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Anotace 

MACHALOVÁ, G. Komplexní zabezpečení rodinného domu a přilehlého pozemku 

prostředky technické ochrany. Ostrava, 2014. 38 s. 2 přílohy. Bakalářská práce. 

Bakalářská práce se zabývá zabezpečením rodinného domu prostředky technické 

ochrany. Úvodem jsou zmíněny vybrané právní předpisy a normy související s ochranou 

osob a majetku. Následuje výčet prostředků fyzické ochrany. Cílem této práce je navrhnout 

a zlepšit zabezpečení vybraného objektu rodinného domu prostředky fyzické ochrany 

s ohledem na investiční náklady a kvalitu zabezpečení. 

Klíčová slova: rodinný dům, zabezpečení, bezpečnostní systém, fyzická ochrana, 

technické prostředky, analýza rizik, poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 

Annotation 

MACHALOVÁ, G. Comprehensive security of a family house and adjacent land, 

means of technical protection. Ostrava, 2014. 38 pages, 2 appendixes. Bachelor thesis. 

Bachelor thesis deals with the security of a family house with technical means of 

protection. At the beginning are mentioned the selected regulations and rules related to the 

security of persons and property. The following is a list of means of physical protection. 

The objective of this thesis is to project and improve the security of a family house means 

of physical protection with regard to the investment costs and the quality of the security. 

Key words: family house, security, security system, physical protection, technical 

means, risk analysis, intrusion and hold-up alarm system. 
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Seznam použitých zkratek 

CCTV  Closed Circuit Television – kamerový zabezpečovací systém 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma 

EPS  Elektrická požární signalizace 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů – failure mode and effect analysis 

GPRS General packet radio service – technologie pracující na paketovém přenosu dat 

GSM Global system for mobile communication – globální systém mobilní komunikace 

H  Odhalitelnost rizika 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

LCD  Liquid crystal display – displej z tekutých krystalů 

MZS Mechanické zábranné prostředky 

N Závažnost následků 

NP  Nadzemní podlaží 

P  Pravděpodobnost vzniku rizika 

PIR Pasivní infračervený detektor 

PP   Podzemní podlaží 

PVC Polyvinylchlorid  

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

R Míra rizika 
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1 Úvod 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma fyzické ochrany rodinného domu, 

neboť se domnívám, že zabezpečení majetku v dnešní době plné vzrůstající kriminality je 

mnohdy podceňováno. Za poslední dobu, nejen v České republice, přibývá krádeží 

vloupáním do rodinných a bytových domů i do komerčních objektů. Lidé nepřicházejí jen 

o majetek, ale ztrácejí také osobní bohatství, tedy pocit soukromí a bezpečí. Chybí-li tento 

pocit bezpečí dlouhodobě, výrazně se znehodnocuje život každého z nás. Cílem fyzické 

bezpečnosti je nejen ztížení dostupnosti cílů pro osoby se záměrem páchání trestného činu 

proti chráněnému majetku, ale i zajištění bezpečnosti proti jiným vlivům, jako je vznik 

požáru. 

Bakalářská práce je rozdělena do deseti kapitol. První kapitola je úvod ke zvolené 

práci. V druhé kapitole s názvem ,,rešerše“ zhodnocuji přínos vybraných publikací. Třetí 

kapitola se zabývá hlavními pojmy, které se v bakalářské práci objevují, ale nejsou 

podrobněji rozepsány. Čtvrtá kapitola obsahuje základní právní normy, upravující 

problematiku ochrany osob a majetku. V páté a šesté kapitole se zabývám teoretickou částí 

jak rozdělením fyzické ochrany, tak stupni ochrany objektu. Sedmá kapitola zahrnuje 

celkový popis rodinného domu se zhodnocením aktiv uvnitř chráněného prostoru 

a shrnutím aktuálního zabezpečení objektu. Osmá kapitola řeší identifikaci možných rizik 

a následnou analýzu pomocí zvolené metody. Dosažené výsledky verifikuji pomocí další 

metody souvztažnosti. V deváté kapitole podle výsledků analýzy selhání a jejich důsledků, 

určuji inovativní zabezpečení rodinného domu. Desátá kapitola obsahuje závěr, ve kterém 

je shrnut celý obsah mé práce.  

Cílem této práce zabezpečení ochrany osob a majetku rodinného domu prostředky 

elektronického zabezpečovacího a protipožárního systému. Na základě teoretických 

znalostí a praktických poznatku navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto 

objektu se zaměřením na investiční náklady a kvalitu zabezpečení. 
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2 Rešerše 

V této kapitole se zabývám popisem vybraných literárních publikací a jejich 

přínosem v mé práci.  

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky. 3. vyd. 

Blatná: Cricetus. 2006. 313 s. ISBN 80-902938-2-4. 

V této příručce se nachází informace o mechanických zábranných prostředcích, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (v knize ještě elektronický 

zabezpečovací systém), elektrické požární signalizaci, o systému průmyslové televize 

a další. Zde jsem čerpala nejen přínosné informace o výše zmíněných typech ochrany 

objektu, ale také jsem ve své práci uvedla například obslužné pole a klíčový trezor požární 

ochrany. 

LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management. 1. vyd. 

Zlín: VeRBuM. 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-07. 

Tato publikace se soustředí na klíčové oblasti ochrany osob, majetku a fyzické 

bezpečnosti. Obsah tvoří pět klíčových oblastí. Pro moji práci přínosné tři technicky 

zaměřené části, dále část právně zaměřená a část zaměřená na profesní obranu. Technické 

části osvětlují nejnovější poznatky a znalosti z oblasti detektorů narušení, poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů a projektování bezpečnostních systémů. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Mechanické zábranné systémy II.  1. vyd. 

Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR. 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

Tato skripta podávají komplexní informace o technické ochraně objektu, zvláště 

o mechanických zábranných systémech. Z tohoto učebního textu jsem čerpala především 

rozdělení mechanických zábranných systémů a jejich konkrétní popis, jako jsou druhy 

oplocení v perimetrické ochraně objektu, dále popis plášťové či předmětové ochrany. 
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UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy II.  

2. vyd. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR. 2005. 229 s. ISBN 80-7251-189-0. 

Tato skripta navazují na dříve vydaná skripta technické ochrany objektů, ovšem 

tentokrát se zabývají elektrickými zabezpečovacími systémy, které dnes už nazýváme 

poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy. Učební text mi poskytl informace 

hlavně o základních prvcích poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, o jejich 

rozdělení, funkcích a informace o stupních ochrany objektu. 

2.1 Vyhodnocení rešerše 

Nejlépe bych zhodnotila příručku zabezpečovací techniky, jejímž autorem je 

Stanislav Křeček a kolektiv. Tato publikace zahrnovala všechny prvky ochrany, které byly 

popsány jasně a srozumitelně. Obecné informace jsem využila právě z této knihy. Autoři 

doplňují publikaci charakteristickými obrázky pro přesnou představu daného tématu. Dále 

jsem použila velmi přehledná a rozsáhlá skripta Technické ochrany objektů od autora Jana 

Uhláře. Nejvíce přínosným však bylo první vydání mechanických zábranných systémů. 

Skripta elektrické zabezpečovací systémy druhé vydání, také detailně popisují danou 

problematiku. 
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3 Základní pojmy 

Zde uvádím vybrané pojmy z oblasti fyzické ochrany, které jsou v mé práci použity. 

Detektory narušení (bezpečnostní čidla): zařízení sloužící k detekci narušení bezpečnosti 

aktiv v chráněném prostoru [3] 

Falešný poplach: poplachový signál, který vznikne, přestože nedošlo k narušení 

střeženého objektu nebo předmětu. [2] 

Kamerový bezpečnostní systém (CCTV): systém obsahující kamerovou soustavu, 

zobrazovací a další přídavné zařízení, důležité pro přenos signálu a obsluhu pro sledování 

definované bezpečnostní zóny. [2] 

Napájecí zdroj: ta část poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, která 

zajišťuje energii pro celý systém nebo pro kterýkoli jeho komponent. [2] 

Poplachový systém: elektrická instalace, která reaguje na ruční nebo automatickou detekci 

přítomnosti nebezpečí. [2] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS): slouží k signalizaci nebezpečí ve 

střeženém objektu. [2] 

Pult centralizované ochrany (PCO): zařízení, které umožňuje přenos i vyhodnocení 

signalizace narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení pomocí 

linek jednotné telekomunikační sítě. [2] 

Systém kontroly vstupu: systém zabraňující přístupu nepovolaným osobám k citlivým 

datům, vybraným prostorům či předmětům na základě jednoznačně přidělených 

přístupových práv. [6] 

Technická ochrana: zabezpečení, prostřednictvím kterého lze chránit daný objekt, 

zejména prostředky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerových 

monitorovacích systémů, elektrických požárních systémů a přístupových systémů. [1] 

Ústředna poplachového zabezpečovacího a tísňového systém (PZTS): zařízení určené k 

příjmu a vyhodnocení výstupních elektrických signálů čidel nebo tísňových hlásičů a k 

vytvoření signálu o narušení. [2] 
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4 Právní předpisy a technické normy dané problematiky 

Právní předpis, který by komplexně zahrnoval danou problematiku ochrany objektu 

neexistuje. Proto k řešení ochrany osob a majetku je zapotřebí využít více různých zákonů, 

vyhlášek a norem zabývajících se bezpečností. Vzhledem k rozsáhlému počtu právních 

předpisů souvisejících s ochranou osob a majetku jsem níže zmínila jen některé. Mezi 

právní předpisy patří zpravidla vyhlášky, zákony apod. některé obsahující i právní normy.  

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

Ústava České republiky je základní nejvyšší zákon státu spolu s listinou základních 

práv a svobod.  Deklaruje základní práva občanů a principy České republiky jako 

výkonného, jednotného a svrchovaného demokratického státu. Skládá se z VIII. hlav 

a Preambule, což je úvodní prohlášení. Ústava stanovuje postup lidu ve státní správě, který 

je vykonáván v moci zákonodárné, výkonné a soudní. [8] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

přepisů 

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje listinu základních práv a svobod, jako 

součást ústavního pořádku České republiky. Je deklarací přirozených základních lidských 

práv a svobod a proto jejich omezení je možné pouze na základě zákona. Jedná se 

o základní lidská práva a svobody, politická práva, práva hospodářská, sociální, 

národnostních a etnických menšin, kulturní a právo na soudní a právní ochranu. Mezi 

základní lidská práva a svobody, které mají spojitost s ochranou osob a majetku, lze 

považovat např.: právo na život (čl. 6), osobní svobodu (čl. 8), nedotknutelnost osoby 

a jejího soukromí (čl. 7), právo na zachování lidské důstojnosti (čl. 10), právo vlastnit 

majetek (čl. 11), nedotknutelnost obydlí (čl. 12). [7] 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a též 

vztahy mezi těmito osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje zákon 

jiný. V tomto zákoně je mimo jiné uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný a bezprostřední 

zásah do práva, může ohrožená osoba přiměřeně tento zásah odvrátit (dle § 14). Také je 

zde zmíněno, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví 

a majetku. [11] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník vymezuje, co je trestný čin, podmínky trestní odpovědnosti a jaké 

tresty či sankce mohou být uloženy za spáchání trestného činu. Mimo jiné jsou zde 

uvedeny okolnosti vylučující protiprávnost neboli jednání, které je za jiných okolností 

považováno jako trestný čin. [10] 

Krajní nouze (§ 28) - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. [10] 

Nutná obrana (§ 29) - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. [10] 

Dále jsou zde popsány pojmy jako pachatel (§ 22), oprávněné použití zbraně (§ 32), 

vloupání (§ 121), krádež (§ 205) apod. [10] 

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

předpisů 

Účelem zákona je především upravit postup orgánů činných v trestním řízení, 

pachatelé zjištěných trestných činů byli podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom 

musí vést k předcházení a zamezování trestné činnosti. Zákon dále upravuje práva 

a povinnosti stran účastníků. [9] 

Zadržení osoby podezřelé (§ 76) -  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. [9] 

ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna. 

Norma je českou verzí evropské normy EN 54-2:1997. Evropská norma 

EN 54-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí zkušební 

metody, požadavky a kritéria provedení pro ústředny systémů elektrické požární 

signalizace instalovaných v budovách. [16] 
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ČSN EN 50131-1 ED.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy -  Část 1: Systémové požadavky. 

Norma specifikuje poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Popisuje požadavky 

na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje však požadavky pro návrh, 

projekci, instalaci, provoz a údržbu. Konkrétně popisuje čtyři stupně zabezpečení a třídy 

prostředí. Popisuje sestavování zabezpečovacích systémů a je určena pro dodavatele 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, uživatele, policii i pojišťovací 

společnosti při stanovování přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Týká se 

pouze základních minimálních požadavků, nestanovuje tedy konkrétní požadavky kladené 

na jednotlivé komponenty systémů. [14] 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje.  

Evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma zahrnuje také zařízení, která se 

instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů. Napájecí zdroje musí být jednak součástí 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, nebo jsou autonomní. [15] 

ČSN EN 50130-4 ED.2 Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly 

vstupu a přivolání pomoci.  

Tato norma stanovuje požadavky na odolnost komponentů poplachových systémů, 

určených pro použití uvnitř a v okolí budov. Dále uvádí zkušební metody provádění 

zkoušek odolnosti proti různým druhům rušení a stanovuje stupně přísnosti na zařízení 

používaná pro vnitřní a venkovní aplikace, pro pevná, pohyblivá a přenosná zařízení. [13]  

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

vloupání - Požadavky a klasifikace. 

Určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, 

oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Také zahrnuje výrobky, jako jsou kryty 

dopisních schránek nebo větrací mřížky. Tato norma přímo nezahrnuje odolnost zámků 

a cylindrických vložek proti napadení paklíči. [12] 



 

8 

 

5 Prostředky fyzické ochrany objektů  

Bezpečnost objektu je stav, kde rizika plynoucí z hrozeb jsou eliminována ještě na 

akceptovatelnou úroveň. Pokud je zajišťována bezpečnost, musí se určit základní hrozby, 

které by mohly vyvolat škodu. Následně jsou určována opatření, zaručující ochranu proti 

jejich účinku. V současnosti je považována za podstatnou hrozbu kriminální činnost za 

účelem zcizení, neoprávněné nakládáni, poškození nebo zničení chráněných subjektů. 

Fyzická ochrana představuje vytvoření takového prostředí, které je schopné 

potencionálního narušitele odradit od jeho činu, případně zpomalit jeho provedení. [3]  

5.1 Technická ochrana  

Technická ochrana je tvořena technickými prostředky, které jsou označovány jako 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Z hlediska dnešních požadavků 

i technických možností patří k nejspolehlivějším a nejhůře překonatelným prvkům 

ochrany.  Tyto prostředky jsou schopny rychle reagovat na změny vyvolané pachatelem 

a tím ho bezprostředně odstrašit prakticky ještě před dokonáním jeho protispolečenského 

chování. Úkolem technické ochrany je podporování dalších typů ochrany a informování 

o napadení chráněného objektu. [5] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou vždy ve spojení s mechanickou 

ochranou a slouží k včasné signalizaci o narušení chráněného objektu nežádoucí osobou. 

Elektrické požární systémy slouží k ochraně majetku, zabránění škod, ale také k záchraně 

života a zdraví osob nacházejících se ve střeženém prostoru v případě vzniku požáru. [5] 

5.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Slouží k ochraně a bezpečnosti proti vniknutí nepovolaným osobám do objektu, 

zabezpečení zdraví, života a majetku obyvatel. Zabraňují tak krádežím, neoprávněné 

manipulaci s majetkem i ohrožení osob v chráněném prostoru. Mezi mechanické zábranné 

prostředky patří zejména bezpečnostní dveře, okna, mříže, zámky, rolety, ploty objektů 

a další. Bezpečnostní úroveň v oblasti mechanických prvků je mírou odolnosti proti 

vloupání. Lze ji postihnout certifikací výrobku a kvalifikací montáže v objektu. [4,28] 
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Každý mechanický zábranný systém (dále jen MZS) je překonatelný v určitém čase, 

avšak hlavním úkolem zabezpečovací techniky je co nejvíce oddálit tento časový termín. 

Doba překonání MZS závisí především na několika faktorech [2,28]:  

 kvalitě MZS, 

 znalosti konstrukce zdolávaného zařízení, 

 umístění a druhu použitého systému, 

 kvalitě používané techniky pro překonání MZS.  

Perimetrická ochrana 

Zpravidla přímo označuje katastrální hranici pozemku patřícího k budově a zajišťuje 

bezpečnost chráněného prostoru. Prvky perimetrické ochrany se nacházejí ve venkovních 

prostorách a také proto je jejich konstrukce přizpůsobena vnějším podmínkám. Jedná se 

zejména o bariéry umělého typu: zdi, oplocení včetně bran, branek, závor apod., 

ale můžeme zde zahrnout i bariéry přírodní, které také omezují či zabraňují přístup 

nepovolaným osobám na chráněné území. [4] 

Ploty se mohou od sebe vzájemně lišit podle stupně bezpečnosti hlavně jeho výškou, 

velikostí a tvarem ok, způsobem spojení v místě křížení ok a také kvalitou a tloušťkou 

materiálu. [4] 

a) Klasické drátěné oplocení 

Tento druh oplocení je nejsnadněji překonatelný. Dosahuje zpravidla výšky 

1,5 až 2m, vyrábí se ze zinkovaného drátu, který je možné přeštípnout standardními 

nástroji. Do této skupiny řadíme:  

 Čtvercové pletivo: nejběžnější druh oplocení, který můžeme vidět na obrázku 

č.1, spíše symbolicky vymezuje hranice objektu. Vyrábí se s povrchovou 

úpravou v pozinku s následným potažením PVC povlakem. [4] 
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Obrázek 1 – Čtvercové pletivo [26]  Obrázek 2 – Cyklonové pletivo s detailem uzlu [4,17] 

 Cyklonové pletivo: unikátní technologie uzlování, znemožňující jeho snadné 

rozpletení. Detail samotného uzlu je znázorněn na obrázku č. 2. [4] 

 Svařované pletivo: originalita od ostatních klasických drátěných oplocení 

spočívá v obměňování velikosti svařených ok, ale mohou být i pouze 

čtvercová. Horizontální zvlnění pletiva urychluje odtok dešťové vody 

z drátků. [4] 

b) Bezpečnostní oplocení 

Splňuje náročnější požadavky na ochranu prostoru. Od klasického oplocení se 

odlišuje díky své konstrukci, tvarem, tloušťkou a druhem použitého pevnějšího materiálu. 

Obtížněji se překonává prostříháváním, řezáním či přelezením, neboť se instaluje do výšky 

až 2,5m. Mezi hlavní přestavitele patří: pletivo z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, 

mřížové oplocení, pevná bariéra apod. [4] 

c) Vrcholové zábrany a podhrabové překážky 

Jedná se o mechanické zábrany vždy užívány v kombinaci s jiným mechanicky 

zábranným prostředkem. Slouží k zvýšení pasivní bezpečnosti stávajícího oplocení a tím 

ztížení překonání, byť velice kvalitního oplocení. Mezi vrcholové zábrany zejména patří: 

ostnatý drát, konstrukce ze žiletkového drátu, pevné hroty, otočné hroty apod. [4] 
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d) Průchozí prvky zdí a plotů 

Nejvhodnějšími prvky pro řešení vstupu a vjezdu do objektu jsou dveře, vrata, brány 

a branky. Z důvodu, aby plnily svůj bezpečnostní význam, musí být pevně usazeny do zdí 

a plotů. Skládají se z tuhé konstrukce a bezpečnostního uzamykacího systému. Ke 

speciálním propustím, patří turnikety a závory, ovšem ty obvykle dosahují nižšího stupně 

bezpečnosti. [2] 

Plášťová ochrana 

Tato ochrana se skládá z prvků, které zabezpečují veškeré vstupy do stavebních 

otvorů. Jejich posláním ve smyslu ochrany osob a majetku je především ztížit případně 

i znemožnit vniknutí nepovolaným osobám do střeženého prostoru. Plášť objektu je tvořen 

zejména stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. [2,4] 

Mezi základní zabezpečovací stavební prvky plášťové ochrany patří stěny, podlahy, 

stropy a střechy budov. Jejich mechanická odolnost je závislá nejen na použitém materiálu, 

ale i na jeho pevnosti, tloušťce a vlastním provedení. Podle použitého stavebního materiálu 

dělíme stavební konstrukce na lehké a pevné. [4] 

Otvorové výplně stavebních otvorů představují stálé potencionální nebezpečí, jelikož 

se relativně snadno překonávají bez jejich kvalitního zabezpečení. Můžeme zde zařadit 

okna, dveře, mříže, žaluzie, bezpečnostní fólie (viz. obrázek č. 3) a skla, ale i vrstvený 

polykarbonát. [4] 

 

Obrázek 3 – Zabezpečení skleněných ploch bezpečnostní folií [23] 
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Vstupní (dveřní) prostor byl podle statistického průzkumu z 90% bytových 

vloupání pro pachatele, jako lehce překonatelný. Je tvořen dvěma hlavními celky a to 

zárubní a dveřním křídlem. Jeden z hlavních dílů dveří je uzamykací systém a další 

přídavná zařízení, jako je druhý přídavný zámek, kukátko či vymezovač mezery 

pootevřených dveří. Samozřejmě z hlediska ochrany objektu je nejdůležitější zabezpečení 

vstupních dveří, kde preferujeme zejména dveře bezpečnostní, neboť mají zvýšené 

bezpečnostní úpravy např.: zvýšenou odolnost proti proražení, nejméně tři bytelné závěsy, 

rozšířený počet zajišťujících míst po celém obvodě dveřního křídla, nejméně dva 

uzamykací zámky, nebo také vlastní zesílenou zárubeň. [2,4] 

Druhým, pro pachatele snadno překonatelným otvorem v objektu jsou různé druhy 

oken a balkonových dveří.  Ze statistik množství vniknutí do objektů vyplývá, že 14% 

pachatelů překoná okna (hlavně v přízemí), 10% pachatelů překoná sklepní okna, vikýře 

nebo násypové otvory a 9 % pachatelů překoná plášťovou ochranu balkonovými okny či 

dveřmi. Podle způsobu otevírání okenních křídel může být konstrukce oken otevíratelná 

nebo neotevíratelná. Rám okna musí být do zdi pevně ukotven a rovněž závěsy musí být 

bezpečně připevněné k rámu a odolávat tak páčení. U přízemních oken je nejbezpečnější 

používat uzamykatelné uzávěry. Pro zvýšení bezpečnosti oken se používají skla: tvrzená, 

s bezpečnostní fólií a vrstvená. Druhotným ochranným prvkem stavebních otvorů jsou 

mříže nebo žaluzie. [2,4]  

Prostorová ochrana 

Hlavním úkolem prostorové ochrany je odhalení pohybu narušitele uvnitř střežené 

budovy. Zpravidla tato opatření jsou realizována ve vnitřních prostorách budovy, za které 

považujeme chodby, schodiště čí místnosti. Prostorová ochrana je tvořena dveřmi, zámky, 

kamerovými systémy, systémy kontroly vstupu a poplachovými zabezpečovacími systémy. 

[3] 
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Předmětová ochrana 

Jedná se o prostředky předmětové ochrany, sloužící jako úschovné objekty, které 

chrání uložený obsah proti násilnému vniknutí. Do těchto prostředků lze uschovat finanční 

hotovost, šperky, cennosti, sbírky, cenné papíry i jiné dokumenty.  Můžeme tedy 

předpokládat, že budou splňovat stupeň nejvyšší ochrany. Patří sem především mobilní 

i stabilní trezory, skříňové trezory, ohnivzdorné skříně, účelové trezory, příruční pokladny, 

kufry a další. [2,4] 

Všechny tyto ochranné prostředky jsou opatřeny zámkovou technikou, která je 

mnohdy kombinovaná. Závorový systém má obvykle vysouvací závory do všech stran. 

Zámky se používají buď klíčové, nebo heslové. [2] 

5.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dále jen PZTS, slouží k optické 

i akustické signalizaci nebezpečí ve střeženém prostoru. Z hlediska rychlosti detekce změn 

vyvolaných pachatelem představují tyto prvky nejspolehlivější systém doplňující 

mechanické zábranné systémy. [3,28] 

Pro vybudování kvalitního bezpečnostního systému je nutné PZTS vzájemně 

propojovat jak s kamerovým zařízením (dále jen CCTV), elektrickou požární signalizací 

tak i s MZS. Mohou však být kombinovány i s indikací jiných nebezpečí např.: tísňové 

hlášení při přepadení, únik plynu, zaplavení apod. [3] 

Ochranu objektů pomocí mechanicko-elektronických prostředků lze dělit do skupin 

podle následujících hledisek:  

a) Dle prostorového zaměření: 

 Perimetrickou – tato ochrana je vymezena obvodem objektu. Technické 

prostředky perimetrické ochrany hlídají prostor ohraničený většinou 

katastrální hranicí území a vlastním objektem. V praxi se využívají paprskové 

systémy (detektory, elektronické závory), kabelové systémy (kapacitní, 

mikrofonní, tlakové), nebo systémy mechanicko-elektronické (drátové, 

vibrační). [1] 
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 Plášťovou – ochrana individuálního stavebního objektu. Zde se využívají 

například mechanické kontakty, detektory na sklo, poplachové fólie, mříže, 

bezpečnostní fólie a skla. [1] 

 Prostorovou – jedná se o ochranu prostor objektu (místnosti, chodby, 

schodiště). Používají se detektory pohybu (pasivní infračervené, 

ultrazvukové, mikrovlnné a jejich kombinace), nebo mechanické zábrany. [1] 

 Předmětovou – tímto se rozumí ochrana zabraňující manipulaci neoprávněné 

osobě s konkrétním předmětem. Využívají se zde prvky předmětové ochrany 

trezorové, speciální, kapacitní a tlakové detektory, detektory na obrazy, 

nášlapné koberce a trezory. [1] 

b) Dle způsobu předání poplachového signálu na: 

 Systémy s lokální signalizací – spuštěním optické nebo akustické signalizace 

je proveden poplach přímo v chráněném prostoru, nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti. [1] 

 Autonomní systémy – strážní služba přímo v objektu nebo v jeho nejbližším 

okolí přijímá poplachovou signalizaci. [1] 

 Dálkové signalizační systémy – po aktivaci telefonního hlásiče jsou předem 

zaznamenané zprávy automaticky předávány na zvolená telefonní čísla 

obsluhy. [1]   

c) Dle kategorie rizikovosti chráněného objektu: 

Každému poplachovému zabezpečovacímu a tísňovému systému je přidělen stupeň 

zabezpečení. Tyto stupně dělíme do čtyř kategorií. Stupeň 1. nízké riziko: narušitelé mají 

malou znalost zabezpečovací techniky. K dispozici mají omezený sortiment běžně 

dostupných nástrojů. Stupeň 2. nízké až střední riziko: narušitelé mají určité znalosti 

v oblasti zabezpečovací techniky a využívají základní sortiment nástrojů. Stupeň 3. střední 

až vysoké riziko: narušitelé dobře znají zabezpečovací techniku a používají úplný 

sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení. Stupeň 4 vysoké riziko: narušitelé 

jsou obeznámeni s podrobným plánem vniknutí do objektu. K dispozici mají komplexní 

sortiment zařízení. [1] 
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Hlavní výhodou PZTS je okamžitý přenos informace majiteli chráněného objektu, 

nebo na pult centralizované ochrany o narušení zabezpečeného prostoru nepovolanou 

osobou. Samotné systémy jsou prakticky samy o sobě neúčinné, pokud informace 

z těchto systému nejsou včas a spolehlivě přeneseny určeným osobám, které mohou na 

vzniklou událost adekvátně reagovat. [1] 

Zabezpečovací řetězec 

Každý PZTS tvoří několik základních prvků plnících své funkce a dohromady tvoří  

tzv. zabezpečovací řetězec. Tyto prvky jsou uvedeny a níže i podrobněji popsány na  

obrázku č. 4. [5] 

 

Obrázek 4 – Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS. [5] 

a) Detektory 

Detektor, neboli také čidlo, je zařízení reagující na jevy související s narušením 

střeženého prostoru, nebo na neoprávněnou manipulaci se střeženým předmětem. Detekce 

stavu narušení vyvolává v detektoru vyslání poplachového signálu či zprávy obsluze. 

Zpravidla plní funkci pouze informativní o přítomnosti nebezpečí, kde bližší informace 

o samotném narušiteli lze získat např. prostřednictvím kamerových systémů. Používané 

fyzikální jevy k zachycení senzorem detektoru narušení mají mechanickou povahu, 

případně využívají elektromagnetických a akustických vln. [2,3] 

Senzorická část detektoru monitoruje úroveň sledovaného fyzikálního jevu 

a transformuje jej v elektrický signál. Je-li použit fyzikální jev k odhalení narušitele, který 

může ve střeženém prostoru vzniknout i z jiných příčin, hrozí vyhlášení planého poplachu. 

Z hlediska bezpečnosti pak takový systém není spolehlivý a dochází k nechtěným 

požadavkům. [3] 
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Detektory dělíme podle způsobu napájení na napájené a nenapájené. Napájené dále 

rozlišujeme na aktivní – vyžadují-li pro svoji činnost vyzařování signálu do prostoru 

a pasivní – reagují-li pasivně na fyzikální změny. Nevýhodou u aktivních detektorů je 

jejich vyšší energetická spotřeba. Pasivní detektory bývají náchylnější na plané poplachy. 

Nenapájené detektory nepotřebují ke své činnosti zdroj napájení. Dále je dělíme na 

destrukční detektory (fóliové polepy, poplachové fólie, tapety) schopné pouze jednorázové 

funkce a nedestrukční detektory (vibrační, magnetický kontakt, mikrospínače). Konstrukce 

vnějších čidel se od čidel pro vnitřní použití liší napájecím napětím, dosahem, tvarem 

zabezpečovacího prostoru, citlivostí nebo teplotní odolností. [3,5] 

b) Ústředna 

Zařízení určené k příjmu a vyhodnocení informací z detektorů podle nastaveného 

programu, určeným způsobem je signalizuje a umožňuje ovládání zabezpečovacího 

systému. Samotná ústředna (viz. obrázek č. 5) by neměla být lehce dostupná 

neoprávněným osobám, neboť by pachatel mohl zničit ústřednu dříve, než by přenosové 

zařízení stihlo předat informaci o napadení. Jedním z nejdůležitějších dílů poplachových 

zabezpečovacích ústředen jsou napájecí zdroje, které slouží k napájení vlastní ústředny 

i všech návazných prvků poplachového zabezpečovacího systému. [5,28] 

 

Obrázek 5 – Ústředna JABLOTRON 100 [25] 
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c) Signalizační a doplňková zařízení ústředen 

Všechna samostatná zařízení, jež mohou být součástí ústředny, nebo jsou umístěna 

mimo ni. Tato zařízení zlepšují činnost celého systému, dokumentují místa narušení 

a usnadňují obsluhu. [2,5] 

Mezi doplňková zařízení se řadí např. akustická signalizace, neboli siréna, která patří 

mezi nejčastěji instalované doplňkové zařízení jak pro vnitřní, tak i venkovní prostředí. 

Základem je vždy akustický měnič (piezoelektrický či dynamický) doplněný generátorem 

kolísavého tónu a výkonným zesilovačem. Dále také optická signalizace neboli světelný 

maják, který rovněž patří mezi doplňková zařízení a je nejčastěji instalován na krytu 

venkovní sirény. Smysl tohoto opatření spočívá v identifikaci narušeného objektu i po 

doznění sirény. [2] 

Fotodokumentační výstupní doplňkové zařízení ústředen, které dokumentuje situaci 

na místě narušení. Dokumentovat lze automatickými, elektronicky ovládanými fotoaparáty 

nebo filmovými kamerami, ovšem musí každý mít dostatečnou zásobu fotomateriálu, aby 

se předešlo jeho častým výměnám. [5] 

d) Přenosová zařízení PZTS 

Umožňuje samočinné předávání výstupních informací o stavu či narušení chráněného 

objektu do určeného místa trvalé obsluhy. Za takové místo můžeme považovat majitele 

objektu, pult centralizované ochrany Policie České republiky (viz. schéma na obrázku 

č. 6), Městskou policii nebo soukromé bezpečnostní služby. [2,5] 

 
Obrázek 6 – Schéma pultu centralizované ochrany [19] 
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e) Ovládací periferie 

Uvádí poplachový zabezpečovací systém do stavu střežení objektu nebo naopak do 

stavu klidu. Slouží tedy k ovládání samotného systému podle potřeb majitele a umožňuje 

mu jednoduchou obsluhu s minimalizací možnosti vyvolání planého poplachu. [5] 

Mezi ovládací periferie řadíme klávesnice (většinou opatřeny LCD displejem), 

umožňující majiteli plnohodnotný přístup do systému, včetně nastavovaní základních 

i nadstandardních funkcí. Dále kontaktní i bezkontaktní čipy, karty, přívěsky a klíčenky. 

Podle indikace symbolu na displeji klíčenky uživatel rychle rozezná aktuální stav PZTS. 

Důležitou součástí je i uživatelský software nainstalovaný na počítači koncového uživatele. 

Slouží hlavně k přehledové kontrole stavu střeženého objektu. [3] 

5.1.3 Elektronická požární signalizace 

Elektronická požární signalizace dále jen EPS, slouží k včasné a spolehlivé 

signalizaci nebezpečí požáru, výbuchu či zamoření nebezpečnými látkami. Jedná se o plně 

automatický systém, který varuje osoby nacházející se v ohrožené lokalitě, spouští hasební 

prvky určené k likvidaci požáru, zajišťuje únikové cesty z místa požáru a může přivolat 

i Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR). [1,3] 

Komplexně systém EPS zabezpečuje: určení místa požáru, vyhlášení požárního 

poplachu, aktivaci evakuačního systému, ovládání a signalizací stavu požárních 

bezpečnostních zařízení i automatickou komunikaci s HZS ČR. [3] 

Hlavní centrálou EPS je ústředna. Dalšími prvky jsou jednotlivé druhy hlásičů 

(viz. obrázek č. 7), pracujících na principech působení mechanických, optických, 

akustických a jiných fyzikálních nebo chemických dějů. K akustické a optické signalizaci 

poplachu slouží sirény a majáky. [1,3]  

 

Obrázek 7 – Požární čidlo lineární a optické [29] 
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Ústředny EPS nepřetržitě zajišťují napájení hlásičů, signalizují provozní stavy, 

ovládají doplňující zařízení a kontrolují provozuschopnost celého systému. Z hlediska 

funkce ústředny je důležitý postup při vyhlášení požárního poplachu. Rozlišujeme dva 

základní stavy DEN a NOC v normálním režimu. Při stavu DEN:  1) Automatický hlásič 

vyhlásí poplach a ústředna vyhlásí a zobrazí poplach úseku. 2) Odpočítává se čas T1. 

Pokud obsluha nepotvrdí přijetí hlášení o poplachu zmáčknutím tlačítka, dochází k předání 

zprávy na pult HZS ČR. 3) Jestliže obsluha přijme hlášení o poplachu, začne se 

odpočítávat čas T2, ve kterém obsluha může vyhodnotit stav požáru či zda se nejedná 

o planý poplach. V tomto případě obsluha může zrušit vyhlášení všeobecného poplachu 

v čase T2. 4) V případě, že obsluha není schopna požár uhasit sama, tak zmáčknutím 

nejbližšího tlačítka manuálního hlásiče vyvolá všeobecný poplach a přivolá tak HZS ČR. 

Stejně tak se stane, pokud by doběhl čas T2 a obsluha nezrušila poplach úseku. V režimu 

NOC ústředna dle naprogramování přechází k vyhlášení všeobecného poplachu bez 

zasahování obsluhy. [3,28] 

Požární hlásiče rozlišujeme: podle typu obsluhy na manuální (prostřednictvím 

lidského činitele) a automatické (reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů), 

podle druhu detektoru, který je dán parametry požáru (optické, ionizační, teplotní, 

detektory vyzařování plamene), nebo na základě typu detekce (bodová, liniová, lineární 

a vzorkování), která závisí na umístění detektoru. [28] 

Z hlediska zapojení a funkce rozlišujeme hlásiče: 

S individuální adresací – ústředna dokáže určit konkrétní hlásič, který zaregistroval 

požár. Mohou se zde používat senzory přenášející naměřenou veličinu do ústředny EPS.[3]  

S kolektivní adresací – ústředna vyhlásí požár pouze na celé lince hlásičů. Nedokáže 

určit hlásič, ze kterého přichází informace o detekci požáru. [3] 

Obslužné pole požární ochrany 

Univerzální ovladač, jednotný pro všechny používané ústředny EPS u nás, byl 

vyvinut pro HZS ČR. Pomocí obslužného pole mohou hasiči na místě zásahu v objektu 

hlásící poplachový stav ovládat důležité funkce, ať už kterékoli ústředny EPS. Zároveň 

získají důležité informace jednotlivých stavů částí systému, což jim také usnadňuje práci 

při vlastním zásahu. [2] 
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Klíčový trezor požární ochrany  

Speciální úschovná schránka pro uložení náhradních klíčů od dveří objektu. Tento 

trezor je určen k rychlému zásahu hasičů uvnitř hořícího objektu. Řízen je pomocí ústředny 

EPS a ve většině případů zajištěn také PZTS proti neoprávněnému otevření. Vznikne-li na 

objektu požární poplach, vnější trezorové dveře se odjistí. Vnitřní dvířka trezoru mohou 

být odemknuta pouze hasičským univerzálním klíčem, teprve pak je možné ovládat 

požadovanou funkci (např. vypnutí akustické signalizace), nebo dostat se k uloženým 

klíčům od domu, aniž by se hasiči zdržovali ničením vchodových dveří. [2] 

5.2 Režimová opatření 

Režimová opatření představují procesní naplnění bezpečnostní politiky organizace. 

Cílem těchto opatření je např.: stanovení zásad, pravidel, oprávnění při pohybu 

zaměstnanců a jiných osob v prostorách objektu, nebo způsob nakládání s bezpečnostně 

důležitými prvky. Režimová opatření by neměla příliš omezovat pohyb osob v objektu, ale 

současně by měla být navržena tak, aby zajistila požadovaný stupeň bezpečnosti. 

Významnou roli v této oblasti sehrává systém kontroly vstupu a výstupu, dále režim 

pohybu materiálu, omezení pohybu osob i vozidel v objektu, výkon služby ostrahy, klíčové 

režimy apod. [3,5] 

5.3 Fyzická ostraha 

Zajišťuje ochranu aktiv v objektu a je završením celého systému fyzické ochrany. 

Jedná se především o odhalení či případné zadržení pachatele a zabránění mu tak v páchání 

trestné činnosti, realizaci protipožárních a havarijních opatření apod. Fyzická ostraha 

vyžaduje speciálně připravené osoby zaručující bezpečnost efektivní cestou s minimálními 

dopady. Provádí ji zejména hlídací služba, strážní, hlídači či policisté. Zabezpečení formou 

fyzické ostrahy bývá finančně nejnákladnější. Aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivnosti, 

je důležité ji promyšleně kombinovat s ostatními druhy ochrany. [3,5] 
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6 Úroveň zabezpečení – stupeň ochrany objektu 

Každý PZTS musí mít podle normy ČSN EN 50131-1 stanoven stupeň zabezpečení, 

který určuje kritéria na výbavu a funkci jednotlivých komponentů z hlediska přístupové 

úrovně, provozování, detekce, vyhodnocení, napájení, propojení, monitorování, 

zabezpečení sabotáží či zaznamenávání událostí. [2] 

V současné době máme 4 stupně zabezpečení (viz tabulka č. 1). Většina objektů se 

řadí do stupně 1 a 2, které patří mezi nižší stupně zabezpečení objektu. Do 3. stupně se 

předpokládají objekty typu bank, klenotnictví a střežené objekty s přísně tajnými 

informacemi. Nejvyšší stupeň 4 je využíván jen zcela výjimečně a to v jaderných 

reaktorech, raketových zařízeních apod. [5]    

Tabulka 1 – Stupně zabezpečení chráněného objektu [2] 

Stupeň 

zabezpečení 
Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 

1 nízké 

Narušitelé mají malou znalost PZTS (použijí 

omezený sortiment snadno dostupných nástrojů) 

2 nízké-střední 

Narušitelé mají určité znalosti o PZTS (použijí 

základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů) 

3 střední-vysoké 

Narušitelé jsou obeznámeni s PZTS (mají rozsáhlý 

sortiment nástrojů a přenosných elektrických 

zařízení) 

4 vysoké 

Narušitelé mají podrobný plán vniknutí (mají 

kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro 

náhradu rozhodujících komponentů PZTS) 

Stupeň zabezpečení ovlivňuje počet i funkci signalizačních prvků. Zatím co 

u nejnižšího stupně 1 stačí vybavení systému vnitřní a venkovní sirénou, u vyššího 

stupně 3 už je požadován přenos informace o narušení objektu na pracoviště pultu 

centralizované ochrany. [22] 

Stupeň zabezpečení jednotlivých prvků ochrany je stanoven na certifikované 

zkušebně. Na základě zkoušky o funkčnosti komponentů je pak Národním Bezpečnostním 

Úřadem vystaven certifikát. [22] 
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7 Zabezpečení rodinného domu  

V následující kapitole se zaměřuji na posouzení lokality rodinného domu, který jsem 

si vybrala pro svoji práci. Popisuji lokalizaci objektu i samotný objekt s vyhodnocením 

aktiv uvnitř zabezpečované oblasti a uvádím aktuální stav zabezpečení. 

7.1 Posouzení lokality objektu 

Objekt je situován v obci Domašov u Šternberka přibližně 22 km severně od 

okresního města Olomouc. Katastrální území obce Domašov u Šternberka má výměru 

1174ha a žije zde 325 obyvatel, dle údajů ke dni 3. 3. 2014. Tato malá vesnička je 

charakteristická spíše domovou a chatovou zástavbou. Celou obcí vede hlavní komunikace, 

umožňující dopravní spojení a dostupnost do města Šternberka, který je vzdálen cca 6 km 

z Domašova u Šternberka. I přes první dojem klidné vesničky s nevýrazným společenským 

děním, zde bylo zaznamenáno několik krádeží, spíše drobnějšího charakteru. [18] 

V tabulce č. 2 uvádím počty různých druhů kriminálních činů v okrese Olomouc v 

období mezi lednem a červencem roku 2012 a 2013, které jsou dále znázorněny 

v grafu č. 1. Informace jsou převzaty z webového zdroje, který zveřejňuje údaje ze statistik 

Českého statistického úřadu a Policie České republiky. [24] 

Tabulka 2 – Kriminalita v okrese Olomouc [24] 

Druh kriminálního činu 2013 2012 

Krádeže 1217 1166 

Vloupání 664 527 

Násilné činy 173 158 

Mravnostní činy 20 27 

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 je patrné, že počet trestných činů, nejen za poslední rok 

stále vzrůstá. V rámci ochrany objektu je proto vhodné, aby zabezpečení domu a ostatního 

majetku vedlo k úspěšné prevenci proti kriminalitě. 
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Graf 1 – Kriminalita v okrese Olomouc [24] 

7.2 Popis objektu 

Rodinný dům se dvěma nadzemními (dále jen NP) a jedním podzemním podlažím 

(dále jen PP) je posledním domem v ulici, přímo u kraje silnice. Jedná se o trojpodlažní 

objekt (sklep, 1.NP, podkroví), který má jižní stěnu společnou se sousedním domem. 

Východní strana objektu směřuje k ulici. Na severní a západní části od objektu se nachází 

pole. Pozemek, jehož zastavěná plocha činí 110 m² má celkovou rozlohu 903 m². Jak je 

čísly znázorněno na obrázku č. 8, severně poblíž domu (1) jsou nově přistavěny: pergola 

(2), sklad jako úschovna na nářadí (3) a přístřešek pro osobní automobil (4). 

 

Obrázek 8 – Situační mapa [21] 
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Do domu je možné vstoupit dvěma vchody. Jeden vchod je situován na východní 

straně objektu, směrem do ulice k hlavní komunikaci. Jedná se o vchod s hlavními 

vstupními dveřmi, otevírajícími prostor do prvního NP. Tímto hlavním vchodem je zajištěn 

přístup do prvního NP a komunikačního jádra celého domku. Při vstupu do domu se hned 

za hlavními vchodovými dveřmi nachází tzv. zádveří, které pokračuje do vstupního 

prostoru s otevřeným dvouramenným schodištěm, jež ústí do podkroví. Zde se nachází 

menší nezařízený pokoj se dvěma střešními okny. 

Na komunikační jádro za vstupem z hlavního vchodu navazuje chodba  s  umístěním 

sociálního zařízení, koupelnou a toaletou.  Dále pak z této chodby je vchod do ložnice, kde 

je jedno okno, ústící směrem do ulice. Vedle ložnice je vchod do menší komory. Na konci 

chodby se nachází společný obývací pokoj s kuchyní se dvěma okny, orientovanými 

směrem na západní stranu do zahrady. Tato okna jsou umístěna ve výšce cca 3m od paty 

domu, čímž nejsou ze země dostupná. Prostor kuchyně se nachází v klidové části domu, 

odvrácen od ruchu ulice a směřuje do tichého prostředí zahrady. Z kuchyně vede 

jednoramenné schodiště dolů do sklepních prostor PP, kde se nacházejí druhé vstupní 

dveře směřující do zahrady a to na západní straně domu. 

7.3 Zhodnocení aktiv uvnitř chráněného prostoru 

Na základě hodnoty zabezpečovaných aktiv uvnitř chráněného prostoru vymezuji 

prostředky, které mohu použít k zajištění optimální a efektivní ochrany celého objektu. 

Maximální cenová výše těchto prostředků by neměla přesáhnout 15% z ceny chráněných 

aktiv. V následující tabulce č. 3 uvádím aktiva nacházející se v objektu.  
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Tabulka 3 – Aktiva nacházející se v objektu 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že odhadnutá celková hodnota aktiv činí 484 000 Kč. 

Maximální cenová výše prostředků k zabezpečení objektu tedy činí 72 600 Kč. 

7.4 Aktuální stav zabezpečení objektu 

Východní strana pozemku je situována 1,9m od hlavní komunikace. V nočních 

hodinách je dům i pozemek ze severovýchodní strany osvětlen pouličním osvětlením. 

Samotný objekt je oplocen z části novým klasickým drátěným oplocením do výšky 1,8m. 

Zbývající hranice pozemku tvoří betonové plotové zdivo, dále brána určená k vjezdu 

vozidla na pozemek a branka před hlavním vchodem do objektu. Obvodová konstrukce 

budovy je tvořena zdivem z tvárnic HELUZ. Nový střešní plášť tvoří kontaktní folie, 

tepelná izolace a plechová krytina. 

 Dva vstupní otvory do objektu jsou tvořeny dřevěnými křídly vybavenými 

dvojbodovým zamykáním. V objektu se nachází šest okenních otvorů. Tři okna v 1.NP 

jsou opatřena venkovními roletami SULKO. Dvě střešní okna se nacházejí v podkroví ve 

střešním plášti a jedno okno ve štítu domu. Střešní okna jsou dřevěná poplastovaná od 

firmy VELUX. Ostatní okenní otvory tvoří plastová okna s trojsklem od firmy SULKO. 

Kategorie Druhy Celková hodnota 

Automobil Ford Focus 200 000 Kč 200 000 Kč 

Jízdní kola 
Cellys Cobe  11 000 Kč 

 
Ghost  10 000 Kč 21 000 Kč 

Nářadí a nástroje 

sekačka 6 000 Kč 

25 000 Kč křovinořez  3 000 Kč 

ostatní  16 000 Kč 

Kotelna kotel  20 000 Kč 20 000 Kč 

Kuchyně 

lednička 10 000 Kč 

38 000 Kč 
myčka 10 000 Kč 

trouba + varná deska  6000 + 9000 Kč 

ostatní  3 000 Kč 

Elektronika 

televize 11 000 Kč 

54 000 Kč dva počítače 13 000 + 12 000 Kč 

ostatní  18 000 Kč 

Cennosti šperky 28 000 Kč 28 000 Kč 

Nábytek dřevěný 98 000 Kč 98 000 Kč 

 Celková hodnota aktiv = 484 000 Kč 
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8 Bezpečnostní analýza a identifikace rizik 

Základní postup při posuzování rizik v objektu je identifikace charakteristických 

nebezpečí a ohrožení. Následuje použití vhodné metody k zhodnocení a výpočtu 

identifikovaných rizik. Na základě bezpečnostních analýz jsou vypracovány varianty 

možných opatření, díky kterým může být nebezpečí značně minimalizováno. Ve své práci 

používám k identifikaci rizik tzv. Ishikawův diagram a identifikovaná rizika posuzuji 

pomocí metody analýzy selhání a jejich důsledků. Dosažené výsledky následně verifikuji 

pomocí metody souvztažnosti.  

8.1 Identifikace rizik 

Grafické modelování rizik pomocí diagramu příčin a následků (tzv. Ishikawův 

diagram) umožňuje identifikovat možná nebezpečí v objektu. Analyzují se v něm zásadní 

faktory (příčiny), které způsobují řešený problém (následek). V této práci jsem zvolila 

Ishikawův diagram pouze k identifikaci nebezpečí, která mohou  mít za následek narušení 

ochrany objektu viz. obrázek č. 9. Jednotlivá nebezpečí budou dále posouzena v konkrétní 

analýze příčin a následků poruch. 

 

Obrázek 9 – Ishikawův diagram příčin narušení ochrany objektu 
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8.2 Analýza selhání a jejich důsledků  

Anglicky nazývaná Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA) slouží ke 

kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Tato analytická metoda je 

založena na rozboru příčin a následků poruch.  

Základem je sestavení seznamu zkoumaných nebezpečí a následné číselné 

ohodnocení pomocí indexů závažnosti následků (N), odhalitelnosti rizika (H) 

a pravděpodobnosti vzniku rizika (P). Míra rizika (R) se vypočítá pomocí 

základního výpočtu:     

R = P · N · H                                (1) 

Jednotlivé hodnotící parametry metody FMEA jsou vyobrazeny v tabulce č. 4. Pro 

přehlednost je zde použito pouze 5 parametrů, pro průmysl se využívá rozpětí 

10 parametrů.   

Tabulka 4 – Hodnotící parametry metody FMEA [27] 

R – Výsledná míra rizika N – Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P – Pravděpodobnost vzniku rizika H – Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozby 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 
nesnadno odhalitelné riziko  

(den a více) 

5 trvalá hrozby 5 neodhalitelné riziko 
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V následující tabulce č. 5 jsem uvedla jednotlivé zdroje rizika související 

s narušením ochrany objektu. Uvedená rizika vychází z Ishikawova diagramu. Na základě 

bodového ohodnocení všech zjištěných rizik je následně u každého nebezpečí stanovena 

míra rizika (R). 

Tabulka 5 – Identifikovaná rizika a jejich hodnocení 

Pořadí Skupina nebezpečí Riziko P N H R 

1 

Překonání dveří 

Vykopnutí 3 3 1 9 

2 Překonání zámku  4 3 2 24 

3 Vyražení zárubně  3 4 1 12 

4 Chybějící prvky PZTS 4 3 4 48 

5 Vysazení ze závěsů 3 2 2 12 

6 

Překonání oken 

Nízko umístěná okna  2 1 1 2 

7 Rozbití skla 3 4 1 12 

8 Chybějící prvky PZTS 4 3 4 48 

9 

Nedokonalá 

perimetrická ochrana 

Přelezení plotu 2 3 2 12 

10 Špatný stav oplocení 3 2 1 6 

11 Podhrabání plotu 2 2 2 8 

12 Neuzamčená brána 5 3 4 60 

13 

Selhání lidského 

činitele 

Ztráta klíčů 5 4 3 60 

14 Neuzavřené okno 5 4 3 60 

15 Neuzamčené dveře 5 4 4 80 

16 Neuzavřené dveře 5 4 3 60 

17 

Technická závada 

Nefunkční osvětlení pozemku 2 2 1 4 

18 Výpadek el. proudu 3 2 1 6 

19 Úder blesku 1 3 1 3 

20 Povodeň  1 4 1 4 

21 

Vznik požáru 

Úder blesku 1 5 1 5 

22 Zkrat elektrického proudu 3 5 2 30 

23 Opomenutí vypnutí el. spotřebiče 5 4 3 60 
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V tabulce č. 6 jsou vypočteny výsledky míry rizika a seřazeny od nejzávažnějších 

rizik až po přijatelná rizika. Dále uvádím výpočty závažnosti rizik pomocí Paretova 

principu 80/20 a jim přiřazené procentuální vyjádření, tedy relativní kumulativní četnosti.  

Tabulka 6 – Tabulka sestupně seřazených rizik 

Pořadí Riziko R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní četnost 

15 Nauzamčené dveře 80 80 12,80% 

12 Neuzamčená brána 60 140 22,40% 

13 Ztráta klíčů 60 200 32,00% 

14 Neuzavřené okno 60 260 41,60% 

16 Neuzavřené dveře 60 320 51,20% 

23 Opomenutí vypnutí el. spotřebiče 60 380 60,80% 

4 Chybějící prvky PZTS u dveří 48 428 68,48% 

8 Chybějící prvky PZTS u oken 48 476 76,16% 

22 Zkrat elektrického proudu 30 506 80,96% 

2 Překonání zámku u dveří 24 530 84,80% 

3 Vyražení zárubně  12 542 86,72% 

5 Vysazení dveří ze závěsů 12 554 88,64% 

7 Rozbití okenního skla 12 566 90,56% 

9 Přelezení plotu 12 578 92,48% 

1 Vykopnutí dveří 9 587 93,92% 

11 Podhrabání plotu 8 595 95,20% 

10 Špatný stav oplocení 6 601 96,16% 

18 Výpadek el. proudu 6 607 97,12% 

21 Úder blesku – vznik požáru 5 612 97,92% 

17 Nefunkční osvětlení pozemku 4 616 98,56% 

20 Povodeň  4 620 99,20% 

19 Úder blesku – technická závada 3 623 99,68% 

6 Nízko umístěná okna  2 625 100,00% 
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Paretova analýza je graficky znázorněna pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky v grafu č. 2. 

 

Graf 2 – Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Identifikovaná nebezpečí, která spadají do 80% jsou vyhodnocena jako rizika 

nepřijatelná. Z grafu č. 2 je patrné, že za nepřijatelná rizika související s narušením 

ochrany objektu považujeme rizika spojená hlavně se selháním lidského faktoru, 

s nedostatečným zajištěním plášťové ochrany a s rizikem vzniku požáru. Tyto výsledky 

verifikuji v následující metodě souvztažnosti. 

8.3 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti zkoumá jednotlivé vazby mezi zjištěnými riziky. Aplikace 

metody je vhodná pro posuzování celých objektů. Cílem této metody je vyhledávání a 

hodnocení rizik, avšak v tomto případě použiji metodu pouze k verifikaci výsledků 

předcházející metody FMEA. Verifikuji již dosažené výsledky z předcházející metody 

FMEA, tudíž nemusím znovu identifikovat rizika, ale použiji stejný výčet rizik jako 

u metody FMEA. 
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Z důvodu rozsáhlosti tabulky č. 8, kde jsem uvedla pouze indexy identifikovaných 

rizik, pro přehlednost přidávám tabulku č. 7. 

Tabulka 7 – Identifikovaná rizika  

Index Identifikace rizik Index Identifikace rizik 

A Vykopnutí dveří M Ztráta klíčů 

B Překonání zámku u dveří N Neuzavřené okno 

C Vyražení zárubně O Neuzamčené dveře 

D Chybějící prvky PZTS u dveří P Neuzavřené dveře 

E Vysazení dveří ze závěsů Q Nefunkční osvětlení pozemku 

F Nízko umístěná okna R Výpadek el. proudu 

G Rozbití okenního skla S Technická závada úderem blesku 

H Chybějící prvky PZTS u oken T Povodeň 

I Přelezení plotu U Vznik požáru úderem blesku 

J Špatný stav oplocení V Zkrat elektrického proudu 

K Podhrabání plotu W Opomenutí vypnutí el. spotřebiče 

L Neuzamčená brána   

V tabulce č. 8 vzájemně posuzuji identifikovaná rizika. V případě, že rizika se 

vzájemně ovlivňují, zapíši do tabulky 1, v opačném případě píši 0. Po dosazení všech 

hodnot do tabulky vypočítám součty řádků a sloupců, čímž dostanu součty ∑Kar a ∑Kbr.  

Tabulka 8 – Vzájemné vazby mezi identifikovanými riziky 

Ra Rb 
 

i. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ∑Kar 

A X 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

B 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 1 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

D 1 1 1 X 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

E 1 1 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F 0 0 0 0 0 X 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

H 0 0 0 1 0 0 1 X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

I 1 1 1 0 1 0 1 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

J 1 1 1 0 1 0 1 0 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 

K 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

L 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

M 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

O 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

P 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 5 

Q 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 8 

R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 1 3 

S 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 1 10 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 X 0 1 1 7 

U 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 X 1 1 7 

V 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 X 1 6 

W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 3 

∑Kbr 8 15 8 4 8 1 12 3 9 6 9 3 3 0 3 2 4 5 2 1 1 4 5 
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Následně vypočítám hodnoty koeficientů Kar podle vzorce (2), stejně tak Kbr podle 

vzorce (3), kde x = 23 (počet hodnocených rizik). Výsledné hodnoty jsou zobrazeny 

v tabulce č. 9. 

Kar = [∑Kar/(x–1)] *100 [%]    (2) 

Kbr = [∑Kbr/(x–1)] *100 [%]   (3) 

Tabulka 9 – Výsledné hodnoty koeficientů rizik                        

Riziko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Kar [%] x 14 0 18 55 14 14 5 18 27 45 27 23 18 18 14 23 36 14 45 32 32 27 14 

Kbr [%] x 36 68 36 18 36 5 55 14 41 27 41 14 14 0 14 9 18 23 9 5 5 18 23 

Dle následujících vzorců (4) a (5) vypočítám osy matice O1 a O2 , pomocí kterých je 

graf č. 3 rozdělen na 4 kvadranty. Ve vzorcích je x počet hodnocených rizik a spolehlivost 

systému představuje s = 80%.  

O1 = 100 – [ (Kar max – Kar min) / 100] * s [%]  (4) 

O2 = 100 – [ (Kbr max – Kbr min) / 100] * s [%]  (5) 

kde:  Kar max = 55,   Kar min = 0, 

Kbr max = 68,   Kbr min = 0. 

Osy O1 a O2 rozdělí graf na čtyři kvadranty představující závažnost zmíněných rizik: 

 I. kvadrant  – primárně a sekundárně nebezpečná rizika,  

 II. kvadrant  – sekundárně nebezpečná rizika, 

 III. kvadrant  – žádná primárně nebezpečná rizika, 

 IV. kvadrant  – relativně bezpečná rizika.   

Polohy os po dosazení do vzorců (4) a (5) vyšly O1 =  56% a O2 = 45,5%. Výsledné 

grafické zpracování je zobrazeno v grafu č. 3.  
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Graf 3 – Grafické znázornění analýzy souvztažnosti 

Z grafu je patrné, že mezi primárně a sekundárně nebezpečná rizika nespadá žádné 

z uvedených rizik. Za nejzávažnější rizika považuji tedy ta, která spadají do kvadrantu II. a 

ta představují překonání zámku u dveří a rozbití okenních skel.  

Ostatní rizika spadají do kvadrantu IV. a tato považujeme za relativně bezpečná, 

avšak některá rizika se přibližují k  hranici kvadrantů II. a III., a tato jsou: překonání 

oplocení, chybějící prvky PZTS, rizika spojená s překonáním vchodových dveří i riziko 

vzniku požáru. 

Vyhodnocení nejzávažnějších rizik 

Výsledky obou metod se shodují jen z části. Dle mého názoru je rozdílnost výsledků 

ovlivněna hlavně tím, že v metodě FMEA je přihlédnuto k aktuálnímu stavu zabezpečení, 

zatímco v metodě souvztažnosti se hodnotí pouze jednotlivé vazby mezi zjištěnými riziky. 

Kombinací obou metod zjišťuji závažnost všech rizik. S ohledem na současnou ochranu 

prvků spojených s jednotlivými riziky vyhodnocuji za nejzávažnější rizika: chybějící prvky 

PZTS, rozbití okenního skla, překonání dveří a riziko vzniku požáru.  
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9 Návrh inovativního řešení technického zabezpečení rodinného domu 

V této kapitole navrhuji zlepšení aktuálního zabezpečení objektu současnými 

prostředky technické ochrany v závislosti na hodnotě aktiv, která mají být zabezpečována, 

ale také se zaměřením na investiční náklady a kvalitu zabezpečení.  Navržená opatření pro 

minimalizaci nebezpečí v tomto objektu vyplývají z výsledků provedených pomocí 

vybraných analýz. 

V kapitole 6.3 byla odhadnuta celková hodnota aktiv na 484 000 Kč. Jak už bylo 

zmíněno, cenová výše prostředků k zabezpečení objektu by se měla pohybovat mezi 

10 - 15% z celkové hodnoty aktiv. Navrhuji tedy zabezpečení objektu v cenovém rozmezí 

48 400 – 72 600 Kč. Rodinný dům spadá dle normy EN 50131-1 do 1. stupně zabezpečení.  

Podle výsledků analýz se zaměřuji především na prvky prostorové a plášťové 

ochrany.  Ze zbylých finančních prostředků určených k zabezpečení objektu navrhuji 

nápravná opatření i pro předmětovou ochranu.  

9.1 Perimetrická ochrana 

Po zhodnocení současného stavu perimetrické ochrany nenavrhuji nová 

zabezpečovací opatření pro perimetr, neboť jeho současnou ochranu považuji za 

dostačující. Stávající oplocení je nové a vyhovuje standardní výšce 1,8 m. Z procesního 

hlediska nižší MZS se nepovažuje za překonání překážky.  

9.2 Plášťová ochrana 

Za důležitý bezpečnostní prvek plášťové ochrany doporučuji výměnu hlavních 

vchodových dveří za kvalitnější, jelikož stávající dveře jsou snadno překonatelné. Navrhuji 

tedy pořídit mnohem odolnější dveře bezpečnostní třídy 3, které lze instalovat na stávající 

kovové zárubně. Vhodné jsou kvalitní dveře SD 101 firmy NEXT se 17 jistícími body a 

požární odolností po dobu 30 min. Dveřní křídlo tvoří tuhá ocelová kostra s rámem a 

žebrováním, dvojité celoplošné pancéřování 1mm plechem s laminátovaným povrchem. 

Pancéřovaný zámek je zesílen speciálním plechem. Zadní dveře směrem do zahrady 

navrhuji také adekvátně zabezpečit jen bezpečnostním kováním NEXT-T1, spolu 

s bezpečnostní vložkou značky NEXT-CPS a to z důvodu úspory finančních prostředků 

určených k zabezpečení objektu. Tyto bezpečnostní doplňky dveří jsou součástí i hlavních 

vchodových dveří. Okna v 1.NP jsou vybavena venkovními roletami, které lze také 
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považovat za prvek ochrany. Přesto bych pro zvýšení bezpečnosti doporučila ochrannou 

fólii na skleněnou plochu okna směřujícího do ulice, které je nejsnadněji dostupné pro 

potencionálního pachatele. Bezpečnostní fólie SC7 slouží jako MZS zpomalující nejen 

postup pachatele do objektu, ale zamezuje i případnému prohození cizích předmětů.  

9.3 Prostorová ochrana 

Na základě provedených analýz je patrné, že jedno ze zjištěných rizik souvisejících 

s narušením objektu nežádanou osobou, může být selhání lidského faktoru, tedy selhání 

osob obývajících střežený objekt (např.: opomenutí uzamknutí dveří nebo ztráta klíčů). Pro 

minimalizaci tohoto rizika navrhuji celý objekt chránit prvky PZTS. Rozhodla jsem se 

zvolit produkt firmy Jablotron, konkrétně ústřednu JA-82K, která je určena k ochraně 

objektů menších až středních prostor. Tento systém je řazen do 2. stupně bezpečnosti dle 

ČSN EN 50131-1. Ústředna JA-82K má 4 drátové vstupy. Přidáním rádiového modulu 

JA-82R lze využít až 50 adres pro bezdrátové periferie. K ústředně také doporučuji připojit 

GSM komunikátor JA-80Y, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uživateli. 

Umožňuje také dálkový přístup z klávesnice telefonu a vzdálenou správu systému 

z počítače pomocí GPRS přenosů. Primární zdroj napájení ze sítě je 220V/50Hz. 

Náhradním zdrojem pro zabezpečení ústředny při výpadku sítě jsem zvolila Jablotron 

AWZ-100 se zálohovacím bezúdržbovým akumulátorem SA214-18. Podle normy 

EN 50131-1 je zálohovací akumulátor typu A kvalitním specializovaným zdrojem, jež 

zaručuje dodávání elektrické energie celému PZTS systému po dobu minimálně 12 hodin.  

Při umístění ústředny PZTS jsem posoudila rizika spojená s funkčností celého 

systému a bezpečností před neoprávněnou manipulací. Z hlediska správné činnosti 

ústředny PZTS je nevhodné umístit toto zařízení do blízkosti rozměrných kovových 

předmětů, které by mohly narušit náležitý chod ústředny. Z důvodu bezpečnosti by 

ústředna neměla být přístupná veřejnosti a cizím osobám.  

Klávesnice patří k základním prvkům ústředny a slouží k ovládání celého systému. 

Drátová klávesnice JA-81E (viz. obrázek č. 10) je pro uvedený objekt zcela dostačující. 

Pro snadné ovládání systému je vhodné umístit klávesnici ke všem vchodům do objektu. 

U detektorů snímajících pohyb osob je nutné nastavit příchodové a odchodové zpoždění, 

aby se poplach nespustil ihned po zajištění objektu majitelem, nebo naopak při příchodu 

majitele do objektu. Zpoždění navrhuji nastavit na optimálních 30 sekund. 
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Obrázek 10 – Drátová klávesnice JA-81E a pohybové čidlo PIR JS20 LARGO [20] 

Zvolila jsem instalaci infrapasivních detektorů (dále jen PIR) reagujících na pohyb 

v chráněném prostoru. Doporučuji použít kvalitní pohybová PIR čidla Jablotron JS-20 

LARGO znázorněná na obrázku č. 10. Tato čidla se vyznačují velmi dobrou odolností proti 

falešným poplachům. Ústředna vyhodnocuje hlášení detektorů a rozhoduje o vyhlášení 

poplachu. Umístění bezpečnostních čidel je znázorněno v přílohách č. 1 a 2.  

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuji využít také venkovní akustickou i optickou 

sirénu JA-80A, neboť objekt se nachází na kraji obce. Svým specifickým zvukem může 

odradit pachatele a navíc na něj upozorní i nejbližší okolí. Siréna je aktivována 

nejen v případech poplachu systému PZTS, ale i při přerušení kabelu k siréně nebo pokusu 

o sejmutí krytu či samotné sirény. 

Dalším rizikem, vzhledem k narušení a poškození objektu, je riziko vzniku požáru, 

vůči kterému není objekt nijak chráněn. Z důvodu úspory financí doporučuji detektory 

připojit k stávající ústředně JA-82K, která nabízí tuto možnost a stejně jako EPS dokáže 

identifikovat a následně ohlásit požár. Proto doporučuji připojit k ústředně PZTS mimo 

jiné i detektory kouře. Za nejrizikovější místnost považuji především kuchyň, kde se 

nachází mnoho elektrických spotřebičů, u kterých by mohlo z důvodu případného zkratu 

dojít ke vzniku požáru. Druhý kouřový hlásič JA-82ST navrhuji umístit do chodby, 

z důvodu jejího centrálního situování uvnitř objektu. Umístění kouřových hlásičů je 

znázorněno v příloze č. 1.  
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9.4 Předmětová ochrana 

V objektu se nacházejí i drobné cenné předměty v hodnotě 28 000 Kč. Jako vhodné 

řešení k úschově těchto cenných předmětů doporučuji pořízení nábytkového trezoru 

NT-12M/Z3, který je určen k úschově peněžních hotovostí, šperků a důležitých 

dokumentů. Svým provedením je určen k ukotvení do nábytku, stěny nebo do podlahy. 

Trezor je osazen klíčovým trezorovým zámkem. V mezistěnách korpusu trezoru je 

ohnivzdorná výplň.  

9.5 Zhodnocení nákladů na zabezpečení 

V tabulce č. 10 uvádím použité bezpečnostní prvky včetně jejich počtu a kalkulace. 

Tabulka je rozdělena na dvě části, část použitých prvků PZTS a MZS, mezi které patří 

bezpečnostní dveře a také trezor. Celková cena nákladů na zabezpečení objektu nepřesáhla 

stanovený limit a činí 54 842 Kč. Do celkové ceny však nejsou zahrnuty ceny montáže, 

kromě instalace bezpečnostní fólie na sklo. Po konzultaci s majitelem objektu si instalaci 

ostatních prvků zajistí sám.  

Tabulka 10 – Celkové náklady na zabezpečení objektu 

Zabezpečovací prvek Počet Cena vč. DPH 

P 

Z 

T 

S 

Ústředna JA-82K 1 1 640 Kč 

Rádiový modul JA-82R 1 3 049 Kč 

GMS komunikátor JA-80Y 1 7 054 Kč 

Zálohovací zdroj AWZ-100 1 1 131 Kč 

Bezúdržbový akumulátor SA214-18 1 1 211 Kč 

Pohybové čidlo PIR JS20 LARGO 4 2 212 Kč 

Bezdrátový detektor kouře a teploty JA-82ST 2 2 790 Kč 

Drátová klávesnice JA-81E 2 4 264 Kč 

Bezdrátová venkovní siréna JA-80A 1 3 151 Kč 

Celkem za prvky PZTS 26 502 Kč 

M 

Z 

S 

Dveře SD 101 1 15 609 Kč 

Bezpečnostní vložka NEXT CPS 2 1 694 Kč 

Bezpečnostní kování NEXT T1 2 2 710 Kč 

Nábytkový trezor NT-12M/Z3 1 7 476 Kč 

Folie SC 7 (včetně instalace) 1 851 Kč 

Celkem za prvky MZS 28 340 Kč 

Celková cena zabezpečení objektu 54 842 Kč 

http://trezory-keymart.cz/
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo zabezpečit vybraný objekt rodinného domu prostředky ochrany 

především proti vniknutí pachatele. Nemalé škody může způsobit i případný požár, který 

by mohl nenávratně zničit veškeré hodnoty. Proto je v mé práci i tohle riziko 

minimalizováno.  Vzhledem k charakteru objektu nebyla využita forma fyzické ostrahy ani 

režimových opatření, ale pouze opatření z kategorie technického zabezpečení. V tomto 

případě prvky PZTS a MZS. V první části jsem nejprve popsala základní právní normy 

upravující problematiku ochrany osob a majetku. V teoretické části jsem obecně a stručně 

popsala celkové rozdělení prostředků fyzické ochrany objektů, se zaměřením hlavně na 

prvky využitelné v konkrétním případě, který je předmětem této práce. Následně 

v praktické části je popsán vybraný rodinný dům, posouzení jeho lokality, zhodnocení 

aktiv uvnitř objektu, včetně seznámení se s aktuálním stavem zabezpečení objektu. Prvním 

důležitým krokem k inovativnímu návrhu zabezpečení objektu bylo v první řadě zjištění 

možných rizik v této oblasti pomocí Ishikawova diagramu. Druhým krokem bylo určení 

nejkritičtějších rizik pomocí metody FMEA, společně se znázorněním rizik v Paretově 

diagramu a následnou verifikaci výsledků pomocí zvolené metody souvztažnosti. Výsledky 

obou metod se shodly jen z části. Hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika u metody 

FMEA, které jsem posuzovala i vzhledem k aktuálnímu zabezpečení prvků spojených s 

riziky, mělo z mého pohledu velký význam. V metodě souvztažnosti se ukázala za 

nejzávažnější ta rizika, která jsou v současné době více zabezpečená než ostatní, ale 

z hlediska finančních prostředků určených k realizaci vylepšení zabezpečení jsem se 

zaměřila hlavně na rizika méně chráněná nebo zcela nechráněná. Kombinací obou metod 

jsem s ohledem na současnou ochranu prvků spojených s jednotlivými riziky zhodnotila 

jako nejzávažnější tato rizika: chybějící prvky PZTS, rozbití okenního skla, rizika spojená 

s překonáním vchodových dveří a riziko vzniku požáru. Nejefektivnější způsob zajištění 

ochrany objektu je vzájemné propojení prvků PZTS a MZS. Po celkovém zhodnocení 

nákladů bylo zjištěno, že investice do navržených ochranných prvků nepřesáhla stanovený 

limit 72 600 Kč a dosahuje výše 54 842 Kč, což představuje 11,3% z celkové hodnoty 

aktiv. Celkové výdaje na prostředky určené k zabezpečení objektu jsou přijatelné 

v porovnání s hrozícími následky, neboť škoda po vloupání bývá vyšší než investice do 

zabezpečení. 
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