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ANOTACE 

MÁCHOVÁ, Soňa. Zabezpečení kulturní památky. Diplomová práce: Ostrava, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostních 

sluţeb, 2014, 62 s., Vedoucí diplomové práce Ing. Libor Foldyna. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou a návrhem zabezpečení kulturní památky, 

a to konkrétně Dolu Michal. Úvodní část je věnovaná právním předpisům a technickým 

normám, které se zabezpečením kulturních památek souvisejí. Následující teoretická část, 

se věnuje kulturním památkám obecně a moţnostem zabezpečení kulturních památek 

jednotlivými druhy fyzické ochrany. Dále následuje praktická část, ve které je provedeno 

modelování rizik a následné analýzy rizik, které vedou k identifikaci nejzávaţnějších rizik 

v konkrétním objektu. Na provedené analýzy navazují tři inovativní návrhy, které mají 

zajistit a vylepšit bezpečnost řešeného objektu. 

Klíčová slova:  

Kulturní památky, fyzická ochrana, analýza rizik, zabezpečení objektu, bezpečnost, 

ochrana.   

ABSTRACT  

MÁCHOVÁ, Soňa. Safeguard cultural relics. Thesis: Ostrava, VSB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of the Safety Engineering, Department of the Security 

Services, 2014, 62 s., Thesis supervizor Ing. Libor Foldyna.  

 

This thesis deal with problems and proposal safeguard cultural relics, namely pit Michal. 

Exordium is devoted enactment and technical norms that the safeguard cultural relics bear. 

Next theoretic part, paies cultural relics generally and possibilities safeguard cultural relics 

single sorts physical wardships. Further follows practical part, in which is effected 

simulation diversifications and resulting analyses diversifications that the led to 

identification weightiest diversifications in concrete object. On effected analyses tie 

together gamma inovative suggestions that the have effect the safety buckthorn object. 

 

Keywords: 

Cultural relics, physical protection, analysis diversifications, safeguard object, security, 
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1 Úvod 

Kulturní památky jsou významné nemovité a movité věci a jejich soubory, které 

mnoho vypovídají o historii určité země, jejího národa a s nimi spojených významných 

událostí. Jinak tomu není, ani u nás v České republice (dále jen ČR). Na našem území se 

v současnosti nachází přibliţně 40 313 kulturních památek, které jsou jak z historického, 

tak i budoucího hlediska velmi důleţité, protoţe umoţní i řadě následujících generací 

si představit, jak se v ČR mnohem dříve ţilo a hospodařilo. Hodnota těchto památek je ve 

většině případů nevyčíslitelná, a právě i proto jsou bohuţel častým cílem vandalů 

a zlodějů, kteří si vůbec neuvědomují závaţnost svého jednání. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala, Národní kulturní památku Důl Michal (dále 

jen NKP DM), která se nachází v Moravskoslezském kraji v Ostravě - Michálkovicích 

ulice Čs. armády 413/95. Zvolila jsem tak proto, ţe tato Národní kulturní památka souvisí 

s těţební a důlní činností, která měla a má velký historický význam pro region Ostrava, 

v blízkosti kterého ţiju. Dalším důvodem bylo také to, ţe stále přibývá případů 

protiprávního jednání právě v těchto objektech a jinak tomu není ani v NKP DM, kde jiţ 

v minulosti ke krádeţím došlo. Samotná povinnost ochrany kulturních památek před 

ohroţením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením je navíc dána přímo zákonem 

č. 20/ 1987 sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem mé diplomové práce je jednak pouţitím vhodných metod identifikovat rizika, 

která ohroţují bezpečnost NKP DM a mohou vést aţ k protiprávnímu jednání, dále je 

vyhodnotit a na základě znalostí, zkušeností a poznatků, které jsem získala během 

bakalářského a navazujícího magisterského studia navrhnout několik inovativních způsobů 

zabezpečení, které přispějí k lepší ochraně NKP DM. Při provádění návrhů inovativních 

řešení však nesmím opomenout základní ekonomické pravidlo ALARA, které stanoví, ţe 

finanční náklady na zabezpečení chráněného objektu nesmí přesáhnout 10 % (ve 

výjimečných případech 15 %) hodnoty chráněného majetku. 
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2 Rešerše 

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava – Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství bylo v minulosti napsáno jiţ mnoho diplomových prací, které se zabývaly 

problematikou zabezpečení objektu prvky fyzické ochrany. Proto některé z nich budou 

určitou inspirací při psaní mé diplomové práce. Samozřejmě hlavním a zásadním zdrojem 

informací budou publikace, které se zabývají moţnostmi a způsoby zabezpečení objektu. 

Mezi další zdroje cenných informací budou patřit přednášky z některých odborných 

předmětů, které jsem v průběhu studia absolvovala. 

Mezi hlavní literární zdroje informací, ze kterých budu při tvorbě diplomové práce čerpat, 

jsou níţe uvedené. 

VEL´AS, A. Elektrické zabezpečovací systémy. Ţilina: ZA SR, 2010. ISBN 80-8070. 

Tato publikace podrobně rozebírá a popisuje jeden ze dvou druhů technické ochrany 

objektu, a to poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, který ve své diplomové práci 

budu navrhovat. 

LUKÁŠ, L. a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management I.. 1. vyd. 

Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7.  

Z této publikace, která se věnuje bezpečnostním technologiím obecně, budu čerpat 

především v teoretické části při popisu jednotlivých prvků zabezpečení, ale i v praktické 

části při tvorbě inovativních návrhů řešení. 

LUKÁŠ, L. a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management II.. .1. vyd. 

Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Tato publikace navazuje na první, výše zmíněnou publikaci od stejného autora. Podrobně 

se zabývá funkcí kamerových zabezpečovacích systémů a součinnosti prvků. Z této 

publikace budu čerpat při vypracovávání teoretické i praktické části diplomové práce. 
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3 Základní pojmy  

Analýza rizik – je jednou z činností, slouţících k identifikování rizik. Vede k lepšímu 

pochopení rizik a poskytuje vstupy pro jejich hodnocení a pro rozhodnutí o tom, zda je 

potřeba se identifikovanými riziky dále podrobněji zabývat. Výsledkem analýzy rizik je 

stanovení a odhad úrovně jednotlivých rizik. [30] 

 Bezpečí  - je stav, kde rizika plynoucí z hrozeb jsou eliminována na akceptovatelnou 

úroveň. [29]  

Kulturní památky – jsou nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou 

významnými doklady historického vývoje, způsobu ţivota 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. Nebo nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které mají 

přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. [51] 

Ochrana – je řada úkonů a opatření, která vedou k vytvoření bezpečného prostředí, 

ve  terém se daný objekt vyskytuje. Jedná se o řadu opatření, která mají daný objekt chránit 

před nedovoleným vniknutím osob a krádeţemi. V bezpečnostní praxi se pouţívá označení 

fyzická ochrana, která se dále dělí na fyzickou ostrahu, zde zaujímá významnou roli lidský 

faktor, technickou ochranu, při které jsou dominantní technologie a reţimovou ochranu, 

zde je zásadní organizační stránka. [24,29] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) - jde o relativně nový 

název, který se od roku 2009 pouţívá pro označení elektrické zabezpečovací signalizace. 

PZTS se dále dělí na poplachový zabezpečovací systém a poplachový tísňový systém. 

Jedná o soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, 

přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení. [28] 

Čidlo jedná se o prvek systému PZTS, který bývá často označován také jako detektor. Toto 

zařízení střeţí chráněný prostor a detekuje jeho případné napadení. Čidlo je napojeno 

na ústřednu, která vyhodnocuje jeho změny. [28] 
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4 Vybrané právní předpisy a normy  

Ochrana kulturních památek je velmi sloţitou a rozsáhlou oblastí. Bohuţel stále není 

v ČR platný zákon, který by řešil konkrétně oblast fyzické ochrany. Proto musíme při 

řešení fyzické ochrany a problematiky sní související vycházet z celé řady zákonů. Mezi 

základní zákony patří: 

4.1 Ústava České republiky 

Je nejvyšším právním předpisem na území našeho státu. Byla přijata Českou Národní 

radou 16. Prosince 1992 a účinnosti nabyla 1. ledna 1993. Základní povinnosti, které 

ústava stanovuje státu, jsou: zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 

ochrana demokratických základů a ochrana ţivotů, zdraví a majetkových hodnot. Ústava 

České republiky je rozdělena do osmi hlav o stotřináci článcích. [31,45] 

Článek 2 (1) „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ [45] 

Článek 2 (3) „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ [45] 

Článek 2 (4) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá.“ [45] 

Článek 3 „Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv 

a svobod.“ [45]  

4.2 Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod je podle Ústavy České republiky součástí ústavního 

pořádku. Práva a svobody obsaţená v této listině jsou označená jako nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Listina základních práv a svobod se skládá 

z preambule a šesti hlav. [31, 46] 

Článek 2 (3) „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“ [46] 
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Článek 3 (1) „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení.“ [46]  

Článek 3 (3) „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho 

základních práv a svobod.“ [46] 

Článek 11 (1) „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejné zákony obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ [46] 

Článek 11 (3) „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo 

v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské 

zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ [46] 

Článek 12 (1) „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, 

kdo v něm bydlí.“ [46] 

Článek 12 (2) „Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na 

písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.“ 

[46] 

Článek 12 (3) „Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen 

je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro 

ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné 

bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné 

hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro 

plnění úkolů veřejné správy.“ [46] 

4.3 Trestní zákoník 

Stanovuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky 

trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uloţit. [31, 52] 

§ 13 (1) „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ [52] 
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§ 13 (2) „K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li 

trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ [52] 

§ 14 (1) „Trestné činy se děli na přečiny a zločiny.“ [52] 

§ 14 (2) „Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.“ [52] 

§ 14 (3) „Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; 

zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.“ [52] 

4.4 Trestní řád 

Tento právní předpis vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také 

stanovuje práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, a dalších 

zúčastněných osob na řízení. [31, 53] 

§ 1 (1) „Účelem trestního řádu je upravit 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. [53] 

§ 1 (2) „Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto 

zákona i povinností občanů. [53] 

§ 2 (1) „Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví 

tento zákon.“ [53] 

4.5 Zákon o přestupcích 

Tento právní předpis vymezuje pojem přestupek, zavinění a věkovou odpovědnost za 

spáchaný přestupek. Také obsahuje výčet sankcí a ochranných opatření, která lze za 

přestupek uloţit. [31, 54] 
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§ 2 (1) „Přestupek je 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.“ [54] 

§ 2 (2) „Přestupkem není jednání, jimž někdo odvrací 

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

nebo 

b, 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.“ [54] 

4.6 Zákon o státní památkové péči  

Zákon o státní památkové péči se zabývá ochranou památek na území ČR. Závazně 

stanoví, jaké stavby a věci mohou být za památku prohlášeny a řeší jejich technický stav 

a také moţnosti a způsob restaurování. Dále vymezuje práva a povinnosti vlastníků 

památek a uvádí další důleţité a závazné informace, které mají zajistit stálou a efektivní 

ochranu památek, které vypovídají mnoho o historii a kultuře České republiky a jejich 

obyvatel. [51] 

§ 9 (1) „Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad 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 v společenském vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku 

spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro 

plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.“ [51] 

§ 9 (2) “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.“ [51] 
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§ 35 (1) „Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč 

právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého 

podnikání  

a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 

vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že 

ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního 

podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury, 

c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem 

neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo 

technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji 

znehodnotí nebo zničí.“ [51] 

§ 35 (2) „Krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické 

osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání 

a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji 

způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo 

technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji 

znehodnotí nebo zničí.“ [51] 

§ 39 (1) „ Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 

2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 

a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení 

vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že 

ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního 

podnětu až do rozhodnutí ministerstva kultury, 

c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před 

ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá 

způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě 

nebo technickému stavu.“ [51] 
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§ 39 (2) “Krajský úřad může uložit pokutu do výše 4 000 000 Kč fyzické osobě, která se 

dopustí přestupku tím, že 

a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání 

ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo národní kulturní 

památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, 

památkové hodnotě nebo technickému stavu.“ [51] 

4.7 Technické normy 

Níţe jsem uvedla některé technické normy, které souvisejí s problematikou 

zabezpečení ochrany osob a majetku a řeší rozdělení a poţadavky na jednotlivé prvky 

zabezpečovacích systémů. 

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

systémy - Část 1: Systémové poţadavky 

Tato norma uvádí systémové poţadavky PZTS. Specifikuje poţadavky na provedení 

a vlastnosti instalovaných systémů. Uvedené poţadavky se vztahují na poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné prostředky detekce, vzájemného 

propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví 

stupně zabezpečení a třídy prostředí. [6] 

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

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

Tato evropská norma uvádí poţadavky na pasivní infračervené detektory pouţívané 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 

4 stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je detekování širokého 

spektra infračerveného záření emitovaného narušitelem. Aby mohl být detektor vyuţit v 

poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný rozsah 

signálů nebo zpráv. Počty a rozsahy těchto signálů a zpráv jsou více rozvedeny u vyšších 

stupňů zabezpečení. [7] 
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ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-3: Poţadavky na mikrovlnné detektory 

Tato norma uvádí poţadavky na mikrovlnné detektory pouţívané jako části 

poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně 

zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je emitovat mikrovlnné záření 

a analyzovat odraţené signály k detekování narušitele a poskytnout patřičný rozsah signálů 

nebo zpráv k vyuţití v poplachovém zabezpečovacím systému. Aby mohl být detektor 

vyuţit v poplachovém zabezpečovacím detekčním systému, musí poskytnout patřičný 

rozsah signálů nebo zpráv. [8] 

ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-4: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory 

Tato norma uvádí poţadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné 

detektory pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných 

v budovách. Obsahují čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru je 

detekování širokého spektra infračerveného záření emitovaného narušitelem při současné 

detekci pohybujícího se narušitele mikrovlnným odrazem s analýzou odraţených signálů. 

[9] 

ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-5: Poţadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory 

Tato evropská norma uvádí poţadavky na kombinované pasivní infračervené 

a ultrazvukové detektory pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích systémů 

instalovaných v budovách. Obsahují čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. 

Funkcí detektoru je detekování širokého spektra infračerveného záření emitovaného 

narušitelem při současné detekci pohybujícího se narušitele ultrazvukovým odrazem 

s analýzou odraţených signálů. [10] 

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

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

Tato evropská norma uvádí poţadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 



11 

 

v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí 

detektoru otevření je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené 

pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření (magnetický kontakt) 

se skládá (je tvořen) ze dvou oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení magnetické 

pole. Přerušením propojení mezi těmito dvěma částmi je generován poplachový signál 

nebo zpráva narušení. [11] 

ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) 

Tato norma se týká pasivních akustických detektorů rozbíjení skla instalovaných 

v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 aţ 4 specifických nebo nespecifických detektorů 

pro připojení metalických nebo bezdrátových detektorů pouţívaných pro třídy prostředí 

I aţ IV. [12] 

ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) 

Tato norma se týká pasivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo 

instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 aţ 4 specifických nebo 

nespecifických detektorů pro připojení metalických nebo bezdrátových detektorů 

a pouţívaných pro třídy prostředí I aţ IV. [13] 

ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní) 

Tato norma se týká aktivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo 

instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 aţ 4 specifických nebo 

nespecifických detektorů pro připojení metalických nebo bezdrátových detektorů 

a pouţívaných pro třídy prostředí I aţ IV. [14] 

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

systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

Tato evropská norma uvádí poţadavky na napájecí zdroje pouţívané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma 
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zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která 

se instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. Tato norma stanoví poţadavky, funkční 

kritéria a zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje pouţívané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [15] 
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5 Kulturní památky 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu, v ČR se nachází přibliţně 40 313 kulturních památek. 

Hlavním zákonem, který se kulturními památkami zabývá je zákon č. 20/1987 sb., O státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé 

druhy kulturních památek, a jejich bliţší specifikace. Důleţité jsou podmínky, které musí 

daná nemovitá a movitá věc, případně jejich soubor splňovat, aby mohla být za kulturní 

památku prohlášena. Jsou to: 

a) musí významně dokladovat historický vývoj, způsob ţivota 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, 

b) musí mít přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. [51] 

5.1 Prohlašování kulturních památek 

Věci nebo stavby prohlašuje za kulturní památku Ministerstvo kultury na základě 

vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Archeologický 

nález prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České 

republiky. Ministerstvo kultury musí písemně vyrozumět vlastníka dané věci nebo stavby, 

ţe hodlá tuto věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku, a musí mu umoţnit 

se k návrhu vyjádřit. Vlastník je povinen od doručení vyrozumění aţ do rozhodnutí 

ministerstva kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo 

odcizením a oznámit ministerstvu kultury kaţdou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jeho 

vlastnictví, správy nebo uţívání. Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o prohlášení věci 

nebo stavby za kulturní památku jejího vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové péče a u archeologických 

nálezů také Akademii věd České republiky. Vyrozumět je musí také v případě, ţe neshledá 

důvody pro prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku. [51] 

5.2 Druhy kulturních památek 

Kulturní památky dělíme na několik druhu. Níţe jsou uvedené jednotlivé konkrétní 

druhy kulturních památek.  
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Národní kulturní památky 

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, 

prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví 

podmínky jejich ochrany. [51] 

Památkové rezervace 

Území, jehoţ charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, 

popřípadě archeologických nálezů, můţe vláda České republiky nařízením prohlásit jako 

celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto 

podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové 

rezervace, které nejsou kulturními památkami. [51] 

Památkové zóny 

Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické 

prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, můţe 

Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu 

a  rčit podmínky její ochrany. [51] 

5.3 Ochrana a uţívání kulturních památek 

Ze zákona č. 20/1989 sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

vyplývá povinnost vlastníka kulturní památky na vlastní náklady pečovat o její zachování, 

udrţovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohroţením, poškozením, znehodnocením nebo 

odcizením. Kulturní památku je povinen uţívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu 

kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní 

památka v společenském vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku 

spravuje, nebo ji uţívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro 

plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. Povinnost pečovat 

o zachování kulturní památky, udrţovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohroţením, 

poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku uţívá 

nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však 

jen tehdy, jestliţe to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. 

Organizace a občané, i kdyţ nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat 
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tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek, nebo jejich prostředí 

a neohroţovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. [51] 

Neplní-li vlastník kulturní památky výše uvedené povinnosti, vydá obecní úřad obce 

s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí 

o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níţ 

je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. Jde-li o národní kulturní 

památku, vydá toto rozhodnutí po vyjádření odborné organizace státní památkové péče 

krajský úřad v souladu s podmínkami, které pro zabezpečení ochrany národní kulturní 

památky stanovila vláda České republiky. Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen 

vlastník kulturní památky učinit, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li 

o národní kulturní památku, krajský úřad, téţ na ţádost jejího vlastníka. [51] 

5.4 Protiprávní činy páchané v kulturních objektech 

Jak uţ bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, jedním z důvodů, proč bylo toto téma 

zvoleno je skutečnost, ţe počet protiprávních činů páchaných v kulturních objektech 

se neustále zvyšuje a s ním rostou i způsobené škody. V grafu 1, je podle zveřejněných 

statistik Policie České republiky (dále jen PČR) zobrazen počet spáchaných krádeţí 

vloupáním do kulturních objektů za posledních 6 let a dále počet objasněných případů 

v rámci ČR. 

 

Graf 1: Počet vloupání do kulturních objektů v ČR [35] 
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V grafu 2 je také uveden počet krádeţí vloupáním do kulturních objektů, zobrazen 

sloupcem tmavě modré barvy a počet objasněných případů za posledních 6 let, zobrazen 

světle modrou barvou, ale pouze v rámci Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). 

 

Graf 2: Krádeţ vloupáním do kulturních objektů v MSK za posledních 6 let [35] 

Z uvedených grafů vyplývá, ţe objasněnost těchto protiprávných jednání není moc 

velká a je značně sloţité dohledávání pachatelů. 

V následujících tabulkách 1 a 2 jsou uvedené některé specifické skupiny pachatelů 

krádeţí vloupáním do kulturních objektů, opět jak v rámci celé ČR, tak v rámci 
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Tabulka 1: Jednotlivé skupiny pachatelů v ČR [35] 

Pachatelé 
Počet případů v ČR za posledních 6 let 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pod vlivem látky 0 0 2 3 1 0 

Pod vlivem alkoholu 2 1 1 3 1 0 

Recidivisté 21 33 21 15 23 18 

Nezletilí (1-14 let) 0 0 3 0 1 1 

Mladiství (15-17 let) 1 8 4 0 6 1 

Děti (1-17 let) 1 8 4 0 6 2 

 

Tabulka 2: Jednotlivé skupiny pachatelů v MSK [35] 

Pachatelé 
Počet případů v MSK za posledních 6 let 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pod vlivem látky 0 0 1 1 1 0 

Pod vlivem alkoholu 0 0 0 1 1 0 

Recidivisté 4 2 5 3 5 2 

Nezletilí (1-14 let) 0 0 0 0 0 1 

Mladiství (15-17 let) 0 0 0 0 0 0 

Děti (1-17 let) 0 0 0 0 1 1 

 

V následující tabulce 3 je uvedena vzniklá škoda v kulturních objektech, způsobená právě 

krádeţí vloupáním, opět jak v rámci celé ČR, tak pouze v rámci MSK. 

Tabulka 3: Způsobená škoda[35] 

Škoda způsobená trestnou činností v kulturních objektech 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ČR 4 784 000,- 5 300 000,- 4 063 000,- 5 748 000,- 

 

2 823 000,- 

 

5 657 000,- 

 

MSK 544 000,- 391 000,- 447 000,- 566 000,- 601 000,- 355 000,- 
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6 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je nadřazený pojem, který obsahuje celou řadu organizačních, 

administrativních, reţimových a technických opatření. Tato opaření mají vést k zajištění co 

nejlepší a nejspolehlivější ochrany zabezpečovaného prvku (objekt, zařízení, atd.). Fyzická 

ochrana se skládá ze tří, základních části a to: technické ochrany, fyzické ostrahy (často 

nesprávně zaměňované s fyzickou ochranou) a reţimové ochrany. Jen vzájemnou 

kombinací těchto tří stejně důleţitých částí fyzické ochrany, lze dosáhnout vysoké úrovně 

zabezpečení chráněného prvků. Na obrázku 1 je pyramida bezpečnosti, která zobrazuje 

a vystihuje návaznost jednotlivých prvků ochrany. [4, 24, 37] 

 

 

Obrázek 1: Pyramida bezpečnosti [37] 
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Rozdělení fyzické ochrany: 

A) Fyzická ostraha 

B) Technická ochrana 

B.1. Mechanické zábranné systémy perimetrické ochrany (klasická ochrana) 

B.2. Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany (klasická ochrana) 

B.3. Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany (klasická ochrana) 

B.4. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (technická ochrana) 

C) Reţimová ochrana 

Níţe jsou podrobněji popsány jednotlivé druhy fyzické ochrany a uvedeni jejich zástupci. 

6.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha plní v rámci fyzické ochrany velmi významnou roli. Můţe být 

prováděna vlastními silami, stráţnými, případně policií nebo armádou, nejčastěji je však 

dnes prováděna zaměstnanci soukromých bezpečnostních sluţeb (bezpečnostní agentura). 

Při správném sladění fyzické ostrahy s dalšími prvky fyzické ochrany je zajištěna vysoká 

ochrana aktiv. Konkrétně v rámci fyzické ostrahy se jedná o odhalení a případné zadrţení 

narušitele, zamezení zcizení aktiv atd. Fyzická ostraha je sice velmi finančně nákladná, ale 

na druhou stranu je velice aktivní a efektivní. [29] 

6.2 Technická ochrana 

Technická ochrana je další částí fyzické ochrany, dá se říci, ţe navazuje na fyzickou 

ostrahu, kdy jí doplňuje o technické prostředky, které přispívají ke zvýšení ochrany 

chráněných aktiv. V technické ochraně se můţeme setkat i s pojmem klasická ochrana. Tu 

v širším pojetí přestavují zdi, střechy, podlahy, okna a dveře objektů. Dále se pak jedná 

o mechanické zábranné systémy, kterými jsou například bezpečnostní uzamykací systémy, 

mříţe, bezpečnostní folie, bezpečnostní skla atd. [20, 28, 43] 
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6.2.1 Mechanické zábranné systémy perimetrické ochrany  

Ploty a oplocení 

Patří mezi nejběţnější a nejrozšířenější zábranné prostředky, které slouţí k vnější 

ochraně objektu.  Musí být vyrobeny z kvalitního materiálu, který je odolný proti 

mechanickému poškození. Konstrukce a výstavba plotů a oplocení musí splňovat 

bezpečnostní poţadavky pojišťoven, jako je výška plotu, podhrabové překáţky, ţiletkový 

drát, maximální délka, hloubka základů sloupku, atd. Za standardní výšku oplocení je 

povaţována výška 1,8 metrů. Pokud je plot niţší, jedná se pak z procesního hlediska pouze 

o terénní překáţku. Plot musí být samozřejmě vyroben a sestaven tak, aby nenarušoval 

charakter stavby a její okolí, a také nesmí ohroţovat bezpečnost osob. [24, 37, 38] 

Druhy plotů: 

Klasické drátěné oplocení -  vyskytuje se běţně na zahradách, jeho standardní výška je 1,5 

aţ 2 metry (čtvercové pletivo, cyklonové pletivo). [20, 34] 

Bezpečnostní oplocení – splňuje jiţ náročnější poţadavky na zabezpečení, pletivo tohoto 

typu je obtíţné překonat přestřihnutím, řezáním a poraţením. Instaluje se do výšky aţ 2,5 

metrů (pletivo z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení). [24, 

37, 43] 

Vysoce bezpečnostní oplocení – pouţívá se pro ochranu velmi významných a důleţitých 

průmyslových a vojenských objektů a vězeňských ústavů. Má speciální konstrukci a výplň, 

dosahuje výšky aţ 5 metrů (rovný plot). [37, 43] 

Vrcholové zábrany  

Vrcholové zábrany se nevyuţívají samostatně, ale pouze v kombinaci s jiným 

systémem. Nejčastěji se připevňují k plotům (nástavce z ostnatého drátu, bariéry 

z ţiletkového drátu, pevné hroty, otočné hroty, atd.). [24, 37, 43]  

Podhrabové překáţky  

Podhrabové překáţky jsou nedílnou součástí oplocení. Vyplňují a chrání prostor pod 

plotem, který by pachatel mohl podlézt, podhrabat atd. Pokud tvoří prostor pod plotem 
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měkké podloţí, je vhodné zde zabudovat podhrabové desky o šířce minimálně 1 metr, nebo 

zde umístit pevnou podezdívku, anebo ochranný ocelový rošt. [24, 37, 43] 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky  

Tyto části objektu jsou obecně velmi rizikové, protoţe vytvářejí hranici mezi volně 

přístupným prostorem a prostorem kontrolovaným (brány, branky, závory, turnikety). [24, 

37, 43] 

6.2.2 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Plášťová ochrana navazuje na perimetrickou (obvodovou) ochranu a jejím hlavním 

úkolem je ztíţit a popřípadě znemoţnit vniknutí pachatele do chráněného prostoru 

v objektu, případně pachatele odradit. Mezi základní prvky plášťové ochrany patří, dveře, 

okna, mříţe, bezpečnostní fólie, atd. [4, 24, 37, 43] 

Stavební prvky budov 

Jiţ při výstavbě budovy je potřeba brát v úvahu ochranu objektu. To znamená, ţe vnější 

charakter objektu by zbytečně svým stavebním provedením neměl vyvolávat dojem 

snadného překonání a následného vniknutí do objektu. [4, 37] 

Otvorové výplně 

Otvorové výplně jsou velmi citlivým a zranitelným místem, ať uţ jde o okna, nebo 

dveře. Je proto nutné jejich odolnost a ochranu zvýšit, pouţitím celé řady dostupných 

mechanickým prvků. Na našem trhu je jich velké mnoţství, různých rozmanitých 

provedení. 

Zárubně – nejvíce pouţívané jsou zárubně kovové. Nevýhodou je, ţe se dají snadno 

roztáhnout. Účinnou ochranou proti roztáhnutí je zalití zárubní betonem, nebo pouţití 

bezpečnostních zárubní. Ty jsou tvořeny silnými svařenými pásy nebo ocelovým rámem, 

které pomocí kotevních čepů nebo háků brání násilnému vyraţení zárubně ze zdi. [31, 43] 

Dveře – hlavní význam má zde konstrukce, která má zajistit zpevnění dveřního křídla, 

zvýšení počtu uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu dveří a vybavení 

uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti známým způsobům překonání. [31, 43] 
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Dveřní zámek, k němuţ patří: 

Zámek - nejčastěji zadlabací, který je ukrytý uvnitř dveřního křídla. Bezpečný dveřní 

zámek musí být odolný vůči násilí, vrtání a musí být opatřen bezpečnostní cylindrickou 

vloţkou nebo tzv. "motýlkovým" klíčem trezorového typu. Rozeznáváme zámky 

(obyčejné, dozické, motýlkové, cylindrické, heslové). [31, 43] 

Závora zámku – její provedení je vhodné nejméně na dva západy. Musí být masivní, 

široká, případně s vícenásobnými západy. Tento systém se pouţívá k zajištění dveří na více 

místech po obvodu dveří najednou. [31, 43] 

Cylindrická vloţka – je hlavním prvkem celého mechanizmu. Kromě běţných kovových 

stavítek se dnes vyuţívá i magnetického principu či kombinovaného systému 

mechanického a magnetického kódování. [31, 43] 

Kryt zámku, kování, štít – hlavním úkolem je ochrana zámkové vloţky proti různým 

způsobům překonání. Nejbezpečnější je bezpečnostní kování, které je odolné proti 

odtrţení, navrtání, odlomení a odšroubování. [31, 43] 

Visací zámky a petlice – jejich hlavní vyuţití je k uzamykání různým branek, vrat, které 

jsou součástí obvodu objektu. Na našem trhu je k dostání velká spousta různých typů 

a provedení visacích zámků. Petlice se pouţívají tam, kde je pouţit visací zámek. Jsou 

vyráběny z různých materiálů, kvalitní jsou například petlice z legované oceli. Slouţí ke 

spojení pohyblivé části dveří nebo oken a také k ochraně visacích zámků. [31, 43] 

Dveře je moţné dále doplnit o přídavný zámek, řetízek či pevný vymezovač štěrbiny, 

dveřní zastavovač (na zašlápnutí), kukátko a další přídavné prvky. 

Na obrázku 2 jsou zobrazeny bezpečnostní dveře s některými výše zmíněnými 

bezpečnostními prvky. 
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Obrázek 2: Bezpečnostní dveře [3] 

Mříţe, rolety, ţaluzie 

Na trhu se vyskytuje mnoho druhů mříţí, rolet i ţaluzií různého provedení. Pro všechny 

typy mříţí platí, ţe jejich konstrukce musí být tuhá, nesmí se ohýbat a nesmí se dát 

roztáhnout. Spojení prutů a příčníků má být provedeno nerozebíratelným spojením 

(svarem). Ukotvení také značně ovlivňuje stabilitu a pevnost. U mříţí je velmi důleţitá 

velikost jednotlivých ok a průřez pouţitého materiálu. Rozměry mříţového oka nemají být 

větší neţ 10 x 20 centimetrů. Rolety a ţaluzie plní většinou preventivní charakter, který 

spočívá v zakrytí výhledu do místností, ale i zde jsou kladeny poţadavky, které se musí 

dodrţovat. [31, 43] 

Bezpečnostní ochranné fólie 

Bezpečnostní fólie jsou velmi oblíbeným a efektivním prvkem, který můţe nahradit 

mříţe, protoţe při umístění na dostatečně silné skleněné ploše znesnadňuje průchod 

pachateli. Při pokusu o rozbití je sice sklo poškozeno, ovšem zůstává nalepeno na fólii. 

Fólie se vyrábí z čistého polyesteru, je průhledná a nelze ji na skle prakticky zahlédnout. 

[31, 43] 
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Bezpečnostní skla 

Jsou vhodným prvkem, který zvyšuje odolnost otvorových výplní. Skla se vyrábějí ve 

dvou provedeních a to: 

Skla tvrzená - technologie výroby zajišťuje uvnitř trvalé pnutí, které způsobí, ţe při 

porušení pevnostní meze skla (zvýšená mechanická pevnost a odolnost proti nárazu) se 

sklo rozpadne na neostré úlomky. 

Skla vrstvená - vyrábí se spojením vrstev skla fólie, zajišťují velmi vysokou úroveň 

ochrany. Existuje mnoho variant včetně skla odolného proti proraţení, proti násilnému 

vniknutí a proti prostřelení. [31, 43] 

 

6.2.3 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Jiţ název napovídá, ţe hlavním úkolem prvků předmětové ochrany je zajistit 

bezpečnost a ochranu hmotných předmětů (peněţní hotovosti, různé historické mince, 

šperky, umělecká díla a ostatní cennosti). [31, 28] 

6.2.4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Jedná se o řadu různých čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové 

signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, jejichţ 

prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno na určeném místě narušení 

střeţeného objektu nebo prostoru. PZTS na rozdíl od mechanických zábranných systémů 

slouţí hlavně k informování a upozornění o tom, ţe se někdo buďto pokouší do chráněného 

prostoru dostat, anebo ţe se v něm jiţ nachází. [28, 43, 47] 

Součinnost jednotlivých částí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Aby celý PZTS komplexně správně fungoval a zajišťoval spolehlivé střeţení 

chráněného objektu, musí jednotlivé části na sebe správně navazovat a správně spolu 

komunikovat. Na obrázku 3 je zobrazeno schéma zabezpečovacího řetězce, které 

znázorňuje provázanost a sounáleţitost jednotlivých prvků PZTS.  
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Detektory narušení 

Úkole detektoru narušení je detekovat neoprávněné vniknutí narušitele do střeţeného 

prostoru. Detektor je tedy zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy 

o vniknutí, jako reakci na nenormální stav detekující přítomnost nebezpečí. Detektor 

reaguje na fyzikální jevy (změny), které souvisejí s narušením střeţeného prostoru 

narušitelem. Při detekci stavu narušení dojde k vyslání poplachového signálu. [29, 31] 

Dělení detektorů 

Z hlediska své aktivity 

aktivní – emitují do svého okolí nějaký druh energie a dle odezvy dokáţou detekovat útok, 

pasivní – přijímají a vyhodnocují energii emitovanou okolím. [4, 31, 43] 

Z hlediska snímané oblasti 

prostorová – reagují a detekují změny související s narušením chráněného prostoru, 

směrová – reagují jen na narušení v určitém směru, 

bariérová – reagují na narušení vyzařované snímací bariéry, 

Obrázek 3: Schéma zabezpečovacího řetězce [21] 

 

PZTS 
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polohová – reagují na změnu polohy snímaného objektu. [4, 31, 43] 

 Z hlediska dosahu snímání 

 - pro vnitřní pouţití - s krátkým dosahem do 15 m, 

   - se středním dosahem do 50 m, 

   - s dlouhým dosahem nad 150 m.  

- pro venkovní pouţití - s krátkým dosahem do 50 m, 

   - se středním dosahem do 150 m, 

   - s dlouhým dosahem nad 150 m. [4, 31, 43]  

Z hlediska prostorového zaměření 

Obvodová ochrana – Je první částí ochrany, která střeţí narušení obvodu (perimetru) 

objektu. 

Patří zde: 

Mikrofonické kabely – jakákoliv manipulace, namáhání nebo chvění mikrofonického 

kabelu se převádí na elektrický signál, který dále zpracovává vyhodnocovací jednotka. 

Také se zde pouţívá akustický odposlech, který blíţe určí charakter narušení. [31, 39] 

Infračervené závory – jsou nejrozšířenějším typem venkovních perimetrických čidel. Ve 

střeţeném prostoru přijímač vysílá jeden či více infračervených paprsků a přijímač je 

přijímá a vyhodnocuje. V případě přerušení tohoto paprsku přijímač vyhlásí poplachový 

stav. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem můţe být aţ 250 metrů. [17, 31, 39]  

Mikrovlnné bariéry – vytváří elektromagnetické pole mezi vysílačem a přijímačem. Pokud 

dojde k přerušení tohoto pole, dojde k vyhodnocení a následnému vyhlášení poplachu. [17, 

31, 39] 

Štěrbinové kabely – jedná se o koaxiální kabely, které jsou vţdy v páru. Jeden kabel 

vyzařuje a vytváří elektromagnetické pole, a druhý kabel změny tohoto pole vyhodnocuje. 

Při narušení tohoto pole osobou dojde k vyhlášení poplachu. [28, 31] 

Zemní tlakové hadice – jedná se o hydraulické podzemní čidlo. Skládá se ze dvou 

paralelně poloţených pruţných hadic v rozteči přibliţně 1 metr po celém obvodu pozemku. 
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Tyto hadice jsou napuštěné nemrznoucí kapalinou, působí jako prostředí pro přenos změn 

tlaku, vyvolaného vnějším podnětem z okolí, aţ do místa vyhodnocení. Tyto změny tlaku 

jsou převáděny a elektrický signál. Délka jednoho úseku můţe být aţ 200 metrů. [28, 31] 

Plášťová ochrana – Signalizuje narušení pláště střeţeného objektu, konvenčních 

i nekonvenčních vstupních jednotek (balkónové dveře, okna, ventilace) a stavebních prvků 

(podlahy, střechy, stropy). 

Patří zde: 

Magnetické kontakty – skládají se ze dvou částí: jazýčkový kontakt a permanentní magnet. 

V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem permanentního 

magnetu. Pokud se magnet oddálí, kontakt se rozepne a spustí se poplachové hlášení. [31] 

Čidla na ochranu skleněných ploch – čidlo je připevněno přímo na plochu chráněného skla. 

Pokud dojde k jeho rozbití, hmotou skla se začne šířit vlnění specifického zvuku. Toto 

vlnění připevněné čidlo zachytí, vyhodnotí a popřípadě vyvolá poplach. [28, 31] 

Mechanické kontakty – jedná se o mikrospínače, které jsou speciálně upravené, aby je bylo 

moţno zabudovat do rámu proti západce zámku. Střeţí, zda je daný prostor uzamčen. Je 

vhodný pro prostory, které mají více moţných vstupů. [28, 31] 

Vibrační čidla – dokáţou detekovat proraţení stěny, nebo stavební konstrukce budovy. [28, 

31] 

Poplachové fólie, tapety a poplachová skla – principem těchto čidel je vodič, nejčastěji 

tenký drátek, který je umístěn uvnitř nosiče. [28, 31] 

Drátová čidla – představují jemná lanka z oceli, která jsou propojena s citlivým 

mikrospínačem. Drátová čidla jsou vhodná k zabezpečení velkých objektů, prostorů 

ventilace a inţenýrských sítí. [28, 31] 

Prostorová ochrana – Střeţí vymezený prostor, nejčastěji uvnitř budov a ochraňuje ho 

před nedovoleným vniknutím a pohybem osob. [28, 31] 
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Patří zde: 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR) – zachycují změny vyzařování v infračerveném 

pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. [28, 31 

Ultrazvuková čidla – ke své činnosti vyuţívají část spektra mechanického vlnění nad 

pásmem, které je slyšitelné lidským uchem. Toto čidlo je aktivní, vysílač do svého okolí 

emituje vlnění o stálém kmitočtu a přijímač přijímá vlnění, které se v uzavřeném prostoru 

odrazilo od překáţek. Čidlo je v klidovém stavu, pokud přijímač vyhodnotí přijaté vlnění 

jako shodné s emitovaným. Pokud se ale ve střeţeném prostoru vyskytuje neţádoucí těleso, 

přijaté vlnění je jiné a tato změna vyvolá poplach. [31] 

Mikrovlnná čidla – fungují na stejném principu jako ultrazvuková čidla, ale v kmitočtovém 

pásmu elektromagnetického vlnění. [4, 28, 31] 

Kombinovaná čidla – nejčastěji se jedná o kombinace čidel pasivních infračervených 

s ultrazvukovými a čidel pasivních infračervených s mikrovlnnými. Tyto kombinovaná 

čidla se pouţívají ke střeţení prostorů, kde jsou proměnlivé podmínky a tak by mohlo 

docházet k planým poplachům. [4, 31] 

Předmětová ochrana – detekuje přítomnost neoprávněné osoby v blízkosti chráněného 

předmětu, nebo přímo nedovolenou manipulaci s tímto předmětem. [4, 28, 31] 

Patří zde: 

Otřesová (seizmická) čidla – vyhodnocují a zpracovávají vlnění, které se šíří pevnými 

tělesy v případě jejich mechanickém nebo termickém opracovávání. Dnes tyto čidla 

zpracovávají signál digitálně. [4, 28, 31] 

Čidla na ochranu uměleckých předmětů – pouţívají se k ochraně drahých a vzácných 

obrazů a koberců, které jsou umisťována ve výstavních síních, galeriích, muzeích atd. 

Výhodou je, ţe umoţňují nepřetrţitý provoz střeţení, to znamená i v době, kdy jsou galerie 

a muzea otevřena pro veřejnost. Zde patří čidla (závěsová, polohová). [4, 28, 31] 
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Ústředna je hlavní částí celého systému PZTS, zajišťuje jeho komplexní fungování. Mezi 

hlavní funkce, které plní patří: 

- přijímání a vyhodnocování signálů z čidel, 

- ovládá signalizační, přenosová, zapisovací a jiná zařízení, 

- zajišťuje součinnost systému, 

- zajišťuje napájení čidel a dalších prvků elektrickou energií, [4, 28, 31] 

Ústředny rozdělujeme na základní čtyři typy, a to na ústředny smyčkové, sběrnicové, 

hybridní a rádiové. Jelikoţ můţe u kulturních památek vzniknout problém s vedením 

kabelů ve zdi, má pro tyto objekty hlavní význam ústředna rádiová.  

Rádiové ústředny 

Jsou podobné sběrnicovým ústřednám. Rozdílem rádiových ústředen je pouţití rádiové 

sběrnice, která funguje v pásmu 433 MHz. Přenos informací probíhá poloduplexně, coţ 

znamená, ţe ústředna vyšle dotaz a adresované čidlo, které se nachází na příslušném 

kmitočtu, odešle odpověď. Velkou nevýhodou rádiových ústředen je moţnost jejich rušení 

a tím vyřazení z provozu. [4, 28, 31] 

Přenosové prostředky  

Slouţí k transferu informací z ústředny do místa signalizace a zpět. V místě signalizace 

se nachází příslušné signalizační zařízení a to zajišťuje danou formu poplachového 

výstupu, a to: 

Lokální signalizace – v případě narušení střeţeného prostoru je spuštěna akustická 

a optická signalizace poplachu. 

Autonomní signalizace – v případě narušení střeţeného prostoru je akustická a optická 

signalizace vysílána stálé sluţbě, která se nachází ve střeţeném objektu, ta signalizaci 

vyhodnotí, a buďto přímo zakročí, nebo přivolá pomoc. 

Dálková signalizace – tato signalizace se pouţívá u objektů, kde není přítomna fyzická 

ostraha, nebo se zde v určité době dne nikdo nevyskytuje. [4, 28, 31] 
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Doplňkové prostředky  

Jsou zařízení, která jsou součástí krytu ústředny nebo jsou umístěná externě, mimo 

ústřednu a jsou ovládaná řídícími výstupy ústředny. Jedná se o: akustickou signalizaci 

(sirény), optickou signalizaci (světelný maják) [4, 28, 31] 

Poplachová přenosová zařízení – tyto zařízení umoţňují přenést informaci o poplachu ve 

střeţeném objektu buďto majiteli objektu, nebo na poplachová přijímací centra 

bezpečnostní ch sluţeb. Přenosové zařízení umí předat informaci i o tom, ve které části 

objektu došlo k poplachu. [4, 31] 

Důleţitou součástí PZTS je i ovládací zařízení, které umoţňuje ovládání a nastavování 

PZTS, uvedení do stavů jako je stav střeţení, nebo klid. Mezi ovládací zařízení patří: 

kódové klávesnice, čtečky karet, biometrická zařízení, blokovací a spínací zámky. 

Ovládací zařízení by mělo být jednoduché a snadno pochopitelné, aby nedocházelo 

k planým poplachům. [4, 28, 31] 

6.3 Reţimová ochrana 

Reţimová ochrana je procesním naplněním bezpečnostní politiky organizace. Cílem 

reţimových opatření je stanovit zásady a pravidla při pohybu zaměstnanců a ostatních osob 

v areálu organizace a při provádění bezpečnostních kontrol vnášeného a vynášeného 

materiálu atd. Reţimová ochrana sjednocuje a řídí celý komplexní zabezpečovací systém 

objektu. S reţimovou ochranou souvisí řada dokumentů, jako je například: organizační řád, 

pracovní řád, spisový řád, skartační řád, atd. [4, 28, 37] 

6.4 Stupně zabezpečení  

Před samotným návrhem zabezpečení je potřebné znát stupeň zabezpečení objektu. Ten 

stanovuje norma ČSN EN 50131-1 ed. 2. Normou jsou stanoveny čtyři stupně. 

V jednotlivých stupních je uvedeno, jakými prvky ochrany je vhodné zabezpečit a opatřit 

jednotlivé části objektu. Jednotlivé prvky ochrany musí mít certifikát o zařazení do 

příslušného stupně zabezpečení. Zařazení provádí nezávislá akreditovaná zkušebna. 

Zařazení do jednoho ze stupňů zabezpečení je závislé na míře rizika, znalostech útočníka 

o PZTS a jeho technickém vybavení. Jednotlivé stupně zabezpečení jsou popsány v tabulce 

4. [4, 31, 47] 
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Tabulka 4: Stupně zabezpečení [28] 

Stupeň 

zabezpečení 

Míra 

rizika 

Typ útočníka Pouţití 

1 Nízké Malá znalost PZTS, k dispozici malý sortiment 

snadno dostupných nástrojů 

Rodinné domy, 

byty, chaty, 

garáţe 

2 Nízké aţ 

střední 

Útočník má určité znalosti o PZTS, k dispozici 

zákl. sortiment nástrojů a přenosových přístrojů 

Komerční 

objekty 

3 Střední 

aţ 

vysoké 

Útočník je obeznámen s PZTS, má úplný sortiment 

nástrojů a přenosných el. zařízení 

Zbraně, ceniny, 

informace, 

narkotika 

4 Vysoké Útočník má moţnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí, má kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků pro náhradu důleţitých prvků PZTS 

Objekty 

národního a 

vyššího významu 

 

Dle výše uvedených stupňů zabezpečení jsou stanovené i doporučené prvky ochrany pro 

jednotlivé části objektu. Doporučené prvky ochrany jsou uvedené v tabulce 5.  

Tabulka 5: Doporučení ochrana dle stupňů zabezpečení [28] 

Ochrana objektu Typ detekce Stupeň zabezpečení objektu 

1 2 3 4 

Vstupy – otevření MG kontakt Ano Ano Ano Ano 

Vstupy - průnik Prostorový detektor Vhodné Vhodné Ano Ano 

Vstupy - uzamčení El. zámek Ne Ne Vhodné Ano 

Okna – otevření MG kontakt Ne Ano Ano Ano 

Okna - průraz Akustický detektor Ne Ano Ano Ano 

Prostor chodeb Prostorový detektor Ano Ano Ano Ano 

Prostor místností Prostorový detektor Vhodné Doporuč. Ano Ano 

Stěny, stropy, podlahy Otřesové čidlo Ne Ne Doporuč. Ano 

 

 

6.5 Třídy okolního prostředí 

Různé prvky PZTS jsou schopny provozu v různých klimatických podmínkách. Na to 

opět pamatuje norma ČSN EN 50131-1 ed. 2, která vedle stupňů zabezpečení uvádí 

i rozdělení okolního prostředí do čtyř tříd podle charakteru a teplot prostředí. Toto 

rozdělení je uvedeno v tabulce 6. [6] 
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Tabulka 6: Třídy prostředí [28] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I Prostředí vnitřní Vytápěná obytná nebo 

obchodní místa 

- 5 ºC aţ + 40 ºC 

II Prostředí vnitřní všeobecné Přerušovaně vytápěná nebo 

nevytápěná místa (chodby, 

schodiště) 

- 10 ºC aţ + 40 ºC 

III Prostředí venkovní chráněné Prostředí vně budov, kde 

komponenty nejsou trvale 

vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky) 

- 25 ºC aţ + 50 ºC 

VI Prostředí venkovní všeobecné Prostředí vně budov, kde 

komponenty jsou trvale 

vystaveny vlivům počasí. 

- 25 ºC aţ + 60 ºC 
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7 Důl Michal 

Důl Michal v Ostravě Michálkovicích je kamenouhelný hlubinný důl, který byl 

zaloţeny z podnětu rakouského státu v polovině 19. Století. Svým organizačním, 

technickým a stavebním charakterem představuje typický příklad velkého ostravského 

dolu, který prošel sloţitým procesem koncentrace těţby, elektrifikací, znárodněním po roce 

1945 a ukončením provozu v 90. letech 20. Století. Z dnešního pohledu je důleţitý 

dochováním naprosto autentických objektů a technického zařízení z doby výstavby, která 

je zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy podle teorie posledního pracovního 

dne horníka a současně slouţí k pořádání různých společenských a kulturních akcí. 

Majitelem památky je Stát, správcem je Národní památkový ústav, konkrétněji tedy 

Územní památková správa v Kroměříţi, která pečuje o památky Národního památkového 

ústavu v Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. [27] 

A právě pro svůj nenahraditelný historický význam a památkou hodnotu byl důl Michal 

podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

prohlášen v roce 1993 za kulturní památku, dále pak v roce 1995 za Národní kulturní 

památku a spolu s dalšími nejvýznamnějšími technickými památkami Ostravy zařazen 

na indikativní seznam památek ČR pro nominace na Seznam světového dědictví 

(UNESCO). [27] 

7.1 Popis objektu a okolí 

Národní kulturní památka Důl Michal se nachází na ulici Čs. armády 413/95 v Ostravě 

Michálkovicích. Areál památky je tvořen devíti budovami, z nichţ dvě byly prohlášeny za 

Kulturní památky, a sedm za Národní kulturní památky. Areál je oplocen a veřejnosti 

přístupný pouze s průvodcem v rámci prohlídek, které se zde konají různě podle 

sezónnosti. Dále jsou některé budovy pronajímány firmám například jako sklady a prostory 

jedné z budov jsou pronajímány dokonce jako restaurace. 

V bezprostřední blízkosti areálu se nachází konečná autobusová a trolejbusová zastávka 

Michálkovice. Dále je okolí areálu tvořeno veřejnými komunikacemi, bytovými domy 

a z největší části pak loukami. V těsné blízkosti areálu vede ţelezniční trať, která patří 

Ostravsko-Karvinským dolům a vyuţívá se pouze k nákladní dopravě. Na obrázku 4 je 

letecký snímek NKp dm, na kterém je červenou čárou vyznačen celý areál NKP DM. 
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Obrázek 4: Letecký snímek Dolu Michal [32] 

7.2 Současný svat zabezpečení 

Jelikoţ povinnost majitelů kulturních památek, chránit památku před krádeţí vyplývá 

přímo ze zákona č. 20/1987 sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je 

Důl Michal chráněn některými bezpečnostními prvky. Po návštěvě a konzultaci 

se správcem památky byl zjištěn tento současný stav zabezpečení.  

Hranice areálu NKP DM je tvořena z větší části plotem opatřeným vrcholovou 

zábranou, kterou tvoří ostnatý drát a v některých místech je tvořena samotnými budovami. 

Dále jsou v jednotlivých budovách instalovaná pasivní infračervená čidla, která zajišťují 

prostorovou ochranu. Některá okna jsou opatřena mříţemi.  

Venkovní prostory areálu jsou monitorovány kamerovým systémem. Oficiálním 

vstupem do objektu je vrátnice, která je opatřena závorou. Na vrátnici je 24 hodin denně 

přítomen jeden vrátný. Ten ve stanovenou dobu areál otevírá a zase uzavírá. V době, kdy 

je areál oficiálně pro nájemníky uzavřen, musí vrátný dvakrát během své dvanáctihodinové 

směny, a to v nepravidelnou dobu, projít určenou trasu areálu a pomocí identifikačního 

zařízení, které je umístěno na dvou místech pochůzkové trasy potvrdit svou přítomnost. 

Měřítko: 1:3000 
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I přes tyto aplikované bezpečnostní prvky jiţ v minulosti ke krádeţi v areálu Dolu 

Michal došlo a poměrně pravidelně se pokusy o neoprávněné vniknutí do objektu 

a následné odcizení opakují. 
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8 Analýzy rizik 

Tato část diplomové práce se zabývala identifikací rizik, která s bezpečností NKP DM 

souvisejí. Byla zjišťována jejich významnost, závaţnost a vzájemná provázanost. Analýzy 

jsou vhodným a dnes velmi pouţívaným nástrojem k počátečnímu zjištění a identifikaci 

moţných rizik a jejich zdrojů. Výsledky analýz nám pak umoţní a usnadní navrhnout 

bezpečnostní opatření tam, kde je to potřeba ke sníţení rizika. K dispozici je celá řada 

různých druhů analýz, které jsou vhodné pro různé objekty, zařízení a oblasti. Pro tuto 

diplomovou práci byly zvoleny následující analýzy:  

- Ishikawův diagram,  

- analýza FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – analýzu selhání a jejich dopadů, 

- analýza souvztaţnosti a  

- Fullerova metodu. 

8.1 Rozdělení rizik 

Rizika dělíme na dva druhy, a to na rizika strukturální a procesní. Strukturální rizika 

jsou rizika, která jsou způsobena technickou závadou, jedná se například o rizika 

na perimetru, plášti, prostoru nebo předmětu chráněného objektu. Při hodnocení tohoto 

druhu rizika můţeme pouţít například tabulky (průlomová odolnost atd.). Rizika procesní 

souvisí s lidským faktorem, o kterém je známo, ţe je nejslabší článek systému. Tento druh 

rizik vzniká právě při selhání lidského faktoru. Tomuto druhu rizik nelze vhodně 

předcházet. I proto jsou procesní rizika mnohem nebezpečnější neţ rizika strukturální. [39] 

8.2 Ishikawův diagram 

Kaţdému provádění analýz by mělo předcházet tak zvané modelování rizik. Asi 

nejznámějším nástrojem právě pro modelování rizik je Ishikawův diagram, známý také pod 

názvem rybí kost. Ishikawův diagram vymyslel profesor Kaoru Ishikawa. Hlavní význam 

tohoto nástroje spočívá v tom, ţe umoţňuje grafické znázornění řešeného problému, a tím 

i lepší představu o vzájemných souvislostech a provázanostech. V diagramu jsou graficky 

znázorněny zjištěné zásadní faktory (příčiny), které vedou k hlavnímu řešenému problému 

(následek). Na obrázku 5 je grafické zobrazení Ishikawova diagramu, ve kterém jsou 

zobrazeny příčiny a jejich následky, které souvisejí se zabezpečením NKP DM a mohou 
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vést ke krádeţi v daném objektu. Diagram je rozdělen na čtyři oblasti: překonání 

perimetru, překonání pláště, lidský faktor a ostatní. Celkem bylo identifikováno 23 příčin 

(rizik), které mohou vést aţ ke krádeţi v NKP DM. Přesto, ţe rizika dělíme na procesní 

a strukturální v Ishikawově diagramu jsou zobrazeny oba druhy rizik dohromady. [31, 41] 
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   Překonání perimetru   Překonání pláště 

    Lidský faktor Ostatní 

Přelezení plotu Neoprávněný vstup přes vrátnici 

Podhrabání plotu 

Přestřihnutí plotu Vniknutí přes dveře 

Vniknutí přes bleskosvod 

Vniknutí přes okna 
Vniknutí střešními otvory 

   Vniknutí přes sklepní prostory 

Únava materiálu 

Vyřazení čidla z funkce 

Ztráta klíčů 

Pachatel návštěvník 

Pachatel zaměstnanec 

Ukrytí v objektu 

Vyhlášení planého poplachu 

Spolupachatel zaměstnanec SBS 

Vyzrazení důvěrných informací 

Získání kopie klíčů 

Podplacení SBS 

Oklamání ostrahy  
Vyřazení CCTV 

Přelezení z niţší budovy 

Krádeţ v    

DM 

Obrázek 5: Ishikawův diagram [48] 
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8.3 FMEA 

Po provedeném modelování rizik byla jako první aplikována analýza FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis) – analýza selhání a jejich dopadů, nebo také analýzu moţnosti 

vzniku chyb. Postup této analýzy je zaloţený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, 

který umoţňuje hledat dopady a příčiny na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. [31, 38, 41] 

Tuto analýzu je vhodné pouţít: 

- kdyţ je navrhován nový systém, výrobek, proces nebo sluţba, 

- kdyţ u existujícího systému, výrobku, procesu nebo sluţby dochází ke změnám bez 

zjevné příčiny, 

- kdyţ se hledají nová pouţití existujícího systému, výrobku, procesu nebo sluţby, 

- nebo kdyţ jsou uvaţována zlepšení existujících systémů, výrobků, procesů nebo 

sluţeb.[38, 41] 

 

Analýza slouţí ke kontrole jednotlivých prvků systému a identifikuje jednoduché 

poruchy. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde se předpokládá kvantitativní 

přístup řešení. K vypočtení rizika byl pouţit vzorec (1), do kterého se dosadily hodnoty 

z tabulky 7. Analýza se provedla zvlášť pro strukturální a zvlášť pro procesní rizika. Dále 

se analýza FMEA doplnila také o Paretův princip 80/20, který stanoví, ţe 80 % následků je 

způsobeno 20 % příčin. Paretův princip tedy rozdělil rizika na přijatelná a nepřijatelná. [31, 

38, 41] 

 

R=P x N x H            (1)

         

Kde: 

R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závaţnost následků, 

H – odhalitelnost rizika.  
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R Vypočítaná míra rizika N Závaţnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51-100 Neţádoucí riziko 4 Těţký delikt, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoký delikt a škoda 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velmi nepravděpodobné 1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné během pár hodin 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné (den a vice) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné 

 

V tabulce 8 jsou sestupně uvedeny strukturální rizika podle vypočtené míry rizika a dále je 

zde uvedený vypočtený Paretův princip 80/20 o který byla analýza FMEA doplněna.  

 

 Seznam strukturálních rizik P N H Míra 

rizika 

Paretův 

princi 

80/20 

1 Špatný stav oplocení 3 3 4 36 35 

2 Poškozené, zkorodované mříţe 3 3 3 27 26,1 

3 Únava materiálu 4 2 3 24 23,3 

4 Nefunkční čidla 2 4 1 8 7,8 

5 Nefunkční kamery 2 4 1 8 7,8 

    ∑ 103 100,0 

 

V grafu 3 je zobrazen Paretův diagram, který byl doplněn Lorenzovou křivkou. 

Výpočtem byly stanoveny hodnoty míry rizika a jejich celková suma se označila za 100%. 

Jednotlivým rizikům bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, 

tedy kumulativní četnost. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí se sečetlo 

od nejvyšších hodnot, aţ do celkového součtu 80 %. Graf 3 byl svislou černou čárou 

rozdělen na dvě poloviny, z nichţ v první polovině pod čísly 1-2 jsou identifikované 

rizikové události, které spadají do stanoveného limitu 80 %, ty byly vyhodnoceny jako 

rizika nepřijatelná, která vyţadují provedení nápravných opatření. [31, 38, 41] 

Tabulka 8: Vypočtená míra pro strukturální rizika a Paretův princip [48] 

 

Tabulka 7: Indexové hodnoty FMEA [31, 38] 
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Graf 3: Paretův diagram strukturální rizika [48] 

V tabulce 9 jsou sestupně uvedena procesní rizika, opět podle vypočtené míry rizika, která 

je hlavním ukazatele stanovujícícm závaţnost a nepřijatelnost rizika, a i v tomto případě 

byla analýza FMEA doplněna o Paretův princip 80/20. 
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Tabulka 9: Vypočtená míra pro procesní rizika a Paretův princip [48] 

 Seznam procesních rizik P N H Míra rizika Paretův princi 

80/20 

1 Přestřihnutí plotu 4 4 3 48 8,1 

2 Vniknutí přes dveře 3 5 3 45 7,6 

3 Přelezení plotu 5 2 4 40 6,8 

4 Pachatel zaměstnanec 2 5 4 40 6,8 

5 Podhrabání plotu 3 3 4 36 6,1 

6 Neoprávněný vstup přes vrátnici 4 3 3 36 6,1 

7 Vniknutí přes sklepní prostory 3 3 4 36 6,1 

8 Ukrytí v objektu 3 3 4 36 6,1 

9 Spolupachatel zaměstnanec SBS 3 3 4 36 6,1 

10 Vyzrazení důvěrných informací 2 3 5 30 5,1 

11 Oklamání ostrahy 3 3 3 27 4,5 

12 Získání kopie klíčů 2 3 4 24 4,1 

13 Vniknutí přes bleskosvod 2 3 4 24 4,1 

14 Vniknutí přes okna 3 4 2 24 4,1 

15 Podplacení SBS 2 3 4 24 4,1 

16 Přelezení z niţší budovy 2 2 5 20 3,4 

17 Pachatel návštěvník 3 3 2 18 3 

18 Vyhlášení planého poplachu 2 4 2 16 2,7 

19 Ztráta klíčů 3 3 1 9 1,5 

20 Vniknutí střešními otvory 1 2 4 8 1,3 

21 Vyřazení CCTV z funkce 2 4 1 8 1,3 

22 Vyřazení čidla z funkce 2 3 1 6 1 

    ∑ 591 100,0 

To stejné bylo provedeno i pro procesní rizika v grafu 4, kde jsou pod čísly 1- 13 

nepřijatelná rizika od ostatních oddělena svislou černou Lorenzovou křivkou.  
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Graf 4: Paratův princip procesní rizika [48] 

Po provedení analýzy FMEA zvlášť pro procesní a strukturální rizika, která byla pro 

přesnost doplněna o Paretův diagram, vyšly souhrnně rizika, která jsou definována jako 

nepřijatelná. Tyto rizika proto musí být dále hodnocena.  

V tabulce 10 jsou souhrnně uvedeny rizika strukturální a procesní, která budou, teď jiţ 

dohromady hodnocena v následující analýze souvztaţnosti a poté ve Fullerově metodě. 
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Tabulka 10: Seznam významných rizik [48] 

Pořadí Seznam významných rizik komplexně 

1 Přestřihnutí plotu 

2 Vniknutí přes dveře 

3 Přelezení plotu 

4 Pachatel zaměstnanec 

5 Podhrabání plotu 

6 Neoprávněný vstup přes vrátnici 

7 Vniknutí přes sklepní prostory 

8 Ukrytí v objektu 

9 Spolupachatel zaměstnanec SBS 

10 Vyzrazení důvěrných informací 

11 Oklamání ostrahy 

12 Získání kopie klíčů 

13 Vniknutí přes bleskosvod 

14 Špatný stav oplocení 

15 Poškozené zkorodované mříţe 

8.4 Analýza souvztaţnosti 

Jako druhá v pořadí byla aplikována analýza souvztaţnosti. Analýza souvztaţnosti byla 

pouţita kompletně pro rizika strukturální a procesní, která vyšla v předešlé analýze FMEA 

po aplikaci Paretova principu jako nepřijatelná (závaţná). 

 Tato analýza je vhodná pro posuzování buďto celých objektů, případně pro hodnocení 

činnosti určité sluţby. Analýza souvztaţnosti se provádí v několika etapách, a to 

ve: vyhledávání zdrojů potenciálního rizika, statistickém hodnocení zdrojů rizika, 

charakteristice rizika – maticovém vyjádření, provedení výpočtů koeficientů Kar a Kpr, 

výpočtu os O1, O2 a grafickém vyjádření získaných hodnot.  

Vyhledání rizik bylo provedeno jiţ při modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu. 

Nyní se tedy jako první provedlo ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání vzájemných 

vazeb mezi těmito riziky. Jednotlivé zdroje rizika byly zaznamenány do tabulky 11, kde se 

vytvořila matice a na osu X a Y se vynesly stejné prvky posuzovaného systému. Následně 

se vzájemně hodnotilo kaţdé riziko s kaţdým rizikem. Pokud se došlo k závěru, ţe jedno 

riziko můţe vyvolat nebo způsobit další riziko, do tabulky se zapsala hodnota „1“. V 

případě, ţe dané riziko nemůţe vyvolat nebo způsobit jiné riziko, napsala se hodnota „0“. 

Dále se předpokládalo, ţe jedno riziko nevyvolá stejné riziko, proto se do diagonály 
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vepsalo ve všech políčkách písmeno „x“. Následně se v řádcích a sloupcích tyto hodnoty 

sečetly, tedy provedla se sumarizace hodnot. [40, 41] 

Tabulka 11: Maticové vyjádření rizik [48] 

Rb Ra 

Identifikovaná rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑Kar 

1 X 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6 

2 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

3 1 0 X 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 8 

4 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 

5 0 0 0 1 X 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

6 1 1 1 0 0 X 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

7 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 1 1 1 13 

8 1 1 1 1 1 1 1 X 0 1 1 0 1 1 1 12 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 1 0 1 11 

10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 X 0 1 1 0 11 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 15 

13 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 X 1 0 7 

14 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 X 0 7 

15 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 X 7 

∑Krb 10 8 12 11 10 8 8 12 12 12 12 3 8 12 7  

Následně se provedl výpočet koeficientů Kar a Kpr. Kdy koeficient Kar je procentuálním 

vyjádřením počtu navázaných rizik Rb. Tato rizika mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Koeficient Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik.[40, 41] 

Koeficienty Kar a Kpr byly vypočteny dle následujících vzorců:  

Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100          (2)  

Kpr = [(ΣKrb/(x-1)] · 100          (3)  

Kde x je počet hodnocených rizik celkem. Vypočtené koeficienty jsou uvedené v tabulce 

12. [40, 41] 

Tabulka 12: Vypočtené koeficienty [48] 

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

Kar  [%]x 43 86 57 93 50 50 93 86 79 71 79 100 50 50 50 

Kpr[%]y 71 57 86 79 71 57 57 86 86 86 86 21 57 86 50 

 

Z vypočtených koeficientů byly stanoveny minimální a maximální hodnoty, tedy: 

Kar min = 43 Kar max = 100  

Kpr min = 21 Kpr max = 86  

Pro lepší a přesnější určení rizikovosti jednotlivých faktorů se oblast grafu rozdělila do čtyř 

kvadrantů (oblastí). Při výpočtů os, které graf do kvadrantů rozdělí, se musí nejprve  
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stanovit míra spolehlivosti systému (optimální míra). Jako míra spolehlivosti se tedy 

zvolilo 80 %. Po stanovení míry spolehlivosti se provedl výpočet polohy obou os. 

Osa O1 je rovnoběţná s osou Y a vypočítá se dle vzorce:  

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] · s        (4)  

O1 = 100 – [(100 – 43) : 100] · 80 = 54,4 %  

Kde s je spolehlivost (0 – 100).  

 
Osa O2 je rovnoběţná s osou X a vypočítá se dle vzorce:  

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) : 100] · s        (5)  

O2 = 100 – [(86 – 21) : 100] · 80 = 48 %  

Kde s je spolehlivost (0 – 100). [44] 

Na grafu 5 jsou zobrazena rizika a ty jsou umístěním os O1 a O2 rozděleny do čtyř 

kvadrantů.  Oblast kaţdého kvadrantu představuje určitou míru rizika.  
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V tabulce 13 jsou uvedeny jednotlivé kvadranty a k nim příslušná závaţnost rizika. 

Z tabulky je tedy patrné, ţe rizika umístěná v I. kvadrantu jsou nejzávaţnější a naopak 

rizika ve IV. kvadrantu jsou přijatelná. 

Tabulka 13: Závaţnost rizik v jednotlivých kvadrantech [38, 41] 

Kvadrant Závaţnost rizika  

I. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativní bezpečnost 

Po provedení analýzy souvztaţnosti se došlo k výsledku, ţe v I. kvadrantu se nachází 

riziko 2, ve II. kvadrantu rizika: 1, 3, 4, 5,6 a 15. V kvadrantu III. se vyskytuje riziko 8 

a v posledním IV. kvadrantu se vyskytují rizika: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Pro další 

posuzování jsou významná rizika, která jsou umístěna v I. a II. kvadrantu. Těmito riziky 

se musíme dále zabývat a snaţit se je odstranit.  

8.5 Fullerova metoda 

Jako poslední, třetí v pořadí byla pouţita Fullerova metoda, která bývá také nazývaná 

metodou párového srovnávání. Fullerova metoda je ve své podstatě bodovací metoda 

a uţívá se především v situacích, kdy pro velký počet kritérií je pro zadavatele obtíţné 

jejich obodování. Pro pouţití této metody postačí zadavateli, kdyţ dokáţe rozhodnout 

o důleţitosti kritérií vţdy pouze mezi dvěma. [5] 

Princip této metody spočívá v tom, ţe zadavateli jsou postupně předkládány dvojice 

jednotlivých kritérií, zadavatel z této dvojice určí to kritérium, které je pro něho důleţitější 

a tomu přidělí bod. Při vzájemném srovnávání je pro přehlednost vytvářen tzv. Fullerův 

trojúhelník. [5] 

Matematicky to lze vyjádřit vzorcem: 

         (6) 

Kde k = počet kritérií 

Za kritéria bylo v tomto případě určeno všech 15 rizik, která vyšla v analýze FMEA 

jako nepřijatelná a byla pouţita i v předešlé analýze souvztaţnosti. V tabulce 14 je 
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vyobrazen Fullerův trojúhelník, ve kterém je vţdy z dvojice rizik červenou barvou 

označeno riziko významnější. 

Tabulka 14: Fullerův trojúhelník [48] 

              

             

            

           

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

 

Následně se provedl součet červeně zvýrazněných rizik v jednotlivých řádcích a výsledné 

hodnoty byly zaznačeny do tabulky 15.  

Podle vzorce 7 se vypočetla váha i-tého kritéria: 

           (7) 

Kde:  

 

ni = počet zvýrazněného i-tého kritéria 

N = součet kritérií. [5] 

V tabulce 15 jsou uvedena jednotlivá kritéria (rizika) a důleţité nové pořadí, které bylo 

stanoveno na základě vypočtených vah kritérií. 
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Tabulka 15: Výsledky Fullerovy metody [48] 

Kritérium Počet kritérií Nové pořadí Váha kritérií 

1 Přestřihnutí plotu 12 1. 0,114 

2 Vniknutí přes dveře 11 4. 0,105 

3 Přelezení plotu 10 5. 0,095 

4 Pachatel zaměstnanec 5 12. 0,048 

5 Podhrabání plotu 10 6. 0,095 

6 Neoprávněný vstup přes vrátnici 5 11. 0,048 

7 Vniknutí přes sklepní prostory 5 10. 0,048 

8 Ukrytí v objektu 2 14. 0,018 

9 Spolupachatel zaměstnanec SBS 5 9. 0,048 

10 Vyzrazení důvěrných informací 11 3. 0,105 

11 Oklamání ostrahy 6 8. 0,057 

12 Získání kopie klíčů 2 15. 0,018 

13 Vniknutí přes bleskosvod 7 7. 0,067 

14 Špatný stav oplocení 3 13. 0,029 

15 Poškozené zkorodované mříţe 11 2. 0,105 

Součet 105  1,000 

Výsledky výše provedené Fullerovy metody jsou téměř shodné s výsledky analýzy 

souvztaţnosti. Po závěrečném vyhodnocení, vzájemném porovnání a verifikaci výsledků 

provedených analýz se tedy došlo k závěru, ţe významnými riziky jsou:  

- přestřihnutí plotu,  

- poškozené zkorodované mříţe,  

- vyzrazení důvěrných informací,  

- vniknutí přes dveře a přelezení plotu.  

Tyto uvedená rizika se tedy zohlednily při tvorbě inovativních návrhů zabezpečení NKP 

DM v následující části diplomové práce. 
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9 Inovativní návrh zabezpečení 

V deváté kapitole, která je stěţením celé diplomové práce, se řešila tvorba inovativních 

návrhů zabezpečení NKP Dolu Michal. Nejprve se muselo provést vyčíslení aktiv. 

Po návštěvě a konzultaci se správcem NKP Dolu Michal byla hodnota aktiv stanovena 

na přibliţně 7 miliónů korun. Za aktiva se v tomto případě, po domluvě se správcem NKP 

Dolu Michal, braly v úvahu sbírky a předměty muzejní povahy, které jsou v Dolu Michal 

vystavovány a tvoří významnou část kulturního dědictví. 

Ve všech třech navrhovaných inovativních řešeních muselo být dodrţeno základní 

a hlavní ekonomické pravidlo ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Toto 

pravidlo se týká výše vynaloţených investic, které nesmí překročit 10 % (ve výjimečných 

případech 15 %) hodnoty chráněných aktiv. V případě NKP Dolu Michal, kdy byly aktiva 

vyčíslena na 7 miliónů korun, se inovativní návrhy musely vejít do částky přibliţně 700 tis. 

Kč.  

Níţe jsou tedy podrobně popsány tři inovativní návrhy zabezpečení, včetně finančního 

zhodnocení. Po konzultaci a dohodě se správcem NKP Dolu Michal bylo rozhodnuto, 

ţe všechny tři inovativní návrhy se budou týkat areálu NKP Dolu Michal a pěti z devíti 

budov, ve kterých se nacházejí předměty a sbírky muzejní povahy, a které tvoří hodnotu 

chráněných aktiv. Před samotnou tvorbou inovativních návrhů bylo stanoveno pro kaţdý 

návrh určité kritérium, které daný návrh musel splnit.  

9.1 Návrh 1 

U prvního inovativního návrhu bylo stanoveno kritérium, ţe by měl doplnit (vylepšit) 

současné zabezpečení objektu. Při osobní návštěvě a prohlídce NKP Dolu Michal byly 

odhaleny tyto rizikové faktory: 

V rámci fyzické ostrahy, která je v areálu nepřetrţitě provozována jedním stráţným, 

musí stráţný co dvě hodiny projít areál objektu po nepravidelné trase, která vede 

především po perimetru areálu a na dvou stanovištích musí svou přítomnost potvrdit 

pomocí čtečky kódů. Perimetr je sice tvořen plotem dostatečné výšky a stability, ale i tak 
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by mohlo dojít k jeho překonání (přelezením, přestřihnutím, atd.), proto bylo doporučeno 

vylepšit stávající zabezpečení o infrazávory, které vhodně doplní a zefektivní pochůzkovou 

činnost stráţného a hlavně budou perimetr střeţit nepřetrţitě a po celé jeho délce. Tím 

zabrání potencionálním pachatelům, aby si dopředu vytipovali činnost stráţného 

a případně ho oklamali a překonali.  

Dle charakteru perimetru byly navrhnuty: 

Infrazávora PBI 150-FD a Infrazávora PBI 100-FD 

Tyto infračervené závory jsou čtyř paprskové s frekvenční synchronizací paprsků. 

První uvedená má dosah 150 metrů a druhá 100 metrů. Obě jsou určeny pro venkovní nebo 

vnitřní instalaci. Vyuţití synchronizace mezi těmito čtyřmi paprsky velmi zvyšuje odolnost 

proti povětrnostním podmínkám, narušení sluncem nebo narušení padajícím předmětem 

(planým poplachům). Pro vyvolání poplachu musí dojít k přerušení všech čtyř paprsků 

současně. [16] 

 

Infrazávora PBI 40-DUAL a Infrazávora PBI 60-DUAL 

Obě tyto závory mají zdvojený paprsek a jsou určeny opět pro venkovní nebo vnitřní 

instalaci. Infračervený paprsek je vysílán pulzně, coţ zvyšuje odolnost proti povětrnostním 

podmínkám a narušení. Pro směřování paprsku jsou pouţity kvalitní asférické čočky, které 

minimalizují útlum infračervených paprsků a tvarují je do poţadovaného svazku, který 

je zachován i na velké vzdálenosti. Poplach je vyvolán pouze tehdy, dojde-li k přerušení 

obou paprsků najednou. [16] 

 

Obrázek 6: Infrazávora [25] 



52 

 

Navrhnuté umístění jednotlivých závor je zobrazeno na obrázku 6. Červenou čarou 

je zobrazeno umístění infrazávor s dosahem 40 metrů, modrou barvou s dosahem 60 metrů, 

zelenou barvou s dosahem 100 metrů a růţovou barvou s dosahem 150 metrů. 

 

Obrázek 7: Navrhnuté umístění infrazávor [23] 

Po absolvování prohlídkové trasy jako běţný návštěvník, bylo osobně zjištěno, jaká 

rizika při samotné prohlídce hrozí. Jak uţ bylo uvedeno v kapitole 7 v budovách jsou 

instalovány PIR detektory. Tyto detektory jsou ale samozřejmě v době prohlídek vypnuty, 

jinak by docházelo k planým poplachům. Při prohlídce se návštěvník dostane 

do  ezprostřední blízkosti volně přístupných historických předmětu, a proto zde vzniká 

riziko, ţe by přímo návštěvník, mohl být pachatelem a bez povšimnutí průvodce nějaký 

kus se sbírky odcizit. Proto bylo doporučeno pouţít: 

Akcelerační detektor GS250-868 

Tento bezdrátový akcelerační detektor snímá a vyhodnocuje pohyb a změny 

polohy. Akcelerační senzor zaznamenává pohyb a při překonání určité vzdálenosti 

je vyhlášen poplach. Detektor se hodí právě pro ochranu předmětů, které jsou volně 

přístupné a mohou být odcizeny. Při zapnutém hlídání vyvolá pohyb střeţeného předmětu 

poplach.[17] 

Počet předmětů, které by při prohlídce mohly být návštěvníkem odcizeny, je velký 

počet, proto by správcem památky vytipoval ty nejcennější kusy a na ty by se tento 
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detektor aplikoval. Proto bylo do cenového návrhu započteno přibliţně 30 ks detektorů, ale 

toto číslo by se mohlo dle skutečné potřeby změnit. 

 

Obrázek 8: Akcelerační detektor [18] 

Všechny navrhované prvky jsou samozřejmě kompatibilní se stávajícím zabezpečením. 

V tabulce 16 je uvedena celková cena prvního návrhu včetně dopravy, montáţe 

a kompatibility se stávajícím zabezpečením. 

Tabulka 16: Kalkulace návrh 1[48] 

Název Cena za jednotku 

s DPH [Kč] 

Potřebný 

počet ks 

Cena celkem s 

DPH [Kč] 

Infrazávora PBI 40 -DUAL 2 637,- 2 5 274,- 

Infrazávora PBI 60-DUAL 3 165,- 7 22 155,- 

Infrazávora PBI 100-FD 7 330,- 2 14 660,- 

Infrazávora PBI 150 -FD 8 795,- 2 17 590,- 

Akcelerační detektor GS250-868 1 529,- 30      45 970,- 

Příslušenství k infrazávorám   9 650,- 

Montáţ a doprava   40 000,- 

Celkem:   155 299,- 

9.2 Návrh 2 

Pro návrh druhý byla stanovena podmínka, ţe musí být v souladu s poţadavky ČSN EN 

50131-1 ed. 2, která stanoví stupně zabezpečení. Podle charakteru objektu a chráněných 

aktiv byl objekt zařazen do třetího stupně zabezpečení (střední aţ vysoká rizika), do této 

kategorie kromě památkových objektů patří také například bankovní domy, nebo 

průmyslové objekty. Pro tento stupeň zabezpečení norma ČSN EN 50131-1 ed. 2 stanoví, 

ţe musí být aplikovány prvky PZTS, které jsou uvedené v tabulce 17. 
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Tabulka 17: Prvky pro 3. stupeň zabezpečení [6] 

Ochrana objektu Typ detekce pro 3. Stupeň zabezpečení objektu 

Vstupy – otevření Magnetický kontakt 

Vstupy – průnik Prostorový detektor 

Okna - otevření Magnetický kontakt 

Okna průraz Akustický detektor 

Prostor chodeb Prostorový detektor 

Prostor místností Prostorový detektor 

Navrhnuté prvky v tomto návrhu se pouţily pro pět budov, ve kterých se přímo 

nacházejí sbírky muzejní povahy a probíhají zde prohlídky. Jedná se o: administrativní 

budovu, rozvodnu, strojovnu, kotelnu a šachetní budovu. V administrativní budově, 

strojovně, kotelně a šachetní budově přímo vede prohlídková trasa a rozvodna slouţí jako 

hlavní depozitář. Umístění jednotlivých zabezpečovacích prvků je zakresleno v příloze 7 -

15. 

Pro tento návrh byl vybrán bezdrátový zabezpečovací systém DSS 7700 od firmy 

TELENOT. Tento systém byl vybrán hlavně proto, ţe jako jeden z mála systému na našem 

trhu v bezdrátovém provedení splňuje poţadavky ČSN EN 50131-1 ed. 2 pro 3. stupeň 

zabezpečení. Bezdrátový systém byl vyprán také proto, ţe u kulturních objektů můţe být 

s instalací kabelových rozvodů problém a nemusí být schváleny, tímto se tomuto 

případnému problému předešlo. 

Bezdrátový systém Telenot DSS 7700 pracuje v pásmu 433 MHz. Vyuţívá 

specifického rastru 23 kmitočtů. Zásadní odlišností od ostatních bezdrátových systémů 

na trhu je obousměrná komunikace mezi všemi komponenty a patentovaný systém 

automatického přeladění, pokud by byl přenosový kmitočet rušen. Kaţdý prvek má kód 

přidělený jiţ u výrobce, tím je zabráněno záměně prvků a to i záměně prvkem téhoţ typu. 

[43] 

Ústředna Complex 216 H 

Disponuje pamětí s kapacitou aţ 2560 událostí. Má vestavěný napájecí zdroj, 

umoţňující připojení akumulátoru 6,5 Ah. Má také výstupy pro vnější signalizační prvky.  

Anténa je pevně připojena (není odnímatelná) a je chráněna proti sabotáţi  - porušení 

antény je detekováno jako sabotáţ. [42] 
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 Ústřednu spolu se signalizačními prvky bylo doporučeno umístit do prostor vrátnice, 

kde je 24 hodin denně přítomen vrátný. Jelikoţ na jednu ústřednu lze připojit 

96 bezdrátových prvků, pro tento inovativní návrh bude nutno pouţít vzhledem k počtu 

a velikosti budov 3 ústředny. 

 

 

 

 

 

Bezdrátový ovládací panel FBT 7720 

Slouţí ke komfortnímu ovládání systému. Je vybaven LCD displejem, na němţ se 

zobrazují systémová hlášení a slovní označení místa poplachu. Umoţňují ovládání pomocí 

zpoţděného zapnutí a zpoţděného poplachu zvoleného prvku. K napájení slouţí dvě 

lithiové baterie. [42] 

 

 

 

 

Universální vysílače MS 7730  

Slouţí k připojení magnetických kontaktů a snímačů rozbití skla. [42] 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Ústředna [42] 

Obrázek 10: Ovládací panel [42] 

Obrázek 11: Univerzální vysílač [42] 
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Bezdrátový magnetický kontakt MS 7732 

Jednotka obsahuje vestavěný magnetický kontakt. Slouţí k ochraně oken a dveří. Tento 

přístroj vyhodnocuje a zaznamená neoprávněné otevření střeţených oken a dveří.[42] 

 

 

 

Bezdrátový detektor tříštění skla GBS 7750 

Bezdrátový akustický detektor tříštění skla umoţňuje sledování více prosklených ploch 

jedním prvkem a montáţ je proti piezoelektrickým detektorům lepeným na střeţenou 

skleněnou plochu snazší. [42] 

 

 

 

PIR detektory pohybu comstar F 15 

Detektor comstar má úhel záběru 90° a střeţí prostor o délce přibliţně 25 m. Je vhodný 

pro vnitřní pouţití k prostorové ochraně. Kromě funkce antimasking je vybaven 

i kontaktem indikujícím odtrţení od stěny. [42] 

 

 

 

Bezdrátové prvky napájené z 9 V lithiových baterií jsou dodávány včetně baterií (baterie 

jsou v ceně prvků zahrnuty).  

 

Obrázek 12: Magnetický kontakt [42] 

Obrázek 13: Detektor tříštění skla [42] 

Obrázek 14: PIR detektor [17] 
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V následující tabulce 18 je uvedena cenová kalkulace pro druhý inovativní návrh. 

Tabulka 18: Kalkulace návrh 2 [48] 

Produkt Cena za kus 

s DPH [Kč] 

Počet Cena celkem 

s DPH [Kč] 

Ústředna Complex 216 H s ovládacím 

panelem a sériovým rozhraním 

15 327 Kč 3 45 981 Kč 

Bezdrátový ovládací panel s kódovou 

klávesnicí FBT 7720 bateriový, bílý 

5 636 Kč 3 16 908 Kč 

Universální vysílač MS 7730 (2 vstupy) 

bílý 

4 544 Kč 1 4 544 Kč 

Bezdrátový detektor tříštění skla GBS 7750 3 094 Kč 82 253 708 Kč 

PIR detektor pohybu comstar F 25 bílý 3 251 Kč 76 247 076 Kč 

Magnetický kontakt MK 5 (VdS C, vyšší 

rizika), kabel 2,5 m, bílý 

494 Kč 99 48 906 Kč 

Kryt pro povrchovou montáţ magnet. kontaktu 

MK 4 bílý - sada 20 ks 

74Kč 99 7 326 Kč 

Siréna s majákem, provedení VdS C, hliník, 

s krytem proti vypěnění 

5 416 Kč 1 5 416 Kč 

Software COMPAS pro programování 

systému DSS 7700 a dalších zaříz. 

2 464 Kč 1 2 464 Kč 

Digitální komunikátor comline 2016 M 5 941 Kč 1 5 941Kč 

Montáţ technologie 40 000 Kč 1 40 000 Kč 

Doprava 2 000 Kč 1 2 000 Kč 

Celkem:   680 270 Kč 

 

9.3 Návrh 3 

Pro třetí návrh bylo stanoveno kritérium, ţe stávající fyzická ostraha bude vhodně 

nahrazena prvky technické ochrany. Toto kritérium bylo zvoleno proto, ţe je dnes hledisko 

ekonomických výdajů často zmiňováno a řešeno. V NKP DM je fyzická ostraha 

nepřetrţitá, hodinová sazba činí přibliţně 90 Kč. Roční náklady na provoz fyzické ostrahy 

jsou tedy přibliţně 788 000 Kč, coţ rozhodně není málo, a i proto se realizace třetího 

návrhu zdála velmi zajímavá.  

Zásadním problémem zde bylo vyřešení kontroly vstupu. Do areálu mají totiţ 

oprávnění vstupovat jak zaměstnanci NKP Dolu Michal, tak i osoby, které zde mají 

pronajaté prostory. A tuto kontrolu právě zajišťuje fyzická ostraha. 
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Proto bylo navrhnuto do prostor vrátnice umístit automatickou vjezdovou závoru od 

firmy DS technik. Tato závora má rameno délky 6 metrů. Napájená je 230 V/ 50 Hz a má 

výkon 300 W. Proudový odběr činí 1,1 - +,45 A a rychlost otevření je do 10 sekund. 

 

Obrázek 15: Vjezdová závora [19] 

Stojanový turniket T450 

Jedná se o obousměrný turniket stojanové konstrukce, vyrobený z broušené nerezy 

a ramena jsou s leštěného nerezu. Rozměry turniketu jsou 450x500x1200 mm, šířka 

s rameny 12390 mm a délka ramen 490 mm. Je vhodný jak pro venkovní, tak i vnitřní 

pouţití. Je elektricky ovládaný a vybavený funkcí antipanik, pro automatické sklopení 

ramen. [1] 

 

Obrázek 16: Stojanový turniket [1] 
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Čtečka otisků prstů s klávesnicí TLR401-500 

Disponuje vnitřní paměťí pro 500 párů otisků, coţ je pro potřeby NKP DM 

dostačující, dále má integrovanou registraci uţivatelů a zvukovou signalizaci. Čtečka je 

odolná proti vandalismu, je vhodná jak pro venkovní, tak i vnitřní pouţití ( -10°C aţ 

+50°C). Je vybavena krytím IP65 - odolné proti vodě a prachu, rozměry čtečky jsou 112 x 

54 x 27 mm. [33] 

 

Obrázek 17: Čtečka otisků prstů [33] 

V případě realizace tohoto návrhu by byla ústředna se sirénou přemístěna do místnosti 

134 v administrativní budově, kde sídlí správce NKP DM. Dále by také muselo dojít 

k napojení na poplachové přijímací centrum. 

Cenová kalkulace třetího návrhu je rozepsána v tabulce 19. Její součástí samozřejmě 

nejsou případné stavební úpravy prostoru vjezdu a vrátnice, které by s realizací tohoto 

návrhu souvisely. 

Tabulka 19: Kalkulace návrh 3 [48] 

Název Cena za kus s DPH 

[Kč] 

Počet 

[ks] 

Cena celkem s DPH 

[Kč] 

Vjezdová závora 29 800 Kč 1 29 800 Kč 

Doplňkové prvky k závoře 5 999 Kč 1 5 999 Kč 

Stojanový turniket T450 137 480 Kč 1 137 480 Kč 

Čtečka otisku prstů TLR401-500 24 845 Kč 2 49 690 Kč 

Celkem:   222 969 Kč 
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10 Vyhodnocení inovativních návrhů 

Abychom rozhodli, který ze tří inovativních návrhů se pro daný objekt hodí nejlépe, 

aplikovala se metoda pořadí. Nejprve se stanovilo šest kritérii, které se budou 

u jednotlivých  návrhů hodnotit.  

V tabulce 20 jsou uvedena jednotlivá kritéria. Nejdůleţitější kritérium bylo ohodnoceno 

k body (bi = k), druhé nejdůleţitější  k - 1 body (bi = k - 1), atd. aţ poslední (nejméně 

důleţité) jedním bodem (bi = 1). [26] 

Váhá příslušného kritéria se vypočetla podle vzorce 7: 

           (7) 

Kde: 

 je součtem bodů rozdělených mezi jednotlivá kritéria.[26] 

 

Pro tento součet platí vztah: 

           (8) 

 

 
Tabulka 20: Výpočet vah kritérií [48] 

Kritérium i bi Vypočtená váha kritérií 

Pořizovací cena 1 6 0,29 

Náročnost montáţe (zásah do 

charakteru okolí) 

2 5 0,24 

Doba realizace (dny, týdny, měsíce) 3 3 0,14 

Spolehlivost 4 4 0,19 

Moţnost postupného zavedení (na 

etapy) 

5 1 0,05 

Energetická náročnost 6 2 0,1 

Součet  21 1 

Z tabulky 20 vyplývá, ţe největší váhu má kritérium pořizovací cena, dále pak 

náročnost montáţe a třetí v pořadí je spolehlivost. V tabulce 21 jsou pak s vypočtenými 

vahami kritérií porovnány všechny tři inovativní návrhy, aby bylo zjištěno, který návrh je 

nejvhodnější. 
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Tabulka 21: Vyhodnocení inovativních návrhů [48] 

Kritérium Návrh 

č. 1 

Součet x 

váha 

kritéria 

Návrh 

č. 2 

Součet x 

váha 

kritéria 

Návrh 

č. 3 

Součet x váha 

kritéria 

Pořizovací cena 5 6,96 3 5,51 5 6,09 

Náročnost montáţe 4 5,76 2 4,56 2 5,04 

Doba realizace 3 3,36 3 2,66 2 2,94 

Spolehlivost 5 4,56 5 3,61 5 3,99 

Energetická náročnost 3 2,4 2 1,9 3 2,1 

Moţnost postupného 

zavedení 

4 1,2 4 0,95 4 1,05 

Součet 24 24,24 19 19,19 21 21,21 

Po pouţití metody pořadí, bylo stanoveno pořadí kritérií dle důleţitosti. Jednotlivá 

kritéria se pak u všech třech návrhů vzájemně porovnala a hodnotila. Po vyhodnocení 

výsledků se došlo k závěru, ţe nejlépe stanoveným kritériím vyhovuje první inovativní 

návrh.   

Tento návrh doporučuje doplnit současný zabezpečovací systém o infrazávory, které 

zvýší ochranu perimetru objektu a pro zlepšení předmětové ochrany doporučuje pouţít 

akcelerační detektor, který vyhodnocuje změnu polohy chráněných předmětů. Cena tohoto 

návrhu je 155 299 Kč, čímţ je splněno i ekonomické pravidlo ALARA. 
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11 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zabezpečení kulturní památky. Konkrétněji 

se jednalo o zabezpečení pomocí prvků fyzické ochrany před neoprávněným vstupem 

do objektu kulturní památky a případnému odcizení. V teoretické části jsem řešila tuto 

problematiku obecně, kdy jsem zjišťovala a popisovala právní předpisy a normy, které 

se zabezpečením kulturních památek souvisí. Také jsem zpracovala statistické údaje, které 

se týkají protiprávního jednání v kulturních objektech, jak na území celé České republiky, 

tak v rámci Moravskoslezského kraje. Dále jsem se zabývala jednotlivými druhy fyzické 

ochrany, jejich zástupci a vzájemnou součinností.  

V následující praktické části jsem se zabývala zabezpečením jiţ konkrétní kulturní 

památky, a to Národní kulturní památky Důl Michal, která se nachází v Ostravě 

Michálkovicích. Nejprve jsem provedla modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu, 

díky kterému jsem identifikovala strukturální a procesní rizika, která v Dole Michal hrozí. 

Tyto identifikovaná rizika jsem následně pomocí tří analýz vzájemně porovnávala 

a hodnotila. Po verifikaci výsledků jsem pak zjistila, která rizika jsou nejzávaţnější, a ty 

jsem při následné tvorbě inovativních návrhů zohlednila.  

U kaţdého ze tří inovativních návrhů jsem si stanovila kritérium, které musí konkrétní 

návrh splňovat. Abych rozhodla, který z návrhů je nejvhodnější a mohla ho doporučit 

k případné realizaci, stanovila jsem šest kritérií. Poté jsem jak na všechny kritéria, tak i na 

inovativní návrhy aplikovala metodu pořadí, jejímţ výsledkem bylo stanovení vah kritérií 

a poté i návrhů. Nejlépe všem kritériím vyhovoval první inovativní návrh, který vhodně 

doplňuje současný stav zabezpečení Národní kulturní památky Důl Michal. 

Cíl diplomové práce byl splněn, samotná tvorba této práce byla pro mě velmi náročná, 

ale zadané téma mě zaujalo a celou práci jsem řešila s velkým zájmem a myslím si, ţe to 

bylo pro mě také velmi přínosné. 
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Seznam zkratek 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable (tak nízké, jak je rozumně dosaţitelné) 

ČR  Česká republika 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis (analýza selhání a jejich dopadů) 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NKP DM Národní kulturní památka Důl Michal 

PIR  Passive infra red sensor (pasivní infračervený detektor) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém  
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