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Anotace 

JUHASZ, Ladislav. Ochrana pomníků a pamětních desek obětem 1. a 2. odboje v Ostravě. 

Ostrava, 2013, 49 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Tato diplomová práce se zabývá možnými způsoby ochrany památníků proti útokům 

na ně. Na začátku jsou popsány právní normy týkající se ochrany památníků. V další kapitole 

jsou vylíčeny některé případy útoků na památníky. Dále následuje analýza rizik ohrožujících 

památníky. Na závěr je proveden návrh zabezpečení tří konkrétních památníků v Ostravě. 

Návrh zabezpečení je proveden pro Zborovský památník, Památník Rudé armády a pamětní 

desky vypálené synagogy na Zeyerově ulici. 

 

Klíčová slova: památník, zabezpečení, kamerový systém, hrozba. 

 

Annotation 

JUHASZ, Ladislav. Protection of monuments and plaques victims 1 and 2 resistance in 

Ostrava. Ostrava, 2013, 49 p. Master Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. 

 

This theses deals with possible ways to protect monuments against attacks on them. 

There are legal norms concerning monument protection described at the beginning. Another 

chapter shows some examples of attacks on monuments. Next follows risk analysis of 

possible threats for monuments. The final part is about protection of three actual monuments 

in Ostrava. The suggestion is created for The Zborovský monument, The monument of Red 

army and the plaques of the burnt down synagogue in the Zeyerova street. 
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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce se bude věnovat technické ochraně pomníků a památníků před 

protiprávními činy. Budou zde rozebrány příčiny vedoucí k poškozování těchto památek 

a návrhy možných zabezpečení. Zabezpečení bude navrženo pro několik konkrétních 

pomníků a pamětních desek obětem 1. a 2. odboje v Ostravě. 

Na začátku bude tedy popsán právní rámec ochrany památníků, dále popis několika 

vybraných protiprávních činů spáchaných v souvislosti s památníky, budou představeny 

konkrétní památníky a pamětní desky, na které bude navrženo zabezpečení, následně bude 

provedena analýza bezpečnostních rizik souvisejících s jejich ochranou a po vyhodnocení 

vhodných variant řešení budou navržená samotná zabezpečení pro konkrétní místa. 

Diplomová práce je zpracována na základě podnětu Městského výboru Českého svazu 

bojovníků za svobodu v Ostravě, který se dlouhodobě potýká s problémy, spojenými 

s hanobením a zcizováním některých prvků pomníků a pamětních desek obětem 1. a 2. 

odboje.  

Ochrana památníků, pamětních desek a jiných kulturních památek není úplně 

jednoduchou záležitostí z důvodu samotné podstaty těchto objektů. Památníky se nacházejí na 

veřejně přístupných místech a je tak žádoucí, aby veřejnost k památníkům a pamětním 

deskám přicházela, prohlížela si je, četla nápisy na nich a podobně. Z toho důvodu jsou 

památníky a pamětní desky objekty, které v podstatě nemají vymezený konkrétní perimetr, 

nemají plášť a z hlediska bezpečnostního je do určité míry složité hovořit také o prostorové 

ochraně. Svým charakterem bude pravděpodobně potřeba na jejich zabezpečení pohlížet skoro 

z hlediska předmětové ochrany. Proto bude nutné vymyslet zabezpečení a navrhnout takové 

zabezpečovací prvky, které nebudou vyvolávat falešné poplachy pokaždé, když se 

k památníku přiblíží některý návštěvník a vyhodnotí tak pouze samotný útok. Dále bude při 

návrhu potřeba volit takové bezpečnostní prvky, které nebudou narušovat vzhled samotných 

památníků a okolí a nebudou odrazovat návštěvníky od jejich prohlídky. 

Cílem této diplomové práce bude najít vhodný způsob zabezpečení památníků. 

Konkrétně  Zborovského památníku prvního a druhého zahraničního odboje v Husově sadu, 
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pamětní desku na místě vypálené synagogy na Zeyerově ulic a Památníku Rudé armády 

v Komenského sadech. Při zpracování použiju metodu deskripce a analýzy.  
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2 Rešerše 

 

Diplomová práce se zabývá zabezpečením památníků. Informace týkající se ochrany 

objektů, které byly použit v této práci byly čerpány zejména z těchto publikací. 

 

Brabec, F. a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

Publikace pojednává o systémech ochrany podniků a o prevenci možných rizik. Jsou 

zde popsány formy ochrany objektu, ale také například kapitoly týkající se informační 

bezpečnosti nebo třeba konkurenčního zpravodajství. Pro tuto diplomovou práci byly důležité 

zejména kapitoly popisující formy ochrany objektu. 

 

KŘEČEK, S. Ochrana majetku systémy průmyslové televize. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1997. 184 s. ISBN 80-7169-402-9. 

Jedná se o publikaci, která poskytuje všeobecný přehled o systémech průmyslové 

televize. Usnadňuje orientaci v technice kamerových systémů, jejich návrhu, montáži 

a vhodnosti nasazení. Informace z této publikace byly využity při samotném návrhu 

zabezpečení památníků. 

 

Bernatík, A. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-86634-89-2.  

Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k problematice hodnocení rizik 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti 

s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Pro účely této diplomové 

práce byly odsud čerpány informace týkající se jednotlivých metod analýzy rizik. 

 

Uhlář, J. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

2. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 2009. 229 s. ISBN 978-80-7251-313-0.  

Publikace vysvětluje principy fungování různých prvků technické ochrany a systému 

zabezpečení jako celku. Informace z této publikace byly pro tuto diplomovou práci užitečné 

při rozhodování o tom, jaký způsob zabezpečení pro památníky zvolit.  
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3 Právní rámec 

 

Tato kapitola se bude zabývat právními normami souvisejícími s ochranou majetku. 

Výchozí právní normy jsou Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 

Z nich vycházejí i ostatní zákony. Budou zde zmíněny zákony, které ukládají vlastníkům 

památníků povinnost je chránit před poškozením, dále zákon o obecní policii, jako orgánu 

obce pro zajištění ochrany osob a majetku a veřejného pořádku. Dále zde budou popsány 

některé paragrafy trestního zákoníku a zákona o přestupcích, které mohou souviset s útoky na 

památníky. Na konci kapitoly budou zmíněné také nejdůležitější technické normy související 

s ochranou majetku. 

 

 

3.1 Zákon o státní památkové péči 

 

O ochraně památníků do jisté míry pojednává zákon číslo 20/1987 Sbírky o státní 

památkové péči ve znění pozdějších změn a doplnění [9]. Jeho účelem je ochrana kulturních 

památek státem jako nedílná součást kulturního dědictví lidu a svědectví jeho dějin. Dále se 

zákon snaží o vytvoření všestranných podmínek pro další prohlubování 

politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich 

zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, 

vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím 

přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. 

Péče státu o kulturní památky (státní památková péče) zahrnuje činnosti, opatření 

a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu se 

společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné 

společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace 

spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče 

a pomáhají jim při plnění jejich úkolů. 
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Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České 

republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do 

současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické a dále taky 

věci, které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Z této 

definice vyplývá, že za kulturní památky lze považovat také památníky a pamětní desky. 

Jako národní kulturní památky označuje zákon kulturní památky, které tvoří 

nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Vláda České republiky je za takové 

prohlašuje nařízením a stanoví také podmínky jejich ochrany. 

Kulturní památky, národní kulturní památky a další zákonem určené prvky se zapisují 

do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. 

Zákon dále uvádí, že vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklady pečovat 

o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který 

odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu.  

Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku 

spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, vytvářet pro plnění uvedených povinností 

všechny potřebné předpoklady. Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat 

kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením 

nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji má u sebe. Povinnost nést 

náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá 

z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. 

Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si 

počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí 

a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. 

Zákon také popisuje opatření při porušení povinností, kde uvádí sankce ve formě 

pokut právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání. 
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3.2 Zákon o válečných hrobech a pietních místech 

 

Zákon číslo 122/2004 Sbírky ve znění pozdějších změn a doplnění stanoví práva 

a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich 

působnost ve věcech válečných hrobů [6]. V odstavci 2 paragrafu 2 tohoto zákona se píše, že 

válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, 

pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které 

zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, 

anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době 

války.  

Péči o válečné hroby se podle tohoto zákona myslí mimo jiné také jejich ochrana. Tu 

dle zákona zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, 

na které je válečný hrob umístěn. Dále je v zákoně uvedeno, že vlastník válečného hrobu, 

jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, pokud je válečný hrob mimo 

pohřebiště, je povinen umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací 

souvisejících s péčí o válečný hrob. 

 

 

3.3 Zákon o obcích 

 

Zákon číslo 128/2000 Sbírky o obcích ve znění pozdějších změn a doplnění mimo jiné 

pojednává o tom, že obec chrání svůj majetek. [7] 

Obec je dle tohoto zákona definována jako základní územní samosprávné společenství 

občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní 

korporací a má vlastní majetek, dále také pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

V samostatné působnosti může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. 

Zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být 
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v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na 

místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 

veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány. V samostatné působnosti se tak 

obec ve svém územním obvodu stará o ochranu veřejného pořádku. 

Podle paragrafu 35a odstavce 2 mohou obce zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost 

obecní policie upravuje zvláštní zákon. 

Pokud jde o hospodaření obce se svým majetkem, tak je obec povinná pečovat 

o zachování a rozvoj svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, 

poškozením, odcizením nebo zneužitím. Obec je tedy dle zákona povinna chránit svůj 

majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na 

vydání bezdůvodného obohacení. 

 

 

3.4 Zákon o obecní policii 

 

Zákon o obecní policii číslo 553/1991 Sbírky ve znění pozdějších změn a doplnění 

uvádí, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon [12]. Obecní policie 

spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 

s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obce, se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo 

zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, se podílí na prevenci kriminality v obci, 

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje 

přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
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Podle tohoto zákona je obecní policie, podobně jako Policie České republiky, 

oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, 

popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Jsou-li 

k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna 

informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. 

 

 

3.5 Trestní zákoník 

 

S ochranou památníků souvisí také zákon číslo 40/2009 Sbírky trestní zákoník ve 

znění pozdějších změn a doplnění [11]. Tento zákon popisuje společenské jednání, které má 

znaky trestného činu a také tresty za jednotlivé druhy protiprávního jednání. 

S kriminalitou spojenou s krádežemi na památnících a pamětních deskách by mohly 

souviset trestné činy proti majetku. Zákon v paragrafu 205 definuje krádež mimo jiné tak, že 

kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv 

nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím 

nebo pohrůžkou bezprostředního násilí bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Jako poškození cizí věci je podle zákona označována taková činnost, kdy někdo zničí, 

poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou. V takovém případě bude pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Stejně bude potrestán, 

kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou. 

Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li takový 

čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 

vyznání, spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, 

nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
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Další kategorií trestných činů souvisejících s poškozováním některých památníků 

a pamětních desek jsou trestné činy narušující soužití lidí. Paragraf 355 popisuje trestný čin 

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Kdo veřejně hanobí některý národ, 

jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich skutečnou 

nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin 

nejméně se dvěma osobami. 

Do stejné kategorie spadá paragraf 356, který může také souviset s některými 

poškozenými památníky. Jde o podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod. Je definován tak, že kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování 

práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Stejně bude 

potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání takového činu. Na šest měsíců až tři léta bude 

pachatel potrestán účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo 

sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo 

jinou nenávist. 

Jiným případem může být výtržnictví, kdy se někdo dopustí veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, 

hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, 

průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

Paragraf 214 definuje podílnictví. Trestného činu podílnictví se dopustí ten, kdo mimo 

jiné ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá věc nebo jinou majetkovou hodnotu, 

která byla získána trestným činem. Takového trestného činu by se v souvislosti 

s poškozováním památníků mohli dopustit zaměstnanci ve sběrnách kovů, kteří by vědomě 

vykupovali pamětní desky a kovové části památníků. Paragraf 215 navíc definuje také trestný 

čin podílnictví z nedbalosti, kdy se lze podobného trestného činu dopustit i z nedbalosti. 
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3.6 Trestní řád 

 

 Zákon číslo 141/1961 Sbírky o trestním řízení soudním ve znění pozdějších změn 

a doplnění upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit 

k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů 

v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění 

povinností ke státu a společnosti. [8] 

 Zákon uvádí, že nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, 

který stanoví tento zákon. Rovněž uvádí, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by 

byl vinen. 

 Za obviněného považuje tento zákon osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, 

bylo-li proti ní zahájeno trestní stíhání. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 

které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět 

okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné 

prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem 

činným v trestním řízení.  

 Pokud jde o poškozeného, tak ten je podle paragrafu 43 oprávněn navrhnout, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo 

nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat 

bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. 

 Důležitým paragrafem trestního řádu je paragraf 76, ve kterém se píše, že osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů 

a to za podmínek, že tuto osobu ihned předá policejnímu orgánu. V případě, že nelze předání 

provést ihned, je ten, kdo osobu zadržel, povinen omezení osobní svobody policejnímu 

orgánu bez odkladu oznámit. 

 Dále se v zákoně pojednává o tom, že ten, kdo má u sebe věc důležitou pro trestní 

řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.  

 Pokud jde o svědky možného trestného činu, tak ti jsou povinni na předvolání se 

dostavit a vypovídat o tom, co je jim známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech 

důležitých pro trestní řízení. Svědci jsou povinni vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. 

Odepřít výpověď může svědek za podmínky, že je příbuzným obviněného nebo by výpovědí 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svému příbuznému. 

 Paragraf 175a se zabývá dohodou o vině a trestu. Píše se v něm, že jestliže výsledky 

vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem 
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a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na 

návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Poškozeného při tom upozorní na možnost 

uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno. 

 

 

3.7 Zákon o přestupcích 

 

Zákon číslo 200/1990 Sbírky o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplnění 

s ochranou památníků také souvisí [10]. V tomto zákoně se píše, že orgány státní správy 

a orgány obce vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy 

a respektovali práva spoluobčanů. Dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů 

státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití. 

Definice přestupku je podle tohoto zákona zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin. Podobně jako v trestním zákoníku není přestupkem jednání, jímž někdo odvrací 

přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben 

zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané 

situaci odvrátit jinak. 

Zákon dále uvádí sankce za přestupky, kterými mohou být napomenutí, pokuta, zákaz 

činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu. 

Mezi přestupky, které by mohly souviset s poškozováním památníků patří přestupky 

proti veřejnému pořádku. Tedy znečištění nebo poškození veřejného prostranství, veřejně 

přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení.  

Dále se může jednat o přestupky proti majetku. Těch se může dopustit ten, kdo 

úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či 

poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Pak také ten, kdo 

úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

Uplatnil-li ten, komu byla přestupkem způsobena majetková škoda, nárok na její 

náhradu v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie v trestním řízení, pokud věc byla 

postoupena správnímu orgánu k projednání a nejde o přestupek, který se projedná jen na 

návrh, působí správní orgán, který přestupek projedná, k tomu, aby byla škoda dobrovolně 
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nahrazena. Jestliže škoda a její výše byla spolehlivě zjištěna a škoda nebyla dobrovolně 

nahrazena, uloží správní orgán pachateli přestupku povinnost ji nahradit; jinak odkáže 

poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody na soud nebo jiný příslušný orgán. 

 

 

3.8 Technické normy 

 

Na závěr této kapitoly bych ještě uvedl dva základní soubory technických norem 

souvisejících s ochranou objektu. 

První z nich by byl soubor norem řady ČSN EN 50131 s názvem „Poplachové systémy 

- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, která se skládá z osmi části. Uvádí se v nich 

systémové požadavky, požadavky na detektory, požadavky na zařízení využívající bezdrátové 

propojení, ústředny, napájecí zdroje a pokyny pro aplikaci. 

Dále se jedná o soubor norem řady ČSN EN 50132  s názvem „Poplachové systémy – 

CCTV sledovací systémy pro využití v bezpečnostních aplikacích“. V současnosti jsou zatím 

platné pouze část 1 Systémové požadavky, část 5 Přenos videosignálu a část 7 pokyny pro 

aplikaci.  
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4 Případy poškození památníků 

 

V této kapitole bude popsáno několik mediálně známých případů poškození památníků 

nebo pamětních desek v České republice i v zahraničí. Zjištění motivů pachatelů 

poškozujících památníky povede k lepšímu zhodnocení a analýze daného problému 

a následně k návrhu zabezpečení těchto památek. 

 

 

4.1 Česká republika 

 

Jeden případ útoku na památník na území České republiky může být ten následující. 

V Králově poli v Brně vandalové roku 2009 zneuctili památník rudoarmějců tím, že na něj 

vyryli hákový kříž. Na podstavci památníků se nacházel také ohořelý odpadkový koš 

s vysypaným spáleným obsahem a kolem byla rozházená květinová výzdoba. Podobný 

incident se zde nestal poprvé, protože již dříve někdo na památník hákový kříž také 

nasprejoval. Pachatel měl tedy politický motiv pro svůj čin hanobení tohoto památníku. [22] 

Neobvyklý motiv měl pachatel nápisu na Pomníku vítězného rudoarmějce na 

Moravském náměstí v Brně v roce 2010. Na desce pod sochou nasprejoval datum 26. 4. 1945, 

tedy den osvobození Brna Rudou armádou, a slovo "Díky". V tomto případě zřejmě nešlo 

o hanobení pomníku s negativním podtextem. [27] 

V roce 2011 byla z pomníku obětem druhé světové války v Praze u barrandovských 

teras ukradena 400 kilogramů vážící bronzová deska se jmény padlých. Pomník leží na velmi 

odlehlém místě, což zlodějům kovů nejspíš vyhovovalo. Pachatelé zřejmě chtěli drahý kov 

roztavit a prodat ve sběrně. [24] 

Jiným případem odcizení určitého prvku z památníku byla například letošní krádež 

150 kilogramové zinkové plastiky orlice z památníku obětem prusko-rakouské války ve 

Václavicích na Náchodsku. V tomto případě šlo ale pravděpodobně o objednávku nějakého 

sběratele uměleckých předmětů. [36] 
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Příkladem poškození památníku s motivem čistě škodit pro zábavu by mohlo být 

poškození pomníku městského lékaře Josefa Jandy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pachatelé 

vyvrátili jednotlivé části pomníku zhotoveného z betonových kvádrů a kovového zábradlí. 

Případ se stal v roce 2010. [31] 

 

 

4.2 Zahraničí 

 

Ukázkou politicko-nábožensky motivovaného zničení památníku může být případ ze 

začátku letošního roku. Ve městě Mostaru v Bosně a Hercegovině někdo výbušninou rozmetal 

válečný památník padlých muslimských vojáků z války v letech 1992 až 1995. Čin je 

důkazem stálého etnického napětí mezi katolickými Chorvaty a bosenskými muslimy. [28] 

Minulý rok v Belgii ukradli zloději památník sovětským vojákům zajatým v období 

druhé světové války. Jednalo se o bronzové tři metry vysoké sousoší na hřbitově, kde jsou 

pochovány desítky sovětských vojáků. Motivem pachatelů bylo pravděpodobně přetavení 

kovu a následný výdělek z prodeje. [17] 

Asi nejznámějším případem krádeže určité památky na objednávku švédského 

sběratele je ukradení nápisu "ARBEIT MACHT FREI", v překladu "Práce osvobozuje", 

z brány nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Případ se stal v roce 2009. [35] 

V roce 2011 v belgickém Gentu poničili vandalové pomník tragicky zesnulého 

belgického cyklisty Woutera Weylandta, který se zabil při sjezdu během Gira d'Italia. Pomník 

někdo převrátil a rozlomil. Jedná se tedy zřejmě o vandalismus za účelem škodit bez dalšího 

podtextu. [13] 
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5 Památníky 

 

V této kapitoly budou představeny a popsány konkrétní památníky a pamětní desky, 

na které budou navrženy jednotlivé varianty zabezpečení. Bude se jednat o Zborovský 

památník, pamětní desku na místě vypálené synagogy na Zeyerově ulici a památník Rudé 

armády v Komenského sadech. 

 

 

5.1 Zborovský památník 

 

Zborovský památník prvního a druhého zahraničního odboje (viz Obrázek 5.1) se 

nachází v Husově sadu v Moravské Ostravě. Byl odhalen v roce 1947 při oslavách třicátého 

výročí bitvy u Zborova a jeho autorem je architekt Jan Jírovec. Jeho součástí jsou pamětní 

desky s prstí z bojišť první a druhé světové války, na kterých bojovali příslušníci našich legií 

a zahraničních vojsk z Ostravska. Vlastníkem tohoto památníku je Magistrát města Ostravy. 

 

 

Obrázek 5.1 Zborovský památník a pamětní desky bojišť [25] 

 



 

16 

 

Památník se nachází ve volně přístupném parku. Okolo nepříliš rozsáhlého parku jsou 

rušné obydlené ulice. Jak na ulicích, tak v parku je veřejné osvětlení. V těsné blízkosti 

památníku a pamětních desek jsou keře. Přístup je tedy možný jen z ulice Českobratrská po 

dlážděném chodníku. Umístění památníku na mapě je vidět na obrázku 5.2. V současné době 

není památník nijak zabezpečen proti možným vandalům. 

 

 

Obrázek 5.2 Umístění Zborovského památníku [30] 

 

V roce 2010 někdo ukradl všech pět pamětních desek, které byly vyrobeny z bronzu. 

Na pamětních deskách byla zaznamenána místa těžkých bojů první i druhé světové války, 

konkrétně Bachmač a Sokolovo, Terron a Dunquerk, Doss Alto a Boka Kotorská, Tobruk 

a Dukla. Pátá deska byla věnována památce Československých letců. Škoda byla tehdy 

vyčíslena na sto tisíc korun a pachateli hrozí až pět let vězení. [23] 

 

 

 

 

Zborovský 

památník 
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5.2 Památník Rudé armády 

 

Památník Rudé armády se nachází v Komenského sadech v městském obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz. Právě v těchto místech byla na konci druhé světové války 

svedena největší osvobozenecká tanková bitva. Byl odhalen v roce 1946 v rámci oslav 

prvního výročí osvobození města Ostrava. Jeho architektem byl Josef Jírovec. V roce 1978 

byl usnesením vlády ČSR prohlášen za národní kulturní památku. [33] Tento památník je ve 

vlastnictví Magistrátu města Ostravy. 

Památník tvoří třináct metrů vysoký pylon se čtyřmi metry vysokým bronzovým 

sousoším ruského vojáka a českého dělníka (viz Obrázek 5.3). Součástí je mauzoleum s deseti 

metry dlouhými křídly, které je zdobeno reliéfy. V památníku je umístěno 668 uren s popelem 

sovětských vojáků a českých občanů, kteří padli při osvobozování Ostravy v roce 1945. Za 

pomníkem se nachází 11 hrobů vojáků Rudé armády a hrob československého tankisty 

kapitána Štěpána Vajdy, hrdiny Sovětského svazu. [34] 

 

 

Obrázek 5.3 Památník Rudé armády [15] 
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Památník se nachází uprostřed rozsáhlého parku (viz Obrázek 5.4). K památníku 

vedou ze čtyř stran chodníky. V okolí památníku jsou stromové aleje vedoucí podél chodníků. 

Samotný památník je umístěn na betonové ploše. Památník je v noci nasvícen veřejným 

osvětlením. Z jedné strany je park oddělen řekou Ostravicí, z ostatních městskou zástavbou. 

Poblíž památníku jsou umístěné také dva divizní kanóny ZIS-3.  

 

 

Obrázek 5.4 Umístění památníku Rudé armády [30] 

 

V roce 2009 někdo pomaloval sochu rudoarmějce oranžovou barvou [19]. 

Z památníku už byly také zcizeny bronzové reliéfy na vstupních dveřích do prostoru 

mauzolea a mísy na takzvaný věčný oheň. 

 

 

5.3 Pamětní deska na Zeyerově ulici 

 

Pamětní deska obětí holocaustu s bronzovým svícnem nad ní (viz Obrázek 5.5) se 

nachází na Zeyerově ulici u vjezdu do zadního traktu obchodního centra Laso. Na tomto místě 

Památník 

Rudé armády 
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stála hlavní ostravská synagoga od roku 1879 do roku 1939, kdy byla nacisty vypálená a o rok 

později i zdemolována. Vlastníkem tohoto památníku je Židovská obec v Ostravě. 

 

 

Obrázek 5.5 Pamětní deska vypálené synagogy [14] 

 

Pamětní deska se nachází na zdi jednoho z domů v slepé části Zeyerovy ulice křížené 

ulicí 28. října (viz Obrázek 5.6). V okolí jsou obytné a obchodní domy. Jelikož je to v centru 

Ostravy, tak jde o přes den frekventované místo. V okolí je také veřejné osvětlení. 
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Obrázek 5.6 Umístění pamětní desky na Zeyerově ulici [30] 

 

V roce 2011 někdo ukradl bronzovou menoru, která byla upevněna na fasádě budovy 

nad pamětní deskou[29]. Obnova sedmiramenného svícnu a oprava desky by stála 37 000 

korun. Pokud by byl svícen zhotoven z levnějšího materiálu, byla by cena asi 25 000 korun 

[38]. 

  

Pamětní deska 

vypálené synagogy 
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6 Možnosti zabezpečení 

 

V této kapitole budou popsány možné způsoby zabezpečení objektů a budou zde také 

zváženy klady a zápory jednotlivých typů zabezpečení ve vztahu k ochraně památníků 

a pamětních desek. Bude se tedy jednat o klasickou, technickou, fyzickou a režimovou 

ochranu včetně rozdělení na perimetrickou, plášťovou, prostorovou a předmětovou. 

 

 

6.1 Klasická ochrana 

 

Klasická ochrana je základem většiny zabezpečovacích systémů. Jde o nejrůznější 

překážky, zábrany a mechanické zabezpečovací prvky, které mají případného pachatele 

odradit, ztížit mu dosažení chtěného předmětu, nebo ho alespoň zpomalit, aby ho stihla 

zasahující policie nebo soukromá bezpečnostní služba zadržet. Klasická ochrana se dále dělí 

na perimetrickou, plášťovou a předmětovou. [3] 

Perimetr vyznačuje hranici zóny kolem chráněného objektu. Slouží k včasnému 

odhalení nebo zdržení možného pachatele, čímž se získá více času pro zásah. Patří zde ploty, 

brány, vrata, závory a další možné prvky. 

Plášťová ochrana je, jak už název napovídá, vymezena pláštěm a otvorovými 

výplněmi budovy chráněného objektu. Jde především o klasické zdi, podlahy, stropy, střechy, 

ale také okna, dveře, mříže, bezpečnostní fólie, uzamykací systémy a podobně. 

Předmětová ochrana slouží k ochraně konkrétních předmětů. Z pohledu klasické 

ochrany se tedy jedná především o různé trezory, bezpečnostní skříně a schránky. 

  

Tento typ ochrany je pro ochranu památníku vhodný jen omezeně. Zřejmě nelze 

uvažovat o vybudování zdi dolem památníku, protože by ztratil svůj účel a to ten, aby lidé 

k památníku přišli a podívali se na něj. Určitým řešením, které se v praxi někdy používá, by 
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mohl být plot. Otázkou by bylo, jak velký perimetr kolem památníku zvolit. Z již zmíněných 

důvodů nelze zvolit perimetr příliš velký. Nevýhodou plotu v těsné blízkosti památníku, tedy 

při malém perimetru, je horší výhled na památník a pak také fakt, že by bylo možné na 

památník zaútočit třeba hozením určitého předmětu. I tak by ale bylo lepší doplnit tuto formu 

ochrany o některý další typ (technickou ochranu, fyzickou ostrahu), protože by bylo možné se 

o incidentu dozvědět už v době jeho páchání. 

 

 

6.2 Fyzická ostraha 

 

Fyzická ostraha představuje způsob zajištění bezpečnosti objektu pomocí policie nebo 

strážných soukromé bezpečnostní služby. Jedná se o velice účinný typ ochrany, ale zároveň 

ekonomicky pravděpodobně nejdražší. Z tohoto důvodu se fyzická ostraha často používá 

spolu s dalšími typy a běžné je také použití formou pultu centralizované ochrany (PCO), 

kterým je v případě potřeby vyslána zásahová skupina. [2] 

  

Z hlediska použití pro ochranu památníků by se nevyplatilo je střežit pouze formou 

fyzické ostrahy. Strážní by navíc neměli u hlídaného památníku žádné zázemí. Jako vhodné 

řešení se ale nabízí propojení fyzické ostrahy s technickou ochranou ve formě kamerového 

systému nebo určitých bezpečnostních čidel. V tomto případě by fyzická ostraha plnila funkci 

dohledu na pultu centralizované ochrany a výjezdu k zásahům.  

O samotné střežení památníků strážnými by se dalo uvažovat v období určitých výročí 

a svátků, které souvisí s konkrétními památníky. V takovém případě by se mohla dohodnout 

smlouva na střežení památníků během daného výročí a případně několik dní před a po něm. 

Strážný by působil preventivně tak, že by případné pachatele odradil od útoku, nebo by při 

zjištění napadení přivolal polici, eventuálně by mohl pachatele i zadržet. 
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6.3 Technická ochrana 

 

Technická ochrana se neobejde bez lidské obsluhy, která vyhodnotí případný 

vyhlášený poplach a zajistí zásah. Výrazným způsobem ale fyzickou ostrahu zefektivňuje. 

Patří zde takzvané poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které detekují 

a signalizují přítomnost, vstup osoby nebo změnu polohy předmětu, a kamerové systémy 

(CCTV). Kamerový systém může být nastaven na režim monitorování, kdy je potřeba stálý 

dohled pracovníka na pultu centralizované ochrany, nebo na režim záznam, kdy kamera 

nahrává dění ve svém zorném úhlu a až v případě zjištění incidentu se z pořízeného záznamu 

zjisti, co se přihodilo. Podobně jako u klasické ochrany se technická ochrana dělí na 

perimetrickou, plášťovou, prostorovou, předmětovou a klíčovou. [5] 

Perimetrická ochrana signalizuje narušení vnější hranice objektu. Lze použít 

nejrůznější detektory, jako například otřesová čidla, mikrofonní kabely, aktivní a pasivní 

infračervené nebo laserové závory, mikrovlnné bariéry nebo třeba zemní tlakové hadice. 

Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště objektu, tedy dveří, oken a stavebních 

konstrukcí. Existují zde kontaktní čidla reagující na otevření, destrukční čidla, čidla 

destrukčních projevů, tlaková čidla a podobně. 

Prostorová ochrana detekuje přítomnost a pohyb uvnitř budovy v místech chráněných 

předmětů. Pro prostorovou ochranu se používají pasivní a aktivní infračervené detektory 

pohybu (PIR, AIR), dále ultrazvuková čidla, mikrovlnná čidla, případně kombinovaná duální 

čidla. 

Předmětová ochrana detekuje zejména manipulaci s chráněným předmětem. Využít lze 

otřesová čidla, čidla na ochranu zavěšených předmětů, kapacitní čidla a další. 

 

Pro použití na střežení památníků nabízí technická ochrana už více možností, byť by 

mohly při realizaci vzniknout problém s instalací nebo umístěním ústředny. Některé detektory 

by mohly také narušit vzhled památníků. 

Z hlediska perimetrické ochrany by bylo možné využít detektory tvořící bariéru, při 

jejíž narušení by byl vyhodnocen poplach. Při tomto řešení by ale mohlo vzniknout spoustu 
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planých poplachů způsobených přístupem návštěvníků příliš blízko k památníku. Z toho 

důvodu by mohl být kolem památníku navržen nízký ozdobný plot nebo překážka ve formě 

ozdobného řetězu nebo provazu. V tom případě by byly elektronické detektory umístěny až za 

fyzickou překážkou, která by držela návštěvníky v dostatečné vzdálenosti. Další možností 

perimetrické ochrany by mohlo být instalování zemních detektorů (zemní tlakové hadice nebo 

spíše štěrbinové kabely). Určitou výhodou tohoto řešení je nenarušení vzhledu okolí 

památníku. Nevýhodou by byla nedostatečná detekce útoku vandlů, kteří by se pokusili 

poškodit památník hozením těžkého předmětu z dálky. 

Další možností by bylo použití detektorů pohybu, jako u prostorové ochrany, ale pro 

venkovní použití. Ty by na rozdíl od elektronických bariér pokrýval větší plochu. Toto řešení 

by s sebou ale přineslo spoustu planých poplachů. Proto by bylo využitelné v kombinací 

například s kamerovým systémem. 

Pro střežení pamětních desek z drahých kovů nebo jiných prvků památníků by mohly 

být využity detektory z plášťové nebo předmětové ochrany. Kontaktní, kapacitní, polohová 

nebo třeba váhová čidla by zaznamenaly manipulaci s těmito předměty a signalizovaly by 

poplach. Praktická instalace by ale pravděpodobně představovala určitý problém. 

Ideálním a běžně používaným řešením se jeví kamerové systémy. Jejich výhoda 

spočívá v tom, že zaberou velký prostor kolem památníku a lze díky nim identifikovat 

pachatele případného trestného činu nebo přestupku. Moderní kamery navíc nabízejí spoustu 

užitečných funkcí. Určitou nevýhodou monitorování pomocí kamerového systému může být 

fakt, že se přes den kolem památníku pohybuje spoustu lidí a pro operátora na pultu 

centralizované ochrany by mohlo být náročné neustálé sledování a vyhodnocování situace 

u jednoho památníku. Vhodné by proto bylo propojit kamerový systém s některými výše 

uvedenými elektronickými detektory tak, aby kamera při monitoringu zobrazovala scénu 

kolem památníku jen v případně narušení určité hranice. Některé kamery, nebo software pro 

jejich obsluhu, také umožňují detekci pohybu v konkrétní části zabíraného obrazu. 

Co se týče kamerového záznamu, tak ten nabízí podobné možnosti jako kamerový 

monitoring. Takže lze například provádět záznam jen v případě překročení určité hranice 

pachatelem nebo zpozorování jeho pohybu. Nevýhoda kamerového záznamu je v tom, že 

tento systém neupozorní na incident v době jeho konání, ale umožní jen zpětné zjištění 
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události a identifikace pachatele. Lze ale samozřejmě provozovat kamerový záznam 

a monitorování zároveň. 

Řešení zabezpečení technickou ochranou ve venkovních podmínkách může přinést 

určité potíže s planými poplachy vlivem povětrnostních podmínek a zvířectva. V případě 

ochrany památníků by bylo rovněž vhodnější bezdrátové provedení kvůli složitosti instalace 

a zachování vzhledu památníku. To je ale na druhou stranu náchylnější na vlivy okolního 

prostředí. 

 

 

6.4 Režimová ochrana 

 

Režimovou ochranou se rozumí administrativně-organizační opatření k zajištění 

celkové bezpečnosti. U běžných objektů se režimová ochrana dělí na vnější a vnitřní. Jedná se 

zejména o pravidla vstupu a odchodu z objektu, vnášení a vynášení předmětů, pohyb po 

objektu, režim provozu zabezpečovacího zařízení a další pravidla. Pravidla platí pro osoby, 

dopravní prostředky, klíče, listiny a další předměty. [4] 

 

Z hlediska ochrany památníků je možno pravidla režimové ochrany nastavit pro 

provoz zabezpečovacích prvků technické ochrany. Ty by bylo možné aktivovat třeba jen přes 

noc. Zejména v Husově sadu u Zborovského památníku prvního a druhého zahraničního 

odboje a na Zeyerově ulici u pamětní desky vypálené synagogy je přes den velký pohyb lidí, 

což potenciální útočníky může odradit. Zavedení režimu střežení je ale potřeba správně 

nastavit, protože by na druhou stranu mohli potenciální pachatelé nevhodně nastaveného 

režimu naopak využít, což by v sobě neslo určité bezpečnostní riziko. 

Další režim zabezpečení památníků by mohl být nastaven pro fyzickou ostrahu, jak již 

bylo zmíněno v sekci „Fyzická ostraha“. V takovém případě by byla domluvena ostraha 

památníků v období výročí, ke kterým se památník vztahuje.  
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Jinou možností, byť už méně vhodnou, by bylo omezení přístupu k památníku, 

případně přístupu do celého parku, kde se památník nachází, v určitých hodinách během dne. 

 

 

6.5 Preventivní opatření 

 

S ochranou památníků určitě souvisí také preventivní opatření. Co se týče pamětních 

desek z drahých kovů, tak na některých památnících jsou tyto desky velkých rozměrů a váhy. 

To mělo sloužit jako prevence proti krádeži. Ovšem z některých i výše uvedených případů lze 

usoudit, že to zloděje kovů neodradí. Ty může odradit jen výměna cenných kovů na 

památnících za jiný materiál. Dnes se používá buď plast, pryskyřice nebo keramika. Toto 

řešení nicméně neodradí rasově, politicky nebo jinak motivované pachatele ani vandaly 

poškozující památník pro zábavu. 

Další preventivní opatření je samozřejmě výchova společnosti k úctě k majetku 

a historii případně negativní motivace ve formě přísných sankcí za poškozování památek. To 

je už ale mimo rámec této diplomové práce. Stejně tak otázka pojištění památníků a to jak 

proti vandalismu, tak proti krádeži. 
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7 Analýza rizik 

 

V této kapitole bude provedena analýza rizik. Nejprve budou identifikována aktiva, 

pak provedena identifikace hrozeb a modelování jejich příčin. 

 

 

7.1 Identifikace aktiv 

 

 Za aktiva je potřeba považovat každý památník jako celek. U památníků je navíc 

jejich cena navýšená o historickou a uměleckou hodnotu. Nejdražší prvky na památníku jsou 

zřejmě pamětní desky a jiné prvky z barevných kovů, které jsou často cílem zlodějů kovů. Je 

ale nutné počítat také s možným napadením památníků vandaly, kteří mohou památník 

pobarvit nebo jinak poškodit. Opravy těchto škod nejsou levnou záležitostí. Proto je žádoucí 

chránit památník celkově a nejen proti krádeži. 

 

 

7.2 Identifikace hrozeb 

 

Pro identifikaci hrozeb slouží nejrůznější metody. Pro potřeby této práce byla vybrána 

metoda FTA, tedy analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis), která byla aplikována na 

modelování možných příčin útoků na památníky. Na obrázku 6.1 je grafické zpracování 

analýzy metodou FTA. Jsou v ní zobrazeny hrozby a namodelovány jejich příčiny. 

 

Analýza stromem poruch je deduktivní metoda sloužící k vyhledávání příčin událostí. 

Grafický model postupuje od hlavní vrcholové události přes mezilehlé události až 

k primárním příčinám. Tato metoda je založená na Booleovské algebře, kdy jsou mezi 
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události vložena hradla „a“, „nebo“, popřípadě jiná. Pokud jsou známy pravděpodobnosti 

primárních příčin, pak lze kvantitativně přiřadit pravděpodobnosti jednotlivých kroků 

událostí. Studii může provádět jeden nebo více analytiků, kteří na základě výsledku mohou 

navrhnout zlepšení zabezpečení. [1] 
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ANALÝZA METODOU FTA 
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Legenda k analýze FTA: 

   - Mezilehlá událost 

   - Událost dále nerozvíjená 

   - Základní událost 

   - Logické hradlo NEBO 

 

 V analýze jsou možné příčiny poškození rozděleny na úmyslné a neúmyslné. Větev 

s neúmyslnými příčinami není dále rozvíjená, protože by bylo složité památníky zabezpečit 

proti takovým událostem. Jednalo by se zejména o nehody a přírodní mimořádné události jako 

povodně a vichřice. 

 Větev úmyslné zahrnuje krádeže ať už kovových prvků nebo jiných celků 

z památníků. Dále je možné hanobení památníků, které může být motivováno politicky, 

rasově, nábožensky nebo jinak. Další části je vandalismus ve smyslu poškozování bez vidiny 

zisku nebo nesouhlasu s určitou skupinou lidí, tedy poškozování pro zábavu pachatele 

z důvodu morálního úpadku těchto osob, které nezažily dobu 2. světové války. 

 

 

7.3 Analýza rizik 

 

Pro hodnocení rizik je použita analýza selhání a jejich dopadů známá pod zkratkou 

FMEA. Touto metodou je možno analyzovat příčiny určitého selhání a následky, které to 

s sebou přinese. Pomocí číselného vyjádření závažnosti (N), pravděpodobnosti výskytu (P) 

a možnosti odhalení konkrétního selhání nebo útoku (H) lze kvantifikovat řešenou událost 

tím, že se spočítá takzvané rizikové číslo RPN, které je jejich součinem:          . 
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 Pro hodnocení proměnných P, N a H jsem zvolil pěti stupňovou škálu dle 

následujících parametrů: 

Závažnost (N) 

1 Lehce napravitelná škoda 

2 Odstranitelná škoda 

3 Vážná škoda 

4 Vysoká škoda 

5 Nenávratná škoda 

 

Pravděpodobnost výskytu (P) 

1 Málokdy 

2 Možné 

3 Občasné 

4 Časté 

5 Jisté 

 

Odhalitelnost (H) 

1 Odhalitelné ihned 

2 Lehce odhalitelné 

3 Odhalitelné 

4 Těžko odhalitelné 

5 Neodhalitelné riziko 

 

 Výsledné rizikové číslo RPN jednotlivých položek může při takto navržené stupnici 

nabývat hodnot od 1 do 125. Pro hodnocení analýzy byly zvoleny následující intervaly 

rizikového čísla: 
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Rizikové číslo (RPN) 

1 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

Samotná analýza metodou FMEA je zobrazena v tabulce 6.1 na následující stránce.
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Tabulka 6.1 Analýza metodou FMEA [autor] 

 

 
Útok Způsob Následek 

Současné 

opatření 
N P H RPN Doporučené opatření N P H RPN 

1 Krádež 
Odlomení, upilování, 

odebrání 

Znetvoření, ztráta 

uměleckého díla 
Žádné 5 4 3 60 

CCTV/předmětová 

ochrana 
5 3 1 15 

2 
Postříkání 

barvou 
Polití, nasprejování 

Vysoké náklady na 

odstranění 
Žádné 2 3 3 18 Detekce přítomnosti 2 2 1 4 

3 
Vyrytí 

obrazce 
Tvrdý předmět Znetvoření Žádné 3 2 3 18 Detekce přítomnosti 3 1 1 3 

4 Povalení Bezprostřední kontakt Možnost poškození Žádné 1 1 2 2 Detekce přítomnosti 1 1 1 1 

5 Rozbití 
Bezprostřední kontakt,  

hod těžkého předmětu 

Poškození uměleckého 

díla 
Žádné 4 2 2 16 CCTV 4 1 1 4 
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V tabulce lze vidět, že krádež spadá do kategorie nežádoucí riziko. Věnovat pozornost 

je potřeba také možnému postříkání památníku barvou, vyrytí obrazce nebo jeho rozbití, což 

jsou rizika patřící do kategorie mírné. 

 Druhá část tabulky hodnotí rizikové číslo po případném provedení navržených 

opatření pro zabezpečení památníků. Doporučené opatření v podobě kamerového systému by 

bylo vhodné pro všechny typů útoků na památníky zmíněné v této analýze. Vlivem toho by 

bylo možné dozvědět se o protiprávním jednání už v době jeho páchání, čímž se zlepší jeho 

odhalitelnost. Je možné, že zabezpečení památníku formou technické ochrany by zřejmě také 

snížilo výskyt útoků na památníky, protože by odrazovalo případné pachatele a sloužilo i jako 

preventivní opatření. Proto byl výskyt u každého z jednotlivých rizik v tabulce snížen o jeden 

stupeň. Výsledkem je, že po případné aplikaci navrženého opatření by mimo akceptovatelnou 

oblast bylo jen riziko krádeže. To by bylo na úrovni mírného rizika. Řešením tohoto problému 

by eventuálně mohla být výměna částí památníků z drahých kovů za jiný materiál jako plast, 

pryskyřice nebo keramika. Tím by se rizikové číslo snížilo ještě o něco více. 

 

 Pro ověření vyhodnocení metody FMEA byla navíc zvolena Paretova analýza 80/20 

graficky znázorněna pomocí Lorenzovy křivky. Paretovo pravidlo říká, že 80 procent 

důsledků je vyvoláno 20 procenty příčin a tedy prevencí 20 procent příčin lze zmenšit až 80 

procent možných důsledků. Toto je vyjádřeno pomocí grafu (viz Obrázek 6.2). V tomto grafu 

vyjadřují jednotlivé sloupce hodnotu rizikového čísla každé z příčin. Křivka nad nimi, 

Lorenzova křivka, pak jejich kumulativní četnost. Čárkovaná čára na hodnotě 80 procent 

určuje hranici Paretova pravidla, kdy nejzávažnější příčiny, které je zejména potřeba řešit jsou 

vlevo od bodu, kde tato čára protíná Lorenzovu křivku. 
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Obrázek 6.2 Paretova analýza vyjádřená graficky Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Na grafu je vidět, že nejzávažnější příčiny problémů v souvislosti s útoky na 

památníky a pamětní desky jsou příčiny 1 a 2, tedy krádež a postříkání barvou. Útok číslo 3, 

vyrytí obrazce, získal stejné rizikové číslo jako útok postříkání barvou. Proto je stejně 

závažný. Paretova analýza tak podává podobné výsledky jako metoda FMEA. 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 5 4 

Kumulativní 

četnost 
RPN 

Typ útoku 

Paretova analýza 

 



 

36 

 

8 Výběr způsobu zabezpečení 

 

V této kapitole bude zhodnocen a vybrán vhodný způsob ochrany památníků 

a pamětních desek. V tabulce 8.1 na následující stránce jsou shrnuty výhody a nevýhody 

jednotlivých variant zabezpečení zmíněné v kapitole 6. 

Pro výběr nejvhodnější varianty zabezpečení byl pak aplikován postup Fullerovy 

metody vícekriteriálního rozhodování (viz tabulka 8.2). Tímto způsobem byla tedy každá 

varianta porovnána se všemi ostatními na základě toho, která se k zabezpečení památníku 

hodí lépe vzhledem k jednotlivým výhodám a nevýhodám každé z variant. Varianta, která 

byla upřednostněna nejčastěji, je pak považována za nejvhodnější a ta, co získala nejméně 

bodů se k zabezpečení z určitých důvodů příliš nehodí. 

 Vyhotovení má podobu takzvaného Fullerova trojúhelníku. V prvním řádku je 

porovnávána varianta 1 se všemi ostatními. V dalším varianta 2 se všemi kromě varianty 1, 

protože tato kombinace je porovnána už v prvním řádku. Tak se postupuje, až je v posledním 

řádku porovnána poslední a předposlední varianta. Počet řádků Fullerova trojúhelníku je 

závislý na počtu variant, respektive kritérií. Výhodnější varianta je v tomto případě vždy 

podtržená a označená tučně. Nakonec se sečte počet takto označených voleb u každé z variant 

a tím se vyhodnotí, která vyhovuje nejlépe, a které už méně. 
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Tabulka 8.1 Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů zabezpečení [autor] 

Typ zabezpečení   Prvek Výhody Nevýhody 

Klasická ochrana 1 Plot 

Zamezení přístupu 

pachatele 
Zhoršení výhledu na památník 

  
Nelze odhalit protiprávní jednání v době 

páchání 

Fyzická ostraha 2 Strážný 
Odradí pachatele Finančně nevýhodné 

  Procesně nevýhodné 

Technická 

ochrana 

3 Bariérové čidla 

Okamžitá detekce Plané poplachy 

  Narušení vzhledu 

  Možný problém s umístěním ústředny 

4 Zemní detektor 
Okamžitá detekce Plané poplachy 

Nenarušení vzhledu Složitá instalace 

5 Detektor pohybu 
Okamžitá detekce Plané poplachy 

  Možný problém s umístěním ústředny 

6 Předmětová ochrana 

Okamžitá detekce Složitá instalace 

  Možný problém s umístěním ústředny 

  Neřeší hanobení a vandalismus 

7 CCTV - monitoring 
Okamžitá detekce Určité narušení soukromí 

Lze identifikovat pachatele   

8 CCTV - záznam Lze identifikovat pachatele Odhalení až po určité době 

Režimová 

ochrana 
9 Omezení přístupu v určitou dobu 

Zamezení přístupu 

pachatele 
Možnost útoku mimo režim střežení 

Prevence 10 
Výměna drahých kovů za jiný 

materiál 

Snížení útoků na 

památníky 
Neřeší hanobení a vandalismus 
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Tabulka 8.2 Aplikace Fullerovy metody pro výběr nejvhodnější varianty [autor] 

(číselné označení variant je převzato z tabulky 8.1) 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3 3 3 3 3 3 3 
  

4 5 6 7 8 9 10 
  

4 4 4 4 4 4 
   

5 6 7 8 9 10 
   

5 5 5 5 5 
    

6 7 8 9 10 
    

6 6 6 6 
     

7 8 9 10 
     

7 7 7 
      

8 9 10 
      

8 8 
       

9 10 
       

9 
        

10 
        

 

Varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Počet zastoupení 5 5 2 7 3 1 9 8 0 5 

 

V tabulce lze vidět, že nejčastěji zastoupenou variantou je varianta 7, tedy 

monitorování kamerovým systémem. Varianta kamerového systému se záznamem, varianta 8, 

získala o jeden bod méně. Vhodné by bylo obě tyto varianty zkombinovat.   
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9 Návrh zabezpečení 

 

V této kapitole bude navrženo zabezpečení pro každý ze tří památníků. Konkrétně 

budou navrženy vždy dvě varianty. První z variant, varianta 1, bude zaměřena na levnější 

a pokud možno snadné řešení. Varianta 2 nabídne vyšší zabezpečení nebo možnosti 

instalovaných prvků při zachování co nejnižších nákladů na realizaci této varianty. 

Nejvhodnější způsob zabezpečení památníků je podle hodnocení z minulé kapitoly 

kamerový systém, protože jiné prvky technické ochrany by mohly vykazovat vysoký počet 

planých poplachů vzhledem k tomu, že lze kolem památníků v parcích očekávat zvýšený 

pohyb lidí. Jiné formy ochrany se pro charakter zabezpečovaných objektů příliš nehodí. 

Kamerový systém může být nastaven tak, aby byla možná identifikace pachatele, 

rekognoskace, detekce přítomnosti nebo monitorování skupiny osob. Toto nastavení závisí 

zejména na typu zvolené kamery a objektivu. U ochrany památníků by stačilo, aby kamera 

zobrazovala obraz tak, že by bylo možné provést detekci přítomnosti nebo rekognoskaci. 

V takovém případě by operátor na pultu centralizované ochrany zjistil útok na památník 

a poslal by zásahovou skupina na výjezd, aby pachatele zadržela. Navíc lze předpokládat, že 

pachatel se bude při útoku částečně maskovat například kapucí nebo čepicí. Proto nemusí být 

nutné, aby byl kamerový systém v tomto případě schopný identifikace pachatele. 

Vzhledem k faktu, že vlastníkem Zborovského památníku a Památníků Rudé armády 

je magistrát města Ostravy a památníky samotné se nachází na veřejném prostranství, je 

vhodné připojit výstupy z kamer na pult centralizované ochrany u Městské policie Ostrava. 

Pro potřeby ochrany veřejného pořádku a prevenci kriminality využívá městská policie 

v Ostravě kamerový systém připojený na metropolitní síť OVANET a.s. Jako snímací prvky 

obrazu jsou využívány digitální IP kamery a signál z těchto síťových kamer je veden po 

optických přenosových médiích na centrální řídicí a datové servery pracoviště společnosti 

OVANET a.s. a dále pak na jednotlivá kamerová stanoviště Městské policii Ostrava [18]. 

Z tohoto důvodu je dobré při střežení daných památníků stávající kamerový systém rozšířit 

o další IP kamery připojené do metropolitní sítě. 
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9.1 Zborovský památník 

 

Ukradené bronzové pamětní desky jsou dnes už vyměněny za plastové. I tak stále 

hrozí památníku útoky ze strany vandalů.  

Z bezpečnostního důvodu by měla být kamera umístěna v určité výšce nad zemi, aby 

byla alespoň částečně chráněná proti zlodějům nebo vandalům. Další důležitou záležitostí je 

napájení kamery. Z těchto dvou důvodů připadá v úvahu umístit kameru na některou 

z blízkých budov nebo na sloup veřejného osvětlení nebo trolejového vedení, které se na ulici 

Českobratrská nachází. Pro variantu 1 je pravděpodobně nejvhodnější umístit kameru na 

sloup. V úvahu připadá zejména sloup veřejného osvětlení nacházející se téměř naproti 

přístupu k Zborovskému památníku ve vzdálenosti asi 20 metrů od něj (viz Obrázek 9.1). 

Z tohoto místa by byly vidět také pamětní desky umístěné kolem památníku a přístup 

k památníku z jiných stran.  

 

 

Obrázek 9.1 Umístění kamery na sloupu veřejného osvětlení u Zborovského památníku [30] 

 

Požadavek na samotnou kameru je, aby byla schopná provozu ve venkovních 

podmínkách, tedy i při vyšších nebo naopak nízkých teplotách s odolností proti dešti. Kamery 

by také měla být uzpůsobená pro pozorování v noci v případě nedostatečného osvětlení nebo 

výpadku veřejného osvětlení. 



 

41 

 

Napájení kamery by mohlo být řešeno z přívodu napájení pro veřejné osvětlení nebo 

z měniče trolejového vedení, případně přivést napájecí vedení na větší vzdálenost odněkud 

jinud. Vhodný by byl také záložní zdroj nebo akumulátor schopný zajistit provoz kamery až 

několik minut v případě výpadku elektrické energie. Ten by musel být umístěn buď 

v rozvaděči u kamery nebo na místě, odkud by bylo přivedeno vedení elektrické energie. 

Video výstup z kamery by v tomto případě byl veden datovým kabelem k nejbližšímu 

místu, odkud by bylo možné kameru připojit k metropolitní síti. V případě, že by nebylo 

připojení možné v těsné blízkosti Husova sadu, pak na křižovatce ulic Českobratrská 

a Sokolská třída vzdálené přibližně 250 metrů od památníků by připojení k metropolitní síti 

možné bylo, protože na tuto křižovatku kamerový systém dohlíží. 

 

U varianty 2 by bylo vhodné, aby kamera měla oproti variantě 1 polohovací hlavici. 

Ta může být dobrá pro sledování trasy případného pachatele při jeho útěku po spáchání 

protiprávního jednání. Další odlišnost by byl zoom, díky kterému by se záběr z kamery dal 

přiblížit, což by mohlo umožnit identifikaci možného pachatele.  

Co se týče umístění kamery v takovém provedení, tak ta by mohla být, stejně jako 

v případě varianty 1, umístěná na sloupu veřejného osvětlení naproti památníku. Z důvodu 

širšího využití kamery městskou policií se ale nabízí také umístění kamery na fasádu protější 

budovy. Městská policie by pak mohla kameru využít nejen ke střežení památníku, ale také 

částečně parku Husův sad a přilehlých ulic.  

Vhodná umístění by bylo na fasádě nebo střeše hotelu Mercure Ostrava Center, který 

se nachází přímo naproti památníku na ulici Českobratrská. V případě umístění na rohu 

budovy 50 metrů od památníku (viz Obrázek 9.2) by mohla zabírat jak památník samotný, tak 

ulici Českobratrská a Husova (při umístění vlevo od památníku) nebo Přívozská (při umístění 

vpravo od památníku). V blízkosti se nachází také zastávka městské hromadné dopravy, kde 

by také mohlo potenciálně dojít k protiprávnímu jednání a pomocí kamery by takové jednání 

mohlo být včas odhaleno. Při umístění kamery na tuto budovu by ale byla potřeba dohodnout 

se smluvně s vlastníkem budovy o odběru elektrické energie pro napájení kamery. 
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Obrázek 9.2 Možné umístění kamery u varianty 2 [30] 

 

Nejbližší služebna městské policie se nachází na ulici Zámecká a je od Zborovského 

památníku vzdálená asi 500 metrů. 

 

 

9.2 Památník Rudé armády 

 

Vzhledem k tomu, že správcem Památníku Rudé armády je městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz, je vhodné jeho ochranu svěřit do rukou Městské policie Ostrava. Opět je 

z dříve zmíněných důvodů dobré řešit zabezpečení tohoto památníku formou kamerového 

systému napojeného na pult centralizované ochrany městské policie. 

Kamery by mohly být umístěny na sloupech, které se v blízkosti památníku nacházejí. 

Z bezpečnostního hlediska se jako nejvhodnější jeví dva vlajkové stožáry po stranách 

památníku (viz Obrázek 9.3). Na každý z nich by byla umístěna jedná kamera.  
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Obrázek 9.3 Umístění kamer u Památníku Rudé armády [30] 

 

Takto umístěné kamery by byly schopny monitorovat okolí památníku včetně přístupu 

k zadní části památníku, kde se také nachází jedna deska s nápisem a mohlo by zde docházet 

k vandalismu. Pozice kamer umožňuje střežit z  části také hroby padlých vojáků, které jsou 

rozmístěny v půlkruhovém tvaru za památníkem. Výhodou také je, že kamery zabírají sebe 

navzájem, čímž je zabezpečena jejich vlastní ochrana. Vedle stožárů, na kterých by byly 

kamery umístěny, se nacházejí také děla, která by tak mohla být také střežena. 

Alternativní umístění kamer by mohlo být na sloupech veřejného osvětlení 

nacházejících se asi 50 metrů před památníkem. Nevýhodou oproti umístění na stožáry vedle 

památníku je, že by kamery měly zhoršený výhled na přístup k památníku zezadu. 

Z technického hlediska by se mělo opět jednat o stabilní venkovní IP kamery. Záběr 

kamery by měl umožnit alespoň detekci přítomnosti přístupu k památníku ze přední i zadní 

části. Kamery by měly rovněž mít noční vidění. 

U varianty zabezpečení 1 tohoto památníku by bylo vhodné, aby video signál byl 

přenášen bezdrátově. Důvodem pro tuto volbu je, že v Komenského sadech není žádné 

metalické vedení nad zemí a vzhled parku by tím byl narušen. Na druhou stranu nevýhodou 
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je, že se v této oblasti nachází spoustu vegetace. Zřejmě jediný směr, kterým by mohl být 

bezdrátový spoj vytvořen je směrem na jihozápad od památníku, protože zde nejsou stromy 

a keře. Vzdálenost, na kterou by byl signál přenášen bezdrátově, by byla asi 300 metrů. Odtud 

by pak mohlo být realizováno připojení k metropolitní síti datovým kabelem.  

Pokud jde o napájení, tak to by mohlo být řešeno od přívodu k veřejnému osvětlení 

v parku. V rozvaděči kamery by měl být také záložní zdroj k překlenutí několikaminutového 

výpadku elektrické energie. 

 

Varianta zabezpečení 2 by oproti variantě 1 spočívala ve vedení video signálu po 

datovém kabelu namísto bezdrátového řešení. Důvodem pro toto rozhodnutí je, že 

u bezdrátového přenosu může docházet k výpadkům obrazu v situacích, kdy není zaručená 

přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Problém může také být frekvenční rušení. 

U zabezpečovacího systému se tak nejedná o příliš výhodné řešení. Proto je vhodnější vést 

výstup z kamery po datovém kabelu k nejbližšímu místu možného připojení metropolitní síti. 

Realizace ale vyžaduje uložení tohoto vedení pod zem. V případě potřeby by mohly být 

statické kamery vyměněny za otočné kamery se zoomem stejně jako v případě zabezpečení 

Zborovského památníku. 

V případě potřeby zajištění vyšší ochrany hrobů za památníkem proti vandalismu by 

jedna z možností byla postavení plotu kolem nich. Přístup k hrobům by tak byl možný jen ze 

strany, kde už by případného pachatele snímaly také kamery umístěné na stožárech. 

Alternativou by byly možná štěrbinové kabely v zemi. Z důvodu velkého množství vegetace 

v okolí by jiná forma ochrany zřejmě nebyla efektivní. 

Nejbližší služebna Městské policie Ostrava je vzdálená skoro 1,5 kilometrů a nachází 

se na ulici Nádražní. 
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9.3 Pamětní deska a svícen na Zeyerově ulici 

 

V případě tohoto památníku je situace o něco odlišnější než u předchozích dvou. 

Památník nestojí na volném prostranství, kde by k němu byl přístup ze všech stran, ale je 

připevněn na zdi budovy ve slepé části Zeyerovy ulice. Vlastníkem památníku je Židovská 

obec v Ostravě. 

Chybějící bronzový svícen nad pamětní desku by bylo vhodné nahradit za jiný, 

zhotovený z nekovového materiálu (plast, pryskyřice).  

Zabezpečení tohoto památníku by pak v případě varianty 1 mohlo být řešeno tak, že 

by se vlastník smluvně dohodl se správcem kamerového systému obchodního centra LASO na 

monitorování také místa památníku. U vjezdu do skladu tohoto obchodního centra na 

Zeyerově ulice je totiž umístěná jedna z jejich kamer (viz Obrázek 9.4). 

 

 

Obrázek 9.4 Umístění kamery a pamětní desky na Zeyerově ulici [16] 

 

Kamera pravděpodobně monitoruje vjezd a vchod do skladiště. V případě použití 

otočné hlavice by bylo možné, aby kamera v záběru snímala také zeď, na které je umístěn 

Kamera 

Pamětní deska 
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památník. Možností by také bylo přemístit kameru na levou stranu vjezdu do skladu, odkud 

by byl také lepší záběr na památník. 

Alternativním řešením varianty 1 by mohlo být použití kontaktního detektoru, který by 

vyhlásil poplach v případě, že by se někdo pokusil pamětní desku nebo menoru 

(sedmiramenný svícen) odejmout. V případě, že v objektu už nějaký zabezpečovací systém je 

instalovaný, pak by stačilo pouze přidat čidla chránící památník už ke stávajícímu systému. 

Výstup by byl pak napojen na pult centralizované ochrany některé soukromé bezpečnostní 

služby. V opačném případě by musela být provedena instalace nového zabezpečovacího 

systému. Toto řešení by spočívalo v instalaci kontaktních čidel na pamětní desku a menoru 

a napojení na ústřednu. Ústředna by musela být umístěná uvnitř objektu tak, aby nemohla být 

napadena. To by si vyžádalo dohodnout se s vlastníkem budovy nebo nájemcem prostor 

o možnosti umístění ústředny a také o odběru elektrické energie pro napájení ústředny. 

Poplachový výstup by dle zvoleného komunikačního modul mohl být buď přes internet, 

mobilní síť nebo pevnou telefonní síť. Nevýhodou této možnosti je, že neochrání památník 

před případnými vandaly, kterým by nešlo o ukradení kovových desek, ale o posprejování 

nebo zničení památníku. 

 

Varianta zabezpečení 2 by mohla spočívat v instalaci nové otočné kamery 

s přiblížením na některou z budov. V tomto případě by kamera mohla sloužit městské policii 

k ochraně majetku a bezpečnosti osob na ulicích Zeyerova a 28. října.  

Kamera by, stejně jako v případě zabezpečení Zborovského památníku a Památníku 

Rudé armády, přenášela video signál na pult centralizované ochrany městské policie. 

Nejbližší služebna Městské policie Ostrava je vzdálená jen asi 250 metrů od památníku 

a nachází se na ulici Zámecká. Napájení by mohlo být řešeno rozvody v budovách. Kamera 

by pro případ výpadku elektrické energie měla mít také záložní zdroj. 
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10 Výběr komponent 

 

V této kapitole budou popsány bezpečnostní prvky, které by k realizaci návrhu 

ochrany památníků mohly být použity. 

V případě kamer použitých ke střežení Zborovského památníku a památníku Rudé 

armády je požadavek u varianty 1, aby kamery splňovaly minimálně tyto podmínky: 

Typ kamery  IP kamera 

Provoz venkovní  

Režim kamery denní i noční 

Úhel záběru minimálně 60° horizontálně 

 

Při splnění těchto podmínek pak dále rozhoduje nejnižší cena, případně renomovanost 

značky. 

Jedna z kamer, která splňuje minimální požadavky je kamera českého výrobce 

Patronum. Konkrétně jde o model NK-N24W1. Základní specifikace kamery jsou 

následující [26]: 

Maximální rozlišení obrazu 1280 x 720 pixelů 

Počet snímků za sekundu 30 

Infračervený přísvit 30 metrů 

Úhel záběru 85° 

Napájení 12 V DC, 1000 mA 

Krytí IP67 

Provozní teplota - 20 °C až + 50 °C 

Cena s DPH 7 259 Kč 

 

Pro bezdrátový přenos u varianty 1 zabezpečení Památníku Rudé armády lze využít 

přístupové body s integrovanou anténou UBNT NanoStation2 Loco [37]. Specifikace tohoto 

výrobku jsou: 
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Zisk 8 dBi 

Vyzařovací úhel 60° 

Napájení 24 V DC, 0,5 A 

Provozní teplota - 20 °C až + 70 °C 

Cena 1 548 Kč 

 

V případě varianty 2 u Zborovského památníku a pamětní desky na Zeyerově ulici jde 

o otočnou kameru s možností zvětšení obrazu, jinak také PTZ kamera. Požadavky jsou 

následující: 

Typ kamery  IP kamera 

Provozní venkovní  

Režim kamery denní i noční 

 

Mezi nejlevnější kamery splňující tyto požadavky patří kamera značky AXIS, model 

P5512-E. Základní specifikace této kamery jsou [20]: 

Maximální rozlišení obrazu 704 × 576 pixelů 

Počet snímků za sekundu 30 

Optický zoom 12 krát 

Digitální zoom 4 krát 

Úhel záběru 4,4° až 51,6° 

Napájení 20 - 24 V AC, 24 - 34 V DC, podpora PoE 

Krytí IP66 

Provozní teplota - 20 °C až + 50 °C 

Spotřeba 15,6 W 

Cena s DPH 40 583 Kč 

 

Konzole Axis T91A61 pro připevnění této kamery na zeď je v dostání za 

2 493 Kč [21]. 
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Cena stíněné kroucené dvojlinky (FTP) pro přenos video signálu se pohybuje kolem 

13 korun za metr. 

Podle způsobu napájení by cena instalace mohla být dále navýšena o napájecí zdroj, 

samotné přívodní vedení a případně také o záložní zdroj nebo akumulátor. Instalace by měla 

zahrnovat také jističe a přepěťovou ochranu. 

 

V případě zabezpečení pamětních desek na Zeyerově ulici by u varianty 1 mohly být 

použity komponenty společnosti Jablotron. Nejlevnější sestava by mohla vypadat 

následovně [32]:  

Prvek Typ Cena s DPH za kus 

4 x magnetický kontakt SA-203 85 

Akumulátor SA214 243 

Ústředna JA-63K 1365 

Komunikátor JA-65X 1422 

Klávesnice JA-60E 1377 

Celková cena 4747 

 

Jedná se o konfiguraci s drátovými prvky. Výsledná cena instalace by byla navýšená 

o kabely pro připojení magnetických kontaktů a také o cenu kabelu pro připojení k elektrické 

síti. Zabezpečení by bylo možné řešit také bezdrátově, což by ale cenu o něco navýšilo. 
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11 Závěr 

 

Tato diplomová práce byla zaměřená na možnosti zabezpečení památníků a pamětních 

desek. Na začátku byl popsán právní rámec související s ochranou památníků. Dále byly 

popsány některé mediálně známé případy napadení památníků. Tyto případy také pomohly při 

analýze rizik. Následně byl zhodnocen a vybrán vhodný způsob zabezpečení památníku jako 

objektu nacházejícím se na veřejném prostranství. 

Konkrétní návrhy zabezpečení byly provedeny na třech památnících v Ostravě. Jedná 

se o Zborovský památník v Husově sadu, Památník Rudé armády v Komenského sadech 

a pamětní desku vypálené synagogy na Zeyerově ulici. 

Pro Zborovský památník, Památník rudé armády a variantu zabezpečení 2 u pamětních 

desek na Zeyerově ulici bylo navrženo střežení kamerovým systémem napojeným na 

kamerové stanoviště městské policie. Pamětní deska na Zeyerově ulici by v případě varianty 1 

mohla být střežena buď kamerou sousedního objektu nebo vlastním zabezpečovacím 

systémem s kontaktními detektory, které by upozornily na případné pokusy o krádež 

pamětních desek. 

Cílem této práce bylo najít vhodný způsob zabezpečení památníku. Vzhledem k tomu, 

že památníky jsou objekty, u kterých je požadováno, aby k nim lidé přišli a přečetli si pamětní 

desky, tak by použití některých zabezpečovacích prvků bylo nevhodné. V případě klasické 

ochrany by došlo k zamezení přístupu k památníku. Použití některých detektorů technické 

ochrany by mohlo být naopak složité v tom, že by mohly narušit vzhled památníků nebo by 

mohlo docházet k častým planým poplachům způsobeným přístupem lidí k památníku bez 

úmyslu památníku škodit. Nejvhodnějším řešením se jeví použití kamerového systému, 

protože ten umožní jak okamžitou detekci, tak případnou identifikaci pachatele nebo 

sledování jeho trasy úniku. Výhodu je také to, že si lze vzdáleně ověřit jedná-li se o napadení 

nebo jen prohlídku památníku návštěvníky. 

Podobným způsobem by se daly zabezpečit i jiné památníky. Kamery by vždy musely 

být umístěny na vhodném místě poblíž památníku, například na sloupech veřejného osvětlení 

v parcích. Výstup z kamery by pak byl přiveden k nejbližšímu možnému místu připojení 

k metropolitní síti.  
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Seznam zkratek 

 

AC  - Střídavý elektrický proud (Alternating Current) 

AIR  - Aktivní infračervený detektor (Active Infrared) 

CCTV  - Kamerový systém (Closed Circuit Television) 

DC  - Stejnosměrný elektrický proud (Direct Current) 

FMEA  - Analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effects Analysis) 

FTA  - Analýza stromu poruch (Fault Tree analysis) 

FTP  - Stíněná kroucená dvojlinka (Foiled Twisted Pair) 

IP  - Internetový protokol (Internet Protocol) 

Kč  - korun českých 

PCO  - Pult centralizované ochrany 

PIR  - Pasivní infračervený detektor (Passive Infrared) 

PoE  - Napájení po datovém síťovém kabelu (Power over Ethernet) 

PTZ  - Otáčení, naklápění, zvětšení (Pan, Tilt, Zoom) 

PZTS  - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

č.  - číslo 

Sb.  - Sbírka zákonů 


