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Anotace: 

VOJTÍŠEK J., Ochrana objektů a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích 

československého opevnění z let 1935-1938, diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2013, 84 stran, 4 přílohy. 
 

Klíčová slova: 

Československé opevnění; pevnostní muzea; exponáty; zabezpečení; poplachové systémy. 

 

Diplomová práce se zabývá možností zabezpečení objektů a exponátů ve vybraných 

pevnostních muzeích. V práci jsou popsány pevnostní muzea a jejich aktiva. Na základě 

současného stavu zabezpečení a provedených analýz jsou zhotoveny návrhy na zabezpečení 

objektu a následně exponátů. Jednotlivé návrhy zabezpečení jsou vzájemně porovnány a jsou 

z nich vybrány nejvhodnější varianty.   

 

Abstract: 

VOJTÍŠEK J., Protection of objevte and exhibits in chosen fortress museums of czechoslovak 

works 1935-1938, diploma thesis, VŠB – TU Ostrava, Faculty of safety Engineering, Ostrava 

2013, 84 pages, 4 annexes. 

 

Key words: 

Czechoslovak fortifications; fortress museum; exhibits; security; alarm systems. 

 

This thesis deals with the possibility of securing buildings and exhibits fortress in 

selected museums. The thesis describes the strength of the museum and its assets. Based on 

the current security status and analyzes are made proposals for building security and 

consequently exhibits. Individual security proposals are compared with each other and have 

chosen the most suitable option. 
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1 Úvod 

V pohraničních oblastech a na některých místech ve vnitrozemí České republiky se 

nachází objekty bývalého československého opevnění z let 1935-1938. Většina těchto staveb 

chátrá ponechána svému osudu, ovšem některé objekty jsou opravovány a provozovány jako 

malé pevnostní muzea. Tato vesměs soukromá muzea se čas od času mohou stát terčem 

zlodějů a nenechavých návštěvníků. Při těchto incidentech jsou ohroženy exponáty a aktiva 

těchto pevnostních muzeí. 

 
Cílem diplomové práce je provést návrh nových možných alternativ  ochrany objektů 

a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích československého opevnění z let 1935-1938. 

 

Úvodem této diplomové práce zmíním československé opevnění a pevnostní muzea, 

jejich typy a aktivy nacházejících se v těchto muzeích. Následně je popsán současný stav 

zabezpečení objektů a exponátu. Provedením bezpečnostních analýz dojde ke stanovení rizik 

v současném zabezpečení. Dalším krokem je navržení nových návrhů na ochranu objektu       

a exponátů. Jednotlivé návrhy pomocí kritérií mezi sebou porovnám a vyberu nejvhodnější 

novou variantu ochrany. 
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2 Rešerše 
 
DUBÁNEK, Martin, Martin FIC a Jan LAKOSIL. Putování po československém opevnění 

1935-1989: muzea a zajímavosti. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 258 s. ISBN 978-80-204-

2200-2. Publikace pojednává obecně o československém opevnění z let 1935-1938. Zaměřena 

je pak na významnější pevnostní muzea jednotlivých typů objektů. Kniha mi posloužila jako 

přehled a seznam muzeí, s kterými jsem dále pracoval v diplomové práci.  

 

RÁBOŇ, Martin, et al. Val na obranu republiky : československé opevnění z let 1935-1938 na 

Králicku . Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2005. 450 s. ISBN 80-86463-21-

4. Kniha poskytuje podrobné informace o československém opevnění z let 1935-1938. 

Zaobírá se stavebním řešením, výzbrojí, historií a dalšími informacemi o pevnostním 

systému. Pro tvorbu diplomové práce mi poskytla ucelené informace o technické konstrukci 

opevnění , a také jako předloha pro výkresovou dokumentaci. 

 

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

Praha 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. Tato publikace poskytuje ucelený soubor informací 

o poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech. Popisuje jednotlivé prvky a princip 

jejich funkce. Z této publikace jsem vycházel při zpracovávání teoretické části a výběru 

komponentů.  

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. díl: Ostatní zabezpečovací systémy. Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-725-1235-8. Třetí díl skripta Policejní 

akademie České republiky v Praze, je pokračováním o prvcích poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémech. Poskytuje informace o zabezpečení automobilů, 

ochraně zboží, přístupových systémech a průmyslové televizi. Z publikace jsem čerpal 

informace o ochraně zboží, které jsem využil na ochranu exponátů.  
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3 Vymezení základních pojmů 

Aktiva vše (prvky hmotné i nehmotné) co se v konkrétním prostoru vyskytuje a má určitou 

cenu [36] 

 

ALARA je metoda stanovení výše ceny použitelné k ochraně aktiv. Vychází se z pravidla, že 

cena zabezpečení se má pohybovat v rozmezí 10-15% ceny aktiv. Pokud je cena zabezpečení 

vyšší musí být odůvodněna. [32] 

 

Bezpečnost je soubor určitých opatření, která jako celek vedou k ochraně chráněných zájmů. 

[22] 

 

Detektor je základním prvkem poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, který 

detekuje projevy narušení střeženého objektu nebo prostoru. Tyto projevy vyhodnotí a ve 

formě poplachového signálu poskytne ústředně.[38] 

 

Exponát je předmět vystavovaný za účelem informování a vzdělávání návštěvníků muzea.  

 

Krádež je přisvojení si cizí věci, které způsobí škodu na majetku. Krádež může být spáchána 

vloupáním, krádeží věci, kterou má osoba při sobě nebo na sobě. [46] 

 

Pevnostní muzeum je objekt čs. opevnění opravovaný do určitého historického stavu, který 

je  provozovaný za účelem informování a vzdělávání návštěvníků. 

 

Vloupání je chápáno jako vniknutí do uzavřeného prostoru. A to za použití lsti, nedovoleného 

překonání uzamčení anebo také překonáním překážky použitím síly.[46] 

 

Mechanické zábranné systémy jsou všechny mechanické systémy, které svými vlastnostmi 

omezují nebo zabraňují násilnému vniknuti do objektu nebo prostoru.[37] 

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je souhrn elektronických prvků, které 

reagujících a informujících o narušení střeženého prostoru.[38] 
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4 Právní a technické normy 

Kapitola pojednává o hlavních právních předpisech a technických normách 

využitelných pro ochranu osob a majetku. 

 

4.1 Právní předpisy 

Nejvýznamnějšími právními  předpisy  souvisejícími  s  problematikou  ochrany osob 

a majetku jsou Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Trestní zákoník, 

Trestní řád a zákon o přestupcích. 

 

Ústava České republiky 

Ústava ČR tvoří základ v právním řádu České republiky a je hlavním zákonem 

s předností před ostatními zákony. Vznikem České republiky dne 1.1.1993 nabyla ústava svou 

platnost jako zákon s číslo 1/1993 Sb. Ústavu tvoří Preambule a dále 8 hlav s celkovým 

počtem 113 článků. Ústava ČR je podstatě uceleným souborem právních předpisů,  které 

deklarují základní občanská práva. Také definuje Českou republiku jako stát jednotný, 

svrchovaný a demokratický [42][33]. 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je zákon číslo 2/1993 Sb., který nevytváří žádné 

nové práva, ale zaručuje, že stávající práva jsou chráněny. Všechny základní práva se nedají 

zrušit, nelze je zcizit ani nemohou  být promlčena. Je zde stanoven princip, že  některé práva  

a  svobody  mohou byt  omezeny ale  pouze na základě zákona.  Listina základních práv         

a svobod se skládá z šesti hlav a 44 článků. Článek č. 11 Listiny základních práv a svobod 

udává, že každý má právo vlastnit majetek [33][44]. 

 

Trestní zákoník 

Zákon číslo 40/2010 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisu, vešel 

v účinnost ke dni 1.1.2010. Nahradil tak zákon číslo 140/161 Sb., Trestní zákon.  

Skládá se z 13 hlav a 421 paragrafů. Účelem trestního zákoníku je ochrana společnosti, 

ochrana osob fyzických a právnických a ochrana jejich práv. V tomto zákoníku je v § 13 
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definován pojem trestný čin. Trestný čin je definován jako čin protiprávní, jež je trestním 

zákonem označen za trestný čin, současně vykazuje znaky v tomto zákoně uvedené.  [46] 

Pro naší problematiku zabezpečení pevnostních muzeí a exponátu jsou podstatné tyto části: 

 

§ 28 Krajní nouze 

,, Čin, jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

povinen je snášet.“ [46] 

 

§ 29 Nutná obrana 

,, Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [46] 

 

Další paragrafy jsou například §121 Vloupání, § 205 Krádež, § 209 Podvod a § 228 

Poškození cizí věci.[46] 

 

Trestní řád 

Zákon číslo 141/ 1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. Tento zákon upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení. Zájmem je aby 

trestné činy byly zjištěny a jejich pachatele spravedlivě potrestány. Zákon o trestním řízení 

soudním se skládá z devatenácti hlav a 471paragrafů. Pro oblast ochrany osob a majetku je 

důležitý § 76.  

 

§ 76 zadržení osoby podezřelé 

Uvádí, že každý občan může zadržet osobu přistiženou při páchání trestného činu nebo 

bezprostředně po něm. A to za účelem zamezení útěku, zjištění její totožnosti a zajištění 

důkazů. Musí o tomto však neprodleně vyrozumět policii ČR či jiné odpovědné orgány.  

 [43][33] 
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Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. Skládá se 

ze 4 částí a 98 §. 

V paragrafu 2 je definováno, co je a co není přestupek. Přestupkem je jednání, které ohrožuje 

nebo porušuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno. Pro zabezpečení 

pevnostních muzeí a exponátů nás zajímá především přestupky proti majetku uvedené v § 50.  

[45] 

 

§ 50 Přestupky proti majetku 

,,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.“ [45] 

 

4.2 Technické normy 

V této části je nastíněno několik základních technických norem vztahujících se 

k ochraně majetku pomocí prvků MZS a PZTS. 

 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

V této normě jsou určeny požadavky odolnosti proti násilnému vniknutí u dveří, oken, 

jiných uzávěrů, okenic a mříží. Vztahuje se na různé druhy otevírání, jako například sklápění, 

skládání, otevírání, otáčení, posunování v rovině svislé i vodorovné, a navinování. A také i na 

pevné konstrukce. Jsou v ní určeny požadavky na odolnost stavebního výrobku proti 

vloupání. [6] 

 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma stanovuje systémové požadavky PZTS, požadavky na provedení                

a vlastnosti umisťovaných systémů v konkrétních prostorech. V normě jsou také stanoveny 

stupně zabezpečení a třídy prostředí. [7] 
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ČSN EN 50131-2-2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

V této normě jsou uvedeny požadavky na pasivní infračervené detektory používané 

v PZTS, které se instalují v budovách. Tato norma shrnuje požadavků a zkoušky detektorů. 

Pojednává o dekretech s drátovým i bezdrátovým připojením. Požadavky jsou stanoveny pro 

všechny třídy zabezpečení a třídy prostřední. [8] 

 

ČSN EN 50131-2-6 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

Tato technická norma je specifikována pro zařízení detektorů otevření (magnetické 

kontakty), používaných jako části PZTS umístěných ve vnitřních i venkovních prostorech. 

Určena je pro všechny třídy zabezpečení a třídy prostřední. Norma též popisuje funkci            

a složení magnetického kontaktu a shrnuje požadavky a zkoušky detektorů otevření. [14] 

 

ČSN 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 

2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory 

Tato technická norma je specifikována pro zařízení otřesových detektorů detekujících 

otřesy nebo série otřesů vznikajících násilným pronikáním fyzickou překážkou. Určena je pro 

otřesové detektory, které jsou umístěny v budovách. Pojednává o dekretech s drátovým           

i bezdrátovým připojením. Požadavky jsou stanoveny pro všechny třídy zabezpečení a třídy 

prostřední. [5] 

 

ČSN EN 50131-3 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 3: Ústředny 

V této normě jsou stanoveny požadavky ústředen PZTS instalovaných ve vnitřních       

i venkovních prostředích. Také jejich funkční parametry a postupy zkoušení pro ověření jejich 

správné fungování. Pojednává o ústřednách drátových i bezdrátových a také o pomocných 

ovládacích prvcích a zařízeních. Požadavky jsou stanoveny pro všechny třídy zabezpečení     

a třídy prostřední. [9] 
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ČSN EN 50131-4 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 4: Výstražná zařízení 

V této normě jsou uvedeny požadavky funkci a na zkoušky výstražného zařízení, které 

se u systémů PZTS používá k hlášení poplachu. Vztahuje se  na zařízení umístěné ve 

vnitřních i vnějších prostředích. [10] 

 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

V této normě jsou stanoveny požadavky napájecích zdrojů prvků PZTS instalovaných 

ve vnitřních i venkovních prostředích. Také jejich funkční parametry, jejich stupě zabezpečení 

a postupy zkoušeni. Požadavky jsou stanoveny pro všechny třídy zabezpečení a třídy 

prostřední.[11] 
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5 Fyzická ochrana objektu 

Fyzická ochrana je celek skládající se ze tří částí. Těmi jsou mechanické zábranné 

systémy, technická ochrana, fyzická ostraha a režimové opatření. Existence všech těchto 

prvků tvoří navzájem se doplňující fungující celek.  

 

Fyzická ochrana se dělí na : 

• mechanické zábranné systémy; 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy; 

• fyzická ostraha a režimová ochrana. 

 

 
Obrázek 1: Efektivní zabezpečení [Autor] 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou jedny z nejstarších prvků fyzické 

ochrany. Úkolem prvků MZS je odradit případného pachatelé od nekalého úmyslu. Případně 

mu tento úmysl co nejvíce ztížit. Mechanické zábranné systémy se používají k ochraně 

perimetru a pláště objektu. Lze je použít i k ochraně předmětů. [37] 

 

 Základních dělení prvků MZS lze provést následovně: 

• Prvky obvodové ochrany jsou prvky vymezující hranice pozemku okolo objektu. 

Tvoří bariéru mezi nehlídaným a hlídaným prostorem. Jedná se například o ploty 

a brány. 

• Prvky plášťové ochrany jsou prostředky používané k ochraně otvorů a otvorových 

výplní v plášti objektu. Tyto prvky stěžují přístup k chráněným předmětům uvnitř 
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objektu.  Pláštěm objektu jsou myšleny obvodové stěny a střešní konstrukce, dveře, 

okna a jiné otvory. 

• Prvky předmětové ochrany jsou prostředky určené k ochraně předmětu. Jedná se 

například o trezory chránící drobné věci a cennosti. [37] 

 

5.2 Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) doplňují systém fyzické 

ochrany o možnost detekce nežádoucího děje. Tyto detekované děje systém PZTS vyhodnotí 

a informuje o nich. Systém PZTS účinně doplňuje mechanické zábranné systémy. 

 

 
Obrázek 2: Schéma PZTS [13]. 

 

PZTS se skládá z těchto základních prvků: 

• Detektor je zařízení, které reaguje na změnu fyzikální veličiny vysíláním poplachové 

informace. Změna fyzikální veličiny je projevem snahy související s narušením 

střežených aktiv nebo neoprávněnou manipulaci s detektorem. 
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• Ústředna je centrálou celého zabezpečovacího zařízení. Slouží pro příjem, 

vyhodnocení signálu z jednotlivých detektorů. Prostřednictvím ústředny se systém 

ovládá. 

• Přenosové zařízení  slouží k přenesení výstupní poplachové informace ústředny na 

pult centralizované ochrany, nebo na jiné místo signalizace. Jedná se například o GSM 

komunikátor. 

• Signalizační zařízení slouží pro signalizování poplachového stavu ústředny. Jedná se 

o signalizaci optickou, akustickou případně kombinovanou. Příkladem je siréna nebo 

majáček. 

• Doplňkové zařízení  slouží k ovládaní ústředny, nebo se jedná o zařízení umožňující 

provádění speciálních funkcí. Například ovládání dveří nebo zařízení pro realizaci 

zamlžení objektu. 

 

5.2.1 Detektory 

Detektory lze rozdělit podle mnoha kritérií. Nejčastější rozdělení je podle toho zda 

detektory při střežení vysílají do prostoru nějakou formu energie, nebo jí jen přijímají. Takto 

je lze rozdělit na aktivní a pasivní čidla. [38] 

 

• Aktivní detektor vysílají do chráněného prostoru energii, a vyhodnocují její změnu. 

• Pasivní detektor do chráněného prostoru nic nevysílají jen přijímají energii vysílanou 

z okolí. 

 

Detektory se mohou rozdělit také podle oblasti, kterou snímají. Takto je dělíme na 

detektory prostorové, směrové, bariérové a polohové. Posledním významným dělením je 

dělení detektorů podle toho, kde je detektor umístěn a co chrání. 

 

Podle umístění detektoru dělíme na: 

• detektor obvodové ochrany; 

• detektor plášťové ochrany; 

• detektor prostorové ochrany; 

• detektor předmětové ochrany. 
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Magnetický kontakt 

Magnetický dveřní kontakt je pasivní čidlo převážně plášťové ochrany. Slouží pro 

detekci otevření dveří, oken nebo jiných uzávěr. Má jednoduchou konstrukci, kterou tvoří dvě 

části. První částí je permanentní magnet. Ten se umisťuje na pohyblivou část uzávěry, 

například na dveřní křídlo. Druhou částí detektoru je jazýčkový kontakt. Ten se umísťuje na 

nepohyblivou část, například dveřní zárubeň. Pokud je vše správně umístěno, tak při 

zavřených dveří jsou oba kusy u sebe. Tím dochází k působení permanentního magnetu na 

spínací jazýčkový kontakt. A ten je spojen, při otevření dveří se kontakt rozpojí a tato změna 

je již dále vyhodnocována ústřednou. [38] 

 

PIR čidlo 

Pasivní infračervené čidlo je jedním z nejpoužívanějších čidel v rámci PZTS. Tento 

detektor funguje na principu vyhodnocování změn infračerveného záření o vlnové délce 

odpovídající teplotě člověka. Toto záření dopadá na snímač čidla. V bezpečnostní praxi se 

nejčastěji používají vějířová PIR nebo stropní PIR čidla s detekcí 360˚. Dosah a úhel detekce 

je závislý na optice použité v detektoru. [38] 

 

Otřesové čidlo 

Otřesové čidlo je pasivní čidlo, které můžeme použít v plášťové a předmětové 

ochraně. Detektor je umístěn přímo na hlídaném předmět nebo stavební konstrukci. Při 

otřesech vznikajících manipulací s předmětem, nebo vznikajících při pokusu překonání pláště, 

detektor tyto změny zachytí a vyhodnotí. [38] 

5.3 Fyzická ostraha a režimové opatření 

Fyzická ostraha a režimové opatření nám obrazně zastřešují celý bezpečnostní systém. 

Navazují přímou reakcí na případné napadení objektu, a působí preventivně ve snaze předejít 

nežádoucímu jevu.  

 

Fyzická ostraha  

Fyzická ostraha má za úkol zabránit vstupu nebo výstupu nežádoucích osob 

a dopravních prostředků. Má zabránit vnášení nebo vynášení věcí do nebo z objektu. Fyzická 

ostraha provádí střežení určeného prostoru, preventivní kontroly, reaguje na signalizaci prvků 

PZTS, případně provádí zásah vedoucí k zadržení pachatele.  Fyzická ostraha objektu může 
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být zrealizována svépomocí vlastními silami případně prostřednictvím soukromých 

bezpečnostních služeb. [30] 

 

Režimové opatření 

Režimové opatření jsou organizační, administrativní a jiné opatření, které mají za cíl 

vytvořit a zajistit bezporuchové fungování bezpečnostního systému. Režimové opatření se 

dělí na vnitřní a vnější. [30] 

 

• Vnitřní režimové opatření se týká vstupu, výstupu, činnosti a pohybu osob 

a materiálu v objektu. 

• Vnější režimové opatření se zabývá vstupem a výstupem do daného prostoru 

 



14 

6 Pevnostní muzea čs. opevnění z let 1935-1938 

Kapitola pojednává o čs. opevnění a muzejních objektech zřízených v rámci tohoto 

opevnění. Je zaměřena také na Aktiva těchto muzeí. Popisuje zde druhy exponátů a přináší 

cenový odhad aktiv pevnostních muzeí. 

6.1 Československé opevnění z let 1935-1938 

Jedná se o systém železobetonových pevnostních staveb, systém překážek proti 

pěchotních a protitankových, systém telefonního spojení a silnic určených k zásobování 

opevnění.Tyto stavby byly budovány jako ochranné opatření Československé republiky proti 

nenadálému útoku ze strany sousedních státu, především Německa, Maďarska, Rakouska 

a Polska. Výstavba opevnění byla zahájena v roku 1935. Výstavba pevnostního systému měla 

původně pokračovat až v do let 1948-1950. Avšak výstavba byla násilně ukončena 1.10.1938 

a to v důsledku přijetí Mnichovské dohody. K tomuto datu bylo na území Československé 

republiky postaveno 262 objektů těžkého opevnění [28] a z lehkého opevnění se stihlo 

postavit 9988 objektů. [26], [25], [41]. 

 

Československé opevnění lze rozdělit na lehké a těžké opevnění. Rozdělení opevnění je 

patrné na Obr. 3. 

 
Obr. 3: Schéma rozdělení čs. opevnění [Autor]. 

 

6.1.1 Lehké opevnění 

Lehkým opevněním (dále jen LO) jsou v typologii Československého opevnění 

nazývány železobetonové pevnostní stavby. Výzbroj těchto objektů byla převážně kulometná, 
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a to o síle jednoho až tří kulometů, v závislosti na typu objektu. Pevnůstky lehkého opevnění 

díky svým malým rozměrům neposkytují místo pro rozsáhlejší vnitřní zařízení a ubytování 

stálé osádky. Měly být proto vyzbrojovány a osazovány jednotkami polní armády obsazující 

tyto objekty. Objekty lehkého opevnění měli tvořit základní prvek československé obranné 

linie.  Lehké opevnění se dělí na dva základní typy objektů, a to objekty LO vz. 36 a LO 

vz.37. 

 

Lehké opevnění vz. 36 

Objekty vz. 36 byly jedny z prvních pevnostních staveb lehkého opevnění budovaného 

na našem území. Pevnůstky jsou konstruovány pro čelní a kosé palby. Budovány byly 

převážně na svazích kopců a na jiných příhodných místech s dalekým výhledem směrem na 

hranice nebo do míst předpokládaného směru útoku. Výzbrojí objektů LO vz. 36 byl jeden až 

tři kulomety.  

 

  
Obr. 4: LO vz. 36 A [23], [Autor] 

 

Lehké opevnění vz. 37 

Lehké opevnění vz. 37 jest opevnění modernější technické, taktické a stavební 

konstrukce. Pevnůstky toho to typu jsou známy pod vžitým lidovým názvem ,,Řopíky“. 

Objekty jsou konstruovány pro boční, kosou případně i čelní kulometnou palbu. Výzbroj 

objektů je jeden nebo dva kulomety v závislosti na typu objektu. Pevnůstky LO vz. 37 byly 

budovány do linií o jedné až třech řad. Tyto pevnůstky se v závislosti na členitosti terénu 

a palebných směrech nacházejí ve vzdálenostech 50-1000 m.  
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6.1.2 Těžké opevnění  

Těžkým opevněním je v typologii Československého opevnění nazývány odolnější 

stavby určené pro samostatný dlouhodobý boj. Těžkého opevnění disponovalo dle typu 

a určení objektu od kulometné, kanónové přes minometnou až po těžkou dělostřeleckou 

výzbroj. Mělo být budováno v nejohroženějších oblastech a mělo tvořit páteř obrany. Tyto 

stavby se vyznačují prostory uvnitř objektu pro rozsáhlé vnitřní zařízení a technologie, také 

prostory pro uložení munice, potravin a pro ubytování stálé osádky. Těžké opevnění tvoří 

Samostatné pěchotní sruby a Dělostřelecké tvrze. 

 

Samostatné pěchotní sruby 

Samostatné pěchotní sruby jsou pevnosti určené pro dlouhodobý boj. Disponují proto 

vlastním zdrojem pitné vody, agregátem na výrobu elektrické energie, filtrovnou na očistu 

vzduchu, telefonní ústřednou, sklady munice a potravin, místy pro ubikaci stálé osádky 

a dalším vybavením pro dlouhodobý boj. Samostatné pěchotní sruby jsou stejně jako objekty 

LO vz. 37 konstruovány pro systém bočních, kosých výjimečně i čelních paleb. Objekty jsou 

stavěny do linie ve vzdálenostech od  100 – 1000 m, a svými palbami se navzájem kryjí, 

podporují a bojují ve prospěch sousedních objektů. Výzbroj pěchotních srubů je kulometná, 

kanónová případně i minometná. Každý objekt je také vybaven nejen pro palbu boční ale 

pomocí krycích střílen a pancéřových zvonů je schopen i vlastní kruhové obrany.  

 

Dělostřelecké tvrze 

Dělostřeleckými tvrzemi je v typologii Československého opevnění nazývána 

samostatná soustava srubů pěchotních a dělostřeleckých, objektů pro otočné a výsuvné věže, 

minometných objektu, vchodového objektu, podzemních ubikací mužstva, skladů munice 

a dalšího potřebného zařízení. Jednotlivé objekty a prostory jsou navzájem spojeny pomocí 

podzemních chodeb a sálu. Na povrchu je tento komplex obklopen souvislou soustavou 

překážek a činí tak samostatný celek. Tento celek je postaven v nejvyšším stupni odolnosti 

a měl tak tvořit místo nejsilnější obrany. V systému Československého opevnění se počítalo 

s výstavbou celkem patnácti dělostřeleckých tvrzí. Z patnácti navrhovaných tvrzí bylo do 

konce září 1938 postaveno na kopcích pouze pět tvrzí, a to na Ostravsku tvrz Smolkov, na 

Králicku tvrze Hůrka, Bouda a Adam, a v Orlických horách tvrz Hanička.  
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6.2 Stavební technické konstrukce objektů čs. opevnění 

Muzejní objekty čs. opevnění se v závislosti na typu objektu liší po stavební stránce. 

Jde především o tvar objektu, směr paleb, počet střílen, tloušťku obvodových a stropních 

konstrukcí, počet pater a další stavebně technické odlišnosti a specifika.  

6.2.1 Konstrukce LO  

Pevnůstky LO vz. 36 jsou z pohledu odolnosti méně odolné železobetonové stavby. 

Objekt se skládá jen z jedné střelecké místnosti. Existují čtyři základní stavební provedení. 

Objekty typu A, B, C a E. Jednotlivé typy objektů se od sebe liší  počtem betonových střílen 

a tloušťkou stěn a stropů.  

Pevnůstky LO vz. 37 jsou železobetonové stavby opatřené ocelolitinovými střílnami. 

Objekty mají vstup z týlový stěny který je jednou zalomen. V objektu se nachází pouze jedna 

členěná střelecká místnost. Existuje pět základních typu objektů LO vz. 37. Jedná se o objekty 

typů A, B, C, E a D. Jednotlivé typy se od sebe liší počtem střílen, určením pro palbu boční 

nebo čelní a také se liší sílou stěn. V závislosti na sklonu terénu kde byly budovány se objekty 

liší výškovým provedením. Existují objekty rovné, šikmé a lomené. Z pohledu odolnosti se 

budovaly objekty v provedení zeslabené, normální nebo zesílené. A to s rozdílnou tloušťkou 

obvodových a stropních konstrukcí.  

 
Obr. 5: Lehké opevnění vz. 37 [3] 

6.2.2 Konstrukce samostatných pěchotních srubů 

Samostatné pěchotní sruby jsou železobetonové monolitické stavby. Samotný objekt je 

doplněn o ocelolitinové střílny a pancéřové zvony, případně kopule nebo otočné věže. 

Objekty jsou ve většině případů dvoupodlažní stavby, výjimečně jednopodlažní. Mohou se 

ojediněle vyskytovat i více patrové. Dvoupodlažní objekt se skládá z patra bojového jež je 

patro přízemní, a z patra týlového, které je umístěno pod povrchem. V horním bojovém patře 

se nacházeli hlavně prostory střeleckých místností, skladů munice další prostory související 
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s vedením bojové činnosti. Spodní týlové patro bylo zázemím objektu, tam se nacházela 

filtrovna, strojovna s agregátem na výrobu energie, ubikace mužstva sklad potravin a další 

prostory. Uspořádání místností a jejich určen je ve většině objektu jiné. Objekt je tvořen 

železobetonovým skeletem tvořícím obvodové a stropní konstrukce a důležité interiérové 

stěny. Vnitřní prostory jsou rozděleny pomocí cihelných příček. Z pohledu horizontální 

roviny se dají objekty rozdělit na rovné, nebo výškově lomené určené pro svažitý a kopcovitý 

terén. Podle směru palby se dají objekty rozdělit na jednostranné, oboustranné nebo čelní. Ze 

stavebně technického pohledu existuje rozdělení podle odolnosti na objekty Arabské 

odolnosti a Římské odolnosti. 

 

Objekty arabská odolnosti: 

Jsou pěchotní sruby nižší odolnosti. Objekty mají  společné místnosti a atypické tvary 

a slabší tloušťky obvodových a stropních konstrukcí. Pevnosti mají většinou pouze jen jeden 

pancéřový zvon. Objekty arabské odolnosti se odlišují od římské odolnosti absencí schodiště. 

To je zde nahrazeno průlezem s žebříkem a kladkou. Další odlišností jsou jen jedny vstupní 

pancéřové dveře.  

 

Objekty římské odolnosti: 

Objekty římské odolnosti mají již silnější obvodové a stropní konstrukce. V objektech 

se nachází více samostatných místností a samostatné schodiště vedoucí do týlového patra. Ve 

stropní konstrukci bývají osazeny nejčastěji dva ale i více pancéřových prvků. Vchod do 

objektu je dvakrát zalomen a opatřen za sebou dvojicí pancéřových dveří. 

6.2.3 Konstrukce Dělostřeleckých tvrzí 

Dělostřelecké tvrze díky své rozsáhlosti mají složitou a částečně odlišnou stavební 

konstrukci než objekty lehkého opevnění a samostatné pěchotní sruby. Pro popis stavebně 

technické konstrukce je vhodné si tvrz rozdělit na dvě časti. Na část povrchovou 

a podpovrchovou. 

 

Na samotném povrchu je dělostřelecká tvrz tvořena bojovými objekty jimiž jsou 

pěchotní a dělostřelecké sruby, objekty pro dělostřelecké otočné a výsuvné věže, objekty 

minometné a vchodový objekt. Samotnou stavební konstrukcí se tvrzové povrchové objekty 

neliší od objektů samostatných pěchotních srubů. Od samostatných pěchotních srubů se liší 

především tím že většina objektů nemá samostatný vchod na povrch. Vstup do objektů vede 
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vchodovým objektem z podzemí pomocí schodišťových a výtahových šachet. Některé 

pěchotní a dělostřelecké sruby jsou vybaveny nouzovým výlezem ústícím do ochranného 

příkopu.  

 

Podpovrchová část Dělostřeleckých tvrzí je tvořena soustavou chodeb a sálů a různých 

rozměrech a konstrukcí. Podzemní prostory jsou situovány v hloubce 20-50 metrů pod 

povrchem. Rozlehlost podzemních prostor je u každé tvrze jiná a to z důvodu závislosti na 

počtu objektu, jejich druhů, umístění objektů a charakteristice terénu. Rozlehlost podzemních 

prostor měla nabývá hodnot od jednoho do tří kilometrů. V závislosti na okolním terénu je 

celé podzemí odvodněno pomocí jedné nebo více odvodňovacích štol. 

Podzemní prostory začínají v prostoru za, vchodovým objektem. Od vchodového 

objektu vede chodba s dvou kolejnou úzkorozchodnou dráhou, tato chodba jest nazývána 

hlavní galerie. Hlavní galerie vede kolem místností určených pro stále minové zařízení a vede 

do prostoru hlavních muničních skladů M1. Za místnostmi se stálým minovým zařízením se 

v podzemí nachází první skupina velkých sálů. Jedná se sál hlavní filtrovny dlouhý 15-20 

metrů. Následují dva sály tvrzové elektrárny o délkách 30-35 metů, šířce 4 metry a klenuté 

výšce 4 metry. Za skupinou sálů elektrárny a filtrovány se nacházejí sály a místnosti hlavního 

muničního skladu M1. Počet a rozměry muničních sálů jsou různé podle konkrétní tvrze a její 

výzbroje a počtu objektů. Muniční sklad M1 je tvořen zvlášť sály pro uložení munice 

kulometné, munice kanónové, houfnicové a minometné. Délky  hlavních sálů jsou od 25 

metrů až po 40 metru. Šířka a výška sálu je opět 4 metry. Další prostory v muničním skladišti 

M1 tvoří místnosti pro sklady granátu, osvětlovacích raket a místnosti pro laboraci pěchotní 

a dělostřelecké munice. V prostoru skladu M1 končí dvojkolejná trať, dále pokračuje již 

pouze jednokolejná železnice vedoucí pod jednotlivé dělostřelecké, případně minometné 

objekty.  Pod pěchotní sruby vedou chodby již bez kolejí. Přibližně uprostřed podzemního 

labyrintu se nachází prostory válečných kasáren. Ty byly tvořeny pěti sály pro ubytování 

vojska, jejich zázemí a také velitelské prostory. Sály kasáren jsou dlouhé až 50 metrů. 

V prostoru válečných kasáren se nachází nouzový výstup z podzemí. Jedná se šachtu 

s přesýpacím mechanizmem a se žebříkem vedoucí nahoru na povrch. Posledními velkými 

podzemními prostory jsou sály pod jednotlivými dělostřeleckými a minometnými objekty. 

Tam se nacházela trojice sálů, první sál menších rozměrů byl určen pro velení a zbylé dva 

sály tvořili muniční sklad M2. Délky sálů jsou od 10 do 20 metrů. Po celém podzemí se také 

nacházejí místnůstky a výklenky pro další určení jako například železniční výhybny, 
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kanceláře dopravy, dílny, strojovny výtahů, měnírny proudu a výhybny pro pěší. Z podzemí 

vedou do jednotlivých povrchových objektu šachty pro výtahy a schodiště. 

6.3 Pevnostní muzea 

Pevnostní muzea čs. opevnění jsou objekty lehkého a těžkého opevnění, 

zrekonstruované nebo rekonstruované do určitého historického stavu, které jsou pro veřejnost 

otevírány v pravidelných i nepravidelných obdobích. A to za účelem vzdělávání veřejnosti. 

Až na pár výjimek jsou tyto muzea provozovány soukromými osobami a kluby vojenské 

historie. Několik málo objektů je provozováno státními institucemi. Například Slezské 

zemské muzeum v Opavě spravuje Areál čs. opevnění  Hlučín - Darkovičky.  

 

Na území České republiky se nachází 133 pevnostních muzeí v různém stádiu 

rekonstrukce. Muzejních objektů LO je 62. Pro muzejní účely je rekonstruováno 65 

samostatných pěchotních srubů. Celkem 6 dělostřeleckých tvrzí je provozovaných nebo 

rekonstruovaných pro muzejní účely. Jsou to dělostřelecké tvrze: Stachelberg, Dobrošov, 

Skutina, Hanička, Bouda a Hůrka. Počet muzei je pouze orientační a vychází 

z veřejných informací a vlastního průzkumu . [23], [12]. 

 

Názvy muzeí 

Muzea LO obvykle mají obecný název. Muzejní objekty TO využívají oficiálních 

názvů objektu skládajícího se z označení stavebního úseku, pořadového čísla objektu v daném 

stavebním úseku a z krycího názvu. Příklad a vysvětlení názvu objektu TO uvádí Obr. 6. 

 

 
Obr. 6: Vysvětlení názvu objektu. 
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6.3.1 Rozdělení muzeí podle zdroje el. energie 

Pro potřeby diplomové práce si rozdělíme muzea čs. opevnění na objekty s elektrickou 

přípojkou a objekty bez přípojky el. energie.  

 

Objekty připojené na distribuční sít elektrické energie 

Přípojku el. energie má v současnosti jen pár muzejních objektu TO, které se nacházejí 

v blízkosti distribuční sítě el. energie. Jedná se o zhruba o 7 objektů samostatných srubů 

a všechny dělostřelecké tvrze. 

 

Objekty s vlastním zdrojem el. energie 

Převážná většina muzejních objektu TO a všechny muzejní objekty LO nedisponují přípojkou 

k elektrické rozvodné síti. V těchto objektech LO a TO zajišťuje el. energii přenosná nebo 

stacionární elektrocentrála, popřípadě baterie.  

 

Tato diplomová práce se proto zaměří pouze na objekty bez přípojky elektrické 

energie. Napájení PZTS bude realizováno z baterii a akumulátoru, měněných nebo dobíjených 

z elektrocentrály v době přítomnosti osádky muzea.  

6.4 Lokality a umístění pevnostních muzeí 
Velké množství pevnostních muzeí  TO se nachází na Ostravsku (objekty MO-S), na 

Králicku (objekty K-S), v okolí Rokytnice v orlických horách (objekty R-S),  na Náchodsku 

(objekty N-S), na Trutnovsku (objekty T-S) a na jižní Moravě u Šatova (objekty MJ-S). 

Pevnostní muzea LO se nacházejí ve stejných úsecích jako TO a v okolí Stříbra na Plzeňsku, 

v okolí Prahy a na dalších místech. Umístění pevnostních muzeí souvisí s průběhem pevnostní 

linie a také zachovalosti konkrétního objektu. Některé objekty se nacházejí v těsné blízkosti 

obydlených staveb na okrajích měst a vesnic, jiné jsou zas vzdáleny několik kilometrů od 

obytné zástavby. Obecně lze říci, že se objekty pevnostních muzeí nacházejí v odlehlejší 

krajině, více či méně vzdálených od měst a vesnic. Pevnostní muzea se mohou nacházet 

v lesích, na polích i loukách. Viz orientační mapa Obr. 7. 
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Obr. 7: Mapa pevnostních muzeí [12], [Autor] 
 

6.5 Aktiva pevnostních muzeí 
 

V objektech pevnostních muzeí se nachází spousta rozmanitých předmětů a prvků, 

které je vhodné chránit. Jedná se o dvě základní kategorie. Těmito kategoriemi jsou exponáty 

a zázemí. Krom toho je důležitým aktivem i samotný interiér a exteriér objektu. Jeho stavební 

konstrukce, omítky, vnitřní výdřeva a jiné stavebně, technicky a historicky unikátní 

záležitosti. 

6.5.1 Exponáty 

Exponáty tvoří hlavní a mnohdy nejdůležitější část aktiv. Exponáty se od sebe liší tím 

zda se jedná o historickou věc nebo nově vyrobenou repliku. Liší se rozměry a také podle 

toho zda jsou přenosné, nebo jsou součástí technologického vybavení objektu. Exponáty se 

mohou nacházet v interiéru ale i v exteriéru objektu. Mezi exponáty patří například vojenská 

vyzbroj a výstroj, stálé vybavení a jiné drobné předměty. Příklady exponátů uvádí Tab. 1. 
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Tab. 1: Exponáty [Autor] 

 

 

  

 
Obrázek 8: Exponáty [27], [35], [23] 

6.5.2 Aktiva zázemí 

Do aktiv zázemí lze zahrnout prostředky pro samotný chod muzejního objektu v době 

rekonstrukce, provozu a údržby. Tyto aktiva z velké částí zůstávají v objektu i mimo provozní 

dobu muzea. Příklady aktiv zázemí uvádí Tab. 2. 
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Tab. 2: Aktiva zázemí [Autor] 

 

6.6 Hodnota aktiv 

Hodnota aktiv je značně subjektivní neboť záleží na konkrétním předmětu, zdali se 

jedná o originální historický kus nebo repliku. Každý exponát má svou vlastní historii 

a specifikaci. Proto dva typově stejné exponáty mohou mít odlišnou hodnotu. Pro potřeby 

diplomové práce budu vycházet z hrubého odhadu a z orientačních cen na pořízení exponátu, 

nebo výrobu jeho repliky. Orientační hodnotu aktiv uvádí  Příloha 1. 

 

Celková hodnot aktiv v objektu se může lišit podle konkrétního muzea a velikosti jeho 

sbírek. Při zavřeném muzejním objektu se v objektu nachází jen minimum exponátů. Velká 

část exponátů je většinou odvážena z objektu. Proto bude mít vyčíslení aktiv daného objektu 

dvě položky. První část bude vybavený objekt a druhá část bude zobrazovat hodnotu aktiv 

v uzavřeném muzejním objektu.  

6.6.1 Hodnota aktiv LO 

Muzea LO bývají v takřka plně vybavené a dokončené, proto zde bude uveden plně 

vybavený stav muzea představující rok 1938. U objektu LO vz. 37 bude představen 

i rekonstrukční stav poválečné reaktivace.  

 

LO vz. 36. 

Hodnotu aktiv plně vybaveného a zavřeného muzejního objektu vz. 36 A. zobrazuje Tab. 3. 
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Tab. 3: Hodnota aktiv muzejního objektu vz. 36 A [Autor] 

Provoz muzea LO vz 36 A 
      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 
Exponát Cena za kus Množství Cena celkem Cena celkem 
Polní lafeta  5 000 Kč 1 5 000 Kč 0 Kč 
LK vz 26 9 000 Kč 1 9 000 Kč 0 Kč 
TK vz. 37 20 000 Kč 1 20 000 Kč 0 Kč 
Puška znehodnocená 4 000 Kč 2 8 000 Kč 0 Kč 
Stálé exponáty a vybavení 20 000 Kč 1 20 000 Kč 20 000 Kč 
Výstroj 26 000 Kč 4 104 000 Kč 0 Kč 
          
      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 
Cena celkem     166 000 Kč 20 000 Kč 

 

LO vz. 37. 

Hodnotu aktiv plně vybaveného a zavřeného muzejního objektu vz. 37 A. 

zrekonstruovaného do stavu z roku 1938 zobrazuje Tab. 4. Hodnotu aktiv plně vybaveného 

muzejního objektu vz. 37 A. zrekonstruovaného do stavu poválečné reaktivace zobrazuje  

Tab. 5. 

 

Tab. 4: Hodnota aktiv objektu vz. 37 A. zrekonstruovaného do stavu roku 1938 

Provoz muzea LO vz 37 A, Stav roku 1938 

      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Exponát Cena za kus Množství Cena celkem Cena celkem 

Ventilátor vz. 37 5 000 Kč 1 5 000 Kč 5 000 Kč 
Kulometná lafeta  20 000 Kč 2 40 000 Kč 40 000 Kč 
LK vz 26 9 000 Kč 1 9 000 Kč 0 Kč 
TK vz. 37 20 000 Kč 1 20 000 Kč 0 Kč 
periskop 2 000 Kč 2 4 000 Kč 4 000 Kč 
puška znehodnocená 4 000 Kč 5 20 000 Kč 0 Kč 
stálé exponáty a vybavení 20 000 Kč 1 20 000 Kč 20 000 Kč 
výstroj 30 000 Kč 7 210 000 Kč 0 Kč 
          
      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Cena celkem     328 000 Kč 69 000 Kč 
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Tab. 5: Hodnota aktiv objektu vz. 37 A. stav poválečné reaktivace.[Autor] 

Provoz muzea LO vz 37 A, Poválečná reaktivace 

      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Exponát Cena za kus Množství Cena celkem Cena celkem 

Ventilátor vz. 37 5 000 Kč 1 5 000 Kč 5 000 Kč 
Kulometná lafeta  6 500 Kč 2 13 000 Kč 13 000 Kč 
UK vz. 59 5 000 Kč 2 10 000 Kč 0 Kč 
Periskop 2 000 Kč 2 4 000 Kč 4 000 Kč 
SA vz.58 2 000 Kč 5 10 000 Kč 0 Kč 
Stálé exponáty a vybavení 10 000 Kč 1 10 000 Kč 10 000 Kč 
Výstroj 10 000 Kč 7 70 000 Kč 0 Kč 
          
      Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Cena celkem     122 000 Kč 32 000 Kč 

 
 

Podle principu ALARA použijeme zabezpečení v hodnotě 10% z celkové hodnoty 

aktiv. Pro zabezpečení objektu a exponátů LO vz. 36 vyšla částka 16 600 Kč. Aktiva LO vz. 

37 ve stavu z roku 1938 zabezpečím do částky 32 800 Kč. Řopík zrekonstruovaný do stavu 

z poválečné reaktivace zabezpečím do ceny 12 200 Kč. 

6.6.2 Hodnota aktiv TO 

Pro vyčíslení hodnot aktiv v muzejním objektu TO, jsem si zvolil modelový objekt 

v pokročilém stádiu rekonstrukce. Kdy se v něm nachází již více exponátů a zbraní. Hodnotu 

aktiv takového objektu uvádí Tab. 6. Objekt je vybaven trojicí těžkých kulometů, dvojicí 

lehkých kulometů a dalšími exponáty. Zvolená vybavenost exponáty zdaleka neodpovídá 

stavu plně vybaveného muzejního objektu.   

 

Tab. 6: Hodnota aktiv objektu TO v pokročilém stádiu rekonstrukce. [Autor] 

Objekt v pokročilém stádiu rekonstrukce 

  Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Exponát Cena celkem Cena celkem 

Výzbroj 81 000 Kč 0 Kč 
Výstroj 250 000 Kč 10 000 Kč 
Ostatní exponáty 60 000 Kč 20 000 Kč 
Stálé vybavení 160 000 Kč 160 000 Kč 
Prostředky pro rekonstrukci 20 000 Kč 20 000 Kč 
Prostředky pro provoz  5 000 Kč 2 500 Kč 
      
  Muzeum otevřeno Muzeum zavřeno 

Cena celkem 576 000 Kč 212 500 Kč 
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Podle principu ALARA použijeme zabezpečení v hodnotě 10% z celkové hodnoty aktiv. Pro 

zabezpečení objektu a exponátů TO činí částka 57 600 Kč. 
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7 Analýza současného stavu 

Tato kapitola popisuje současný stav zabezpečení pevnostních muzeí. Popisuje 

možnosti vniknutí a bezpečnostní incidenty, které se staly v souvislosti s těmito objekty. 

V další částí je provedení analýz současného stavu zabezpečení. 

7.1 Možnosti vniknutí do objektu 
Vniknutí do objektu je možné vzhledem k povaze objektu pouze několika způsoby. 

Těmito způsoby je vniknutí přes vstupní dveře, vniknutí pomocí střílen, nebo vniknutí přes 

prostor zvonových šachet. Další možnosti známe u klasických staveb například vniknutí přes 

obvodové a stropní konstrukce je v případě těchto pevnostních staveb nepravděpodobné. A to 

z důvodu velké technické, fyzické a časové náročnosti. Vniknutí přes ventilační, kanalizační 

a jiné otvory je zde vyloučeno a to z důvodu jejich malých rozměru. 

 

Zranitelná místa ve vztahu k možnosti vniknutí: 

• vstupní dveře; 

• střílny; 

• zvonové šachty. 

 

7.1.1 Vstupní dveře: 
Vstupní dveře, vrata a nouzové východy představují hlavní možnost vniknutí do 

objektu. Logicky lze odvodit že jedním z prvních míst pokusu o vniknutí do objektu budou 

právě dveře. Systém, druh a množství dveří a jejich uzavírání se liší podle typu objektu. 

Objekty v závislosti na typu mohou uzavírat jedny až troje dveře. Vstupní dveře se 

vyskytovaly v provedení mřížové, plechové, ocelové plné nebo pancéřové. Objekty mají 

povětšinou jeden vstup, existují ovšem i objekty s dvěma vstupy. Například vchodový objekt 

dělostřelecké tvrze nebo pěchotní srub MO-S 5L a MO-S 5P. Což jsou v podstatě dva objekty 

spojeny chodbou. 

 

Lehké opevnění vz. 36 

Vstup do pevnůstek vz. 36 je uzavírán pomocí jedněch plechových dveří. Dveře 

mohou být jednokřídlá nebo dvoukřídlá. Mohou být osazeny na pantech nebo posuvné do 
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strany nespeciálních kolejničkách. Rozměry dveřního otvoru je zhruba 60 x 70 cm. Z venku 

byly dveře uzamykány visacím zámkem. [29] 

 

Lehké opevnění vz. 37 

Vstup do objektu je jednou zalomen opatřen dvojicí dveří. První dveře jsou mřížové 

o rozměrech 60 x 120 cm. Z hotovené jsou z ocelových prutu s průměrem 2 cm. Dveře jsou 

uzamykané pomocí visacího zámku. Druhým uzávěrem byly dveře plné ocelové o rozměrech 

60 x 150 cm. Síla ocelového plechu je 1 cm. Zamykání dveří je řečeno pomocí dozického 

zámku. Zevnitř se dá uzavřít ještě dvojicí zástrčí. Mřížové a ocelové plné dveře se otevírají 

směrem do objektu. [29] 

 

Těžké opevnění vstup 

Vstup do objektů těžkého opevnění je vždy realizován podle odolnosti objektu pomocí 

2-3 dveří. První dveře měly být vždy mřížové a vedou do vstupní chodbičky ve které se 

nacházely  silnostěnné dveře tloušťky 3 cm. V případě objektů římské odolnosti se za 

pancéřovými dveřmi v zalomení chodby nacházely i druhé silnostěnné dveře o síle 1,5 cm. 

Mřížové dveře se otevírají směrem dovnitř objektu. Dveře pancéřové se otevírají směrem ven 

z objektu. Rozměry dveří i mříže jsou 1 x 2 metry. Dveře mřížové se uzavíraly mechanizmem 

o třech závorách, jedné horizontální a dvou vertikálních. Mechanizmus se uzamykal pomocí 

visacího zámku. Silnostěnné dveře se uzamykaly pomocí třech zástrčí. Samotné dveře nešlo 

z venku nikterak uzamknout. V případě vchodového objektu dělostřelecké tvrze je vstup 

doplněn i vjezdem pro nákladní vozidla. Vjezd měli uzavírat troje dveře. Prvními dveřmi byly 

mřížové dvoukřídlé dveře skládající se do stran. Druhé dveře byly silnostěnné zasouvající se 

pod podlahu. A poslední třetí dveře byly silnostěnné dvoukřídlé zasouvající se do stran. 

U některých tvrzových objektu a také v pěchotním srubu MO-S 5L se nachází v objektu 

nouzový východ vedoucí do ochranného příkopu. Nouzový východ je řešen stejně jako 

klasický vstup pomocí dveří mřížových a dvojice dveří pancéřových. Jediným rozdílem je 

menší rozměr mřížových dveří.  
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Obrázek 9: Mřížové a druhé silnostěnné dveře TO. [Autor] 

7.1.2 Střílny 

Střílna jest otvor ve stěně objektu určený pro vedení paleb a pro pozorování palby 

a okolí. Při pohledu z venku je tvar střílny stupňovitý zužující se směrem do objektu. Poslední 

stupeň jest nejmenších rozměrů. Rozměry střílen jsou individuální podle druhu zbraně 

umístěné ve střílně. Vždy jsou však rozměry stanoveny na minimální potřebný otvor. Střílny 

lze rozdělit podle druhu zbraní na střílny pro kulomety, protitankové kanóny, houfnice 

a minomety. Kulometné střílny jsou svými rozměry nevhodné pro vniknutí do objektu. Střílny 

pro protitankové kanóny, minomety a houfnice svými  rozměry mohou umožňovat při 

nedostatečném zajištění vniknutí do objektu.  

U řady objektu TO došlo během okupace k vytržení některých hlavních střílen ( M, L1 

a Y) a jejich otvory jsou mnohdy nedostatečně uzavřeny. Všechny hlavní střílny jsou sice 

chráněny svou polohou. A to umístěním za ochranným (diamantovým) příkopem, 

znemožňujícím snadný přístup ke střílnám. Příkop lze však překonat pomocí klád, mostku, lan 

nebo žebříků. 

 
Obrázek 10: Minometná střílna, pohled zvenku a zevnitř. [Autor] 

 



31 

7.1.3 Zvonové šachty 

Zvonové šachty jsou vstupní šachty do pancéřových zvonů a kopuli. Také jsou tímto 

na mysli šachty pro otočné kulometné věže a věže dělostřelecké. Za ideálního stavu je šachta 

uzavřena osazeným pancéřovým prvkem. Osazené pancéřové prvky byly vesměs vytrženy, 

nebo nebyly osazeny vůbec. Na některých muzei v pokročilém stádiu rekonstrukce jsou 

chybějící pancéřové prvky nahrazovány betonovými, ocelovými či jinými maketami. Tyto 

makety však mohou také být slabým místem. Ve většině případů jsou zvonové šachty 

zabetonovány či jinak zhmotněny. V některých případech při velkých rozměrech jsou šachty 

nezakryty a mohou být místem snadného průniku do objektu. 

7.2 Současný stav zabezpečení 

Současný stav zabezpečení bude popsán ve dvou částech zaměřených na zabezpečení 

objektu a zabezpečení exponátů. 

7.2.1 Současné zabezpečení objektu 

Zabezpečení objektů pevnostních muzeí je v současné době značně odlišné v závislosti 

na jednotlivých muzeích. Obecně lze říci, že až na pár výjimek jsou objekty zabezpečeny 

převážně prvky MZS. U několika málo muzejních objektů jsou využity k zabezpečení i prvky 

PZTS, případně je využito atrap prvku PZTS a CCTV. Z celkového pohledu je stav 

zabezpečení nedostačující. To dokládá i několik případů vyloupení objektů a pokusy 

o vyloupení. Uzavření objektů LO bývá provedeno napodobeninou původních dveří nebo jsou 

osazeny původní či poválečné dveře. Lehké objekty jsou zabezpečeny pouze uzamčením 

dveří.  K uzamykání jsou používány visací zámky, více či méně odolné. Kolem zámků bývají 

někdy navařeny ochranné plechové límce. Používání prvků PZTS v mnou navštívených 

a dotazovaných objektech LO nebylo prokázáno. 

 

V objektech TO  se místo původních pancéřových dveří mohou nacházet makety 

z tlustého plechu, případně jen plechové dveře z tenkého plechu. Mnohdy jsou osazeny pouze 

první dveře, kdežto druhé dveře nejsou osazeny. Vstupní mříž je osazena takřka vždy, a to 

v provedením původním, nebo opatřené plechy a jiným krytím zakrývající zcela nebo 

částečně mřížovou konstrukci dveří. Uzamykáním mřížových dveří je pomocí více či méně 

odolných visacích zámku. Některé objekty mají kolem zámků navařeny ochranné límce. 

Zabezpečení v prostoru prvních silnostěnných dveří je individuální podle konkrétního muzea. 
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Uzamykání je voleno visacími zámky, jedním nebo více zadlabacími zámky. Druhé 

silnostěnné dveře pokud jsou osazeny nebývají opatřeny zámkem. Prostor střílen je chráněn 

jen uzavřením  nebo zazděním. Zvonové šachty nebývají výrazně chráněny. Bývají uzavřeny 

provizorním zazděním nebo zabetonováním o různé tloušťce vrstvy betonu a různé kvalitě 

armování. V pokročilém stádiu rekonstrukce bývá osazena betonová, ocelová či jiná maketa 

pancéřového prvku. Pokud jsou namontovány prvky PZTS jedná se o magnetické kontakty 

dveří a PIR čidla střežící uzlové body. Na vznikajících muzeích toto zabezpečení většinou 

není namontováno.  

Pravidelná fyzická ostraha objektu se v praxi nevyskytuje. Pokud je prováděna jedná se 

namátkové návštěvy a kontroly objektu členy muzea, nebo jiných osob. Současný stav 

zabezpečení objektu shrnuje Tab. 7. 

 

Tab. 7: Současný stav zabezpečení objektu [Autor] 

MZS PZTS a CCTV Ostatní 
Více dveří Magnetický kontakt na dveřích Namátková kontrola 

Visací zámky PIR čidlo v uzlových bodech Atrapy prvků  
Větší počet zámků na dveřích    

Zazdění a jiné uzavření     
 

7.2.2 Současní zabezpečení exponátů 

Zabezpečení exponátů proti manipulaci, poškození nebo odcizení je v muzejních 

objektech čs. opevnění minimální. Rozdíly panují mezi muzei v objektech LO a muzei 

v objektech TO. Obecně lze říci, že ochrana exponátu je zajištěna osobou průvodce. Ten 

během výkladu má přehled o dění v okolí exponátech. Avšak u velkých skupin a členitých 

místností není v silách průvodce ohlídat celý prostor. Systém ochrany fyzickou osobou se dá 

účinně uplatnit u muzei LO. V objektech TO  v pěchotních srubech bývá tento princip 

zajišťován pomocí více průvodců nebo osob z osádky muzea. Kdy každý má na starosti 

určitou místnost nebo prostor. K ochraně exponátů jsou v hojné míře využívány primitivní 

prostředky MZS. Těmi jsou například umístění věcí do skleněných vitrín, omezení vstupu 

k exponátů, pevné uchycení a přišroubování, a v neposlední řadě i uzamčení předmětů 

visacím zámkem a tím zabránění manipulace s nimi. Omezení vstupu k exponátům se provádí 

natažením lana nebo jiné vymezující zábrany. Zábrana se natahuje buď v místnosti nebo 

v prostoru interiérových dveří. Umožňuje tak náhled do místnosti a na exponáty. Odolnější 

variantou bývá osazení mřížových dveří do prostu interiérových dveří. Využití prvků PZTS se 
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k ochraně exponátů nevyskytuje, výjimkou jsou možné amatérské hlásiče na principu nástrah. 

Venkovní exponáty muzeí nebývají chráněny většinou žádnými prvky MZS ani PZTS.  

 

MZS: 

• oddělení prostoru lanem; 

• oddělení prostoru mříží; 

• skleněné vitríny; 

• zajištění zbraní visacím zámkem. 

 
      
 

 
Obrázek 11: Současné zabezpečení exponátů [23] 

7.3 Bezpečnostní incidenty v muzeích čs. opevnění 

Pevnostní muzea se mnohdy díky své odlehlosti stávají terčem různých zlodějů. Občas 

dojde k i odcizené nebo poškození exponátů nenechavými návštěvníky. Nejčastější vniknutí 

a pokusy o vniknutí jsou přes vstupní dveře. Takové pokusy byly zaznamenány například na 
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objektech MO-S 5, MO-S-11, MO-S 14. MO-S 15, MO-S 18 a dalších objektech. Tímto 

způsobem byl vyloupeno i několik muzei LO, které posléze zanikli. Příkladem jsou zaniklé 

muzea LO u Milovic nad Opavou a u Bohumína. Z objektů se ztratilo veškeré vybavení 

včetně kulometných lafet a ventilátorů. U objektů TO s minometnou střílnou došlo k vniknutí 

do objektu právě touto střílnou. Incident se opakovaně odehrál na objektu MO-S 11. Dalším 

incidentem byl průnik do objektu přes zvonovou šachtu objektu MO-S 11 a průnik přes 

betonovou maketu pancéřového zvonu na objektu MO-S 5. Na objektu MO-S 24 došlo 

k projevu vandalismu formou nastříkání grafit na omítku objektu. Zmíněné projevy 

vandalismu se projevují i na jiných objektech, kdy dochází k poškozování exteriéru muzeí. 

V neposlední řadě bývají pevnostní muzea v zájmu sběračů kovu, kteří odřezávají kovové 

prvky z objektů.  

Cílem zlodějů bývají  především aktiva zázemí. Ukradeny byly přenosné elektrocentrály, 

elektrické nářadí a elektrický materiál, jako například kabely. V úseku MO-S došlo k odcizení 

háků na zavěšení maskovacích sítí a jiných kovových prvků, které pravděpodobně skončili ve 

sběrně surovin. Z exponátů se ztratili mnohdy jen věci známé nebo lehce prodejné. 

V několika ojedinělých případech došlo ke krádeži i čistě pevnostních prvků (dveře, lafety, 

překážky), které se po čase objevily na konkurenčních objektech. Při provozu muzeí 

v minulosti došlo ke krádeži drobných exponátů během prohlídky. Vesměs se jedná o náboje 

nebo jiné snáze uschovatelné předměty. Dokonce byly zaznamenán i nezdařený pokus vynést 

z objektu lehký kulomet. 

7.4 Analýza rizik 

Pro identifikaci rizika bude použito třech metod. A to Ishikawova diagramu, metody 

FMEA a metody souvztažnosti. Zjištěné výsledky metod budou porovnány a dojde 

k stanovení hlavních rizik.  

7.4.1 Ishikawův diagram 

Ishukawův diagram neboli také diagram rybí kosti je analyticko grafickou metodu pro 

modelování rizik. Tímto diagramem příčin a následků lze identifikovat příčiny zkoumaného 

události. Diagram poskytuje přehlednou grafickou podobu. Tuto metodu jsem použil pro 

identifikování rizik objektů a exponátu pevnostních muzeí. Výsledky analýzy použiji pro 

zpracování dalšími metodami. [31] 
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Obr. 12: Ishikawuv diagram [Autor] 
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7.4.2 Metoda FMEA 

Je univerzální kvantitativní metodou, která najde uplatnění v širokém spektru oblastí, 

zejména v oblasti analýzy rizik. Metoda FMEA porovnává důsledky a příčiny. Analýza se 

provádí zhotovením tabulky, kde se nalézají jednotlivé rizika k nimž se přiřazují číselné 

hodnoty, které se posléze spolu vynásobí. [31] 

 

Metoda FMEA byla zpracována na základě informací poskytnutých z předchozího 

Ishikawova diagramu. Jednotlivé rizika jsou rozděleny na strukturální rizika, zaměření na 

selhání technického zabezpečení. A na rizika procesní, které posuzují selhání lidského 

činitele. Pro stanovení míry rizika R se využívá vzorce (1). 

 

HNPR ××=        (1) 

 

R ........ Míra rizika. 

P......... Pravděpodobnost vzniku rizika. 

N ........ Závažnost následků. 

H ........ Pravděpodobnost odhalení. 

 

Míra rizika R  je stanovena v rozsahu zcela bezvýznamného rizika až po zcela 

nepřijatelné riziko. Pravděpodobnost rizika P je od nepravděpodobné události až po trvalou 

hrozbu. Závažnost následků N klasifikuje následky od malých škod až po velmi vysoké škody 

na majetku a zdraví. Posledním indexem je index pravděpodobnosti odhalení.  Význam 

jednotlivých indexů a jejich bodovou hodnotu uvádí Tab. 8. 

 
Tab. 8: Indexy metody FMEA 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malá škoda 
2 Spíše nepravděpodobná 2 Větší delikt, větší škoda 
3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Střední delikt, vyšší škoda 
4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Těžký delikt, vysoká škoda 
5 Trvalá hrozba 5 Velmi vysoká škoda na majetku 

H Odhalitelnost rizika R Míra rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 0-3 Bezvýznamné riziko 
2 Snadno odhalitelní riziko během pár minut 4-10 Akceptovatelné riziko 
3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 11-50 Mírné riziko 
4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 51-100 Nežádoucí riziko 
5 Neodhalitelné riziko 101-125 Nepřijatelné riziko 
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Paterův diagram a Lorenzova křivka , která je založena na hodnotách kumulativní 

četnosti pomohli se stanovením hlavních rizik, kterým je potřeba věnovat pozornost. Samotná 

analýza vychází z předpokladu, že 80% problémů způsobí 20% jejich příčin. 

 

Tab. 9: FMEA strukturální rizika [Autor] 

 

Číslo 
rizika 

Název rizika N P H R  četnost % 

1 Vniknutí dveřmi 5 5 4 100 21,231 

2 Vniknutí střílnou 5 4 4 80 16,985 

3 Vniknutí zvonovou šachtou 5 4 3 60 12,739 

4 Vniknutí střešní konstrukcí 5 1 1 5 1,062 

5 Vniknutí Obvodovou konstrukcí 5 1 1 5 1,062 

6 Vniknutí jiným otvorem 5 2 1 10 2,123 

7 Špatné nebo žádné PZTS 5 4 4 80 16,985 

8 Nedostatečné MZS 4 4 3 48 10,191 

9 Špatně umístěné prvky 3 1 3 9 1,911 

10 Zanedbaná údržba 1 1 3 3 0,637 

11 Překonání zábrany 2 2 3 12 2,548 

12 Překonání vitríny 4 1 1 4 0,849 

13 Není MZS exponátu 4 4 3 48 10,191 

14 Výpadek el. proudu 3 1 1 3 0,637 

15 Neoznačení exponátů 2 1 2 4 0,849 
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Obr. 13: Paretuv graf: Strukturální rizika [Autor] 
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Tab. 10: FMEA procesní rizika [Autor] 
 

Číslo 
rizika 

Název rizika N P H R  četnost % 

1 Krádež 5 5 5 125 21,777 

2 Poškození 5 5 4 100 17,422 

3 Vandalismus 4 4 4 64 11,150 

4 Neoprávněné vniknutí 5 5 4 100 17,422 

5 Spolupráce s pachatelem 3 2 2 12 2,091 

6 Nepozornost 4 3 3 36 6,272 

7 Zanedbání povinností 2 1 3 6 1,045 

8 Nezajištění objektu 5 1 2 10 1,742 

9 Vyzrazení citlivých informací 3 1 3 9 1,568 

10 Neprovedení kontroly 1 1 2 2 0,348 

11 Manipulace s exponátem 4 3 4 48 8,362 

12 Neaktivování zábran 3 2 1 6 1,045 

13 Nezapnuto PZTS 5 1 3 15 2,613 

14 Ztráta klíčů 5 1 1 5 0,871 

15 Volný pohyb návštěvníků 3 4 3 36 6,272 
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Obr. 14: Paretuv graf: Procesní rizika [Autor] 
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Vyhodnocení analýzy FMEA 

Metodou FMEA byly zjištěny strukturální a procesní rizika, kterým je potřeba věnovat 

pozornost. A jejichž odstranění povede k výraznému zlepšení stavu bezpečnosti Pevnostních 

muzeí a exponátů. Tyto nejzávažnější rizika uvádí Tab. 11. 

 

Tab. 11: Vyhodnocení Analýzy FMEA [Autor] 

Strukturální rizika Procesní rizika 

Vniknutí dveřmi Krádež 

Vniknutí střílnou Poškození 

Vniknutí zvonovou šachtou Vandalismus 

Špatné nebo žádné PZTS Neoprávněné vniknutí 

Nedostatečné MZS Manipulace s exponátem 

Není MZS exponátu   
 

7.4.3 Metoda souvztažnosti 

Metoda souvztažnosti se používá pro nalezení vazeb mezi jednotlivými riziky. Tuto metodu 

jsem použil za účelem verifikace výsledných rizik z metody FMEA. Posuzování rizik je opět 

rozděleno na rizika procesní a strukturální. Jednotlivé rizika jsou mezi sebou porovnány za 

účelem nalezení společných vazeb. Pokud dochází k vzájemnému ovlivnění rizik přiřadí se 

k riziku hodnota 1. Pokud se rizika neovlivňují přiřadí se hodnota 0. Tyto přiřazené hodnoty 

se posléze sečtou. Výsledky porovnání jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 13 a Tab. 14). Pomocí 

vzorců (2) a (3) jsou vypočteny hodnoty koeficientů Kar a Kbr, které jsou uvedeny 

v tabulkách (Tab. 15 a Tab. 16). Tyto hodnoty jsou základem pro vytvoření grafu. Graf je 

rozdělen pomocí dvou os na čtyři kvadranty označující míru rizika.Pro výpočet os posouží 

vzorce (4) a (5). Význam jednotlivých oblastí je uvedena v tabulce Tab. 12. 

 

Tab. 12: Význam oblastí metody souvztažnosti 

Oblast Nebezpečnost rizika 

I.  Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II.  Sekundárně nebezpečná rizika 
III. Žádná primárně nebezpečná rizika 
IV.  Relativně nebezpečná rizika 
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Vzorce pro výpočet metody souvztažnosti 

Výpočet koeficientů Kra, Krb: 

( )[ ] 1001 ×−÷= ∑ xKK rara     (2) 

 

( )[ ] 1001 ×−÷= ∑ xKK rbrb     (3) 

Výpočet os matice: 

( )[ ] sKKO rara ×−−= 100/100 minmax1   [%]   (4) 

 

( )[ ] sKKO rbrb ×−−= 100/100 minmax2   [%]  (5) 

 
 
Tab. 13: Metoda souvztažnosti, Strukturální rizika [Autor] 
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Tab. 14: Metoda souvztažnosti, Procesní rizika [Autor] 

 
 
Tab. 15: Metoda souvztažnosti - Stanovení strukturálních koeficientů. [Autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kra [%] X 21 21 21 20 21 21 50 50 50 43 14 7 36 14 0 

K
rb

 [%] Y 29 29 29 7 0 0 14 14 14 0 86 86 21 57 7 
 
Tab. 16: Metoda souvztažnosti - Stanovení procesních koeficientů. [Autor] 

 
 
 
 

 
Strukturální rizika:    Procesní rizika: 
Kra mim. = 0     Kra mim. = 21 
Kra max. = 50     Kra max. = 93 
Krb mim. = 0     Krb mim. = 0 
Krb max. = 86     Krb max. = 86 
O1 = 60     O1 = 37 
O2 = 31     O2 = 31 
s = 80%     s = 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kra [%] X 21 21 14 36 64 93 50 36 21 21 21 50 50 50 50 

K
rb

 [%] Y 86 71 64 64 0 7 21 43 7 29 86 29 21 14 50 
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Obrázek 15: Metoda souvztažnosti, grafická podoba strukturálních rizik [Autor] 

 
 

 
Obrázek 16: Metoda souvztažnosti, grafická podoba procesních rizik [Autor] 

 

 

Vyhodnocení metody souvztažnosti 

Z výsledných grafů pro rizika strukturální a procesní nás zajímají hlavně rizika 

nacházející se v oblastech I. a II. Tedy rizika primárně nebezpečná a rizika sekundárně 

nebezpečná. Rizika z těchto dvou oblastí  jsou uvedeny v tabulce Tab. 17. 
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Tab. 17 : Vyhodnocení metody souvstažnosti [Autor] 

Strukturální rizika Procesní rizika 

Překonání zábrany Krádež 
Překonání vitríny Poškození 
Výpadek el. proudu Vandalismus 
  Neoprávněné vniknutí 
  Nezajištění objektu 
  Manipulace s exponátem 
  Volný pohyb návštěvníků 
 

7.4.4 Zhodnocení provedených metod 

Metodou FMEA byly zjištěny hlavní strukturální a procesní rizika které byly částečně 

potvrzeny a rozšířeny metodou souvztažnosti. Ze strukturálních rizik se musím zaměřit na 

následující. Vniknutí do objektu dveřmi, střílnou a zvonovou šachtou. Dále na nedostatečné 

zajištění objektu a exponátů prvky MZS a PZTS. Pozornost se musí věnovat i zdroji el. 

proudu. V procesních rizicích se zaměřím na opatření proti neoprávněnému vniknutí, krádeži, 

manipulaci s exponáty a opatřením proti poškození vlivem vandalství a volného pohybu 

návštěvníku.  
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8 Zabezpečení objektu 

Konkrétní možnosti a způsoby zabezpečení objektů spolu s návrhem a posouzení 

variant jsou rozebrány v této kapitole. V závěru je provedeno podrobnější rozpracováni 

vítězných variant. 

8.1 Kritéria pro zabezpečení objektu 

Pro zabezpečení objektu prvky PZTS jsem si stanovil 6 kritérií, podle kterých budou 

jednotlivé komponenty a varianty navrhovány.  

 

Stanovená kritéria:  

• nenápadnost zabezpečení; 

• napájení komponentů; 

• pořizovací náklady; 

• způsob ovládání; 

• signalizace; 

• třída prostředí. 

 

Nenápadnost zabezpečení  

Jelikož se jedná o objekty historické snažící se ukázat původní podobu, je kritériem 

nenápadnost zabezpečovacího systému. Zvolené komponenty a řešení musí být nenápadné 

aby výrazně nenarušovali historický vzhled. Lze zde využít komponenty bezdrátové, nebo 

drátové, přičemž se musí dbát na zamaskování nebo vhodné zvolení vedení kabeláže. 

 

Napájení komponentů 

Jelikož objekty nejsou připojeny k veřejné distribuční síti, bude provoz PZTS zajišťovat zdroj 

s omezenou kapacitou. Tím bude baterie případně akumulátor. Jednotlivé komponenty 

a varianty budou tak posuzovány podle jejich spotřeby el. energie. U napájecího zdroje je 

kapacita zdroje navržena tak, aby bylo možné napájet systém el. energií po dobu minimálně 

720, tedy 30 dní. Tato doba je dostatečně dlouhá aby osádka muzea mohla zajistit výměnu, 

nebo nabíjení stávajícího zdroje. 
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Pořizovací náklady 

Důležitým kritériem jsou pořizovací náklady. Většina muzeí je financována z vlastních 

zdrojů, které neumožňují zakoupení nákladného zabezpečovacího systému. Proto bude brán 

zřetel na pořízení levnějších variant. 

 

Způsob ovládání 

Způsob ovládání systému zabezpečení musí umožňovat ovládat systém minimálně 1-3 

osobám. Ovládat systém lze pomocí mobilních telefonů prostřednictvím GSM modulu, nebo 

pomocí klávesnice. 

 

Signalizace 

Signalizace stavu zabezpečení bude prováděna pomocí GSM systému na mobilní telefony 

pověřených osob. Systém musí umožňovat vyrozumění minimálně tří osob. 

 

Třída prostředí  

 Vzhledem k povaze objektů musí komponenty splňovat podmínku umožňující jejich umístění 

v objektech. V objektech se pohybuje teplota zhruba v rozmezí  -10 až + 30 ˚C. Tomu dle 

ČSN EN 50131-1 odpovídá třída prostředí: Vnitřní všeobecné s parametry -10 až + 40 ˚C.  

Všechny použité komponenty musí odpovídat minimálně této třídě. 

8.2 Možnosti zabezpečení konkrétních míst objektu 

Zabezpečení konkrétních míst s použití prvků MZS a PZTS. 

8.2.1 Mechanické zábranné systémy MZS 

Pro zabezpečení konkrétních míst je zde uvedeno několik variant pomocí 

mechanických zábranných systému. Jedná se o úpravy stavební a také o osazení nových 

uzávěr a zábran, nebo zdokonalení a vylepšení uzávěr a zábran stávajících. Nejvhodnějším 

způsobem je využití původních prvku nebo jejich replik. Mnohdy ani původní řešení 

a komponenty neposkytují dostatečnou ochranu a je nutno je doplnit o další zabezpečeni. 

V případě dveří se jedná o použití kvalitních zámků, bezpečnostních cylindrických vložek 

a nestandardních bezpečnostních klíčů. Další možností jsou zámky doplňkové, a využití 

nevyužitých zástrčí. K ochraně dveří patří i zábrany proti vysazení dveřního tělesa z pantů 

a ložiště, vyplnění dutých prostor méně kvalitních replik. K důležitým mechanickým 

závrtným systémům patří používání kvalitních surovin a uzávěr. Lze namontovat uzávěry 
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nové do míst kde původně nebyly, například osazení mříží a zamřížování prostor. Velmi 

kvalitní zábranou je zazdění a zabetonování otvoru. Toho se dá využít například u zvonových 

šachet a velkých střílen. 

 

Dveře a vstupy: 

• bezpečnostní visací zámek; 

• navaření ochranného límce okolo visacího zámku; 

• navaření plátů na těleso mřížových dveří; 

• zavaření znemožňující vysazení dveří z otočného ložiště; 

• přídavný zámek; 

• bezpečnostní  zadlabací zámek v prostoru střední zástrčí; 

• bezpečnostní kování; 

• bezpečnostní cylindrická vložka; 

• klíč s nestandardním profilem; 

• v případě repliky vyplnění dutého prostoru různým materiálem (sklo, písek, …); 

• vyrobení odpovídající plné repliky dveří. 

 

Střílny: 

• uzavření původními komponenty nebo jejich replikami; 

• uzavření plechem; 

• uzavření mříží ; 

• zabetonování nebo zazdění; 

• vsazení repliky střílny. 

 

Zvonové šachty: 

• uzavření otvoru šachty pomocí betonu a hustého armování; 

• zesílení stávající vrstvy pomocí betonu a hustého armování; 

• uzavření vstupu z objektu do zvonové šachty zavírací mříží s bezpečnostním zámkem; 

• vyrobení hustě armované makety; 

• osazením kvalitní ocelovobetonové makety zvonu nebo kopule. 
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8.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS 

Pro zabezpečení konkrétních míst je zde uvedeno několik variant s využitím prvků 

PZTS. Jedná se o magnetické snímače polohy, pasivní infračervená čidla (PIR) a otřesové 

detektory. 

Pro využití ve formě plášťové ochrany se nabízejí dva komponenty. Těmi jsou 

magnetický kontakt a otřesové čidlo. Magnetického kontaktu lze využít v montáži na dveře 

výjimečně na pravidelně otevíratelné uzávěry střílen. Magnetický kontakt nám bude detekovat 

překonání dveří jejich otevřením. Druhým prvkem je zde použití otřesového čidla. Otřesové 

čidlo nám bude detekovat už samotnou snahu o překonání  přes zabetonované zvonové šachty 

a případně i střílny. Včasným odhalením snahy o vniknutí se mohou omezit škody vzniklé na 

těchto uzávěrách. 

Pro využití ve formě prostorové ochrany je vhodné využití PIR čidel. Ty mohou být 

v provedení vějířové nebo stropní. Vějířové čidla nám mohou hlídat prostor za dveřmi, 

střelecké místnosti se střílnami, prostor zvonových šachet a ostatní důležité prostory. Stropní 

PIR čidla se dají využít pro střežení složitých místností s chodbami, kdy jejich vhodné 

umístění nám může pokrýt chodby a místnost s použitím jednoho čidla. Uplatnění 

jednotlivých čidel nám shrnuje Tab. 18. 

 

Tab. 18: Využitelnost čidel [Autor] 
Typ 

objektu 
Hlídaný prostor 

Mag. 

kontakt 

PIR 

čidlo 

Otřes. 

čidlo 

LO Vstupní dveře x x - 

Vstupní dveře x x - 

Střílny a střelecké místnosti x x - 

Zvonové šachty - x x 
TO 

Ostatní vnitřní prostory - x - 

 

Elektronický zabezpečovací systém s GSM 

Pro provoz systému GSM je nutností přítomnost dostatečně kvalitního mobilního 

signálu. Ten musí umožňovat odeslání a přijetí SMS a provedení hovoru. Přítomnost signálu 

byla ověřena pomocí mobilních telefonů na objektu LO a TO. Síla a kvalita mobilního signálu 

je však individuální. Závisí převážně na velikosti a počtu otvorů a vzdálenosti od otvorů. 

V objektu LO vz. 37 se při uzavřených silnostěnných dveřích dostatečný signál 

vyskytoval. Nacházel se po celém objektu převážně v blízkosti střílen. V důsledku toho je 
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možno v objektu umístit GSM komunikátor, nebo vyvést externí anténu do vstupní 

chodbičky. 

V objektech TO se mobilní signál nachází v horním patře objektu v blízkosti střílen, 

případně ve vstupní chodbičce mezi mřížovými a silnostěnnými dveřmi. Na objektu MO-S 11 

byl dostatečný mobilní signál zachycen do vzdálenosti cca 150-200cm od střílny. Ve spodním 

patře mobilní signál už zachycen nebyl. V důsledku toho je možno v objektu umístit GSM 

komunikátor jen v horním patře, nebo vyvést externí anténu do vhodných míst. 

8.2.3 Varianty zabezpečení LO a TO 

Pro zabezpečení objektů lze využít různých variant GSM systému s kombinací 

jednotlivých čidel. Níže jsou uvedeny čtyři základní varianty zabezpečení objektu prvky 

PZTS. Pro konkrétní objekty mohou být vhodné různé varianty. A to v závislosti specifických 

vlastnostech objektu. 

 

Základní varianty: 

• kombinované PIR čidlo s GSM; 

• GSM modul a externí čidla; 

• ústředna s GSM a externí čidla; 

• GSM autoalarm a externí čidla. 

 

1. Kombinované PIR čidlo s GSM 

Jedná se o samostatné PIR čidlo, které je osazeno GSM modulem. Tato kombinace 

tvoří jednoduchý a kompaktní celek, který je vhodný pro zabezpečení menších prostor. Čidlo 

je opatřeno vstupem na který lze připojit další čidlo, případně vytvořit smyčku více paralelně 

připojených čidel. Lze tak zabezpečit i členitější prostor. Systém lze však použít pouze 

v místech se signálem mobilního operátora. Systém je vhodný pro využití v objektech LO. 

V objektech TO by muselo čidlo umístit do prostoru s mobilním signálem, ale tady může 

nastat situace že PIR detektor nemusí být využit. Střežení objektu by pak museli obstarat další 

připojená čidla. 
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Obrázek 17:  GSM alarm ELDES EPIR2 basic [24] 

 
2. GSM modul a externí čidla 

 Tento systém je tvořen GSM modulem, který plní funkci ústředny. Dále jej tvoří 

externí čidla umístěná na konkrétních místech. GSM modul lze umístit do místa s mobilním 

signálem, nebo jej opatřit externí anténou. Takto může být GSM modul umístěn skrytě 

kdekoliv, a přenos signálu zajišťuje vyvedená externí anténa. Jednotlivé čidla jsou 

s komunikátorem spojeny pomocí drátového vedení. U GSM modulů s více vstupy lze 

vytvořit zpožděné a okamžité smyčky. A lze rozlišit jednotlivé čidla. GSM modul s jedním 

nebo více výstupy nám může spínat případné poplachové nebo jiné zařízení. 

 

3. Ústředna s GSM a externí čidla 

Jedná se standardní systém průmyslově vyráběných komponentů, které tvoří ústřednu 

se zabudovaným GSM modulem, ovládací klávesnici a jednotlivé čidla. Tato varianta 

umožňuje zapojení více smyček a napojení čidel drátově, v omezené míře i bezdrátově. Pro 

svou možnost rozsáhlé instalace se více hodí pro tvrzové a rozsáhlé objekty a areály, kdy 

jedním systéme můžeme zabezpečit všechny objekty daného komplexu. Lze ji využít 

samozřejmě i pro samostatné pěchotní sruby a objekty LO. Zde se ovšem jedná o výrazně 

dražší variantu. Tento systém umožňuje umístění ústředny na libovolné místo, ale 

s podmínkou vyvedení externí antény.  

 

4. GSM autoalarm s externími čidly 

Objekty lze zabezpečit použitím GSM autoalarmu. Jedná se o klasický autoalarm pro 

motorové vozidla, kdy využijeme jeho vstupní a výstupní svorky pro připojení klasických 

externích čidel a zařízení. Některé autoalarmy umožňují použití jak drátových čidel, tak 

i čidel bezdrátových. Tato možnost umožňuje využít v omezené míře i bezdrátových prvků 
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zabezpečení. Je nutno však v objektu zajistit přímou viditelnost bezdrátových prvků 

s autoalarmem.  

Varianta GSM autoalarmu je podstatě vylepšenou variantou GSM modulu s externími čidly. 

Neboť umožňuje připojení i bezdrátových prvků. 

 
Obrázek 18: Autoalarm  ATHOS [21] 

8.2.4 Vhodnost variant pro LO a TO 

Uvedené čtyři varianty lze použít ve všech typech objektů. Pro některé objekty je daná 

varianta použitelná ale je  méně vhodná, protože existují varianty vhodnější. Jiné varianty 

mohou být méně technicky složité nebo levnější. Vhodnost jednotlivých variant uvádí Tab. 19 

 

Tab. 19: Vhodnost variant dle typu objektu [Autor] 

  LO TO 

Kombinované PIR čidlo s GSM Vhodné Méně vhodné 

GSM modul a externí čidla Vhodné Vhodné 

Ústředna s GSM a externí čidla Méně vhodné Vhodné 

GSM autoalarm a externí čidla Méně vhodné Vhodné 
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8.3 Návrhy zabezpečení objektů LO  

Pro návrh zabezpečení LO prvky PZTS poslouží modelová situace zabezpečení 

objektu LO vz.37 Stavební jednoduchost je obdobná s objektem LO vz. 36, proto platí pro 

zabezpečení obou typů stejné parametry. 

8.3.1 Varianta LO 1 

Varianta LO 1 umožňuje pouze prostorovou ochranu pomocí PIR čidla. Tuto variantu 

tvoří kombinované PIR čidlo se zabudovaném GSM komunikátorem. Pomocí kabeláže je toto 

čidlo spojeno s napájecí baterií. Délka kabeláže je modelově zvolena 5 m.  

 

Komponenty: 

• PIR čidlo s GSM; 

• kabel; 

• baterie. 

 

Tab. 20: Cenové a technické parametry varianty LO 1 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* 

Cena celkem Komponent Odběr 

PIR čidlo s GSM  1 4 978 Kč 4 978 Kč PIR čidlo s GSM 41 mA 

Kabel  5 6,80 Kč 34 Kč     

Baterie 32 Ah 1 2 520 Kč 2 520 Kč Kapacita 1 den 0,984 Ah 

        Kapacita 30 dní 29,59 Ah 

Celkem     7 532,00 Kč   Zaokrouhleno 30 Ah 

 

8.3.2 Varianta LO 2 

Varianta LO 2 umožňuje prostorovou ochranu pomocí PIR čidla. Plášťová ochrana 

v prostoru dveří je realizována pomocí magnetického kontaktu. Tuto variantu tvoří GSM 

modul, magnetický spínací kontakt umístěný na vstupních dveřích a čidlo místěné v prostor 

vstupu, snímající prostor dveří. Pomocí kabeláže jsou čidla spojeno s GSM modulem. Ten je 

spojen s napájecí baterií. Délka kabeláže je modelově zvolena 10 m.  

 

Komponenty 

• GSM modul 

• Magnetický kontakt 
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• PIR čidlo 

• Kabel 

• Baterie 

 

Tab. 21: Cenové a technické parametry varianty LO 2 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* Cena celkem Komponent Odběr 

Magnet kontakt 1 236 Kč 236 Kč PIR čidlo 25 mA 
PIR čidlo 1 332 Kč 332 Kč GSM modul 6 mA 
GSM modul 1 1 490,00 Kč 1 490 Kč     
Kabeláž 10 7,20 Kč 72 Kč Celkem  31 mA 
Baterie 24 Ah 1 1 700 Kč 1 700 Kč Kapacita 1 den 0,744 Ah 
        Kapacita 30 dní 22,3 Ah 
Celkem     3 830,00 Kč   Zaokrouhleno 23 Ah 

 

8.3.3 Varianta LO 3 

Varianta LO 3 umožňuje pouze prostorovou ochranu pomocí PIR čidla Tuto variantu 

tvoří GSM modul a PIR čidlo místěné v prostor vstupu, snímající prostor dveří. Pomocí čtyř 

žilové kabeláže je čidlo spojeno s GSM modulem.Ten je spojen s napájecí baterií, která napájí 

i PIR čidlo. Délka kabeláže je modelově zvolena 10 m.  

 
Komponenty: 

• GSM modul; 

• PIR čidlo; 

• kabel; 

• baterie. 
 
 
Tab. 22: Cenové a technické parametry varianty LO 3 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* Cena celkem Komponent Odběr 

PIR čidlo 1 332 Kč 332 Kč PIR čidlo 25 mA 
GSM modul 1 1 490,00 Kč 1 490 Kč GSM modul 6 mA 
Kabeláž 10 7,20 Kč 72 Kč     
Baterie 24 Ah 1 1 700,00 Kč 1 700 Kč Celkem  31 mA 
        Kapacita 1 den 0,744 Ah 
        Kapacita 30 dní 22,3 Ah 
Celkem     3 594,00 Kč   Zaokrouhleno 23 Ah 
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8.3.4 Posouzení jednotlivých variant zabezpečení LO 

Pro určení nejpřijatelnější z variant zabezpečení LO jsem zvolil metodu využívající 

rozhodovací matici. [34] 

 

Posuzovací kritéria 

• 1  Nízká pořizovací cena; 

• 2  Nízká spotřeba el. energie; 

• 3  Nenápadnost zabezpečení; 

• 4  Technická nenáročnost. 

• 5  Možnosti detekce. 

 

Každá ze tří variant více či méně splňuje jednotlivé kritéria. Čím víc je kritérium 

splněno, tím větší číslo z od 1 do 5 je dosaženo k patřičné variantě. Výsledky této schody 

variant s kritérii zobrazuje Tab. 23. 

 

Tab. 23: Porovnání variant LO pomocí kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium LO 1  LO 2 LO 3 

1 2 4 5 
2 3 4 4 
3 5 4 3 
4 5 4 4 
5 3 5 3 

Součet hodnot 18 21 19 
Pořadí variant 3 1 2 

 

Každé z kritérií má ale různou důležitost, nebo-li svou váhu. Jednotlivým kritériím 

jsem přiřadil hodnotu od 1 do 5. Vyšší důležitost kritéria je označená přiřazením vyššího 

čísla. Nejvhodnější variantou bude ta, která dosáhne největší celkové hodnoty. Konečné 

výsledy zobrazuje Tabulka 24. [34]. 
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Tabulka 24: Porovnání variant LO s váhami kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 
Váha 

kritéria LO 1 LO 2 LO 3 

1 5 10 20 25 
2 4 12 16 16 
3 4 20 16 12 
4 2 10 8 8 
5 3 9 15 9 

Součet hodnot 61 75 70 
Pořadí variant 3 1 2 

 

 

Po porovnání variant vyšla jako vítězná varianta číslo 2 ,tedy GSM modul, PIR čidlo 

a magnetický spínací kontakt. Na druhém místě se umístila varianta 3 což je GSM modul 

a PIR čidlo. A na posledním místě, tedy nejméně vhodná se umístila finančně nejdražší 

varianta 1,  PIR čidlo kombinované s GSM . 

8.3.5 Rozpracování nejvhodnější varianty LO 2 

Tuto Vítěznou variantu tvoří GSM modul UGM1 společnosti Flajzar. GSM modul je 

vybaven jedním vstupních a jedním výstupních kontaktem. Pracovní teplota -20°C až +50°C 

umožňuje spolehlivý provoz i v těžkých zimních podmínkách. Modul lze nastavit pro 

vyrozumění až na 6 telefonních čísel, kterými jde modul i ovládat. Rozměry UGM1 9x7x10 

cm umožňují jeho skrytou instalaci. Umístění GSM modulu je u střílny na obranu vchodu. 

[18] 

 
Obrázek 19: GSM modul UGM1 [18] 

 

Na vstupních dveřích je umístěn magnetické kontakt SA-204 což je kovový povrchový 

detektor pro kovové dveře. Rozměry detektoru 49x17x9 mm umožňují nenápadné umístění. 

[20] 
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Obrázek 20: Magnetický kontakt SA-204 [20] 

 

Prostorovou ochranu zajišťuje PIR detektor PIR815 společnosti Flajzar. Tento 

miniaturní PIR detektor s rozměry 5x4x9 cm se dá snadno zamaskovat. Při doporučené 

pracovní výšce 1.7 m až 2.5m poskytuje detekční úhel 110° a maximální detekční vzdálenost 

12 m. PIR detektor umožňuje nastavení své citlivosti. Celý systém je napájen z 12 V 

olověného akumulátoru LG24-12 KUNG LONG s kapacitou 24Ah. Rozměry akumulátoru 

16x17x12 cm umožňují uschování a skrytí akumulátoru třeba do muniční bedýnky. [17][19] 

 
Obrázek 21: Olovněný akumulátor [19] 

 

Jednotlivé komponenty jsou spolu propojeny kabeláží. Pro větší zamaskování systému 

je vhodné vést kabel za ochrannou výdřevou, případně ve párách mezi deskami výdřevy. Při 

vhodném zamaskování bude systém pro návštěvníka muzejního objektu takřka neviditelný, 

což je velkou výhodou neboť nenarušuje historický vzhled objektu. Viz příloha 2 a 3. 

8.4 Návrhy zabezpečení objektů TO  

První částí jsou varianty zařízení GSM. Pro návrhy zabezpečení s GSM zařízením 

poslouží modelové situace zabezpečení objektu MO-S 11 pomocí různých GSM systému 

a čtyř PIR čidel. Ty jsou umístěné ve vstupu, v prostoru zvonových šachet a v minometné 

místnosti. Z těchto variant bude vybrána nejvhodnější varianta. Ta bude poté dále 
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rozpracována  ve variantách návrhů obsahujících různé čidla PZTS. Na závěr dojde k vybrání 

nejvhodnější kombinace čidel.  

8.4.1 Varianta TO 1 

Tuto variantu tvoří GSM modul a 4 PIR čidla umístěna v prostoru vstupu, dvou 

zvonových šachet a minometné místnosti. Pomocí čtyř žilové kabeláže jsou čidla spojena 

s GSM modulem.Ten je spojen s napájecí baterií dvou žilovým kabelem. Délka dvou žilové 

kabeláže napájející GSM modul je modelově 5 m. Délka čtyř žilové kabeláže spojující PIR 

čidla a GSM modul je modelově 100 m. 

 

Komponenty: 

• GSM modul; 

• PIR čidlo; 

• kabel; 

• baterie; 
 

 
Tab. 25: Cenové a technické parametry varianty TO 1 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* 

Cena 
celkem 

Komponent Odběr 

GSM modul 1 2 990 Kč 2 990 Kč GSM modul 35 mA 
PIR 4 332,00 Kč 1 328 Kč 4x PIR 100 mA 
Kabel 5 6,80 Kč 34 Kč     
Kabel 100 7,20 Kč 720 Kč     
Baterie 100 Ah 1 3 918,00 Kč 3 918 Kč Celkem  135 mA 
        Kapacita 1 den 3,24 Ah 
        Kapacita 30 dní 97,2 Ah 
Celkem     8 990,00 Kč   Zaokrouhleno 98 Ah 

 

8.4.2 Varianta TO 2 

Tuto variantu tvoří ústředna JA-63K doplněná o GSM komunikátor, klávesnici a 4 

PIR čidla umístěna v prostoru vstupu, dvou zvonových šachet a minometné místnosti. Pomocí 

čtyř žilové kabeláže jsou čidla spojena s GSM modulem.Ten je spojen s napájecí baterií dvou 

žilovým kabelem. Délka dvou žilové kabeláže napájející ústřednu je modelově 5 m. Délka 

čtyř žilové kabeláže spojující PIR čidla a GSM modul je modelově 100 m. 
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Komponenty: 

• ústředna JA-63K; 

• GSM komunikátor; 

• PIR čidlo; 

• klávesnice; 

• kabel; 

• baterie; 

 
Tab. 26: Cenové a technické parametry varianty TO 2 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za kus/m* Cena celkem Komponent Odběr 

JA-63K 1 1 125 Kč 1 125 Kč JA-63K 30 mA 
PIR 4 332,00 Kč 1 328 Kč 4x PIR 100 mA 
Komunikátor 1 5 465,00 Kč 5 465 Kč Komunikátor 50 mA 
Klávesnice 1 1 138,00 Kč 1 138 Kč Klávesnice 40 mA 
Kabel  5 6,80 Kč 34 Kč     
Kabel 100 7,20 Kč 720 Kč Celkem  220 mA 
Baterie 80 Ah 2 2 391,00 Kč 4 782 Kč Kapacita 1 den 5,28 Ah 
        Kapacita 30 dní 158,4 Ah 
Celkem     14 592,00 Kč   Zaokrouhleno 160 Ah 

 

8.4.3 Varianta TO 3 

Tuto variantu tvoří autoalarm ATHOS, 2x bezdrátová PIR čidla umístěna v prostoru 

dvou zvonových šachet, a 2x drátové PIR čidla u vstupu, a v minometné místnosti. Pomocí 

čtyř žilové kabeláže jsou čidla spojena s autoalarmem. Ten je spojen s napájecí baterií dvou 

žilovým kabelem. Délka dvou žilové kabeláže napájející ústřednu je modelově 5 m. Délka 

čtyř žilové kabeláže spojující PIR čidla a GSM modul je modelově 50 m. 

 

Komponenty: 

• autoalarm ATHOS; 

• PIR čidlo; 

• bezdrátové PIR čidlo; 

• kabel; 

• baterie. 
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Tab. 27: Cenové a technické parametry varianty TO 3 [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za kus/m* Cena celkem Komponent Odběr 

ATHOS 1 5 758 Kč 5 758 Kč ATHOS 20 mA 
PIR 2 332,00 Kč 664 Kč 2x PIR 50 mA 
PIR bezdrátové 2 1 326,00 Kč 2 652 Kč     
Kabel  5 6,80 Kč 34 Kč     
Kabel  50 7,20 Kč 360 Kč Celkem  70 mA 
Baterie 52 Ah 1 1 566 Kč 1 566 Kč Kapacita 1 den 1,68 Ah 
        Kapacita 30 dní 50,4 Ah 
Celkem     11 034,00 Kč   Zaokrouhleno 51 Ah 

 

8.4.4 Posouzení jednotlivých variant zabezpečení TO 

Pro určení nejpřijatelnější z variant zabezpečení TO jsem zvolil metodu využívající 

rozhodovací matici. 

 

Posuzovací kritéria: 

• 1  Nízká pořizovací cena; 

• 2  Nízká spotřeba el. energie; 

• 3  Nenápadnost zabezpečení; 

• 4  Technická nenáročnost; 

• 5  Všeobecná aplikovatelnost. 

 

Výsledky shody variant a konečné výsledky jsou uvedeny v tabulkách. Tab. 28 a Tab. 29. 

 

Tab. 28: Porovnání variant TO pomocí kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 1 2 3 

1 5 1 3 
2 4 2 5 
3 4 3 5 
4 4 3 4 
5 5 5 3 

Součet hodnot 22 14 20 
Pořadí variant 1 3 2 
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Tab. 29: Porovnání variant TO s váhami kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 
Váha 

kritéria 1 2 3 

1 5 25 5 15 
2 4 16 8 20 
3 4 16 12 20 
4 2 8 6 8 
5 3 15 15 9 

Součet hodnot 80 46 72 
Pořadí variant 1 3 2 

 

Po porovnání variant vyšla jako vítězná varianta číslo 1 ,tedy GSM modul. Na druhém 

místě se umístila varianta 3 což je Autoalarm ATHOS. A na posledním místě, tedy nejméně 

vhodná se umístila varianta 2,  ústředna JA-63K s GSM komunikátorem . 

8.5 Porovnání variant různé kombinace čidel  

Variantu tvoří GSM modul a externí čidla. Pomocí kabeláže jsou čidla spojena s GSM 

modulem a také napájecí baterií. V této variantě jsou rozpracovány 3 možnosti dle druhu 

použitých čidel. Zajištění a odjištění systému se děje pomocí Mobilního telefonu. 

8.5.1 Varianta A 

Varianta A umožňuje pouze prostorovou ochranu, plášťová ochrana není realizována. 

Tuto variantu tvoří GSM modul a 4 PIR čidla umístěna v prostoru vstupu, dvou zvonových 

šachet a minometné místnosti. Pomocí čtyř žilové kabeláže jsou čidla spojena s GSM 

modulem.Ten je spojen s napájecí baterií dvou žilovým kabelem. Délka dvou žilové kabeláže 

napájející GSM modul je modelově 5 m. Délka čtyř žilové kabeláže spojující PIR čidla 

a GSM modul je modelově 100 m. 

 

Komponenty: 

• GSM modul;  

• PIR čidlo; 

• kabel; 

• baterie. 

 
 
 
 
 



60 

 
Tab. 30: Cenové a technické parametry varianty A [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* 

Cena celkem Komponent Odběr 

GSM modul 1 2 990,00 Kč 2 990 Kč GSM 35 mA 
PIR 4 332,00 Kč 1 328 Kč 4x PIR 100 mA 
Kabel  5 6,80 Kč 34 Kč     
Kabel  100 7,20 Kč 720 Kč Celkem  135 mA 
Baterie 100 Ah 1 3 918,00 Kč 3 918 Kč Kapacita 1 den 3,24 Ah 
        Kapacita 30 dní 97,2 Ah 
Celkem     8 990,00 Kč   Zaokrouhleno 98 Ah 

 

8.5.2 Varianta B 

Varianta B umožňuje prostorovou ochranu pomocí PIR čidel. Plášťová ochrana 

v prostoru dveří je realizována pomocí magnetického kontaktu. Tuto variantu tvoří GSM 

modul, 1x magnetický kontakt u místěný na vstupních dveřích a 4 PIR čidla umístěna 

v prostoru vstupu, dvou zvonových šachet a minometné místnosti. Pomocí kabeláže jsou  PIR 

čidla a magnetický kontakt spojen s GSM modulem.Ten je pomocí kabeláže spojen s napájecí 

baterií. Délka kabeláže je modelově 105 m. 

 

Komponenty: 

• GSM modul;  

• PIR čidlo; 

• magnetický kontakt; 

• kabel; 

• baterie. 
 
 
Tab. 31: Cenové a technické parametry varianty B [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* Cena celkem   Komponent Odběr 

GSM modul 1 2 990,00 Kč 2 990 Kč   GSM 35 mA 
PIR 4 332,00 Kč 1 328 Kč   3x PIR 100 mA 
M. kontakt 1 236,00 Kč 236 Kč       
Kabeláž 105 7,20 Kč 756 Kč   Celkem  135 mA 
Baterie 100 Ah 1 3 918,00 Kč 3 918 Kč   Kapacita 1 den 3,24 Ah 
          Kapacita 30 dní 97,2 Ah 
Celkem     9 228,00 Kč   Zaokrouhleno 98 Ah 
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8.5.3 Varianta C 

Varianta C umožňuje prostorovou ochranu pomocí PIR čidla. Zajišťuje plášťovou 

ochranu v prostoru dveří a zvonových šachet. Plášťová ochrana je realizována pomocí 

magnetického kontaktu  otřesových čidel. Tuto variantu tvoří GSM modul, 1x magnetický 

kontakt u místěný na vstupních dveřích, 1 x PIR čidlo umístěna v prostoru minometné 

místnosti 2x otřesový detektor  v prostoru dvou zvonových šachet . Pomocí čtyř žilové 

kabeláže je  PIR čidlo a otřesové detektory spojeny s GSM modulem.Ten je spojen s napájecí 

baterií dvou žilovým kabelem. Délka dvou žilové kabeláže napájející GSM modul a spojující 

magnetický kontakt je modelově 20 m. Délka čtyř žilové kabeláže spojující PIR čidla a GSM 

modul je modelově 100 m. 

 
Komponenty: 

• GSM modul ; 

• magnetický kontakt; 

• PIR čidlo; 

• otřesový detektor; 

• kabel; 

• baterie. 

 

Tab. 32: Cenové a technické parametry varianty C [Autor] 

Komponent 
Počet 

kusů/m 
Cena za 
kus/m* 

Cena celkem Komponent Odběr 

GSM modul 1 2 990,00 Kč 2 990 Kč GSM 35 mA 
PIR 1 332,00 Kč 332 Kč 1x PIR 25 mA 
M. kontakt 1 236,00 Kč 236 Kč 2x Otřes. čidlo 32 mA 
Otřes. čidlo 2 2 628,00 Kč 5 256 Kč     
Kabel 20 6,80 Kč 136 Kč     
Kabel 100 7,20 Kč 720 Kč Celkem  92 mA 
Baterie 70 Ah 1 1 918,00 Kč 1 918 Kč Kapacita 1 den 2,21 Ah 
        Kapacita 30 dní 66,24 Ah 
Celkem     11 588,00 Kč   Zaokrouhleno 67 Ah 

 

8.5.4 Posouzení variant kombinace čidel 

Pro určení nejpřijatelnější z variant kombinace čidel jsem zvolil metodu využívající 

rozhodovací matici. 
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Posuzovací kritéria: 

• 1  Nízká pořizovací cena; 

• 2  Nízká spotřeba el. energie; 

• 3  Nenápadnost zabezpečení; 

• 4  Technická nenáročnost; 

• 5  Možnosti detekce. 

 

Výsledky shody variant a konečné výsledky jsou uvedeny v tabulkách Tab. 33 a Tab. 34. 

 
Tab. 33: Porovnání variant kombinace čidel pomocí kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium A B C 

1 5 4 2 
2 4 4 5 
3 4 5 4 
4 5 4 3 
5 2 4 5 

Součet hodnot 20 21 19 
Pořadí variant 2 1 3 

 
Tab. 34: Porovnání variant kombinace čidel s váhami kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 
Váha 

kritéria A B C 

1 5 25 20 10 
2 4 16 16 20 
3 4 16 20 16 
4 2 10 8 6 
5 3 6 12 15 

Součet hodnot 73 76 67 
Pořadí variant 2 1 3 

 
Po porovnání variant vyšla jako nejpřijatelnější varianta B ,tedy kombinace PIR čidel 

a magnetického kontaktu. Na druhém místě se umístila varianta C což je kombinace PIR 

čidel, otřesových detektorů a magnetického kontaktu. Na posledním místě se umístila varianta 

A s PIR detektory. 

8.5.5 Rozpracování nejpřijatelnější varianty TO 1B 

Vítěznou variantu tvoří GSM modul MikroGATE2 společnosti Flajzar. GSM modul je 

vybaven dvojicí vstupních a dvojicí výstupních kontaktů. Umožňuje nastavení vstupního 

a výstupního zpoždění. Pracovní teplota: -20°C až +50°C plně vyhovuje klimatickým 

podmínkám v objektu. Modul lze nastavit pro ovládání a vyrozumění až 6 telefonních čísel, 
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kterým lze zprostředkovat i odposlech střeženého prostoru připojením mikrofonu. K modulu 

lze připojit externí anténu, která umožní jeho umístění na nepříhodnějším místě. Modelově je 

GSM modul umístěn u pistolové střílny na ochranu vchodu. [16] 

 

 

Obrázek 22: GSM modul uGATE2 [16] 
 

Na vstupních dveřích je umístěn magnetické kontakt SA-204. Dalším prvkem 

zabezpečení jsou čtyři PIR detektory PIR815 společnosti Flajzar. Tento miniaturní PIR 

detektor s rozměry 5x4x9 cm se dá snadno zamaskovat. Při doporučené pracovní výšce 1.7 m 

až 2.5m poskytuje detekční úhel 110° a maximální detekční vzdálenost 12 m. PIR detektor 

umožňuje nastavení své citlivosti. [17] 

 

 
Obrázek 23: PIR detektor PIR815 [17] 

 

PIR detektory jsou umístěny v prostoru vstupu, dvou zvonových šachet a minometní 

střelecké místnosti. Detektory svým detekčním polem zabírají prostor vstupu do zvonové 

šachty. PIR detektor u vstupu snímá prostor za vstupními dveřmi. A detektor umístěný 

v minometné místnosti zabírá vstup do místností a zazděnou minometnou střílnu. 
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Celý systém je napájen z 12 V autobaterie Varta Blue Dynamic F17 12V/100Ah. Ta 

poskytuje napájení systému po dobu 720 hodin. [2]  

Vedení kabeláže je na stěnách pomocí příchytek a je využito prostupů vzduchotechniky nebo 

kabelových průchodek ve stěnách objektu. Kabeláž je vedena tak aby byla co nejméně 

viditelná. Viz příloha 4. 
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9 Zabezpečení exponátů 

Konkrétní možnosti a způsoby zabezpečení exponátů spolu s návrhem tří variant jsou 

rozebrány v této kapitole. V závěru je proved výběr nejlepší varianty a její podrobnější 

rozpracováni. 

9.1 Kritéria pro zabezpečení exponátů 

Pro zabezpečení exponátů platí obdobná kritéria jako pro zabezpečení objektu. Navíc  

jsem si ale stanovil 2 kritéria, podle kterých budou jednotlivé komponenty a varianty 

navrhovány.  

 

Stanovená kritéria:  

• viditelnost exponátu; 

• variabilita. 

 

Viditelnost exponátů 

Aplikací bezpečnostního opatření nesmí dojít k výraznému omezení viditelnosti 

vystavovaného exponátů. Snahou bude zvolit kompromis mezi viditelností exponátu a jeho 

ochranou.  

 

Variabilita 

Variabilitou je myšlena možnost adaptovat zabezpečení na co nejširší spektrum exponátů. 

Budou zvoleny takové způsoby, které lze uplatnit na různorodé expozice a jejich individuální 

umístění.  

9.2 Možnosti zabezpečení exponátů 

Vzhledem k rozmanitosti exponátů nelze využít jediný způsob ochrany exponátů. 

Povaha exponátů vyžaduje zvolení více druhů jejich ochrany. Bude se jednat převážně 

o mechanické zábranné systémy pro drobné exponáty. Další částí bude elektronická ochrana 

exponátů a použití prvků PZTS. To vše musí být doplněno fyzickou ostrahou konanou osobou 

průvodce nebo z řad členů muzea. 
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Zabezpečení exponátů: 

• mechanické zábranné systémy; 

• poplachové a zabezpečovací tísňové systémy; 

• elektronická ochrana zboží; 

• fyzická ostraha a režimové opatření. 

 

a) Mechanické zábranné systémy ochrany exponátů 

Snahou využití MZS bude zabezpečit exponáty takovým způsobem aby byly pro 

návštěvníka stále dostatečně viditelné. Nejvhodnější variantou u drobných exponátů je jejich 

umístění do skleněných vitrín. Uzavření do skleněných vitrín musí však být takové aby se 

vitrína nedala snadno otevřít. Proto je nutné doplnit vitrínu i zámkem. Sklo vitríny může být 

ponecháno bez bezpečnostních úprav. Neboť rozbití skla vitríny by vyvolalo hluk, na což by 

zareagoval průvodce nebo pověřená osoba.  

Další možností ochrany exponátů je jejich pevné přichycení k výstavnímu místu. To lze 

provést skrytou úpravou  pomocí ocelových lan, řetízku a visacích zámků.  

 

b) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Některé místností a prostory s exponáty lze zabezpečit pomocí prvků PZTS. Místností 

do kterých je návštěvníkům umožněno pouze nahlédnout bývají zabezpečeny pomocí 

vymezující zábrany, tu lze však snadno v nestřeženém okamžiku překonat. Doplnění ochrany 

pomocí PZTS dojde o odhalení překonání mechanické vymezující zábrany. Pro zabezpečení 

je vhodné využít systém stávající z čidla a akustické signalizace. Jako vhodné se jeví použití 

PIR čidla nebo bariérových detektorů. Při aplikaci prvků PZTS je nutné dodržet určitou 

vzdálenost detekční oblasti od mechanické zábrany. 

 

Možné komponenty: 

• PIR čidlo se sirénou; 

• infra závora. 

 

c) Zabezpečení pomocí prvků elektronické ochrany zboží 

Elektronická ochrana zboží je účinný systém bránící proti krádežím zboží. Zboží je 

označeno etiketami, které jsou na předmět upevněny viditelně nebo skrytě. Při oprávněné 

manipulaci se zbožím je etiketa deaktivována nebo odstraněna. A průchod se zbožím přes 
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kontrolní rám je tak bez problémů. Pokud je ovšem zboží odcizeno, pak nedeaktivovaná etika 

způsobí při průchodu přes kontrolní rám vyhlášení poplachu. Mezi hlavní výhody 

elektronické ochrany zboží patří možnost okamžitě zareagovat na pokus o vynesení 

nezaplaceného zboží. Kontrolní rám a etikety působí také preventivně, neboť jejich 

přítomnost může odradit pachatele od nežádoucí činnosti. 

Systému elektronické ochrany zboží se využívá v obchodech s různým sortimentem zboží. Dá 

se využít také v knihovnách, galeriích a různých muzeích.   

9.2.1 Akustomagnetický systém 

Akustomagnetický systém (dále jen AM systém) je založen na principu rozkmitání 

magnetických pásků etikety v elektromagnetickém poli kontrolní antény. Ochranná etiketa se 

skládá ze dvou kmitajících pásků, které jsou vyrobeny z tvrdého magnetického materiálu.  

V pulzním elektromagnetickém poli, vyvíjeném AM anténou dojde k aktivaci etikety. Po 

skončení impulzu z antény začne ochranná etiketa rezonovat a vydávat signál. Tento signál je 

detekován anténou a následně vyhodnocen a vyhlášen poplach. [39], [40] 

 

AM systém elektronické ochrany zboží se skládá z těchto základních prvku: 

• Anténa 

• Etikety 

• Oddělovač etiket 

• Deaktivátor etiket 

 

Anténa  

Anténa bývá nejčastěji ve formě kontrolního rámu umístěného v prostoru východu z obchodu. 

Každý zákazník vycházející z obchodu tak přes ní musí projít. A nenápadnou formou je 

ověřena přítomnost nedeaktivovaných etiket.  

 

Etikety 

Etiketa je kontrolní prvek osazený na každém výrobku. Etikety se od sebe mohou lišit tvarem, 

konstrukcí a velikostí. Porůzné zboží jsou vyvinuty různé etikety. Mezi základní druhy etiket 

patří měkké etikety umísťované přímo na zboží, nebo tvrdé etikety které se umisťují pomocí 

speciálních úchytných jehel nebo zavěšením na zboží. 
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Oddělovač etiket 

Oddělovač etiket slouží k oddělení tvrdých etiket ze zboží. Pomocí oddělovače se oddělí 

příchytná jehla a tvrdá etiketa se poté dá sejmout ze zboží. Pro aplikaci na ochranu exponátu 

by oddělovač etiket nebyl nutností. Případně nemusí být umístěn v objektu muzea. 

 

Deaktivátor etiket 

Deaktivátor etiket je zařízení sloužící k deaktivování měkkých a samolepících etiket. 

Deaktivované etikety se ponechávají na zboží, a nijak se neodstraňují. Po zaplacení zboží 

s měkkou etiketou, projde zboží deaktivátorem, který je běžně umístěn v oblasti pokladny. 

Pro aplikaci na ochranu exponátu není deaktivátor etiket nutností neboť se nepředpokládá 

vynášení exponátů. [39] 

9.2.2 RFID systém 

Radiofrakvenční identifikační systém (RFID) pro bezkontaktní identifikování objektu 

nebo osoby. Základem této metody je malý čip s anténkou, který v elektromagnetickém poli 

antém čtecího zařízení předá obsažené informace. RFID systém umožňuje zaznamenat, 

uschovat a poskytnout informace označeném objektu. 

Metoda má široké uplatnění a je uplatňována především v průmyslu a dopravě, začíná se 

ovšem již prosazovat v oblasti bezpečnosti. Z načnou nevýhodou je vyšší cenová nákladnost. 

Velkou výhodou pro zabezpečení exponátů je mobilnost zařízení a možnost identifikace 

odcizeného skrytě označeného exponátů. [39] 

 

Základní součásti RFID systému: 

• RFID Tag (čip nebo též etiketa); 

• čtecí zařízení; 

• anténa; 

• podpůrné zařízení. 

 

RFID Tag 

RFID Tag je označovací prvek, obsahuje paměťový čip a anténu. Velikost Tagu je dána 

velikostí antény, neboť samotný čip má rozměr okolo 1 mm. Celá sestava čipu a antény se 

pak vyskytuje v různé formě. Tagy mohou být skleněné, plastové nebo na samolepící na 

papíře. Tagy lze rozdělit podle mnoha kritérií. Hlavním rozdělení je podle zdroje energie na 
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aktivní a posuvní Tagy. Pasivní tagy nemají vlastní zdroj energie a mají tedy menší rozměry.  

[39] 

 

Čtecí zařízení a anténa 

Čtecí zařízení produkuje elektromagnetický signál a pomocí antén jím působí na označené 

předměty. Čtecí zařízení bývá ve dvou provedeních. První je stacionární pevně umístěné na 

konkrétním místě. Druhým provedením je malá mobilní čtečka. Anténa vytváří 

elektromagnetické pole, ve kterém  přijímá a odesílá informace mezi tagem  a čtečkou. 

Umístění antén je vhodné do tvaru brány  u vstupu aby došlo zachycení signálu tagu před 

opuštěním prostoru. [39] 

 

Podpůrné zařízení 

Podpůrným zařízením je řídící počítač se softwarem a databází. 

 

9.3 Návrhy zabezpečení exponátů 

Kapitola obsahuje tři návrhy variant pro zabezpečení exponátů v muzejním objektu TO. 

9.3.1 Varianta 1. 

Varianta se skládá z mechanických zábranných systémů chránící exponáty a z prvků 

PZTS chránící celé místnosti s exponáty. 

 

MZS 

• skleněná vitrína; 

• doplňkový zámek k vitríně; 

• visací zámek k zajištění exponátů; 

• ocelový řetízek k zajištění exponátů. 

PZTS 

• PIR alarm s dálkovým ovládáním 

 

Režimové opatření 

• Stanovení pravidel a zásad při provozu muzea a provádění návštěvníků. 
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Tab. 35: Cenové parametry varianty 1 [Autor] 

Komponent 

Počet 
kusů/m 

Cena za 
kus/m* 

Cena 
celkem 

Prosklená vitrína 10 1 490 Kč 14 900 Kč 
Zámek na prosklenou vitrínu 10 155 Kč 1 550 Kč 
Visací zámek bezpečnostní 10 118 Kč 1 180 Kč 
Ocelový řetěz 5x21 mm 20 82 Kč 1 640 Kč 
PIR alarm s dálkovým ovládáním 5 741 Kč 3 705 Kč 
Celkem     22 975,00 Kč 

 

9.3.2 Varianta 2. 

Varianta se skládá z mechanických zábranných systémů chránící exponáty, prvků 

PZTS chránící celé místnosti s exponáty a z prvků AM ochrany zboží chránící vybrané 

exponáty. 

 

MZS 

• Skleněná vitrína 

• Doplňkový zámek k vitríně 

• Visací zámek k zajištění exponátů 

• Ocelový řetízek k zajištění exponátů. 

PZTS 

• PIR alarm s dálkovým ovládáním 

AM 

• AM brány (vysílač a přijímač + řídící jednotka) MPP 300 

• Deaktivátor pevných etiket 

• Uvolňovač pevných etiket 

• Pevná etiketa Pencil na textil (se špendlíkem) 

• Pevná etiketa Pencil závěsná (s ocelovým lankem) 

• Samolepicí "měkká" AM etiketa 

 

Režimové opatření 

• Stanovení pravidel a zásad při provozu muzea a provádění návštěvníků. 
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Tab. 36: Cenové parametry 2 [Autor] 

Komponent 

Počet 
kusů/m 

Cena za 
kus/m* 

Cena 
celkem 

Prosklená vitrína 3 1 490 Kč 4 470 Kč 
Zámek na prosklenou vitrínu 3 155 465 Kč 
Visací zámek bezpečnostní 3 118 Kč 354 Kč 
Ocelový řetěz 5x21 mm 10 82 Kč 820 Kč 
PIR alarm s dálkovým ovládáním 3 741 Kč 2 223 Kč 
AM brány (vysílač a přijímač + řídící jednotka) MPP 300 1 36 985,00 Kč 36 985,00 Kč 
Uvolňovač pevných etiket 1 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 
Pevná etiketa Pencil na textil (se špendlíkem) 250 7,40 Kč 1 850,00 Kč 
Pevná etiketa Pencil závěsná (s ocelovým lankem) 250 13,40 Kč 3 350,00 Kč 
Samolepicí "měkká" AM etiketa 500 1,95 Kč 975,00 Kč 
Celkem     52 542,00 Kč 

 

9.3.3 Varianta 3. 

Varianta se skládá z mechanických zábranných systémů chránící exponáty,  prvků 

PZTS chránící celé místnosti s exponáty. A z prvků RFID ochrany zboží chránící vybrané 

exponáty. 

 

MZS 

• Skleněná vitrína 

• Doplňkový zámek k vitríně 

• Visací zámek k zajištění exponátů 

• Ocelový řetízek k zajištění exponátů. 

PZTS 

• PIR alarm s dálkovým ovládáním 

• Piezoelektrická siréna 

RFID 

• RFID etiketa  

• RFID tag 

• RFID anténa FlexiRay SFR 

• Fixní čtečka Alien ALR9900 + zdroj 

 

Režimové opatření 

• Stanovení pravidel a zásad při provozu muzea a provádění návštěvníků. 
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Tab. 37: Cenové parametry varianty 3 [Autor] 

Komponent 

Počet 
kusů/m 

Cena za 
kus/m* 

Cena 
celkem 

Prosklená vitrína 3 1 490 Kč 4 470 Kč 
Zámek na prosklenou vitrínu 3 155 465 Kč 
Visací zámek bezpečnostní 3 118 Kč 354 Kč 
Ocelový řetěz 5x21 mm 10 82 Kč 820 Kč 
PIR alarm s dálkovým ovládáním 3 741 Kč 2 223 Kč 
Piezoelektrická siréna 1 328 Kč 328 Kč 
RFID etiketa Alien ALN-9654 G 500 3,90 Kč 1 950,00 Kč 
RFID tag Wizard 250 30 Kč 7 500,00 Kč 
RFID tag Infentory 250 70 Kč 17 500,00 Kč 
Fixní čtečka Alien ALR9900 + zdroj 1 41 300 Kč 41 300,00 Kč 
RFID anténa FlexiRay SFR 1 6 300 Kč 6 300,00 Kč 
        
Celkem     83 210,00 Kč 

9.3.4 Posouzení jednotlivých variant zabezpečení exponátů 

Pro určení nejpřijatelnější z variant zabezpečení exponátů jsem zvolil metodu 

využívající rozhodovací matici. 

 

Posuzovací kritéria: 

• 1  Nízká pořizovací cena; 

• 2  Nenápadnost zabezpečení; 

• 3  Viditelnost exponátu; 

• 4  Možnost rozšíření; 

• 5  Technická nenáročnost; 

• 6  Komplexní ochrana. 

 

Výsledky shody variant a konečné výsledky jsou uvedeny v tabulkách Tab. 38 a Tab. 39. 

 

Tab. 38: Porovnání variant zabezpečení exponátu pomocí kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 1 2 3 

1 5 4 2 
2 3 3 5 
3 2 5 5 
4 3 5 5 
5 5 3 1 
6 2 4 5 

Součet hodnot 20 24 23 
Pořadí variant 3 1 2 
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Tab. 39: Porovnání variant zabezpečení exponátů s váhami kritérií [Autor] 

Varianta zabezpečení exponátu 

Kritérium 
Váha 

kritéria 1 2 3 

1 5 25 20 10 
2 5 15 15 25 
3 4 8 20 20 
4 3 9 15 15 
5 3 15 9 3 
6 4 8 16 20 
Součet hodnot 72 79 73 
Pořadí variant 3 1 2 

 

Po porovnání variant vyšla jako nejvhodnější varianta číslo 2 ,tedy AM systém. Na 

druhém místě se umístila varianta 3 což je RFID technologie. A na posledním místě, tedy 

nejméně vhodná se umístila finančně nejlevnější varianta 1 s prvky MZS a PZTS. 

 

9.4 Rozpracování nejvhodnější varianty 2 

Vítězná varianta je rozpracována pro muzejní objekt TO v pokročilém stádiu 

rekonstrukce. Drobné exponáty budou chráněny pomocí třech prosklených vitrín opatřených 

zámkem. Třípatrová vitrína je z tvrzeného skla Rozměry vitríny jsou 165x37x43 cm. Pro 

uzamykání je vitrína doplněna ještě vitrínovým pochromovaným zámkem (Obr. 24).  [15] 

 

 
Obr. 24: Vitrína a vitrínový zámek [15] 

 

Vitríny mohou být umístěny v jedné místnosti, nebo zvlášť v různých místnostech dle 

potřeby muzea. Větší exponáty pokud to umožňuje jejich konstrukce budou navzájem 

protaženy řetězem a pomocí visacích zámků uzamčeny k pevně zabudovaným konstrukcím 

objektu, nebo k vhodnému vybavení objektu. Z řetězu se zhotoví zábrany do dveří nebo 
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jiných prostor. Tyto zábrany bude otevírat a zavírat průvodce. Kulomety jiné pohyblivé 

exponáty se zajistí pomocí visacích zámků (Obr. 25) k lafetám nebo pevným konstrukcím.  

 
Obr. 25: Visací bezpečnostní zámek [1] 

 
Ve vybraných místnostech s exponáty se umístí PIR alarm s dálkovým ovládáním. Ten 

bude střežit místnosti před nepozorovaným vstupem návštěvníku po překonání dveřní bariéry 

ze řetězů. PIR alarm umožňuje dálkové ovládání a příchozí a odchodové zpoždění. Výhodou 

je napájení na baterie nebo na síťový adaptér. Dosah snímání je 6-8 m s detekčním úhlem 90°. 

Vestavěná siréna v době aktivace vytvoří akustický tlak 110 dB. Rozměry alarmu jsou 

8x12x5 cm. (Obr. 26). [4] 

 
Obr. 26: PIR alarm s dálkovým ovládáním [4] 

 

 Exponáty které umožňují označení etiketami budou označeny. Měkké etikety se 

použijí pro označení nekovových exponátů, knížek, map, a jiných drobností. Pevné etikety se 

špendlíkem se použij pro označení textilních exponátů jako jsou uniformy, batohy a jiné 

vhodné exponáty. Pevné závěsné etikety se použijí pro označení kovových exponátů, zbraní 

a jiných předmětů na které nejde umístit předešlé etikety. Etikety (Obr. 27) budou 

umísťovány pokud možno co nejvíce skrytě, tak aby nerušili vzhled označeného exponátu.  Je 

vhodné etikety umisťovat na spodní, nebo vnitřní stranu exponátu. Tak nebude etiketa při 

vystavení viditelná. Některé exponáty budou vyžadovat umístění více etiket aby byla zajištěna 
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jejich správná detekce při průchodu mezi anténami AM brány. AM brána (Obr. 27) umožňuje 

detekci pevných i měkkých etiket. Dosah detekce měkkých etiket je mezi anténami až 1.7 m. 

Detekce pevných etiket je až do 2.2 m. AM brána má zvýšenou odolnost proti odstínění etiket 

a umožňuje individuální nastavení akustické a optické signalizace. [40] 

 

 
Obr. 27: AM brána a měkké a pevné etikety [40] 

 
 

Umístění AM brány bude zvoleno v prostoru vstupu za druhými silnostěnnými 

dveřmi. Toto umístění nebrání uzavírání dveří a všechny vycházející osoby skrz AM bránu 

musí projít. Napájení AM brány bude zajišťovat přenosná nebo stacionární elektro centrálá, 

která zároveň zajišťuje provoz osvětlení a dalšího zařízení během prohlídky muzea. Viz 

příloha 4. 
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10 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem nových možných alternativ ochrany 

vybraných pevnostních muzeí  československého opevnění z let 1935-1938 a jejich exponátů. 

Nejprve jsem se podrobněji seznámil se stavebním řešením pevnostních objektů a muzeí. 

Pevnostní muzea jsem si rozdělil podle toho zda jsou připojeny na distribuční síť elektrické 

energie, nebo zda mají vlastní zdroj elektrické energie. Vzhledem k tomu, že většina 

pevnostních muzeí nedisponuje přípojkou k elektrické distribuční síti, rozhodl jsem se pro 

další postup vybrat právě objekty bez přípojky k distribuční síti el. energie. V těchto 

pevnostních muzeích jsem se seznámil s jejich exponáty a současným způsobem zabezpečení 

objektu a exponátů. Současný stav zabezpečení objektů pevnostních muzeí je nedostatečný, 

neboť většinou nevyužívá prvků PZTS. Pokud jich využívá nebere zřetel na všechny možnosti 

vniknutí. Dalším krokem bylo rozebrat možnosti vniknutí do objektu a bezpečnostní 

incidenty, které se odehrály v souvislosti s muzejními objekty. Z těchto informací jsem 

pomocí analýz určil možné rizika v současném stavu.  

 

Zabezpečení objektu je rozděleno na objekty LO a TO. V objektech LO jsem vybral 

jako základního zástupce objekt LO vz. 37 A. Varianty zabezpečení lze však uplatnit na 

jakýkoliv muzejní objekt LO. První navrhovanou variantou bylo kombinované PIR čidlo 

s GSM modulem. Tato varianta vyniká svou kompaktností a snadnou montáží. Ovšem cenově 

je nejdražší. Druhou variantou byl magnetický kontakt, PIR čidlo a externí GSM modul. Třetí 

navrhovanou možností  je GSM modul a PIR čidlo. Z posuzovaných variant vyšla jako 

vítězná varianta s magnetickým kontaktem, PIR čidlem a externím GSM modulem. Umožňuje 

prostorovou i plášťovou ochranu objektu. Při vhodném zamaskování bude tento systém pro 

návštěvníka takřka neviditelný.  

 

U objektů TO jsem prvém kroku posuzoval možnost která z variant zabezpečení je 

nejvhodnější. V druhém kroku jsem se zaobíral čidly které použiji. Pro zabezpečení jsem 

uvažoval v první variantě o GSM modulu a externích čidel Tato varianta nakonec vyšla jako 

vítězná. Druhou variantou byl klasický systém s ústřednou opatřenou GSM modulem 

a externími čidly. Varianta dopadla jako nejdražší. V třetí variantě jsem se zabýval možností 

zabezpečit objekt pomocí autoalarmu ATHOS, který umožňuje připojení i bezdrátových čidel. 

Celkový systém by tak byl nenápadnější, ovšem funkčnost tohoto systému by mohla být 

omezena stavebním uspořádáním konkrétního muzea. Proto i z tohoto hlediska varianta 
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nezvítězila. Jako nejvhodnější kombinace čidel vyšly PIR čidla a magnetický kontakt. Použití 

otřesových detektorů sice umožňuje detekovat i pokus o překonání zazděných zvonových 

šachet. Ale finančně je nutno zvážit zda použijeme finanční prostředky na zakoupení 

otřesového detektoru, nebo zvětšíme vrstvu betonu na zvonové šachtě. 

 

Pro zabezpečení objektů TO je tak nejvhodnější varianta s GSM modulem, PIR čidly 

a magnetickým kontaktem. Varianta poskytuje jak plášťovou tak i prostorovou ochranu. 

Návrh modelově proveden po objekt MO-S 11, který tvoří typového zástupce objektů TO. 

 

Pro  další posuzovaní zabezpečení exponátů jsem vybral objekty TO. Neboť zde se 

nachází více exponátů, a členitost a rozměry objektu neumožňují dostatečnou ochranu osobou 

průvodce jako u objektů LO. Pro zabezpečení exponátů, které je v současnosti nedostačující 

jsem navrhl tří varianty. První variantou bylo využití mechanických zábran ve formě vitrín 

a zábran doplněných o  prvky PZTS. Tato varianta vynikala svou finanční přijatelností ale 

neposkytovala přehled o všech exponátech. Druhá a třetí varianta navíc využívá prvků 

elektronické ochrany zboží AM systému a RFID systému. Této ochrana exponátů se 

v pevnostních muzeích jeví jako nový efektivní způsob. Akustomagnetický systém 

navrhovaný ve variantě 2 je finančně levnější ovšem má větší etikety a může být tudíž 

nápadnější. RFID systém z varianty 3 je modernějším systémem, které do budoucna má 

nahradit stávající systémy ochrany zboží. Ovšem tento systém má sice menší rozměry čipů, 

ale pořizovací náklady jsou mnohem vyšší. Vítěznou variantou je zabezpečení pomocí AM 

systému. Ten se hodí pro zabezpečení stávajících muzeí. Přesto bych nezavrhoval ani systém 

RFID technologie. Zde ovšem navrhuji vyčkat až pořizovací cena poklesne, nebo až bude 

muzeum plně zrekonstruované a vybavené. 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnou nové možné alternativy ochrany objektů 

a exponátů ve vybraných pevnostních muzeích. Cíl jsem splnil a došel k závěru, že pro 

ochranu objektu je vhodné doplnit současné zabezpečení o chybějící PZTS. A v ochraně 

exponátů bude novým prvkem ochrany použití systémů elektronické ochrany zboží. 

 

Přínos mé diplomové práce vidím ve využití pro pevnostní muzea, kterým může poskytnou 

informace a návod na možné zabezpečení svých objektů a exponátů.  
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Seznam zkratek 

ALARA As Low As Reasonable Achievable – Metoda stanovení ceny zabezpečení. 

AM systém Akusto-magnetický systém elektronické ochrany zboží. 

CCTV Uzavřený televizní okruh. Kamerový systém. 

ČR Česká republika. 

ČSN Česká státní norma. 

EN Evropská norma. 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis – Analýza příčin a následků poruch. 

G 9 cm minomet. 

GSM Global System for Mobile Communications – Globální systém mobilní  

 Komunikace. 

K-S Samostatný pěchotní srub v úseku Králíky 

L1 Protitankový kanón vz.36. 

LO Lehké opevnění. 

M Dvojče těžkých kulometů vz.37. 

M1 Muniční sál v podzemí dělostřelecké tvrze. 

MJ-S Samostatný pěchotní srub v úseku jižní Morava. 

MO-S Samostatný pěchotní srub v úseku Moravská Ostrava. 

MZS Mechanické zábranné systémy. 

N-S Samostatný pěchotní srub v úseku Náchod. 

OP-S Samostatný pěchotní srub v úseku Opava. 

PIR Pasive infra red- Pasivní infra červený detektor. 

PZTS Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

R-S Samostatný pěchotní srub v úseku Rokytnice.  

RFID Radio Frequency Identification – rádiové frekvenci identifikace. 

T-S Samostatný pěchotní srub v úseku Trutnov. 
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TO Těžké opevnění. 

Y Pevnostní houfnice vz. 38. 
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