
    otázka

01Mechanické zábranné systémy  
(dveře, zámky, cylindrické vložky,  
kování atd.), se zařazují  
do tzv. RC tříd 1 až 6.

Víte, co vyjadřují RC třídy  
a které z nich  
jsou doporučené  
pro zabezpečení bytů  
a domů?

O bezpečí našich domovů se musíme přičinit zejména my sami. Je na nás, 
koho si do svého domova pustíme a jak svůj domov zabezpečíme. Je na nás, 
jak ochráníme svůj majetek a své soukromí. 

Všichni máme přiměřenou odpovědnost za sebe sama. Odpovědnost za 
přístup ke svému zdraví, životu, vzdělání, rodině, zaměstnání, ale i majetku 
a bezpečí. Je to nejen přirozená potřeba, ale v mnoha ohledech i zákonná 
povinnost. 

Odpovědnost je schopnost, ochota, respektive povinnost člověka, přičí-
tat si a nést následky svých činů a rozhodnutí. Člověk má udělat to, co mu 
normy určují (co má, musí udělat) a současně to, co může udělat (co mu do-
volují jeho znalosti, dovednosti, dispozice fyzické i duševní, a okolnosti, v nichž 
se ocitl).

Na jednoduchých otázkách si můžete vy zkou šet, jak odpovědně přistu-
pujete ke svému bezpečí. Zda znáte základní pravidla za bez pečení svých 
domovů. Pravidla, jejichž dodržování může ochránit váš život, zdraví i maje-
tek.

OVĚŘTE SI, ZDA JE VAŠE ADRESA BEZPEČNÁ

MŮJ DOMOV  
– MOJE ODPOVĚDNOST



    otázkaodpověď:

Víte,  
jak můžete zabezpečit  
pootevřená okna  
svých bytů?

U oken přízemních bytů a domů  
mohou pachatelé využít  
otevřené ventilace. 02RC třída (Resistance Class) vyjadřuje, do jaké míry je produkt 

odolný vůči pokusům o jeho násilné překonání.  
Odolnost je definována číslem RC 1 až RC 6.  
Zelené „zaškrtnutí“ a podbarvení na obalu informuje,  
v jakém stupni zabezpečení si daný výrobek pořizujete.

Pro zabezpečení bytů a domů se doporučují minimálně:

RC 3
Čas odolnosti 
při napadení 
5 minut

Zloděj se pokouší překonat mechanické 
zábranné systémy s použitím páčidla o délce 
710 mm a dalšího šroubováku, ručního nářadí, 
jako je malé kladívko, důlčíky a mechanická 
ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí 
o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen 
těchto znalostí využít. Při použití páčidla o délce 
710 mm již lze použít zvýšené fyzické násilí.

RC 4
Čas odolnosti 
při napadení 
10 minut

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické 
kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou 
akumulátorovou vrtačku atd.  
Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet 
způsobů napadení, popřípadě jejich kombinaci 
– vrtání, sekání, páčení, atd.  
Problém hluku zloděj neřeší.
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03
Víte, v kolika třídách odolnosti 
se bezpečnostní fólie vyrábí  
a jak lze dosáhnout  
vyšší třídy odolnosti?

Bezpečnostní fólie na skla  
výrazně zvyšují odolnost  
skleněných výplní oken a dveří.

Možnosti zabezpečení oken.

Uzamykatelná okenní klika brání otevření vedlejšího okna přes ventilaci 
a současně plní funkci dětské pojistky. Stejnou funkci plní i u dveří na 
balkón nebo terasu.

Jak zabezpečit okna.

K zabezpečení oken můžete využít i přídavné okenní zámky, závory 
a pojistky, které v kombinaci s bezpečnostními fóliemi na sklo výrazně 
zvýší bezpečnost vašeho domova.
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04
Víte, co vyjadřují,  
a které z nich  
jsou doporučené  
pro zabezpečení 
bytů a domů?

Skleněné výplně oken a dveří  
se řadí do tzv. tříd odolnosti P1-P8.Fólie nelze testovat samostatně, zkoušky se proto provádí 

po nalepení fólie na nejčastější typ skla v oknech budov  
(float 3 mm). 
 
Okenní fólie se vyrábí pouze v kategoriích P1A a P2A.
Vyšší třídy lze dosáhnout kombinací několika vrstev skla 
a fólií o celkové tloušťce až 5 cm.

Pro zabezpečení bytů a domů se doporučují minimálně:

P1A 3 × pád zkušebního tělesa z výšky 1,5 m

P2A 3 × pád zkušebního tělesa z výšky 3 m
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05
Víte, jak včas odhalit  
nebezpečí otravy,  
které nám hrozí  
a jak mu předejít?

Průtokové plynové ohřívače vody  
(karmy) nám v našich domácnostech 
mohou život zpříjemnit, ale mohou nás 
také o život připravit.

04

Třídy bezpečnosti skla vyjadřují odolnost proti prohození 
předmětem a násilnému vniknutí. 
Pro rodinné domy a byty, se doporučují třídy bezpečnosti   
P1A až P4A.
Jejich odolnost a naši bezpečnost zvýšíme kombinací 
s bezpečnostními fóliemi.
Pro zabezpečení bytů a domů se doporučují minimálně:

P1A Doporučeno pro zasklené plochy, které NEJSOU dosažitelné  
ani ze žebříku.

P2A Doporučeno pro zasklené plochy, které NEJSOU dosažitelné  
ani ze žebříku.

P3A Doporučeno pro zasklené plochy, které JSOU dosažitelné ze 
žebříku.

P4A Doporučeno pro zasklené plochy, které JSOU BĚŽNĚ dosažitelné.

Při výběru skleněné výplně přihlížíme i k prioritám zabezpečení proti:
Poranění Snížené nebo žádné riziko zranění při rozbití skla.

Vloupání Odolnost proti rozbití a následného vytvoření otvoru ve skle 
(požadují pojišťovny).

Vandalizmu Odolnost proti poškození i rozbití a následnému vytvoření 
otvoru ve skle.

Propadnutí Zábradelní funkce, kde hrozí riziko pádu do volného prostoru.
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06
Víte, jak včas odhalit  
kouř v místnosti  
nebo začínající požár  
ve vašem bytě?

Včasné zjištění začínajícího požáru 
nebo zakouření místností  
v bytě nebo domě,  
vám může zachránit život.
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Detektor OXIDU UHELNATÉHO
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká, mimo 
jiné, i při špatném spalování zemního plynu a LPG. Oxid uhelnatý v lidském 
těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány mozkové 
buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází k nedostatečnému 
okysličení mozku a při vysoké koncentraci nastává smrt.
Příčinou vzniku oxidu uhelnatého může být:
•	 Nedostatečný	přívod	vzduchu	z	venkovního	prostoru	do	prostoru,	

v němž je instalován spotřebič.
•	 Nedostatečné	provádění	servisu	spotřebiče	podle	požadavku	

výrobce.
•	 Špatná	průchodnost	spalinových	cest	(komína).
•	 Zpomalení	odtahu	spalin	nebo	dokonce	obrácení	komínového	tahu	

vlivem nepříznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak 
zimní inverze).

Detektor oxidu uhelnatého provádí opakovaná 
měření každou vteřinu. Překročení maximální 
úrovně CO je opticky indikováno červenou 
LED diodou a akustickým alarmem (85 dB). 
Mezi funkce detektoru patří i LED indikátor, 
který v případě poruchy nebo nízké kapacity 
bateriového zdroje žlutě bliká a vydává 
akustický signál.
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07
Víte, jak často se musí  
kontrolovat spalinové cesty  
(komíny)  
a kdo je oprávněn  
kontrolu provést?

Neudržované  
nebo špatně udržované komíny  
jsou častou příčinou požárů.
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Včasnou detekcí kouře v místnostech bytu nebo domu  
můžete zajistit instalací jednoduchých detektorů kouře.

Detektor kouře detekuje, kromě tepla i pomalu 
doutnající požár, který produkuje hustý tmavý kouř 
a málo tepla, a dokáže doutnat hodiny, než propukne 
v plameny.

Pro minimální úroveň ochrany by měl být instalován 
jeden hlásič do prostoru mezi obývací částí a ložnicemi, 
tak aby byl signál slyšitelný také v ložnicích, pokud 
jsou užívány. Není na škodu i optická signalizace pro 
případ zhoršeného sluchu chráněné osoby, nicméně 
v okamžiku spánku optická signalizace ztrácí význam. 

Hlásiče by měly mít i další funkce (testování funkce 
pomocí testovacího tlačítka a alarm, který upozorní na 
nutnost výměny baterie, případně led dioda signalizující 
provoz.

Hlásič musí být certifikovaný v souladu s normou 
EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 
o technických podmínkách požární ochrany staveb.
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08
Víte, jaké jsou intervaly  
kontrol a revizí plynových  
zařízení a spotřebičů,  
a komu vzniká povinnost  
je zajistit? 

Plynová zařízení a spotřebiče  
podléhají pravidelným kontrolám  
a revizím.
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Četnost kontrol se odvíjí od výkonu spotřebiče a druhu paliva

Spotřebič využívající  
pevné, kapalné i plynné palivo  
do 50 kW výkonu

Kontrola 1× za rok

Spotřebič využívající  
pevné palivo nad 50 kW výkonu Kontrola 2× za rok

Spotřebič využívající  
kapalné i plynné palivo  
nad 50 kW výkonu

Kontrola 1× za rok

U fyzických osob 
provádí kontrolu vždy 
osoba odborně způsobilá

U právnických osob 
a podnikajících fyzických osob 
kontroluje platnost a úplnost všech 
dokladů k provozování komínů 
Hasičský záchranný sbor



    otázkaodpověď:

09
Víte, jaká kritéria  
musí splňovat skutečné  
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE  
a jak je při nákupu  
rozpoznáte?

Na trhu najdete  
širokou nabídku dveří  
s označením BEZPEČNOSTNÍ, ale…
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Majitel domu je povinen provádět kontroly a revize  
jen té části plynovodů a zařízení, které nejsou v osobním 
užívání vlastníků bytů. 
 
Společenství vlastníků jednotek nemají povinnost  
provádět kontroly a provozní revize těch plynových zařízení,  
která jsou přímo v bytě.

Kontroly a revize plynových zařízení a spotřebičů

Provozní revize plynového zařízení 3 roky

Kontrola plynového zařízení 1 rok

Servisní prohlídka spotřebičů 1 rok
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10
Víte, jaký je doporučený  
minimální interval hlášení 
pro elektronické poplachové 
systémy v bytech a domech?

Úroveň elektronických  
poplachových systémů  
se hodnotí i podle intervalů  
hlášení události.
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Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější 
parametry podle vašich požadavků a možností.
Parametry, kterým věnujte pozornost
Kritérium Hodnoty Poznámka

Bezpečnostní 
třída

Minimálně 
RC 3 – RC 4

RC třída vyjadřuje, do jaké míry  je produkt odolný 
vůči pokusům o jeho násilné překonání.  Odolnost je 
definována číslem RC 1 - RC 6.

Protipožární 
odolnost

Minimálně 30 
min.

Hodnota EI30, znamená, že bezpečnostní dveře 
dokáží zadržet požár mimo váš prostor po dobu 30 
minut ( EI40 40 minut a EI60 60 minut).

Zamykací 
body

Alespoň  
4-5 bodů

Bezpečnostní dveře nemusí mít jen jeden zamykací 
bod, ale hned několik. Čím více zamykacích bodů, 
tím lépe jste chráněni.

Odolnost 
proti hluku

V rozmezí  
24-44 dB.

Kvalitní dveře měly snižovat i hlučnost a prostup 
tepla stěnou. Platí, že čím vyšší číslo je u dveří 
uvedeno, tak tím méně hluku propustí.

Zárubeň
Ocel 
o tloušťce 
min. 1,5 mm

Každé bezpečnostní dveře jsou tak bezpečné, 
jak je bezpečný jejich nejslabší článek. Dveře 
v nevyhovující zárubni Váš domov neochrání.

Doplňky Podle 
uvážení

Překryté kování – chrání vložku proti jakémukoliv 
nářadí. Omezovač otevírání – moderní pojetí 
klasického řetízku. Kukátko – ověří kdo je za dveřmi. 
Trny proti vysazení – zabrání vysazení dveří.

Certifikát 
shody

ČSN EN 
1627:2012

Může vydávat výhradně Certifikační orgán 
akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
Nezaměňovat	s	PROHLÁŠENÍM	A	SHODĚ,	které		
nevydává akreditovaný certifikační orgán.
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11
Víte, jak můžete  
dveře svých bytů  
a domů  
zabezpečit  
před vysazením?

Jedna z metod  
vloupání do bytů a domů,  
je i vysazení dveří z pantů.
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Úroveň elektronických poplachových systémů je vyjádřena 
stupni, které vycházejí z nejobvyklejších způsobů hlášení 
poplachu. 
 
Pozornost je potřeba věnovat zejména hlásicímu zařízení (siréně)  
a intervalu hlášení události z ústředny poplachovým přenosovým 
systémem v jednotlivých stupních zabezpečení.

Pro zabezpečení bytů a domů se doporučují minimálně:

Hlavní přenosový systém Stupeň  
zabezpečení 3.

Interval kontrolních 
hlášení 3 minuty.

Doplňkový přenosový systém Interval kontrolních 
hlášení 30 minut.

Hlavní přenosový systém Stupeň  
zabezpečení 4.

Interval kontrolních 
hlášení 90 sekund

Doplňkový přenosový systém Interval kontrolních 
hlášení 3 minuty.

Hlavní přenosový systém Stupeň  
zabezpečení 4.

Interval kontrolních 
hlášení 20 sekund
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12
Víte, jak můžete 
ovlivnit rozhodnutí 
potenciálního  
pachatele vloupání?

Rozhodnutí pachatele o tom,  
že se vloupá zrovna do vašeho bytu, 
má svoji logiku.

11
Možnosti zabezpečení dveří proti vysazení z pantů.

Kvalitní dveřní závěsy nabízí, kromě ochrany 
před vysazením, i nosnost až 120 kg a hodí se tak  
i pro masivní bezpečnostní dveře. 

Mají i minimální nároky na údržbu.

Vysazení dveří z pantů lze zabránit instalací trnů na 
závěsové straně dveří.

Jde o jednoduchou montáž i do stávajících dveří 
a zárubně.

S minimálními zásahy do konstrukce dveří,  
lze proti násilnému vysazení dveří instalovat  
pojistky dveřních závěsů.

Na trh se dodávají v sadách po 3 ks.
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13
Víte, jak si můžete  
bezpečně ověřit,  
kdo stojí za dveřmi  
vašeho bytu?

Všichni dokážeme otevřít  
dveře svého bytu,  
ale ne všichni víme,  
komu je otevíráme.

12
I v době, kdy jste mimo svůj byt, můžete s využitím 
jednoduchých technologií vzbudit dojem, že je někdo doma.
Jednoduché doplňky, které mohou ovlivnit rozhodnutí pachatele:

Simulátor běžící televize  zajistí zdání osoby sledující 
každý večer televizi ve Vašem bytě. Simulátor 
televize se automaticky zapne po setmění a po 
dobu 4 hodin generuje měnící se světlo stejné jako 
běžící televize. Zajistí tak zdání pro okolí, že byt není 
opuštěn.

Atrapa bezpečnostní kamery s vestavěným 
detektorem pohybu. Při detekci pohybující se osoby 
se kamera začne sama otáčet a blikat. Je vybavena 
červenou, blikající led diodou. Kamera je napájena 
3 tužkovými bateriemi. Pohyb s blikáním lze volitelně 
zapínat nebo vypínat.

Plně programovatelná spínací zásuvka s týdenním 
i denním cyklem spínání. Tyto spínací hodiny mohou 
i ve Vaší nepřítomnosti opakovaně spínat a vypínat 
například topení, lampu nebo rádio a tím navodit 
dojem přítomnosti osoby v bytě, či domě.
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14
Víte, jaké  
ruční hasicí přístroje  
jsou vhodné  
pro použití v domácnosti?

Požár se v domácnosti šíří  
velice rychle.  
Je proto důležité pokusit se  
začínající požár uhasit.

13
Situaci před dveřmi našeho bytu můžeme kontrolovat  
s využitím moderních mechanických, optických 
i elektronických technologií. 
Nicméně žádný sebedokonalejší bezpečnostní produkt nemůže nahradit 
rozumnou a přirozenou rozvahu a opatrnost.

Optické, elektronické a mechanické doplňky bytových dveří:

Panoramatické dveřní kukátko s krytkou má zorný úhel 
od 90 stupňů až po 200 stupňů.  
Čím větší zorný úhel, tím lepší přehled o tom, kdo je 
za dveřmi. Krytka z vnitřní strany chrání vaše soukromí.

Digitální dveřní kukátko po stisknutí tlačítka na displeji 
na dveřích zobrazí, kdo se za dveřmi nachází. Obraz si 
prohlédnete na LCD displeji. 
Kukátko může mít režim natáčení videozáznamu nebo 
pořizování fotografií. Záznamy je možné sledovat 
přímo na displeji nebo pomocí čtečky paměťových 
karet ve Vašem PC.

Zajišťovací zámek pro pootevření dveří.  
Díky pevnému čepu a masivní posuvné liště poskytuje 
vyšší zabezpečení při komunikaci s neznámou osobou, 
nebo kontrole situace před vašimi pootevřenými 
dveřmi.
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15
Víte, jaký hasicí přístroj,  
je vhodný pro vaši garáž  
nebo auto?

Stavby garáží musí být  
vybaveny hasicím přístrojem  
o stanovené hasicí schopnosti. 

14
Do vaší domácnosti, ale i auta či garáže doporučujeme 
instalovat „Práškový hasicí přístroj ABC“, kterým je možné hasit 
pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod.

Práškový hasicí přístroj 6 kg - P6Th
Nejvhodnější hasicí přístroj  
do novostaveb rodinných domů.
Obsahuje 6 kg hasicího prášku ABC.
Rodinné domky musí být dle vyhlášky 
č. 23/2008 Sb, vybaveny alespoň jedním 
hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

Práškový hasicí přístroj 2 nebo 6 kg - P6Te
Vhodný do domácností i garáží.
Obsahuje 2 nebo 6 kg hasicího prášku ABC. 
Stavby garáží musí být vybaveny hasicím 
přístrojem o hasicí schopnosti 183B.

Práškový hasicí přístroj 1 až 2 kg - PR1e – PR2e
Určený zejména jako výbava osobních 
automobilů.
Obsahuje 1 a 2 kg hasicího prášku ABC.
Prozatím není povinnost mít ve výbavě 
osobního auta hasicí přístroj,  
ale zvyšuje se tím možnost začínající požár  
v zárodku uhasit.
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16
Víte, které zákony upravují 
ochranu osobních údajů  
a znáte význam  
pojmů „souhlas“,  
„srozumitelnost“  
a „dobrovolnost“?

Při používání dohledových  
kamerových systémů se záznamem mu-
síte respektovat soukromí  
nájemníků i návštěvníků domu.

15
Do vaší garáže doporučujeme instalovat  
„Práškový hasicí přístroj ABC“, kterým je možné hasit 
pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod.

Práškový hasicí přístroj 2 nebo 6 kg - P6Te
Vhodný do domácností i garáží.

Obsahuje 2 nebo 6 kg hasicího prášku ABC. 

Stavby garáží musí být vybaveny hasicím 
přístrojem o hasicí schopnosti 183B.

Práškový hasicí přístroj 1 až 2 kg – PR1e-PR2e
Určený zejména jako výbava osobních 
automobilů.

Obsahuje 1 a 2 kg hasicího prášku ABC.

Prozatím není povinnost mít ve výbavě 
osobního auta hasicí přístroj,  
ale zvyšuje se tím možnost začínající požár  
v zárodku uhasit.



odpověď:

Zpracování osobních údajů pořízených pomocí kamerového 
systému musí být legitimní nejen z důvodu ochrany osobních 
údajů, ale i z hlediska možnosti jejich dalšího využití orgány 
činnými v trestním řízení.
Zpracování osobních údajů upravují:

Zákon č. 110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů.

Nařízení  
Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679

O ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů.

Stanovisko č. 1/2016  
Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.

O umístění kamerových systémů  
v bytových domech.

Důležité pojmy uvedené v zákonech:

SOUHLAS se zpracováním 
osobních údajů…

…je možnost, nikoli povinnost.

SROZUMITELNOST vyjádření 
souhlasu znamená, že…

…musí být srozumitelné a od ostatních 
závazků a jiných skutečností odlišitelné.

DOBROVOLNOST souhlasu 
znamená, že…

…každý poskytuje svůj souhlas dobrovolně 
a každý může svůj souhlas odvolat.

16
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU BEZPEČNÁ ADRESA

Ve spolupráci s odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORU-
ČENÍ pro bezpečné bydlení. Tematicky se ve svých doporučeních zaměřuje-
me na nejčastější problémy: mechanické zábranné prostředky, elektronické 
poplachové systémy, dohledové kamerové systémy, požární prevenci, sociální 
prevenci, režim a organizaci. 

Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení realizovat, je možné 
od brněnské městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČ-
NÁ ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vyba-
ven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, elektronické, dohledové), 
ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením. Vedle me-
chanických, elektronických a dohledových systémů by neměly být podceně-
ny ani opatření v sociální prevenci, režimu a organizaci života v bytovém domě.

Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových strán-
kách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete získat v síd-
le preventivně informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, 
(areál Riviéra – vedle koupaliště). 

Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
Telefon: 548 210 035
e-mail: luboslav.fiala@mpb.cz
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