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Anotace 

HANÁK, J. Fyzická ochrana vybraného rodinného domu. Ostrava, 2012. 35 s., 

1 příloha. Bakalářská práce. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzické ochrany rodinného domu. Úvodem 

jsou zmíněny vybrané právní úpravy a normy související se zadaným tématem a následně pak 

výčet prostředků fyzické ochrany. Cílem mé práce bylo zhodnotit současný stav a navrhnout 

inovativní zabezpečení vybraného rodinného domu prostředky technické ochrany objektu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, technické prostředky, ochrana objektu, rodinný dům, 

inovativní zabezpečení 
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HANÁK, J. Physical Protection of a selected Family house. Ostrava, 2012. 35 s., 

1 appendix. Bachelor thesis. 

Bachelor thesis deals with problems of physical protection of a family house. At the 

beginning selected regulations and rules related to the topic set are mentioned, followed by 

the list of means of physical protection. The objective of my thesis was to evaluate the present 

state and to suggest an innovative protection of a chosen family house by technical means of 

object security. 
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1 Úvod 

Pro svou závěrečnou práci jsem si vybral téma fyzické ochrany rodinného domu, 

protože se domnívám, že aktivní ochrana rodiny a majetku je v dnešní neklidné době důležitá 

a často opomíjená. Předpokládám, že postavit si svůj dům nebo zařídit byt mě bude stát 

mnoho úsilí, dřiny, peněz a odříkání. Budu v něm mít spoustu vybavení, vzpomínek 

a cenných věcí – zejména z mého osobního pohledu. Protože bych nechtěl, aby někdo můj 

majetek cíleně ničil, aby došlo k nežádoucím krádežím a zbytečným finančním ztrátám, záleží 

mi na tom, jak svůj majetek ochránit před nečekanou událostí, ale bezpečně ho zajistit také 

v době, kdy nebudu přítomen. 

Toto je jedním z důvodů, proč jsem si vybral studium na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také si vybral toto téma 

bakalářské práce, kde mimo jiné bylo mým úkolem navrhnout inovativní zabezpečení 

vybraného rodinného domu. 

Abych mohl navrhnout tato inovativní zabezpečení, musím se nejdříve zabývat 

teoretickým aspektem fyzické ochrany objektu. V první části se budu věnovat vybraným 

právním úpravám a normám, dále pak základnímu rozdělení prostředků fyzické ochrany 

objektů, poplachovým zabezpečovacím systémům a pultu centralizované ochrany. V části 

praktické pak zhodnotím současný stav vybraného objektu, provedu analýzy rizika a navrhnu 

inovativní zabezpečení společně s ekonomickým zhodnocením. 
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2 Rešerše 

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

Praha: PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6 

Publikace popisuje technickou ochranu objektu, konkrétně se zaměřuje na mechanické 

zábranné systémy, tedy kategorii prostředků jako jsou například ploty, závory, zdi, ochranné 

fólie na okna nebo také prostředky předmětové ochrany, jako jsou například trezory. 

UHLÁŘ, Jan: Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

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

Druhý díl technické ochrany objektů popisuje elektrické zabezpečovací systémy, dnes 

už nazývané poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. V publikaci nalezneme základní 

rozdělení těchto systémů, popis jednotlivých detektorů a jejich funkcí. Autor popisuje dále 

také funkci pultu centralizované ochrany a další. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava: Ostrava 2009, 115 str. 

Z této publikace jsem čerpal základní informace o postupech analýzy souvztažnosti 

a analýzy příčin a následků poruch.  

Internetové stránky firmy JABLOTRON ALARMS a.s.: http://www.jablotron.cz/ 

Jedná se o internetové stránky firmy poskytující poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Tyto jednotlivé prvky firma vyrábí, prodává a také instaluje. Firma provádí také 

školení v této oblasti. Díky těmto stránkám jsem získal přehled o cenách jednotlivých zařízení 

a měl tak možnost navrhnout odpovídající zabezpečení rodinného domu. 
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3 Právní úprava související s ochranou objektu 

Právní úprava této problematiky není jednotná, a díky své rozsáhlosti ani jednotná být 

nemůže, obsažena je jak v normách soukromého, tak i veřejného práva a je zakotvena 

v ústavě. V následující kapitole se však budu věnovat z větší části předpisům práva hmotného, 

a to hlavně z toho důvodu, že hmotné právo zakládá, mění a ruší práva či povinnosti osob 

ohledně právně významných skutečností souvisejících s ochranou objektů. Níže uvedený 

výčet však není vyčerpávající. Budu se tedy zabývat pouze, dle mého názoru, 

nejvýznamnějším právním předpisům. 

3.1 Zákony 

Zákony jsou právní předpisy nejvyšší právní síly, proto je také uvádím na prvním místě, 

avšak úprava v nich obsažená, je pouze stanovením naprosto základních zásad, jež jsou často 

příliš obecné a tím i nejasné. Zákony je tedy zapotřebí upřesňovat prováděcími předpisy 

(v našem případě vyhláškami a technickými normami) a judikaturou. 

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

Ústava České republiky představuje vůbec nejvyšší právní předpis České republiky. Obsahuje 

množství právních norem určujících základní práva občanů a také přesně určují demokratické 

zásady České republiky jako jednotného, svrchovaného a demokratického státu. [16] 

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

předpisů 

Listina základních práv a svobod je spolu s Ústavou České republiky a jinými ústavními 

zákony součástí ústavního pořádku České republiky. Listina zaručuje každému určitá základní 

práva a svobody, která nesmí být porušována žádným subjektem, a to ani na základě zákona. 

Některá základní práva a svobody však mohou být omezena na základě zákona. Souvislost 

s ochranou objektu shledávám ve článcích 10, 11 a 12. [18] 

V čl. 10 jsou zmíněna práva na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti 

a jména, soukromého a rodinného života. Právě ochrana soukromí člověka, je jedním 

z důvodů ochrany objektu. Chráníme tedy objekt, jako je např. rodinný dům, právě proto, 

že chceme mimo jiné ochránit také soukromí jeho obyvatel. [18] 
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Článek 11 se týká práva vlastnit majetek, vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu a je zaručeno dědění. Zákonem je dále stanoveno, který majetek smí 

být jen ve vlastnictví státu, obce či konkrétních právnických osob. Mimo jiné stanovuje, 

že konkrétní věci mohou být vlastněny pouze občany nebo právnickými osobami se sídlem 

v České republice. Vlastnictví je závazné, jeho výkon nesmí být v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy, nesmí poškozovat zdraví člověka, přírodu ani životní prostředí, 

překračující limity stanovené zákonem. Omezení vlastnického práva (např. v podobě věcného 

břemene či vyvlastnění) je ve veřejném zájmu možné, pouze však za náhradu a na základě 

zákona. [18] 

Článek 12 pojednává o tom, že každé obydlí je nedotknutelné, to znamená, že není 

nikomu dovoleno do něj vstupovat bez souhlasu obyvatele. Bez dovolení obyvatele je možné 

vstoupit do obydlí pouze na odůvodněný příkaz soudce a to pro účely trestního řízení. U 

domovní prohlídky je způsob jejího provedení upraven zákonem. Je-li to však v demokratické 

společnosti nezbytné pro ochranu zdraví a života člověka, ochranu svobod a práv druhých, 

nebo také, aby bylo odvráceno vážné ohrožení pořádku a veřejné bezpečnosti, je možné na 

základě zákona učinit jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí. V případě, že je obydlí užíváno 

také pro provozování hospodářské činnosti nebo podnikání anebo je-li to nezbytné pro plnění 

úkolů veřejné správy, jsou takovéto zásahy povoleny zákonem. [18] 

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

Trestní zákoník je základním kodexem trestního práva, obsahuje výklad základních 

pojmů a výčet trestných činů. Určuje také veškeré podmínky trestní odpovědnosti a ukládá 

tresty nebo jiné sankce za spáchání trestných činů. V trestním zákoníku jsou také obsaženy 

okolnosti, které vylučují protiprávnost. Jednání, při těchto zákonem stanovených okolnostech, 

nejsou trestným činem. Takovýmto jednáním je například nutná obrana (dle § 29), která je 

činem jinak trestným, jenž odvrací přímo hrozící nebo přetrvávající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, nebo také krajní nouze (dle § 28), která je taktéž činem jinak trestným, 

při odvracení přímo hrozícího nebezpečí na zájem chráněný trestním zákonem. [21] 

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

Občanským zákoníkem, pokud tyto občanskoprávní vztahy nejsou řešeny jiným 

zákonem, jsou upraveny majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, stejně tak 
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mezi fyzickými, právnickými osobami a státem. Stát v těchto vztazích přitom vystupuje jako 

právnická osoba a je postaven ostatním subjektům na roveň. V občanském zákoníku (§ 6) je 

také zakotveno tzv. právo svépomoci - v případě, kdy hrozí neoprávněný a bezprostřední 

zásah do práva, může ohrožený přiměřeně zakročit a sám tak zásah odvrátit. Stejně jako 

v trestním zákoníku jsou v něm rovněž stanoveny okolnosti vylučující protiprávnost 

(v případě soukromoprávních majetkových vztahů spíše vylučující odpovědnost za škodu) – 

v § 418 odst. 1) krajní nouze a v § 418 odst. 2) nutná obrana. [20] 

Pro účel této práce považuji za důležité zmínit rovněž také úpravu vlastnického práva 

k movitým i nemovitým věcem v § 123 a násl., úpravu odpovědnosti za škodu v § 420 a násl. 

a úpravu závazků obsaženou v § 488 a násl. [20] 

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

Zákonem o trestním řízení soudním, jinak také trestním řádem, je upraven postup 

orgánů činných v trestním řízení tak, aby všechny trestné činy byly zjištěny a pachatelé těchto 

trestných činů byli potrestáni dle zákona. Současně také musí řízení působit k výchově 

občanů, a to v oblasti zachovávání zákonů, prevenci a zabraňování trestné činnosti, stejně tak 

i k čestnému plnění povinností ke společnosti a státu. [17] 

Souvislost s ochranou objektu shledávám v § 76 odstavce 2 citovaného zákona, který 

zní: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

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

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

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit.“ 1 

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

Zákon o přestupcích definuje pojem přestupek, určuje přesné podmínky odpovědnosti 

a následné sankce za spáchaný přestupek. Dle § 2 odst. 1 citovaného zákona definice 

přestupku zní: „Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

                                                 
1 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů [17] 
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společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 2 

Blízkou souvislost s ochranou objektu shledávám v § 50 odst. 1 citovaného zákona, 

jenž zní: „Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, 

zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se 

o takové jednání pokusí, b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc 

nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo 

jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za 

takovou věc bylo opatřeno.“ 3 

3.2 Technické normy 

V následující kapitole uvedu vybrané technické normy, které úzce souvisí 

s problematikou zabezpečení rodinného domu.  

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma klasifikuje požadavky na odolnostní vlastnosti stavebních výrobků proti 

vloupání, jako jsou okna, okenice, mříže, dveře a lehké obvodové pláště, kryty dopisních 

schránek nebo větrací mřížky. Způsoby otevírání, na které se norma vztahuje, jsou: sklápění, 

skládání, otevírání, otevírání a sklápění, navinování i na pevné konstrukce, vodorovné a svislé 

posunování. Norma se však nevztahuje na napadení zámků a cylindrických vložek paklíčem 

nebo na prefabrikované betonové prvky. [24] 

ČSN 16 6014 Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy 

Norma obsahuje pokyny pro výrobu, dodávání okenních a dveřních uzávěrů a jejich 

zkoušení. Doplňuje ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení. [22] 

  

                                                 
2 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [19] 

3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [19]
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ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Norma je určena pro klasifikaci a také zkoušení mobilních a vestavěných trezorů, 

pouze však trezorů se základní bezpečností, jejichž parametry nejsou řešeny normou 

ČSN EN 1143-1. Na základě výsledků zkoušek je provedeno hodnocení odolnosti proti 

vloupání. Výsledky hodnocení je možné použít také ke zhotovení systému zabezpečení. [23] 

ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci 

Náplní této normy jsou doporučení určené poskytovatelům služeb při instalaci, 

testování, obsluze a údržbě systémů přivolání pomoci. Funkčnost systémů přivolání pomoci je 

určitým způsobem závislé na organizaci systému a také na spolupráci s dalšími službami. [27] 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje požadavky tísňových a poplachových zabezpečovacích systémů. 

Uvádí konkrétní požadavky na vlastnosti a provedení instalovaných systémů. Neuvádí 

požadavky pro návrh, instalaci, projekci či provoz a údržbu, které jsou uvedeny 

v ČSN CLC/TS 50131-7. Norma stanoví třídy prostředí a stupně zabezpečení. [25] 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

V této evropské normě, části 2-2, jsou uvedeny požadavky na pasivní infračervené 

detektory, které jsou použity v poplachových zabezpečovacích systémech umístěných 

v budovách. Norma obsahuje čtyři třídy prostředí a čtyři stupně zabezpečení. Tato norma 

obsahuje pouze shrnutí požadavků a zkoušek detektorů, nejsou zde však uvedeny požadavky 

na venkovní pasivní infračervené detektory. Veškeré funkce navíc, které nejsou uvedeny 

v této normě, jako povinné, může detektor obsahovat, nesmí však ovlivnit správnou činnost 

žádné z povinných funkcí. [26] 
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4 Prostředky fyzické ochrany objektů 

Prostředky fyzické ochrany objektů (dále jen PFOO) jsou rozděleny do skupin. Jedná se 

o mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, organizační 

opatření a ostraha. Všechny zmíněné skupiny jsou obsáhlé, proto se každé z nich budu 

věnovat podrobněji v následujících kapitolách. Avšak i přes specifické vlastnosti a rozdílnost 

jednotlivých skupin je důležité řešit problematiku ochrany objektů komplexně a dosáhnout tak 

optimálního zabezpečení. Uspořádání jednotlivých PFOO je znázorněn v pyramidě 

na obrázku č. 1, který mimo jiné zahrnuje, také pojištění a zbytkové riziko. [2] 

 

Obrázek 1 – Uspořádání PFOO [2] 

4.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanickými zábrannými systémy (dále jen MZS) je myšlen soubor mechanických 

zařízení, která dokáží zajistit určený objekt, zabránit odcizení, poškození nebo zničení 

zařízení, výrobků či jiných cenných předmětů a značně také ztížit pachateli dosažení jeho cílů. 

Tato zařízení se v průběhu doby zdokonalovala ruku v ruce s technikami pachatelů. 

Zkušenosti, jak z historie, tak i současnosti, bohužel potvrzují, že tato zařízení nejsou schopna 

zcela dokonale objekty zabezpečit, přesto však MZS můžeme považovat za základní kámen 

zabezpečovacích systémů. Na tento typ ochrany většinou narazíme u každého objektu, ať už 

v horší či lepší podobě. S MZS  se dále zavádí pojem tzv. zpožďovacího faktoru, značeného 

∆t, kterým se vyjadřuje doba, po kterou je konkrétní zařízení schopno odolávat napadení 

pachatelem. Právě proto, že každý z prvků MZS (např. plot) může být po nějaké době 

překonán, musí se tyto prostředky kombinovat s ostatními PFOO. [3] 
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Mechanické zábranné systémy lze dle umístění rozdělit do následujících tří zón. Jedná 

se o ochranu obvodovou, plášťovou a předmětovou. [2] 

4.1.1 Obvodová ochrana 

Obvodovou ochranou je zajištěna bezpečnost okolo chráněného objektu. Obvodem 

objektů se v tomto případě myslí pozemkové hranice, které jsou zpravidla tvořeny umělými 

nebo přírodními bariérami. Jedná se např. o zdi, ploty, podhrabové překážky, vodní toky 

apod. Mezi obvodovou ochranu patří také vjezdy či vstupy do objektů nebo monitorovací 

a detekční systémy. [2] 

Čtvercové pletivo 

Existuje mnoho druhů pletiva používaného pro oplocení pozemku, nejběžnějším, 

zdaleka ne však tak účinným proti překonání pachatelem, je pletivo čtvercové. Pletivo je 

možno lehce přeštípnout kleštěmi, přelézt, nebo nadzvednout. Jeho použití je tedy vhodné 

spíše pro prostory jako jsou například sportoviště, parky aj. (viz. obrázek č. 2). [2] 

 

Obrázek 2 – Role čtvercového pletiva [foto autor] 
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4.1.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana, někdy také nazývána objektová, má za úkol ztížit, znemožnit 

nebo dokonce odradit pachatele od neoprávněného vstupu do objektu. Mezi prostředky 

plášťové ochrany patří zárubně, dveře, dveřní zámek, cylindrické vložky, okenní a dveřní 

skla, bezpečnostní skla, ochranné fólie, ale také často opomíjené zdi, podlahy, stropy a další. 

[2] 

Bezpečnostní dveře a zárubně 

Důmyslný dveřní mechanismus společně s bezpečnostními zárubněmi 

(viz. obrázek č. 3) zajišťuje vyšší plášťovou ochranu. Dveře jsou již zajištěny proti vysazení, 

vypáčení, vyražení nebo jinému násilnému vniknutí. 

Obrázek 3 – Bezpečnostní dveře a zárubně [foto autor] 

4.1.3 Předmětová ochrana 

Předmětovou ochranou jsou zajištěny prostory nebo místa, kde jsou uloženy 

či uschovány různé cennosti, které je třeba chránit před neoprávněnou manipulací 

nebo odcizením. Mezi prvky předmětové ochrany patří např. skříňové trezory, účelové 

trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové a kartotéční skříně, příruční pokladničky atd. [2] 
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Trezory skříňové 

Skříňové trezory (viz. obrázek č. 4) můžeme zařadit do kategorie komerčních 

úschovných objektů. Jejich hlavním úkolem je ochrana vlastního obsahu v nich uloženém. 

Konstrukce samotného trezoru je vyráběna z oceli nebo jiných speciálních materiálů, jejíchž 

provedení závisí na účelu použití trezoru. Samotná konstrukce se tak skládá z těla trezoru 

a dvířek, které jsou vybaveny zámkem. [2] 

 

Obrázek 4 – skříňový trezor s elektronickým zámkem [14] 

4.2 Organizační opatření 

Organizační opatření v praxi zahrnuje směrnice pro příchody, odchody a pohyby osob 

v daném objektu, manipulaci s informacemi nebo jinými hodnotami, taktéž klíčové režimy 

či výkon služby ostrahy. Základní myšlenkou organizační ochrany není vytváření 

organizačních opatření, ale zavádění těchto opatření do denního života celého objektu.  

Organizační opatření můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnější opatření pak zahrnují 

již výše zmíněné vstupní a výstupní podmínky do prostoru, do kterého se osoby a vozidla 

dostávají a jak jej opouštějí. Jsou to např. brány, nebo také často opomíjené propusti říček 

a potoků, které protékají objektem, ventilační, kabelové šachty atd.  

Opatření vnitřní zahrnují soubor bezpečnostních směrnic. Zpravidla se tak omezují 

vstupy a pohyby osob po dané oblasti objektu pouze na určené osoby. V případě rodinného 

domu bych mohl mluvit o omezení vstupu a pohybu dětí po pracovně rodičů apod. [3] 
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4.3 Ostraha 

Ostraha je završením celého systému ochrany. Je prováděna strážnými, vrátnými, 

hlídací službou či policisty a závisí na ni celková účinnost ostatních prostředků ochrany. 

Na rozdíl od výše zmíněných typů ochrany (mimo organizační), kde je potřeba vysoká 

počáteční investice, je ostraha náročná spíše na režii, jinými slovy platy. Z důvodu vysokých 

režijních nákladů je proto dobré tento typ ochrany, pro dosažení nejvyšší efektivity, 

kombinovat s dalšími prostředky ochrany. [3] 

4.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) jsou v oblasti 

zabezpečení používány nejkratší dobu. PZTS účinně doplňuje systém MZS, a to hlavně z toho 

důvodu, že její prostředky jsou nejhůře překonatelné. Hlavní předností je pak velmi rychlá 

reakce na pachatelem vyvolané změny a na základě těchto impulsů jsou uvedeny do činnosti 

zásahové síly, které jsou schopny zabránit pachateli v jeho další činnosti. PZTS vyhodnocuje 

a předává informace o dění v chráněném prostoru. Na pachatele má spíše odstrašující účinek. 

PZTS jako celek, je možné rozdělit do následujících čtyř kategorií a to dle prostorového 

zaměření, způsobu předávání poplachového signálu, kategorie rizikovosti a stupně 

zabezpečení chráněného objektu. [3] 

4.4.1 Dle prostorového zaměření 

PZTS lze dle prostorového zaměření dále členit do 5 kategorií. Kombinace níže 

uvedených ochran se nazývá vícestupňová ochrana. Tato vícestupňová ochrana je v prvé řadě 

využívána u objektů se středními až vysokými a vysokými riziky. Jedná se tedy o stupně 

zabezpečení 3 a 4, jak bude ještě dále zmíněno. [3] 

Obvodová ochrana 

V případě narušení obvodu objektu jsou uváděny v činnost prvky obvodové ochrany. 

Obvodem, jak už bylo zmíněno výše, se myslí hranice pozemku, která je vymezena umělými 

či přírodními překážkami. Tyto prvky obvodové ochrany jsou umístěny ve venkovních 

prostorách, a také proto je jejich konstrukce uzpůsobena pro použití vně objektu. [3] 
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Plášťová ochrana 

Úkolem plášťové ochrany je signalizovat změny na plášti objektu, tedy na mechanické 

překážce, kde koncový prvek zaznamenal jakékoliv narušení. [3] 

Prostorová ochrana 

V případě vniknutí nepovolané osoby do chráněného objektu vyhodnocují čidla 

prostorové ochrany pohyb v prostoru, kde se již nacházejí chráněné předměty a jiné 

hodnoty. [3] 

Předmětová ochrana 

Čidla předmětové ochrany jsou uvedena do činnosti při vyhodnocení bezprostřední 

přítomnosti nepovolané osoby v blízkosti chráněného předmětu, neoprávněné manipulaci 

nebo také napadení chráněné hodnoty. Pro tento typ ochrany je typické zabezpečení 

sbírkových předmětů či trezorů. [3] 

Klíčová ochrana 

Čidla klíčové ochrany signalizují změny v místech předpokládaného pohybu 

neoprávněné osoby. Myslíme tím místa, jako jsou např. haly, chodby, schodiště aj. [3] 

4.4.2 Dle způsobu předávání poplachového signálu 

Dle blokového schématu (viz. obrázek č. 5) dělíme poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy podle způsobů předávání poplachového signálu na systémy se signalizací lokální, 

autonomní a dálkovou. [3] 

 

Obrázek 5 – blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [3] 
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PZTS s lokální signalizací 

V případě poplachového stavu (narušení neoprávněnou osobou) je v chráněném 

prostoru a jeho bezprostřední blízkosti spuštěna optická nebo akustická signalizace, případně 

kombinace obou. Hlavní funkce, které plní PZTS s lokální signalizací při potírání trestné 

činnosti, jsou funkce informativní a preventivní. U funkce preventivní se po výrazné 

signalizaci předpokládá útěk pachatele z místa činu, a tím je mu tak zabráněno v dalším 

protiprávním konání. Podobně pak funkce informativní, která umožní pověřené nebo náhodné 

kolemjdoucí osobě pozorovat okolnosti protiprávního jednání např. vloupání a dopomoct 

tak k rychlému chycení pachatele. [3] 

PZTS s autonomní signalizací 

U stálé služby, která je součástí zabezpečeného objektu, se nachází výstup poplachové 

signalizace. Tato služba vyhodnocuje signál, zákrok a umožní přivolání pomoci. Autonomní 

signalizace je nedílnou součástí ústředny PZTS. [3] 

PZTS s dálkovou signalizací 

Výstup PZTS s dálkovou signalizací je vyveden u stálé služby (v tomto případě pultu 

centralizované ochrany), avšak oproti signalizaci autonomní je již majitel s touto službou 

vázán smluvně. Tyto systémy se většinou využívají v objektech, kde není zajištěna přítomnost 

fyzické ostrahy, např. v mimopracovní době. [3] 

4.4.3 Dle kategorie rizikovosti chráněného objektu 

Pro každý typ objektů, je nutné použít odpovídající zabezpečovací zařízení. 

Pro tzv. nízká rizika jsou určena jednoduchá zařízení PZTS, pro rizika střední pak složitější 

prostředky a pro rizika vysoká je již třeba použít profesionálních prostředky PZTS. Existují 

objekty s velmi vysokými hodnotami uchovávaných předmětů a vedle nich také objekty 

s vysokou pravděpodobností napadení. Mezi střední až vysoká rizika (stupeň 3) nebo také 

vysoká rizika (stupeň 4) můžu zařadit např. objekty s historickou hodnotou, jako jsou zámky 

či hrady, pošty, galerie obrazů nebo také výrobny či prodejny léků, zbraní atd. [3] 
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4.4.4 Dle stupně zabezpečení chráněného objektu 

Rozlišujeme 4 stupně zabezpečení chráněného objektu. Každému poplachovému 

zabezpečovacímu a tísňovému systému je tak přidělen stupeň zabezpečení. Stupněm 1 je 

stanovena základní ochrana, stupněm 4 pak ochrana nejvyšší, ta se vyskytuje zcela výjimečně, 

a to například u raketových nebo jaderných zařízení. Valnou většinu objektů řadíme 

do skupiny 1 a 2, stupněm 3 pak označujeme objekty jako např. obchody s klenoty, banky 

či objekty uchovávající dokumenty obsahující přísně tajné informace. V následující tabulce 

č. 1 jsou uvedeny stupně zabezpečení, úroveň rizika a znalosti pachatelů, které umožňují 

překonání těchto zabezpečení. [3] 

Tabulka 1 – Stupně zabezpečení objektu [3] 

Stupeň 

zabezpečení 

Úroveň 

rizika 
Znalosti pachatelů Výbava pachatelů 

1 Nízké Malá znalost PZTS 
Sortiment lehce dostupný, ale 

omezený 

2 
Nízké až 

střední 
Určitá znalost o PZTS 

Základní sortiment, přenosné 

přístroje (např. digitální multimetr) 

3 
Střední až 

vysoké 

Obeznámenost s 

PZTS 

Úplný sortiment a vybavenost 

v oblasti přenosných elektrických 

zařízení. 

4 Vysoké 

Narušitelé mají 

vypracován podrobný 

plán vniknutí 

Kompletní sortiment prostředků a 

zařízení pro náhradu rozhodujících 

prvků v PZTS 

4.4.5 Prvky PZTS 

Jak už bylo zmíněno výše, poplachový zabezpečovací a tísňový systém je skupina 

prostředků umožňujících dálkově, jak akusticky tak i opticky, hlásit dění ve střeženém 

prostoru. PZTS systém můžeme rozdělit na pět základních prvků, kterými jsou, ústředna, 

přenosové prostředky, čidlo, signalizační a doplňková zařízení. Každý z těchto prvků PZTS 
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plní své konkrétní úkoly, přičemž společně tvoří zabezpečovací řetězec (viz. obrázek 6). 

Funkce každého z těchto prvků je podrobněji popsán níže. [3] 

 

Obrázek 6 – zabezpečovací řetězec PZTS (blokové schéma) [3] 

Ústředna 

Ústřednu bychom mohli nazvat mozkem celého systému. Získává informace 

z koncových čidel (detektorů), vyhodnocuje je a dle určeného programu pak konkrétním 

způsobem také realizuje. Přes ústřednu je umožněno napájení celého systému PZTS, jeho 

ovládání a také příprava na následný přenos informací. [3] 

Čidlo 

Zařízení, reagující na fyzikální jevy, tedy změny, ke kterým došlo ve střeženém 

prostoru či objektu. Čidlo, nebo také detektor, vyšle v případě neoprávněného vniknutí 

do objektu, či manipulaci s hlídaným předmětem zprávu nebo signál ústředně, která ho 

vyhodnotí. [3] 

Přenosové prostředky, signalizační a doplňková zařízení 

Hlavním úkolem přenosových prostředků je doprava informací do nebo z místa 

signalizace. Signalizační zařízení pak vyhodnocené informace převádí na patřičný signál, 

tím může být například výstraha či poplach. Zařízení, která pak uskutečňují vybrané speciální 

funkce a ulehčují řízení systému, nazýváme zařízení doplňková. [3] 

4.5 Pulty centralizované ochrany 

V objektech provozovatele jsou umístěny pulty centralizované ochrany (dále jen PCO), 

jejichž úkolem je vyhodnotit přijatý signál od PZTS umístěných v zabezpečeném objektu. 
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Mimo jiné umožnují řízení a audit technického stavu přenosových cest a zařízení. Přenosy 

signálů zprostředkují telekomunikační sítě, rádiový přenos, internet, elektrické rozvodné sítě, 

sítě LAN či GSM/GPRS. Díky těmto sítím, je tak možno zakročit a odvrátit útok na tyto 

systémem chráněné objekty. PCO je vlastně jakýmsi centrem (dispečinkem), kde jsou 

soustředěny veškeré servisní či poplachové informace hlídaných objektů daného okolí. Pulty 

centrální ochrany můžeme z hlediska koncepce rozdělit na systémy autonomní a integrované 

do PC. Oba tyto systémy mají své přednosti, ale také chyby. Záleží tedy pouze na uživateli, 

který ze systémů si vybere. [3] 

Autonomní systémy 

Tyto systémy jsou provozuschopné bez podpory jakýchkoliv dalších zařízení. Jsou 

napájeny ze zdroje a obsahují také zálohovací baterii. V základní výbavě se můžeme většinou 

setkat také s displejem a tiskárnou. Připojeným počítačem je pak zajištěna pohodlnější 

manipulace a mnoho dalších dodatečných funkcí, mezi které můžeme zařadit např. zobrazení 

map okolí či plánů objektů. Jednou z velkých výhod autonomních systémů je také schopnost 

zajištění všech základních funkcí během výpadku napájení ze sítě, a to až na dobu 30 

hodin. [3] 

Systémy integrované do počítače 

Oproti systémům autonomním, vyžadují tyto systémy plnou funkčnost počítače, 

na kterém jsou nainstalovány. Je tedy nutné, aby všechny komponenty počítače byly funkční, 

jak tedy část hardwarová, tak i softwarová. U systémů integrovaných do počítače, je tak 

mnohem obtížnější, při výpadku napájení ze sítě, zajistit dále bezchybný chod. [3] 
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5 Zabezpečení vybraného rodinného domu 

V této kapitole se budu zabývat zabezpečením vybraného rodinného domu. Zmiňuji se 

o lokalitě, kde se dům nachází. V kapitole dále uvádím popis domu a vyhodnocuji cenu aktiv 

uvnitř tohoto objektu. 

5.1 Popis lokality 

První dochovaná informace o existenci obce Horní Suchá sahá až do roku 1305. 

Historický vývoj obce významně ovlivňovala dnes už z velké části vytěžená ložiska černého 

uhlí, která se nacházela pod samotnou obcí. Obec se nachází na území tehdejšího Těšínského 

knížectví a na mapě ji můžeme nalézt mezi městy Havířov, Karviná a Český Těšín. K 31. 12. 

2011 byl počet obyvatel obce Horní Suchá 4685. Rozloha obce činí 9,8 km2 a spadá tak 

do kategorie středně velkých obcí regionu. [15] 

Přesto, že se okolí rodinného domu jeví jako velmi klidné, i zde došlo v minulosti 

k drobným krádežím. V následující tabulce č. 2 uvádím srovnání kriminality za rok 2010 a 

2011 v okrese Karviná, kde se také obec Horní Suchá a vybraný objekt nachází. Vybrané data 

jsem pro přehlednost vynesl také do grafu č. 1. 

Tabulka 2 – Kriminalita v okrese Karviná [6] 

Rok 
 

Násilné činy Mravnostní činy 
Krádeže 

vloupáním 
Krádeže 

2011 

uskutečněno 241 23 535 1104 

objasněno 142 11 74 265 

objasněno [%] 58,92 % 47,83 % 13,83 % 24,00 % 

2010 

uskutečněno 274 23 534 1215 

objasněno 182 13 71 239 

objasněno [%] 66,42 % 56,52 % 13,30 % 19,67 % 
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Graf 1 – Kriminalita v okrese Karviná [6] 

5.2 Popis domu 

Jak už bylo zmíněno výše, rodinný dům, se nachází v relativně klidné oblasti obce 

Horní Suchá. Dům je postaven na pozemku o rozloze 1729 m2, plocha samotného domu je 

pak 115 m2, přičemž jeho celková obyvatelná plocha činí 96 m2. Na pozemku je dále postaven 

také altán s krbem (15 m2) a zahradní domek (20 m2), který slouží jako úschovna nářadí.  

Umístění domu, altánu a zahradního domku v rámci pozemku je zobrazeno na obrázku 

č. 7. Modrou barvou je vyznačena hranice pozemku, zelenou pak samotný dům, červenou 

zahradní domek (dále jen ZD) a žlutou altán. Na obrázku můžeme vidět, že s domem sousedí 

také další objekt, a to na jižní hranici pozemku. 

 

Obrázek 7 – Mapa pozemku se zanesenými zvýrazněními [7] 
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Pozemek je oplocen dřevěným plotem o výšce 120 cm a je možné na něj vstupovat 

ve dvou místech, a to hlavní příjezdovou cestou nebo zadní brankou. Zadní branka, vedoucí 

na sousední pole, ovšem slouží pouze pro pěší. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, 

nedisponuje tak ani sklepem, ani podkrovím. Do prvního, a také jediného nadzemního podlaží 

domu, můžeme vstupovat pouze jedním vchodem, a to hlavními dveřmi. Do domu je možno 

přistupovat i garáží, balkónem či zadními dveřmi ze zahrady, všechny tyto vstupy však 

neumožňují přístup zvenčí, bez předchozího odemčení zevnitř. Mimo plechová garážová vrata 

je celý objekt osazen plastovými dveřmi a okny. Typově stejnými dveřmi i jedním oknem je 

vybaven také zahradní domek, jehož vchod je orientován směrem k rodinnému domu. Stejně 

tak, jako vstupní dveře do domu, tak jsou i dveře do zahradního domku vybaveny 

cylindrickou vložkou.  

5.2.1 Zhodnocení aktiv v objektu 

V následující kapitole uvádím výčet aktiv (viz. tabulka č. 3), tedy předmětů či jiných 

hodnot, které je třeba v objektu chránit před neoprávněnou manipulací, poškozením 

či odcizením. Pojem aktiva představuje různé předměty, do kterých se řadí např. automobil, 

elektronika, ale také data obsažená v počítačích, mající mnohdy větší hodnotu než počítač 

samotný. 

Tabulka 3 – Aktiva v objektu 

Obývací 

pokoj 

Dětský 

pokoj 1 

Dětský 

pokoj 2 
Ložnice Garáž Zahradní domek 

Televize 

Samsung 

10 000,- 

Notebook 

acer 

10 000,- 

Notebook 

HP 

10 000,- 

Šperky 

8400,- 

Automobil Kia 

300 000,- 

2x lodě nafukovací 

25 000,- 

2x lodě laminátové 

10 000,- 

DVD 

přehrávač 

5000,- 

Pianino 

Petrof 

24 000,- 

Televize 

LG 4600,- 

Koncertní 

kytara 

26 000,- 

Sekačka 

s pojezdem 

22 000,- 

Strunová sekačka 

11 000,- 

Motorová pila 

10 000,- 

∑				= 476 000 Kč 
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Celkovou hodnotu aktiv v objektu jsem vyčíslil na 476 000 Kč. Mezi aktiva, 

která nemají žádnou finanční hodnotu, ale mají bezpochyby pro majitele domu hodnotu 

citovou, musím zařadit jeho rodinné fotografie. Aby byly náklady na zabezpečení objektu 

efektivní a optimální, neměla by cena instalovaného zabezpečení překročit 10-15% z ceny 

aktiv, z toho vyplývá, že náklady na zabezpečení tohoto domu by se měly pohybovat přibližně 

v rozmezí 47 600 – 71 400 Kč. 

  



22 
 

6 Analýza rizik 

V následující kapitole se budu věnovat analýze rizik. Vybral jsem si dvě metody. 

Provedu analýzu souvztažnosti a také analýzu příčin a následků poruch (FMEA). 

6.1 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti zkoumá možné vazby mezi jednotlivými riziky. Cílem metody je 

vyhledat a hodnotit rizika. Metoda je vhodná pro hodnocení celých objektů, v našem případě 

tedy rodinného domu. [4] 

Po sběru dat následuje fáze analýzy a to konkrétně identifikace rizik jak je uvedeno 

v tabulce č. 4. Z tabulky vyplývá, které rizika se vzájemně ovlivňují. V případě, že např. 

riziko 1. ovlivňuje riziko 2., zapíšeme do tabulky 1, v opačném případě pak 0. Takto se 

dotazujeme, dokud není celá tabulka vyplněná. Po vyplnění tabulky jsem byl schopen 

vypočítat součty řádků a součty sloupců. Výsledkem tedy byla ∑Kar a ∑Krb. 

Tabulka 4 – Identifikace rizik 

 Rb Ra 

 Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑Kar 

1 Přelezení plotu x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 Neuzamčení dveří domu 0 x 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 Neoprávněný vstup na pozemek 1 0 x 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 

4 Vyražení dveří 1 1 0 x 0 0 1 0 1 0 1 1 6 

5 Rozbití oken 1 0 1 0 x 0 1 0 1 0 1 1 6 

6 Rozbití okna ZD 1 0 1 0 0 x 1 0 1 0 1 1 6 

7 Přestříhání pletiva plotu 0 0 1 0 0 0 x 0 1 0 1 0 3 

8 Krádež majetku 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 0 10 

9 Selhání ústředny PZTS 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 1 

10 Vypáčení dveří ZD 1 1 1 0 0 0 1 0 1 x 1 1 7 

11 Selhání čidel PZTS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 0 2 

12 Podhrabání plotu 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 x 3 

 ∑Krb 6 3 6 1 1 1 6 2 9 1 9 6  
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Dle následujících vzorců (1) a (2) jsem provedl výpočet koeficientů Kar a Kpr a výsledky 

zobrazil v tabulce č. 5. [4] 

Kar = [(ΣKar/(x-1)] x 100 [%]     (1) 

Krb = [(ΣKrb/(x-1)] x 100 [%]     (2) 

Tabulka 5 – Určení koeficientů rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kar [%] x 9 9 45 55 55 55 27 91 9 64 18 27 

Kpr [%] y 55 27 55 9 9 9 55 18 82 9 82 55 

Za použití vzorců (3) a (4) jsem vypočítal osy matice (O1 a O2). Pomocí těchto os jsem 

tedy rozdělil graf na 4 kvadranty, které představují závažnost zmíněných rizik. Spolehlivost 

systému jsem stanovil na s = 80%. Pro výpočet je nutné také zjištění minimálních 

a maximálních hodnot Kar a  Kpr. Minimální hodnoty jsou v tabulce vyznačeny červenou 

barvou, maximální pak barvou modrou. Po vypočtení obou os, jsem je následně společně 

s body z tabulky 5 vynesl do grafu č. 2 [4] 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) / 100] · s [%]            (3) 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) / 100] · s [%]            (4) 

Výpočet svislé osy O1 dle vzorce (3): 

O1 = 100 – [(91 – 9) / 100] · 80 = 34,4% 

Výpočet vodorovné osy O2 dle vzorce (4): 

O2= O2 = 100 – [(82 – 9) / 100] · 80 = 41,6% 
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Graf 2 – Matice rizik vytvořená analýzou souvztažnosti 

Tabulka 6 – Závažnost rizik podle kvadrantů [4] 

Závažnost rizik v kvadrantech 

I. Kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Kvadrant Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 

Vyhodnocení analýzy 

Dle tabulky č. 6, můžeme jako primárně a sekundárně nebezpečná rizika, tedy ta rizika, 

která leží v I. a II. kvadrantu, označit jako nejzávažnější. Jedná se o riziko přelezení plotu, 

neoprávněný vstup na pozemek, přestříhání pletiva plotu, selhání ústředny a čidel PZTS 

a podhrabání plotu. Těmto rizikům je nutné se věnovat.  
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza příčin a následků poruch (dále jen FMEA) je založena na rozboru příčin poruch 

a jejich následků. Metoda je určená pro hodnocení jednoduchých poruch, které by mohly vést 

k havárii, není však určena pro kompletní a vyčerpávající výčet všech poruch. Metoda 

vychází ze vzorce (5) a její parametry jsou uvedeny v tabulce č. 7. [4] 

= × ×      (5) 

Legenda: [4] 

R – míra rizika P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závaznost následků H – odhalitelnost rizika 

Tabulka 7 – Parametry metody FMEA [4] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt a škoda, úraz s pracovní 

neschopností 

11-50 Mírné riziko 3 
Střední delikt, vyšší škoda, úraz 

s převozem do nemocnice 

51-100 Nežádoucí riziko 4 
Těžký delikt, vysoká škoda, těžký úraz 

s trvalými následky 

101-123 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 Bezvýznamné riziko 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Akceptovatelné riziko 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Mírné riziko 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nežádoucí riziko 4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 Nepřijatelné riziko 5 Neodhalitelné riziko 
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V následující tabulce č. 8 jsem si stanovil rizika, určil pravděpodobnost (P) jejich 

vzniku, odhalitelnost rizika (H) a také závažnost následků (N). Pomocí výše zmíněného 

vzorce (5) jsem vypočetl míru rizika (R), podle které jsem taky následně celou tabulku 

seřadil, od nejzávažnějších až po bezvýznamná rizika. V další části tabulky jsem za využití 

Paretova principu 80/20 zjistil, se kterými riziky je nutné nadále pracovat a navrhnout pro ně 

nápravná opatření. V tabulce jsou tato rizika označena tučně písmem. Z této tabulky jsem 

následně vytvořil Paretův diagram s Lorenzovou křivkou (viz. graf č. 3), ve kterém jsem, 

mimo jiné, vyznačil také zaokrouhlenou hodnotu 80,5, která dělí rizika podle kumulativních 

četností. Nápravná opatření je třeba udělat pro rizika 1-6. 

Tabulka 8 – Jednotlivá rizika vypočtena pomocí metody FMEA 

Pořadí Riziko P N H R 
Paretův princip 

80/20 [%] 

kumulativní 

četnost [%] 

1 Přelezení plotu 5 4 3 60 24,39 24,39 

2 Neuzamčení dveří 4 3 3 36 14,63 39,02 

3 Překonání zámku dveří 2 3 5 30 12,20 51,22 

4 Vyražení dveří 3 4 2 24 9,76 60,98 

5 Rozbití oken 4 3 2 24 9,76 70,73 

6 Rozbití okna ZD 4 3 2 24 9,76 80,49 

7 Přestříhání pletiva plotu 4 2 2 16 6,50 86,99 

8 Vysazení dveří 3 4 1 12 4,88 91,87 

9 Selhání ústředny PZTS 1 4 2 8 3,25 95,12 

10 Vypáčení dveří ZD 3 2 1 6 2,44 97,56 

11 Selhání čidel PZTS 1 4 1 4 1,63 99,19 

12 Podhrabání plotu 2 1 1 2 0,81 100,00 

∑ 246 100 
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Graf 3 – Paretův diagram 

Vyhodnocení analýzy 

Za použití metody FMEA, Paretova diagramu a Lorenzovy křivky jsem vyhodnotil 

nejzávažnější rizika. Při návrhu nápravných a bezpečnostních opatření se tedy budu zajímat 

hlavně o tato rizika: Přelezení plotu, neuzamčení dveří, překonání zámku dveří, vyražení 

dveří, rozbití oken v domě i zahradním domku. 
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7 Inovativní návrh zabezpečení rodinného domu 

V následující kapitole se zabývám inovativním návrhem zabezpečení, tedy novým 

zabezpečením rodinného domu. Jak jsem již zmínil výše v kapitole 3.2.1., celková cena 

zabezpečení by neměla přesáhnout 10-15% z celkové hodnoty aktiv. Navrhnu tedy 

zabezpečení, jejichž cena se bude pohybovat přibližně v rozmezí 47 600 – 71 400 Kč. 

Po zhodnocení současného stavu organizačních opatření jsem se rozhodl, že nebudu žádná 

nová organizační opatření navrhovat. Fyzickou ostrahu domu jsem pak řešil připojením PZTS 

na PCO, proto tak nebudu v návrhu počítat ani s akustickou signalizací. 

Dle normy ČSN EN 50131-1 a oborových předpisů pojišťoven můžeme prvky 

zabezpečení rozdělit do čtyř stupňů (viz. tabulka č. 9). Dle tabulky tedy rodinný dům spadá 

do kategorie objektů, kde hrozí nízké riziko, a proto jsem se rozhodl dům vybavit prvky 

stupně zabezpečení 1. [5] 

Tabulka 9 – Stupně zabezpečení [5] 

Stupeň 1 Nízké riziko Garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovny 

Stupeň 2 Nízké až střední riziko Komerční objekty 

Stupeň 3 Střední až vysoké riziko Zbraně, ceniny, informace, narkotika 

Stupeň 4 Vysoké riziko Objekty národního a vyššího významu 

7.1 Zabezpečení prvky MZS 

Jako první překážkou pro pachatele bývají zpravidla MZS obvodové ochrany. V našem 

případě by byla vhodná výměna stávajícího plotu o výšce 120 cm, který plní spíše estetickou 

funkci, za plot o výšce alespoň 180 cm. Výše nákladů na výměnu takového plotu kolem 

celého pozemku by se však vyšplhaly velmi vysoko, až na 400 000 Kč. Vzhledem 

k charakteru lokality bych tuto výměnu nedoporučoval. Budu se tedy zajímat hlavně o prvky 

předmětové ochrany.  

Jak už jsem zmínil výše, v domě se nacházejí také drobné cenné předměty. Šperky 

a také rodinné fotografie majitele, které je nutné před neoprávněnou manipulací, poškozením 

či zcizením chránit. Pro tento případ bych doporučil koupi nábytkového sejfu Yale 

YL200STAND-E firmy Enprag (viz. obrázek č. 8). 
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Yale YL200STAND-E je nábytkový sejf s tloušťkou stěny pláště 2 mm a tloušťkou 

dveří o rozměrech 4 mm. Rozměry úložného prostoru jsou 192 x 475 x 295 mm 

(výška x šířka x hloubka). Díky těmto rozměrům je sejf ideální např. pro uschování 

notebooku.  Je osazen elektronickým zámkem, který umožnuje nastavit 3 až 8-místný PIN 

kód. Dále je vybaven LCD displejem s modrým podsvětlením. Sejf má také předvrtané 

otvory, pro uchycení do podlahy nebo stěny. [13] 

 

Obrázek 8 - Nábytkový sejf Yale YL200STAND-E [13] 

7.2 Zabezpečení prvky PZTS 

Dalším typem ochrany je zabezpečení prvky PZTS. Tento typ ochrany bude 

v tomto rodinném domě klíčovým, proto mu budu věnovat zvýšenou pozornost. Základem 

každého systému PZTS je ústředna. V našem případě volím použití ústředny JA-83K firmy 

Jablotron (viz. obrázek č. 9) obsahující moduly JA-82Y a JA-82R. K této ústředně jsou 

připojeny bezdrátové klávesnice JA-81F, která slouží k ovládání a naprogramování systému. 

Základem systému je deska ústředny JA-83K. Ta má 4 drátové vstupy a lze ji doplnit 

o další rozšiřující moduly jako například GSM komunikátor JA-82Y, pomocí kterého 

ústředna komunikuje s PCO nebo také předává uživateli poplachové zprávy. Umožnuje také 

dálkový přístup přímo z klávesnice telefonu. Dalším modulem, který využijeme 

při zabezpečení domu je modul rádiový (JA-82R). Tento modul je schopen se naučit až 50 

bezdrátových detektorů JA-8x a RC-8x. Součástí ústředny je také zálohovací akumulátor. 
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Jednotlivé části objektu můžeme rozdělit do tří okruhů (A, B, C). Ústředna umožňuje zastřežit 

buď okruh A, okruh A i B (nebo pouze B), ale také celý systém tzn. A, B i C současně. [10] 

Celý systém jsem rozdělil do tří okruhů (A, B, C). V okruhu A bude zahrnut zahradní 

domek, v okruhu B pak garáž společně s chodbou u vstupních dveří, v okruhu C pak obytná 

část domu. Toto rozdělení umožní zastřežit zahradní domek zvlášť i za přítomnosti obyvatel 

v rodinném domě, zajistit garáž a chodbu u vstupních dveří například v noci, když obyvatelé 

spí a nebo zastřežit celý objekt také během nepřítomnosti obyvatelů. 

Aby byla aktivace či deaktivace zastřežení lehce ovladatelná pro každý okruh zvlášť, 

navrhuji umístit bezdrátové klávesnice do chodby, garáže a také zahradního domku. U čidel, 

která snímají prostor s umístěnou klávesnicí, je třeba nastavit příchodové a odchodové 

zpoždění. Osoba tak má čas po vstupu prostor odstřežit a po odchodu ho zase zastřežit aniž by 

čidlo vyvolalo okamžitou reakci a ústředna vyhlásila poplach. 

 

Obrázek 9 -  Pohled dovnitř ústředny JA-83K [10] 

Bezdrátová klávesnice JA-81F (viz. obrázek č. 10) umožnuje ovládání a nastavení 

systému a mimo jiné obsahuje také vstup pro dveřní detektor. Komunikační dosah uváděný 

výrobcem je až 100 m při přímé viditelnosti. Rozměry klávesnice jsou 120 x 130 x 30 mm. 

Průměrná výdrž baterie, při maximální aktivaci 2x denně a nezapojeném dveřním detektoru, 

dosahuje cca 2 let. [9] 
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Z toho důvodu, aby nemuseli majitelé domu nosit spolu s klíči další prostředky 

na aktivaci či deaktivaci systému v domě (dálkové ovládání, karty, čipy), volím variantu 

pomocí bezpečnostního kódu. Všichni obyvatelé domu budou používat stejný kód 

pro zastřežení i odstřežení objektu. Jedinou nevýhodu vidím v nutnosti zapamatování tohoto 

kódu. 

 

Obrázek 10 – Bezdrátová klávesnice JA-81F [9] 

Dalšími důležitými prvky v PZTS jsou také detektory. Protože se v objektu při stavbě 

nepočítalo s těmito systémy, bylo by vedení kabeláže pro majitele jak časově tak i finančně 

náročné, proto jsem volil variantu bezdrátových čidel opět od firmy Jablotron.  

JA-80P bezdrátový PIR detektor pohybu osob (viz obrázek č. 11) pokryje až 112 m2 

plochy podlahy. Rozměry detektoru jsou 110 x 60 x 55 mm a hmotnost 100g. Za použití 

digitální analýzy je zaručena vysoká odolnost vůči planým poplachům (lze nastavit odolnost 

ve dvou stupních). JA-80P je určen k detekci osob v interiéru objektu. Za použití dalších 

čoček lze upravit jeho detekční charakteristiku. Typická životnost baterie je přibližně 3 roky. 

Výrobce doporučuje tento detektor instalovat 2,5 m nad podlahou. Při použití standartní 

čočky je úhel detekce 120 ° a délka záběru 12 m. Čidlo umožnuje nastavit příchodové 

a odchodové zpoždění. Komunikační dosah tohoto čidla je při přímé viditelnosti 300 m. 

Jelikož bude toto čidlo umístěno v zahradním domku a to přibližně ve vzdálenosti 35 metrů, 

bude tento dosah dostačující. [8] 
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Obrázek 11 - JA-80P bezdrátový PIR detektor pohybu osob [8] 

JA-86P bezdrátový dvouzónový PIR detektor k detekci pohybu osob v interiéru objektu. 

Vyšší odolnost vůči planým poplachům způsobeným domácími zvířaty je zajištěna 

dvouzónovou detekcí. Rozměry čidla jsou 180 x 60 x 55 mm, podobně jako u předchozího 

čidla JA-80P má tento detektor s použitím základní čočky úhel detekce 120 ° a délku záběru 

12 m. Taktéž komunikační dosah činí při přímé viditelnosti cca 300 m. Výrobce doporučuje 

tento detektor instalovat 1,2 m nad podlahou Životnost baterie je při typických podmínkách 

až 3 roky.  Toto čidlo volím proto, že se po rodinném domě pohybují 2 kočky a 3 psi. 

Detektor je zobrazen na obrázku č. 12. [12] 

 

Obrázek 12 - JA-86P bezdrátový dvouzónový PIR detektor [12] 
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JA-85B bezdrátové čidlo rozbití skla o rozměrech 88 x 46 x 22 mm a hmotnosti 60g 

(viz. obrázek č. 13), vyhodnotí rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť objektu. Detektor 

reaguje na specifický zvuk roztříštění skla (včetně skel potažených laminátovou fólií) 

provázené změnou tlaku a to až do vzdálenosti 9 m. Komunikační dosah detektoru je 100 m 

a výdrž baterie, podobně jako u všech výše zmíněných čidel, až 3 roky. [11] 

 

Obrázek 13 - JA-85B bezdrátové čidlo rozbití skla [11] 

Rozmístění prvků PZTS v domě i rodinném domku je zobrazeno na obrázku v příloze 

č. 1. Mimo jednotlivé detektory a trezor je na obrázku také zřetelně vidět umístění ústředny. 

Umístění ústředny na tomto místě jsem volil z toho důvodu, aby nebylo možné při vstupu 

jednoduše vyřadit ústřednu z provozu a tím i celý PZTS. Ústředna je tedy umístěna 

na chráněném místě v domě. Do tohoto inovativního návrhu jsem nezahrnul venkovní prvky 

PZTS, hlavně z důvodu ceny. Tyto prvky lze ale v budoucnu bez problémů doinstalovat. 

7.3 Zhodnocení nákladů na zabezpečení 

Do následující tabulky č. 10 jsem vynesl všechny prvky zabezpečení, jejich počet 

a ceny. Celková suma se v případě tohoto návrhu zabezpečení dosáhla 42 760 Kč. Do celkové 

ceny není zahrnuta výměna baterií v bezdrátových prvcích PZTS, měsíční poplatek za PCO 

(v průměru 500 Kč měsíčně) a také celková cena neobsahuje montáž. Firma Jablotron sice 

montáž provádí, ale pouze do 50 km od Jablonce nad Nisou. Proto majiteli doporučuji obrátit 

se například na firmu  Kaňák - bezpečnostní systémy. Tato firma provádí montáže 

v Moravskoslezském kraji. Další variantou je pak montáž svépomocí. 
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Tabulka 10 – Zhodnocení nákladů na zabezpečení 

Prvky MZS Počet kusů Cena v Kč vč. DPH 

Sejf Yale YL200STAND-E 1 3 834 

Prvky PZTS   

Ústředna JA-83K 1 2 640 

Klávesnice JA-81F 3 8 712 

Modul GSM JA-82Y 1 6 996 

Rádiový modul JA-82R 1 3 024 

Detektor JA-86P 8 14 784 

Detektor JA-85B 1 1 188 

Detektor JA-80P 1 1 582 

Celkem 42 760 
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8 Závěr 

V této práci jsem se věnoval zabezpečení rodinného domu a všemi souvisejícími 

aspekty. Nejdříve jsem uvedl vybranou právní úpravu a normy související s ochranou 

rodinného domu a dále se věnoval prostředkům fyzické ochrany objektu. 

V části praktické jsem pak zhodnotil současný stav objektu a popsal lokalitu, ve které se 

dům nachází a za pomocí prvků mechanických zábranných systémů a poplachových 

zabezpečovacích systémů jsem navrhnul inovativní zabezpečení tohoto domu. Toto inovativní 

zabezpečení jsem navrhoval s ohledem na hodnotu chráněných aktiv v domě. Celková suma, 

která by byla dle mého návrhu investována do zabezpečení, překonala mé předpoklady. 

Přestože se dle mého názoru nejedná o zanedbatelnou částku, domnívám se, že zvýšení 

kvality ochrany objektu, by bylo přínosné, a to hlavně kvůli ceně uchovávaného majetku. 

Po konzultaci s majitelem objektu s navrženými změnami souhlasil a navržená opatření 

postupně aplikuje dle svých finančních možností.  

Pro přehlednost práce jsem jednotlivé části doplnil tabulkami, obrázky a názornými 

grafickými popisy. 
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