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Anotace 

KUSENDA, Pavel. Fyzická ochrana ústavu pro osoby se zdravotním postižením. Ostrava, 

2011. 50 s., 5 příloh. Bakalářská práce. 

 

Bakalářská práce se zabývá celkovým zhodnocením a navrţením fyzické ochrany ústavu 

pro osoby se zdravotním postiţením. V první části jsou uvedeny právní předpisy spojené 

s touto problematikou. Dále je objasněn význam těchto zařízení, jejich druhy a osoby, které se 

v nich mohou vyskytovat. Cílem práce je dle teoretických znalostí a praktických poznatků 

analyzovat nebezpečí a navrhnout optimální fyzickou ochranu vybraného ústavu, která má 

minimalizovat nebezpečí a rizika spojená se zločiny a působit jako prevence proti těmto 

činům. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, osoby se zdravotním postiţením, 

zabezpečení objektu 

 

 

 

Abstract 

KUSENDA, Pavel. Psychical protection of institute for people with disabilities. Ostrava, 

2011. 50 pages, 5 appendices. Bachelor thesis. 

 

The bachelor thesis deals with the general assessment and concept of psychical protection 

of the institute for people with disabilities. The first part introduces legal enactments related to 

this issue. The importance of the devices is also explained as well as the types of these 

devices and people that they can occur. The aim of this work is to analyze the hazard 

according to theoretical and practical knowledge, and propose optimal protection of selected 

psychical institution which is to minimize hazards and risks associated with crimes and act as 

a prevention against such acts. 
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Úvod 

Dnešní doba je plná moţností, výhod a atraktivních věcí. S tím vším je však spojeno 

i úskalí a nebezpečí, které představují lidé závistiví, chamtiví a nepoctiví. Jsou to lidé, kteří by 

chtěli za nic dostat všechno co ostatní, kteří si své postavení, majetek a sociální výhody 

vydobyli tvrdou prací, úsilím a pílí. Takovýto lidé často s přesvědčením, ţe i ostatní museli 

svůj majetek nabýt způsobem protiprávním a nečestným, se pak uchylují k trestným činům. 

Právě kvůli těmto lidem nesmyslně smýšlejícím je potřeba stále více si chránit své bezpečí a 

majetek. 

Kaţdý z lidí nebo i tvorů potřebuje pociťovat pocit bezpečí a ochrany. Je to jedna ze 

základních potřeb nejen lidí ale i ţivočichů obecně jak konec konců popisuje i tzv. 

Malsowova teorie o lidských potřebách. Pocit bezpečí je nepostradatelným cítěním kulturního 

a sociálního ţití lidí, bez kterého můţou jen velmi obtíţně a strádavě vytvářet určité lidské 

hodnoty a cíle. 

Bezpečnost kaţdého jedince také působí a ovlivňuje jeho psychiku. Například narušení 

našeho pocitu bezpečí a jistoty se můţe odrazit v kvalitě našeho ţivota. Frustrace a strach 

můţou potvrdit hlavně ti, kteří se jiţ v minulosti setkali v roli oběti s nespravedlností nebo 

zločinem. Po zásahu do intimní zóny se oběti můţou vracet vzpomínky, jak někdo narušil 

jeho soukromí apod. Mnohdy se pak ptají, co šlo pro ochranu udělat lépe a čím zapříčinili, ţe 

právě oni se stali obětí. [15]   

Pro tyto všechny aspekty je třeba si své soukromí, majetek a zdraví chránit. Volba je 

na kaţdém z nás jak a do jaké míry chceme svůj majetek bránit před neţádoucími zloději 

apod. Záleţí na míře ohroţení, povaze a majetnosti člověka, ale myslím, ţe jistotu 

nevykradení nebo neohroţení svého majetku nemůţe mít téměř nikdo. Pro větší pocit jistoty a 

ochrany jsou pouţívány různé bezpečnostní prvky a systémy. Od jednoduchých 

perimetrických oplocení aţ po technicky náročné mikrovlnné či jiné čidla. Propracovanější 

zabezpečovací systémy přinesla aţ průmyslová revoluce. Po níţ se začínají objevovat dveřní a 

okenní kontakty spojené se zvonkem, či později s jinými přenosnými prostředky, umoţňující 

přenos signálu popř. alarmu do vzdálenějších míst. Dalším milníkem byla 2. světová válka, 

po níţ došlo k rozvoji elektroniky a vývoji nových informačních technologií. To byl počátek 

pro nová elektronická a prostorová čidla pouţívající velmi krátkých vln. Nyní je pro pokrytí a 

potírání kriminality důleţitý dálkový přenos např. na pult centralizované ochrany (dále jen 
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PCO). PCO bývá napojen na policii České republiky nebo na soukromé bezpečnostní sluţby, 

které zajišťují ochranu a provoz zabezpečovacích systémů. [16] 

Jakýkoliv způsob zabezpečení svého domu nebo firmy podporuje potírání majetkové 

kriminality. To je velmi důleţité, neboť dle statistik právě tento druh kriminality je v České 

republice na 1. příčce v počtu případů. Za rok 2010 tvořila majetková kriminalita 73,44% 

z celkové obecné kriminality dle [22]. Ať uţ jde například jen o nelhostejnost a všímavost 

občanů ke svému okolí, kteří i tímto jednoduchým způsobem do určité míry potlačují 

kriminalitu. Kaţdý si můţeme svůj byt či jiné spravované zařízení chránit i prostým 

dodrţováním doporučení a zásad bezpečnosti. A to i bez pouţití zabezpečovacích systému. 

Tato obecná doporučení budou rozebrána dále v textu. Ochranu můţeme rozdělit 

na preventivní a represivní. Represí rozumíme dopadení a potrestání zloděje coţ má 

na starosti hlavně policie České republiky (dále jen PČR). Ovšem i zabezpečovací systémy 

v tomto případě můţou být nápomocny: např. při napojení na PCO a tím přivolání hlídky, 

která můţe pachatele zpacifikovat. Hlavním cílem fyzické ochrany objektů je však jeho 

zabezpečení vhodnými technickými a organizačními prostředky, které budou nepříznivé vlivy 

eliminovat nebo alespoň částečně znemoţní ohroţení našich chráněných cenností a důleţitého 

osobního vlastnictví. 

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

pro zdravotně postiţené osoby. Poznat problematiku a specifiku takového objektu a zaměřit se 

na jeho stěţejní nebezpečí, která vyplývají např. z mnohdy nesamostatností jednotlivých 

obyvatel těchto objektů. Na základě tohoto poznání a obeznámení se s teoretickou stránkou 

zabezpečení podobných objektů navrhnout způsob zabezpečení tohoto objektu. 

Pro minimalizaci nebezpečí je také třeba poznat kaţdodenní chod a praktické poznatky 

od osob pracujících v těchto zařízeních.  
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1 Teoreticko – právní úprava fyzické ochrany objektů 

Jako kaţdé odvětví i ochrana majetku má svou oporu v zákonech. Ţádný ze zákonů však 

neudává rozsah zabezpečení objektů. Určité poţadavky si kladou pojišťovny v případě 

pojištění proti krádeţi apod. Nejsou to však nikterak zavazující a je na zváţení kaţdého 

majitele a provozovatele kolik finančních prostředků do zabezpečení svého objektu vynaloţí.  

V následujících částech si objasníme základní právní předpisy a technické normy, které 

upravují zabezpečení a chod objektů pro osoby se zdravotním postiţením a jsou významným 

a závazným činitelem při ochraně osob a majetku v České republice (dále jen ČR). 

1.1 Vymezení základních právních předpisů 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon je prezentovaný jako základní, protoţe má nevyšší právní sílu. Coţ 

znamená, ţe ostatní právní normy s ním musejí být v souladu a nesmí mu odporovat. Ústava 

České republiky byla přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992 a ve sbírce zákonů je 

vyhlášena jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Ústava ČR je dělena do osmi hlav a obsahuje také preambuli, ve které jsou uvedeny 

základní principy a hodnoty, ke kterým se společnost hlásí a které má naplňovat znění všech 

platných zákonů. V rámci preambule se také vysvětlují případné sporné výklady mezi 

jednotlivými zákony. Jádrem kaţdé demokratické ústavy je princip dělby moci. Tento princip 

zajišťuje, aby státní moc nebyla zneuţita proti občanům. A to tím způsobem, ţe je dělena 

na tři sloţky, které mají navzájem odděleny pravomoce. Tím se rozlišuje moc zákonodárná, 

která je v rukou parlamentu, moc výkonná, jeţ přísluší vládě a prezidentovi, a moc soudní, 

jejíţ nejvyšší moc náleţí ústavnímu soudu. Kaţdá hlava ústavy pojednává o jiné části v rámci 

demokratického státu. Hlava I. vymezuje podstatu a zásady našeho demokratického státu. 

Hlavy II. - IV. upravují kompetence nejdůleţitějších orgánů podle principu dělby moci na tři 

sloţky, o kterých se pojednává výše. Hlava II. upravuje dvoukomorový parlament a 

zákonodárný proces. Hlava III. upravuje moc výkonnou, kterou tvoří vláda a prezident. Hlava 

IV. vymezuje moc soudní. Je zde zakotven úkol ústavního soudu a řeší čtyřstupňovou soudní 

soustavu. Hlava V. zavádí do systému nezávislou kontrolní moc v podobě Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Hlava VI. upravuje úkoly České národní banky. Hlava VII. řeší územní 

samosprávu našeho státu. Jejím základem jsou obce a vyššími celky pak kraje. Hlava VIII. 

přechodná a závěrečná ustanovení zajišťuje právní kontinuitu mezi původním a součastným 

právním stavem. 
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Funkce ústavy můţeme rozdělit do následujících kategorií: 

 Právní funkce – vyplývající ze specifického postavení ústavy, kde je povaţována 

za základní zákon, jako nevyšší norma; 

 Organizační funkce – je vymezení politického systému zprostředkovávajícího vztah 

mezi státem a občanem (např. způsob voleb, činnosti politických stran apod.); 

 Kulturní a myšlenkové funkce – vyjadřující politickou kulturu společnosti, hodnoty a 

tradice, k nimţ se hlásí; 

  Integrační funkce – ústava je spojujícím prvkem různých sfér společenského ţivota 

(politická, kulturní) a prvkem, který řeší skupiny s nestejným postavením 

ve společnosti (umoţňuje řešení sociálních konfliktů atd.).[9, 37] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky, to 

znamená, ţe je součástí Ústavy České republiky. Tato listina deklaruje základní lidská práva a 

svobody. Za zákon ji označit nelze, protoţe tyto práva a svobody nevytváří, ale jen je 

deklaruje jako práva přirozená, která existují nezávisle na této listině. Je s ní však zacházeno 

jako s ústavním zákonem. Vymezuje základní lidská práva a svobody jako nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Omezení těchto práv a svobod je moţné jen 

na základě zákona. 

Listina je dělena do šesti hlav: 

I. Obecná ustanovení – zakotvuje základní principy právního státu, vyvaţuje vztah 

mezi člověkem a státem a chrání před zneuţitím státní moci; 

II. Lidská práva a základní svobody – je zde určité omezení státní moci ve prospěch 

svobody člověka; 

III. Práva národnostních a etnických menšin – zdůrazňuje práva v Listině jiţ 

obsaţená a zaměřená na menšiny, např. čl. 24 „Příslušnost ke kterékoli 

národnosti nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.“; 

IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva – jsou to většinou práva pozitivní, které 

jsou závislé na ekonomických moţnostech společnosti (volba povolání, právo 

podnikat atd.), jsou upřesňovány a specifikovány dalšími zákony; 

V. Právo na soudní a jinou právní ochranu – jsou zde zakotvena základní 

demokratická práva, jako je např. právo na řádný soudný proces (čl. 36); 

VI. Ustanovení společná – definují se zde platnosti zákonů apod. [29, 38, 9 ] 
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Občanský zákoník 

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

k naplňování občanských práv a svobod. Jako stěţejní pro naši problematiku je zejména 

ochrana osobnosti a nedotknutelnost vlastnictví. Jsou zde upraveny majetkové vztahy 

fyzických a právnických osob a vztahy těchto subjektů vůči státu. Je zde upraveno právo na 

ochranu svého soukromí a majetku (§ 6, § 11). Dále je uvedeno, ţe vlastník má právo na 

ochranu proti tomu, kdo jeho vlastnické právo porušuje nebo můţe ţádat vydání věci po tom, 

kdo jeho věc neoprávněně zadrţuje (§ 126). Je zde také uvedeno, ţe za škodu způsobenou 

porušením právní povinnosti zodpovídá sám porušitel (§ 420). [39] 

Trestní zákoník 

Zákon vyhlášený ve sbírce zákonu jako zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů a změn. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2010. Účelem zákona je 

ochrana společenských zájmů, ústavního zřízení ČR a práv a oprávněných zájmů právnických 

a fyzických osob. K dosaţení těchto cílů trestního zákona se vyuţívá prostředků jako je: 

pohrůţka trestu, ukládání a výkon trestu a ochranná opatření. Nový trestní zákoník je rozdělen 

do tří částí. V první částí, která je nazvána jako obecná část, je ustanovena působnost trestních 

zákonů, trestní odpovědnost, trestní sankce a také okolnosti vylučující protiprávnost, které 

rozebereme níţe v textu a které jsou důleţité pro řešení našeho problému, zejména pro výkon 

stráţné ochrany apod. Druhá část, nazvaná jako zvláštní část vymezuje trestné činy a jejich 

jednotlivé rozdělení. V třetí části zákoníku jsou poté definovány přechodné a závěrečné 

ustanovení. Činy pro společnost nebezpečné jsou v § 13 označovány jako činy trestné. Tyto 

protiprávní činy označuje trestní zákon, který je označuje za trestné, pokud vykazují znaky 

trestného činu uvedené v zákoně.[40] 

Čin, naplňující skutkovou podstatu trestného činu, není trestný, pokud je v něm přiznána 

jedna z okolností vylučujících protiprávnost. Tyto okolnosti popisuje trestní zákoník v hlavě 

III části I. Jsou to:  

 Krajní nouze (§ 28) – tímto termínem je označován čin jinak trestný, kterým osoba 

odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem a není poté 

chápán jako trestný čin; 

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

trvající útok na chráněný zájem trestním zákonem a není poté trestným činem; 

 Svolení poškozeného (§ 30) – kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, 

o kterých můţe oprávněně tato osoba rozhodovat, jsou činem dotčeny, nepáchá trestný 

čin; 
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 Přípustné riziko (§ 31) – trestným činem není, kdo v souladu s dosaţeným poznáním a 

informacemi, které má dostupné v době rozhodování, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo 

poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li prospěšného zájmu pro společnost 

dosáhnout jinak; 

 Oprávněné pouţití zbraně (§ 32) – trestný čin není spáchán, pokud je zbraně pouţito 

v mezích stanovených jiným právním předpisem. 

Všechny tyto okolnosti vylučující protiprávnost jsou přesněji popsány v uvedeném 

zákoně a je důleţité, aby s nimi byli seznámeni např. pracovníci soukromých bezpečnostních 

sluţeb, hlídači apod.  Platí pro všechny svéprávné občany a jsou taktéţ závazné 

pro bezpečnostní agentury a jejich pracovníky.[40] 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly zjištěny a jejich 

pachatelé dle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom má působit k upevňování 

zákonitosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti a výchově občanů k zachovávání 

zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění povinností ke státu. Podle ustanovení 

tohoto zákona je právem a součastně i povinností občanů pomáhat k dosaţení účelů trestního 

řízení.  

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

majetku je důleţitý zejména § 76 Zadrţení osoby podezřelé. Je v něm uvedeno, ţe kdokoliv 

můţe omezit svobodu osobě, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně 

po něm, pokud je to nutné pro zjištění totoţnosti, zamezení útěku či k zajištění důkazů. Je 

však povinen tuto osobu bezprostředně předat policejnímu orgánu. Příslušník ozbrojených sil 

můţe téţ předat pachatele nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li 

ihned osobu předat, je třeba toto omezení osobní svobody bez odkladu oznámit některému 

z orgánů (policejní orgán, útvar ozbrojených sil).[41] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Upravuje pracovněprávní 

vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Definuje 

povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro nezávadné, bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí. Takové prostředí má zaměstnavatel vytvářet pomocí vhodné organizace 

bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a opatřením pro prevenci a vyhledávání rizik. Jsou to 

taková opatření, která vyplývají z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Zaměstnavatel je dále povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich zdroje a ustanovovat 

opatření k odstranění takovýchto rizik. [29, 42]    

Stavební zákon 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů a změn. Zákon upravuje cíle a úkoly územního plánování, podmínky pro výstavbu, 

rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury. Ve věcech stavebního řádu upravuje 

zejména povolování, uţívání a odstraňování staveb. Dále stanovuje podmínky 

pro projektovou činnost a provádění staveb. Jsou zde zahrnuty obecné poţadavky 

na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci 

spojující s touto právní úpravou.  

Ke kaţdé stavební dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány. Stavba musí splňovat 

z pohledu bezpečnosti mnoho faktorů. Stavba, která je uvedena jako ubytovací zařízení, 

podléhá předpisům v rámci poţární ochrany objektů. [43]  

Zákon o sociálním zabezpečení 

Je to zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a 

změn. Zákon upravuje právo na sociální zabezpečení, které se dle tohoto zákona zaručuje 

všem občanům. Dále rozsah sociálního zabezpečení a péče, kterou zajišťuje stát. V § 86 je 

zakotvena péče o těţce zdravotně postiţené občany a jejich dávky. Povinnosti a odpovědnost 

občanů a organizací v sociálním zabezpečení.[44] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Vyhlášený jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů a změn. Zákon zabraňuje neoprávněnému nakládání a zneuţití osobních údajů. 

Zákon stanovuje osoby, které jsou oprávněny ověřovat osobní údaje a způsob jak s nimi 

nakládat, aby nebyly zneuţívány. V zákoně je uvedeno, které operace se povaţují 

za zpracování osobních údajů. Jsou to např.: shromaţďování, zpřístupňování, ukládání 

na nosiče, vyhledávání, úprava, předávání, pouţívání, uchovávání, zveřejňování, třídění, 

blokace a likvidace osobních údajů. V § 5 je uvedeno, ţe zpracovávání osobních údajů lze 

pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je moţné údaje zpracovávat, jen 

pokud je to nutné pro ochranu práv správce. Nesmí být však ohroţeny práva subjektu údajů 

na ochranu soukromí a osobního ţivota.[ 29 ] 

Zákon o sociálních sluţbách 

Je jím zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách ze dne 14. března 2006. Zákon 

upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči. V § 8 jsou uvedeny osoby, které 
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se povaţují závislými na pomoci jiných fyzických osob. Dále jsou zde uvedeny základní 

druhy a formy sociálních sluţeb. V § 34 jsou uvedeny zařízení sociálních sluţeb.[45] 

1.2 Další právní předpisy spojené s fyzickou ochranou objektů 

 Vyhláška je po zákonech další právní norma, která upravuje právní povinnosti a úkoly. 

V této kapitole si objasníme další právní úpravy spojené s ochranou objektů.  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR, o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a změn. Tato 

vyhláška stanovuje obecné technické poţadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 

zabezpečeno jejich uţívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postiţením a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.[35] 

Vyhláška č. 505/2006 Sb. 

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a změn. Upravuje hodnocení 

úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti. Dále 

rozsahy úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých sociálních sluţeb a 

zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních sluţeb.[33] 

Vyhláška č. 182/1991 Sb. 

Touto vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a změn. Je zde uvedeno posuzování stavu a 

pracovní schopnosti a jednotlivé poskytování dávek a sluţeb sociální péče. [34] 

1.3 Vybrané technické normy 

V této části kapitoly si objasníme základní technické normy, které se týkají problematiky 

ochrany objektů. Normy jsou důleţitým doplňkem a doporučením pro většinu technických 

objektů, jejich dodrţování však není závazné. Obsahují kritéria a poţadavky na pouţité 

materiály, výrobky a postupy.   

1.3.1 Normy pro mechanické zábranné systémy 

 ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Poţadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání (Část 1) – tato evropská norma stanovuje 
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základy pro zkoušení a klasifikaci mobilních, vestavěných, ATM a komorových 

trezorů a jejich dveří podle hodnoty odolnosti proti vloupání;[29, 21] 

 ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těţkým tělesem – norma určuje zkušební 

metodu pro zjištění poškození dveřního křídla následkem nárazu uvedeného tělesa 

na plochu zavřeného dveřního křídla; [29, 21] 

 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání – norma stanovuje způsoby zkoušení 

jednokřídlých vnějších dveří; [21] 

 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – norma rozděluje objekty dle koeficientu 

průlomové odolnosti do bezpečnostních tříd; [29] 

 ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – norma popisuje zkušební metodu 

pro stanovení odolnosti statickým zatíţením; [29] 

 ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – norma popisuje zkušební metodu 

pro stanovení odolnosti dynamickým zatíţením; [29] 

 ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – norma popisuje zkušební metodu 

pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí; [29] 

1.3.2 Normy pro elektronické zabezpečovací systémy 

 ČSN EN 50131 Poplachové systémy – v této normě jsou všeobecně popsány 

poplachové systémy, stanoveny třídy prostředí a skupiny výrobků určené pro pouţití 

uvnitř a vně objektu;[8] 

 ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1: Všeobecné poţadavky – Tato evropská norma specifikuje 

elektrické zabezpečovací systémy. Jsou zde popsány čtyři stupně zabezpečení a čtyři 

třídy podle ovlivnění prostředí. Norma je vyuţívána pojišťovnami, dodavateli 

elektrických zabezpečovacích systémů ke specifikaci ochrany pro konkrétní 

objekt.[29]  

1.3.3 Normy pro systémy kontroly a řízení vstupu 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové poţadavky – norma popisuje 

všeobecné poţadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. Dále jsou zde popsány poţadavky na komponenty 

z hlediska prostředí. [29, 21] 
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 ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci – norma uvádí pokyny 

k pouţití automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř a vně 

budovy. Zahrnuje návrh, instalaci, předání, provoz a údrţbu těchto systémů. [29, 21] 

1.3.4 Normy pro poplachové přenosové systémy 

 ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné poţadavky na poplachové přenosové systémy – norma 

ustanovuje základní poţadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní znaky 

poplachových přenosových systémů. Zahrnuje základní poţadavky na spojení 

s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím 

centrem. [29, 21] 

 ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 2-1: Všeobecné poţadavky na poplachová přenosová zařízení - norma specifikuje 

všeobecné poţadavky na poplachová přenosová zařízení, která se pouţívají 

v poplachových přenosových systémech. [29, 21] 

2 Fyzická ochrana objektu 

Celkové komplexní zabezpečení objektu je sloţitým procesem, který se zajišťuje 

technickou a personální ochranou tak, aby jakékoliv narušení, zcizení nebo napadení bylo 

eliminováno na minimum. Kaţdý z majitelů či provozovatelů objektů si můţe své nemovitosti 

zabezpečit dle vlastního uváţení. Velkou roli, jako ve většině odvětví dnešní doby, hraje 

ekonomická stránka věci. V dnešní době máme mnoho způsobů a moţností, mezi kterými se 

můţeme rozhodovat při zabezpečení vlastního majetku. Od nejjednodušších doporučení, která 

v podstatě nic nestojí, aţ po sofistikované elektronické zabezpečovací systémy spolupracující 

např. s policií a jinými bezpečnostními sloţkami.   

Jak jiţ bylo uvedeno, komplexní ochrana se skládá z několika samostatných celků, které 

jsou propojeny pro nejvhodnější zabezpečení daného objektu. Komplexní zabezpečení je teda 

sloţeno z následujících odvětví a tvoří ji: 

 Klasická ochrana 

 Reţimová ochrana 

 Fyzická ostraha 
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 Technická ochrana[32, 30, 23] 

V následujících kapitolách si objasníme některé druhy zabezpečování objektů a jejich 

prvky, které nám poslouţí v dané problematice zabezpečení vybraného objektu. Ať uţ jako 

prvky momentálně pouţívané na vybraném objektu nebo alternativní druhy zlepšující 

zabezpečení. 

2.1 Klasická ochrana 

Jako klasickou ochranou označujeme mechanická zařízení, která mají za úkol 

znemoţnění odcizení či poškození majetku a to tím, ţe vytvářejí překáţky a podmínky, které 

mají pachateli co nejvíce ztíţit nebo znemoţnit dosaţení jeho cíle. Lze říci, ţe kaţdý 

mechanický zábranný systém (dále jen MZS) je překonatelný. Avšak dle kvality a stupně 

zabezpečení je pachatel nucen vynaloţit větší mnoţství energie a času na překonání těchto 

bariér. Mnohdy tato časová a fyzická náročnost na překonání MZS můţe pachatele odradit 

nebo v průběhu jeho zdlouhavého překonávání, můţe být pachatel odhalen či vyrušen.    

Tato ochrana je vţdy základním prvkem kaţdého zabezpečovacího systému (dále jen ZS) 

a objevuje se v různých podobách a úrovních téměř u všech objektů. MZS můţeme vyuţívat 

ve třech okruzích ochranných zón. 

2.1.1 Obvodová ochrana  

Zajišťuje ochranu kolem objektu, většinou obvodem objektu rozumíme katastrální 

hranice dané přírodními či umělými bariérami. Tyto MZS jsou zřizovány mimo chráněnou 

budovu na okolní ploše a lze si ji představit jako první bariéru, která můţe pachatele odradit 

nebo jeho postup zpomalit a včas předat informaci o narušení k dalšímu opatření. Je to 

oplocení či ohrazení pozemku zamezující přístup neţádoucích osob na chráněné území. Patří 

zde i vstupy a vjezdy do objektů jako jsou branky, brány, závory apod. Můţou být 

doplňovány detekčními a monitorovacími zařízeními, které dohromady tvoří tzv. 

perimetrickou ochranu objektu. 

 Klasické drátěné oplocení 

Většinou dosahuje výšky 1,5 – 2 m a je vyráběn ze zinkovaného drátu dosahujícího 

průměru aţ 3,9 mm. Toto klasické drátěné oplocení je lehce překonatelné (přeštípnutí, 

rozpletení) a proto je pouţíván k ochraně méně významných objektů. 

 Bezpečnostní oplocení z vlnitého drátu 

Strukturou a konstrukcí zaručuje vyšší stupeň ochrany neţ klasické drátěné oplocení. 

Zvlněný ocelový drát nelze prostřihnout obyčejnými kleštěmi (např. kombinovanými). 
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V horním okraji bývá zpevněno horizontálními dráty nebo konstrukcí dělenou na tabule. Je 

tvořeno pozinkovaným ocelovým drátem o průměru 3,2 mm potaţeným přilnavým plastem.  

Vhodné pro ochranu objektů jako jsou školy, sklady apod. Na obrázku 1 jsou znázorněny 

typy oplocení z vlnitého drátu. 

 Branky 

Jednokřídlové propusti v obvodu plotu, kterými se vchází do chráněného prostoru aţ 

k objektu. Většinou vyráběny ze stejných materiálů jako oplocení. Pouţívá se ocelový profil 

s pletivovým nebo mříţovým vyplněním. Měly by splňovat bezpečnostní vlastnosti vstupních 

dveří.   

 Brány 

Jsou širší a masivnější neţ branky a umoţňují projetí vozidla. Můţou mít ruční, 

motorizované nebo automatizované otvírání různých typů (otočné, posuvné, výsuvné). 

Obrázek 2 zobrazuje moţná provedení vstupů a vjezdů do objektů. 

 Zásady při výstavbě obvodové ochrany 

Důleţitým aspektem při plnění obvodové ochrany je dodrţování zásad, které 

neznehodnocují pasivní ochranu perimetru. V blízkosti by se neměly vyskytovat ţádné 

předměty, které by mohly napomoci k překonání plotu či branky. Do vzdálenosti 3 m by se 

měla dodrţovat tzv. čistá zóna, která napomáhá k odhalení poškození MZS. Optická bariéra 

vytvářena např. ţivým plotem můţe být pro pachatele výhodou. Pro dobrou odhalitelnou je 

také vhodné osvětlení částí obvodové ochrany.[32, 30] 

Obrázek 1 - Ukázka oplocení z vlnitého drátu [1] 
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2.1.2 Plášťová ochrana  

Rozumí se jí ochrana stavebního objektu – jeho pláště. Jejich úkolem je z hlediska 

bezpečnosti ztíţit nebo znemoţnit vniknutí do chráněného prostoru uvnitř objektu. Vhodné 

zabezpečení můţe pachatele téţ od tohoto záměru odradit.  

Nejvíce ohroţenou částí pláště jsou otvory v obvodovém zdivu objektu. Stavební prvky 

budov bývají pevné a často nosné konstrukce a jejich překonávání je velmi sloţité, namáhavé 

a hlučné. Proto se pachatelé zaměřují právě na otvory v objektu, jako jsou vstupní dveře, okna 

a balkonové dveře, vikýře apod. Na grafu 1 jsou zobrazeny nejčastější způsoby vnikání 

do objektů přes otvory v plášti objektu, na které je třeba se zaměřit. [14] 

 

 

Obrázek 2 - Branka a brána z bezpečnostního oplocení [2] 

Graf 1 - Statistika způsobu vniknutí do objektu [14] 
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 Dveře 

Dveře, jsou vstupní částí všech objektů a jsou tvořeny z prvků, které svou konstrukcí a 

materiálem ovlivňují pasivní bezpečnost daného objektu. Prvky dveří, které ovlivňují jejich 

celkovou bezpečnost, jsou ostění, zárubeň, závěsy, dveřní křídlo a uzamykatelné 

mechanizmy.  

Bezpečnostní dveře jsou souhrnem stavebních, technických a bezpečnostních prvků, které 

zaručují vysokou bezpečnost chráněného prostoru. Kromě pevnosti dveřního křídla jsou 

pro bezpečnost podstatné také zámky a kování. Tyto dveře mají na rozdíl od klasických typů 

konstrukci, která má za cíl: 

- zesílit pevnost dveřního křídla proti proraţení, proříznutí atd. 

- zvýšit počet uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu dveří 

- vybavit je uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti překonání 

- vyztuţit nebo zesílit zárubně a zvýšit jejich odolnost.[32, 3] 

K vybavení těchto dveří slouţí často tyto dveřní MZS: 

- bezpečnostní štít + profilová cylindrická vloţka  

- zadlabávací zámek s prvky pasivní ochrany 

- přídavný vrchní zámek 

- dveřní závora 

- doplňková zařízení (kukátko, pojistný řetízek, pojistný řetízek atd.) 

- mříţe[15] 

 Okna a balkónové dveře 

Nejvíce ohroţeny jsou přirozeně snadno dostupná okna, jako jsou přízemní nebo 

dosaţitelná bez speciálních technických prostředků. Kvalitní okna stejně jako dveře musí mít 

dobře uchycen rám do ostění, překlady a parapety vyzděny aţ k rámu, závěsy pevně uchyceny 

v rámu i v okenním křídle. Důleţité jsou kvalitní uzávěry a kování oken. Bezpečnost 

podstatně zvyšují uzamykatelné uzávěry a kliky s cylindrickou vloţkou, které jsou 

vyobrazeny na obrázku 3.  

Nejslabším místem okenní otvorů je samotné sklo. Pro zvýšení jeho bezpečnosti a 

odolnosti se pouţívají zejména 

a) Bezpečnostní fólie 

b) Bezpečnostní skla 

Bezpečnostní fólie je většinou čirý, průhledný a při kvalitně provedené instalaci téměř 

nepostřehnutelný MZS. Tvoří ji polyesterový film o šířce 50 aţ 400 mikronů. Při rozbití skla 
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zůstávají střepy přilepeny na této fólii, která je drţí po hromadě. Její prospěšné vlastnosti 

jsou: zpomalení postupu zloděje, zamezení prohození předmětu, zpomaluje šíření poţáru atd. 

Bezpečnostní tvrzená skla jsou díky trvalému pnutí aţ 3 krát odolnější proti nárazu neţ 

obyčejné skla a aţ 5 krát pevnější neţ jejich klasické verze. Jejich výhodou je také např.: 

ochrana před zraněním v případě rozbití, odráţejí teplo, bezpečnost při lomu apod.[15]  

 

 Mříže 

Jsou jednou z nejstarších klasických mechanických zábran. Kvalitní mříţe jsou velmi 

dobrým a nesnadno překonatelným MZS. Pouţívají se hlavně tam, kde jejich trvalé umístění 

není z hlediska provozního a estetického na závadu. 

Jejich konstrukce musí být tuhá a stabilní. Jejich ukotvení musí být dostatečně 

zabezpečeno ve stavebním prvku (minimální hloubka 14 cm). Oka nesmí být příliš daleko 

od sebe např. kvůli prolézání. Minimální průřez tyčí dle ČSN P ENV 1627 má být 3,2 cm
2
. 

Při otevíratelných mříţích je třeba pouţití kvalitní uzamykatelný mechanizmus a stabilní 

ukotvení závěsů. [32] 

2.1.3 Předmětová ochrana 

K úschově důleţitých tiskopisů či cenných věcí slouţí úschovné objekty – trezory. Je to 

objekt, který má zabezpečit uschované věci před nepovolanými osobami.  

 Komorové trezory 

Jsou pevnými stavebními objekty budov, chránící uloţený obsah, které mají vnitřní 

rozměry ve všech směrech větší neţ 1 m. Dělíme je na monolitické, panelové a kombinované. 

 Komerční úschovné objekty 

Zde jsou zahrnuty úschovné objekty od pokladniček aţ po těţké skříňové trezory. 

Vyrábějí se z oceli či ze speciálních slitin. Bez speciálních prostředků je nelze překonat. 

Na obrázku 4 je ukázán ocelový trezor na cennosti a dokumenty.[32] 

Obrázek 3 – Uzamykatelná klika a cylindrická vložka [13, 25] 
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2.2 Režimová ochrana 

Reţimovou ochranou rozumíme soubor organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění poţadovaných podmínek pro správnou funkci zabezpečovacího 

systému a jeho sladění s provozem daného objektu. Reţimová ochrana sniţuje zranitelnost 

chráněných zájmů a je sjednocujícím a řídícím prvkem celého komplexního zabezpečovacího 

systému. 

V praxi se jedná hlavně o směrnice, které zabezpečují vstup, odchod a pohyb osob 

v objektu, směrnice pro manipulace s informacemi, pro provoz zabezpečovacích systémů a 

výkon ostrahy objektu a v neposlední řadě směrnice udávající klíčový reţim objektu 

pro vstupy do jednotlivých částí. Základními dokumenty jsou např.: statut organizace, 

organizační a pracovní řad, pravidla pro uţívání technických prostředků atd. Hlavním úkolem 

této ochrany však není tyto směrnice sepsat či vydat, ale jejich prosazení a zaţití 

do kaţdodenního chodu objektu.[30, 15] 

2.3 Fyzická ostraha  

Nazýváme tak ochranu objektů prováděnou stráţnými, vlastními silami či zaměstnanci 

bezpečnostních sluţeb nebo policií. Tento typ ochrany objektů je velmi nákladný, a to díky 

vysoké reţii (platům), avšak velice aktivní a efektivní. Úkoly fyzické ostrahy objektu jsou 

zejména: 

- Ochrana a ostraha movitého nebo nemovitého majetku na místech veřejných 

- Ochrana a ostraha movitého nebo nemovitého majetku na jiných místech neţ 

veřejných 

- Ochrana a ostraha přepravy peněţních hotovostí, cenností a jiného movitého 

majetku 

Obrázek 4 – Malý ocelový trezor 

[10] 
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- Osobní ochrana osob (bodyguard)  

- Zajišťování pořádku při pořádání veřejných shromáţdění, slavností, sportovních 

podniků, kulturních akcí apod. 

- Zajišťování výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované 

ochrany[27] 

Fyzická ostraha je završením celého systému ochrany. Lze totiţ říci, ţe na úroveň 

zabezpečovacího systému jakéhokoliv objektu má rozhodující vliv lidský faktor. I kdyţ jsou 

prostředky a postupy všech ostatních druhů ochrany sebelepší, jsou uţitečné jen do míry 

účinnosti reakce lidí. [30, 15] 

2.4 Technická ochrana 

Tento druh ochrany je relativně mladý a v zabezpečovacím systému objektu plní hlavně 

dva základní úkoly – podporuje klasickou ochranu a zefektivňuje ochranu fyzickou. Jejich 

hlavní výhodou je rychlá reakce na změny vyvolané pachatelem, které jsou schopny indikovat 

i na značné vzdálenosti a uvádějí v činnost síly, které jsou schopné pachateli v další činnosti 

zabránit nebo jej dopadnout ještě před dokončením protispolečenského jednání. 

Technická ochrana je reprezentována především elektronickými zařízeními a prostředky, 

kterými lze daný objekt střeţit. Jedná se zejména o elektrické zabezpečovací systémy (dále 

jen EZS), kamerové monitorovací systémy, elektrické poţární systémy, prostředky ochrany 

dat a informací atp. [30, 15] 

2.4.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

EZS je soubor vzájemně provázaných prvků, který je schopen dálkově signalizovat vstup, 

pokus o vstup nebo narušení střeţeného objektu či prostoru. Kaţdý EZS je sloţen z několika 

základních prvků, které spolu vzájemně komunikují a vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec. 

Do tohoto řetězce patří čidla (detektory), ústředna, signalizační zařízení a zařízení pro přenos 

signálu mezi komponentami. 

Grafické znázornění spolupráce je zobrazeno na obrázku 5. Detektor zaznamená fyzikální 

změny ve střeţeném prostoru, které signalizuje ústředně, s níţ je spojen telefonicky nebo 

bezdrátově. Ústředna zareaguje naprogramovaným způsobem a vyšle signál k signalizačnímu 

zařízení, které spustí poplach. Koncovými zařízeními můţe být např.: siréna, maják nebo 

automatický telefonní přístroj, který přivolá pomoc nebo ohlásí poplach na předem určených 

místech.[3] 
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 Magnetické kontaktní čidla 

V současné době jedny z nejrozšířenějších kontaktních čidel. Vyráběny v mnoha 

provedeních s rozmanitými úrovněmi proti překonání. Vhodné pro střeţení všech stavebních 

otvorů.  

Magnetické kontakty jsou zaloţeny na principu jazýčkového kontaktu, kdy magnet se 

montuje na pohyblivou část (křídla oken, dveří atd.) a jazýčkový kontakt na pevnou část 

(okenní rám, zárubeň). Vyhlášení poplachu nastává při sepnutí nebo rozepnutí těchto 

kontaktů. Kontakt musí být umístěn tak, aby nedocházelo k planým poplachům například při 

drnčení dveří, oken apod. Avšak musí být schopen registrovat všechny způsoby otevření 

např.: vylomení dveří či oken ze závěsů. Můţou být s přípojným kabelem (obrázek 7) nebo 

v bezdrátovém provedení (obrázek 6). 

 Pasivní infračervená čidla 

V současné době jedny z nejrozšířenějších čidel pouţívaných pro prostorovou ochranu 

objektu. Jsou to v podstatě detektory pohybu, které snímají a vyhodnocují infračervené záření 

vysílané narušitelem. Zrcadlová optika rozděluje střeţenou zónu do jednotlivých polí. 

Při pohybu předmětu, který vyzařuje dané elektromagnetické spektrum, je detekován přechod 

z jednotlivého pole do jiného, čímţ se spouští alarm.  

Obrázek 5 – Schéma spolupráce komponent EZS [3] 

Obrázek 7 – Povrchový magnetický 

kontakt Satel S-1 [11] 

Obrázek 6 - Bezdrátový magnetický 

kontakt Satel AMD – 101[11] 
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Hlavními výhodami pasivních infračervených čidel (dále jen PIR) jsou snadná montáţ, 

nízká spotřeba elektrické energie, značná odolnost vůči planým poplachům a vysoká 

spolehlivost. Také pro tyto výhody se vyuţívají PIR čidla jako automatický spouštěcí 

mechanizmus osvětlení. Další výhodou je, ţe se čidla vzájemně neruší, a tak pro bezpečnější 

pokrytí střeţeného prostoru můţou být montovány se vzájemným překrytím detekčních zón. 

PIR detektory jsou v mnoha provedeních a kombinacích s dalšími detektory. Z nabídky si 

můţeme vybrat čidla s různým rádiem snímání, jako jsou např.: vějíř, vějíř stropní instalace, 

chodba, závěs apod. Pro minimalizaci planých poplachů je vhodné dodrţovat doporučení 

o instalaci čidla. Ta by se neměla směrovat proti oknům a dveřím, nevystavovat záření tepla a 

světla apod. Vybrané druhy PIR čidel jsou znázorněny na obrázku 8.[30, 17] 

a)                                           b)                                         c) 

a) stropní PIR detektor pohybu, b) PIR detektor pohybu, c) PIR detektor pohybu a 

detektor rozbití skla  

2.4.2 Kamerové monitorovací systémy  

Kamerové systémy nevyvolávají přímo poplach, ale jsou velmi důleţitým a vhodným 

doplňkem při ochraně objektu. Jsou to v podstatě uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV), 

které přenáší signál z jednotlivých kamer z monitorovaných míst na určitý počet monitorů.  

V současnosti jsou systémy CCTV jedním z nejdůleţitějších a nejmodernějších 

komunikačních a informačních prostředků naší doby. Jejich největší prospěch je v zkvalitnění 

a zefektivnění fyzické ochrany, kontrola určených prostorů, urychlení pracovních postupů a 

signalizace nestandardních jevů od EZS. Další důleţitou výhodou CCTV je moţnost záznamu 

obrazu i zvuku na videomagnetofony s dlouhou dobou záznamu, či podobná digitalizovaná 

média. Nedílnou součástí je i jejich preventivní funkce v ochraně objektu.  

Na trhu je mnoho variant těchto systémů a jednotlivých kamer, které se liší konstrukcí či 

jejich rozlišovací schopností a citlivostí pro dobré zobrazení střeţených míst za normálních 

i nepříznivých podmínek. Pro kvalitní obraz je důleţité zabezpečit dostatek světla 

u střeţených míst nebo pouţít kamery s infračerveným (dále jen IR) či světelným přisvícením. 

Obrázek 8 – Jednotlivé typy PIR čidel [11] 
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Kamery jsou k mání jak pro vnitřní, tak i pro vnější pouţití. Kamery mohou být maskované, 

pevné nebo pohyblivé, kryté – s tzv. antivandal krytem nebo IP kamery, které jsou vybaveny 

vlastním IP síťovým rozhraním pro přenos obrazu na vzdálené počítače nebo přes internet. 

Na obrázku 9 jsou zobrazeny některé typy kamer pouţívaných při monitorování chráněných 

míst. [30, 31, 16] 

              a)                                        b)                                   c)                                 d)  

a) kamera s IR přisvícením, b) IP kamera, c) otočná kamera s IR přisvícením, d) maskovaná 

kamera  

3 Služby pro osoby se zdravotním postižením 

V následující kapitole bude poukázáno jaké moţnosti a nevýhody skýtá zdravotní 

postiţení. Jak je zdravotně postiţený brán a sociální podpora pro tyto lidi. Jaké moţnosti 

ústavů v České republice jsou zavedeny a jejich funkce. 

3.1 Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postiţením potřebují určitou větší péči neţ osoby zcela zdravé. 

Pro jejich začlenění do normálního způsobu ţivota, je třeba určité pomoci a tolerance. 

Zdravotní postiţení je určitá odchylka ve zdravotním stavu jedince, která jej omezuje 

v některé z činností zdravých lidí (pohyb, kvalita ţivota, uplatnění ve společnosti). 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách se rozumí zdravotním postiţením tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postiţení, jehoţ dopady činí nebo mohou 

činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Zdravotním postiţením se teda na rozdíl 

od nemoci rozumí stav, který je dlouhodobý nebo trvalý a který jiţ ani léčbou nelze zcela 

odstranit.  

Obrázek 9 – Kamery používané v CCTV systémech [36] 
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Vznik a existence zdravotního postiţení představuje sociální událost, která velkou mírou 

ovlivňuje ţivot kaţdého dotčeného člověka. Dopady má však nejen na samostatné postiţené 

občany, ale také na jejich rodiny. Zejména u těţších forem zdravotního postiţení dochází 

k výrazným změnám v moţnostech plnohodnotné účasti a zapojení jak v soukromých 

aktivitách, tak i ve veřejném ţivotě.[7] 

3.1.1 Rozdělení zdravotně postižených osob 

Osoby se zdravotním postiţením se dají dělit do několika kategorií podle druhu jejich 

handicapu. Mohou to být jak osoby s tělesnými vadami, osoby s mentálním postiţením, tak 

osoby sluchově či zrakově postiţené. Jsou zde však zařazovány i osoby s kombinovaným 

postiţením. Rozdělení můţe být následovné: 

 Tělesně postižené osoby – do této kategorie řadíme především osoby se sníţenou 

schopností pohybu. Jsou to lidé, kteří potřebují péči, nebo pomoc při kaţdodenních 

pohybech a základních úkonech. Objevují se zde osoby s poraněním páteře, 

nemocemi kloubů, nemocemi svalů apod. Těmto osobám je napomáháno 

bezbariérovými přístupy a často ke svému pohybu potřebují buď pomoc druhých, 

nebo určité technické zdravotnické vybavení (např. berle, invalidní vozík). 

 Mentálně postižené osoby – u osob s mentálním postiţením je předpoklad 

nepředvídatelného chování a reakce na různé podněty. Často se těmto pacientům 

podávají uklidňující léky právě pro jejich přehnané reakce, při kterých mohou 

ohrozit sebe či okolí. Při vyšším stupni mentální retardace je předpoklad sníţené 

motoriky těchto osob. Jsou také více náchylní k různým tělesným postiţením a 

vadám. 

 Osoby se zrakovým postižením – do této kategorie řadíme osoby s těţšími 

zrakovými vadami. To jsou např. lidé slabozrací, se zbytky zraku a lidé nevidomí. 

Pro lidi s takovými vadami je velmi obtíţné se orientovat, najíst se a podobné 

kaţdodenní úkony. Pro jejich začlení je také podstatná příčina a doba vzniku této 

vady. Jinak se adaptují a dokáţou začlenit děti s vrozenou vadou, vadou vzniklou 

náhle, nebo postupně se vyvíjející zrakovou vadou. 

 Osoby se sluchovým postižením – i zde je velký, rozdíl jak moc je sluchové 

ústrojí poškozeno a schopno vnímat okolní zvuky. Lidí nedoslýchavých, kterým se 

sluch zhoršil z důvodů vysokého věku je v ČR spousta (cca 0,5 milionu). U těchto 

lidí je také zhoršena reakce na okolní podněty. Velkou výhodou pro sluchově 

postiţené je dorozumívání pomocí znakové řeči, či odezírání ze rtů. 
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Samostatnou kategorií jsou senioři. Tito lidé jsou s přibývajícím věkem daleko 

náchylnější k chorobám, které ovlivňují zdravotní stav a vyţadují zvláštní zdravotnickou péči 

a dohled. V důsledku stárnutí organismu vzniká ohroţení jedince tělesnými a duševními 

vadami. A tím často k nezpůsobilosti v některých typech potřebných ţivotních aktivit a 

sníţení soběstačnosti. [20 ] 

3.2 Vybrané sociální služby pro zdravotně postižené osoby 

Cílem sociálních sluţeb je pomoc fyzickým osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost a co nejlépe je zapojit do běţného ţivota společnosti. A v případě, kdy to jejich 

fyzický či psychický stav nepovoluje, tak jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. 

Dle zákona 108/2006 Sb., jsou formy sociálních péče následující: 

 Pečovatelská služba – touto sluţbou se rozumí terénní nebo ambulantní sluţba, 

která je poskytována osobám se sníţenou soběstačností z důvodů věku, 

onemocnění nebo zdravotního postiţení apod. Sluţba je poskytována 

v domácnostech osob, nebo zařízeních sociálních sluţeb. Sluţba obsahuje tyto 

základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů v péči o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- pomoc při fungování chodu domácnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Podpora samostatného bydlení – je terénní sluţbou, která je poskytována se 

sníţenou soběstačností z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, při kterých je toto nutné. Sluţba 

poskytuje tyto základní činnosti: 

- výchovné a vzdělávací činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv a zájmů osoby, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při fungování chodu domácnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Denní stacionáře – v těchto zařízeních se poskytují ambulantní sluţby osobám, 

jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Např. z důvodů věku, 

zdravotního postiţení a osobám s chronickým duševním onemocněním. Sluţba 

obsahuje tyto základní činnosti: 
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- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

- výchovné a vzdělávací činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv a zájmů osoby, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Týdenní stacionáře – zde jsou poskytovány pobytové sluţby osobám se sníţenou 

soběstačností, která můţe být z důvodu věku, zdravotního postiţení nebo duševní 

nemocí. Přičemţ situace těchto osob vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby zahrnující např.: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

- výchovné a vzdělávací činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitost, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

-  poskytnutí ubytování. 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – u domů pro osoby se zdravotním 

postiţením se poskytují déletrvající pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodů zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Dále nezaopatřeným dětem, které jsou zdravotně 

postiţené, se zde poskytuje osobní vybavení, drobné předměty pro běţnou osobní 

potřebu a jiné osobní vybavení, kterým se rozumí prádlo, šatstvo a obuv. V těchto 

zařízeních můţe být také vykonávána ústavní výchova podle zvláštních předpisů. 

U těchto případů platí přiměřené ustanovení o právech a povinnostech dětí 

umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Sluţba poskytuje 

obyvatelům tyto základní činnosti: 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí, 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 
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- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 Domovy pro seniory – v těchto domovech se poskytují pobytové sluţby osobám, 

které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyţaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba obsahuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitost, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

-  poskytnutí ubytování. 

 Domovy se zvláštním režimem – tyto zařízení poskytují pobytové sluţby 

osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění nebo závislostí na návykových látkách, a osobám se stařeckou 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníţenou 

soběstačnost díky těmto onemocněním a vyţadují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Reţim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Jsou 

poskytovány tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitost, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

-  poskytnutí ubytování. 

Všechny tyto zařízení pro osoby se zdravotním postiţením pomáhají těmto osobám a 

jejich rodinám. Ze zákona jsou definovány tyto bezplatné sociální sluţby: 
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- sociální poradenství, které musí zajistit kaţdý poskytovatel; 

- raná péče; 

- telefonická krizová pomoc; 

- tlumočnické sluţby; 

- krizová pomoc; 

- sluţby následné péče; 

- sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi; 

- sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením; 

- terénní programy; 

- sociální rehabilitace, s výjimkou úhrady za poskytnutí ubytování, stravy a pomoci 

při 

- osobní hygieně; 

- sociální sluţby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a 

mládeţ; 

- sluţby sociálně terapeutických dílen s výjimkou úhrady za poskytnutí stravy nebo 

- pomoci při zajištění stravy. [45] 

4 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince 

Tento objekt jsem si vybral díky blízkosti mého obydlí a kvůli ochotě a spolupráci vedení 

a personálu tohoto objektu. Domov je pod záštitou příspěvkové organizace Sociální sluţby 

Uherské Hradiště a jejím zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje. Posláním této 

organizace a také všech zřizovaných objektů je poskytovat potřebné a kvalitní sociální sluţby, 

se kterými jsme byli seznamováni výše. Sluţby jsou zaměřeny na konkrétní individuální 

potřeby jednotlivých uţivatel s cílem zabezpečit jejich plnohodnotný ţivot a pomoci jim 

zachovat přirozené sociální vazby a ţivotní návyky. 

Domov pro osoby se zdravotním postiţením Kunovice – Na Bělince (dále jen DZP), 

poskytuje sluţby potřebné cílové skupině občanů, která počíná dětmi předškolního věku (od 3 

let), pokračuje mladšími a staršími dětmi (7 – 15 let), dále dorost a mladí dospělí (16 – 26 let), 

aţ po dospělé osoby do 64 let. Sluţby tedy nejsou poskytovány seniorům, kteří mají vlastní 

ústavy. Do cílové skupiny se řadí osoby se zdravotním postiţením, osoby s kombinovaným 

postiţením, osoby s mentálním postiţením a osoby s jiným zdravotním postiţením (např. 

osoby s poruchami příjmu potravy, kdy je strava podávána nosní a břišní sondou). Sluţby 
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nejsou poskytovány osobám se smyslovou vadou (nevidomí, neslyšící), osobám s poruchami 

chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou (psychotici, schizofrenici, 

alkoholici, toxikomani), osobám s Alzheimerovou chorobou a osobám s poţadavky na vlastní 

asistentku nebo na vybavení pokoje vlastním nábytkem. [26] 

Cílem sluţeb DZP je maximální rozvoj osobnosti klienta a jeho seberealizace 

při respektování jeho schopností a dovedností s ohledem k jeho handicapu, coţ znamená 

např.: dosaţení soběstačnosti v základních potřebách, maximální podpora pocitu domácího 

prostředí, zajištění co nejvíce plnohodnotného ţivota, zachování důstojnosti, vypěstování 

hygienických návyků atd.  

4.1 Historie objektu 

Budova domova byla do roku 1993 vyuţívána jako mateřská škola. V témţe roce byla 

prodána Okresnímu ústavu sociálních sluţeb v Uherském Hradišti, který jí rekonstruoval 

na ústav sociální péče pro postiţenou mládeţ. Provoz byl zahájen 5. ledna 1994. Od 1. 1. 

2007 se název Ústav sociální péče pro mládeţ změnil na Domov pro osoby se zdravotním 

postiţením Kunovice – Na Bělince, v souladu se zákonem o sociálních sluţbách 108/2006 Sb. 

Renovace objektu: 

 Rok 1994 – rozšíření hospodářského traktu o kanceláře, jídelnu, šatnu a sociální 

zařízení pro zaměstnance 

 Rok 1996 – přístavba lůţkových částí zařízení a vybudování rehabilitace 

pro klienty 

 Rok 1998 – plynofikace kotelny, přístavba prádelny a garáţe 

 Rok 1999 – zastřešení lůţkové části domova 

 Rok 2008 – dokončena půdní vestavba. V prostorách bývalé půdy byly 

vybudovány 3 jednolůţkové pokoje. Dále byl domov rozšířen o tělocvičnu, 

společenskou místnost, keramickou a tkalcovskou dílnu pro pracovní terapie, třídu 

speciální výuky a nové sociální zařízení pro personál. 

 Rok 2010 – nainstalováno zvedací a transportní zařízení k přesunu imobilních 

klientů. Zahájení přístavby „zlepšení kvality bydlení“ v prostorách zahrady DZP. 

Aktuálně má DZP 45 pracovníků, kteří se starají o chod objektu a pečují o klientelu. Mezi 

ně mimo jiné patří zdravotní sestry, sociální pracovnice, výchovní poradci, terapeuti a maséři, 

pracovníci sociální péče, vedoucí zařízení a další provozní personál. V objektu zůstávají vţdy 

minimálně tři pečovatelky na nejtěţších odděleních v kaţdou denní hodinu. [26] 
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4.2 Popis objektu 

Objekt ústavu je situován v poklidné části na okraji obce Kunovice (asi 20 minut chůze 

od centra) směrem na areál bývalého závodu LET. Je umístěn mimo frekventované 

komunikace a v okolí se nachází zástavba domů a hospodářská políčka. Areál je oplocen 

po celém svém obvodu a má rozlohu cca 80 x 70 m. Uvnitř areálu jsou rekreační zařízení jako 

houpačky, bazén atd. Aktiva v areálu, která by mohla být odcizena či poškozena, se pohybují 

okolo 15 tisíc Kč. Jsou pouţity 2 typy oplocení. Z přední strany je pouţito starých drátěných 

tabulí z vlnitého drátu o výšce 110 cm, které jsou přivařeny na ţelezné sloupky zapuštěné 

do betonového základu o výšce 30 cm. Celá tato část je z vnitřní strany posázena keři a ţivým 

plotem. V této části jsou umístěny 2 branky pro pěší vchod. Zbytek perimetru tvoří drátěná síť 

(klasické drátěné oplocení) na ocelových sloupcích o výšce cca 170 cm. Ze zadní strany se 

nachází vjezdová brána pro zásobování, která je tvořena starými drátěnými vraty. DZP je 

tvořen dvěma budovami spojenými krčkem a přízemním objektem garáţí. Součástí objektu je 

zahrada s bazénem. Na obrázku (Obr. 10) je letecký snímek areálu s níţe popsanými 

budovami.  

  

 

Obrázek 10 – Letecký snímek objektu DZP Kunovice [19] 
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Hlavní lůţková část (Obrázek 11) se sedlovou střechou a pálenou krytinou tvoří 

třípodlaţní budova, která je na kaţdém podlaţí rozdělena vţdy na dvě části.  Půdní prostor je 

vyuţíván pro terapie a chráněné bydlení. Zařízení má kapacitu 63 lůţek a je rozděleno do čtyř 

oddělení s ohledem k náročnosti na poskytování odborné zdravotní a ošetřovatelské péče: 

 Oddělení č. I: 

V tomto oddělení je k dispozici 17 lůţek pro klienty s nejtěţším zdravotním 

postiţením, kteří jsou trvale upoutání na lůţko a zcela odkázáni na pomoc jiné 

osoby. Klientům, kteří nejsou schopni přijímat stravu ústy je podávána sondou. 

 Oddělení č. II: 

Toto oddělení je pro 15 klientů, kteří jsou částečně imobilní, ale nejsou trvale 

upoutáni na lůţko. 

 Oddělení č. III: 

Oddělení s kapacitou 16 lůţek pro osoby se středním a těţkým mentálním a 

tělesním postiţením. 

 Oddělení č. IV: 

Na tomto oddělení je 15 klientek, z nichţ 3 obývají jednolůţkové pokoje v půdní 

vestavbě. Všechny potřebují podporu a pomoc personálu k udrţení soběstačnosti.[26] 

V přízemí se u hlavního vchodu nachází místnost, která slouţí jako sklad pojízdných 

lůţek, invalidních křesel a dalších pomůcek potřebných k mobilitě klientů. Budova je rozdělena 

na 2 symetrické části, má do kaţdé z částí své schodiště a středem je spojovací krček. Na konci 

Obrázek 11 – Pohled na zadní část hlavní budovy 
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chodby je umístěn výtah, ve kterém je moţno převáţet klienty do vyšších pater a také 

zásobování jako jsou léky apod. Na jedné straně přízemí je velká místnost pro rehabilitace a 

komora na skladování hygienických prostředků a nářadí na údrţbu. Druhá strana je vybavena 

sociálním zařízením a kancelářemi sester. Na obou z částí je chodba, kde mají pečovatelky své 

kanceláře a také pro kaţdé oddělení velká společenská místnost. Na konci těchto chodeb jsou 

v kaţdém oddělení přízemí tři lůţkové pokoje.  

Druhé nadzemní patro (dále jen NP) je řešeno obdobně jako 1. NP. Opět je zde středová 

chodba, přes kterou se dostává do jednotlivých částí podlaţí a oddělené schodiště vedoucí do 3. 

NP. Zde jsou na koncích budovy čtyři pokoje. Na kaţdém oddělení jsou 2 pokoje spojeny 

vlastním sociálním zařízením. Zbylé pokoje vyuţívají toalety a sprchy umístěné na společné 

chodbě. Kaţdé z oddělení má u společenské místnosti kuchyňku, ve které jsou uloţeny léky 

pro klienty, rozdělené dle jmen. Tato místnost je oddělena od společenské místnosti koţenou 

zástěrou opatřenou visacím zámkem. Léky vţdy na určitý den jsou v této kuchyňce 

v uzamykatelných skleněných vitrínkách. Ve společenských místnostech jsou předměty 

pro zábavu a zpestření volného času obyvatel DZP. Kanceláře sester a pečovatelek, stejně jako 

skladové prostory jsou umístěny na kaţdém z oddělení.   

Třetí NP je vybudováno a rekonstruováno v roce 2008. Nachází se zde 3 jednolůţkové 

jednotky s novým vybavením a vlastním sociální jednotkou. Dále kanceláře vedoucího objektu 

a účetních. Je zde vybudována místnost pro výuku, kterou navštěvují kvalifikované učitelky. 

Společná tělocvična a šatny pro personál. Opět se zde nacházejí sociální zařízení a společenská 

místnost. Celková aktiva v této budově, do kterých se hlavně započítává elektronika, přístroje 

pro rehabilitace, kanceláře vybaveny počítači, osobní věci klientů a zaměstnanců, nábytek 

v pokojích a ostatní vybavení jednotlivých místností bych odhadnul na 260 tisíc Kč. 

Druhým objektem je hospodářská budova s plochou střechou a ţivičnou krytinou. 

V tomto přízemním objektu se nachází kuchyně, jídelna, kanceláře a prádelna. Objekt se 

nachází u vjezdové brány a jsou zde také skladovací místnosti a údrţba, která se stará 

i o plynofikovanou kotelnu, která se nachází také v tomto objektu. Objekt má několik vchodů 

zvenčí do většiny místností jako jsou prádelna, kuchyně apod. Na obrázku 12 je pohled 

na hospodářskou a hlavní budovu s jejím vzájemným propojením proskleným krčkem.  

V této budově tvoří hlavní aktiva vybavená kuchyň s jídelnou, kanceláře, prádelna, 

plynová kotelna a sklad s jílem a pomůckami pro klienty. Celkovou hodnotu aktiv 

v hospodářské budově jsem odhadl na 160 tisíc Kč. 
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U vjezdové brány se nachází přízemní objekt garáţí. V těchto prostorách je umístěna 

dílna, příruční nářadí a zahradní technika. Je zde také parkováno auto, které slouţí pro účely 

DZP. Zde jsem celková aktiva odhadl na 180 tisíc Kč. 

Momentálně je areál v rekonstrukci, kdy se přistavuje další budova, která bude slouţit 

jako lůţková část a bude s ostatními objekty propojena. Tento objekt je zatím ve výstavbě a je 

součástí areálu DZP. 

4.3 Aktuální zabezpečení areálu 

V areálu se nenacházejí nějaké příliš cenné věci, a tak ani zabezpečení tohoto objektu 

není nikterak veliké. Perimetrickou ochranu zastává výše popsané oplocení areálu. Po obvodu 

plotu není instalováno pouliční osvětlení, jen je z příchozí strany posázen stromy 

pro zmenšení průhlednosti do areálu.  

Do areálu je moţno se dostat třemi vstupy. Dva jsou určeny pro pěší návštěvníky z přední 

strany lůţkového oddělení. Jsou to obyčejné branky vsazené do plotu s klasickým 

zamykáním. Branky jsou opatřeny zvonky, ale přes návštěvní dobu se příliš nezamykají. 

Ze zadní strany je umístěna brána pro vjezd vozidla a zásobování DZP. Tato brána je také jen 

z ocelové konstrukce potaţené drátěnou sítí. Má opět jen klasické zamykání.  

Uvnitř areálu je instalováno několik sloupů s osvětlením, které však osvětlují jen některé 

části před hlavní budovou a místa u vchodů do budovy.  

Obrázek 12 – Pohled zvenčí areálu na perimetr a oba objekty 

propojeny krčkem 
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U plášťové ochrany budov jsou nejvíce ohroţeny vstupy do objektu, okna a další 

prosklené části. Rekonstrukce, která probíhala, zasáhla z velké části pouze hlavní lůţkovou 

část. Zde jsou okna a dveře plastová s vícemístným uzamykáním. Balkonové dveře mají 

uzamykatelnou kliku ze vnitř objektu a to kvůli lehké dostupnosti 2. NP pomocí ţelezných 

schodů, které jsou umístěny z přední části budovy a slouţí také k případné evakuaci (Obrázek 

13). Okna a balkonové dveře jsou opatřeny vnitřními ţaluziemi.  

U hospodářské části a propojovacího krčku, kde rekonstrukce nenastala, jsou dveře méně 

bezpečné. Hlavním vchodem jsou prosklené vchodové dveře, které se nacházejí 

v propojovacím krčku. Dveře mají klasické FAB zamykání a jsou opatřené samouzavíracím 

systémem BRANO. Okna vedoucí do kanceláří hospodářského objektu jsou omříţovány. 

Ostatní vchody jako prádelní vstup apod. jsou tvořeny dřevěnými dvoukřídlými dveřmi 

(příloha 1).  

Garáţová vrata tvoří klasické plechové vrata s FAB zámkem, zobrazené v příloze 2. 

Prostorovou ochranu měl objekt jiţ v minulosti instalovanou. Ovšem jen na malou část 

nacházející se v hospodářské budově. Byli to asi 3 pohybová čidla spojená s ústřednou. První 

čidlo chránilo prostor vstupu do hospodářské budovy v oblasti kanceláří a skladů. Druhé čidlo 

bylo instalováno na chodbě hospodářského objektu u vstupů do těchto místností. Poslední 

bylo zaměřeno na vchodová vrata do kuchyně. Toto zařízení však při rekonstrukci bylo 

poškozeno a do chodu jiţ spuštěno nebylo. 

Obrázek 13 – Přední část lůžkového oddělení 
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Fyzickou ostrahu objekt nemá. Pracovní doba v tomto objektu je různá. Většina 

pracovníků z hlavní budovy odchází v 15 hodin. Z hospodářské budovy zůstává obsluha 

kuchyně do vydání večeří asi do 17 hodin. Poté bývá hospodářská budova neobsazena 

personálem. Jako částečnou fyzickou ostrahu v lůţkovém oddělení můţeme brát pečovatelky, 

které se starají o klienty, kteří potřebují nepřetrţitou péči. Tito klienti jsou ve třech odděleních 

a vţdy se o ně stará alespoň jedna pečovatelka na kaţdém z oddělení i přes noc.    

V nedávné historii bylo zjištěno jedno vloupání, které proběhlo do lůţkové části budovy. 

Byly pouţity ocelové schody a pomocí šroubováku vyhnuty panty malého výkyvného okna. 

Poté si pachatel otevřel velké křídelní okno a vstoupil do budovy v místě kuchyňky. Ta byla 

zavřena zahrnovací koţenou zástěnou a uzamčena visacím zámkem od společenského pokoje. 

Tuto část jiţ lupič nepřekonal a škoda zůstala jen na poškozeném okně a drobnostech klientů, 

které byli v kuchyňce schovány.  

5 Analýza bezpečnosti 

Účinná ochrana majetku, osob a dalších chráněných zájmů nelze efektivně realizovat bez 

kvalifikovaně zpracované bezpečnostní analýzy, která je objektivním východiskem pro další 

bezpečnostně projekční práce. Bezpečnostní analýza je nutná, jestliţe se objeví podezření na 

nedostatečnost nebo malou účinnost dosavadních bezpečnostních opatření. [6] 

Bezpečnostní analýza vyhledává a zkoumá vnitřní zranitelnosti, vnější hrozby a 

implementované ochranné mechanizmy. Jsou to procedury, které slouţí pro potřeby řízení a 

vytváří podklady pro rozhodovací proces. Cílem těchto analýz je identifikovat maximum 

zranitelností a nedostatků, odhadnout hrozby, rizika a moţné negativní dopady na daný 

objekt. Zjistit funkčnost a efektivitu stávajících ochranných mechanizmů a dát podklady 

pro jejich inovaci, aby byla všechna odhalená rizika efektivně sníţena nebo pokryta 

na akceptovatelnou úroveň. Jednotlivé metody analýzy rizik jsou tedy pomocným nástrojem 

pro posuzovatele, který vychází také ze svých praktických zkušeností, statistických údajů a 

subjektivního úsudku.  

V součastné době je pro bezpečnostní analýzu a hodnocení rizik k dispozici mnoho 

metodik a softwarových nástrojů. Vybrané metodiky budou popsány a pouţity 

na bezpečnostní analýzu daného objektu dále v textu. [24,28] 

5.1 Diagram příčin a následků 
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 Jinak také nazýván jako Ishikawův diagram, který byl zaveden profesorem Kaoru 

Ishikawou, nebo také „diagram rybí kostry“. Diagram je pouţíván pro zjištění příčin určitého 

problému. V diagramu jsou grafickým znázorněním analyzovány zásadní faktory, které 

způsobují řešený problém. Kaţdý z těchto faktorů je dále analyzován a jsou vyhledávány jeho 

dílčí příčiny.[28] 

 

Obrázek 14 – Diagram příčin a následků pro vybraný objekt 

 

5.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich následků – Fail Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) je 

postup zaloţený na rozboru jednotlivých selhání a jejich důsledků. Metoda FMEA se 

nejčastěji vyuţívá ke kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho 

provozu. Tato metoda je velkou mírou ovlivněna subjektivním cítěním a zkušeností autora, 

který jednotlivé rizika hodnotí. [28] 

Metoda vychází z výpočtu míry rizika ze vzorce: 

 

R = P x N x H  

 

R = míra rizika       N = závaţnost následků 

P = pravděpodobnost výskytu    H = odhalitelnost následků 
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Parametry pro hodnocení jsou na stupnici 1 – 10. Parametry jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Bodové parametry metody FMEA 

 

Pro správné vyhodnocení metody FMEA se pouţívá Paretova analýza. Tady se údaje 

z této metody setřídí dle vypočítané míry rizika a vypočítají se kumulativní četnosti, které 

jsou nezbytné k vytvoření Lorenzovy křivky. Dle Paretova principu 80/20 vyhodnotíme 

nejzávaţnější rizika, pro které je potřeba navrhovat další opatření. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

jednotlivé moţné rizika a červenou barvou označeny míry rizika povaţované za závaţné.  

 

        Tabulka 2 - Výpočet míry rizika analýzou FMEA 

Číslo Jednotlivá rizika N P H R 

1 Překonání perimetru přelezením 3 9 8 243 

2 Vniknutí do hlavního objektu dveřmi 7 8 7 392 

3 Vniknutím do hl. objektu oknem (balkonovými dveřmi) 8 7 6 336 

4 Ztráta klíčů 9 4 2 72 

5 Špatné zabezpečení objektu při odchodu pracovníků 7 4 7 168 

6 Překonání perimetru prostřiţením 4 7 5 140 

7 Vniknutí do objektu rozbitím okna 9 6 3 162 

8 Vniknutí do objektů proraţením zdi 10 2 2 40 

9 Neoprávněný vstup do zakázaných míst 7 8 7 392 

10 Vniknutí do garáţí překonáním vrat 8 8 8 512 

11 Vnitřní ohroţení majetku 6 4 5 120 

12 Porušení interních předpisů 5 5 7 175 

13 Vniknutí do hospodářské budovy dveřmi 8 7 8 448 

14 Vniknutí do hospodářské budovy oknem 9 6 7 378 

Závažnost 

následků (N) 

Bodové 

rozmezí 

Pravděpodobnost 

výskytu (P) 

Bodové 

rozmezí 

Pravděpodobnost 

odhalení (H) 

Bodové 

rozmezí 

Sotva 

postřehnutelná 

1 Nepravděpodobná 1 Vysoká 1 

Bezvýznamná 2 – 3 Velmi malá 2 – 3 Mírná 2 – 5 

Středně 

významná 

4 – 6 Malá 4 – 6 Malá 6 – 8 

Závažná 7 – 8 Mírná 7 – 8 Velmi malá 9 

Mimořádně 

závažná 

9 - 10 Vysoká 9 – 10 Nepravděpodobná 10 
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Po vypočítání jednotlivých kumulativních četností a zadání do grafu nám vychází 

nejzávaţnější rizika pod hodnotou 80 % (Graf 2). 

 

 

Graf 2 - Analýza FMEA s Lorenzovou křivkou 

 

Svislá a vodorovná čára červená nám rozděluje graf na část vlevo od svislé, kde jsou 

dle FMEA analýzy rizika závaţná a na část vpravo, kde jsou méně podstatná a není důvod se 

s nimi zabývat. Mezi závaţné rizika patří sedm rizik s největší mírou rizika R (10 – Vniknutí do 

garáţí překonáním vrat, 13 – Vniknutí do hospodářské budovy dveřmi, 9 – Neoprávněný vstup 

do zakázaných míst, 2 – Vniknutí do hlavního objektu dveřmi, 14 – Vniknutí do hospodářské 

budovy oknem, 3 – Vniknutím do hl. objektu oknem (balkonovými dveřmi), 1 – Překonání 

perimetru přelezením), které budeme dále analyzovat a zabývat se s nimi při inovativním 

návrhu zabezpečení objektu níţe v textu. 

5.3 Analýza metodou souvztažnosti 

Pro účel verifikace výsledků předchozí analýzy jsem zvolil další analýzu, kterou je 

analýza souvztaţnosti. Metoda se nejvíce pouţívá pro posuzování celých objektů. Metoda 

napomáhá k vyhledání vazeb mezi jednotlivými zdroji rizik a objekty rizik. Je rozdělena 

do jednotlivých částí postupu. 
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V mém případě jsem pro metodu vybral rizika, která mi vzešla z předchozí analýzy jako 

závaţná. Dalším krokem je sestavení tabulky s maticí rizik (tabulka 3), která slouţí 

k ohodnocení rizik a vyhledání moţných vzájemných vazeb mezi sebou. Dále pro další 

znázornění se vypočítají koeficienty Kra a Krb, které jsou procentuálním vyjádřením 

návazných rizik. Pro grafické zpracování jsou koeficienty zadány do tabulky a následně 

do grafu, který je rozdělen osami O1 a O2 do čtyř kvadrantů dle závaţnosti rizika. Umístění os 

se vypočítá dle jednotlivých vzorců (3) a (4).[28] Závaţnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

určuje graf č. 3. 

 

Tabulka 3 - Matice rizik analýzy souvztažnosti 

Rb Ra 

Č. Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 ∑Kra 

1 Vniknutí do garáží překonáním vrat X 0 1 0 0 0 1 2 

2 Vniknutí do hospodářské budovy dveřmi 0 X 1 1 0 0 0 2 

3 Neoprávněný vstup do zakázaných míst 1 1 X 0 1 0 0 3 

4 Vniknutí do hlavního objektu dveřmi 0 1 1 X 0 0 0 2 

5 Vniknutí do hospodářské budovy oknem 1 1 1 1 X 0 0 4 

6 Vniknutím do hl. objektu oknem  0 1 1 1 0 X 0 3 

7 Překonání perimetru přelezením 1 1 0 1 1 1 X 5 

∑ Krb  2 5 5 4 2 1 1 X 

 

Dle vzorce (1) a (2) vypočteme procentuální koeficienty jednotlivých rizik a zavedeme 

do tabulky č. 4. 

 

Kra x = [(Σ Kra / (x-1)]* 100        (1)  

Krb y = [(Σ Krb / (x-1)]* 100        (2) 

 

                                                 Tabulka 4 - Koeficienty jednotlivých rizik 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 

Krax [%]     33 33 50 33 67 50 83 

Krby [%] 50 83 83 67 33 17 17 

 

Kra min = 33 %   Krb min = 17 %  

Kra max = 83 %   Krb max = 83 % 



 

37 

 

 

 

O1 = 100 –[ (Krax max – Krax min)] * s [%]      (3) 

O2 = 100 –[ (Krby max – Krby min)] * s [%]      (4) 

Po dosazení a s pomocí systému spolehlivosti (s) 80%, dostáváme následující výsledky: 

O1 = 100 –[ (83– 33)] * 0,8 = 40 %       

O2 = 100 –[ (83– 17)] * 0,8 = 47,2 % 

 

 

Graf 3 – Graf analýzy souvztažnosti s jednotlivými kvadranty 

 

 Analýza souvztaţnosti nám jednotlivá rizika zařadila do čtyř kvadrantů, které jsou 

rozděleny dle závaţnosti rizika v tabulce 5.  

 

    Tabulka 5 - Závažnosti rizik v kvadrantech 

 

    

 

 

Analýza souvztaţnosti je hlavně o propojitelnosti a návaznosti jednotlivých rizik, ale 

ţádné z rizik vyhodnocených analýzou FMEA se neobjevili ve IV. kvadrantu, který značí 

relativní nebezpečí. Takţe ţádnou z analyzovaných událostí nemůţeme úplně vypustit z řešení 

a označit za relativně bezpečnou.  
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5.4 Výsledky provedených analýz 

Z provedených analýz jsme určili zranitelné místa objektu a zjistili, ţe jeho zabezpečení 

je zcela nedostačující. Analýzy určily, jakým způsobem se pachatel nejspíš bude do objektu 

dobývat a jaké následky a spojení toto vniknutí můţe mít. Jedná se hlavně o zranitelné místa 

jako jsou dveře, okna apod. Pro zabránění nebo znesnadnění vniknutí a minimalizaci těchto 

rizik bude důleţité pouţít jak prvky technické, tak i klasické ochrany. 

Nezanedbatelnými riziky jsou ovšem i selhání lidského faktoru např. sabotáţ či nedbalost 

při zabezpečení objektu apod. Tyto rizika, které nám odhaluje hlavně diagram rybí kostry, 

jsou těţce řešitelná a o to více závaţná. Proto je důleţité zaměstnance poučit a upozorňovat 

na takové nebezpečí. Navrţením inovativního řešení pro zlepšení zabezpečení objektu se 

budeme zabývat v další části bakalářské práce. 

6 Návrh inovativního zabezpečení objektu 

 

V této části se budu věnovat samostatnému navrţení zabezpečení objektu, které se nám 

ukázalo být dle analýz a zkušeností jako nedostačující. Jelikoţ objekt slouţí jako zařízení 

pro ubytování klientů, je důleţité, aby zde pacienti měli pocit bezpečí a objekt a jeho okolí 

navozoval příjemnou atmosféru. Pacienti, kterým toto zařízení slouţí jako domov a jsou zde 

z velké části dobrovolně a ku prospěchu jejich zdravý by se proto neměli cítit jako ve vězení. 

I tyto aspekty je třeba vzít v potaz při navrhování inovativního zabezpečení. 

Jak bylo předesláno výše dalším z důleţitých hledisek, tak jako ve všech odvětví v dnešní 

době, jsou finance a ekonomická situace. V tomto případě ovšem nechráníme jen určité 

aktiva, jako u některých firem, ale samotné zdraví a bezpečí klientů a personálu. Proto 

nemusíme striktně dodrţovat onu bezpečnostní hranici 10 – 15 % částky z aktiv 

na zabezpečení objektu. V zařízeních podobného typu je důleţité ochránit klienty a jejich 

osobní věci, vybavení těchto objektů a další osobní údaje a léky, které by se mohli stát terčem 

zlodějů a následného zneuţití. Aktiva většinou nedosahují takových sum jako u jiných 

objektů.  

6.1 Perimetrická ochrana 

V případě našeho perimetru je ochrana dle analýzy FMEA nedostatečná a dle analýzy 

souvztaţností zařazena do III. kvadrantu označujícího ţádná primární rizika. Perimetr jako 
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takový našeho objektu je zcela oplocen. Pro případný únik pacientů je plot dostačující. Plot, 

který je z přední strany bych ponechal v původním stavu, protoţe je na překonání pro 

pachatele obtíţnější a také hůře dostupný díky vysázeným keřům podél plotu. Zbytek plotu, 

který je v dobrém stavu, avšak dosti lehce překonatelný např. přelezením, bych osadil 

o vrcholovou zábranu s dvěma řadami ostnatého drátu. Toto osazení má velmi dobrý 

odrazující efekt a znesnadňuje pachateli přístup. Tento plot je navíc mimo části areálu, kde se 

pohybují klienti, takţe nehrozí nebezpečí úrazu o ostnatý drát. Zbytek plotu bych doporučil 

prohlédnou a případně opravit zjištěné vady. Branka pro pěší vstupy a návštěvy je dostatečná. 

Další částí je zadní brána pro vjez zásobování. Její stav je nedostatečný proto bych 

doporučil její výměnu. Zde bych pouţil dvoukřídlou bránu Exklusiv výška 180 cm x 360 cm 

délka se zavíráním na FAB. Je to brána ze zinkovaného jackelového profilu s výplní se 

svařované sítě o oku 50 x 50 mm a průměru 4 mm. [12] 

Nová výstavba bezpečnostního plotu by byla neekonomická a jen materiál by vyšel cca 

na 60000 Kč. Mnou navrţený ostnatý drát i s drţáky na 90 m plotu jsem vypočítal na 3700 Kč 

a navrţená brána je v hodnotě 5300 Kč. [12] 

6.2 Plášťová ochrana 

V našem případě je mnoho vstupů do jednotlivých budov, které je třeba zabezpečit. 

Přímo do hlavní budovy je celkem deset vstupů jak je vidět v příloze 5. Jen tři z nich jsou 

tvořeny plastovými novými dveřmi s kvalitním uzamykáním. Toto mechanické zabezpečení je 

dostačující, ale jsou zde i velmi dobře přístupné balkonové dveře a okna jak v přízemí, tak 

i v prvním podlaţí z čelní strany budovy. Tyto okna a dveře bych i dle předchozích zkušeností 

opatřil magnetickými kontaktními čidly proti otevření. Tyto čidla také působí jako ochrana a 

signalizace před moţným zapomenutím zavření oken a dveří. Navíc jsou velmi cenově 

dostupné, coţ je dobré řešení pro spousty oken, které se na budově nacházejí. Jako doplnění 

bych k velmi proskleným místnostem, kde nejde pouţít pohybového čidla, pouţil akustické 

čidlo tříštění skla a to i do nedělených pokojů pro klienty.  

Další budovou je hospodářská budova. Tady bych navrhl okna menších rozměrů vedoucí 

do skladů a kanceláří opatřit ţeleznými mříţemi. Jedná se o 5 oken o rozměrech 60 x 90 cm, 

které jsou z čelní části hospodářské budovy. Mříţe je důleţité pevně uchytit do zdiva u oken. 

Tyto mříţe jsou velmi účinným a levným mechanickým zabezpečením. Ostatní okna o větších 

rozměrech bych i díky estetičnosti opatřil také magnetickými kontakty. Jsou to hlavně okna 

z jídelny apod. Dalšími místy vyhodnocenými jako nebezpečné jsou dveře do hospodářské 

budovy. V příloze 1 jsou ukázány dveře do prádelny. Jelikoţ je průchod mezi jednotlivých 
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místnostmi dělen jen dveřmi, navrhoval bych všechny nevyhovující vstupní dveře vyměnit 

za dveře bezpečnostní. Jsou zde celkem čtyři vstupy, avšak dveře do kotelny bych ponechal 

stávající, protoţe jsou naprosto dostačující. Cena bezpečnostních dveří je zhruba na 8000 Kč. 

Cena za m
2 

mříţí se pohybuje kolem 1800 Kč. 

Dalším nevyhovujícím bodem jsou vrata do garáţe, kde se nachází osobní automobil, 

zahradní nástroje a ostatní nářadí. Tyto vrata doporučuji vyměnit za bezpečnější sekční 

garáţová vrata s pevným zabudováním a kvalitním uzamykáním. Cena nových sekčních 

garáţových vrat je kolem 18000 Kč. 

6.3 Prostorová ochrana 

V objektu se osoby vyskytují a pohybují nepřetrţitě. Díky tomu musíme i prostorovou 

ochranu rozdělit na určité části. Jsou místnosti, kde by se osoby pohybovat neměly. Právě 

do těchto prostor budou instalovány hlavně PIR čidla, které spolu s ostatním zabezpečením 

vytváří spolehlivou a finančně dostupnou ochranu objektu. Tato instalace nám zabezpečí další 

vyhodnocenou hrozbu. Stejně jak do plášťové ochrany by zde bylo moţné zařadit kamerový 

systém, který však díky své univerzálnosti a více moţnostem zařazení bude rozebrán 

v samostatném oddílu mé práce.  

V hlavní budově nelze kvůli pohybu osob dát čidla do chodeb budovy. Navrhuji proto je 

dát jen do místností, kde se lidé pohybovat nemají. Jako jsou kanceláře vedoucích pracovníků, 

účetních a dalších místností kde se nebudou pohybovat ošetřovatelky během noční péče o 

klienty. Navrhuji pouţít PIR čidlo pohybu do těchto místností, aby byly pokryty co největší 

části a jednotlivé rizikové místa v pokoji.  

V hospodářské budově, kde pohyb osob není nutný, bych doporučil čidla instalovat 

na chodby směřované ke dveřím a do spojovacího krčku tak, aby byl neţádoucí pohyb čidly 

registrován. Dále do jídelny, kuchyně a kanceláře aby bylo zachyceno např. selhání 

magnetických čidel a překonání vedlejších vstupů jako jsou okna. Jednotlivá čidla vybírat 

dle nabídky, aby bylo dosaţeno co největší efektivity např. čidla kombinovaná s detektorem 

rozbití skla do jídelny a kuchyně, které jsou z velké části proskleny. Jednotlivá PIR čidla 

pohybu umisťovat tak, aby byla minimalizována rizika planého poplachu např. slunečním 

zářením nebo ústředním topení. Cena PIR čidel začíná na 300 Kč. 

6.4 Předmětová ochrana 

V objektu se nenachází příliš drahých věcí, které by měly být speciálně uloţeny v trezoru. 

Ovšem je třeba uchránit citlivé údaje a papíry, které by mohli být zneuţity. A v neposlední 
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řadě léky a nebezpečné látky, které jednotliví klienti dostávají a v objektu se vyskytují. Tyto 

léky a nebezpečné látky jsou v momentálním stavu nedostatečně chráněny proti zneuţití či 

odcizení. Proto bych doporučil do objektu instalovat dva trezory. Jeden by byl umístěn 

v kanceláři vedoucího objektu a byl by pouţíván na důleţité papíry, informace a cennosti. Zde 

bych doporučil pouţít trezor na papír s ochranou proti poţáru a kombinovaným zamykáním. 

Klíč a heslo od tohoto trezoru by měl mít jen vedoucí oddělení a jeho zástupce.  

Druhý trezor bych doporučil instalovat do sesterny v 2. NP, kde je neustálý provoz. To 

znamená, ţe zde některá ze sester vţdy je a dohlíţí na pacienty i v noci. Právě tato místnost je 

většinou obsazena a tak je zde i moţnost dohledu na trezor. Tento trezor by byl vyuţíván 

právě na léky, které jsou jednotlivým pacientům podávány, a nebezpečné látky vyskytující se 

v objektu. Navrhoval bych trezor skříňového typu na klíč. K tomuto trezoru by měly mít 

přístup jen jednotlivé sestry, které se starají o klienty. Je důleţité taky tuto místnost 

při obcházení pacientů a nepřítomnosti ţádné z ošetřovatelek uzamykat.   

Odhadovaná cena za oba trezory je asi 13000 Kč. 

6.5 Fyzická ostraha 

V objektu dosud ţádná fyzická ostraha neexistovala. Tato ostraha byla jen na bedrech 

všímavých pracovníků objektu a jejich vůli. Právě tento druh ostrahy výrazně zefektivňuje 

celkovou fyzickou ochranu objektů a areálu. Je však velmi finančně náročná a taky není příliš 

vhodné, aby cizí lidé byli v kontaktu s klienty apod. Proto bych navrhoval fyzickou ostrahu 

omezit na dobu, kdy v objektu jiţ není většina zaměstnanců a objekt se tak stává 

zranitelnějším. V hospodářské budově bych vyhradil místnost pro hlídače, která je volná 

vedle kotelny a je k ní přístup přímo z venku přes kotelnu. Tímto vchodem nebude narušen 

chod PIR čidel, která jsou umístěna na chodbách a místnostech hospodářské budovy.  

Jako fyzickou ostrahu bych doporučil 1 hlídače soukromé bezpečnostní sluţby, který 

bude vykonávat svou sluţbu od 15 do 7 hodin. V této době je v budovách minimum lidí a 

bude mít na starosti přepínání reţimu EZS, sledování CCTV a večerní obchůzky po objektu. 

Cena tohoto opatření se pohybuje kolem 80 Kč/hod. Kvůli sníţení nákladů bych přes hlavní 

pracovní dobu nechal sledování CCTV systému nainstalovat i do jedné ze sesteren, kde by 

sledování kamerového systému zajišťovaly přítomné ošetřovatelky. Tuto místnost stejně 

jako místnost pro hlídače bych opatřil tlačítkovým spínačem 

6.6 Režimová ochrana 
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Kvůli velkému počtu návštěvníků a volnému vstupu přes den je reţimová ochrana řešena 

klíčovým reţimem, kdy kaţdý ze zaměstnanců má klíče jen od místností, kde je pověřen 

vstupovat. Toto je velmi jednoduchý a účelný systém při dodrţování bezpečnostních pravidel 

a opatrnosti pro zamezení vstupu neţádoucích osob do místností. 

6.7 Kamerový CCTV systém 

Kamerový monitorovací systém je velmi účelný pro zvýšení přehledu a ochrany jak 

plášťové, tak prostorové. Do areálu bych doporučil instalovat venkovní kamery s IR 

přisvícením, které by monitorovaly nebezpečná místa. Tyto výstupy kamer by pak byly 

přenášeny na monitory do sesterny a do kanceláře pracovníka bezpečnostní sluţby. 

První z kamer by byla namontována aby, byla monitorována garáţová vrata včetně 

příjezdní brány. Pouţil bych zde venkovní kameru s IR přisvícením kvůli nedostatečnému 

osvětlení. Další dvě kamery bych doporučil pro sledování proskleného krčku z obou stran 

spolu s hlavními vchodovými dveřmi a zadní částí hlavní budovy. Další kamera by měla 

snímat přední část hlavní budovy a také část areálu. Umístil bych ji na sloup osvětlení v areálu 

(příloha 5). Kamera číslo pět by monitorovala vstupy do hospodářské budovy. 

Kamery se pohybují v cenách okolo 1000 Kč za kus. Monitory na sledování by byly 

pouţity z vlastních vyřazených počítačů. 

6.8 Ostatní hlásiče a výstupní prvky 

Je důleţité chránit zdravý osob také nejen proti napadení ale i proti pohromám jako jsou 

poţáry, úniky nebezpečných látek atd. Dosavadní řešení poţární bezpečnosti je tlačítkové 

na chodbách budov. Jsou zde také instalovány hasicí přístroje. Toto stávající zabezpečení 

bych doplnil o hlásiče poţáru, které navrhuji umístit do kaţdého z pokojů pacientů a ostatních 

místností, kde se vyskytují elektrické přístroje. Dalším nebezpečím je únik plynu v kotelně, 

kam bych doporučil instalovat detektor úniku plynu.  

Jako výstupní prvek bych zvolil venkovní sirénu s blikačem umístěnou na horní části 

hlavní budovy směřující k obydlené části. 

7 Ekonomické zhodnocení 

Jako kaţdý nový projekt nebo určitá oprava by mělo mít i mé inovativní navrţení 

fyzické ochrany objektu finanční zhodnocení. Není jednoduché navrhnout zabezpečení, aby 
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se vlezlo do vyhrazených finančních prostředků a mělo potřebnou úroveň. Snaţil jsem se 

o skloubení dostatečného zabezpečení s co nejmenšími finančními náklady. Jelikoţ v objektu 

téměř ţádná ochrana nebyla, tak i na samotný materiál bude třeba dostatek financí. 

Následující tabulka 6 nám udává celkovou sumarizaci navrţeného materiálu. Na trhu je 

mnoho výrobců a druhů jednotlivých komponent a uváděné ceny jsou pouze orientační. 

Tabulka 6 – Ceny jednotlivých komponent 

Materiál ks Cena za jednotku Celková cena 

Řídící jednotka EZS 1 5500 Kč 5500 Kč 

Klávesnice EZS 2 1300 Kč 2600 Kč 

Magnetický kontaktní spínač 86 100 Kč 8600 Kč 

Sekční garáţová vrata 1 18000 Kč 18000 Kč 

Ostnatý drát 100m 2 400 Kč 800 Kč 

Drţáky na ostnatý plot 35 80 Kč 2800 Kč 

Bezpečnostní brána 1 5300 Kč 5300 Kč 

Mříţe do oken 3 m
2 1800 Kč 5400 Kč 

Bezpečnostní dveře 3 8000 Kč 24000 Kč 

PIR pohybové čidlo s tríštěním skla 2 800 Kč 1600 Kč 

PIR pohybové čidlo 6 450 Kč 2700 Kč 

Vnější siréna s blikačem 1 1000 Kč 1000 Kč 

Akustický senzor tříštění skla 12 200 Kč 2400 Kč 

Hlásič úniku plynu 1 300 Kč 300 Kč 

Hlásič poţáru 35 400 Kč 14000 Kč 

Spínací tlačítka poplachu 2 250 Kč 300 Kč 

Kamera  5 1100 Kč 5500 Kč 

Trezor skříňový 1 9000 Kč 9000 Kč 

Trezor na papír protipoţární 1 3850 Kč 3850 Kč 

Náhradní akumulátor pro EZS 1 500 Kč 500 Kč 

Celkem za materiál: 113 250 Kč 

 

Vzhledem k mnoha dalším pracím potřebným k zabudování těchto komponent bude 

celková cena vyšší. Je třeba také připočítat kabeláţ a další doplňky nezbytné k zabudování 

této ochrany. Vzhledem ke stáří objektu tvoří asi 70% sumy mechanické zabezpečení a 

opatření.  Další suma bude vynakládána měsíčně za sluţby bezpečnostní agentuře. 
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Závěr 

Má práce měla za cíl nalézt a popsat aktuální rizika, která jsou spojena s kompletní 

ochranou areálu ústavu pro osoby se zdravotním postiţením. Na základě mého rozhodnutí 

jsem si vybral konkrétní objekt Domova pro osoby se zdravotním postiţením Kunovice –

 Na Bělince, na který jsem dle mých teoretických znalostí a praktických poznatků navrhl 

opatření pro minimalizaci nebezpečí a ohroţení. Tento objekt byl z důvodů zachování 

bezpečnosti a loajality pro účely mé práce částečně pozměněn. 

Úvodní část je věnována základním právním předpisům a normám, které se vztahují 

k námi zadanému tématu. Další část je věnována opět teoretickým poznatkům z fyzické 

ochrany objektů, kde jsem uvedl vybrané prvky, které se při zabezpečování podobných 

objektů vyuţívají. 

Další částí je věnována druhům zařízení pro zdravotně postiţené občany a jejímu 

vlastnímu popisu. Jsou uvedeny jednotlivé kategorie osob se zdravotním postiţením, které se 

v těchto objektech vyskytují a také vybrané sociální sluţby, které jsou těmto osobám nabízeny 

a ku prospěchu.  

Následuje samostatný popis vybraného objektu a osob, které se zde vyskytují. Cíle tohoto 

zařízení a jeho chod. Je zde popsán celý areál objektu a jeho jednotlivé budovy a zjištěný 

aktuální stav zabezpečení tohoto objektu. 

Právě toto zjištěné zabezpečení pak bylo podrobeno několika analýzám, které měly 

za úkol zjištění kritických míst v objektu a jejich ohroţení. Tyto analýzy poukázaly 

na nedostatečné zabezpečení vybraného objektu a následně nás vedly k vytvoření 

inovativního řešení fyzické ochrany tohoto ústavu. Při jeho řešení a navrhování jsem vyuţil 

svých teoretických znalostí a poznatků, které jsem získal i po několika návštěvách v tomto 

prostředí. Tento návrh by měl být kvalitní ochranou jak ubytovaných osob, tak i personálu a 

aktiv nacházejících se v objektu. Zohledněna byla také ekonomická stránka a bylo bráno 

v potaz, ţe objekt je sociální ubytovací zařízení a klienti by se v něm měli cítit co nejlépe. Je 

však důleţité si uvědomit, ţe i mnou navrţený systém není dokonalý a jako kaţdý 

bezpečnostní systém je překonatelný. 

Věřím, ţe má bakalářská práce můţe být vyuţita jako určité poukázání na nedostatečné 

zabezpečení popsaného objektu a její inovativní návrh by mohl být vyuţit při eliminování 

rizik.  
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PCO  Pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 

ČR  Česká republika 

MZS  Mechanický zábranný systém 

ZS  Zabezpečovací systém 

EZS  Elektrický zabezpečovací systém 

PIR  Pasivní infračervené zařízení 

CCTV  Uzavřený televizní okruh 

IR   Infračervené 

DZP  Domov pro osoby se zdravotním postiţením Kunovice – Na Bělince 

NP  Nadzemní patro 

FMEA  Fail Mode and Effect Analysis   
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