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ANOTACE 

 
TOMKOVÁ, Kamila. Zabezpečení domova seniorů prostředky technické ochrany objektů. 

Bakalářská práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb, 2013, 44 s., Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav 

Veselý. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením bezpečnostních rizik a navrţením inovativního 

řešení ochrany konkrétního domova pro seniory. Úvod je zaměřen na právní předpisy a 

technické normy související s problematikou ochrany majetku. Následuje teoretická část 

objasňující základní druhy ochrany. Podrobněji uvádí prvky technické ochrany, která je pro 

celou práci stěţejní. Praktická část obsahuje popis aktuálního zabezpečení objektu a analýzu 

bezpečnostních rizik. V závěru práce jsou uvedeny dva inovativní návrhy zabezpečení objektu 

určené k minimalizaci nejzávaţnějších rizik včetně ekonomického zhodnocení.  
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ANNOTATION 

 

TOMKOVÁ, Kamila. Security of the House of seniors by the means of object technical 

protection.Bachelor thesis: Ostrava, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of the 

Safety Engineering, Department of the Security Services, 2013, 45 s., Thesis supervizor Ing. 

Václav Veselý. 

 

This bachelor thesis is concerned with the evaluation of security risks and proposing 

innovative solutions to protect individual house of seniors. Introduction is focused on 

legislation and technical standards related to issues of property. Follows the theoretical part 

explaining the basic types of protection. Detail the elements of the technical protection, which 

is crucial for the whole thesis. The practical part contains a description of the security object 

and analyzing security risks. Finally there are the two innovative proposals security facility 

designed to minimize the most serious risks, including economic evaluation.  
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1 Úvod 

Nejen hlad a ţízeň, ale i pocit bezpečí je dle Maslowovy pyramidy jednou ze 

základních potřeb člověka. Pokud někomu tento pocit dlouhodobě chybí, můţe to negativně 

ovlivňovat celý jeho ţivot. Intenzivnější vnímání ohroţení mají důchodci, ţeny, nebo 

obyvatelé velkoměst většinou na základě informací předávaných veřejnými sdělovacími 

prostředky. Kaţdý občan naší republiky si ale musí uvědomit, ţe není povinnost ani v silách 

státu zajistit jeho naprostou bezpečnost. Kaţdý subjekt si za svoji bezpečnost odpovídá sám a 

záleţí jen na něm, jakým způsobem svůj majetek ochrání před pachateli. Samozřejmě záleţí 

na hodnotě chráněného majetku, situování a funkce objektu, finančních moţnostech a dalším. 

Dříve byl kladem důraz na mechanické zábranné systémy, elektronické zabezpečovací 

systémy se začaly více pouţívat aţ po druhé světové válce, kdy byl náhlý rozmach nových 

technologií. Dalším historickým mezníkem zabezpečovacích prvků byla politická změna naší 

republiky, s níţ přišlo uvolnění trhu. Bohuţel od konce dvacátého století stoupá i kriminalita. 

To vedlo k tomu, ţe jsou vyráběny stále dokonalejší elektronické zabezpečovací systémy a na 

dnešním trhu existuje nepřeberné mnoţství nabídek.  

Domov pro seniory Hvězda, kterým se v této práci zabývám, je skutečný. Kvůli 

zajištění bezpečnosti je však pouţit fiktivní název a není uvedena přesná adresa. Toto zařízení 

sociálních sluţeb jsem několikrát navštívila a při konzultacích s ředitelkou organizaci získala 

potřebné informace. Z nich vychází praktická část práce.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit aktuální zabezpečení domova, pomocí metod 

analýzy bezpečnostních rizik nalézt nejzávaţnější rizika, která by mohla vést k ohroţení 

objektu. Dále dle teoretických a praktických poznatků navrhnout inovativní opatření 

k minimalizaci těchto rizik.  

Úvodní část poukazuje na právní předpisy a technické normy související 

s problematikou ochrany majetku. Následující teoretická kapitola objasňuje základní druhy 

ochrany, přičemţ se zaměřuje na prvky technické ochrany. Praktická část obsahuje popis 

aktuálního zabezpečení domova a analýzu bezpečnostních rizik. V závěru práce jsou uvedeny 

dva inovativní návrhy zabezpečení objektu určené k minimalizaci nejzávaţnějších rizik 

včetně ekonomického zhodnocení.  



 

 
 

2 Rešerše 

Moje bakalářská práce vychází z více informačních zdrojů. Jsou to nejen odborné 

publikace, ale také poznámky z přednášek předmětů související s problematikou ochrany a 

zabezpečení majetku. Určitou inspirací pro mě byla spousta bakalářských a diplomových 

prací, která vyšla na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inţenýrství.  

Mezi nejvýznamnější zdroje, ze kterých budu čerpat při vypracovávání bakalářské práce, patří 

uvedené publikace. 

 

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

PA ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

Publikace se detailně zabývá mechanickými zábrannými systémy obvodové, plášťové i 

předmětové ochrany. Budu z ní čerpat hlavně v teoretické části zabývající se rozdělením a 

popisem mechanických zábranných systémů.  

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

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

Druhá publikace od stejného autora pojednává v menší části o druzích ochrany, v té hlavní o 

elektronických zabezpečovacích systémech, které jsou pro mou práci klíčové.  

KŘEČEK, Stanislav a kol. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. druhé. Blatná: 

Cricetus, 2003, 351 s. ISBN 80-902-9382-4.  

Publikace se zabývá problematikou elektronické zabezpečovací signalizace, systémů 

průmyslové televize a v menší míře i mechanickými zábrannými systémy. Při mé práci z ní 

budu čerpat v celé teoretické části, hlavně při popisu funkcí elektronických zabezpečovacích 

systémů.  

 

PATÁK, J. a kol: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality, 2000, 

Nakladatelství Armex Praha, ISBN 80-86244-13-X 

Tento učební text mi poslouţí jako základní přehled celé teoretické části, tedy mechanického 

zabezpečení a elektronických bezpečnostních systémů.  

 

LOŠŤÁKOVÁ, Alexandra. Technická zařízení pro ochranu osob a majetku. Vydání 

první. Ústí nad Labem: Integrovaná střední škola, 1994. 



 

 
 

Tato publikace popisuje technická zařízení pouţívající se pro zabezpečení majetku. Budu z ní 

vycházet hlavně při rozdělování druhů ochrany a v kapitole „Kamerové systémy“.  

 

3 Vybrané právní předpisy a technické normy související 

s ochranou osob a majetku 

 

V České republice (dále jen ČR) neexistuje komplexní právní předpis, který by 

souhrnně řešil problematiku zabezpečení objektu. Proto musíme vycházet z mnoha právních 

norem.  

3.1 Ústava České republiky 

Jedná se o soubor právních norem s nejvyšší právní silou. Ústava ČR byla přijata 

Českou národní radou dne 16. 12. 1992 a ve sbírce zákonů je vyhlášena jako ústavní zákon č. 

1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Česká republika je v ní definována jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát zaloţený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Ústava se skládá z VIII hlav a úvodního prohlášení – Preambule. [1] 

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

způsoby, které stanoví zákon.“[1] 

Čl. 2 (4) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“[1] 

Tyto věty lze shrnout tím, ţe občan můţe činit vše, co mu není zákonem zakázáno a státní 

orgán nemůţe činit nic, co není výslovně zákonem uloţeno. [2] 

3.2 Listina základních práv a svobod 

Je součástí ústavního pořádku České republiky. Skládá se z VI hlav. Vymezuje 

základní lidská práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Listina základních práv a svobod deklaruje tyto zásady: 

 Kaţdý je způsobilý mít práva (čl. 5). 

 Kaţdý má právo na ţivot (čl. 6). 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena (čl. 7). 

 Osobní svoboda je zaručena (čl. 8). 



 

 
 

 Kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno, na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného ţivota a na ochranu před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneuţíváním údajů o své osobě (čl. 10). 

 Kaţdý má právo vlastnit majetek (čl. 11). 

 Obydlí je nedotknutelné (čl. 12). 

 Právo zaručení listovního tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, s 

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

podobným způsobem (čl. 13). 

 Svoboda pohybu a pobytu je zaručena (čl. 14). 

 Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny (čl. 17). [3] 

3.3 Občanský zákoník 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k 

naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti 

vlastnictví.  

§ 126 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. [5] 

3.4 Trestní zákon 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. K dosaţení účelu trestního zákona 

jsou vyuţívány prostředky: pohrůţka trestu, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Dále 

popisuje okolnosti vylučující protiprávnost. [6]  

3.5 Trestní řád 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. [7] 

Pro práci soukromých bezpečnostních sluţeb a obecně práv občanů při ochraně osob a 

majetku je důleţitý zejména § 76 Zadržení osoby podezřelé. Uvádí, ţe kdokoliv můţe 

osobu, která byla přistiţena při trestném činu, zadrţet, je-li to nezbytné třeba k zajištění její 

totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen zadrţenou osobu 

neprodleně odevzdat státnímu zástupci vyšetřovateli, vyhledávacímu orgánu, orgánu policie, 



 

 
 

nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je 

třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [2] 

3.6 Zákoník práce 

Upravuje pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli.[8] Stanovuje zaměstnavateli povinnosti vytvářet podmínky pro nezávadné, 

bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí. Toto prostředí má vytvářet prostřednictvím 

vhodné struktury bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a opatřením pro prevenci, vyhledávání 

a odstraňováním rizik. To jsou opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Dále je povinností zaměstnavatele vyhledávat rizika, zjišťovat jejich 

zdroje a stanovovat vhodná opatření k odstranění těchto rizik. [9] 

3.7 Zákon o sociálních službách 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 

nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči, podmínky 

pro vydání oprávnění k poskytování sociálních sluţeb, výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních sluţeb, inspekci poskytování sociálních sluţeb a předpoklady pro výkon činnosti v 

sociálních sluţbách. Sociální sluţby se poskytují jako sluţby pobytové, ambulantní nebo 

terénní. Pobytovými sluţbami se rozumí sluţby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

sluţeb. 

 § 49 V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.  

 § 50 V domovech se zvláštním reţimem se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Sluţby obsahují tyto základní činnosti:  

       a) poskytnutí ubytování, 

       b) poskytnutí stravy, 

       c) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 



 

 
 

       d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

       e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

       f) sociálně terapeutické činnosti, 

       g) aktivizační činnosti, 

       h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 

                                                               [10] 

3.8 Technické normy 

Technické normy nejsou obecně závazné, stanovují však důleţité parametry či 

vlastnosti výrobku. Normy, které níţe uvádím, souvisí se zabezpečením objektu a stanovují 

poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů.  

 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Tato norma určuje poţadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříţí a okenic. Vztahuje se na následující způsoby 

otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) 

a navinování jakoţ i na pevné konstrukce. Určuje poţadavky na odolnost stavebního výrobku 

proti vloupání. [11] 

 

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

systémy 

Norma stanoví systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Systémové 

poţadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s 

jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [12] 

 

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

systémy  

Tato evropská norma uvádí poţadavky na napájecí zdroje pouţívané jako části poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma zahrnuje také 

zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se instalují ve vnitřních 



 

 
 

a venkovních prostředích. Tato norma stanoví poţadavky, funkční kritéria a zkušební postupy 

a stupně zabezpečení na napájecí zdroje pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů. [13] 

 

ČSN EN 50132-5 (334582) Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích  

Norma stanovuje základní poţadavky technických parametrů na přenosové systémy uţívané v 

systémech CCTV zahrnujících vysílací zařízení, přenosový kanál a přijímací zařízení pro 

analogový přenos. Stanovuje také metody pro ověření splnění těchto parametrů. Norma je 

určena především výrobcům zařízení pro přenos videosignálu v systémech CCTV a dále 

zkušebnám pro ověřování splnění technických poţadavků na tato zařízení. [14] 

 

4 Základní druhy ochrany  

Jedině vzájemnou kombinací a provázaností všech druhů ochrany je moţno vytvořit 

efektivní zabezpečovací systém objektu. [15] Pro mou práci je nejvýznamnější technická 

ochrana, proto jí věnuji více prostoru a zabývám se jí podrobněji.  

4.1 Klasická ochrana 

Představuje vývojově nejstarší typ ochrany. K zajištění příslušného objektu 

pouţijeme taková mechanická zařízení, která jej umoţní spolehlivě ochránit. Jde zejména o 

vytváření různých zábran, znemoţňujících zpravidla odcizení či zničení cenných předmětů, 

výrobků, zboţí, zařízení, anebo vytvářejících takové překáţky, které by pachateli značně 

ztíţily dosaţení jeho cíle. Mnohdy bývá chápána jako zcela postačující ochrana proti 

vloupání, přestoţe mechanické zábrany mohou být hodnoceny jedině z hlediska času, po který 

vydrţí odolávat napadení. Z toho důvodu musí být prostředky klasické ochrany vţdy 

kombinovány s ostatními druhy ochrany a vzájemně se s nimi doplňovat a podporovat. [16] 

4.2 Režimová ochrana 

Je souborem organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění 

poţadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

chráněného objektu. V praxi jde o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob po objektu, pro 

manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a vyuţívání zabezpečovacích systémů, výkon 

sluţby ostrahy objektu, klíčové reţimy atp. Reţimová opatření lze dělit na vnější a vnitřní. 



 

 
 

Vnější se týkají především vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu. Vnitřní se 

zabývají zejména dodrţováním bezpečnostních směrnic. [16] 

4.3 Fyzická ostraha 

Tak jako je klasická ochrana základem kaţdého systému ochrany, je fyzická ostraha 

jeho završením. [16] Lze ji provádět vlastními silami, stráţnými, zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních sluţeb, případně policií či armádou. Jedná se o ochranu nákladnou, ale velice 

aktivní a efektivní. Na její úrovni závisí výsledná účinnost všech ostatních druhů ochrany. 

[15] 

4.4 Technická ochrana 

Její hlavní funkce spočívá v tom, ţe velmi rychle reaguju na změny vyvolané 

pachatelem a na základě těchto změn, indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí 

v činnosti síly, schopné v další činnosti pachateli zabránit a dopadnout jej prakticky ještě před 

dokonáním protispolečenského jednání. Technická ochrana v rámci zabezpečení objektů 

velmi účinně doplňuje dosavadní bezpečnostní systém. [16] 

Plní především dva základní úkoly – podporuje ochranu klasickou a maximálně zefektivňuje 

fyzickou ostrahu. [15] 

Technická ochrana objektů se z hlediska prostorového zaměření dělí: 

 Obvodová ochrana signalizuje narušení obvodu objektu, který většinou tvoří jeho 

katastrální hranice (plot, zeď). Lze si ji představit jako první bariéru, která můţe svým 

způsobem odradit pachatele od jeho záměru napadnout objekt či jeho postup zpomalit 

a včas předat informaci o narušení této ochrany k dalšímu opatření.  Téměř vţdy jde o 

venkovní technické prostředky speciálně vyráběné pro tento účel.  

 Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště objektu (mechanické překáţky), při níţ 

je detekováno jakékoliv narušení vstupních jednotek. V tomto případě se vţdy 

zabýváme individuálním stavebním objektem, ať uţ je to celá budova nebo vyčleněný 

komplex místností a prostor ve větším objektu. 

 Prostorová ochrana signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru. 

Pachatel jiţ vnikl do vnitřních prostor chráněného objektu. Prostředky této ochrany 

signalizují nebo znesnadňují narušení chráněného prostoru (místnosti, chodeb, 

schodiště).  



 

 
 

 Předmětová ochrana signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného 

předmětu jak v případ jeho napadení, tak i při neoprávněné manipulaci s tímto 

předmětem či úschovným místem. Typická je ochrana trezorů nebo sbírkových 

předmětů.  

Kombinací těchto typů ochrany se vytváří tzv. vícestupňová ochrana. [16] 

4.4.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanická ochrana objektů a majetku je stará jako lidstvo samo. Hrady, tvrze, 

mříţe vţdy zabraňovaly poškození nejen před válkami, ale i proti zlodějům. Stavby plotů 

kolem osad pak představovaly zřizování mechanických zábranných systémů k ochraně 

bezpečnosti proti útoku, zabezpečení zdraví, ţivota a majetku obyvatel. Úkolem i dnešních 

mechanických zábranných systémů je ztíţit nebo prakticky zcela znemoţnit pachateli jeho 

vniknutí do chráněného prostoru. Obecně lze ale konstatovat, ţe kaţdý mechanický zábranný 

systém je překonatelný. Odlišují se však navzájem mnoţstvím vynaloţené energie a času při 

jejich překonávání. [17] K jednotící identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti slouţí 

pyramida bezpečnosti znázorněna na obrázku č. 1. Je zaměřena výhradně na certifikované 

výrobky mechanických zábranných systémů a udává míru odolnosti proti vloupání. [18] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Pyramida bezpečnosti [18] 

 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jedná se o skupinu vnějších mechanických zábran, které jsou zřízeny mimo vlastní 

chráněný objekt na okolní volné ploše. Zpravidla vytvářejí právní hranici pozemku. Jedná se o 

oplocení či ohrazení okolního pozemku včetně branek, závor, propustí a podobně, které mají 

omezit či zabránit přístup neţádoucích osob na chráněné území. [17] 



 

 
 

 Zdi  

Musí zabránit nebo aspoň znesnadnit přelezení, podlezení nebo podhrabání. Toho dosáhneme, 

bude – li zeď pevná o minimální výšce 2,5 m stojící na podezdívce. [17,19] 

 Ploty  

Aby maximálně ztíţily pokusy o nedovolené vniknutí, musí poskytovat účinnou ochranu proti 

přelezení, proniknutí, podlezení, podkopání a musí být mechanicky pevné. [19] 

Dělíme je na: 

a) Klasické drátěné oplocení – dosahuje výšky 1,5 – 2 m, je lehce překonatelný a pouţívá 

se k ochraně méně významných objektů (například zahrady, parky). Řadíme sem 

čtvercové, cyklonové a svařované pletivo, které je znázorněno na obrázku č. 2.  

 

Obr. č. 2: Svařované pletivo [25] 

b) Bezpečnostní oplocení – instaluje se do výšky 2,5 m, splňuje náročnější poţadavky na 

zabezpečení ohraničených prostor především tloušťkou a druhem pouţitého materiálu 

(ocel, beton). Do této kategorie patří pletivo z vlnitého drátu, oplocení ze ţiletkového 

drátu, mříţové oplocení nebo pevná bariéra. [20] 

c) Vysoce bezpečnostní oplocení – zajišťuje ochranu průmyslových a vojenských 

objektů, vězeňských ústavů a dalších oblastí s vysokou rizikovostí. Vysoká účinnost je 

dána speciální konstrukcí dosahující aţ 5 m. Do této skupiny řadíme rovné vysoce 

bezpečnostní ploty a speciální zakřivené ploty. [20] 

 

 Podhrabové překážky  



 

 
 

Při stavbě plotu se nesmí zapomínat na moţnost jeho podkopání či podlezení. V případě 

měkkého podloţí je nutností plot doplnit podhrabovými deskami o minimální šířce 1 metr, 

pevnou podezdívkou nebo ochrannými ocelovými rošty. [20] 

 Průchozí prvky zdí a plotů  

Při projektování obvodových bariér musíme počítat s umístěním vstupů a vjezdů do 

chráněného objektu. Vytvářejí hranici mezi volně přístupným prostorem a prostorem 

kontrolovaným, proto jim musíme věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o branky, závory, 

turnikety. Tyto prvky musí být pevně a bezpečně usazeny do zdí a plotů. [17,20] 

 

 Vrcholové zábrany 

Tento prvek ochrany nebývá uţíván samostatně, ale vţdy v kombinaci s jiným mechanickým 

zábranným prostředkem. Má odstrašit pachatele a zabránit tak vniknutí do chráněných 

objektů. Jedná se o konstrukce z ostnatého drátu, z ţiletkového drátu (viz obrázek č. 3) nebo 

pevné hroty na vrcholu plotů či zdí. [17,20] 

 

Obr. č. 3: Vrcholová zábrana ţiletkovým drátem [24] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Jejich základní úloha je ztíţit a prakticky znemoţnit vniknutí do chráněného prostoru 

v objektu nebo pachatele od této činnosti odradit. Plášť objektu je tvořen stavebními prvky 

budov a otvorovými výplněmi. [20] 

 Stavební prvky budov 

Důleţitými prvky plášťové ochrany objektů jsou i stěny, podlahy, stropy a střechy budov, 

které bývají často opomíjené. Jejich odolnost proti narušení závisí především na pouţitém 



 

 
 

materiálu. Z tohoto hlediska můţeme rozlišit dva typy staveb: lehké, jejichţ bezpečnost je 

velmi nízká (sádrokarton) nebo pevné, které nabízejí několik druhů odporové odolnosti. [20] 

 Otvorové výplně 

Stavební otvory v objektu stále představují potencionální nebezpečí, protoţe bez kvalitního 

zajištění se snadno překonávají.  

Otvorové výplně objektů lze rozdělit do skupin: 

 

a) Vstupní otvorové výplně (dveře) 

Z grafu č. 1 vyplývá, ţe nejčastějším způsobem vniknutí pachatele do objektu je 

hlavními dveřmi.  

 

 

Legenda:  

35 Hlavní dveře 

31 Okno 

10 Dveře z chodby 

  5 Zadní dveře 

  4 Mříţ  

  2 Plot  

  2 Okenice 

  1 Sklep  

  7 Jiný způsob 

 

 

Graf č. 1: Způsoby vniknutí do objektu (v %) [20] 

 

Dveřní prostor musíme proto vnímat jako nedělitelný celek, ke kterému patří dveřní 

křídlo, uchycení dveří, zárubeň, 

dveřní zadlabací zámek, cylindrická 

vloţka a vrchní dveřní kování, jak 

je znázorněno na obrázku č 4.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Popis dveřního prostoru [20] 

 

Zárubeň (rám dveří) je buď dřevěný, v současné době se však zhotovují spíše zárubně 

ocelové. Mají výhodu oproti dřevěným v tom, ţe závěsy jsou k rámu přivařeny. Na jejich 

správné montáţi je závislá odolnost proti násilnému překonání roztaţením v prostoru 

zamykacích systémů.  

Dveřní křídlo je tvořeno pevnou rovnou deskou, která se nesmí prohýbat v ţádném místě. 

Musí být opatřeno nejlépe třemi závěsy. Dalším dílem je uzamykací systém, tvořený 

zadlabacím zámkem s bezpečnou klíčovou sestavou a chráněným kováním.  

Dveřní zámky z hlediska umístění dělíme: 

- Zadlabací - zámek je ukryt uvnitř a nepřečnívá přes plochu desky křídla 

- Vrchní – montáţ se provádí na vnitřní stranu dveří a nezeslabuje tloušťku 

dveřního křídla [20] 

Bezpečnostní dveře mají zvýšenou odolnost proti proraţení, prořezání a páčení. Mají nejméně 

tři bytelné závěsy, rozšířený počet uzamykacích a zajišťujících míst po celém obvodě 

dveřního křídla a nejméně dva uzamykací zámky. [17,20] 

 

b) Okna a balkónové dveře 

Ze statistik mnoţství vniknutí do objektů zasklenými stavebními otvory vyplývá, ţe 14% 

pachatelů vniká do objektu okny (zejména v přízemí). Přesto jsou stále poněkud opomíjena. 

Z bezpečnostního hlediska je důleţité, aby byly vţdy zajištěny a uzavřeny tak, aby se 

zabránilo jejich otevření bez pouţití násilí. Konstrukce oken můţe být otevíratelná nebo 



 

 
 

neotevíratelná. Pro zvýšení bezpečnosti oken se pouţívají tvrzená skla, skla s bezpečnostní 

fólií, vrstvená skla nebo také instalace uzamykacího systému (obr. 5). Aţ druhotným 

zabezpečením jsou mříţe a rolety. [20] 

 

Obr. č. 5: Uzamykatelná okenní klika [21] 

c) Mříže 

Představují jednu z nejstarších mechanických zábran zejména ploch otvorových výplní.  U 

mříţí je důleţitá velikost ok a pouţitý materiál. Velikost mříţového oka má být dle poznatků 

pojišťoven maximálně 10 x 20 cm. Rozmanitost umístění mříţí znesnadňuje jejich 

standardizaci, při jejich výrobě a instalaci se vychází z poţadavků zákazníka a zkušeností 

výrobců. Dva typy vyráběných mříţí jsou zachyceny na obrázcích č. 6 a 7. [17,20] 

  

     

Obr. č. 6: Nůţková mříţ [22]    Obr. č. 7: Navíjecí mříţ [23]  

  



 

 
 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Chrání prostředky, které jsou konečným místem pro úschovu finančních hotovostí, 

šperků, cenností, dokumentů a podobně. Proto musí být na nejvyšším stupni bezpečnosti. 

Patří sem trezory, trezorové skříně, příruční pokladny, bezpečnostní schránky, ohnivzdorné 

skříně. [17,20] 

4.4.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

Elektronické zabezpečovací systémy (dále jen „EZS) jsou poplachové systémy pro 

detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střeţených objektů.  

Kaţdý EZS je sloţen z několika prvků, které plní svoje specifické funkce a v komplexu 

vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec, jehoţ schéma je na obrázku č. 8. Jde o soubor čidel, 

hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových, zapisovacích a ovládacích 

zařízení, které opticky nebo akusticky signalizují na určeném místě narušení chráněného 

objektu nebo prostředku. [16, 17] 

 

 

Obr. č. 8: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [16] 

 

Důleţitým kritériem pro zatřídění příslušného prvku EZS jsou stupně zabezpečení, které 

stanovují poţadavky na výbavu a funkci jednotlivých částí systému. Stupně jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. 

  



 

 
 

  Tabulka č. 1: Stupně zabezpečení [31] 

Stupeň Míra rizika Druh objektů Předpokládaný typ narušitele 

1 nízké byty, vilky, garáţe 
s malou znalostí EZS, omezený 

sortiment dostupných nástrojů 

2 nízké aţ střední 
obchody, sklady, 

obchodní domy 

určité znalosti EZS, disponující 

základním sortimentem 

nástrojů a přístroji 

3 střední aţ vysoké 

peněţní ústavy, 

klenotnictví, prodejny 

zbraní 

se znalostí EZS, úplný 

sortiment nástrojů a přístrojů 

4 vysoké 

sklady výbušnin, 

atomové elektrárny, 

státní pokladny 

podrobný plán vniknutí 

s prostředky pro náhradu prvků 

EZS 

 

EZS se dělí dle několika dalších hledisek. Podle způsobů předání poplachového signálu 

rozlišujeme systémy se signalizací lokální, autonomní, dálkovou. Způsob předání signálu je 

znázorněno na obrázku č. 9. 

 

Obr. č. 9: Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu[16] 

 

Ústředna EZS je funkční celek, který plní hlavně tyto úkoly: 

 Přijímá a vyhodnocuje signály přicházející od detektorů 

 Zajišťuje napájení elektrickou energií 

 Přijímá a vyhodnocuje signály z ovládacích prvků 

 Rozhoduje o reţimu systému 

 Ovládá poplachové, signalizační a doplňkové zařízení 

 Umoţňuje diagnostiku EZS  

Klasifikujeme je podle způsobu připojování smyček k čidlům jako kabelové, rádiové a 

hybridní. [31] 



 

 
 

 

Kabelové ústředny 

Propojení jednotlivých prvků k ústředně je realizováno vyuţitím kabelů. Výhoda tohoto typu 

je ve vyšší spolehlivosti a snadnější diagnostice. 

Dle realizace připojení čidel: 

a) Smyčkové  

- nejstarší způsob připojení, smyčkou rozumíme skupinu čidel, které jsou 

propojeny společným vedením a na výstupu ústředny vyhodnocovány 

společným signálem. Smyčková ústředna vyuţívá odporově vyváţených 

smyček, podle počtu smyček rozlišujeme malé, střední a velké 

b) Sběrnicové  

- způsob propojení prvků k ústředně pomocí společné datové komunikační 

            sběrnice, kaţdé čidlo má svou unikátní adresu 

c) Hybridní 

- kombinace smyčkových a sběrnicových systémů [31] 

 

Rádiové ústředny  

Jedná se o systém sběrnicového typu, kdy je komunikační sběrnice realizována bezdrátově – 

rádiově. Pracovní frekvence je většinou v pásmu 433 MHz nebo 868 MHz. Výhodou této 

kategorie je snadná instalace prvků a variabilita rozmísťování prvků v případě pozdějších 

změn. Nevýhodou můţe být rušení systému nebo odposlech komunikace. [31] 

 

Hybridní ústředny 

Je to alternativa ústředen umoţňující kombinaci připojení jak pomocí klasických kabelových 

vstupů, tak bezdrátových adresovatelných prvků. [31] 

 

Čidlo (detektor) je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny, které jsou příznakem 

narušení střeţeného objektu, prostoru nebo na neţádoucí manipulaci s chráněným předmětem. 

Čidlo reaguje vysláním poplachového signálu nebo zprávy. Existuje mnoho druhů čidel, 

dělíme je podle několika hledisek. [16,17] 

 

Dle požadavku na napájení elektrickou energií: 

 nenapájená – pro svou funkci nevyţadují napájení elektrickou energií 



 

 
 

 napájená – pro svou funkci vyţadují napájení elektrickou energií 

 

Dle hlediska vyzařování energie: 

 aktivní – generuje do svého okolí určitou formu energie 

 pasivní – vyuţívají energie emitované okolím 

 

Dle dosahu pro vnitřní použití čidla: 

 s krátkým dosahem – do 15 m 

 se středním dosahem – do 50 m 

 s dlouhým dosahem – nad 50 m 

 

Dle dosahu pro vnější použití čidla: 

 s krátkým dosahem – do 50 m 

 se středním dosahem – do 150 m 

 s dlouhým dosahem – nad 150 m 

 

Dle charakteru střežené oblasti: 

 prostorová – reagují na jevy související s narušením střeţeného prostoru 

 směrová – reagují jen v definovaném směru 

 bariérová – reagují na narušení bariéry 

 polohová – reagují na změnu polohy chráněného objektu [16,17] 

 

Dle způsobu umístění ve střežené oblasti: 

 perimetrická – střeţí vnější hranici areálu 

 plášťová – chrání vnější hranici objektu 

 prostorová – střeţí vnitřní prostor objektu 

 předmětová – chrání důleţité předměty v objektu [31] 

 

 

Dle fyzikálního principu využívaného k detekci: 

 Elektromechanické – patří k nejstarším detekčním prvkům, reagují na mechanické 

změny vyvolané pachatelem, které jsou transformovány fyzikálním převodem na 

veličinu výstupní. Patří sem: 



 

 
 

a) Magnetická čidla 

- jde o nejrozšířenější kontaktní čidla, jsou tvořeny jazýčkovým kontaktem a 

permanentním magnetem. V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé 

sepnut magnetickým polem permanentního magnetu. Při aktivaci oddálením 

magnetu se kontakt rozepne, a tím způsobí poplachové hlášení. Je vhodný pro 

střeţení dveří a oken. 

b) Tenzometrický snímač 

- vyhodnocuje změnu odporu způsobenou změnou geometrických rozměrů 

vlivem deformace pouţitého měrného prvku, jsou určena pro střeţení 

uměleckých a jiných významných předmětů. Patří sem závěsové a váhové 

detektory. 

c) Poplachové fólie, tapety a skla 

- jedná se o pasivní destrukční detektory pracující na principu přerušení 

vodivého prvku pokrývající plochu střeţené skleněné výplně. 

d) Pasivní kontaktní detektory rozbití skla 

- detekční prvek je piezoelektrický senzor, pro vyhodnocování signálu se 

pouţívá porovnání frekvence kmitání, vyvolaného mechanickým namáháním 

v důsledku destrukce skla. Vhodné pro ochranu dveří a okenních rámů.  

e) Nášlapné koberce 

- jsou tvořeny dvěma elektricky vodícími vrstvami oddělenými izolačními 

rozpěrkami, při vstupu na rohoţ dochází k propojení obou vodivých vrstev a 

k aktivaci. [16, 31] 

 

 Elektroakustické – princip spočívá v přeměně zvukových vln v elektrické signály, 

které jsou vyuţívány jako impuls pro spuštění poplachu. Do této kategorie řadíme: 

a) Akustické detektory tříštění skla 

- pasivní jsou bezkontaktní čidla, vyhodnocující charakteristický akustický efekt 

vznikající při a po rozbití skleněné plochy. 

- aktivní vyhodnocují změny signálu způsobené chvěním a otřesy skla při 

rozbití, pracují v ultrazvukové nebo infračervené oblasti. [31] Jeden z typů 

těchto detektorů je vyobrazen na obrázku č. 10.  



 

 
 

 

Obr. č. 10: Akustický detektor tříštění skla INDIGO [34] 

b) Otřesové mikrofonní kabely 

- čidla se instalují na pevný podklad, jehoţ vibrace snímají prostřednictvím 

vhodného akustického měniče a elektronicky vyhodnocují charakteristiky 

přijatého frekvenčního spektra. Umisťují se na riziková místa průchodu 

pláštěm budov, např. zdi či rámy dveří. [16] 

c) Ultrazvukové detektory 

- detekují pohyb narušitele v prostoru v rozsahu rychlosti 0,2 – 4 m/s na 

základně vyhodnocování změny amplitudy signálu. Signál je generován 

v oscilátoru, zesílen a vyslán s konstantní amplitudou do chráněného prostoru. 

Odraţený signál je v přijímacím mikrofonu přeměněn na elektrický signál. [31] 

 

 Elektromagnetické – vyhodnocují změny elektromagnetických vln. Řadí se sem: 

a) Mikrovlnné detektory 

- skládají se z vysílače, přijímače a vyhodnocovací elektroniky. Mikrovlny jsou 

částečně odráţeny zdivem a betonem, procházejí však sádrokartonem, 

dřevěnými stěnami, dveřmi a sklem. Odraţené vlny jsou přijímány a 

porovnávány s frekvencí vysílání. Jestliţe v chráněném prostoru není ţádný 

pohybující se objekt, rovná se odráţená frekvence vysílací frekvenci. Je určen 

ke střeţení vnitřních prostorů, zejména s vysokým stupněm ohroţení. [19] 

b) Pasivní infračervená čidla (dále jen „PIR) 

- patří v současné době k nejrozšířenějším druhům čidel. Kromě pouţití jako 

čidla pro zjištění pohybu v chráněném prostoru je jich vyuţíváno i pro spínání 

osvětlení. Snímají spektra infračerveného záření – kaţdé ţivé tělo je zdrojem. 



 

 
 

PIR čidla nevyzařují ţádnou energii, tzn., ţe se neovlivňují navzájem. 

Nevýhodou je, ţe falešné poplachy můţou způsobovat zvířata nebo rychlé 

teplotní změny. [17,19] Existuje více variant detekčních charakteristik PIR 

čidel, některé jsou znázorněny na obrázku č. 11. 

 

Obr. č. 11: Typy PIR čidel pohybu [17] 

c) Infrapasivní závora 

- tímto čidlem bývají střeţeny zejména chodby, haly, stěny. Skládají se 

z vysílače a přijímače v oddělených schránkách. Vysílá modulovaný 

infrapaprsek oku neviditelný, jestliţe dojde k přerušení, vyhlásí poplach. 

[16,17] 

 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace, 

případně opačným směrem. Přenos je uskutečňován veřejnou telefonní sítí, prostřednictvím 

GSM sítě, privátní rádiovou sítí nebo prostřednictvím internetu. [35] 

Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací do formy optické, akustické 

nebo jiné signalizace. Pokud není u ústředny EZS stálá obsluha anebo signál není sveden na 

pult centralizované ochrany, musí být připojena akustická a optická signalizace. Akustická 

signalizace můţe být vnitřní nebo venkovní. Základem je akustický měnič doplněný 

generátorem kolísavého tónu. U optické signalizace se jedná o ţárovku, jejíţ doporučená 

barva je oranţová. Samozřejmostí je instalace na viditelném místě. Jejich účel je upozornit 

okolí na poplach a odradit pachatele od pokračování v protiprávní činnosti.  



 

 
 

Důleţitým prvkem jsou také ovládací zařízení. Aby mohl systém EZS plnit svou funkci, 

musí být umoţněno uvádět jej do stavu střeţení a do stavu klidu. Jsou to například kódové 

klávesnice, blokovací a spínací zámek nebo dálkové ovladače. [16, 17, 19] 

 

4.4.3 Kamerové systémy  

Důleţitou součást ochrany objektů tvoří uzavřené kamerové okruhy (dále jen „CCTV). 

Pouţívají se ke střeţení bran, vchodů, pozemků, objektů, plotů, předmětů, uvnitř bank a 

obchodních domů nebo letišť. Kritériem volby konkrétního typu kamery jsou dva základní 

parametry – rozlišovací schopnost a citlivost kamery. Rozsah systému je dán počtem 

kamerových stanovišť. Dále záleţí na poţadavcích zákazníka podle konkrétního pouţití. Zda 

černobílou či barevnou, druh napájení, speciální funkce. Významnou úlohu plní i záznamová 

zařízení neboli videorekordéry. Ty slouţí k archivování a pozdějšímu vyhodnocování obrazu 

kamer. V současné době se pouţívají digitální záznamová zařízení. [33,35] 

Systémy CCTV se postupně staly kaţdodenní součástí dnešního ţivota. Sortiment se neustále 

rozšiřuje, takţe existuje nespočet druhů a typů provedení. Některé druhy jsou vyobrazeny na 

obrázku č. 12. [32] 

           

1)                                       2)                                                    3)  

Obr. č. 12: Kamery pouţívané pro ochranu objektů [32] 

1) Stropní kamera 2) IR kamera s nočním viděním 3) Černobílá kamera 

5 Domov pro seniory  Hvězda, příspěvková organizace 

Domov pro seniory (dále jen „DpS) Hvězda je samostatnou příspěvkovou organizací 

zřízenou krajem Vysočina. Vznikl ke dni 1. 7. 2006 a poskytuje tyto druhy sluţeb: 

- domovy pro seniory (dle § 49, odstavce 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) 

- domovy se zvláštním režimem (dle § 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) 



 

 
 

 

DpS poskytuje uţivatelům: 

 Ubytování 

 Stravování 

 Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Sociálně terapeutické činnosti 

 Aktivizační činnosti 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí 

[27] 

Posláním DpS je poskytování nepřetrţité pobytové sociální sluţby seniorům s cílem proţití 

důstojného a plnohodnotného stáří. Všem uţivatelům nabízí a zjišťuje, co nejaktivnější 

proţívání volného času, dle jejich přání. Domov poskytuje své sluţby ve dvou budovách 

v odlišných lokalitách města. [26] 

 

5.1 Popis objektu 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala pouze jeden objekt této organizace. 

Zařízení provozuje svoji činnost od roku 2009 a stojí v klidné části města, které se nachází na 

západě Moravy, v  kraji Vysočina. DpS je situován spíše na kraji města. Uzavírá zastavěnou 

ulici, ve které se nacházejí rodinné domy a komplex domů s pečovatelskou sluţbou. Zadní 

část objektu je obklopena zahradou, která je od polí a luk oddělena drátěným plotem. Celý 

areál má asi 6525 m
2
 a můţete ho vidět na obrázku č. 13, kde je označen písmenem A.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina


 

 
 

 

Obr. č. 13: Letecký snímek domova pro seniory [28] 

 

V bezbariérové čtyřpodlaţní budově znázorněné na obrázku č. 14 je ubytováno 101 uţivatelů. 

Kapacita DpS je 70 jednolůţkových, 14 dvoulůţkových a 1 třílůţkový pokoj, některé pokoje 

jsou doplněny venkovním balkónem. Klienti jsou ubytovaní v hlavní budově ve třech patrech.  

V kaţdém patře je společná kuchyňka s jídelnou, zájmové místnosti a společná koupelna. 

Pohyb mezi patry umoţňují imobilním klientům tři bezbariérové výtahy. 

Budova má jedno podzemní podlaţí, ve kterém se nachází kuchyň, zásobovací místnost, sklad 

zahradní techniky a garáţ pro dvě vozidla.  

V prvním patře je oddělení se zvláštním reţimem. Sluţba je poskytována 15 uţivatelům s 

diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo s jiným druhem demence. Dále je zde velká 

jídelna, která slouţí nejen ke stravování, ale i pořádání různých společenských akcí. Klienti 

mohou vyuţít sluţeb bufetu a kadeřnictví. K dispozici je jim zde i hobby místnosti nebo 

kaple. Na tomto patře se také nachází kanceláře vedení organizace, včetně ekonomického a 

personálního oddělení. U hlavního vchodu je zřízena vrátnice.  

V druhém patře se kromě pokojů klientů nachází rehabilitační část s bazénem a tělocvičnou. 

Sídlí zde sociální pracovnice, zdravotnický personál a ergoterapeuti.  

Třetí patro se skládá hlavně z pokojů uţivatelů, je doplněno sesternou a televizní místností.  



 

 
 

 

Obr. č. 14: Budova DpS [26] 

5.2 Současné zabezpečení objektu 

Objekt má několik zabezpečovacích prvků, i kdyţ doposud nebylo evidováno ţádné 

vloupání, ani pokusy o něj.  Přitom, jak je zřejmé z grafu č. 2, počet majetkových trestných 

činů vloupání v kraji Vysočina má vzrůstající charakter. Navzdory tomu, ţe v roce 2011 

přišlo výrazné sníţení, pořád je to přes 1700 případů ročně.   

 

 

Graf č. 2: Počet krádeţí vloupáním za rok pro kraj Vysočina [30] 
 

Perimetrickou ochranu zajišťuje klasický drátěný plot vysoký asi 1,6 m, který 

ohraničuje celý areál. Čtvercové pletivo je připevněno na ţelezné sloupky zapuštěné do 

betonového podstavce.  Do areálu existují celkem tři vjezdy, které jsou tvořeny ţeleznými 

bránami. Dvě jsou z přední strany oplocení, třetí je v zadní části areálu. Přední brány bývají za 
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příznivého počasí otevřené pro potřeby klientů, na noční reţim se ale vţdy zamykají. 

V zimních měsících jsou uzamčené po celý den, s výjimkou zásobování. Zadní brána se 

neotvírá téměř nikdy. Uvnitř areálu je několik sloupů osvětlení zaměřené hlavně na místa 

určené na procházky nebo k odpočinku. Důleţitým zabezpečovacím prvkem jsou barevné 

venkovní kamery s nočním viděním nainstalované na osmi různých místech v areálu. Snímá 

nejen vstupní a boční prostory areálu, ale i parkoviště před budovou, jak jde vidět na obrázku 

č. 15. Výstupní monitor je umístěn na vrátnici v prvním patře.  

 

Obr. č. 15: Záběry venkovních kamer [autor] 

 

Plášťová ochrana je nejvíce ohroţena vstupy do budovy a okny zejména prvního 

patra. Do budovy je moţné se dostat devíti vchody, jejichţ fotografie jsou v příloze 1. Hlavní 

vchod je opatřen dvojitými posuvnými automatickými dveřmi. Provozní reţim je stanoven od 

6 do 22 hodin. Poté dveře obsluha z vrátnice elektronicky zamyká. Pro zvláštní případy jsou 

na zdi před hlavním vchodem umístěny zvonky na zdravotnický personál, který je přítomen 

v nočním reţimu. Další vchody jsou u kuchyně, skladu zahradní techniky, prádelny, zadní i 

hlavní vchod vedoucí do kaple, vchod u kantýny a kanceláře ředitelky organizace. Všechny 

tyto vchody jsou představovány plastovými dveřmi s prosklenou výplní uzamčené klasickými 

zámky. Mezi vstupy do objektu patří i sklápěcí garáţová vrata z plechu. Ty sice mají jen 

klasické zamykání, od objektu jsou ale odděleny ještě dalšími dveřmi s bezpečnostní klikou. 

Klíče od všech vchodů má údrţbář a další jsou umístěny na vrátnici. Dále jsou klíče 

k dispozici účelově. Například klíč od vchodu do kuchyně má kuchařský personál. 



 

 
 

Prostorová ochrana je zajišťována kamerovým systémem, který je vyveden na 

monitor umístěný na sesterně. Osm polokulovitých kamer je instalováno na různých místech 

na chodbách a ve společných prostorách ve všech patrech.  

Předmětovou ochranu představují dva trezory. Jeden je umístěn v kanceláři 

ekonomického úseku v prvním patře, kam se uschovává hotovost z příručních pokladen. 

V druhém trezoru, jenţ je znázorněn na obrázku č. 16, jsou umístěné peníze, cenné předměty 

a vkladní kníţky klientů. Nachází se v místnosti sociálních pracovnic sídlících ve druhém 

patře. Klíč má pouze ta sociální pracovnice, která je sluţbou úschovny pověřena. Ostatní 

klienti, co nevyuţívají tuto sluţbu, si cenné věci můţou zamykat do skřínky na pokoji, od 

které mají klíč jen oni sami.  

 

Obr. č. 16: Trezor [autor] 

Nejen majetek, ale i velké mnoţství léků můţe být motivem vloupání do tohoto objektu. 

Všechny podávané léky jsou uzamčeny ve skleněných skříních na sesternách. Klíč od kaţdé z 

nich je pouze jeden a je uschován na místě, které zná jen zdravotnický personál.  

Posledním zabezpečovacím prvkem je režimová ochrana. Ta je zajišťována 

prostřednictvím knihy návštěv umístěné v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu. Kaţdý 

návštěvník je povinen do knihy zapsat datum, hodinu příchodu, svoje jméno a čas odchodu. 

Zaměstnanci jsou také povinni zaznamenávat čas svého příchodu a odchodu. Tímto je 

umoţněn aktuální přehled o pohybujících se osobách v daném objektu.  

6 Analýza bezpečnosti 

Pro správnou aplikaci postupů a metod analýzy a hodnocení rizik je nutné vymezení 

některých základních pojmů. 



 

 
 

 Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu, která můţe 

působit nepříznivě na zdraví člověka, ţivotní prostředí nebo materiální hodnoty. [37] 

 Riziko definujeme jako pravděpodobnost, ţe dojde ke škodlivé události, jeţ postihne 

danou hodnotu. Dá se určit nebo odhadnout analýzou rizik. [36] 

 Analýza rizika je systematické pouţití dostupných informací k identifikaci nebezpečí 

a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo ţivotní prostředí. 

[37] 

 

Bezpečnostní analýza zkoumá základní prvky objektu, vyhledává jeho vnitřní a vnější rizika a 

zranitelná místa včetně vyuţívaných ochranných opatření. Má za cíl identifikovat nedostatky 

ve zkoumaném objektu, odhadnout všechna moţná rizika a negativní dopady na objekt. Dále 

má určit funkčnost stávajících ochranných mechanizmů a navrhnout nová opatření, která by 

efektivně sníţila všechna rizika na přijatelnou úroveň. [38] 

V současné době existuje celá řada metodik a softwarových nástrojů pro analýzu a hodnocení 

rizik. Pro svou práci jsem si vybrala aplikaci diagramu příčin a následků a metodu FMEA 

doplněnou Paretovým principem s Lorenzovou křivkou. 

6.1 Diagram příčin a následků 

Tato metoda bývá nazývána taky jako „Ishikawův diagram“ nebo „Diagram rybí kosti“. 

Slouţí k systematickému popisu všech moţných příčin daného problému. Grafické znázornění 

umoţňuje snadnou orientaci. Nejprve je nutné definovat si problém (hlavu diagramu). Dále si 

stanovíme skupiny hlavních příčin problému, které se dále analyzují. Sestavením diagramu 

rybí kosti jsem vymezila moţné příčiny mající za následek ohroţení bezpečnosti daného 

objektu domova pro seniory. Je znázorněn na obrázku č. 12 a umoţní mi provést další metody 

analýzy rizika.  

 



 

 
 

 

Obr. č. 17: Diagram příčin a následků [autor] 

 

6.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Tato analýza umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a 

strukturovaně vymezených poruch zařízení. Představuje metodu určitého typu, předpokládá se 

kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se především pro váţná rizika a zdůvodněné případy. 

Účelem analýzy příčin a následků poruch (dále jen „FMEA“) je identifikovat způsoby poruch 

jednotlivého zařízení a systému a potenciální dopad kaţdého způsobu poruchy na systém 

nebo podnik. Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. Výsledky FMEA jsou obvykle 

dokumentovány v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení bezpečnosti. [39] 

Rizikové číslo jednotlivých příčin získaných z diagramu rybí kosti stanovíme z rovnice 

vyjadřující míru rizika:  

R = N × P × H 

  



 

 
 

 

R – rizikové číslo 

N – závaţnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku  

H – odhalitelnost rizika 

 

Do rovnice dosazujeme parametry uvedeny v tabulce č. 2. Jednotlivé hodnoty jsou rozděleny 

vţdy do pěti stupňů.  

 

Tabulka č. 2: Jednotlivé parametry FMEA [40] 

R Výsledná rizikovost N Závažnost následků  

0 - 3  bezvýznamné riziko  1 malá škoda 

4 - 10  akceptovatelné riziko  2 větší škoda 

11 - 50  mírné riziko  3 vyšší škoda 

51 - 100  neţádoucí riziko  4 vysoká škoda 

101 - 125  nepřijatelné riziko  5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku  H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobné 1 odhalitelné v době jeho spáchání  

2 spíše nepravděpodobné  2 odhalitelné během pár minut  

3 pravděpodobné  3 odhalitelné do jednoho dne  

4 velmi pravděpodobné  4 nesnadno odhalitelné  

5 trvalá hrozba  5 neodhalitelné riziko  

 

  



 

 
 

Výše popsaným výpočtem byla stanovena riziková čísla jednotlivých případů. Jejich hodnoty  

jsou uvedeny v tabulce č. 3, ve které jsou seřazeny sestupně.  

 

Tabulka č. 3: Hodnota rizikového čísla získaná metodou FMEA [autor] 

 

 

Pro stanovení nejzávaznějších rizik jsem vypracovala Paretův princip 80/20. Ten 

vychází z předpokladu, ţe většina problémů (80%) je způsobena pouze malým podílem příčin 

(20%), jeţ se na nich podílejí. Umoţňuje tak oddělit uţitečnou většinu od ţivotně důleţité 

menšiny, tedy přijatelná rizika od nepřijatelných. Nejprve byla jednotlivému riziku výpočtem 

stanovena kumulativní četnost a následně její procentuální vyjádření. Poté jsem sestrojila 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou viz graf č. 3.  

 

 

 

 

 

Číslo Riziko N P H R 

1 Pachatel návštěvník 5 4 4 80 

2 Vniknutí jinými dveřmi 4 5 4 80 

3 Vniknutí okny 1.NP 4 5 3 60 

4 Nedbalost 5 3 4 60 

5 Neoprávněný přístup ke klíčům 4 4 3 48 

6 Špatný stav MZS 4 3 4 48 

7 Únik informací 4 2 5 40 

8 Únava materiálu 3 3 4 36 

9 Nedodrţení domovního řádu 3 3 4 36 

10 Nedostatečné oplocení 2 4 4 36 

11 Vniknutí okny 2.NP 3 3 3 27 

12 Vniknutí přes balkón 3 3 3 27 

13 Vniknutí okny 3.NP 4 2 3 24 

14 Vniknutí hlavními dveřmi 3 2 3 18 

15 Pachatel zaměstnanec 4 1 4 16 

16 Vstup do zakázaných prostor 2 2 3 12 

17 Porucha kamerového systému 3 2 2 12 

18 Pachatel klient 3 1 3 9 



 

 
 

 

Graf č. 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

 

Graf rozděluje červená čára na pravou část, kde jsou přijatelná rizika, kterými se dále 

nemusíme zabývat. Levá část identifikuje závaţná rizika vyţadující nápravná opatření. Tyto 

rizika jsou uvedeny v tabulce č. 3 pod čísly 1-10 a je nutné se na ně zaměřit v inovativním 

návrhu zabezpečení objektu.  

 

7 Inovativní návrh zabezpečení objektu 

Pouţité metody nám umoţnily získat přehled o stavu aktuálního zabezpečení Domova 

pro seniory Hvězda. Poukázaly na nejzranitelnější místa bezpečnosti objektu a označily 

nepřijatelná rizika. Na základě těchto výsledků můţeme navrhnout opatření ke sníţení rizika. 

Musíme ale brát v potaz i ekonomické hledisko. Dle principu ALARA by výdaje na 

minimalizaci rizik neměly přesáhnout 10 - 15% z chráněných aktiv. Hmotná aktiva DpS 

dosahují miliónových částek, ale ochrana zdraví a pocit bezpečí ubytovaných klientů se 

vyčíslit nedá. Proto nebudeme stanovovat přesnou částku. S ohledem na cíle DpS Hvězda, 

které jsou uvedeny v jedné z předešlých kapitol, je spíše nutné brát ohledy na to, ţe objekt je 

pro klienta domovem. Měl by jim poskytovat pocit bezpečí a umoţňovat proţití důstojného 

stáří. I toto hledisko by mělo ovlivňovat navrhování inovativního zabezpečení.  
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 7.1 Návrh č. 1 

První návrh bude zaměřen na noční provoz organizace. Od 22 hodin se objekt 

uzamyká a zůstává v něm jen minimum zaměstnanců. Návrh by měl zabránit především 

vniknutí do objektu DpS a nebo alespoň zajistit okamţitou detekci při pokusu o něj.  

 

Perimetrická ochrana 

Podle provedené analýzy FMEA  je současná perimetrická ochrana objektu 

nedostatečná. Klasické drátěné oplocení je snadno překonatelné, jak přeštípnutím, tak 

přelezením. Nejlepším řešením by bylo nainstalovat kolem celého areálu plot nový, 

bezpečnostní, tedy obtíţněji překonatelný. Například z masivního pletiva VERCORS 

z vlnitého drátu. Zvlněný ocelový drát zvyšuje odolnost proti rozpletení, v horním okraji je 

zpevněn dvěma horizontálními dráty a je zakončený ochrannými trny znesnadňujícími 

přelezení oplocení. To by ale znamenalo několika desetitisícovou částku. Pokud organizace 

nedisponuje dostatkem finančních zdrojů, navrhuji alespoň perimetrickou ochranu zajišťovat 

pomocí nainstalovaného kamerového systému tak, ţe záběry budou zobrazovány a 

kontrolovány i v nočním chodu domova (viz kapitola „Fyzická ostraha“). V tomto případě 

bych ale doporučovala současný plot zkontrolovat, opravit případné nedostatky a hlavně tento 

postup pravidelně opakovat.  

 

Plášťová ochrana 

Plášť zkoumaného objektu je dalším zranitelným místem. Nedostatečná je ochrana 

před vniknutím jinými neţ hlavními dveřmi a okny 1.NP. Objekt má celkem 7 bočních nebo 

zadních vstupů, které můţeme vidět v příloze 1. Všechny jsou tvořeny plastovými dveřmi se 

skleněnou výplní a klasickým zámkem. Vzhledem k tomu, ţe v nočních hodinách jsou na 

odlehlých místech, doporučila bych instalaci detektorů tříštění skla, které reagují na zvuky 

tříštění skleněných výplní.  

Další moţností jak vniknout do objektu jsou okna v prvním podlaţí. Ty jsou velmi snadno 

přístupná a nemají uzamykatelné kliky z důvodů nutné trvalé přístupnosti pro klienty. Proto 

navrhuji okna opatřit magnetickými kontaktními detektory skládající se z permanentního 

magnetu a jazýčkového kontaktu. Vzhledem ke své nízké ceně jimi lze opatřit vysoký počet 

oken v prvním podlaţí. Těmito čidly bych doplnila také výše uvedené detektory tříštění skla 

na zmiňované vstupní dveře.  

 



 

 
 

Prostorová ochrana 

Vzhledem k tomu, ţe se po objektu i v nočních hodinách nepřetrţitě pohybují klienti, 

je vhodné si objekt rozdělit. Části, ve kterých se nikdo nepohybuje, by měly být vybaveny 

pasivními infračervenými čidly. Jedná se hlavně o suterén. Instalace kombinovaných PIR 

čidel s infrapasivním i mikrovlnným detektorem by měla být realizována na chodbách tak, 

aby registrovala jakýkoli pohyb. V prvním patře by bylo vhodné umístit tyto detektory do 

vstupních prostor, kde nejsou pokoje klientů. Jde tedy o úsek od hlavních dveří, přes atrium 

aţ po kantýnu.  

 

Fyzická ostraha 

Tato sluţba není v objektu zajišťována. Část úkolů fyzické ostrahy plní obsluha na 

vrátnici, která má však pracovní dobu od 6 do 22 hodin. Při nočním reţimu nikdo nesleduje 

venkovní kamery a tím je plášťová ochrana pomocí kamerového systému značně neefektivní. 

Nejlepší variantou by podle mého názoru bylo zaměstnat jednoho pracovníka soukromé 

bezpečnostní firmy na dobu, kdy není přítomen personál na vrátnici. Jeho úkolem by bylo 

sledovat venkovní i vnitřní kamerový systém. Bylo by tedy zapotřebí pořídit další monitor 

s výstupem vnitřních kamer. Současně je jen jeden na sesterně. Další náplní práce fyzické 

ostrahy by bylo ovládání EZS a případné obchůzky po areálu.  

Pokud by si zřizovatel DpS nemohl dovolit fyzickou ostrahu z finančních důvodů, 

byla by tu další moţnost a to napojit elektronický zabezpečovací systém na pult 

centralizované ochrany. V případě poplachu by dispečink nejprve informoval přítomný 

personál DpS, který by ověřoval, zda se skutečně jedná o narušení bezpečnosti objektu nebo 

jen o planý poplach. Na základě potvrzení poplachu by se aktivovala výjezdová jednotka. 

 

Ekonomické zhodnocení 

Součástí kaţdého inovativního plánu by mělo být ekonomické zhodnocení. Vzhledem 

k tomu, ţe se v objektu uţ některá bezpečnostní opatření nacházejí, největší nákladovou 

poloţkou jsou elektronické zabezpečovací systémy. Na trhu je celá řada výrobců, kteří 

nabízejí nejrůznější varianty jednotlivých prvků, proto ceny uvedené v tabulce č. 4 berme 

pouze jako orientační.  

 

 

 

 



 

 
 

Tabulka č. 4 : Kalkulace navrhovaných prvků č. 1 [autor] 

Zabezpečovací prvek Množství Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 

Pletivo VERCORS 600 m    20 12 000 

Sloupky na plot 25 ks   580 14 500 

Ústředna EZS    1 ks 3 800 3 800 

Klávesnice    2 ks 1 500 3 000 

Telefonní komunikátor    1 ks  1 700 1 700 

Náhradní zdroj pro EZS   1 ks    400   400 

Magnetický detektor 60 ks    120 7 200 

Detektor tříštění skla   7 ks    240 1 680 

Duální PIR detektor pohybu   5 ks 1 250 6 250 

Monitor   1 ks 2 500 2 500 

Celkem 53 030 

 

Je nutné doplnit, ţe celková částka nezahrnuje kabeláţ, instalační materiál, náklady na 

instalaci a dopravu. Dále musíme připočítat náklady na mzdu pracovníka soukromé 

bezpečnostní firmy, coţ můţe činit kolem 80 Kč/hodinu nebo sluţbu napojení na pult 

centralizované obsluhy pohybující se od 1500 Kč za měsíc.  

7.2 Návrh č. 2 

Druhý návrh bude zaměřen na ochranu místností, kde by pachatel mohl způsobit 

největší škody. Nebudu se tedy zabývat ochranou před vniknutím do objektu. Týká se hlavně 

denního reţimu objektu a měl by být vhodným opatřením nejzávaţnějších rizik zejména 

reţimové ochrany, na které poukázala provedená analýza.  

 

Za nejvíce ohroţené místnosti prvního patra povaţuji kancelář ekonomického 

oddělení, ve které se nachází příruční pokladna s trezorem a kancelář ředitelky organizace, 

kde by případné vloupání mohlo mít za následek únik důleţitých informací. Obě tyto 

místnosti navrhuji opatřit PIR detektory pohybu napojené na opticko - akustickou signalizaci 

umístěnou na vrátnici.  Před kaţdou kanceláří doporučuji nainstalovat digitální čtečku karet. 

Přiloţením příslušné čipové karty či přívěsku se daný prostor odemkne a čidlo deaktivuje. Při 

opuštění místnosti čipové zařízení opět elektrický zámek uzamkne a čidlo uvede do stavu 



 

 
 

střeţení. V případě poplachu se spustí signalizační zařízení na vrátnici a přítomná obsluha 

musí ověřit, zda se jedná o neoprávněný vstup nebo o planý poplach.  

Ve druhém podlaţí bych tento systém PIR detektorů s čtečkami karet navrhovala do 

místnosti sociálních pracovnic. Zde se nachází trezor s cennostmi a důleţitými dokumenty 

klientů. Toto zabezpečení by mělo být nainstalováno i v sídle vrchní sestry a ergoterapeutů. 

Kalkulace navrţených prvků je sestavena v tabulce č. 5.  

Nejvyšším rizikem podle pouţitých metod byla vyhodnocena situace, kdy pachatel je 

z řad návštěvníků. Proto bych k navrţenému zabezpečení upravila systém knihy návštěv tak, 

aby se kaţdý příchozí prokazoval občanským průkazem. K tomu je ale zapotřebí, aby obsluha 

na vrátnici byla trvale přítomna.  

Dalšími nepřijatelnými riziky se staly neoprávněný přístup ke klíčům, nedbalost, únik 

informací a nedodrţení domovního řádu. Všechna tato rizika vyplývají z pochybení lidského 

faktoru. Proto doporučuji provádět pravidelné, pro všechny zaměstnance povinné školení o 

zajišťování bezpečnosti objektu.  

 

Tabulka č. 5: Kalkulace navrhovaných prvků č. 2 [autor] 

Zabezpečovací prvek Množství [ks] Cena za jednotku [Kč] Cena celkem [Kč] 

Digitální PIR detektor   5   515   2 575 

Ústředna EZS   1 3800   3 800 

Klávesnice   1 1500   1 500 

Vnitřní siréna   1    500    500 

Bezdrátová čtečka   5 2 000 10 000 

Čipový přívěsek 15      50    750 

Bezdrátový zámek   5 1 200 6 000 

Celkem 25 125 

 

Uvedené ceny jsou opět pouze orientační a celková částka nezahrnuje náklady na 

instalaci, montáţní materiál ani dopravu.  

  



 

 
 

8 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnocení stávajícího zabezpečení domova pro seniory, aplikací 

metod analýzy bezpečnosti vyhodnotit nejzávaţnější rizika vedoucí k ohroţení objektu. 

Následně na základě teoretických a praktických poznatků navrhnout inovativní opatření 

k minimalizaci rizik s ohledem na investiční náklady a estetické nároky.  

Nejprve jsem se zaměřila na právní předpisy a technické normy, které souvisejí s touto 

problematikou. Následující teoretická část objasňuje základní druhy ochrany, podrobněji se 

zabývá prvky technické ochrany, která je pro celou práci stěţejní. Praktická část uvádí 

základní informace vybraného domova pro seniory, jeho cíle a poslání. Detailně popisuje celý 

areál, vchody do objektu, jejichţ fotografie jsou doplněny v příloze a provádí souhrn 

aktuálního zabezpečení objektu. Prostřednictvím diagramu příčin a následků a metody FMEA 

doplněné Paretovým principem s Lorenzovou křivkou jsem vyhodnotila nepřijatelná rizika 

vedoucí k ohroţení objektu. Těmi se staly situace: pachatel návštěvník, vniknutí jinými neţ 

hlavními dveřmi, vniknutí okny prvního nadzemního podlaţí, nedbalost, neoprávněný přístup 

ke klíčům, špatný stav MZS, únik informací, únava materiálu, nedodrţení domovního řádu a 

nedostatečné oplocení. 

V poslední části práce jsou uvedeny dva inovativní návrhy k minimalizaci těchto rizik. 

První je určen pro noční chod organizace, kdy v objektu zůstává malý počet zaměstnanců a 

druhý má chránit nejhodnotnější aktiva při provozním reţimu, při kterém se v objektu 

pohybuje mnoho lidí. Návrhy obsahují kalkulaci jednotlivých prvků avšak bez kabeláţe, 

dopravy a instalačních prací. 

Věřím, ţe má bakalářská práce bude pro daný domov přínosem a mohla by být 

návodem ke sníţení bezpečnostních rizik.  
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Seznam zkratek 
ALARA As Low As Reasonably Acievable (tak nízké, jak je rozumně dosaţitelné)  

CCTV  Uzavřené kamerové okruhy 

ČR  Česká republika 

DpS  Domov pro seniory 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA  Failure Mode and Effect analysis, Analýza příčin a následků 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PIR   Pasivní infračervená čidla 



 

 
 

NP  Nadzemní podlaţí 
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