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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zabezpečení konkrétního zařízení sociálních sluţeb, 

a to domova pro seniory. V úvodní části jsou uvedené právní předpisy a technické normy, 

které s danou problematikou souvisejí. Dále následuje teoretická část, která se zabývá 

konkrétními formami ochrany, které se k zabezpečení objektů pouţívají. V následující 

praktické části je provedeno zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení a na základě analýz 

jsou identifikována kritická místa. Na závěr jsou uvedena inovativní řešení, která mají zvýšit 
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1 Úvod 

V dnešní době je kriminalita velmi sledovaným negativním faktorem, který se snaţíme 

minimalizovat, ale bohuţel se to nedaří, trend je spíše opačný. V televizi můţeme ve zprávách 

denně vidět reportáţe o různých krádeţích, loupeţných přepadeních a dalších přečinech 

a trestných činech, které se v naší zemi denně stávají. Není se potom čemu divit, kdyţ se lidé 

snaţí svůj majetek různým způsobem chránit. Dnešní doba a neustálé pokroky v technice 

nabízí stále propracovanější a důmyslnější technické prostředky a zařízení, které nám 

pomáhají náš majetek ochránit. Nicméně s rostoucí kvalitou a dokonalostí těchto technických 

prostředků roste úměrně i jejich cena, díky které se stávají pro řadu jedinců a firem 

nedostupnými. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Domov pro seniory Ondráš p.o. (dále jen 

DSO) v Brušperku, ulice Fryčovická 518. Rozhodla jsem se tak proto, ţe zde jiţ několikrát 

v minulosti došlo k opakovanému vloupání. Tento domov pro seniory, stejně jako většina 

sociálních zařízení funguje jako příspěvková organizace a je financován z rozpočtu města. 

Měla jsem moţnost navštívit více sociálních zařízení a vyšel najevo společný a docela 

podstatný fakt a tím je nedostatek finančních prostředků, díky kterému není úroveň 

zabezpečení v těchto zařízeních příliš vysoká. V důsledku finančních krizí, které naši zemi 

postihly, zvětšujícímu se schodku státního rozpočtu a dalším aspektům, se rozpočty 

jednotlivých krajů a měst neustále sniţují, a proto se sniţuje i mnoţství peněz, které jsou 

určeny právě na chod a zabezpečení sociálních zařízení. Je proto velmi náročné za co nejniţší 

cenu navrhnout účinné a vyhovující technické prostředky k zabezpečení těchto zařízení, aby 

nebyly pro potencionální zloděje snadným cílem. Pro zloděje jsou domovy pro seniory 

velkým lákadlem, jednak díky nízké úrovni zabezpečení nebývá sloţité se do objektu dostat 

a pohybovat se v něm a to obzvlášť v nočních hodinách, také se cítí méně ohroţeni, neboť 

klienty jsou zde starší lidé, často se zhoršenou pohyblivostí. Dále jsou tato sociální zařízení 

lákadlem i pro narkomany, jelikoţ se zde vyskytuje velké mnoţství léků. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a popsat moţná rizika spojená s ochranou zařízení 

DSO v Brušperku a na základě technických znalostí a praktických poznatků získaných 

v průběhu studia navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. Při 

navrhování musím dodrţet základní ekonomické pravidlo a to, ţe „Finanční náklady na 

zabezpečení objektu nesmí překročit 10 % hodnoty chráněného majetku“. 



2 

 

2  Rešerše 

Na téma související s problematikou zabezpečení objektů různými formy ochrany bylo na 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava – Fakultě bezpečnostního inţenýrství 

napsáno mnoho bakalářských i diplomových prací a některé z nich pro mne budou při tvorbě 

mé bakalářské práce určitě inspirací. Nejvýznamnějším zdrojem informací jsou publikace, 

které se danou problematikou zabývají, a také přednášky z některých odborných předmětů. 

Mezi hlavní zdroje informací, ze kterých budu při tvorbě bakalářské práce čerpat, jsou níţe 

uvedené. 

VEL´AS, A.  Elektrické zabezpečovací systémy. Žilina: ZA SR, 2010. ISBN 80-8070. 

Tato slovenská publikace se podrobně zabývá jedním ze dvou druhů technické ochrany 

objektu, a to elektrickým zabezpečovacím systémem, který má pro mou bakalářskou práci 

zásadní význam. 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

PA ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

Z této publikace bude čerpáno především při tvorbě teoretické části bakalářské práce při 

rozdělování a popisu jednotlivých částí mechanických zábranných systémů. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha: PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-189-0. 

Tato publikace bude slouţit komplexně jako podkladový materiál. Především však bude 

čerpáno z kapitol „Systémy centralizované ochrany“ a „Projektování zabezpečovacích 

systémů“. 

KŘEČEK, S. a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatná: Blatenská 

tiskárna, 2003. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato publikace je důleţitá pro pochopení funkcí jednotlivých prvků elektronického 

zabezpečovacího systému. O této problematice se píše v části „Elektronické zabezpečovací 

systémy EZS“. 
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3 Základní pojmy  

Aktiva – Jedná se o vše, co je povaţováno za cenné. Aktiva mohou mít materiální formu, zde 

se jedná např. o věci, budovy, vybavení, nebo abstraktní podobu, zde jde např. o významné 

informace, práva, nebo sluţby. [2] 

Čidlo – Nazývané také jako detektor, je zařízení, které detekuje narušení chráněného zájmu, 

je připojeno na ústřednu, která vyhodnocuje jeho případné změny. [25] 

Domov pro seniory – Je jedním ze zařízení sociálních sluţeb a poskytují se zde pobytové 

sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. [45] 

Ochrana – Jedná se o řadu opatření, která mají daný objekt chránit před nedovoleným 

vniknutím osob a krádeţemi. V bezpečnostní praxi se pouţívá označení fyzická ochrana, která 

se dále dělí na fyzickou ostrahu, zde zaujímá významnou roli lidský faktor, technickou 

ochranu, při které jsou dominantní technologie a reţimovou ochranu, zde je zásadní 

organizační stránka. [17] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) – Jde o nový název, které se 

od roku 2009 pouţívá pro označení elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS). 

PZTS se dále dělí na poplachový zabezpečovací systém a poplachový tísňový systém. Jedná 

o soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových 

zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení. [1, 25] 

Zařízení sociálních služeb - Zařízení sociálních sluţeb jsou taková zařízení, která poskytují 

některou ze sociálních sluţeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 

ve znění pozdějších předpisů. Mezi zařízení sociálních sluţeb patří například: denní 

stacionáře, domovy pro seniory, azylové domy, domy na půl cesty, dětská centra atd. [45] 
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4 Vybrané zákony a normy související s ochranou osob a majetku 

Problematika zabezpečení zařízení sociálních sluţeb prostředky technické ochrany před 

krádeţemi a vstupem nepovolaným osobám je velice rozsáhlá a sloţitá. V České republice 

(dále jen ČR) nemáme samostatný zákon, který by se tímto problémem zabýval a řešil ho, 

a proto musíme vycházet z celé řady právních norem. Mezi základní zákony patří: 

4.1 Ústava České republiky 

Jedná se o nejvyšší právní předpis. Byla přijata Českou Národní radou 16. Prosince 1992 

a účinnosti nabyla 1. ledna 1993.  Státu za základní povinnosti stanovuje zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochranu demokratických základů 

a ochranu ţivotů, zdraví a majetkových hodnot. Ústava je rozdělena do osmi hlav 

o 113 článcích. [40] 

Článek 2 (3) „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 

a způsoby, které stanoví zákon.“ [40] 

Článek 2 (4) “Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.” [40] 

4.2 Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod je podle Ústavy České republiky součástí ústavního 

pořádku. Práva a svobody obsaţená v této listině jsou označená jako nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Listina základních práv a svobod se skládá 

z preambule a šesti hlav. [41] 

4.3 Občanský zákoník  

Upravuje občanskoprávní vztahy a přispívá k naplňování občanských práv a svobod, 

zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Vlastník má právo na ochranu proti 

tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje, zejména se můţe domáhat 

vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadrţuje. [43] 

4.4 Trestní zákoník 

Stanovuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky 

trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uloţit. [44] 
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4.5 Trestní řád 

Tento právní předpis vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanovuje 

práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, a dalších zúčastněných osob na 

řízení. [45] 

4.6 Zákon o přestupcích 

Tento právní předpis vymezuje pojem přestupek, zavinění a věkovou odpovědnost za 

spáchaný přestupek. Také obsahuje výčet sankcí a ochranných opatření, která lze za přestupek 

uloţit. [47] 

§ 2 (1) „Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je 

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

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ [47] 

§ 2 (2) „Přestupkem není jednání, jimž někdo odvrací 

a, přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 

b, nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl 

způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno 

v dané situaci odvrátit jinak.“ [47] 

4.7 Zákon o sociálních službách 

Tento zákon řeší poskytování pomoci osobám ze sociálně slabších vrstev a osobám, které 

se ocitly v nepříznivé ţivotní situaci. Stanovuje podmínky a výši vyplácených sociálních 

dávek a také uvádí poţadavky pro osoby, které chtějí ve sféře sociálních sluţeb pracovat. [45] 

§ 32 „Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální 

prevence.“ [45] 

§ 33 (1) „Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.“ 

§ 33 (2) „Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb.“ [45] 

§ 38 „Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 
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společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí 

a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím 

prostředí.“ [45] 

§ 49 (1) „V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.“ [45] 

4.8 Technické normy 

Technické normy, které jsou níţe uvedené, souvisejí s problematikou zabezpečení 

ochrany osob a majetku a řeší rozdělení a poţadavky na jednotlivé prostředky 

zabezpečovacích systémů. 

ČSN  ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí  

Norma určuje poţadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů, 

vztahuje se na tyto moţnosti otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání, posunování 

a navinování. Dle koeficientů průlomové odolnosti rozděluje objekty do bezpečnostních 

tříd. [10] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy  

Norma stanovuje systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

upřesňuje parametry na provedení a vlastnosti instalovaných systémů a stanovuje stupně 

zabezpečení a třídy prostředí. Norma je určena především pro pojišťovací společnosti, 

dodavatele EZS, Policii České republiky a uţivatele při navrhování a určování kompletní 

a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Včetně změn Z1 a A1. [8] 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy 

Tato norma specifikuje napájecí zdroje elektrických zabezpečovacích systémů, které jsou 

nainstalované v budovách. [9] 
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5 Rozdělení a druhy fyzické ochrany 

Fyzická ochrana je pojem související s řadou organizačních, reţimových a technických 

opatření, která mají daný objekt chránit před nedovoleným vniknutím pachatele a krádeţím. 

Pro nejefektivnější zabezpečení objektu se pouţívá kombinace jednotlivých částí fyzické 

ochrany, které jsou mezi sebou navzájem provázané a doplňují se. Patří zde fyzická ostraha, 

reţimová ochrana a technická ochrana. Ţádná z těchto typů ochran nemá výsadní postavení, 

nejúčinnější je pouţití kombinace všech tří typů. Pro potřeby mé bakalářské práce má zásadní 

význam technická ochrana, proto se tímto druhem ochrany budu zabývat podrobněji. [5, 25] 

5.1 Fyzická ostraha 

Tento typ ochrany patří k nejstarším a nejpouţívanějším. Významné postavení zde 

zaujímá lidský faktor. Fyzickou ostrahu lze realizovat vlastními silami, stráţnými, stráţnými 

soukromých bezpečnostních sluţeb (dále jen SBS), coţ je dnes velmi uplatňováno, případně 

policií nebo armádou. Jedná se o ochranu poměrně nákladnou, ale také velice aktivní 

a efektivní. Velmi důleţitý je ale všeobecně známý fakt, který sebou přináší značná rizika, 

a tím je selhání lidského faktoru. [35] 

5.2 Režimová ochrana 

Představuje soubor administrativních a organizačních opatření a postupů, kterými se řídí 

osoby, které se v chráněném objektu nachází. Hlavním cílem je přispět k celkové ochraně 

objektu. Reţimová ochrana sjednocuje a řídí celý komplexní zabezpečovací systém objektu. 

S reţimovou ochranou souvisí řada dokumentů, jako je například: organizační řád, pracovní 

řád, spisový řád, skartační řád, atd. [35] 

5.3 Technická ochrana 

Uţ podle svého názvu se jedná o technické prostředky, které slouţí k zabezpečení 

objektu. Dnešní trh nabízí velkou řadu prostředků v různých cenových kategoriích, které lze 

pouţít. Instalace a zabudování těchto zařízení jsou velmi důleţitá, protoţe se od nich odvíjí 

funkčnost a spolehlivost celého systému. I velmi finančně nákladný systém je prakticky 

nepouţitelný, pokud ho neumíme správně nainstalovat a aplikovat, proto bychom měli tuto 

činnost přenechat zkušeným profesionálům. Často bývá pojem technická ochrana 

nahrazována termínem klasická, jelikoţ se s pouţitím některých prvků technické ochrany 
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můţeme setkat jiţ v dokumentech z 13. století, kdy například zdi hradů uţ tehdy plnily 

bezpečnostní funkci proti vniknutí nepřítele na chráněné území. [35, 38] 

5.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou jedním z typů technické ochrany. 

Historie pouţití je velmi dlouhá. Neustále dochází ke zdokonalování a modernizaci 

jednotlivých druhů MZS. 

Mechanické zábranné systémy perimetrické ochrany 

Někdy bývá tento druh ochrany nazýván jako obvodová, jelikoţ má chránit blízké okolí 

(obvod) chráněného objektu. Obvodem objektu nejčastěji rozumíme jeho katastrální hranice. 

Nejčastějším představitelem jsou ploty, zdi a další prvky, které musí být zabezpečeny. 

[5, 25, 38] 

Zdi - Musí být natolik pevné a bytelné, aby znemoţnily své přelezení, podlezení nebo 

podhrabání. Minimální výška zdi je 2,5 metrů a musí stát na podezdívce. [25, 38] 

Oplocení - Standardní výška oplocení je 1,8 metrů. Oplocení nesmí svým rozsahem, 

provedením, tvarem a pouţitým materiálem narušit charakter stavby a také nesmí ohroţovat 

bezpečnost osob. [5, 38] 

Druhy oplocení: 

Klasické drátěné oplocení – toto oplocení je vhodné na zahrady, standardní výška je 1,5 aţ 

2 metry (čtvercové pletivo, cyklonové pletivo). [34] 

Bezpečnostní oplocení – splňuje náročnější poţadavky na zabezpečení, u tohoto typu oplocení 

je obtíţnější přestřihávání, řezání a poráţení. Instaluje se do výšky aţ 2,5 metrů (pletivo 

z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení). [17, 35, 38] 

Vysoce bezpečnostní oplocení – pouţívá se pro ochranu velmi důleţitých průmyslových 

a vojenských objektů a vězeňských ústavů. Má speciální konstrukci a výplň, dosahuje výšky 

aţ 5 metrů (rovný plot). [17, 35] 
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Vrcholové zábrany – Tento druh mechanických zábran se nevyuţívá samostatně, ale vţdy 

v kombinaci s jiným systémem, nejčastěji jsou součástí oplocení (nástavce z ostnatého drátu, 

bariéry z ţiletkového drátu, pevné hroty, otočné hroty, atd.). [17, 35, 38]  

Podhrabové překážky – Při navrhování oplocení bývá častou a závaţnou chybou opomenutí 

prostoru pod plotem. Zde se pak nabízí pachateli moţnost plot podlézt, nebo podhrabat. 

Pokud tvoří prostor pod plotem měkké podloţí, je vhodné zde zabudovat podhrabové desky 

o šířce minimálně 1 metr, nebo zde umístit pevnou podezdívku, anebo ochranný ocelový rošt. 

[35, 38] 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky – K ochraně těchto částí je potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost, vytvářejí totiţ hranici mezi volně přístupným prostorem a prostorem 

kontrolovaným (brány, branky, závory, turnikety). Tyto prvky musí být do zdí a plotů pevně 

zabudovány. [35, 38] 

    

 

 

Visací zámky – Slouţí k uzamykání různým branek, vrat, které jsou součástí obvodu objektu. 

Visacím zámkům se také říká přenosné a na našem trhu je velké mnoţství druhů a provedení. 

Podle otevíracího mechanismu rozeznáváme zámky: 

Obyčejné  –  jsou vybavené odpruţenou závorkou. Klíč má jeden plný zub. 

Dozické – kromě závorky mají plochá stavítka a klíč má na svém zubu radiální zářezy, které 

odpovídají stavítkům. 

Motýlkové – zámek obsahuje závorku a stavítka, umoţňující oboustranné vedení zubem klíče. 

Obrázek 1: Podhrabová 

překáţka [32] 

Obrázek 1: Podhrabová 

překážka [32] 

Obrázek 2: Plot s ţiletkovým drátem [15] 
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Cylindrické – jedná se o zámky s cylindrickou vloţkou. Zámky mají nad sebou, buď válcová 

nebo kotoučová stavítka. 

Heslové – uzamykání se provádí bez klíče, natáčením heslových kotoučů. [25, 38] 

Petlice – Pouţívají se u většiny uzamykatelných systémů, kde je pouţit visací zámek. 

Kvalitní petlice jsou vyráběny z legované oceli. Slouţí ke spojení pohyblivé části dveří nebo 

oken a také k ochraně visacích zámků. [25, 38] 

    

 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Hlavním úkolem prvků plášťové ochrany je ztíţit a popřípadě znemoţnit vniknutí do 

chráněného prostoru v objektu, případně pachatele odradit. Mezi základní prvky plášťové 

ochrany patří, dveře, okna, mříţe, bezpečnostní fólie, atd. [5] 

Dveře – Jsou stavebním otvorem, který se pouţívá k oficiálnímu vstupu do objektu. Dveře se 

skládají ze dvou základních částí: zárubně neboli rámu dveří a dveřního křídla. [25, 38] 

Okna – Jedná se o veškeré prosklené plochy, které se nachází v plášti budovy a je důleţité je 

chránit, protoţe přestavují velké riziko pro vniknutí do objektu. [25, 38] 

Mříže – Mříţe patří k tradičním a hodně pouţívaným mechanickým zábranám. U mříţí je 

velmi důleţitá velikost jednotlivých ok a průřez pouţitého materiálu. Rozměry mříţového oka 

nemají být větší neţ 10 x 20 centimetrů. [25, 38] 

Obrázek 4: Visací zámek [29] 

 

Obrázek 3: Petlice [4] 
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Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Úkolem prostředků předmětové ochrany je ochrana hmotných předmětů, nejčastěji se 

jedná o peněţní hotovosti, různé historické mince, šperky, umělecká díla a ostatní cennosti. 

Mezi MZS předmětové ochrany patří například trezory, různé bezpečnostní skříně, ocelové 

skříně atd. [25] 

5.3.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový  systém 

Jde o soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, 

přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, jejichţ prostřednictvím je 

opticky nebo akusticky signalizováno na určeném místě narušení střeţeného objektu nebo 

prostoru. PZTS na rozdíl od MZS slouţí hlavně k informování a upozornění o tom, ţe se 

někdo buďto pokouší do chráněného prostoru dostat, anebo ţe se v něm jiţ nachází. 

[25, 39, 42] 

Stupně zabezpečení objektu 

Jednotlivé částí PZTS musí být klasifikovány a zařazeny do jednoho ze stupňů 

zabezpečení. Jednotlivé stupně uvádí norma ČSN EN 50131-1. Zařazení provádí nezávislá 

akreditovaná zkušebna, která vydává osvědčení nebo certifikát o zařazení do příslušného 

stupně. Stupně zabezpečení jsou čtyři a jsou uvedeny v tabulce 1. Zařazení do jednoho ze 

stupňů závisí na míře rizika, znalostmi útočníka o PTZS a jeho technickém vybavení. 

[5, 39, 42] 

 

Obrázek 6: Mříţe pevné [24] 

 

Obrázek 5: Nůţkové mříţe [31] 
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Stupeň Míra rizika Typ útočníka 

1 Nízké  Malá znalost PTZS, k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů. 

2 Nízké aţ střední  Útočník má určité znalosti o PZTS, k dispozici základní sortiment nástrojů a 

přenosných přístrojů. 

3 Střední aţ 

vysoké  

Útočník je obeznámen s PZTS, má úplný sortiment nástrojů a přenosných 

elektronických zařízení. 

4 Vysoké  Útočník má moţnost zpracovat podrobný plán vniknutí, má kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu důleţitých prvků v PZTS. 

 

Třídy okolního prostředí 

Norma ČSN EN 50131-1 dále také udává rozdělení okolního prostředí do čtyř tříd. Toto 

rozdělení je uvedeno v tabulce 2. 

 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I Prostředí vnitřní Vytápěná obytná nebo 

obchodní místa. 

- 5 ºC aţ + 40 ºC 

II Prostředí vnitřní všeobecné Přerušovaně vytápěná nebo 

nevytápěná místa (chodby, 

schodiště). 

- 10 ºC aţ + 40 ºC 

III Prostředí venkovní chráněné Prostředí vně budov, kde 

komponenty nejsou trvale 

vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky). 

- 25 ºC aţ + 50 ºC 

VI Prostředí venkovní všeobecné Prostředí vně budov, kde 

komponenty jsou trvale 

vystaveny vlivům počasí. 

- 25 ºC aţ + 60 ºC 

 

Součinnost jednotlivých částí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Aby PZTS správně fungoval a zajišťoval spolehlivé střeţení chráněného objektu, musí 

jednotlivé části na sebe správně navazovat. Na obrázku 7 je zobrazeno schéma 

zabezpečovacího řetězce, které znázorňuje provázanost a sounáleţitost jednotlivých prvků 

PZTS. 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení [25] 

 

Tabulka 2: Třídy okolního prostředí [9] 
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Senzory nebo také čidla jsou zařízení, která detekují narušení chráněného a střeţeného 

zájmu. Jsou napojena na ústřednu, která vyhodnocuje jejich případné změny. Čidel je spousta 

druhů, liší se vhodnosti pouţití, a také principem, na kterém fungují. Dnešní trh nabízí celou 

řadu různých čidel, která pracují na řadě fyzikálních principů a vyhodnocují různé změny. 

Čidla můţeme rozdělit podle různých hledisek. [25, 39, 42] 

Z hlediska své aktivity 

- aktivní – emitují do svého okolí nějaký druh energie a dle odezvy dokáţou detekovat útok, 

- pasivní – přijímají a vyhodnocují energii emitovanou okolím. [5] 

Z hlediska snímané oblasti 

- prostorová – reagují a detekují změny související s narušením chráněného prostoru, 

- směrová – reagují jen na narušení v určitém směru, 

- bariérová – reagují na narušení vyzařované snímací bariéry, 

- polohová – reagují na změnu polohy snímaného objektu. [5] 

 Z hlediska dosahu snímání 

 - pro vnitřní pouţití - s krátkým dosahem do 15 m, 

   - se středním dosahem do 50 m, 

   - s dlouhým dosahem nad 150 m.  

- pro venkovní pouţití - s krátkým dosahem do 50 m, 

   - se středním dosahem do 150 m, 

   - s dlouhým dosahem nad 150 m. [5]  

 

Obrázek 7: Schéma zabezpečovacího řetězce [6] 

 

PZTS 
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Z hlediska prostorového zaměření 

Obvodová ochrana – Je první částí ochrany, která střeţí narušení obvodu (perimetru) 

objektu. 

Patří zde: 

- Mikrofonické kabely – jakákoliv manipulace, namáhání nebo chvění mikrofonického kabelu 

se převádí na elektrický signál, který dále zpracovává vyhodnocovací jednotka. Také se zde 

pouţívá akustický odposlech, který blíţe určí charakter narušení. [25, 39] 

- Infračervené závory – jsou nejrozšířenějším typem venkovních perimetrických čidel. Ve 

střeţeném prostoru přijímač vysílá jeden či více infračervených paprsků a přijímač je přijímá 

a vyhodnocuje. V případě přerušení tohoto paprsku přijímač vyhlásí poplachový stav. 

Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem můţe být aţ 250 metrů. [25, 39, 42]  

- Mikrovlnné bariéry – vytváří elektromagnetické pole mezi vysílačem a přijímačem. Pokud 

dojde k přerušení tohoto pole, dojde k vyhodnocení a následnému vyhlášení poplachu. 

[25, 39,42] 

- Štěrbinové kabely – jedná se o koaxiální kabely, které jsou vţdy v páru. Jeden kabel 

vyzařuje a vytváří elektromagnetické pole, a druhý kabel změny tohoto pole vyhodnocuje. Při 

narušení tohoto pole osobou dojde k vyhlášení poplachu. [25] 

- Zemní tlakové hadice – jedná se o hydraulické podzemní čidlo. Skládá se ze dvou paralelně 

poloţených pruţných hadic v rozteči přibliţně 1 metr po celém obvodu pozemku. Tyto hadice 

jsou napuštěné nemrznoucí kapalinou, působí jako prostředí pro přenos změn tlaku, 

vyvolaného vnějším podnětem z okolí, aţ do místa vyhodnocení. Tyto změny tlaku jsou 

převáděny a elektrický signál. Délka jednoho úseku můţe být aţ 200 metrů. [25] 
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Plášťová ochrana – Signalizuje narušení pláště střeţeného objektu, konvenčních 

i nekonvenčních vstupních jednotek (balkónové dveře, okna, ventilace) a stavebních prvků 

(podlahy, střechy, stropy). 

Patří zde: 

- Magnetické kontakty – skládají se ze dvou částí: jazýčkový kontakt a permanentní magnet. 

V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem permanentního 

magnetu. Pokud se magnet oddálí, kontakt se rozepne a spustí se poplachové hlášení. [25] 

- Čidla na ochranu skleněných ploch – čidlo je připevněno přímo na plochu chráněného skla. 

Pokud dojde k jeho rozbití, hmotou skla se začne šířit vlnění specifického zvuku. Toto vlnění 

připevněné čidlo zachytí, vyhodnotí a popřípadě vyvolá poplach. [25] 

- Mechanické kontakty – jedná se o mikrospínače, které jsou speciálně upravené, aby je bylo 

moţno zabudovat do rámu proti západce zámku. Střeţí, zda je daný prostor uzamčen. Je 

vhodný pro prostory, které mají více moţných vstupů. [25] 

- Vibrační čidla – dokáţou detekovat proraţení stěny, nebo stavební konstrukce budovy. [25] 

- Poplachové fólie, tapety a poplachová skla – principem těchto čidel je vodič, nejčastěji 

tenký drátek, který je umístěn uvnitř nosiče. [25] 

Obrázek 9: Mikrovlnná bariéra [3] 

 

Obrázek 8: Štěrbinový kabel [19] 
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- Drátová čidla – představují jemná lanka z oceli, která jsou propojena s citlivým 

mikrospínačem. Drátová čidla jsou vhodná k zabezpečení velkých objektů, prostorů ventilace 

a inţenýrských sítí. [25] 

   

 

Prostorová ochrana – Střeţí vymezený prostor, nejčastěji uvnitř budov a ochraňuje ho před 

nedovoleným vniknutím a pohybem osob. [25] 

Patří zde: 

- Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR) – dle anglického pojmenování se často označují 

jako PIR čidla (Passive infra red sensor). Zachycují změny vyzařování v infračerveném 

pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. [25] 

- Ultrazvuková čidla – ke své činnosti vyuţívají část spektra mechanického vlnění nad 

pásmem, které je slyšitelné lidským uchem. Toto čidlo je aktivní, vysílač do svého okolí 

emituje vlnění o stálém kmitočtu a přijímač přijímá vlnění, které se v uzavřeném prostoru 

odrazilo od překáţek. Čidlo je v klidovém stavu, pokud přijímač vyhodnotí přijaté vlnění jako 

shodné s emitovaným. Pokud se ale ve střeţeném prostoru vyskytuje neţádoucí těleso, přijaté 

vlnění je jiné a tato změna vyvolá poplach. [25] 

- Mikrovlnná čidla – fungují na stejném principu jako ultrazvuková čidla, ale v kmitočtovém 

pásmu elektromagnetického vlnění. [5, 25] 

- Kombinovaná čidla – jsou označována také jako duální. Nejčastěji se jedná o kombinace 

čidel pasivních infračervených s ultrazvukovými a čidel pasivních infračervených 

Obrázek 11: Magnetický kontakt [20] 

 

Obrázek 10: Magnetický kontakt na okně [16] 
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s mikrovlnnými. Tyto kombinovaná čidla se pouţívají ke střeţení prostorů, kde jsou 

proměnlivé podmínky a tak by mohlo docházet k planým poplachům. [5, 25] 

U čidel se také dále rozlišuje jejich umístění. Prvním typem je umístění na viditelném 

místě. Takto umístěné čidlo má kromě střeţení chráněného prostoru odradit potenciálního 

útočníka, aby upustil od svého protizákonného jednání. Další umístění je skrytě, kdy je čidlo 

těţce odhalitelné, ale neplní preventivní odstrašující funkci. [5] 

Další funkcí, kterou jsou dnes vybavena praktický veškerá čidla, je tzv. antimasking. Tato 

funkce zabraňuje pachatelům vyřadit dané čidlo z činnosti buďto překrytím čidla, nebo 

nastříkáním například montáţní pěny na čidlo. Antimasking funguje tak, ţe čidlo nepřetrţitě 

střeţí blízký prostor před sebou. Základním typem je vysílání infračerveného záření 

infradiodou do prostoru před čidlo a jeho následné přijímání. Pokud je toto vysílané záření 

detekováno přijímací infradiodou, odrazilo se od předmětu, který zakrývá čidlo, a je vyhlášen 

sabotáţní poplach. [5] 

Předmětová ochrana – detekuje přítomnost neoprávněné osoby v blízkosti chráněného 

předmětu, nebo přímo nedovolenou manipulaci s tímto předmětem. [5] 

Patří zde: 

- Otřesová (seizmická) čidla – vyhodnocují a zpracovávají vlnění, které se šíří pevnými tělesy 

v případě jejich mechanickém nebo termickém opracovávání. Dnes tyto čidla zpracovávají 

signál digitálně. [25] 

- Čidla na ochranu uměleckých předmětů – pouţívají se k ochraně drahých a vzácných obrazů 

a koberců, které jsou umisťována ve výstavních síních, galeriích, muzeích atd. Výhodou je, ţe 

umoţňují nepřetrţitý provoz střeţení, to znamená i v době, kdy jsou galerie a muzea otevřena 

pro veřejnost. Tyto čidla dělíme na: 

Závěsová – Střeţený předmět je pomocí závěsného lanka zavěšen na hák čidla. Čidlo 

vyhodnocuje síly působící na hák a podle nastavené citlivosti vyhodnocuje i velmi malé 

pohyby střeţeného předmětu, pokus o jeho sejmutí i pouhý dotek. [25] 

Polohová – Jedná se o elektromagnetická nebo kontaktní čidla, která reagují na změnu polohy 

střeţeného předmětu. Vychýlením terčíku čidla, které se dotýká přímo střeţeného předmětu, 
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mimo stanovený rozsah se aktivuje magnetický kontakt a elektronikou čidla je vyhlášen 

poplach. [25] 

Ústředna je hlavní částí celého systému PZTS, zajišťuje jeho komplexní fungování. Mezi 

hlavní funkce, které plní patří: 

- přijímání a vyhodnocování signalů z čidel, 

- ovládá signalizační, přenosová, zapisovací a jiná zařízení, 

- zajišťuje součinnost systému, 

- zajišťuje napájení čidel a dalších prvků elektrickou energií, [5, 25] 

Ústředny rozdělujeme na základní čtyři typy: 

Smyčkové 

Tento typ je nejstarší. Nevýhodou smyčkových ústředen je sloţitá kabeláţ naopak 

výhodná je jejich pořizovací cena. Dříve se pouţívaly proudové smyčky, kdy v klidovém 

stavu protékal smyčkou proud a v případě poplachu rozpínací kontakt čidla smyčku přerušil 

a byl detekovaný zánik proudu. Tento typ ústředny byl ale nedokonalý a často docházelo 

k sabotáţím, kdy útočník smyčky zkratoval. [5] 

Dnes se pouţívají odporově vyváţené smyčky. Ústředna měří odpor ve smyčce, který je pro 

klidový stav stanoven. Pokud dojde k polachu nebo pokusu danou smyčku zkratovat, změní 

se odpor ve smyčce a ústředna následně vyhlásí poplach. [5] 

Sběrnicové 

Z těchto ústředen je vyvedena společná datová sběrnice, na kterou se čidla připojují. Ke 

své činnosti ústředna pouţívá standard RS 485, který přenáší data vyhovující rychlostí 

(aţ desítky kb/s) a to na vzdálenost aţ stovek metrů, velmi dobrá je i jeho odolnost proti 

vnějším vlivům a různým rušičům. Výhodou sběrnicových ústředen je jejich snadná instalace 

díky jednoduché kabeláţi, ale samotná čidla jsou sloţitější a finančně náročnější. [5] 

Hybridní 

O tento typ ústředny je na trhu dnes největší zájem. Hybridní ústředny představují určitou 

kombinaci a provázanost dvou předešlých typů. Na společnou sběrnici ústředny jsou 
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připojeny tzv. koncentrátory, které slouţí ke komunikaci s ústřednou. Na tyto koncentrátory 

jsou pak pomocí smyček připojena jednotlivá čidla. Kaţdý koncentrátor neustále monitoruje 

stav určitých čidel. Ústředna vysílá kontrolní dotazy do koncentrátorů a ti odesílají následně 

zpět odpověď, buďto ţe je vše v pořádku, anebo zašlou informaci, které čidlo vyhlásilo 

poplach. [5] 

Rádiové 

Rádiové ústředny jsou podobné sběrnicovým ústřednám. Rozdílem rádiových ústředen je 

pouţití rádiové sběrnice, která funguje v pásmu 433 MHz. Přenos informací probíhá 

poloduplexně, coţ znamená, ţe ústředna vyšle dotaz a adresované čidlo, které se nachází na 

příslušném kmitočtu, odešle odpověď. Velkou nevýhodou rádiových ústředen je moţnost 

jejich rušení a tím vyřazení z provozu. [5] 

Přenosové prostředky slouţí k transferu informací z ústředny do místa signalizace a zpět. 

Vmístě signalizase se nachází příslušné signalizační zařízení a to zajišťuje danou formu 

poplachového výstupu, a to: 

- Lokální signalizace – v případě narušení střeţeného prostoru je spuštěna akustická a optická 

signalizace poplachu. 

- Autonomní signalizace – v případě narušení střeţeného prostoru je akustická a optická 

signalizace vysílána stálé sluţbě, která se nachází ve střeţeném objektu, ta signalizaci 

vyhodnotí, a buďto přímo zakročí, nebo přivolá pomoc. 

- Dálková signalizace – tato signalizace se pouţívá u objektů, kde není přítomna fyzická 

ostraha, nebo se zde v určité době dne nikdo nevyskytuje. [5, 25] 

Doplňkové prostředky ústředen PZTS jsou zařízení, které jsou součástí krytu ústřesny nebo 

jsou umístěné externě, mimo ústřednu a jsou ovládáné řídícími výstupy ústředny. [25] 

- Akustická signalizace (sirény) – je jedním z nejčastěji instalovaných doplňkových 

prostředků. Umisťuje se jak ve venkovním, tak i vnitřním prostředí. Nejčastěji se signalizace 

umisťuje na průčelí střeţeného objektu, do výšky, kde se člověk nedostane ani za pouţití 

ţebříků. [25] 
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- Optická signalizace (světelný maják) – bývá součástí sirén a umisťuje se na jejich kryt. 

Doporučená barva optické signalizace je oranţová. Optická signalizace slouţí k identifikaci 

narušeného objektu i po ukončení akustické signalizace. [25] 

- Poplachová přenosová zařízení – tyto zařízení umoţňují přenést informaci o poplachu ve 

střeţeném objektu buďto majiteli objektu, nebo na pulty centralizované ochrany bezpečnostní 

sluţbě. Přenosové zařízení umí předat informaci i o tom, ve které části objektu došlo 

k poplachu. [25] 

Důleţitou součástí PZTS je i ovládací zařízení, které umoţňuje ovládání a nastavování 

PZTS, uvedení do stavů jako je stav střeţení, nebo klid. Mezi ovládací zařízení patří kódové 

klávesnice, čtečky karet, biometrická zařízení, blokovací a spínací zámky. Ovládací zařízení 

by mělo být jednoduché a snadno pochopitelné, aby nedocházelo k planým poplachům. [5] 

5.4 Ochrana majetku u nás a v zahraničí – soukromé bezpečnostní služby 

S problémem zabezpečení a ochranou objektů se setkáváme na celém světě. Jednotlivé 

země se od sebe liší dostupností moderní techniky a ostatních vymoţeností, které se k ochraně 

majetku pouţívají. Stejně jako u nás, tak i v zahraničí není v silách policie, aby zajišťovala 

bezpečnost majetku na celém území státu, a tak se touto problematikou zabývají SBS, které 

v posledních letech, a to hlavně u nás zaţívají obrovský rozmach. Sluţby, které tyto SBS 

nabízejí, se neustále díky přibývající konkurenci rozšiřují a zdokonalují. Velmi často se dnes 

realizuje napojení chráněného objektu na tzv. pult centralizované ochrany, který střeţí 

chráněný objekt nepřetrţitě na dálku tzv. on-line a v případě poplachu je na místo vyslána 

pohotovostní výjezdová skupina, která osobně daný poplach prověří. Důleţité je si uvědomit, 

ţe členové této výjezdové skupiny jsou v  podstatě obyčejní občané, a proto nemají ţádné 

významnější pravomoci na rozdíl například od příslušníků Policie České republiky. V České 

republice (dále jen ČR) prozatím neexistuje zákon, který by se problematikou SBS zabýval 

komplexně, i kdyţ se uţ řadu let připravuje. Provozování SBS je ţivnost jako kaţdá jiná, 

a proto se zřizuje dle ţivnostenského zákona. Pro srovnání SBS jsem si ze zahraničních zemí 

vybrala Slovensko a to proto, ţe dlouhou dobu tvořilo s Českou republikou jeden společný 

stát a obě tyto země toho mají hodně společného. 
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Česká republika 

Jak uţ jsem se zmínila, ČR prozatím nemá zákon o SBS. Ministerstvo vnitra připravuje 

tento zákon uţ pár let a moţná ţe jiţ v průběhu tohoto roku se návrhem zákona začne zabývat 

vláda. V ČR je přibliţně 1000 SBS, pro které svým způsobem neplatí ţádná pravidla, a proto 

je tento zákon určitě nutný. Navrhovaný zákon o soukromé bezpečnostní činnosti bude SBS 

rozdělovat do pěti kategorií: ostraha osob a majetku, činnost soukromých detektivů, převoz 

hotovosti a cenin, technická sluţba k ochraně osob a majetku a bezpečnostní poradenství. 

Zákon také stanoví podmínky pro získání licence k provozování těchto agentur, kterou bude 

vydávat Ministerstvo vnitra. Upraveny budou také podmínky, za kterých budou zaměstnanci 

agentur způsobilí k výkonu bezpečnostní činnosti (např. zdravotní a odborná způsobilost či 

spolehlivost). [30] 

Slovensko 

Provozování SBS se na Slovensku na rozdíl od ČR řídí zákonem č. 379/1997 Zz., 

o provozování soukromých bezpečnostních sluţeb a podobných činností, který vstoupil 

v účinnost dne 1. 1. 1998. Tento zákon byl velmi nutný, jelikoţ se na Slovensku SBS začaly 

uchylovat při jednání s některými svými klienty k nezákonnému a nevhodnému chování 

a nově vzniklý zákon začal tyto SBS regulovat. Zákon také uvádí všeobecné podmínky pro 

udělení licence k podnikání fyzických a právnických osob v tomto oboru. Zavedení tohoto 

zákona bylo určitě přínosem a způsobilo také zprůhlednění činnosti SBS. Odborníci, kteří se 

v ČR podílejí na podobě připravovaného zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, hledali 

rady a inspirace i u Slovenských sousedů, kde tento zákon platí jiţ řadu let a přináší pozitivní 

výsledky. [7, 30] 
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6 Domov pro seniory Ondráš  p.o. 

O domovy pro seniory je v dnešní době stále větší a větší zájem. Podle statistik dochází 

neustále ke stárnutí populace a bude tomu tak i nadále. Na grafu číslo 1, můţeme vidět 

procentuální vývoj, kolik z celkové populace v ČR budou zaujímat občané ve věku 65 a více 

let. Graf je vytvořen pro období let 2002 aţ 2050 a data jsou z Českého statistického úřadu. 

  

 

Senioři, kteří se dostanou do situace, kdy se sami o sebe nedovedou postarat a nemají 

poblíţ rodinu, která by se o ně postarala, stále častěji hledají útočiště právě v domovech pro 

seniory, kde chtějí v klidu a pohodě strávit zbytek svého ţivota. Podle § 49 zákona č. 

108/2006 sb., o sociálních sluţbách je domov pro seniory jedním ze zařízení sociálních sluţeb 

a poskytují se zde pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména 

z důvodu věku a  jejich situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. [45] 

6.1 Popis objektu a okolí 

Domov pro seniory Ondráš p.o. (dále jen DSO) se nachází ve městě Brušperk. Toto menší 

město se rozprostírá uprostřed mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem. Od 

Ostravy je vzdáleno přibliţně 20 km. Protéká jim řeka Ostravice, má okolo 3 980 obyvatel a 

spadá do územního obvodu okresu Frýdek-Místek. 
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Graf 1: Budoucí vývoj počtu obyvatel ve věku nad 65 let v ČR, 2002-2050 v % [11] 
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Objekt DSO je situován v centru města, v blízkosti se nachází zdravotní středisko, čerpací 

stanice a kolem budovy vede dosti frekventovaná silnice, která je hlavním dopravním 

spojením s  Ostravou. Objekt není oplocen, jelikoţ se v blízkosti nacházejí veřejné prostory a 

chodníky. Na obrázku12 je letecký snímek, na kterém je vidět umístění budovy, která je na 

obrázku označena číslem 1. 

 

 

 

Původně měla budova slouţit jako zdravotní středisko, poté bylo rozhodnuto, ţe zde bude 

domov pro seniory, který funguje jiţ od 1. 12. 1997. Budova má dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaţí (dále jen PP). V PP vyuţívá pronajaté prostory kadeřnice, manikérka a je 

zde i ordinace praktického lékaře. Ve dvou nadzemních podlaţích (dále jen NP) se rozkládá 

DSO. Kapacita DSO je 60 lůţek, aktuálně je DSO plně obsazen a v evidenci má dalších 

215 ţádostí o přijetí. Personál tvoří 35 interních a 3 externí zaměstnanců. 

6.2 Bezpečnostní prvky 

Po osobní návštěvě, prohlídce a konzultaci s vedoucí přímé péče DSO jsem zjistila 

následující skutečnosti. Bezpečnostních prvků, které mají budovu a klienty chránit před 

nedovoleným vniknutím a odcizením majetku, se zde moc nenachází a moţná i proto zde 

1 

Obrázek 12: Letecký snímek domova pro seniory [28] 
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v minulosti jiţ ke dvěma vloupáním došlo. Poprvé to bylo přes externí únikové schodiště, 

které je na obrázku 13. Toto únikové schodiště bylo po vloupání vybaveno vrátky, které na 

schodiště znemoţňují přístup, ale především plní preventivní odrazující funkci a vchodové 

dveře, které z tohoto schodiště vedou do budovy, byly opatřeny bezpečnostní klikou, která je 

na obrázku 14. 

  

 

Ke druhému vloupání byl pouţit zadní vchod, který je na obrázku 15. Tento vchod 

vyuţívají zaměstnanci, a také veřejnost pro vstup do PP, kde se nachází ordinace praktického 

lékaře, manikúra a kadeřnictví. Velkým problémem zde je, ţe ze suterénu se neoprávněná 

osoba přes schodiště nepozorovaně dostane do obou nadzemních pater. V obou případech, 

kdy došlo k neoprávněnému vniknutí do objektu, byly odcizeny kabelky s osobními doklady a 

hotovostí. Ani jeden případ nebyl objasněn a pachatel dopaden. 

Obrázek 14: Únikové schodiště [48] 

 

Obrázek 13: Bezpečnostní klika [48] 
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K předmětové ochraně je v DSO umístěna trezorová skříň, která se nachází v kanceláři 

ředitelky DSO. Jsou v ní uschovány různé cenné a důleţité dokumenty a také si zde mohou 

své cennosti a hotovost uschovat i klienti DSO. Kaţdému nově přijímanému klientovi je 

nabídnuta moţnost úschovy jeho cenností, peněţité hotovosti a ostatních cenností v trezorové 

skříni. Věci, které jsou převzaty do úschovy, musí být řádně označeny a jejich uloţení 

v trezoru je zapsáno do sloţního listu. Věci, které klient nepředá do úschovy DSO, si můţe 

uschovat ve svém pokoji, ale je si za ně plně zodpovědný.  Trezorová skříň se odemyká 

klíčem, který je uschován a přístup k němu má jen ředitelka DSO a vedoucí přímé péče. 

Trezorová skříň je zobrazena na obrázku 16. 

 

Obrázek 15: Zadní vchod [48] 

 

Obrázek 16: Trezorová skříň [48] 
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V DSO se také samozřejmě denně klientům aplikuje velké mnoţství léků. Tyto léky jsou 

uloţeny ve speciálních uzamykatelných skříních, které se nachází v sesternách obou NP. 

Klíče od těchto skříní má zdravotnický personál. 

Dalším bezpečnostním prvkem jsou vybaveny dveře do chodby, které se nacházejí před 

kaţdým pokojem klientů. Tyto dveře jsou opatřeny speciálním zámkem, který umoţňuje tyto 

vchodové dveře zevnitř uzamknout, a zvenčí se dveře dají odemknout pouze tzv. generálním 

klíčem. Tyto generální klíče jsou tři, má je ředitelka, vedoucí přímé péče a třetí je uschovaný 

jako náhradní. Pomocí těchto klíčů se lze dostat do všech místnostní v DSO. Na obrázku 

17 a 18 jsou tyto dveře se speciálním zámkem zobrazeny.  

 

 

Posledním bezpečnostním opatřením je reţimový prvek. Jedná se o knihu návštěv a knihu 

zaměstnanců. V době od 8 do 20 hodin jsou návštěvní hodiny, kdy za klienty DSO mohou 

přijít na návštěvu rodinní příslušníci a známí. Dle návštěvního řádu je kaţdý návštěvník DSO 

povinen do knihy návštěv uvést aktuální datum, jméno osoby, kterou jde navštívit, své jméno, 

dobu příchodu, dobu odchodu a podepsat se. Dále je povinen svou přítomnost osobně oznámit 

personálu na sesterně patřičného patra.   

Zaměstnanci při příchodu do zaměstnání zapíší do knihy zaměstnanců datum, své jméno, 

čas příchodu a podepíší se a při odchodu dopíšou čas odchodu. Tyto knihy pak umoţňují 

aktuální přehled o počtu osob v objektu a zpětně zkontrolovat, kdo se kdy a jak dlouho v DSO 

zdrţoval.  

Obrázek 17: Zámek u dveří do chodby [48] 

 

Obrázek 18: Zámek u dveří [48] 
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7 Bezpečnostní analýzy 

Bezpečnostní analýza je nástroj, který umoţňuje zkoumat daný objekt a odhalit jeho 

vnější i vnitřní slabiny a zranitelná místa. Také nám umoţňuje stanovit určité provázanosti 

a souvislosti, které s bezpečností objektu souvisí. Cílem bezpečnostní analýzy je identifikovat 

chyby a nedostatky, které mají negativní dopad na bezpečnost objektu a na základě výsledků 

analýzy se pak přijímají a realizují určitá nápravná opatření. V dnešní době existuje celá řada 

analýz, já budu na základě své praktické zkušenosti aplikovat Ishikawův diagram, analýzu 

FMEA a Kittsovu metodu. [36] 

7.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, nazývaný také jako rybí kost slouţí k provedení grafického 

modelování rizik. Tento diagram byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou. Grafické 

znázornění umoţní lépe se v celém procesu orientovat a odhalit moţné příčiny problémů 

i jejich případnou provázanost. V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány 

zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený problém (následek). Kaţdý zásadní faktor se dále 

analyzuje a hledají se dílčí příčiny. Na obrázku 19 je zobrazen Ishikawův diagram, kterým jsem 

se pokusila zobrazit určité příčiny a jejich následky, které mohou vést ke špatnému 

zabezpečení DSO a způsobit vloupání do objektu a následnou krádeţ. [36, 37] 

 

 
Obrázek 19: Grafické znázornění [48] 
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7.2 FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analýza selhání a jejich dopadů je postup 

zaloţený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který umoţňuje hledání dopadů 

a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. Tato analýza 

slouţí ke kontrole jednotlivých prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Představuje 

metodu tvrdého, určitého typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se 

především pro váţná rizika. K vypočtení rizika se pouţívá vzorec (1), do kterého se dosadí 

hodnoty z tabulky 3. [36, 37]  

 

R=P x N x H                          (1) 

 

Kde: 

R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závaţnost následků, 

H – odhalitelnost rizika.  

 

 

R Vypočítaná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51-100 Neţádoucí riziko 4 Těţký delikt, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoký delikt a škoda 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velmi nepravděpodobné 1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné během pár hodin 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitené do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitené (den a vice) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné 

 

Tabulka 3: Indexové hodnoty FMEA [36] 
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Na základě odhadu pravděpodobnosti vzniku a existence rizika, závaţnosti jeho následků 

a odhalitelnosti rizika byl proveden výpočet a jednotlivá vypočtená rizika jsou sestupně 

seřazena v tabulce 4.  

 

 Seznam rizik P N H Míra rizika Paretův 

princi 80/20 

1 Vniknutí přes okna v 1. PP 4 5 4 80 16,3 

2 Vniknutí přes zadní vchod 4 5 4 80 16,3 

3 Selhání lidského faktoru 5 4 4 80 16,3 

4 Vniknutí přes únikovou cestu 3 4 4 48 9,8 

5 Vniknutí přes okna v 1. NP 3 4 3 36 7,3 

6 Vniknutí přes balkón 3 3 4 36 7,3 

7 Únava materiálu 3 3 4 36 7,3 

8 Pachatel z řad návštěvníků 3 2 4 24 4,9 

9 Vyzrazení zásadních informací 2 2 4 16 3,3 

10 Ztráta klíčů 1 3 4 12 2,4 

11 Pachatel z řad zaměstnanců 1 3 4 12 2,4 

12 Ukrytí pachatele v objektu 1 3 3 9 1,8 

13 Vniknutí přes hlavní vchod 3 3 1 9 1,8 

14 Moţnost získání kopie klíče 1 2 4 8 1,6 

15 Pachatel z řad klientů 1 1 4 4 0,8 

16 Ozbrojená loupeţ 1 2 1 2 0,4 

    ∑ 492 100,0 

 

Analýzu FMEA jsem doplnila o Paretův princip 80/20, který stanoví, ţe 80 % následků je 

způsobeno 20 % příčin. Pomocí Paretova principu byla vypočítaná rizika rozdělena na 

přijatelná a nepřijatelná. V grafu 2 je sestaven Paretův diagram doplněn Lorenzovou křivkou. 

Výpočtem byly stanoveny všechny hodnoty míry rizika (R) a jejich celková suma označena za 

100%. Jednotlivým rizikům pak bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální 

vyjádření, tedy kumulativní četnost. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno 

od nejvyšších hodnot, aţ do celkového součtu 80 %. Graf je svislou černou čárou rozdělen na dvě 

poloviny, z nichţ v první polovině pod čísly 1-7 jsou identifikované rizikové události, které 

spadají do stanoveného limitu 80 %, ty byly vyhodnoceny jako rizika nepřijatelná, která vyţadují 

provedení nápravných opatření. [36] 

Tabulka 4: Vypočtená míra rizika a Paretův princip [48] 
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7.3 Kittsova metoda 

Metoda G. W. Kittse je určena pro hodnocení závaţných zdrojů rizik prostřednictvím tzv. 

„Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím“. Tato karta je zobrazena v tabulce 5. V nadpisu 

karty je uvedeno nebezpečí a způsob ohroţení tímto nebezpečím. V řádcích jsou pak vypsány 

parametry hodnocení a ve sloupcích body příslušející jednotlivým parametrům. V posledním 

sloupci je součtem bodů označeno skóre. Tato metoda se vyznačuje jednoduchým postupem 

hodnocení rizik, minimálními teoretickými znalostmi a naopak velkými znalostmi 

posuzovaného systému. [36, 37] 

Výpočet Kittsovy metody se provádí pomocí koeficientu R, který získáme ze vzorce (2). 

          

               (2) 

Kde: 

A – počet osob vystaveným nebezpečí, 

B – závaţnost, 

C – počet úrazů, ke kterým za těchto podmínek došlo, 

D – četnost ohroţení, 
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E – názor vedení. 

Podle výsledného koeficientu R je pak určena nutnost provést nápravná opatření. 

R (1, 2, 3, 4) – Rozhodnutí provést nebo neprovést nápravná opatření bude ovlivněno 

především dalšími faktory, které s posuzovaným objektem souvisejí. 

R (5, 6, 7) – Rozhodnutí neprovést ţádná nápravná opatření musí být schváleno vedením 

podniku. 

R (8, 9, 10) – Nutno provést okamţitou nápravu. 

R (11, 12) – Kritická situace, bezprostřední ohroţení ţivota, nutnost zastavení provozu, 

vyřazení z činnosti. 

 

 

V následující tabulce 6 je doplněno bodové ohodnocení parametrů k jednotlivým rizikovým 

událostem. Parametry A – D jsem doplnila dle vlastního uváţení a na základě informací získaných 

během osobní prohlídy DSO. Parametr E byl doplněn dle názoru ředitelky DSO. 

 

 

 

Tabulka 5: Karta pro hodnocení ohroţení nebezpečím [37] 
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Riziková událost A B C D E 

Vniknutí přes okna v 1. PP 2 4 0 5 7 

Vniknutí přes okna v 1. NP 9 5 0 5 5 

Vniknutí přes balkón 3 5 0 5 5 

Vniknutí přes hlavní vchod 9 3 0 1 3 

Vniknutí přes zadní vchod 9 7 1 6 9 

Vniknutí přes únikovou cestu 9 7 1 6 8 

Ukrytí pachatele v objetku 9 3 0 1 4 

Ozbrojená loupeţ 9 2 0 1 1 

Pachatel z řad zaměstnanců 9 3 0 6 3 

Pachatel z řad klientů 3 4 0 6 4 

Pachatel z řad návštěvníků 3 4 0 6 5 

Vyzrazení zásadních informací 3 3 1 2 2 

Únava materiáklu 9 5 1 6 4 

Ztráta klíčů 6 4 1 6 5 

Moţnost získání kopie klíče 9 3 0 3 5 

Selhání lidského faktoru 1 4 1 6 7 

 

Na grafu 3 jsou výsledné hodnoty vypočtených koeficientů R jednotlivých rizikových 

událostní. Podle výsledků Kittsovy metody mezi nejzávaţnější rizikové události patří:  

- Vniknutí přes okna v 1. NP, 

- vniknutí přes zadní vchod, 

- vniknutí přes únikovou cestu, 

- únava materiálu. 

 

 

 

Tabulka 6: Bodové ohodnocení [48] 
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Po porovnání a verifikaci výsledků obou analýz jsem došla k závěru, ţe nejrizikovějšími 

událostmi, které mohou vést k neoprávněnému vniknutí do objektu DSO a následnému vzniku 

škod jsou: vniknutí přes okna v 1. NP, vniknutí přes zadní vchod, vniknutí přes externí 

únikovou cestu a únava materiálnu. Tyto výsledné události je potřeba brát v úvahu při 

navrhování inovativního řešení v následující částí mé bakalářské práce. 
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8 Inovativní návrh zabezpečení 

Navrhované inovativní řešení musí jednak splňovat bezpečnostní poţadavky, které 

vyplývají z analýz, ale také musí být ekonomicky přijatelné. Při navrhování zabezpečení by 

mělo být splněno pravidlo ALARA. Tato zkratka se skládá ze slov (As Low As Reasonably 

Achievable) coţ v překladu znamená „tak nízké, jak je rozumně dosaţitelné“. To znamená, ţe 

náklady vynaloţené na pořízení zabezpečovacího zařízení musí být úměrné k hodnotě 

chráněného majetku. V praxi by tedy cena zabezpečení neměla přesáhnout 10 % z ceny 

chráněného majetku, ve výjimečných případech 15 %. Po konzultaci s ředitelkou DSO 

a propočtu hodnoty vybavení DSO byla stanovena hodnota chráněných aktiv na 700 000 Kč 

a to znamená, ţe navrhované zabezpečení by nemělo přesáhnout částku 70 000 Kč. 

8.1 Návrh 1 

Současná úroveň zabezpečení DSO není moc vysoká. Tento návrh by měl zabránit 

vniknutí osob do objektu DSO hlavně v nočních hodinách, kdy je v prostorách objektu noční 

klid a pohybuje se zde minimální počet personálu. Při následujícím popisu jednotlivých 

navrhovaných změn a zařízení je pro lepší přehlednost a rozdílnost popisováno kaţdé podlaţí 

zvlášť.  

1. Podzemní podlaží 

Toto podlaţí je v nočních hodinách nejzranitelnější. Nepohybuje se zde ţádný personál 

a nachází se zde jiţ zmiňovaný zadní vchod, kterým uţ jednou ke vloupání do objektu došlo 

a který i podle výsledků provedených analýz je velmi rizikový. Dalším důleţitým faktem je, 

ţe z 1. PP se dá bez jakýchkoliv překáţek po schodišti dostat do nadzemních pater. Jako 

důleţité prostory, které představují pro potencionálního pachatele velké lákadlo, byly po 

konzultaci s ředitelkou DSO v tomto podlaţí zvoleny ordinace praktického lékaře, 

rehabilitace, kotelna a dvě garáţe. V tomto podlaţí navrhuji umístění 12 detektorů, z toho 

10 pasivních infračervených kombinovaných, které dokáţou detekovat pohyb i zvuk a dále 1 

detektor kouře a jeden detektor úniku plynu, které budou instalované v kotelně pro detekci 

případného poţáru, nebo úniku plynu. 
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1. Nadzemní podlaží 

V 1. NP se nacházejí pokoje klientů DSO, zázemí personálu (sesterny, kanceláře) 

a stravovací prostory. Také jsou zde dvoje únikové dveře, které vedou na externí únikové 

schodiště. Tyto únikové dveře byly analýzami vyhodnoceny jako rizikové. A přes tyto dveře 

jiţ v minulosti k nedovolenému vniknutí do objektu a následné krádeţi došlo. V tomto patře 

se osoby pohybují nepřetrţitě, takţe umístění čidel na chodby není moţné. Proto jsem 

jednotlivé místnosti v patře rozdělila na ty, kde se osoby vyskytují trvale a kde ne. 

V prostorách, kde se osoby nevyskytují trvale, navrhuji, aby byla okna opatřena bezdrátovými 

magnetickými kontakty otevření oken/dveří a umístění těchto magnetických kontaktů 

navrhuji i na únikové dveře. Pro prostory hlavního vchodu navrhuji instalaci pasivního 

infračerveného detektoru a pasivními infračervenými kombinovanými detektory by bylo 

vhodné opatřit i chodbu u východu na atrium a chodbu u výdejní jídelny. Prostory jídelny také 

doporučuji opatřit pasivním infračerveným detektorem. 

2. Nadzemní podlaží 

Ve 2. NP se vyskytují opět pokoje klientů, kanceláře a zázemí personálu. Největším 

rizikem jsou zde dvoje únikové dveře, které vedou na externí únikové schodiště, a proto 

navrhuji na tyto dveře instalaci magnetických detektorů otevření oken/dveří.  

Umístění všech navrhovaných detektorů a magnetických kontaktů je zobrazeno v příloze 5-7. 

V tabulce 7 je zobrazena kalkulace uvedeného inovativního řešení, uvedené ceny jsou pouze 

orientační. 

JA – 80MB bezdrátový magnetický detektor otevření oken/dveří 

Tento bezdrátový magnetický detektor zobrazený na obrázku 20 od firmy Jablotron lze 

doplnit i přídavným rozpínacím senzorem. Napájen je z baterie a velmi praktické je jeho 

barevné provedení kromě klasické bílé barvy také v hnědé. [22] 

JA-80L Bezdrátová interní siréna 

 Bezdrátová interní siréna je jedním z dalších komponent firmy Jablotron řady OASIS, 

kterou ve své kalkulaci navrhuji. Její vyuţití je velmi rozmanité. V kombinaci s bezdrátovým 

kouřovým a plynovým detektorem, které zde navrhuji, upozorní výrazným dvouminutovým 
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houkáním na nebezpečí poţáru. Má prosvětlené tlačítko pro nastavení funkcí a je napájená ze 

sítě. Tato siréna je na obrázku 21. [19] 

JA-80P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

Tento detektor, jehoţ schéma je zobrazeno na obrázku 22 slouţí k detekci pohybu osob 

v interiéru budov. Detekční charakteristiku lze měnit pouţitím alternativní čočky. Odolnost 

proti falešným poplachům je volitelná ve dvou stupních. [23]  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Magnetický 

kontakt otevření oken/dveří 

[28] 

 

Obrázek 21: Siréna do zásuvky [19] 

 

Obrázek 20: PIR detektor [23] 
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Produkt Ks/m/Bal. Cena za kus s DPH Cena celkem 

Ústředna OASIS 1 2 640 Kč 2 640 Kč 

Aku ústředny 1 280 Kč 280 Kč 

Vysílač GPRS 1 4 500 Kč 4 500 Kč 

Klávesnice 1 1 600 Kč 1 600 Kč 

Bezdrátový modul 1 2 520 Kč 2 520 Kč 

Telefonní komunikátor 1 2 400 Kč 2 400 Kč 

PIR detektor pohybu 3 1 200 Kč 3 600 Kč 

PIR detektor kombi 12 2 160 Kč 25 920 Kč 

Kouřový detektor 1 1 500 Kč 1 500 Kč 

Detektor úniku plynu 1 1 670 Kč 1 670 Kč 

Mag. det. otevření dveří, oken 13 180 Kč 2 340 Kč 

Siréna do zásuvky 2 350 Kč 700 Kč 

Instalační materiál 1 200 Kč 200 Kč 

Montáţ technologie   10 000 Kč 

Doprava   500 Kč 

Celkem s DPH   60 370 Kč 

 

8.2 Návrh 2 

U tohoto návrhu jsem postupovala tak, ţe hlavním cílem není předejít pohybu 

neoprávněné osoby v objektu DSO, ale zabránit vniknutí do důleţitých místností, kde mohou 

způsobit nemalé škody. Tento návrh je vhodný jak pro noční, tak i pro denní provoz DSO, 

kdy se v celém objektu vyskytuje mnoho lidí. 

1. Podzemní podlaží 

V tomto podlaţí byly za rizikové prostory určeny, jak uţ bylo zmíněno ordinace 

praktického lékaře, rehabilitace, kotelna a dvě garáţe. Do těchto rizikových prostor navrhuji 

instalaci pasivního infračerveného detektoru. Před vstupem do místností bude nainstalovaná 

čtečka karet, kartou se daný prostor pomocí čipové karty zabezpečí aktivací čidla do stavu 

střeţeno a uzamknutím zámku. Před vstupem do chráněné místnosti se pomocí čipové karty 

daný prostor odstřeţí, to znamená, ţe zámek u dveří se odemkne a čidlo se vypne. Jako 

Tabulka 7: Kalkulace navrhovaného zabezpečení č. 1[48] 
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v předešlém návrhu i zde doporučuji do prostor kotelny instalaci kouřového detektoru a 

detektoru úniku plynu. 

1. Nadzemní podlaží 

Mezi rizikové prostory byly v tomto podlaţí určeny tři kanceláře a dvě sesterny. I zde 

navrhuji tak jak v podzemním podlaţí umístění pasivních infračervených detektorů a čtečky 

karet. V tomto podlaţí se také nachází dvanáct pokojů s klienty. Do těchto pokojů navrhuji 

umístit panik tlačítka, které by klienti v případě nějakého napadení, nebo výskytu neţádoucí 

osoby mohli pouţít k přivolání pomoci, na základě poplachu, který by toto tlačítko na sesterně 

vyvolalo.  

2. Nadzemní podlaží 

V tomto podlaţí byly za rizikové místnosti určeny dvě sesterny a dvě kanceláře. Tyto 

místnosti opět navrhuji vybavit pasivními infračervenými detektory a před vstupy do těchto 

místností instalaci čtečky karet. Dále se v tomto podlaţí nachází osmnáct pokojů s klienty, 

kde také navrhuji umístění panik tlačítko pro případné přivolání pomoci. Umístění 

navrhovaných čidel je opět zobrazeno v příloze 8-10.  

Bezkontaktní čtečka karet 

Na obrázku 23 je bezkontaktní čtečka karet od firmy Proxpoint Plus, kterou bych 

doporučila, jednak kvůli montáţe této čtečky, která je snadná, a také variability umístění. 

Čtečku je moţné umístit jak na kovové sloupky, tak na stěnu. [33] 

Panik tlačítko 

Panik tlačítko JA-188J od firmy Jablotron je určeno pro bezdrátovou aktivaci paniky, 

nebo tíšňového poplachu. Lze jej také pouţít jako dálkový ovládač pro zajištění/odjištění 

zabezpečovacího systému, nebo k dálkovému ovládání jiných zařízení. Monitoruje stav vybití 

baterie. Panik tlačítko je na obrázku 24. [21] 
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Bezkontaktní karta 

Bezkontaktní karty, které navrhuji k ovládání zabezpečených prostor v návrhu č. 2 je dnes 

na trhu velká řada. Nemusí se jednat přímo o karty, ale i o různé klíčenky, hodinky 

a přívěsky, například zobrazené na obrázcích 25 – 27, záleţí na přáních a finančních 

moţnostech investora.  

         

 

 

 

 

Obrázek 24: Čtečka karet [33] 

 

Obrázek 23: Panik tlačítko [21] 

 

Obrázek 27: Přívěšek [14] 

 

Obrázek 26: Hodinky [14] 

 

Obrázek 25: Klíčenka [14] 
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Produkt Ks/m/Bal. Cena za kus s DPH Cena celkem 

Digitální PIR detektor pohybu 16 450 Kč 7 200 Kč 

Bezkontaktní čtečka  15 600 Kč 9 000 Kč 

Bezkontaktní karta 35 80 Kč 2 800 Kč 

Ústředna s klávesnicí LCD 1 6 000 Kč 6 000 Kč 

Bezpečnostní zámek elektrický 15 850 12 750 Kč 

Kouřový detektor 1 1 500 Kč 1 500 Kč 

Detektor úniku plynu 1 1 670 Kč 1 670 Kč 

Siréna do zásuvky 2 350 Kč 700 Kč 

Panik tlačítko 30 100 Kč 3000 Kč 

Aku, trafo, kryt + tampr ústředny 1 2 000 Kč 2 000 Kč 

Vysílač GPRS + anténa + AKU 1 3 000 Kč 3 000 Kč 

Signální siréna interiérová 80 dB 2 200 Kč 400 Kč 

Instalační materiál  4 200 Kč 800 Kč 

Kabeláţ venkovní FTP kat. 6 250 12 Kč 3 000 Kč 

Kabeláţ CYKY 3Cx1,5 10 9 Kč 90 Kč 

Kabelová trasa vedení 1 2 300 Kč 2 300 Kč 

Chránička kabelů 200 15 Kč 300 Kč 

Montáţ 1 12 000 Kč 12 000 Kč 

Doprava  1 500 Kč 500 Kč 

Celkem s DPH   69 010 Kč 

 

Obě navrhovaná inovativní řešení nezabrání pachateli vniknutí do objektu, ale umoţní 

včas takovýto pokus odhalit a upozornit na něj. Součástí kalkulace není napojení objektu na 

pult centralizované ochrany, v případě zájmu investora se však dá realizovat. Jednorázová 

cena napojení na pult centralizované ochrany závisí na velikosti a sloţitosti chráněné objektu. 

Poté se za samotné výjezdy pohotovostní hlídky v případě poplachu cena uhrazuje buďto 

paušálně jednou za měsíc, anebo jednorázově vţdy při výjezdu pohotovostní hlídky. 

Tabulka 8: Kalkulace navrhovaného zabezpečení č. 2 [48] 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout zabezpečení sociálního zařízení prostředky 

technické ochrany. Nejprve jsem se zabývala právními předpisy a normami, které s touto 

problematikou souvisejí, a jejich stěţejní částí jsem zde uvedla. Další část byla věnována 

prostředkům k ochraně osob a majetku. Zde jsem se zabývala fyzickou ochranou. Nejprve 

jsem popsala její jednotlivé druhy a následně jsem se podrobněji zabývala prostředky 

technické ochrany, které jsou pro tuto bakalářskou práci zásadní. Také jsem se zmínila 

o soukromých bezpečnostních sluţbách, které se dnes k ochraně osob a majetku hojně 

vyuţívají a porovnala jsem soukromé bezpečnostní sluţby v České republice a na Slovensku.  

V praktické části bakalářské práce jsem se zabývala konkrétním objektem, a to Domovem 

pro seniory Ondráš p. o. v Brušperku. Nejprve jsem tento objekt a jeho okolí detailně popsala 

a zmínila jsem se o aktuální úrovni zabezpečení a krádeţích, ke kterým zde v minulosti došlo. 

Dále jsem po konzultaci s ředitelkou DSO vypočetla výši chráněného majetku na 700 000 Kč. 

 Následně jsem realizovala analýzy, kterým předcházelo provedení grafického znázornění 

rizikových událostí a jejich následků pomocí Ishikawova diagramu, který umoţní lépe si 

představit určité provázanosti v objektu, které spolu souvisejí a mohou vést k neţádoucímu 

následku, kterým je krádeţ v DSO. Dále jsem provedla dvě analýzy, první byla analýza 

selhání a jejich dopadu FMEA doplněná o Paretův princip a Lorenzovu křivku. Druhou 

analýzou byla Kittsova metoda. Výsledky obou analýz jsem vzájemně porovnala 

a  verifikovála a na základě vyhodnocení výsledků jsem určila čtyři rizikové události, které 

mohou vést ke krádeţím v DSO, jsou to vniknutí přes okna v 1. NP, vniknutí přes zadní 

vchod, vniknutí přes externí únikovou cestu a únava materiálu.  

Poslední část této bakalářské práce byla věnována inovativnímu řešení, kdy jsem se 

pokusila navrhnout dva způsoby zabezpečení objektu DSO, před nedovoleným vniknutím 

a pohybem osob. Kalkulace prvního návrhu vyšla na 58 450 Kč a druhého návrhu na 69 010 

Kč. V obou dvou případech jsem splnila ekonomické pravidlo ALARA, které stanoví, ţe 

náklady vynaloţené na pořízení zabezpečovacího zařízení by neměly být více neţ 10 % 

z ceny chráněného majetku. 

Cíl mé bakalářské práce byl splněn, realizace celé této práce byla pro mne náročná, ale téţ 

zároveň velkým přínosem a prováděla jsem ji s velkým zájmem. 
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Seznam zkratek 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable (tak nízké, jak je rozumně dosaţitelné) 

ČR  Česká republika 

DSO  Domov pro seniory Ondráš p.o. 

EZS  Elektrický zabezpečovací systém 

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

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  Nadzemní podlaţí 

PIR  Passive infra red sensor (pasivní infračervený detektor) 

PP  Podzemní podlaţí 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

SBS  Soukromá bezpečnostní sluţba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Podhrabová překáţka [32] ....................................................................................... 9 

Obrázek 2: Plot s ţiletkovým drátem [15] ................................................................................. 9 

Obrázek 3: Visací zámek [29] .................................................................................................. 10 

Obrázek 4: Petlice [4] ............................................................................................................... 10 

Obrázek 5: Nůţkové mříţe [31] ............................................................................................... 11 

Obrázek 6: Mříţe pevné [24] ................................................................................................... 11 

Obrázek 7: Schéma zabezpečovacího řetězce [6] .................................................................... 13 

Obrázek 8: Štěrbinový kabel [19] ............................................................................................ 15 

Obrázek 9: Mikrovlnná bariéra [3] ........................................................................................... 15 

Obrázek 10: Magnetický kontakt na okně [16] ........................................................................ 16 

Obrázek 11: Magnetický kontakt [20] ..................................................................................... 16 

Obrázek 12: Letecký snímek domova pro seniory [28] ........................................................... 23 

Obrázek 13: Únikové schodiště [48] ........................................................................................ 24 

Obrázek 14: Bezpečnostní klika [48] ....................................................................................... 24 

Obrázek 15: Zadní vchod [48] ................................................................................................. 25 

Obrázek 16: Trezorová skříň [48] ............................................................................................ 25 

Obrázek 17: Zámek u dveří [48] .............................................................................................. 26 

Obrázek 18: Zámek u dveří do chodby [48] ............................................................................ 26 

Obrázek 19: Grafické znázornění [48] ..................................................................................... 27 

Obrázek 20: Magnetický kontakt otevření oken/dveří [28] ..................................................... 36 

Obrázek 21: Siréna do zásuvky [19] ........................................................................................ 36 

Obrázek 22: PIR detektor [23] ................................................................................................. 36 

Obrázek 23: Čtečka karet [33] ................................................................................................. 39 

Obrázek 24: Panik tlačítko [21] ............................................................................................... 39 

Obrázek 25: Hodinky [14] ........................................................................................................ 39 

Obrázek 27: Klíčenka [14] ....................................................................................................... 39 

Obrázek 26: Přívěšek [14] ........................................................................................................ 39 

 

 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150793
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150794
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150795
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150796
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150797
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150798
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150799
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150800
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150801
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150802
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150803
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150804
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150805
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150806
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150807
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150808
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150809
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150810
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150811
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150812
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150813
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150814
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150815
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150816
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150817
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150818
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321150819


47 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení [25] ........................................................................................ 12 

Tabulka 2: Třídy okolního prostředí [9] ................................................................................... 12 

Tabulka 3: Indexové hodnoty FMEA [36] ............................................................................... 28 

Tabulka 4: Vypočtená míra rizika a Paretův princip [48] ........................................................ 29 

Tabulka 5: Karta pro hodnocení ohroţení nebezpečím [37] .................................................... 31 

Tabulka 6: Bodové ohodnocení [48] ........................................................................................ 32 

Tabulka 7: Kalkulace navrhovaného zabezpečení č. 1[48] ...................................................... 37 

Tabulka 8: Kalkulace navrhovaného zabezpečení č. 2 [48] ..................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151193
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151194
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151195
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151196
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151197
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151198
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151199
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151200


48 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Budoucí vývoj počtu obyvatel ve věku nad 65 let v ČR, 2002-2050 v % [11] ........... 22 

Graf 2: Paretův diagram [48] ................................................................................................... 30 

Graf 3: Vypočtené hodnoty koeficientu R [48] ........................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151384
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151385
file:///C:\Documents%20and%20Settings\M�cha%20Mojm�r\Plocha\060R201204_MAC768_MACHOVA.docx%23_Toc321151386


49 

 

Seznam příloh  

Příloha 1: Pohled na DSO zepředu [48] 

Příloha 2: Pohled na DSO zprava [48] 

Příloha 3: Pohled na DSO zezadu [48] 

Příloha 4: Pohled na DSO zleva [48] 

Příloha 5: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 1. PP návrh č. 1[48] 

Příloha 6: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 1. NP návrh č. 1[48] 

Příloha 7: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 2. NP návrh č. 1[48] 

Příloha 8: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 1. PP návrh č. 2[48] 

Příloha 9: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 1. NP návrh č. 2[48] 

Příloha 10: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 2. NP návrh č. 2[48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

11 Přílohy 

 

Příloha 1: Pohled na DSO zepředu [48] 

 

Příloha 2: Pohled na DSO zprava [48] 

 

 

 

 



51 

 

Příloha 3: Pohled na DSO zezadu [48] 

 

Příloha 4: Pohled na DSO zleva [48] 

 

 



52 

 

 Příloha 5: Schéma umístění navrhovaných zabezpečovacích zařízení 1. PP návrh č. 1[48] 

 

Legenda: 
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Bezdrátový PIR detektor kombinovaný 

Detektor kouře 
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