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Anotace 
 

CHOVANČÍKOVÁ, Kamila. Fyzická ochrana rodinného domu. Ostrava, 2013. 50 s., 2 s. 

příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na 

Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová. 

  

Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou rodinného domu, kde se plánuje přeneseni 

podnikatelské činnosti finančního poradce. Slouží ke zhodnocení stávajícího stavu 

bezpečnostních opatření a nalezení efektivnějšího systému fyzické ochrany rodinného domu. 

Úvodní část zahrnuje jednotlivé právní předpisy a technické normy, které jsou důležité  

pro téma této práce. Dále se tato práce zabývá charakteristikou fyzické ochrany a jejich prvků. 

Následující část se věnuje popisu rodinného domu a okolí. Současný stav zabezpečení  

je rozebrán v další kapitole práce a subjektivně zhodnocen. Zásadní část práce  

se věnuje analýze a hodnocení rizik stávajícího stavu zabezpečení. V závěru jsou uvedeny 

vhodné návrhy k minimalizaci rizik.     

Klíčová slova:  

fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy, fyzická ostraha, režimová ochrana 

 

CHOVANČÍKOVÁ, Kamila. Physical Protection of the family house. Ostrava, 2013. 50 p.,  

2 p. of attachments. Bachelor work on the Faculty of security engineering VSB – TU Ostrava, 

Security service department. Master of bachelor thesis Ing. Věra Holubová. 

 

This bachelor thesis deals with the physical protection of the family house, where  

is plan to transfer the business of a financial adviser. Used to assess the current state  

of security measures and finding more effective physical protection system of the house. First 

section covers the various legal regulations and technical standards, which are important  

for this work. The work deals with the characteristics of physical protection and their 

elements. The following section describes the house and its surroundings. The current state  

of security is discussed in the next chapter, and subjectively evaluated. The bulk of the work 

is devoted to analysis and risk assessment of the current security status. At the end  

of the suitable suggestions to minimize the risks. 

Key words: physical protection, mechanical preventing system, security and emergency 

system of alarm, regime protection 
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Úvod 

 

Potřebu chránit sebe a svůj majetek mají lidé odnepaměti. Nejdříve používali lidé 

k zabezpečení pro sebe, své blízké i svého majetku primitivní formy varování jaké bylo 

například bubnování či štěkot psů. Postupně začínali vyrábět a používat prosté mechanické 

zábranné systémy. Později do systému zabezpečení byla připojená i fyzická ostraha, režimová 

ochrana a nejnověji i poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Technika zabezpečení  

se stále zlepšovala hlavně díky průmyslové revoluce. Nyní je mnohem jednodušší chránit naše 

osobní potřeby a zájmy než tomu bylo v minulosti.  

Bohužel s narůstající kriminální činností pachatelů nutí podnikatele, organizace a fyzické 

osoby více a lépe chránit sebe samu a svůj majetek. Vykrádaní organizací, domů a bytů  

je na denním pořádku pachatelů, a z tohoto důvodu je nutné lépe zabezpečit rodinný dům 

s plánovanou podnikatelskou činností finančního poradce.  

V současnosti je objekt zabezpečen pouze mechanickými zábrannými systémy na úrovni 

obvodové, plášťové a prostorové ochrany. Tyto stávající prvky mechanických zábranných 

systémů nejsou dostačující. Protože současný stav není vhodný pro přenesení výše zmíněného 

podnikání je nutné se s objektem seznámit a následně vypracovat analýzu a hodnocení rizik. 

Dle výsledků vypovídajících o možných rizicích budou navrhnuta opatření pro jejich 

minimalizaci.  

Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol. Po úvodu následuje první kapitola, která  

se zabývá teoretickou právní části, kde jsou uvedeny výčty základních právních předpisů  

a technických norem, které s danou práci souvisí. Následující druhá kapitola charakterizuje 

fyzickou ochranu a jaké jsou prvky její realizace. V třetí kapitole je popsán  posuzovaný 

objekt z pohledu historie vzniku domu, uspořádání místností, jeho konstruktivní uspořádání  

a i také popis přilehlého okolí. Dále v této kapitole je popsán stávající stav zabezpečení  

a subjektivní názor na přiměřenost zabezpečení pro přenesení podnikatelské činnosti  

do prostorů objektu. Předposlední čtvrtá kapitola se zabývá analýzou a hodnocení rizik 

stávajícího zabezpečení. Dle výsledné analýzy a hodnocení rizik je v poslední páté kapitole 

navržen zabezpečovací systém rodinného domu, který by měl umožnit přemístit 

podnikatelskou činnost finančního poradce do prostoru objektu. V závěru je shrnuta stručně 

celá práce s výslednými přínosy k dané řešené problematice. 
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1 Teoretická právní část 

V České republice zatím neexistuje žádný komplexní právní předpis, který by souhrnně 

definoval právní úpravu fyzické ochrany osob a majetku. A proto je zapotřebí znalosti 

zákonů, vyhlášek a norem, které s touto problematikou souvisejí. Dále je uveden  

pro názornost jen výčet některých právních předpisů, který souvisí s fyzickou ochranou osob 

a majetku pro daný zvolený objekt.  

 

1.1 Zákony 

 Zákony jsou obecně závazné právní předpisy, které jsou nadřazené podzákonným 

předpisům jako například vyhláškám a dalším nařízením. Zákony jsou ale podřízené Ústavě  

a ústavním zákonům.  

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava a taktéž listina základních práv a svobod je nevyšším a základním zákonem 

České republiky. Všechny další zákonné normy musí být v souladu s ní. Ústava obsahuje 

právní normy, které vymezují základní práva občanů a definují zásady v České republice jako 

svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu [20]. 

 

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

Listina základních práv a svobod je složkou Ústavy a s dalšími ústavními zákony 

vytváří ústavní pořádek České republiky. Základní práva a svobody vyjadřují vztah mezi 

státem a občanem, které jsou obsaženy v této listině základních práv a svobod. Listina 

deklaruje právo vlastnit majetek a chránit ho jakkoli, právo nedotknutelnosti života a zdraví  

a právo lidské důstojnosti. Dále deklaruje základní práva a svobody, práva národnostních  

a etnických menšin, politická práva, hospodářská, kulturní a sociální práva, práva na soudní  

a právní ochranu. Omezení těchto vybraných práv je možné jen na základě zákona. 

Souvislosti s ochranou objektu se nacházejí v článcích 10, 11 a 12  [21]. 

 V článku 10 je definována ochrana soukromí člověka v objektu. Chráníme objekty, 

protože požadujeme ochránit soukromí jeho obyvatel. V článku 11 jsou obsažená práva 

vlastnit majetek. Taktéž je uvedeno, který majetek vlastní pouze stát, obec či konkrétní 

právnická osoba s bydlištěm na území České republiky. Výkon vlastnictví nesmí být 

v rozporu se zákonem, nesmí poškozovat zdraví člověka, přírodu ani životní prostředí. 
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V posledním článku 12 je definováno, že každé obydlí je nedotknutelné. Nikdo nesmí 

vstupovat do objektu osoby bez jejího dovolení. Pouze bez souhlasu obyvatele je možné 

vstoupit do objektu na odůvodněný příkaz soudce za účelem odhalení trestné činnosti [21]. 

 

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

Trestní zákoník definuje pojem trestný čin a vymezuje jeho podmínky a tresty  

či sankce, které lze za spáchaný trestný čin uložit. V trestním zákoníku jsou vyjmenovány 

okolnosti, které vylučují protiprávnost. Té se rozumí jako jednání, které by bylo  

za normálních okolností považováno jako trestný čin. Okolnosti vylučující protiprávnost jsou 

krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávnění použití zbraně 

[22]. 

 

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

předpisů 

V zákoně o trestním řízení soudním je upraven postup orgánů činných v trestním 

řízení tak, aby trestné činy byly zjištěny a jejich pachatelé byli podle daného zákona 

spravedlivě potrestáni. Řízení musí působit výchovně, aby se zachoval zákon, prevence  

a zabránilo se k dalšímu páchání trestné činnosti a taktéž musí čestně plnit povinnosti 

společnosti a státu  

Souvislost s ochranou objektu je § 76 odstavce 2 citovaného zákona: „ Osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody  

bez odkladu oznámit“ [26]. 

 

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

Daný zákon definuje pojem přestupek a určuje přesné podmínky odpovědnosti  

a následné sankce za spáchané přestupky [27]. 

 Dle § 2 odstavce 1 citovaného zákona definice přestupku zní: „Přestupkem 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 trestní čin“ [27]. 

 V § 50 tohoto zákona se cituje: „Přestupku se dopustí ten, kdo: 
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a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno“ [27]. 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými 

osobami, a taktéž vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práv  

na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje další zákon. V tomto zákoně 

je dále uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo  

je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zakročit a sám tak zásah odvrátit [22]. 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský soudní řád upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení. 

Musí být zajištěna spravedlnost na ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků, taktéž  

i výchova k zachování zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě právům jiných osob 

[24]. 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně osobních údajů pojednává o ochraně osobních údajů, které 

zpracovávají státní orgány, orgány veřejné moci, orgány územní samosprávy a i fyzické  

a právnické osoby [25]. 

 Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí: „Jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje  

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“ [25]. 

 Podle § 4 písmena b) citovaného zákona: „Citlivý údaj se rozumí osobní údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický 

údaj subjektu údajů“ [25]. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoník práce upravuje právní vztahy při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli, které jsou vztahy pracovněprávními, upravuje právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy pracovněprávními [28]. 

 Zákon stanoví obecnou povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci s ohledem na možné rizika ohrožení života a zdraví, které se týkají výkonu práce 

zaměstnance. Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení dle rozsahu svých 

funkcí [28]. 

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

znění pozdějších předpisů  

Zákon upravuje podstaty pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

předpoklady přístupu k těmto informacím a další nároky na jejich ochranu. Dále upravuje 

zásady pro stanovení citlivých jednání a podmínky pro jejich úkon a s tím spojené úkony 

státní správy. Tento zákon komplexně řeší bezpečnost mimořádného druhu informace. 

Bezpečnost informace je zajištěna prostřednictvím personální, administrativní, fyzické, 

průmyslové bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a kryptografickou ochranou.  

Podle § 5 citovaného zákona se: „Ochrana utajovaných informací zjišťuje 

a) personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít přístup  

     k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným       

     informacím, jejich výchova a ochrana, 

b)  průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování podmínek    

     pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s utajovanou        

     informací u podnikatele v souladu s tímto zákonem, 

c)  administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci,    

     zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně    

     jiném nakládání s utajovanými informacemi, 

d)  fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit   

     nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj    

     zaznamenat, 

e)  bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření,    

      jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž    

     tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním   

     nebo komunikačním systému a 
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f)   kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných informací    

      použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu    

     nebo ukládání utajovaných informací [29]. 

 Podle § 27 citovaného zákona: „Opatřením fyzické bezpečnosti jsou 

a) ostraha, 

b) režimová opatření, 

c) technické prostředky“ [29]. 

 Podle §28 citovaného zákona: „Ostraha se nepřetržitě zajišťuje u objektu, ve kterém se 

nachází zabezpečená oblast kategorie 

a) Přísně tajné, nejméně 2 osobami u objektu, 

b) Tajné, nejméně 1 osobou u objektu a 1 další osobou, které poplachové hlášení technických     

     prostředků umožní rychlý zásah, je-li provádění ochrany utajovaných informací narušeno, 

c) Důvěrné, nejméně 1 osobou, které poplachové hlášení technických prostředků umožní   

    rychlý zásah, je-li provádění ochrany utajovaných informací narušeno“ [29]. 

 Podle § 29 citovaného zákona: „Režimová opatření stanoví oprávnění osob  

a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu, oprávnění osob pro vstup  

do zabezpečené oblasti a jednací oblasti a způsob kontroly těchto oprávnění a dále způsob 

manipulace s klíči a identifikačními prostředky, které se používají pro systémy zabezpečení 

vstupů“ [29]. 

 Podle § 30 citovaného zákona: „Technickými prostředky jsou zejména 

a) mechanické zábranné prostředky, 

b) elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů, 

c) zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, 

d) speciální televizní systémy, 

e) tísňové systémy, 

f) zařízení elektrické požární signalizace, 

g) zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů, 

h) zařízení fyzického ničení nosičů informací, 

i) zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace“ [29]. 

1.2 Technické normy  

 Zde uvádím technické normy, které jsou úzkou součástí s danou problematikou 

zabezpečení objektu rodinného domu s podnikatelskou činností. 
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ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti  

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Uvedená norma určuje požadavky a systémy klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání oknem, dveřmi, lehkými obvodovými plášti, mřížemi, okenicemi či větracími 

mřížkami. Dle způsobu otevírání se norma vztahuje na: otevírání, sklápění, skládání, 

posunování, otáčení, sklápění a navinování i na pevné konstrukce. Nezahrnuje odolnost 

zámků a cylindrických vložek při napadení paklíči. Dále není zde zahrnuto napadení 

elektrických, elektronických a elektromagnetických ovládaných stavebních výrobků [4]. 

 

ČSN 342710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

Uvedená norma stanovuje požadavky na projektování, užívání, montáž, kontrolu, 

uvedení do provozu a opravy systému elektrické požární signalizace pro nové čí stávající  

stavby, prostory a objekty technologického souboru [5]. 

 

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

- Systémové požadavky 

Náplní této normy jsou základní požadavky tísňových a poplachových systému. Jsou 

zde uvedeny zásadní požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných bezpečnostních 

prvků. Dále norma uvádí stupně zabezpečení a třídy bezpečnosti [6]. 

 

ČSN EN 50131-2  Poplachové systémy – Poplachové zabezpečení a tísňové systémy –  

- detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

V této evropské normě jsou  základní požadavky na pasivní infračervené detektory, 

které lze využívat k zabezpečovacích systémech v budovách. Jsou zde uvedené čtyři třídy 

prostředí a stupně zabezpečení. V normě jsou  popsané požadavky a zkoušky pouze na vnitřní 

infračervené pasivní detektory [7]. 

 

ČSN EN 50133-2-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 

Norma  specifikuje dané změny a doplňky základní normy týkající se všeobecných 

požadavků a povinností na funkčnost systému kontroly vstupů  

pro použití v bezpečnostních aplikacích a všeobecné požadavky na bezpečnost  

z hlediska prostředí [8]. 
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ČSN 50130-4  Poplachové systémy – Elektromagnetická kompatibilita, požadavky  

na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů 

přivolání pomoci 

Uvedená norma specifikuje požadavky na skupiny poplachových systémů a na jejich 

odolnost. Tyto výrobky jsou navržené na použití uvnitř a vně budovy, v okolí budov,  

v prostředí obytných budov, v budovách lehkého průmyslu, v budovách průmyslu  

a v budovách obchodů [9]. 

 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci  

Norma stanovuje požadavky na systémy přivolání pomoci pro aktivní poplach, 

identifikaci poplachu, přijetí poplachu a potvrzení, přenos signálu, záznam a hlasovou 

komunikaci z obou směrů a třídy prostředí, které mohou ovlivňovat navržený systém [10]. 

 

ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

 Uvedená norma platí pro stanovení podmínek návrhu elektrické požární signalizace, 

pro vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace  

při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů. 

Požárně bezpečnostní řešení je upraveno v příslušném právním předpisu [11]. 
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2 Fyzická ochrana osob a majetku 

 Pojem ochrana nebyl doposud u nás přesně definován, a proto vycházíme z obecně 

přijaté terminologie  amerických autorů G. Greena a R. J. Fishera aplikované v práci 

INTODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: Security World Publishing Co., Inc.,1993.  

 „Ochrana znamená stabilní relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec 

nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí 

[18]. 

 Fyzická ochrana je systém technických, organizačních a režimových opatření, který 

znemožňuje neoprávněně užívat, poškozovat, ničit či zcizit majetek. Je to systém k zajištění 

bezpečnosti osob, k ochraně hmotného a nehmotného majetku a informací [1]. 

 

Rozdělení fyzické ochrany: 

1. Technická ochrana, 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- ostatní zabezpečovací systémy,    

2. Fyzická ostraha, 

3. Režimová ochrana. 

 

2.1 Mechanické zábranné systémy 

 Ochrana majetku se provádí odnepaměti. Lidská potřeba chránit svůj majetek  

se vyvíjela od počátku lidských obydlí, jako například hrady. Prvotní mechanické zábranné 

systémy měly podoby hradeb, příkopů, plotů či příkopů. Původ mechanických ochranných 

prvků jako jsou zámky a klíče byly vynalezeny v asijské oblasti a v Egyptě [17]. 

 Poslání mechanických zábranných systémů je ztížit či znemožnit pachateli jeho  

neoprávněnému vloupání se do zabezpečeného objektu či prostoru. Definovaným znakem 

těchto překážek je jejich pasivní bezpečnost – tzv. průlomová odolnost. Každý mechanický 

zábranný systém lze překonat. Odlišnosti v jeho překonání jsou doba, vynaložená energie  

a technické vybavení pachatele [17]. 

Mechanické zábranné systémy se dělí na prostředky: 

- obvodové ochrany, 

- plášťové ochrany,  
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- prostorové ochrany, 

- předmětové ochrany [17]. 

2.1.1 Obvodová ochrana 

 Zabezpečuje prostor kolem chráněného objektu skupinou bariér. Obvodem chráněného 

území se myslí pozemková hranice – tzv. perimetr. Jedná se o oplocení pozemků včetně 

branek, zdí, bran, závor, propustí a jiné. [17]. 

  

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany se dělí na: 

- klasické drátěné oplocení, 

- bezpečnostní oplocení, 

- vysoce bezpečnostní oplocení, 

- vrcholové zábrany, 

- podhrabové překážky,  

- vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky [17] 

2.1.2 Plášťová ochrana 

 Plášť chráněného objektu tvoří konstrukce budovy jako jsou zdi, střechy, stropy a dále 

je tvoří otvorové výplně jako jsou dveře, okna, rolety, mříže a další [17]. 

2.1.3 Prostorová ochrana 

 Chrání se vnitřní prostory v objektu. Slouží k doplnění a vylepšení zabezpečení 

plášťové ochrany. Mezi hlavní představitelé patří oddělení vnitřních prostorů pomocí mříži, 

uzamčení dveří a dalších opatření.  

2.1.4 Předmětová ochrana 

 Již v minulosti si lidé různě schovávali své peníze a cennosti v úkrytech jako byly  

například truhly. V dnešní době lidé používají komorové trezory, bezpečnostní schránky, 

ohnivzdorné skříně, příruční pokladničky a jiné. Předmětová ochrana má za úkol chránit 

předmět před neoprávněnou manipulací nebo proti odcizení. Úschovné objekty jsou buď 

pevně připevněné s objektem nebo přenosné [17]. 
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2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Prvotní signalizace proti hrozícímu nebezpečí jakou byly přírodní síly a nepřátele měla 

podobu např. křiku, bubnování, troubení a štěkot hlídacích psů [1]. 

Poplachové zabezpečení a tísňové systémy (dále jen PZTS) představují nový model 

elektronického zabezpečení na rozdíl od mechanických zábranných systémů. PZTS jsou 

v mnoha ohledech spolehlivější a pro pachatele obtížně překonatelné . 

 Hlavní úloha těchto PZTS je rychle reagovat na detekované změny vyvolané 

neoprávněnou činností pachatele. Na základě vyvolaných změn reagují a uvádí systém  

do aktivace. Další úlohou je podporovat mechanické zábranné systémy a zvyšovat efektivnost 

fyzické ostrahy.  

Základní rozdělení PZTS jsou dle:  

- prostorové zaměření,  

- způsobu předání poplachového signálu,  

- kategorie chráněného objektu, 

- stupně zabezpečení chráněného objektu [18]. 

2.2.1 Prostorové zaměření 

 Tato ochrana je zaměřena na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu, prostorovou 

ochranu, předmětovou ochranu a klíčovou ochranu objektu. 

 

Obvodová ochrana 

 Tato ochrana signalizuje narušení hranice chráněného objektu. Za hranicí se uvádí 

plot, vodní tok, zdi a další prvky ohraničení perimetru objektu. Skoro pokaždé jsou to PZTS 

určené k venkovnímu použití. Musí být velmi odolné a vyráběné k těmto účelům [18]. 

 

Plášťová ochrana 

 Tento typ ochrany detekuje narušení pláště objektu. Za plášť se považuje konstrukce 

budovy jako jsou zdi, stěny, stropy a střechy, a také otvory jako jsou dveře, okna  a průzory. 

Zaměřuje se na jejich mechanické neoprávněné poškození pachatelem [18]. 

 

Prostorová ochrana 

 Úkolem této ochrany je signalizovat jevy, které mají charakter nebezpečí uvnitř  

v chráněném objektu. Detektory zaznamenávají pohyb pachatele, který vnikl neoprávněně  

do prostorů objektu [18]. 
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Předmětová ochrana 

 Detektor signalizuje nebezpečí pří přítomnosti pachatele u daného chráněného 

předmětu, při manipulaci s předmětem nebo při jeho poškozování. Předmětové ochrana  

se používá hlavně pomocí bezpečnostních trezorů a skříněk [18]. 

 

Klíčová ochrana 

 Předmětem této detekce je signalizovat pohyb v narušených místech v objektu jako 

jsou haly, chodby a jiné prostory [18]. 

 

2.2.2 Způsob předání poplachového signálu  

Podle daného způsobu se dělí poplachové signály na lokální (zajišťuje náhodný 

občan), autonomní (zajišťuje je pověřená osoba) a dálkové, jak je znázorněno na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1  Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [18] 

 

PZTS s lokální signalizací  

 Tato signalizace se spouští akusticky nebo opticky po vyhodnocení stavu „Poplach“. 

Signalizace má preventivní a informační účinek pro pachatele, který narušil chráněný objekt. 

Po spuštění  preventivní signalizace je předpokládaný útěk pachatele, a tím by se mělo 

zabránit k dalšímu jeho neoprávněnému páchání trestné činnosti. Funkce informativní dává 

možnost pověřené nebo kolemjdoucí osobě zjistit protiprávní činnost a rychle zajistit pomoc 

[18]. 

 

 

 

PZTS s lokální 

signalizací 

Náhodný občan 

Policie 

SBS 
Autonomní PZTS Pověřená osoba 

PZTS s dálkovou  

signalizací (např. PCO) 
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PZTS s autonomní signalizací  

Stav „Poplach“ se přenáší ke stále službě PZTS. Služba vyhodnotí signál a podle něho 

zakročí. Autonomní signalizace je signalizována akusticky či opticky. Tento druh signalizace 

se používá tam, kde je stálá fyzická ostraha [18]. 

 

PZTS s dálkovou signalizací 

Signál poplachu je přenesen ke stále službě, se kterou uživatel chráněného objektu  

je smluvně domluven. Tato vybraná služba centralizované ochrany provede rychlá 

bezpečnostní opatření. Dálková signalizace se využívá v místech, kde je fyzická ostraha 

pouze v pracovní době a ne mimo ní [18].  

2.2.3 Kategorie rizikovosti chráněného objektu  

 Z ekonomického hlediska nelze zabezpečit objekty všechny stejně důkladně. Pohlíží se 

na stupně rizikovosti pro dané chráněné objekty. Dle zabezpečení PZTS dělí objekty s nízkým 

rizikem, s průměrným rizikem, s vysokým a s nejvyšším rizikem ohrožení, tak jak uvádí 

tabulka 1 [18]. 

 

Tabulka 1  Kategorie rizikovosti chráněného objektu [18] 

Rizika Druhy objektů 
Kategorie 

dle ČSN 

Třída 

dle VdS 

nízká 

NR 

 

byty, vilky, malé provozovny, obchůdky, garáže aj. 

objekty s nízkým objektem chráněných hodnot 
4 

A 

SH  1 - 

4 

průměrná 

PR 

obchody, sklady, provozovny, obchodní domy – splnění 

podmínek této kategorie je minimální podmínkou pro 

připojení objektového PZTS do policejního systému 

PCO 

3 

B 

SG  1 - 

2 

vysoká 

VR 1 

 

peněžní ústavy, velká klenotnictví, prodejny zbraní, 

galérie, výroba a skladování opiátů apod. 
2 

C 

SG  3 - 

4 

nevyšší 

VR 2 

 

vybrané státní instituce, centrální úložny, atomové 

elektrárny, státní pokladny, velkosklady výbušnin 
1 

SG  5 - 

6 

 

2.2.4 Stupně zabezpečení chráněného objektu  

Chráněné objekty se zabezpečují čtyřmi stupni zabezpečení. Normalizovaným PZTS 

jsou přiřazeny stupně zabezpečení. V tabulce jsou označeny stupně zabezpečení od nejnižšího 

po nevyšší zabezpečení. Stupeň číslo čtyři se využívá jen ve výjimečných případech,  



14 

a to například kde se skladují raketové a jaderné zařízení. Většina objektů je zařazena  

do skupina jedna a dvě. Dále jsou uvedeny znalosti pachatelů při překonávání PZTS a jaké 

používají náčiní k překonání těchto zabezpečení. Pro větší přehlednost jsou stupně utajení 

zobrazené v tabulce 2 [18]. 

 

Tabulka 2  Stupně zabezpečení chráněného objektu [18] 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 
Stupeň 

zabezpečení 

nízké 
Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost PZTS, a že mají 

k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů. 
1 

nízké 

až 

střední 

Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o PZTS, a že 

použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů (např. 

víceúčelový měřič altimetr). 

2 

střední 

až 

vysoké 

Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámení s elektrickým 

zabezpečovacím systémem a mají úplný sortiment nástrojů  

a přenosných elektrických zařízení. 

3 

vysoké 

Používá se tehdy, když zabezpečení má prioritu před všemi 

ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé mají možnost 

zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících prvků 

v PZTS. Pokud je PZTS rozdělen do jasně definovaných 

subsystémů, PZTS může zahrnovat komponenty různých stupňů 

v každém subsystému. Stupeň subsystému je dán nejnižším stupněm 

vnitřního komponentu. Komponenty, které jsou společné pro více 

subsystémů, mají stupeň stejný jako subsystém s nejvyšším stupněm 

(např. ústředny, poplachový přenosový systém, signalizační 

zařízení, napájecí zdroje). 

4 

  

2.2.5 Složky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

PZTS jsou systémy složek, které mají schopnost dálkově, opticky a akusticky 

ohlašovat narušení v chráněném objektu či prostoru. Každý prvek PZTS má svojí funkci  

a v souhrnu tvoří tzv. zabezpečovací řetězec [18], který je zobrazen na obrázku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2  Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [18] 
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Základní prvky PZTS 

 

Čidlo 

 Tento detektor reaguje na fyzikální jevy způsobené přítomnosti pachatele v chráněném 

objektu. Detekovaný jev je odesílán ústředně, která tento stav vyhodnotí a dále zpracuje. 

Čidla mohou být kontaktní (mikrospínací, smykové, s magnetickým kontaktem), destrukční 

(poplachové fólie, světlovodné zábranné sítě, vodící sítě a zátarasy), destrukčních projevů 

(pasivní kontaktní čidla rozbití skla, mikrofonní kabely), tlaková akustická (infrazvuková 

čidla), bariérová (infračervené závory, infračervené bariéry a záclony), pohybová čidla 

(mikrovlnná, ultrazvuková, pasivní infračervené), čidla předmětové ochrany (mikrospínače, 

trezorová, tlaková akustická) a mnoho dalších [18]. 

 

Ústředna 

 Ústředna je hlavní části PZTS. Veškeré informace přijaté z čidel vyhodnotí dle 

nastaveného programu a dále realizuje další činnosti. Celý systém je napájen elektrickou 

energií přes ústřednu a je také ovládán. Ústředny se dělí dle stupně zabezpečení (nízké, nízké  

až střední, střední až vysoké, vysoké), dle počtu smyček (malé, střední, velké, pulty 

centralizované ochrany) a podle připojování smyček (smyčkové, sběrnicové, smíšené, 

bezdrátové, hybridní). Ústředny se ovládají pomocí mechanických spínačů, ovládací skříňky  

a klávesnicemi  [18]. 

 

Přenosové prostředky a signalizační zařízení 

 Pomocí těchto přenosových prostředků je opatřen přenos výstupních dat z ústředen  

na místo signalizace a zpět. Signalizační zařízení vyhodnotí informace a převede  

je na patřičný signál jako je výstrahy nebo poplach [18]. 

 

Doplňková zařízení 

 Jedná se o zařízení, která jsou umístěna samostatně nebo v úkrytu ústředny. Jsou  

to tato zařízení: akustická signalizace, optická signalizace, grafické tablo, zařízení určená  

pro komunikaci, tiskárny a další zařízení. Tato doplňková zařízení zlepšují činnost čidel při 

poplachu, dokumentují místa narušení nebo usnadňují obsluhu PZTS [18]. 
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2.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy patří ochrana automobilů, elektronická ochrana 

zboží, bezpečnostní zrcadla, požární hlásiče, kamerové systémy, systém kontrol vstupů  

a mnoho dalších zabezpečovacích systémů. Nyní se budu zabývat kamerovým systémem, 

systémem kontroly přístupů a vjezdu a pultem centralizované ochrany [19].  

2.3.1 Kamerové systémy 

Průmyslové televize v České republice byly hlavně používané v dopravě  

a ve výrobních procesech. S vývojem průmyslových televizí se snížily výrobní náklady  

a začaly se také používat k zabezpečení objektů [19]. 

 Nyní je kamerový systém považován za velmi důležitý spolu s využíváním  dalších 

systémů ochrany objektů. Jsou používány průmyslové televize, které se nazývají uzavřené 

televizní okruhy (Closed Cirsuit Television, dále jen CCTV). Pokud dojde k narušení 

hlídaného prostoru, je možné nastavit snímání z kamer v místě narušení a sledovat činnost 

podezřelého pachatele. Pokud má kamera funkci optického přibližování vzdálenosti, lze tuto 

funkci použít pro identitu pachatele díky jeho tváří, způsobu chůze a například podle státní 

registrační značky. Výstupy z kamer je možné nahrávat na nahrávací zařízení. CCTV systémy 

se využívají k preventivnímu účelu proti kriminalitě a ke zjištění identity pachatele [16]. 

 Kamerové systémy mají následující části: 

- kamery, 

- monitory, 

- záznamové prostředky. 

Základním prvek systému CCTV jsou kamery, které jsou nejdůležitějším prvkem 

kamerového systému. Přenášejí obraz do kontrolní jednotky. Nejpoužívanější druhy kamer 

jsou černobílé, barevné nebo kombinované. Objektiv kamery zobrazuje ve sledovaném 

zorném poli objekty na světlo-citlivou část snímací elektroniky. Objektivy jsou tvořeny 

čočkami a jsou konstruovány tak, aby jednotlivé čočky kompenzovaly možné optické vady. 

Kryty kamer musí být odolné proti povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození. 

Kamery se mohou také dálkově ovládat, aby byla zajištěna velká sledovací plocha prostoru 

[19]. 

 Monitory zobrazují snímaný děj z kamer nebo je nahrávají na videorekordéry. 

Ovládaní CCTV je velmi jednoduché. Televizní monitory bývají černobílé, a proto mají větší 

rozlišovací schopnost než barevné, které mají rozsáhlejší vstupy, výstupy a ovládací prvky. 

Nyní se používají i LCD obrazovky monitorů (liquid crystal display-displej z tekutých 
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krystalů). Monitory s větší úhlopříčkou jsou schopny zobrazit více záběrů z kamer na jeden 

monitor [19]. 

 Záznam obrazu se archivuje pro případ napadení objektu. Záznamy se archivují jen  

po nutnou dobu pro aktuální analýzu situace a jejího opatření. Dokumentace záznamu se musí 

chránit před případným zneužitím [19]. 

 

2.3.2 Systém kontroly přístupů a vjezdu 

  Důvodem využití systému kontroly přístupu a vjezdu je regulovat vstupy a vjezdy  

do střeženého prostoru. Systémy umožňují rozlišit jednotlivé osoby a automobily, které 

vstupují do střeženého objektu. Tímto je zabráněn vstup neoprávněným osobám či vozidlům 

do objektu [1].  

Každý systém automatické identifikace se kontroluje pomocí: 

- identifikačního prvku (karta, visačka, přívěšek), 

- snímacího zařízení (bezdotykové, snímače otisku prstu, oční duhovky), 

- řídící jednotky (systém vyhodnocuje každý vstup), 

- centrální jednotky, 

- blokovacího zařízení, 

- jednotky zápisu [19].  

 

 Vstupy jsou kontrolovány pomocí zábran, turniketů, elektrických zamykacích dveří, 

závor a dalších systémů. V objektech, kde se nacházejí citlivé informace, mají zaměstnanci  

na svých identifikačních kartách, na snímacích zařízení, řídících jednotkách a dalších 

identifikací nahrané informace, podle níž mohou vstupovat či nikoliv do objektu. Tento 

systém kontroly přístupů a vjezdu i přes finanční náročnost získává více přízně ve velkých 

firmách, kde se pohybuje mnoho osob [1]. 

 

2.3.3 Pult centralizované ochrany  

Pultem centralizované ochrany (dále jen PCO) se myslí dálková ochrana majetku. 

Důležitými parametry jsou dojezdové časy zásahových jednotek z míst trvalých stanovišť  

do prostoru narušení, profesionální přístup zaměstnanců a přístupové cesty. Firmy mívají 

vlastní zajištěné výjezdové skupiny nebo mají smluvně sjednané zásahové skupiny. Umístění 

stanovišť výjezdových skupin by měla být co nejblíže k zákazníkům.  Cílem je co nejrychleji 

se dostat k objektů po vyhlášení poplachu [1]. 
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 Při způsobu přenosu signálu jsou používány nejvíce globální systém mobilní 

komunikace (dále jen GSM), které jsou součástí přenosu připojení na principu přepojovacích 

paketů (dále jen GPRS), dále se používá síť malého lokálního rozsahu komunikace (dále jen 

LAN) a rádiové přenosy. Přenosový signál se musí kontrolovat a musí mít bezpečnostní 

opatření proti narušení pachatelem. Nejspolehlivější je rádiový přenos, který je přenášen přes 

soukromou rádiovou síť s omezenou možnosti narušení signálu. Při spuštění poplachového 

signálu vysílá operátor PCO svou zásahovou jednotku k místu narušení nebo může operátor 

dle předešlé domluvy informovat majitele objektu. Pokud zásahová jednotka zjistí 

podezřelého pachatele v objektu, je volána operátorem PCO na místo Policie České republiky 

[1].  

 

2.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je realizována komerčními, soukromými bezpečnostními službami 

nebo vlastními prostředky. Tato ochrana musí být doplňována dalšími složkami fyzické 

ochrany. Nelze vynechat jiné prvky fyzické ochrany při zabezpečení objektu. Tato ochrana  

je nákladná na režii, ale velice efektivní [18]. 

  

2.4.1 Metody fyzické ostrahy 

Jsou to postupy k dosažení daného cíle v určité lidské činnosti. Metodu můžeme 

chápat jako systém zákonů, principů a teoretických pouček. Způsob je realizován příslušnou 

formou fyzické ochrany – tzv. hlídací činnost. Základní metody se člení na obecné metody 

poznání a na metody jednotlivých oborů lidských činností. Fyzická ostraha využívá tyto 

metody: 

- fyzického pozorování, 

- osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

- kontroly vozidel a nákladů, 

- kontroly osob, 

- kontroly stavu, 

- fyzických zábran a bariér, 

- kontroly dokladů, 

- nasazení cvičeného psa, 

- přesvědčování,  
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- obranných a ochranných zákroků, 

- evakuačních a ochranných opatření, 

- zajištění místa činu [1]. 

 

2.4.2 Formy fyzické ostrahy 

 Formy hlídací služby lze definovat jako určitý vnější výraz či projev společný určitým 

typovým druhem fyzické ostrahy. Z hlediska ostrahy majetku a osob lze charakterizovat 

následující formy fyzické ostrahy: 

 

a) Strážní služba 

Tato služba může být prováděna na pevných či pochůzkových strážních 

stanovištích. Pracovníci ostrahy pozorují objekt a jeho okolí, zabraňují protiprávní 

činnosti směřující proti objektu, prostoru či osobám a plní další specifické úkoly 

vyplývající z pracovně právního vztahu pro výkon strážní služby [1]. 

 

b) Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled pracovníkem fyzické ostrahy je zabezpečován celoplošně 

nebo jako dohled nad vyčleněnými prostory, místy, budovami a osobami. Pracovník 

sleduje oprávněný pohyb či činnost v prostoru a okolí, dále dodržování vnitřního 

režimu a zabezpečení stanovených objektů. Bezpečnostní dohled může být prováděn 

buď přímo pracovníkem fyzické ostrahy nebo dálkovým dohledem pomocí 

elektronických systému zejména kamerovým systémem [1]. 

 

c) Bezpečnostní ochranný doprovod 

Ochranný doprovod se člení do čtyř skupin: ochranný doprovod osob –

bodyguard, ochranné doprovody peněžních hotovostí a cenin, ochranné doprovody 

kamionové přepravy, přepravy po železnici, vodní přeprava a ochranné doprovody 

letecké přepravy. Jsou prováděny pěšky, vozidlem, doprovodným vozidlem  

či kombinovanými způsoby doprovodu. Při bezpečnostním ochranným doprovodem 

jsou třeba jasná pravidla a zásady k dosažení bezpečnostního doprovodu [1]. 

 

d) Bezpečnostní průzkum  

Jde o formu fyzické ostrahy ve smyslu momentového zajištění a upřesňování 
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veřejného pořádku zejména k bezpečnosti majetku a osob v určitém čase a prostoru. 

Bezpečnostní průzkum realizují pracovníci fyzické ostrahy nebo elektronické 

zabezpečovací systémy (kamerové systémy) či detektivní pracovníci detektivní služby  

[1]. 

 

e) Kontrolní propustková služba 

Touto činností je zabezpečen režim vstupu a vjezdu do chráněného objektu  

a opuštění  tohoto prostoru. Služba kontroluje příchod a odchod osob, vozidla uvnitř  

i vně, eviduje odchody a příchody zaměstnanců i cizích osob. Jiným než 

kontrolovaným vstupem by osoby a vozidla se neměla dostat do objektu [1].  

 

 

f) Bezpečnostní výjezd – zásah  

Zásahová hlídka vyjíždí na zjištěné místo narušení na základě informací  

z pultu centralizované ochrany, které přichází ze zabezpečovacího systému. Zásah  

se musí řídit s § 76 odst. 2 trestního řádu. Hlídka zjistí jestli nejde o planý poplach 

nebo jestli se nevyskytuje v objektu neoprávněná osoba. Po zadržení musí hlídka 

neprodleně pachatele předat Policii České republiky. Místo narušení pachatelem  

se musí zajistit než dojde k vyšetření trestné činnosti [1]. 

 

2.5 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana se také nazývá organizační či administrativní ochrana. Režim  

je organizační, administrativní a věcné uspořádání vztahů mezi pracovníky a činnostmi  

za účelem sjednotit prvky při dosahování cíle harmonického stavu v organizaci. Je dána 

vnitřními směrnicemi [1]. 

 Pokud se nedodrží režimová ochrana, tak nebude správně fungovat celý systém 

fyzické ochrany, jak by měl. Například pokud budou vypracované vnitřní směrnice pohybu 

cizích osob v podniku a nikdo tyto směrnice nebude dodržovat, tak poté selhává celý systém 

fyzické ochrany podniku [1]. 

Každé potřebné režimové zásady by měly být zpracované v organizačních 

dokumentech a v interních normách podniku.  
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Dělení základních dokumentů režimové ochrany: 

- základní právní normy, 

- statut organizace, 

- organizační řád, 

- pracovní řád, 

- spisový řád, 

- skartační řád [1]. 
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3 Fyzická ochrana rodinného domu 

Posuzovaný objekt se  nachází v obci Řepiště v okrese Frýdek-Místek. Důvodem 

inovace zabezpečení vybraného rodinného domu je přenesení podnikání finančního poradce  

do prostoru rodinného domu. Tomuto podnikání je vymezená jedna místnost v domě, kde by 

měl mít přístup jen podnikatel a jeho pozvaní klienti. Dalším aspektem k lepšímu zabezpečení 

rodinného domu je chránit aktiva, které se vyskytují v prostorech daného objektu.  

 

3.1 Důvod zabezpečení rodinného domu s podnikatelskou činností 

 Finanční poradce nabízí poradenské služby ohledně investic, pojištění, penzijního 

připojištění, stavebního spoření, hypoték a ostatní bankovní služby. Zákon o pojišťovnictví  

a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

popisuje základní práva a povinnosti finančních poradců. Zejména týkající fyzické ochrany 

má finanční poradce povinnost ochránit cenné informace proti odcizení a je zavázán 

mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech svých klientů [13]. 

Tato skutečnost si žádá posouzení stávajícího stavu zabezpečení rodinného domu,  

ve kterém bude sídlit kancelář finančního poradce, zda zabezpečení je schopno dostatečně 

ochránit důležité informace. Z bezpečnostních důvodů není zde uvedeno, kde se přesně 

rodinný dům nachází a ani zde nejsou publikované jeho fotografie.  

  

3.2 Historie rodinného domu 

Rodinný dům se datuje svou výstavbou do konce devatenáctého století. Přesný rok   

je 1892, které bylo původně zobrazeno na štítu domu. Původní rodinný dům byl tvořen dvěma 

obytnými místnostmi, kuchyní, sklepem a půdou. V každém obytném pokoji byla umístěna 

kamna, která postupem času byla nahrazena ústředním topením. V šedesátých letech 

minulého století byla přistavěna stodola a sociální zařízení. Další rekonstrukcí byla přestavěna 

část stodoly na další obytnou místnost. Zatím poslední rekonstrukce zahrnovala výměnu oken, 

dveří, novou fasádu a střechu.  

Na pozemku přilehlého rodinného domu byla také v období šedesátých letech 

přistavěna samostatně stojící garáž a další hospodářské budovy. K rodinnému domu patřily 

také pozemky na východní a západní světové straně. Nyní patří k domu malá zahrada před 

okny domu a pole na východní světové straně.  
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3.3 Popis okolí  

Dům se nachází nedaleko centra obce. Na sousedních parcelách je na jižní světové 

straně louka, která byla využívána jako pastvina pro dobytek bývalého jednotného 

zemědělského družstva. Nyní se tento pozemek již nevyužívá. Na západní a jižní světové 

straně jsou vystavěné rodinné domy s příjezdovými cestami a na východní světové straně se 

rozprostírá oplocený pozemek listnatých stromů určených k vytápění. Dům se nachází v 

relativně klidné lokalitě v blízkosti velkých měst - Frýdku – Místku, Ostravy a Havířova.  

 

3.4 Popis rodinného domu 

Rodinný dům se rozprostírá na celkové ploše 2 307 m
2
. Zastavěná plocha domu činí  

198 m
2
. Zbývající plochu tvoří zahrada, dílna, hospodářské budovy, garáž, ohrada pro domácí 

zvířata a pole.  

 K objektu vede jedna příjezdová cesta z obecní komunikace, která zde končí. Vstup  

do objektu umožňuje hlavní vchod, dva boční vchody, ale vstoupit do domu je také možné 

přes průchozí stodolu, kde se nachází žebřík na půdní prostory. Z půdy je možné se poté 

dostat po schodech do přízemí domu. Do objektu se dá vstoupit celkově pomocí 5 dveří, které 

vedou do objektu rodinného domu. Základní typy dveří jsou zobrazeny na obrázcích 3, 4 a 5.   

 

       

Obrázek 3 Hlavní vchod             Obrázek 4 Vstup do stodoly              Obrázek 5 Interiérové dveře 
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Rodinný dům má sklepní prostory, přízemní prostory, kde se nachází bytová jednotka 

a půdní prostory. Při vstupu do domu se nachází po pravé straně sociální zařízení, botník  

a šatna. Dveře naproti hlavním dveřím vedou přes přípravnu krmiva do kotelny na levé straně 

a na pravé straně na nádvoří. Dveře vlevo vedou do chodby, kde se vyskytuje šest dalších 

dveří. Po levé straně jsou jedny dveře do kuchyně a druhé dveře do plánované kanceláře 

finančního poradce. Naproti jsou dveře, které vedou na zahradu v přední části domu. Po pravé 

straně vedou jedny dveře po dřevěných schodech na půdní prostory, další dveře vedou  

do sklepních prostorů  po betonových schodech  a třetí dveře do ložnice. Ložnice je průchozí 

do další místnosti, kde se nachází ložnice s obývacím pokojem. Všechny místnosti 

v rodinném domě jsou opatřeny okny, kromě zádveří, kotelny a průchozí stodoly. V kuchyni 

se vyskytují okna dvě. V půdních prostorech se nachází ve štítu domu čtyři malá okna  

a ve sklepních prostorech se vyskytují dvě malá okna. Celkem je v domě 18 oken. 

V příloze 1 je zobrazeno stávající dispoziční uspořádání přízemí rodinného domu  

se vstupy a s okenními otvory. 

 

3.5  Popis fyzické ochrany rodinného domu 

V této části práce je  popsán součastný stav fyzické ochrany vybraného rodinného domu 

s plánovanou podnikatelskou činností, kde se budou nacházet mimo jiné i citlivé a tajné údaje 

klientů finančního poradce.  

3.5.1 Mechanický zábranný systém 

Současný mechanický zábranný systém se nachází na úrovní obvodové, plášťové  

a prostorové ochrany. Dále budou tyto prvky mechanických zábranných systému rozebrány 

zvlášť.  

 

Obvodová (perimetrická) ochrana 

Pozemek rodinného domu je z poloviny ohraničen pouze oplocením od sousedních 

rodinných domů na západní a severní světové straně drátěným čtvercovým pletivem 

s plastovou povrchovou úpravou. Výška plotu je 1,80 metrů. 

Na jižní světové straně, kde se nachází hlavní vchod do domu zcela chybí oplocení 

pozemku. A také na západní světové straně mezi garáži a hospodářskými budovami chybí 

oplocení pozemku rodinného domu. 
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Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana objektu je tvořena obvodovým zdivem o tloušťce 60 centimetru, která  

je tvořena z pálených cihel a omítky. Střecha je z keramických tašek a dřevěného krovu.  

Další části plášťové ochrany tvoří okna a dveře. Dveře hlavního vchodu a dveře 

zadního vchodu z přípravny krmiva vedoucí na nádvoří jsou dřevěné se zadlabovacím 

zámkem a s cylindrickou vložkou. Dveře z boční strany domu pro klienty jsou plastové  

s dvojsklem. Zadlabovací zámek je také opatřen cylindrickou vložkou. Průchozí stodola  

je opatřena dvěma dřevěnými dveřmi s kovovou petlicí.  

Okenní otvory v přízemí domu jsou tvořeny plastovými okny s dvojsklem. Půdní 

prostory jsou opatřeny dřevenými okny s jednoduchým sklem. Ve sklepních prostorech jsou 

okenní otvory zabezpečeny drátěnou síťkou. Typy oken jsou zobrazeny na obrázcích 6 a 7. 

 

                                                            

         Obrázek 6 Okno v přízemí                                  Obrázek 7 Okno v půdních prostorech 

 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana v rodinném domě je tvořena interiérovými dveřmi, zdmi interiéru, 

podlahami, stropy, schodišti na půdní a sklepní prostory. 

Všechny interiérové dveře jsou dřevěné a opatřené zadlabovacím zámkem 

s cylindrickou vložkou. Zdi interiéru jsou z pálených cihel o šířce 45, 20 a 10 centimetrů. 

Podlahy jsou na všech místech v prostorech rodinného domu betonové s dřevěným 

podkladem. Schodiště na půdní prostory jsou dřevěné a schodiště do sklepních prostorů jsou 

betonové jak lze vidět na obrázcích 8 a 9. 
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Obrázek 8 Dřevěné schody na půdu                       Obrázek 9 Betonové schody do sklepa 

 

3.6 Subjektivní posouzení stávajícího stavu zabezpečení 

Z hlediska perimetrické ochrany, kterou zabezpečují mechanické zábranné systémy lze 

tuto ochranu považovat  za nedostačující. Je nutné vystavět plot a branky v přední části domu 

před hlavním vstupem do domu. Aby plot ohraničoval a chránil komplexně hranici pozemku, 

kde stojí rodinný dům.  

Plášťová ochrana má nedostatky u oken a dveří. Okna jsou tvořená dvojsklem v obytné 

části domu, ale nepředstavují pro možného pachatele velkou překážku při možném překonání. 

Sklepní okna je nutné opatřit mříži, protože stávající síťky jdou jednoduše demontovat. Okna 

v půdních prostorech by bylo vhodné vyměnit za bezpečnější, kdyby chtěl pachatel vniknout  

do domu přes půdní prostory pomocí žebříku. Dále je nutné pořídit bezpečnostní dveře 

s bezpečnostními zámky pro hlavní vstup a pro vstup pro klienty z boční strany domu. Další 

dveře, kterými je možné vstoupit do domu, by měly být opatřeny bezpečnostním zámkem. 

V prostorové ochraně je nejdůležitější zabezpečit dveře budoucí kanceláře finančního 

poradce vhodnými bezpečnostními dveřmi. Dále je zapotřebí instalovat prvky PZTS  

pro ochranu vnitřních prostorů rodinného domu a hlavně budoucí plánovanou kancelář. 

Současný stav fyzické ochrany nevyhovuje přenesení podnikání finančního poradce  

do prostoru rodinného domu. Je nutné se zaměřit na nové bezpečnostní prvky fyzické ochrany 

pomocí výsledné analýzy a hodnocení rizik, která vyhodnotí nejzávažnější nedostatky fyzické 

ochrany daného rodinného domu.   
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4 Analýza a hodnocení rizik  

 

Vybrat tu nejvhodnější metodu pro bezpečnostní analýzu a hodnocení rizik pro ochranu 

objektu je velice důležité, aby byly vhodně vybrány faktory, které mohou velice ovlivnit 

provedenou bezpečnostní studií. V dnešní praxi se používá mnoho metod s různými 

variantami, ale poměrně často vycházejí jen z několika nejvýznamnějších a nejvíce 

uznávaných metod. Použití nejvýznamnějších metod je rozdílné dle použití, velikosti, 

složitosti procesů, různých druhů výsledků a jsou odlišné na náročnost zpracování a na dobu 

zpracování [16]. 

 Analýza a hodnocení rizik slouží k identifikaci možných rizik a určení jejich 

závažnosti. Na výsledných analýzách a hodnocení rizik můžeme konkretizovat návrhy  

na jejich řešení – minimalizaci bezpečnostních rizik.  

 Pro analýzu a hodnocení rizik fyzické ochrany rodinného domu budou použity dvě 

vybrané analýzy a hodnocení rizik. Zvolené analýzy a hodnocení rizik jsou Ishikawův 

diagram a Analýza příčin a následků poruch. Vybrané byly pro názorné grafické zobrazení  

a pro jednoduchou identifikaci důsledku poruch. 

 

4.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Tato metoda se také nazývá „diagram rybí kostry“, a to proto že grafickým znázorněním 

připomíná rybí kostru. Ishikawův diagram byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou.  

Je používán pro identifikaci možné příčiny problémů. Diagram pomáhá vytvořit hlubší nápad 

a graficky ukázat důležitost mezi jednotlivými součástmi daného problému. Jsou zde graficky 

ukázaný analyzované příčiny, které mohou mít následek daného problému [16]. 

 Pro názornost jsou zde vybrány základní nejvážnější příčiny překonání fyzické 

ochrany rodinného domu: 

- nedostatečný mechanický zábranný systém, 

- selhání lidského faktoru, 

- absence vybraných prvků PZTS, 

- další vlivy selhání. 
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Nedostatečný mechanický zábranný systém: 

- nedostačující oplocení pozemku,  

- násilné proniknutí dveřmi - vyražení, 

                                                      - vypáčení, 

                                                      - odvrtání zámku, 

                                                      - rozlomení zámku, 

                                           - vysazení, 

- nenásilní proniknutí dveřmi - pomocí planžet, 

                                             - metodou bumping, 

- násilné proniknutí okny - vysazení, 

    - rozbití skla. 

 

Selháním lidského faktoru: 

- nezamykání dveří, 

- nezavíraní oken po odchodu z domu, 

- ztráta klíčů, 

- neúmyslné vyzrazení tajných informací, o činnosti finančního poradce a hodnot aktiv, 

členy rodiny. 

 

Absence vybraných prvků fyzické ochrany: 

- chybějící prvky poplachového zabezpečení a tísňového systému, 

- chybějící kvalitnější dveře a zámky. 

 

Další vlivy selhání: 

- požár - úmyslný, 

         - neúmyslný, 

- mimořádná událost - poškození bleskem, 

                        - povodeň. 

 

Všechny příčiny k překonání fyzické ochrany rodinného domu jsou zobrazené na obrázku 

10 v Ishikawově diagramu.   
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 Obrázek 10  Ishikawův diagram – překonání fyzické ochrany objektu  



30 

4.2 Analýza způsobů a důsledků poruch  

Tato analýza identifikuje nebezpečí, která jsou založena na způsobu selhání příčin  

a důsledků. Analýza vyhledává dopady a příčiny na systematickém a strukturovaném 

vymezení selhání zařízení. Tato metoda způsobů a důsledků poruch je překládána  

do anglického názvu: „Failure Mode and Effect Analysis“, (dále jen FMEA). Používá  

se především ke kontrole prvků systémů a identifikuje jednoduché důsledky poruch [16]. 

 Nejdříve se musí všechny předpokládané poruchy zapsat do tabulky, která je důležitá 

pro tuto metodu. Postup je systematický, který je nutno zjistit dopředu. Musíme znát způsoby 

poruchy příčin, a poté předpokládané důsledky. Poté se vypočte míra rizika R podle daného 

vzorce (1). 

    R = P x N x H       (1) 

 

R – míra rizika      N – závažnost důsledků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika H – odhalitelnou rizika 

 

 Jednotlivé data pro zpracování a provedení výpočtu daného parametru jsou výsledné 

(porovnatelné) míry rizika, závažnosti následků, pravděpodobnosti vzniku rizika 

 a odhalitenost rizik jak je uvedeno v tabulce 3.      

 

Tabulka 3  Jednotlivé parametry metody FMEA [16] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků (deliktů a škod) 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malá, malý úraz 

4-10 akceptované riziko 2 větší, úraz s pracovní neschopnost 

11-50 mírné riziko 3 střední, úraz s  převozem do nemocnice 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžká, těžký úraz s trvalými následky 

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká, smrt osob 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 odhalitelnost v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelnost do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné do dne a více 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Při sestavení tabulky bylo nutné vycházet z možných příčin překonání fyzické ochrany 

objektu rodinného domu, které jsou uvedeny v Ishikawově diagramu příčin a následků.  

Po vyhodnocení byly doplněny jednotlivé poruchy a jejich důsledky. Jednotlivé poruchy byly 

ohodnoceny parametry závažnosti rizik. Po vynásobení všech parametrů dané poruchy byla 

získána výsledná rizikovost poruch R. Do přehledné tabulky 4 je vše potřebné zaneseno. 

 

Tabulka 4  Označení jednotlivých rizik vypočítáním metodou FMEA 

Číslo Identifikace nebezpečí P N H R 

1 nedostačující oplocení pozemku 5 2 4 40 

2 vyražení dveří 4 4 3 48 

3 rozlomení zámku 3 4 3 36 

4 vypáčení dveří 3 4 3 36 

5 odvrtání zámku 3 4 2 24 

6 vysazení dveří 2 4 2 16 

7 použití planžet 3 4 4 48 

8 použití metody bumping 3 4 5 60 

9 vysazení oken 1 4 2 8 

10 rozbití okenního skla 2 4 2 16 

11 nezamykání dveří 1 5 2 10 

12 nezavíraní oken po odchodu z domu 1 4 3 12 

13 ztráta klíčů 1 4 2 8 

14 
neúmyslné vyzrazení tajných informací, o činnosti finančního 

poradce a hodnot aktiv, členy rodiny 
2 5 4 40 

15 chybějící prvky poplachového zabezpečení a tísňového systému 3 4 3 36 

16 chybějící kvalitnější dveře a zámky 4 5 3 60 

17 úmyslně založený požár 2 5 2 20 

18 neúmyslně založený požár 3 5 3 30 

19 poškození bleskem 1 5 1 5 

20 povodeň 1 5 2 10 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 Paretův diagram se zhotoví pomocí dvou grafů, a to pomocí histogramu a Lorenzovy 

křivky. Histogram je tvořen z kumulativní četnosti výsledné rizikovosti R a Lorenzová křivka  

je tvořena relativní četnosti výsledné rizikovosti R. Pomocí vzorce (2) a (3) se oddělí méně 

důležité faktory od důležitých. Výsledné hodnoty jsou zapsány v tabulce 5. 

 

                  (2) 

  

    Ni     – kumulativní četnost dané poruchy  

n1 - ni  – hodnoty dané poruchy 

 

              [%]        (3) 

 

 Fi   – relativní kumulativní četnost dané porucha      

Ni –  kumulativní četnost dané poruch 

N  – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

 

Pro názornost je uveden příklad konkrétního výpočtu kumulativní a relativní 

kumulativní četnosti R. Příklad je vybrán z 5 tabulky pro druhý řádek.  

 

Kumulativní četnost R: 

 

N2 = n1 + n2  

N2 = 120 

 

 Relativní kumulativní četnost R 

 [%] 

F2 = N2/N 

F2 = 120/563 

F2 = 0,2131 

F2 = 21,31 
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Tabulka 5  Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti R 

Číslo Identifikace nebezpečí R 
Kumulativní 

četnost  R 

Relativní 

kumulativní četnost 

R (%) 

8 použití metody bumping 60 60 10,66 

16 
chybějící kvalitnější dveře  

a zámky 
60 120 21,31 

2 vyražení dveří 48 168 29,84 

7 použití planžet 48 216 38,37 

1 nedostačující oplocení pozemku 40 256 45,47 

14 

neúmyslné vyzrazení tajných 

informací, o činnosti finančního 

poradce a hodnot aktiv, členy 

rodiny 

40 296 52,58 

3 rozlomení zámku 36 332 58,97 

4 vypáčení dveří 36 368 65,35 

15 
chybějící prvky poplachového 

zabezpečení a tísňového systému 
36 404 71,76 

18 neúmyslně založený požár 30 434 77,10 

5 odvrtání zámku 24 458 81,35 

17 úmyslně založený požár 20 478 84,92 

6 vysazení dveří 16 494 87,74 

10 rozbití okenního skla 16 510 90,59 

12 
nezavíraní oken po odchodu 

z domu 
12 522 92,72 

11 nezamykání dveří 10 532 94,49 

20 povodeň 10 542 96,27 

9 vysazení oken 8 550 97,69 

13 ztráta klíčů 8 558 99,11 

19 poškození bleskem 5 563 100 

 

  Výsledné hodnoty jsou zaneseny do Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou, které  

jsou zobrazeny na obrázku 11. 
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   Obrázek 11  Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 

Pro výsledný Paretův diagram je využito pravidlo 80/20. Z tohoto pravidla vyplývá,       

že 80 % všech poruch je způsobeno těmito poruchami: použití metody bumping, chybějící 

kvalitnější dveře a zámky, vyražení dveří, použití planžet, nedostačující oplocení pozemku, 

neúmyslné vyzrazení tajných informací, o činnosti finančního poradce a hodnot aktiv v domě, 

členy rodiny, rozlomení zámku, vypáčení dveří, chybějící prvky PZTS, neúmyslně založený 

požár a odvrtání zámku. 
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5 Návrh zabezpečení rodinného domu 

 

Při navrhování nového zabezpečení je nezbytně nutné zaměřit se na efektivnost ochrany   

a na funkčnost celého zabezpečovacího systému. Cílem této práce je zabezpečit aktiva, které 

se nacházejí v prostorách rodinného domu a tajné informace, který se budou nacházet 

v rodinném domě při přenesení podnikání finančního poradce. 

 Dle výsledné analýzy a hodnocení rizik pomocí metody FMEA  je nezbytně nutné 

věnovat se těmto zjištěným rizikům fyzické ochrany rodinného domu:  

- použití metody bumping,  

- chybějící kvalitnější dveře a zámky,  

- vyražení dveří,  

- použití planžet,  

- nedostačující oplocení pozemku,  

- neúmyslné vyzrazení tajných informací, o činnosti finančního poradce a hodnot 

aktiv v domě, členy rodiny,  

- rozlomení zámku,  

- vypáčení dveří,  

- chybějící prvky PZTS,  

- neúmyslně založený požár, 

- odvrtání zámku. 

 

Řešení k lepšímu zabezpečení lze vidět zejména v oblastech mechanických  

zábranných systémů s důrazem na klasické prostředky a poplachové zabezpečení a tísňové 

systémy. 

Pro větší názornost byly případné návrhy a vyhodnocení na dokonalejší zabezpečení  

rodinného domu rozděleno do kapitol, podle základního dělení fyzické ochrany osob  

a majetku, které jsou popsány v kapitole 2. 

 

5.1 Návrh změn v technické ochraně 

Pro větší přehlednost bude dále popsána technická ochrana za pomocí mechanických 

zábranných systémů plášťové, obvodové a prostorové ochrany. 
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Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Nejvíce možných rizik z analýzy a hodnocení rizik byly vyhodnocené prvky v plášťové  

ochraně. Nejdůležitější je se zaměřit na hlavní vchodové dveře a boční dveře pro budoucí 

klienty. Dveře by měly odolávat proti metodě bumpingu, vyražení, planžetování, rozlomení 

zámku, vypáčení dveří a odvrtání zámku. 

 Pro názornost byly vybrány bezpečnostní dveře s rámem typu SD 101. Tyto dveře 

patří do 3. bezpečnostní třídy. Jsou opatřeny 17 jistícími body. Budou umístěny jako hlavní 

vchodové dveře a jako boční vchodové dveře, které budou používat jen finanční poradce  

a jeho budoucí klienti. Typ dveří a bezpečnostní kování se zámkem jsou zobrazeny  

na obrázků 12 a 13. 

 

 

Obrázek 12 Bezpečnostní dveře [2]                     Obrázek 13 Bezpečnostní kování [2] 

 U dveří, které vedou přes přípravnu krmiva na dvůr bude vyměněná cylindrická vložka 

za důlkovou vložku s označením MUL-T-LOCK. Při montáži se musí dbát na to, aby byl 

zámek  dobře umístěn. Pokud by vyčníval, bylo by možné jej uchopit a rozlomit. Na obrázku 

14 je zobrazena bezpečnostní důlková vložka. 
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Další dvoje dveře, které vedou přes 

průchozí stodolu by bylo vhodné opatřit jen 

bezpečnostní závorou. Tady je menší 

pravděpodobnost, že by pachatel procházel 

stodolou a poté půdními prostory, aby se dostal 

přes další dveře do objektu.  

 

       Obrázek 14 Bezpečnostní zámek [3] 

 

 Z výsledné analýzy a hodnocení rizik vyplývá, že stávající okna není nutné vyměnit      

za bezpečnější. Ale pro efektivnější zabezpečení by bylo vhodné lépe zabezpečit okenní 

otvory ve sklepních a půdních prostorech. Okna v přízemí jsou považována za dostačující pro 

ve zvoleném objektu. 

                                                                   

Mechanické zábranné systémy prostorové ochrany 

 Dále je velmi důležité zabezpečit budoucí kancelář finančního poradce. Rodina 

finančního poradce by neměla vstupovat do plánované kanceláře. Aby jím byl odepřen přístup 

je vhodné instalovat bezpečnostní kování typu S 101 s kouli a bezpečnostní cylindrickou 

vložkou. 

 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Dalším výsledným aspektem analýzy FMEA je jen částečné oplocení. Z tohoto 

důvodu je nezbytné se zaměřit na odstranění tohoto nedostatku. Je nutné vybudovat oplocení  

o celkové délce 38 metrů na severní a západní straně pozemku s brankami pro vstup a bránou  

pro vjezd klientů finančního poradce. Za dostačující považuji drátěné čtvercové pletivo  

o výšce 180 centimetrů, které se napojí k oplocení sousedních parcel. Dvě vstupní branky  

a brána pro klienty bude opatřena zámkem s cylindrickou vložkou. Klíče od branek budou 

vlastnit všichni členové rodiny a od brány pouze finanční poradce. 
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                      Obrázek 15  Čtvercové pletivo s brankou [12] 

 

                            Obrázek 16  Dvoukřídlová brána ze čtvercového pletiva [12]. 

 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

 Pokud se rozhodne finanční poradce podnikat v prostorech rodinného domu musí 

zajistit maximální bezpečnost dat svých klientů. K úschovně cenných a tajných informací  

je vhodné použít bezpečnostní trezor. Pro činnost poradce je vhodný například nábytkový 

trezor  typu NT 17 [3].  

 

5.2 Inovace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Nejdůležitější je zabezpečit budoucí kancelář pomocí prvků poplachových 

zabezpečovacích a  tísňových systémů, aby tyto systémy efektivně chránily to nejdůležitější  

a nebyly na obtíž pro ostatní členy rodiny a pro sousedy.  

 Pro názornost byla vybrána ústředna JA-100, která bude instalována v zadní části 

kanceláře. Zprávu o případném poplachu při narušení chráněného prostoru bude zasílána  

na telefon finančního poradce. Tato ústředna je vybavena záložní baterií, která nahradí 
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výpadek energetické energie. Pro ovládání ústředny a dalších detektorů bude instalována 

bezdrátová klávesnice JA-152E s čtečkou RFID čipů. Bude umístěna za dveře kanceláře. Dále 

bude v kanceláři umístěno pasivní infračervené čidlo JA-180PB, které detekuje pohyb 

v objektu a zároveň rozbití skla. Vnitřní bezdrátová siréna JA-150A bude instalována také 

v kanceláři, aby oznámila akusticky narušení zabezpečení kanceláře.   

 Proti neúmyslně založeném požáru například při zkratu, za bouřky, od elektrických 

spotřebičů či kotle je vhodné umístit detektor kouře JA 110ST, který detekuje teplotní změny 

v místnosti a kouřové zplodiny. Nejrizikovější místnosti jsou kancelář, kuchyň a kotelna, 

protože se zde nachází mnoho elektrických spotřebičů a manipuluje se také s otevřeným 

ohněm. Proto by měly být zde umístěny tři zmiňované detektory kouře [14]. 

 

5.3 Návrh změn fyzické ostrahy 

Z důvodu velké finanční náročnosti není vhodné spolupracovat s pracovníky fyzické  

ostrahy u tohoto typu objektu. Finanční poradce musí zabezpečit svůj rodinný dům  

a plánovanou kancelář vhodnými mechanickými zábrannými systémy, poplašnými 

zabezpečovacími a tísňovými systémy a dohodnutou režimovou ochranou s členy rodiny. 

 

5.4 Změny v režimové ochraně 

Další riziko je v neúmyslném vyzrazení tajných informací, o činnosti finančního poradce 

a hodnot aktiv v domě, členy rodiny. Všichni členové rodiny finančního poradce by měli 

vědět o důležitosti činnosti finančního poradce. Pokud si finanční poradce zřídí svou kancelář 

v rodinném domě neměl by sdělovat informace o svých klientech známým a ani členům 

rodiny, aby tyto informace nemohly být  šířeny a  zneužity ve prospěch možného pachatele. 

 Žádný člen rodiny nesmí zapomínat zamykat při odchodu z domu vchodové dveře. 

Pokud by se tak stalo, měl by možný pachatel usnadněný přístup k odcizení věcí a zneužití 

informací o činnosti finančního poradce. Vstup do kanceláře by měl mít jen finanční poradce, 

který by jen vlastnil klíč od budoucí kanceláře. Při opuštění kanceláře by pokaždé musel 

finanční poradce nastavit zabezpečení pomocí prvků PZTS a uzamknout kancelář.  
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5.5 Finanční odhad navrhovaných změn 

 

Finanční odhad navrhovaných změn byl navržen na základě cen společnosti Next s.r.o., 

Jablotron s.r.o. a Ploty a pletiva. Celkové náklady na bezpečnostní prvky by byly 95 610 Kč. 

V tabulce 6 jsou zobrazeny ceny daných bezpečnostních prvků, které byly vybrány pro tento 

typ zabezpečení. 

 

Tabulka 6  Finanční hodnota navrhovaných bezpečnostních prvků 

Název Typ Cena s DPH Kusů Celkem 

Bezpečnostní dveře SD 101 22 000 2 44 000 

Bezpečnostní zámek MUL-T-LOCK 790 1 790 

Bezpečnostní závora Tokoz 600 2 1 200 

Bezpečnostní kování S 101 900 1 900 

Čtvercové pletivo 38 m PVC pletivo 70 38 2 660 

Branka Jednokřídlová branka 3200 2 6 400 

Brána Dvoukřídlová brána 6150 1 6150 

Ústředna JA-100 9500 1 9500 

Klávesnice JA-112E 1600 1 1600 

PIR čidlo JA-180PB 2300 1 2300 

Vnitřní siréna JA-150A 1200 1 1200 

Detektor kouře JA 110ST 970 3 2910 

Nábytkový trezor NT 17 16 000 1 16 000 

Celkem 95 610 Kč 

 

 V tabulce nejsou započteny instalace a montáže bezpečnostních prvků. Celkovou cenu 

ještě mnohem navýší, protože instalace těchto prvků musí být velmi přesná, aby splnila své 

bezpečnostní požadavky výrobků. V příloze 2 jsou zobrazeny grafické uspořádání nových 

navrhovaných prvků MZS a PZTS. 
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Závěr 

  

 Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat stávající stav zabezpečení vybraného 

rodinného domu prvky fyzické ochrany, zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení zvoleného 

objektu se zaměřením na patrně možné nedostatky a jako poslední cíl byl navrhnout opatření, 

které by svou realizací vedlo k razantnímu snížení zjištěných nedostatků současné fyzické 

ochrany vybraného rodinného domu.  

 Za účelem naplnit tyto cíle byla bakalářská práce také rozdělena do tří hlavních částí. 

První část byla obecná. Tato část sloužila k obeznámení s právními předpisy a technickými 

normami, které jsou spjaty k řešení daného problému. Dále zde patří teoretická právní část, 

která se věnovala pojmu fyzická ochrana.Tento pojem v této práci je zásadní.  

 Druhou ucelenou části bakalářské práce byl popis stávajícího stavu zabezpečení 

vybraného rodinného domu. Pro správné pochopení třetí části bylo nutné v této části popsat 

dispoziční uspořádání a funkčnosti rodinného domu. 

 Závěrečná část posléze měla sloužit k naplnění zvoleného cíle. Zde bylo podrobně 

popsáno současné zabezpečení rodinného domu, poté následovalo vyhodnocení  

a identifikování možných rizik pomocí zvolené analýzy a hodnocení rizika. Z výsledků jsou 

zřejmé nejzávažnější rizika fyzické ochrany rodinného domu. Následně byla navržená 

opatření, které by tyto výsledná rizika minimalizovala.   

 

 Provedenou analýzou a hodnocení rizik současného stavu zabezpečení byly zjištěné 

rizika, která se objevují na více místech fyzické ochrany. Hlavně v mechanických zábranných 

systémech, chybějících prvku poplachových zařízení a tísňových systému a nedodržování 

režimové ochrany členy finančního poradce.  

 Mechanické zábranné systémy měly hlavně nedostatky v obvodové a plášťové 

ochraně. Neucelené oplocení umožňující potencionálním pachatelům jednoduchý vstup  

na pozemek rodinného domu. V plášťové ochraně jsou nejslabší články zejména okenní 

otvory a dveře. Dveře disponují jednoduchými zadlabovacími zámky s cylindrickými 

vložkami a okna nejsou chráněna proti rozbití. Návrh realizuje posílení odolnosti dveří proti 

násilnému a nenásilnému vniknutí pachatele do objektu hlavními a bočními dveří pro budoucí 

klienty pomocí bezpečnostních dveří, které jsou opatřené bezpečnostním rámem, kováním  

a zámkem. Další dveře vedoucí do domu by byly opatřeny bezpečnostním zámkem a zbylé 

dveře přes průchozí stodolu bezpečnostní závorou. Dveře do budoucí kanceláře finančního 

poradce by byly opatřené bezpečnostním kováním a zámkem.  
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 Dalším nedostatkem jsou chybějící prvky poplachových a tísňových systémů. 

V realizaci je navrženo zabezpečení těmito bezpečnostními prvky pouze zabezpečení budoucí 

kancelář finančního poradce, protože v domě se pochybují další členové rodiny. Pomocí 

ústředny, detektoru pohybu a rozbití skla, vnitřní sirény a kouřového detektoru  

by mělo být navržené zabezpečení dostačující pro ochranu budoucí kanceláře. 

 Spolupráce s fyzickou ostrahou není vhodná, z důvodu vysokých nákladů na její 

realizaci u tohoto zvoleného objektu. V neposlední řadě je nutné dodržování navržené 

režimové ochrany. Pokud se nebude dodržovat, tak všechny prvky fyzické ochrany nebudou 

správně splňovat svou funkci. 

Současný stav fyzické ochrany rodinného domu má zásadní nedostatky. Pokud  

by se navržené změny realizovaly mohl by finanční poradce přenést svou podnikatelskou 

činnost do prostorů rodinného domu. 
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Seznam zkratek 

CCTV  Closed Cirsuit television (malý televizní okruh) 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

GPRS  General packet radio service (připojení na principu přepojování paketů) 

GSM  Global systém for mobile comunication (globální systém mobilní komunikace) 

LAN  Lokal area network (síť malého lokálního rozsahu) 

MZS Mechanické zábranné systémy 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
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