako druhou analýzu, kterou budu provádět, jsem zvolila metodu párového srovnávání. 

Tato metoda je jednou z metod stanovení vah na minimalizaci rizika. Používá se pro 

porovnávání dvou kritérií (rizik). Poté se z každé takové dvojce vybere kritérium, které je 

důležitější a zvýrazní se podtržením. Při srovnávání je pro přehlednost vytvářen tzv. Fullerův 

trojúhelník. [19] 

Matematicky to lze vyjádřit vzorcem: 

     

Kde k = počet kritérií [8] 

Jako kritéria jsem zvolila všech 10 rizik, která jsem použila při výpočtu v předchozí analýze 

souvztažnosti (tabulka 1). 

   

Následně jsem z každé dvojce zvýraznila to kritérium, které je podle mého názoru důležitější. 

Vše jsem zaznamenala pomocí Fullerova trojúhelníku (obr. 9). 

(6) 
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Poté jsem provedla součet zvýrazněných bodů v jednotlivých řádcích a výsledné hodnoty 

jsem zaznačila do tabulky 4.  

Podle následujícího vzorce se vypočítá váha i-tého kritéria:   

   

Kde: 

 

ni = počet zvýrazněného i-tého kritéria 

N = součet kritérií. [8] 

Tabulka 4: Vyhodnocení rizik Fullerova trojúhelníku 

Kritérium 
Počet 

kritérií 

Nové 

pořadí 

Váha 

kritérií 

1 Násilné vniknutí dveřmi do bytu 8 2. 0,18 

2 Násilné vniknutí okny do bytu 3 7. 0,07 

3 Nezamčené dveře 2 8. 0,04 

4 Nenásilné vniknutí (vpuštění dealerů do bytu) 7 3. 0,16 

5 Ztráta nebo krádež klíčů od bytu 1 9. 0,02 

6 Krádež majetku  5 4. 0,11 

7 Poškození majetku 4 6. 0,09 

8 Napadení seniorů (ublížení na zdraví, týrání) 5 5. 0,11 

9 Podcenění zabezpečení bytu 9 1. 0,2 

10 Selhání technických prostředků 1 10. 0,02 

Součet 45  1,00 

Obrázek 9: Fullerův trojúhelník [zdroj: vlastní] 

 

 

(7) 
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Po provedení metody párového srovnání (Fullerovy metody) vyšla nejzávažnější rizika téměř 

shodná jako u analýzy souvztažnosti. Na tato rizika budu v následující kapitole navrhovat 

inovativní řešení včetně finančního zhodnocení. 
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8 Návrh inovativního řešení 

V předchozí kapitole jsem zjistila pomocí daných metod nejzávažnější rizika související 

se zabezpečením obydlí seniorů. V této části bakalářské práce je mým úkolem provést návrh 

inovativního řešení bydlení seniorů a ekonomické zhodnocení tohoto zabezpečení.  

Z provedených analýz vyplynulo, že mezi nejzávažnější rizika patří násilné vniknutí 

dveřmi do bytu seniorů, krádež a poškození majetku, podcenění zabezpečení bytů. Tato rizika 

souvisí s technickou ochranou. Dalšími nejzávažnějšími riziky se jeví napadení seniorů 

a nenásilné vniknutí do bytu (dealeři). Lze je označit jako rizika, která jsou způsobená 

selháním lidského faktoru a vznikají z lidské důvěřivosti. Stále častěji se stává, že senioři 

u sebe v bytě mají značný finanční obnos. A právě to se stává lákadlem pro pachatele. 

Inovativní řešení by mělo tato rizika minimalizovat. Je důležité, aby cena inovativního řešení 

nepřesahovala hodnotu zabezpečovaného majetku.  

V následující kapitole 8.1 se budu zabývat návrhem zabezpečení bydlení seniorů, kteří 

bydlí v bytech panelového domu.  

Zaměřím se na zabezpečení bytů seniorů: 

a) v přízemí,  

b) ve vyšším patře. 

U bytů, které jsou umístěny v přízemí, je potřeba zabezpečit i okna a balkónové dveře proti 

násilnému vniknutí pachatele. Okna ve vyšších patrech se obvykle nezabezpečují.  

8.1 Zabezpečení bydlení seniorů současnými prostředky technické ochrany 

V této kapitole provedu návrh inovativního zabezpečení bytu seniorů. Zaměřím se na 

plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. Ceny a počty kusů všech navržených MZS 

a PZTS jsou uvedeny v kapitole 8.3. 

8.1.1 Mechanické zábranné systémy 

V případě násilného vniknutí do bytu seniorů dveřmi je potřeba zajistit byt 

bezpečnostními dveřmi a bezpečnostními zámky. Tento bod souvisí také s rizikem krádeže 

a poškozením majetku. V případě, že budou nainstalovány bezpečnostní dveře a zámky, je 

pravděpodobnost krádeže a poškození majetku menší.  
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Bezpečnostní dveře 

Jak jsem v úvodu bakalářské práce uvedla, vchodové dveře jsou podle statistik nejslabším 

místem objektu. Mezi kritická místa dveří patří zárubeň (rám), dveřní křídlo, závěsy (panty) 

a uzamykací mechanizmus. [45] 

Navrhuji využití bezpečnostních dveří GERDA TT (obr. 10). Tyto dveře odpovídají 

bezpečnostní třídě 2. [17] 

 

Trezor 

Potřeba chránit cennosti je stejně důležitá jako ochrana obydlí. Trezor zajišťuje zabezpečení 

cenností před zloději a před požárem. Do bytu seniorů navrhuji trezor ST 17M 

s mechanickým zámkem (obr. 11). Tento trezor slouží k uchování financí a šperků.  

 

Bezpečnostní fólie 

I přesto, že násilné vniknutí do bytu okny nevyšlo jako jedno z nejzávažnějších rizik, je 

potřeba v přízemním bytě okna zabezpečit. Jako vhodnou alternativu mechanického 

zabezpečení oken a balkónových dveří navrhuji nalepení bezpečnostní fólie.  

Obrázek 10: Bezpečnostní dveře GERDA TT [17] 

 

Obrázek 11: Trezor ST 17M s mechanickým zámkem [5] 
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Doporučuji využití bezpečnostních fólií SCX (obr. 12), které nabízí firma NEXT spol. s.r.o. 

Tato fólie je atestována v bezpečnostní třídě P2A dle normy DIN – EN 356 E. Slouží hlavně 

jako ochrana před vniknutím do objektu a také jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. 

[32] 

 

8.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jako další způsob zabezpečení bytu seniorů jsem se rozhodla pro využití prvků PZTS. 

Cenovou kalkulaci všech navržených prvků PZTS uvádím v kapitole 8.3. 

Navrhuji využití těchto prvků PZTS: 

Ústředna 

Ústředna je hlavním prvkem PZTS. Pro zabezpečení bytů seniorů doporučuji ústřednu JA83K 

od firmy Jablotron Alarms a.s. (obr. 13). Ústředna bude napojena na pult centralizované 

ochrany (dále jen PCO) Soukromé bezpečnostní služby (SBS). 

 

 

Klávesnice 

Pro ovládání a programování celého systému doporučuji využití klávesnice JA-81E od firmy 

Jablotron Alarms a.s. (obr. 14). Ovládání této klávesnice je snadné. K ústředně je připojená 

Obrázek 13: Ústředna JA83K [22] 

 

Obrázek 12: Bezpečnostní fólie SCX [33] 
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kabelem. Klávesnice obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet a umožňuje připojit 

detektor otevírání dveří. [21] 

 

PIR detektor 

Jako vhodnou alternativu využití pasivních infračervených čidel doporučují detektor GSM 

Guard (obr. 15) s dosahem 12 m a s automatickým nastavením pulsů.  

 

 

Bezdrátové jednoduché tlačítko  

Tlačítko je vybaveno řetízkem, což umožňuje seniorům mít ho neustále u sebe (obr. 16). 

V případě ohrožení si mohou senioři stiskem tohoto tlačítka přivolat pomoc. 

 

V případě zabezpečení bytu seniorů v přízemí navrhuji využití magnetických kontaktů 

a detektorů tříštění skla. 

Obrázek 14: Klávesnice JA-81E [21] 

 

Obrázek 15: PIR detektor GSM Guard [4] 

 

Obrázek 16: Bezdrátové tlačítko pro seniory [2] 
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Magnetický kontakt 

Navrhuji využití magnetického kontaktu MAS-203 od firmy ASITA (obr. 17).  

 

 

Detektor tříštění skla 

Doporučuji detektor od firmy Texecom. Tento detektor tříštění skla má dosah až 9 metrů 

(obr. 18).  

 

Mezi další nejzávažnější rizika, která mi vyšla z předchozích analýz, patří také napadení 

seniorů a nenásilné vniknutí do bytu seniorů (dealeři). Na tato rizika uvádím v následující 

kapitole 8.2 preventivní opatření a doporučení, jak se v daných situacích zachovat. 

8.2 Preventivní opatření 

Aby senioři dokázali předcházet krizovým situacím, měli by být seznámeni s možnými 

riziky, která mohou nastat. Je důležitá jejich informační podpora a spolupráce 

s bezpečnostními složkami, o kterých se zmíním dále. V současné době mají senioři možnost 

navštěvovat různá školení ohledně bezpečnosti, která probíhají v blízkosti jejich bydliště.  

8.2.1 Informační podpora seniorům 

Ze statistik vyplývá, že část trestných činů je spáchána v bytech občanů, kam pachatelé 

vnikají pod různými záminkami a těží z důvěřivosti, fyzické bezbrannosti a neinformovanosti 

starších lidí. [27] 

Obrázek 17: Magnetický kontakt MAS-203 [24] 

 

 
Obrázek 18: Detektor tříštění skla IMPAQ GLASS BREAK [3] 
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Mezi obecně platná doporučení, jak se vyhnout krizovým situacím patří: 

 - Nedůvěřovat neznámým lidem a nepouštět do svého bytu nikoho cizího. 

 - Neotvírat dveře ihned po zazvonění. 

 - Nepodlehnout lákadlům výhodných koupí a nabídek. 

 - Ověřit oprávněnost návštěvy pracovníků úřadů a v případě pochybností odmítnout. 

 - Mít na viditelném místě důležitá telefonní čísla, možnost navolit čísla 

 Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) do mobilu. [29, 36]  

Doporučení seniorům, jak zabezpečit svůj majetek 

 - Instalace kvalitnějšího bezpečnostního uzamykacího systému.  

 - Zamykat vstupní dveře a zavírat všechna okna vždy, když se byt opouští. 

 - Zamykat v noci všechny venkovní, bytové i balkónové dveře. 

 - Instalovat bezpečnostní dveře nebo různé MZS. 

 - Montáž bytových ovladačů zámků a videotelefonů, které umožní ovládání vstupních 

 dveří. 

 - Zabezpečit okna, zejména v přízemních bytech. 

 - V případě delší nepřítomnosti v bytě nezatahovat rolety a žaluzie, požádat 

 sousedy o pravidelné vybírání schránky.  

 - Případná instalace PZTS a jejich připojení na PCO. [29, 36] 

8.2.2 Spolupráce seniorů s bezpečnostními složkami 

V současné době existuje celá řada projektů, jejichž cílem je usnadnit život seniorům 

a zprostředkovat jim včasnou pomoc v případě ohrožení na životě. Spočívá v posílení pocitu 

bezpečí, zejména starších občanů. 

Preventivní programy pro seniory 

Jak již bylo uvedeno, v rámci prevence kriminality páchané na seniorech vznikla a dále 

vzniká řada projektů. Zabývají se bezpečností seniorů obecně. Vzhledem k tématu mé práce 

se zmíním o projektech, které jsou zaměřeny především na oblast technického zabezpečení 

obydlí seniorů v Msk, konkrétně v Ostravě a Frýdku-Místku. Projekty jsou uvedeny 

v příloze č. 1.  

8.3 Finanční zhodnocení  

Při návrhu inovativního řešení jsem se snažila vybírat takové prvky, které jsou podle 

mého názoru cenově dostupné. Zabezpečení bytů seniorů jsem rozdělila do čtyř úrovní. 
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Základem je využití mechanického zabezpečení. V případě samostatného využití PZTS je 

pouze signalizováno narušení objektu. Proto je důležité využít PZTS vždy v kombinaci 

s MZS.  

8.3.1 Zabezpečení bytu v přízemí 

 Cena zabezpečení bytu v přízemí pomocí MZS a PZTS se liší od ceny zabezpečení bytu 

ve vyšším patře. Je to z důvodu využití bezpečnostních fólií a detektorů tříštění skla v přízemí 

(tabulka 5, 6).  

1. Mechanické zábranné systémy 

Jako první variantu zabezpečení bytu seniorů v přízemí navrhuji využití prvků MZS. 

Výsledná cena MZS je uvedena v tabulce 5. 

Tabulka 5: Výsledná cena MZS bytu v přízemí 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ Cena celkem 

Mechanické zábranné prostředky a stavební úpravy 

1. Trezor stěnový, na šperky 

ST 17M s 

mechanickým 

zámkem/BB 

elektro 

ks 1 800,00 800,00 300,00 300,00 

2. 

Bezpečnostní dveře, BT 

"2", 90 x 200 cm + zárubeň, 

kukátko, bezpečnostní 

uzamykací systém, 

přídavný zámek 

GERDA 

TT/DLMON

T 

ks 1 13 000,00 13 000,00 2 000,00 2 000,00 

3. Bezpečnostní fólie SCX m
2
 8 690,00 5 520,00 200,00 1 600,00 

4. 
Pomocný instalační 

materiál  
kpl 1 500,00 500,00 150,00 150,00 

 

Mezisoučet 
    

19 820,00 
 

4 050,00 

Mimostaveništní doprava 
 

kpl 1 
  

500,00    500,00 

Celkem cena bez DPH 
      

24 370,00 

DPH 20% 
      

       4 874,00 

Celkem cena vč. DPH 
      

     29 244,00 Kč 

Výsledná cena zabezpečení bytu v přízemí pomocí MZS je 29 244,00 Kč.  
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2. Mechanické zábranné systémy s poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

Jako druhou variantu zabezpečení bytu seniorů v přízemí navrhuji využití prvků MZS 

společně s prvky PZTS. V tomto návrhu zabezpečení ponechávám stejné prvky MZS 

z tabulky 5 a rozšiřuji je o využití prvků PZTS (viz. tabulka 6). Výsledná cena zabezpečení 

bytu v přízemí pomocí MZS a PZTS je uvedena v tabulce 7. 

Tabulka 6: Výsledná cena PZTS bytu v přízemí 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ Cena celkem 

Poplachový zabezpečovací systém 

1. 

Ústředna v krytu s 

transformátorem, bez 

komunikátoru a bez klávesnice, vč. 

AKU 

JA83K ks 1 2 700,00 2 700,00 800,00 800,00 

2. 
Bezdrátový přijímač se dvěma 

výstupními relé a napájením 12Vss 
UC82 ks 1 940,00 940,00 150,00 150,00 

3. 

Sběrnicová klávesnice s 

vestavěnou čtečkou a klávesnic. 

zónou 

JA81E ks 1 1 680,00 1 680,00 150,00 150,00 

4. 
Bezkontaktní RFID přívěšek na 

klíče 
PC-02 ks 4 46,00 184,00 0,00 0,00 

5. Analogový telefonní komunikátor JA80X ks 1 1 290,00 1 290,00 150,00 150,00 

6. 

Čtyř drátový plastový magnetický 

kontakt se sabotážní smyčkou, 

rozměry 54 x 13 x 13 mm, 

pracovní mezera max. 25 mm, 

barva bílá, typ NC, délka 

přívodního kabelu 3 m. 

MAS 203 ks 2 166,00 332,00 150,00 300,00 

7. 

Audiodetektor tříštění skla s 

čtyřnásobným frekvenčním 

vyhodnocením, dosah max. 9m,  

IMPAQ 

GLASS 

BREAK 

ks 3 347,00 1 041,00 150,00 450,00 

8. 
Bezdrátové jednoduché panic 

tlačítko 

MCT201-

868 
ks 2 550,00 1 100,00 0,00 0,00 

9. 
PIR detektor, dosah 12m, 

automatické nastavení pulsů 

GSM 

Guard 
ks 3 280,00 840,00 200,00 600,00 

10. 

Vnitřní nezálohovaná plastová 

piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 

250 mA, akustický výkon 110 dB / 

1m, barva slonová kost, rozměry 

122 x 72 x 43 mm (v x š x h). 

SA913 ks 1 176,00 176,00 150,00 150,00 

11. Instalační materiál 
 

kpl 1 1 500,00 1 500,00 500,00 500,00 

  

  

  

Mezisoučet 
    

11 783,00 
 

3 250,00 

Mimostaveništní doprava 
 

kpl 1 
  

500,00    500,00 

Celkem cena bez DPH 
      

15 533,00 

DPH 20% 
      

  3 107,00 

Celkem cena vč. DPH 
      

   18 640,00 Kč 
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Výsledná cena zabezpečení při využití MZS společně s PZTS 

Tabulka 7: Celková cena zabezpečení bytu v přízemí 

Specifikace položky Cena vč. DPH 

Mechanické zábranné systémy 29 244,00 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 18 640,00 Kč 

Cena celkem 47 884,00 Kč 

Cena zabezpečení bytu v přízemí pomocí prvků MZS s prvky PZTS vychází na 47 884,00 Kč. 

V tomto případě se jedná o maximální úroveň zabezpečení. 

8.3.2 Zabezpečení bytu ve vyšším patře 

U bytu ve vyšším patře není nutné okna zabezpečit. Cena zabezpečení bytu ve vyšším patře se 

tak bude lišit od ceny bytu v přízemí. 

1. Mechanické zábranné systémy 

Jako první variantu zabezpečení bytu seniorů ve vyšším patře navrhuji využití prvků MZS 

stejně jako u bytu v přízemí. Výsledná cena MZS je uvedena v tabulce 8. 

Tabulka 8: Výsledná cena MZS bytu ve vyšším patře 

Výsledná cena zabezpečení bytu ve vyšším patře pomocí MZS vychází na 20 520,00 Kč. 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ Cena celkem 

Mechanické zábranné prostředky a stavební úpravy 

1. Trezor stěnový, na šperky 

ST17M s 

mechanickým 

zámkem/BB 

elektro 

ks 1 800,00 800,00 300,00 300,00 

2. 

Bezpečnostní dveře, BT 

"2", 90 x 200 cm + 

zárubeň, kukátko, 

bezpečnostní uzamykací 

systém, přídavný zámek 

GERDA 

TT/DLMON

T 

ks 1 13 000,00 13 000,00 2 000,00 2 000,00 

3. 
Pomocný instalační 

materiál  
kpl 1 400,00 400,00 100,00 100,00 

 

Mezisoučet 
    

14 200,00 
 

2 400,00 

Mimostaveništní doprava 
 

kpl 1 
  

500,00     500,00 

Celkem cena bez DPH 
      

     17 100,00 

DPH 20% 
      

       3 420,00 

Celkem cena vč. DPH 
      

    20 520,00 Kč 
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2. Mechanické zábranné systémy s poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

Stejně jako v předchozím případě beru v úvahu zabezpečení bytu pomocí MZS společně 

s PZTS. Doporučuji tedy využití prvků MZS z tabulky 8 v kombinaci s prvky PZTS 

(tabulka 9). Výsledná cena zabezpečení bytu ve vyšším patře pomocí MZS s prvky PZTS je 

uvedena v tabulce 10. 

Tabulka 9: Výsledná cena PZTS bytu ve vyšším patře 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ Cena celkem 

Poplachový zabezpečovací systém 

1. 

Ústředna v krytu s 

transformátorem, bez 

komunikátoru a bez 

klávesnice, vč. AKU 

JA83K ks 1 2 700,00 2 700,00 800,00 800,00 

2. 

Bezdrátový přijímač se 

dvěma výstupními relé a 

napájením 12Vss 

UC82 ks 1 940,00 940,00 150,00 150,00 

3. 

Sběrnicová klávesnice s 

vestavěnou čtečkou a 

klávesnic. zónou 

JA81E ks 1 1 680,00 1 680,00 150,00 150,00 

4. 
Bezkontaktní RFID 

přívěšek na klíče 
PC-02 ks 4 46,00 184,00 0,00 0,00 

5. 
Analogový telefonní 

komunikátor 
JA80X ks 1 1 290,00 1 290,00 150,00 150,00 

6. 

Čtyř drátový plastový 

magnetický kontakt se 

sabotážní smyčkou, 

rozměry 54 x 13 x 13 mm, 

pracovní mezera max. 25 

mm, barva bílá, typ NC, 

délka přívodního kabelu 3 

m. 

MAS 203 ks 2 166,00 332,00 150,00 150,00 

7. 
Bezdrátové jednoduché 

panic tlačítko 
MCT201-868 ks 2 550,00 1 100,00 0,00 0,00 

8. 
PIR detektor, dosah 12m, 

automatické nastavení pulsů 
GSM Guard ks 2 280,00 560,00 200,00 400,00 

9. 

Vnitřní nezálohovaná 

plastová piezosiréna, 

napájení 11 - 14 Vss / 250 

mA, akustický výkon 110 

dB / 1m, barva slonová 

kost, rozměry 122 x 72 x 43 

mm (v x š x h). 

SA913 ks 1 176,00 176,00 150,00 150,00 

10. Instalační materiál 
 

kpl 1 1 500,00 1 500,00 500,00 500,00 

 

Mezisoučet 
    

10 462,00 
 

   2 600,00 

Mimostaveništní doprava 
 

kpl 1 
  

500,00       500,00 

Celkem cena bez DPH 
      

 13 562,00 

DPH 20% 
      

  2 712,00 

Celkem cena vč. DPH 
      

      16 274,00 Kč 
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Výsledná cena zabezpečení při využití MZS společně s PZTS 

Tabulka 10: Celková cena zabezpečení bytu ve vyšším patře 

Specifikace položky Cena vč. DPH 

Mechanické zábranné systémy 20 520,00 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 16 274,00 Kč 

Cena celkem 36 794,00 Kč 

Cena zabezpečení bytu ve vyšším patře pomocí MZS s prvky PZTS vychází na 36 794,00 Kč. 

V případě využití zabezpečení bytu pomocí PZTS je vhodné počítat s měsíčním poplatkem za 

připojení systému k PCO. Další možností je přenos poplachového signálu pomocí GSM 

komunikátoru na mobilní telefon rodinných příslušníků nebo známých. Zde je nutné počítat 

s poplatkem za dobíjení předplacené GSM karty. V krajním případě je možné se spokojit 

pouze s vyvedením poplachu na sirénu. Vzhledem k lhostejnosti obyvatel však není možné 

považovat takové vyvedení poplachového systému za spolehlivé. 

Při analýze možností zabezpečení na trhu v ČR jsem zjistila, že například prostřednictvím 

internetu lze pořídit i cenově dostupnější PZTS. Kdy například souprava skládající se z 

ústředny, prostorového detektoru, magnetického spínače na dveře a detektoru tříštění skla 

v bezdrátovém provedení se dá pořídit již za cca 7 000 Kč. Systém je schopen nainstalovat 

podle přiloženého návodu téměř každý. U těchto prostředků však nelze dosáhnout 

spolehlivosti srovnatelné se systémy PZTS instalovanými profesionálními instalačními 

společnostmi. 

V případě, že by senioři měli zájem o tuto variantu, doporučuji využití základní sady Terxon 

SX. Tato sada se skládá z ústředny, klávesnice, baterií, kabelu, 2 PIR detektorů, 2 magnetů na 

dveře a okna. Součástí této sady je také siréna (obr. 19). [1] 

 

Obrázek 19: Základní sada Terxon SX + siréna [1] 
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Výslednou cenu při využití této sady společně s prvky MZS z tabulky 8 uvádím v tabulce 11.  

Tabulka 11: Celková cena zabezpečení bytu při využití MZS a zabezpečovací soupravy 

Specifikace položky Cena vč. DPH 

Mechanické zábranné systémy 20 520,00 Kč 

Základní sada Terxon SX + siréna 6 719,00 Kč 

Cena celkem  27 239,00 Kč 

Cena zabezpečení bytu seniorů pomocí MZS společně se základní sadou Terxon SX je 

27 239,00 Kč. 
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9 Závěr 

Senioři jsou specifickou skupinou, která se snadno stává obětí trestných činů. Cílem 

bakalářské práce bylo zjistit rizika spojená s ochranou života seniorů a způsobem zabezpečení 

jejich obydlí.  

Úvodní část bakalářské práce byla zaměřena na právní úpravu a základní pojmy, které 

s danou problematikou souvisejí. Dále se práce zabývá kriminalitou páchanou na seniorech 

a její prevencí. Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje byly pro mou práci 

zpracovány statistiky trestných činů spáchaných na seniorech za posledních 5 let. 

V teoretické části práce jsem se věnovala možnostem zajištění objektů pomocí 

zabezpečovacích systémů. Zaměřila jsem se na technickou ochranu, především na využití 

mechanických zábranných systémů a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů.  

Analýze rizik a návrhům inovativního řešení bytů seniorů byla věnována hlavní část této 

práce. Nejdříve jsem provedla modelování rizik prostřednictvím tzv. Ishikawova diagramu 

(diagram rybí kosti). Dále byla pomocí analýzy souvztažnosti zjištěna nejzávažnější rizika, 

která seniorům a jejich obydlí hrozí. Pro verifikaci výsledků byla použita další metoda 

tzv. Fullerova metoda, která potvrdila výsledky předchozí analýzy. Pro minimalizaci těchto 

rizik bylo nutno navrhnout inovativní řešení.    

Protože mým cílem nebyl návrh zabezpečení konkrétního objektu, musely být brány 

v úvahu dvě možné varianty zabezpečení. Práce byla zaměřena na zabezpečení bytů seniorů 

žijících v panelovém domě. První varianta se týkala bytu v přízemí a druhá varianta bytu ve 

vyšším patře. V obou případech zabezpečení jsem využila mechanických zábranných systémů 

a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Následovalo finanční zhodnocení 

inovativního řešení.   

Při využití MZS je výsledná cena zabezpečení bytu v přízemí 29 244,00 Kč vč. DPH a při 

návrhu MZS společně s PZTS 47 884,00 Kč vč. DPH, což je maximální úroveň zabezpečení. 

V případě zabezpečení bytu ve vyšším patře je výsledná cena MZS 20 520,00 Kč vč. DPH 

a při využití MZS s prvky PZTS 36 794,00 Kč vč. DPH. Pokud se senioři rozhodnou pro 

využití minimálního rozsahu zabezpečení svého bytu pomocí PZTS, tedy základní sady prvků 

PZTS v kombinaci s prvky MZS, je výsledná cena 27 239,00 Kč. Tuto variantu lze považovat 

za ideální způsob zabezpečení bytů seniorů. Tyto způsoby zabezpečení slouží pouze jako 

orientační návrhy. Každý senior má možnost si zvolit řešení podle svých možností, 

požadavků a potřeb. Uvedený rozsah zabezpečení již do značné míry snižuje rizika vloupání 
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do bytu a v případě instalace PZTS včetně tísňového hlásiče garantuje i spolehlivost včasného 

přivolání kvalifikované pomoci. Současně lze uplatnit i slevu na pojištění domácnosti na 

základě naplnění pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven.  

Cíl bakalářské práce byl tedy splněn. Problematika, která byla náplní mé práce, mě 

osobně zaujala. Přesvědčila jsem se o tom, že v současné době existuje řada způsobů, jak 

zabezpečit své obydlí. Starší lidé však často podceňují rizika spojená se zabezpečením svého 

bytu. Právě proto se stávají oběťmi trestných činů. Čím je tedy seniorský věk specifický? 

Senioři často nedomýšlí své činy a příliš důvěřují svému okolí. Myslím si, že potřebují 

podporu a pomoc při ochraně před vnějšími vlivy. A to jak ze strany rodiny, tak i např. ze 

strany Policie České republiky a Městské policie. Právě jejich aktivity v podobě projektů 

a preventivních programů jsou žádoucí. Některé z těchto projektů jsou uvedeny v příloze této 

bakalářské práce. Obecně lze použít osvědčené heslo „prevence není nikdy dostatek“. Proto se 

domnívám, že každý projekt nebo přednáška může výrazně pomoci. 
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Příloha č. 1: Preventivní programy pro seniory 

1. Projekty Policie České republiky 

Projekt „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici – Senioři v bezpečí“ 

Prevence kriminality zaměřena cíleně na seniory není obecně dostatečně efektivní. Proto se 

bezpečí seniorů stalo v roce 2010 prioritou Služby kriminální policie a vyšetřování KŘP 

Msk). Vzniklý pilotní projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a propagaci příkladů z praxe 

v oblasti prevence kriminality. Senioři jsou vysoce rizikovou skupinou, na které jsou páchány 

trestné činy především majetkového charakteru (krádeže, loupeže, podvody, ale i domácí 

násilí). V projektu se jedná o spolupráci státních, veřejných, ale i nevládních a neziskových 

subjektů, které poskytují zejména sociální služby. Projekt umožní policistům přiblížit se více 

k seniorům a osobám, které se při své práci přirozenou formou setkávají se seniory při 

poskytování různých služeb (např. pracovník České pošty, zástupce odboru sociální péče 

atd.). Klíčovou aktivitou projektu je konstrukce „územního týmu senior“ (odvody KŘP Msk 

Bruntál, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava). Jedná se o teritorium 

příhraničních oblastí Msk. Jako partner, pozorovatel a hodnotitel vystupuje i polský partner 

KWP Opole. [25]  

V únoru 2012 se v Ostravě uskutečnil pracovní seminář v rámci aktivit tohoto projektu. Cílem 

semináře bylo průběžné zhodnocení projektu, vzájemné předání získaných zkušenosti 

a diskuze nad další formou spolupráce mezi zainteresovanými subjekty tzn. KŘP 

Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a ředitelstvím v Opoli. [37] 

Projekt „Senioři sobě“ 

Tento projekt je založen na aktivní spolupráci seniorů s představiteli obcí, měst a PČR. 

Vyškolený „kurýr prevence“ oslovuje seniory a předává jim materiály v podobě např. brožur 

„(Ne)bezpečný věk“, samolepky „Neotvírej každému“ a DVD „(Ne)bezpečný věk“. [34] 

2. Městská police Ostrava 

Městská policie Ostrava věnuje seniorům velkou pozornost v oblasti viktimologické 

prevence kriminality. Strážníci aktivně zapojují seniory do preventivních programů.  

Mezi preventivní projekty a programy Městské policie Ostrava patří např. Aktivní senior, 

Důstojné stáří a Stáří beze strachu, (Ne)bezpečný věk. Z hlediska tématu mé práce se 

zaměřím na projekty Senior linka a Řetízek bezpečí. 
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a) Projekt Senior linka 

Cílem projektu je usnadnit život a zajistit včasnou pomoc osobám zapojených do tohoto 

programu. Princip této linky spočívá v tom, že před telefonní přístroj je zapojena spojovací 

technika, ovládaná dálkovým ovladačem (obr. 20). Uživatel nosí tísňové tlačítko u sebe a při 

aktivaci se automaticky spojí s tísňovou linkou městské policie (obr. 21). Na centru tísňového 

volání v databázi účastníků „Senior linky“ jsou vyhledány potřebné údaje k dané osobě. 

Centrum může provést zpětné volání na telefonní číslo seniora a na základě zjištěných 

informací vyšle příslušnou hlídku městské policie popř. další složky IZS. [28] 

 

b)Projekt řetízek bezpečí 

Senioři starší 60 let mohou požádat o bezplatnou instalaci bezpečnostního řetízku 

a panoramatického kukátka na vstupní dveře bytu. Řetízek pomůže nejen zabránit fyzickému 

vstupu nezvaných hostů do bytu, ale má především psychologický efekt. Senior si uvědomuje, 

že se musí napřed přesvědčit, kdo je za dveřmi. Při montáži strážník skupiny prevence 

diskutuje o bezpečném chování seniorů a snaží se navázat kontakty s osaměle žijícími občany. 

Každý senior také obdrží samolepku s kontakty na složky IZS (obr. 22). [28] 

 

Obrázek 21: Instalace tlačítek seniorům v bytě [28] 

 

Obrázek 20: Tlačítka pro seniory [28] 

 

Obrázek 22: Samolepka s kontakty na složky IZS [28] 

 



  

3 

 

Tísňová péče DORKAS 

Středisko Tísňové péče DORKAS, které jsem osobně navštívila, sídlí v Ostravě – Nové Vsi 

a svou činnost zahájilo v roce 2003. Cílem střediska je zajistit a poskytnout neodkladnou péči 

seniorům a osobám se zdravotním postižením při krizových situacích. Tísňová péče 

DORKAS poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci v případě 

akutního ohrožení života. Napomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří žijí 

na území Moravy a Slezska. Tato služba je nepřetržitá, funguje 24 hodin denně, celoročně a 

nejedná se o časově uzavřený projekt.  

Průběh služby 

Uživatelé mají doma nainstalováno zařízení systému tísňového volání s tísňovým tlačítkem. 

Stisknutím tísňového tlačítka si uživatelé mohou kdykoliv přivolat okamžitou pomoc (např. 

snížit kriminální, sociální a zdravotní rizika, pády apod.). Uživatel má tísňové tlačítko 

neustále u sebe (obr. 25, 26) a stiskem tlačítka dojde do 20 vteřin k přenosu zprávy na 

počítačový pult dispečinku, který automaticky zapíná hlasitý telefon (obr. 24). Dosah signálu 

je 30 – 50 m, což umožňuje komunikaci s uživatelem z kterékoliv místnosti bytu. V rámci 

systému je zapojeno čidlo pohybu (obr. 23), které zároveň funguje jako bezpečnostní zařízení 

chránící majetek. [39] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Pasivní infračervené 

čidlo [39] 

 

Obrázek 24: Příklad realizace [39] 

 

Obrázek 25: Tísňové tlačítko (vodotěsné) [39] 

 

Obrázek 26: Tísňové tlačítko ve tvaru náramku [39] 
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3. Městská policie Frýdek-Místek 

Při osobní konzultaci s manažerkou prevence kriminality Lenkou Biolkovou Městské policie 

Frýdek-Místek jsem byla seznámena s projekty „Umění stárnout“ a „Řetízek 2012“.  

a) Projekt „Umění stárnout“ 

Tento projekt byl realizován v roce 2011. Hlavní náplní tohoto projektu byla prevence trestné 

činnosti páchané na seniorech a jejich zapojení do aktivního života. Jednalo se o komplexní 

program zahrnující vzdělávání, tělesnou a duševní aktivizaci. Velká část projektu byla 

věnována doporučením, jak zabezpečit svůj majetek (např. pomocí MZS, PZTS, zvonkových 

systémů atd.). [27] 

b) Projekt Řetízek 2012 

Pro rok 2012 je navržen projekt „Řetízek 2012“ ve spolupráci Městské police Frýdek-Místek 

s Magistrátem města Frýdek-Místek. Cílem tohoto projektu je zvýšit pocit bezpečí rizikových 

skupin obyvatelstva (např. senioři, osoby se zdravotním postižením) a předcházet páchání 

trestné činnosti na těchto osobách.  Bezpečnostní řetízky mají sloužit nejen jako mechanická 

podpora bezpečnosti bytu, ale zároveň jako podpora psychická. Vybraným seniorům bude 

odbornou firmou nainstalován bezpečnostní řetízek. Strážníkem Městské policie bude osobně 

vysvětleno, jak se zachovat v případě, že by do bytu chtěla vniknout cizí osoba. Zároveň bude 

předán leták s užitečnými informacemi. [27] 

 


