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Revoluční řešení ZABEZPEČENÍ bytových domů … čistota, bezpečnost, pořádek 
 

Tento unikátní projekt je zaměřen na organizačně-technické zabezpečení ochrany osob a majetku v obytných 

domech hromadné bytové výstavby. Je výborným příkladem partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Základem projektu je technické řešení, které přináší efektivní a účinnou kontrolu vstupu osob do obytných domů 

a také nové způsoby pro technickou správu domů. 

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé bytových domů, kde se projevují různé formy kriminality a dosavadní 

řešení nebyla dostatečně účinná. 

Projekt vychází z nejčastěji se vyskytujících trestných činů a přestupků spojovaných s bydlením v bytových 

domech. 

Trestná činnost se často přesouvá z ulic přímo do panelových domů. Množství násilných trestných činů je 

páchaných ve výtazích nebo na chodbách přímo před byty nájemníků.  
 

 
 
Hranice bytového domu nejsou zákonem přesně definovány, na rozdíl od jiných forem soukromých 
pozemků např. rodinný dům, administrativní budovy či průmyslové objekty.  

 v mnoha případech se hovoří o společných prostorech domu jako o veřejně přístupném prostoru 
 práva obyvatel / vlastníků bytů a policie nejsou v případě neoprávněného vstupu do společných 

prostor bytového domu jasné  
 
Kromě práv máme i povinnosti a jednou z nich a je povinnost chránit si svůj majetek a zdraví před 
možným poškozením, což vyplývá z § 415 zákona. Občanský zákoník: "Každý je povinen počínat si tak, 
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí." 
Často nepomůže ani policie! Její jednání musí být v plném souladu se všemi platnými právními předpisy, 
které nám zaručuje demokratická společnost.  
 

 
 
Proč se tímto zabýváme? 
 
Nejčastěji kriminální, přestupkové a trestné činy ohrožující obyvatele domu hromadné bytové výstavby na 
majetku a zdraví: 
 

• majetková trestná činnost 
• násilná trestná činnost 

• loupežné přepadení, krádeže vloupáním a s tím související 

otázky nepřizpůsobivých a neoprávněných osob (anonymních 

osob) 

• vandalismus, nefunkční zvonky, vratný nebo telefony 

• fyzické a verbální napadení 

• nedovolené vniknutí do společných prostor domu  

(např. bezdomovci, kteří hledají místo na přenocování, 

narkomani ...) 

• distribuce drog a užívání drog 

 

Cílem projektu je eliminovat trestné činy, násilí, finanční ztráty, latentní kriminalitu a vytvořit co možná 

nejúčinnější systém spolupráce relevantních subjektů, který zajistí nejen rychlé předávání informací, ale hlavně 

vytvoří účinnou pomoc i potřebnou osvětu. Projekt obsahuje i doplňkové programy. 
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Neoprávněné vstupy !!!!  
 

Nebytové domy jsou často anonymním prostředím  bez 

možnosti adekvátní kontroly dodržování práv a povinností jeho obyvatel. 

Vymahatelnost práva v takovém anonymním prostředí se stává velmi 

složitou! Anonymita a lhostejnost lidí jsou největší hrozbou pro jejich 

bezpečnost. 

 

Od začátku se držíme zásady, že potenciálního pachatele  
je třeba držet co nejdál,  to  znamená, že  je třeba zastavit  
ho už u hlavní  brány a ne až u dveř í  do bytu.  Hlavní či 

zadní vchod, výtahy a schodiště jsou ty prostory, které mají vytvořit 

hranici mezi společným vlastnictvím a vnějším světem.  

 

Velká bezpečnostní mezera  je u starších analogových systémů. Častokrát se stává, že dveře jsou 

odblokovány neznámým osobám bez možnosti zjistit, kdo tak učinil.  
 

 

Důkazem toho je i neoprávněný vstup do bytového domu přes zabezpečené dveře, ke kterému nejčastěji dojde tak, 

že spolu se vstupující nebo vystupující osobou se dostane do domu i nežádoucí host. Hodně krát je na příčině 

lidská lhostejnost a nezodpovědnost a právě zde se prověří význam další bezpečnostní zóny (vnitřní dveře, výtah). 

Čím více překážek má zloděj v cestě, tím je naše ochrana účinnější. Každá zábrana vyžaduje finanční investici. 

Návratnost oproti vykradení bytu je jednoznačně ve prospěch těchto investic. 

 

Důležitou částí projektu je naučit zástupce vlastníků a správců bytových domů dlouhodobě a efektivně 
využívat instalované technické zařízení jako záruku zlepšování bezpečnostní situace. Můžeme mít kvalitní 
technické zařízení, propracované organizační opatření, ale pokud selhává člověk jako opěrný pilíř, dochází 
k znehodnocení vynaloženého úsilí a finančních prostředků. 
 

 

 

Máme řešení, které nám pomůže tomu předejít! 
 

Komunikační, přístupové a zábranové systémy byly přizpůsobeny podmínkám náročného provozu s vysokou 

frekvencí pohybu osob, nešetrným zacházením a předpokladem fyzických útoků, zařízení poskytují velmi důležité 

a cenné informace nezbytné pro správu domu, korektní určování, omezení užívání neplatičům a eliminování 

poškozování prostor.  

Ochrana dat  je jednou z podmínek.  
- přístup k datům má pouze odpovědná osoba pověřená jejich správou. 

- pokud si obyvatel plní své zákonné povinnosti vůči ostatním vlastníkům bytů, není důvod narušovat jeho     

anonymitu.  
 

 
Co chceme dosáhnout? 
 

 zvýšení bezpečnosti obyvatel domu  
 snížení nedostatků dveří (mechanické části) 
 snížení anonymity v domě (možnost kontroly) 
 snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorech domu (sklepy, chodby) 
 snížení rizika poškozování zařízení domu (včetně technických prostředků požární vybavenosti)  
 zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorech domu 

 

Nedostatky klasického mechanického zámku: 

• vlivem počasí se dveře nezavírají 

• mechanické části se opotřebovávají 

• nezbytné jsou časté nákladné opravy 

• zalomený klíč nebo poškozen zámek 

• snadný přístup k duplikátem 
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ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  PRVKY 
 

Zábrana a elektromagnetický zámek 
Praxí jsme se přesvědčili, že zasunovací prvek - elektrický zámek, musí mít pevnou konstrukci a nesmí obsahovat 

mnoho mechanických částí a musí umožňovat signalizaci stavu dveří. 

Identifikace vstupujících osob 
Jedním z velmi významných technických prvků celého projektu je přístupový systém, který zajišťuje velmi 

důležitou identifikaci osob oprávněných vstupovat a pohybovat se v domě. 

Adresní komunikace s návštěvou 
Digitální komunikační systém DDS v domě je velmi důležitý pro pro komunikaci s návštěvníky, zajištění 

kontrolovaného vstupu návštěv do objektu z bytu a adresní otevírání z bytu. 

Monitorování jako doplňující  svědek 
Monitorování a zaznamenávání událostí v digitální podobě má výhodu v tom, že obraz z různě umístěných kamer 

je zaznamenán pouze v případě, pokud v zorném poli kamery dochází k pohybu 
 

 
Elektromagnetické zámky 
 
Patří mezi klíčové části vstupního systému, protože představují prvotní zábranu vstupu nepovolané osoby a 

zároveň poskytují mnohé výhody pro bezpečný únik osob v případě nouzové situace na únikové cestě. 

 jsou bez mechanických částí a proto je zaručena jejich dlouhá životnost a vysoká spolehlivost při 

frekventovaném otevírání dveří 

 instalují se na vnitřní stranu dveří,  

čímž jsou chráněny před odcizením a poškozením  

 vysoká odolnost - odolávají prudkým nárazům a zabezpečovací síla  

jednoho zámku je 300 kg až 400 kg 

 možnost instalace dvou a více elektromagnetických zámků na dveře,  

čímž se dosáhne vyváženost zabezpečovací síly 

 zlepšení funkčnosti samozavírače, protože tělo zámku a nárazová  

plotýnka mají schopnost samo-přilnutí,  

pohyblivé křídlo dveří se přitáhne a dveře dokonale zajistí. 

 poskytují kontrolu a signalizaci stavu dveří (otevřeno / zavřeno)  

 u neuzavření v časovém limitu je vyvolán poplach o snížené bezpečnosti 

 násilné otevření zámek nepoškodí a vyvolá poplach 

 vhodné na různé typy dveří a vrat, dveře  líp těsní a nebouchají 

 zajištění kontejnerových stání 

 svými vlastnostmi vyhovují předpisům o zabezpečení únikových cest dle  

příslušného zákona ČNR č. 314/2001 Z.z. o ochraně před požáry. 

Přičemž nynější zamykání únikových a jednovchodový dveří je protizákonné. 

 v případě výpadku proudu jsou dveře automaticky odblokovány, tak jak to ukládá zákon                                                               

 na otevírání v nouzi z vnitřní strany dveří se používá nouzové tlačítko 

Při častém a nežádoucím výpadku elektrického proudu, napájení EMZ je možné zajistit pomocí zálohových 

zdrojů. Tyto jsou schopny dodávat potřebnou elektrickou energii cca. 11,5 hodin (doba pro zálohování 1 dveří s 2 

nainstalovaným EMZ.   

 
Dveřní lišta - MADLO 
 

Je to dveřní lišta s madlem a elektromagnety, která nabízí moderní technologii 

pro magnetické uzamykání. Zabezpečovací síla jednoho zámku je v takovém 

případě až 400kg. 

Slouží pro povrchovou montáž EMZ na nové dveře, které nebyly předpřipravené 

od výroby na tento systém bez vážného zásahu do komor dveří. 
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Přístupové systémy s identifikací 
 

 kontaktní i bezkontaktní systém 

 jednoduchá manipulace i pro děti a starší obyvatele domu 

 otevírání dveří je pohodlné, rychlé a neanonymní 

 vysoká odolnost 

 identifikace osob procházejících přes vchodovou bránu 

 události a jejich zpětná analýza 

 zamezení vstupu nepovolených osob 

 kontrola dodavatelských a servisních firem (úklid, výtahový  servis a pod.) 

 stěhování - aktivace a reaktivace 

 nežádoucí host nezůstane bez povšimnutí 

 možnost hlasování 

 možnost vyhledat majitele ztraceného identifikátoru 

 jeden identifikátor lze použít i na ostatní vchody 

 identifikátor neobsahuje žádné osobní údaje 

 databáze až 1800 událostí a 900 identifikátorů v jedné OJ (3000 na požádání) 

 

 

Kontrola používání výtahů  -  po nainstalování mohou používat výtah pouze osoby 

vlastnící identifikátor. Pomáhá to snížit neefektivní investice na jejich opravu, znemožňuje jejich 

používání neoprávněným osobám (vandalům), případně i neplatičům.  

Omezení užívání výtahu má za následek eliminování znečišťování výtahu, předcházení páchání 

trestných činů ve výtahu, kontrola užívání výtahu, snížení nákladů na provoz výtahu (úspora el. 

energie, nižší opotřebení, nižší náklady za opravy) 

V případě že po vstupu zjistíme jeho poškození, tak tento stav nahlásíme pomocí vandal tlačítka a 

získáme tak indicii o problémové osobě.  

 

Programování  
 

 lokální – PC 

 vzdálené - GSM, internet, aktualizace databáze pomocí přenosového čipu 
 

 

Digitální dorozumívací systém 
 

 vysoká odolnost 

 otevírání je adresní 

 neumožňuje zvonit více obyvatelům najednou 

 možnost telefonovat z bytu do bytu - interkom 

 bez možnosti odposlechu 

 funkce bytového zvonku 

 kontrola provozu systému 

 jednoduchá a levná výměna jmenovek 

 možnost instalovat několik vrátných v systému  

(přední / zadní vchod, oboustranná kontrola dveří) 

 max. čtyři telefony v bytě 
 možnost zapojit videovrátného 

 
 
 

Monitorování 
 

 podporuje a doplňuje bezpečnostní systém 

 vzbuzuje respekt hned po instalaci 

 anonymní resp. "Doplňující" svědek 

 nahrazuje lidský faktor 

 vhodné všude tam, kde dochází k páchání přestupků a trestných činů 

 nutné přísné dodržování zákonných postupů s ohledem na zákon o ochraně  

osobních údajů při zavedení a provozování 

 odhalení vandalů, podezřelých osob a lidské nezodpovědnosti 
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Oprávněné vstupy 
 
Technické prvky využívané v projektu umožňují přístup i pro jiné oprávněné osoby: 

 policie (dům pod zvýšeným dohledem policie) 

 rychlá zdravotnická pomoc 

 hasiči 

 dodavatelé energií 

 havarijní služby 

 odvoz odpadů 

 výtahový technik 

 uklízečky 

 poštovní doručovatel 
 
 

Správa bytového domu 
 
Pro správu bytového domu jsou informace a údaje získané z přístupového systému velmi cenné, protože 

napomáhají: 

 snižovat náklady za užívání společných prostor domu 

 odhalovat nezvané hosty 

 bojovat proti neplatičům 

 udržovat pořádek 

 zvyšovat bezpečnost 

 kontrolovat dodavatelské firmy 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                    

Váš dodavatel bezpečného bydlení 
 

www.bezpecnebydleni.eu 
bb@bezpecnebydleni.eu 

+420 739 053 550 


