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1 Úvod 

Muzea a další kulturní zařízení představují významné objekty měst a obcí. Muzea jsou 

místem, kde se často nachází větší počty osob a jsou tam soustředěny nezanedbatelné kulturní 

hodnoty. Proto jedním z primárních požadavků, které jsou na muzeum kladeny, je zajištění 

bezpečnosti kulturních hodnot a bezpečnosti přítomných osob. 

Potřeba ochrany před nebezpečím a s tím spojená potřeba signalizovat nebezpečí 

provází lidstvo od věků. Dřívější formy ochrany majetku by se nám mohly zdát primitivní, ale 

ve své době byly účinné a měly velký význam na rozvoj zabezpečovací techniky. Jednalo se 

o různé druhy mechanických zábran, které byly doplňovány fyzickou ostrahou. K vyhlášení 

poplachu se využívalo křiku, bubnování, troubení, zvony, nebo světelné záblesky.  

Po dlouhá desetiletí byla elektrická zabezpečovací signalizace založena na spínacích a 

rozpínacích kontaktech. Teprve rozvoj elektroniky za druhé světové války a po ní umožnily 

vzniku nových druhů čidel, jejich elektronizaci a posléze spojení s výpočetní technikou. 

V druhé polovině sedmdesátých let se na trhu objevuje dodnes neúspěšnější a nejpoužívanější 

zabezpečovací prvek – pasivní infračervené čidlo (PIR). Ačkoli PIR detektory nedosahují 

bezpečnostní spolehlivosti detektorů fungujících na Dopllerově efektu, jejich spolehlivost 

a relativní jednoduchost měly brzy za následek vytlačení ostatních typů prostorových čidel na 

okraj zájmu.V poslední době dochází k prudkému rozvoji biometrických systémů, které byly 

používány především v přístupových systémech, ale s vývojem výpočetní techniky se její 

možnosti rozšiřují a dovolují jejich zapojení do bezpečnostních aplikací. 

Oblast bezpečnosti osob a majetku ovlivňují negativní vlivy, plynoucí z užívání 

objektu, např. nebezpečí vzniku požáru a s tím další souvisejí nebezpečí. Nezanedbatelný vliv 

na oblast bezpečnosti má vzrůstající zločinnost a možnost teroristických útoků na významné 

objekty. 

Má bakalářská práce je zaměřena na ochranu fiktivního muzea a jejím hlavním cílem 

je popsat možnosti zabezpečení technickými prostředky a návrh optimálního řešení ochrany 

muzea. 
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2 Právní p ředpisy a technické normy 

Jedná se o souhrn základních právních předpisů a technických norem související 

s ochranou a bezpečností objektů.  

2.1 Právní předpisy 

V rámci bakalářské práce je nutno uvést základní právní předpisy, které souvisí 

s ochranou objektů využívající veřejností. Jedná se především o ústavu ČR, Listinu 

základních práv a svobod, trestní zákon a trestní řád. S ochranou objektu souvisí i požární 

ochrana, jejíž právní opora je především zakotvena v zákoně o požární ochraně. Dále zde 

uvádím zákony a vyhlášky týkající se ochrany sbírek muzejní povahy.  

 

Ústava České republiky 

Ústava ČR je nejvýše postaveným zákonem v naší republice. Byla přijata Českou 

národní radou dne 16.12 1992 a je vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 

Sb. Ústava nabyla účinnosti dnem vzniku České republiky 1.1 1993. Je považována za normu 

s nejvyšší právní silou a spočívá na ní celý náš právní řád. Upravuje základní záležitosti 

týkající se občana. Postihuje postup lidu ve státní moci, která je vykonávána pomoci moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.[18] 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod byla přijata Českou národní radou jako zákon č. 

2/1993. Dle ústavy ČR je součástí ústavního pořádku. Listinu nelze označit za zákon a ani za 

ústavní zákon, ale je s ní jako ústavní zákonem zacházeno. Listina základní práva a svobody 

nevytváří, ale deklaruje je jako přirozená práva existující nezávisle na Listině. Omezení práv a 

svobod člověka je možné jen na základě zákona. Tento princip je ukotven v článku 7 odstavci 

1. Při ochraně majetku může dojít k omezení základních práv a svobod, proto tato omezení 

musí být podložena v zákoně. V článku 11 odstavci 1. je uvedena ochrana vlastnických práv, 

kterou můžeme využít při ochraně objektů.  [19] 
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Trestní zákon 

Trestní zákon, zákon č 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojednává o 

ochraně zájmů společnosti, ústavní řízení České republiky, o právech a chráněných zájmech 

právnických a fyzických osob. V rámci bakalářské práce jsou nejdůležitější okolnosti 

vylučující protiprávnost, především §§ 13,14,15 a vybrané druhy možných trestných činů 

přicházejících v úvahu u objektů s uměleckými předměty, zejména trestný čin krádeže dle § 

247 uvedeného zákona. 

• § 13 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o 

nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” 

• § 14 Krajní nouze:  „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil.” 

• § 15 Oprávněné použití zbraně: „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v 

mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů.” 

• § 247 Krádež – v odstavci jedna se uvádí, co se považuje za krádež, další odstavce 

popisují úměrnost trestu vzhledem k vzniklé škodě související s krádeží.  [20] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, aby trestný čin byl náležitě prošetřen 

a viník trestného činu spravedlivě potrestán. Řízení musí působit k předcházení a zamezování 

trestné činnosti, k upevňování zákonnosti, výchově občanů v rámci respektování zákonů 

a pravidel občanského soužití. Při ochraně muzea nás nejvíce zajímá §76 pojednávající 

o omezení osobních svobod.  

• odst. 2 §76 Zadržení osoby podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla 

přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je 

to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je 

však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 
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sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. ”[21] 

 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška stanovuje požadavky na uzemní řešení staveb, na účelové a stavebně 

technické řešení staveb. Mimo jiné stanovuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost a ochranu zdraví. V další částí určuje požadavky na různé druhy staveb, 

v případě muzea požadavky na stavby pro shromaždování většího počtu osob.[22] 

 

Zákon č.122/2000 Sb. , O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zákon stanovuje podmínky ochrany sbírek, jejich uchovávání v galeriích a muzeích, 

způsob a podmínky vedení evidence sbírek, práva a povinnosti vlastníků sbírek, sankce za 

porušení stanovených povinností.[23] 

 

Vyhláška č.275/2000 Sb. kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy.  

Vyhláška upravuje v §1 trvalé uchování sbírek a jednotlivých sbírkových předmětů. 

Jejich ochranu proti požáru, proti poškození při hašení vodou a chemickými látkami. Dále 

upravuje zajištění předmětů mechanickými a elektronickými zabezpečovacími systémy, režim 

vstupu cizích osob a hlídání stalou ostrahou.[24]  

 

Metodický pokyn č.j.: 53/2001  k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek 

muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními 

samosprávnými celky (kraji, obcemi).  

Navazuje na zákon č.122/2000 Sb. a na vyhlášku č.275/2000 Sb. Sjednocuje postupy 

při práci se sbírkami. Je závazný jen pro muzea a galerie zřizované ministerstvem kultury. Pro 

ostatní mají jen povahu doporučení.[25]  
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2.2 Technické normy 

Výběr technickým norem vztahujících se k zabezpečení objektů pomocí poplachových 

systémů a týkající se požární bezpečnosti.  

  

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1. – Všeobecné požadavky. 

Tato evropská norma specifikuje elektrické zabezpečovací systémy (EZS). Popisuje 

dopodrobna čtyři třídy vlivu prostředí a čtyři stupně zabezpečení budov. V návaznosti na 

rozdělení zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. EZS a jeho komponenty jsou 

rozděleny do stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, hodnotu majetku, typ 

objektu a předpokládaný typ narušitele. [30] 

 

ČSN 50131-6 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 6. – Napájecí zdroje. 

Norma specifikuje napájecí zdroje EZS nainstalovaných v budovách.[31] 

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1. – Systémové požadavky. 

Norma stanovuje všeobecné požadavky na funkčnost kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích.[30] 

 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7. – Pokyny pro aplikace. 

Norma zahrnuje požadavky na návrh sytému, instalaci, předaní, provoz a údržbu 

systémů kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích.  

 

ČSN EN 50134-1,2 Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci 

V první části norma stanovuje systémové požadavky. V druhé části popisuje aktivační 

zařízení. [32] 
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ČSN EN 50136 Poplachové systémy – poplachové přenosné systémy a zařízení.  

Norma zahrnuje všeobecné požadavky na signalizaci  mezi poplachový systémem a 

poplachovým přijímacím centrem. Dále stanovuje požadavky na provedení, spolehlivost a 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. [33] 

 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání.  

Norma popisuje požadavky a způsoby zkoušení vchodových dveří a vnitřních dveří 

uzavírající prostory chráněné proti vloupání.  

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry  – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Norma je českou verzí předběžné evropské normy 1627:1999. Rozděluje objekty 

podle koeficientu průlomové odolnosti do bezpečnostních tříd.[34]  

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.  

Norma platí pro projektování nových a změn stávajících nevýrobních objektů. 

Stanovuje požadavky na požární bezpečnost, požární úseky, stavební konstrukce, únikové 

cesty, odstupy, technická zařízení a zařízení pro požární zásah.[26] 

 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory. 

Tato norma stanovuje požadavky na požární bezpečnost shromažďovacích prostor. 

Popisuje podrobná kritéria evakuace osob z prostor z vysokou hustotou osob a směřuje 

k eliminaci vlivů, které mohou vyvolat nebo zvyšovat paniku při požáru. [27] 
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3 Obecná identifikace rizik v kulturních objektech a teorie 

bezpečnostní expertízy 

Otázky bezpečnosti patří k nejvážnějším problémům lidské společnosti 21. století. Je 

proto nutné hledat východiska, směry a opatření jak zvýšit bezpečnost osob a majetku. Jestliže 

se bezpečností zabývá nebo ji zabezpečuje stát, podnik, organizace či instituce hovoříme 

zpravidla o tzv. bezpečnostní politice. Bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší míru 

eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy a kdy je objekt k eliminaci i potencionálních 

hrozeb efektivně vybaven. 

Z hlediska objektu, jehož bezpečnost má být zajištěna se rozlišuje: 

1. Bezpečnost vnitřní -  pokud jde o existenci, potlačování a eliminaci hrozeb, které 

pochází zevnitř objektu. 

2. Bezpečnost vnější – jde-li o existenci, potlačování a eliminaci hrozeb, které mají 

původ mimo objekt. 

Riziko je dáno kombinací faktorů vztahujících se k fyzické podstatě objektu (slabá 

místa) a ke střeženému majetku (potenciální nebezpečí). Pravděpodobnost vzniku rizika je 

možno odvodit z analýzy nebezpečí.  

U kulturních objektů je výčet možných rizik většinou omezen. Přesto je nutná jejich 

identifikace, analýza a následný návrh optimálního bezpečnostního řešení zohledňující účel, 

ke kterému tato zařízení slouží. Identifikace a bezpečnostní analýza jsou výchozími procesy, 

podmiňující účelnost návrhu v oblasti bezpečnosti. [7] 

3.1 Možná rizika a jejich zdroje 

V objektech kulturního zařízení se denně pohybují desítky, stovky, případně i více lidí. 

Jsou to především návštěvníci, zaměstnanci a pracovníci bezpečnostních agentur. Možná 

nebezpečí a následné ohrožení mohou vznikat provozem technologických zařízení, 

neukázněností návštěvníků, teroristickým útokem apod. Ohrožení se může vztahovat na 

osoby, majetek, životní prostředí či jiné hodnoty.  

Objekty mohou ovlivnit tato rizika: 

1. Rizika související s kriminální činností – jedná se především o vloupání za 

účelem krádeže hmotného majetku, uměleckých děl a předmětů, cenných dat 

z informačních systémů nebo riziko napadení, napadení s použitím střelných 



 8 

zbraní apod. Pro tento charakter rizik je bohužel v dnešní době stále rostoucí 

četnost a závažnost. 

2. Rizika způsobená závadou technického charakteru – jsou to poměrně 

frekventovaná rizika a zasluhují pozornost především v preventivní oblasti. 

Řadíme k nim například závady bezpečnostního systému, výpadky energie, 

závady technologického zařízení, technické závady konstrukce objektu. Mnohé 

z těchto závad jsou příčinou vzniku požáru. 

3. Rizika způsobené přírodními vlivy – k rizikům způsobených přírodními vlivy 

můžeme začlenit zejména povodňová nebezpečí, nebezpečí způsobená větrnými 

poryvy silných vichřic a tornád, ohrožení zemětřesením v oblastech s tektonicky 

činnými podložími apod.[7] 

 

3.2 Bezpečnostní politika organizace 

Bezpečnostní politika organizace je jeden z prostředků, který umožňuje organizacím 

dosahovat jejich cíle. Zabývá se především všemi hlavními aspekty bezpečnosti organizace a 

definuje, jaké bezpečnostní prostředí je pro organizaci optimální (s ohledem na hlavní cíle 

organizace) a jakými prostředky toto bezpečnostní prostředí bude dosaženo.  Bezpečnostní 

politika je mimo jiné výsledkem konfrontace vnějších bezpečnostních podmínek a požadavků 

s vnitřními bezpečnostními podmínkami a možnostmi organizace.  

Bezpečnostní politika organizace je ve své podstatě především souhrn odpovědí 

vedení organizace na tři základní otázky: 

1. Co má organizace v oblasti bezpečnosti dělat a z jakého důvodu? 

2. Jakých cílů chce organizace v oblasti bezpečnosti dosáhnout? 

3. Jak bude řídit jednotlivé podnikové činnosti a jaká budou provedena opatření, 

aby bylo dosaženo stanovených bezpečnostních opatření?  

Z hierarchie celkových cílů a zájmů organizace vyplívá, že bezpečnostní politika by 

měla být podřízena obecné politice organizace, tj. jejímu stragickému plánu. Oblast 

bezpečnosti je jen jednou z oblastí činnosti organizace a není ani její rozhodující aktivitou. 

Formulace prohlášení v dokumentu bezpečnostní politiky jsou obecné a jako takové nemohou 
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být bez dalšího rozpracování použity k přímé realizaci. Důležité ale je, že rozhodujícím 

způsobem určují způsob a směr dalšího konání organizace v dané oblasti. 

Základním východiskem pro formulaci obecné bezpečnostní politiky organizace je 

obecná celková strategie organizace, a proto nelze vyloučit, že se bezpečnostní politika 

dostane do střetu právě se zájmy obecné politiky organizace. Je to proto, že např. 

bezpečnostní cíle organizace a ekonomické cíle organizace nebývají zcela totožné a navzájem 

se nemusí vždy podporovat. Přesto by měly být bezpečnostní cíle otevřené a podřazené cílům 

ekonomickým. 

Protože problematika bezpečnosti je velmi široká a zaměřuje se na tři základní oblasti 

(lidi, majetek, informace), bude i obecná bezpečnostní politika organizace řešit problematiku 

ve všech třech uvedených oblastech. Zpravidla se pro každou oblast, která je předmětem 

bezpečnostních zájmů, formuluje jakoby samostatná bezpečnostní politika, zejména v oblasti 

personální, v oblasti organizační a administrativní, v oblasti ochrany majetku a v oblasti 

informačních systémů. 

Dalším východiskem pro stanovení zásad bezpečnostní politiky jsou vnější vlivy. To 

jsou okolnosti stojící mimo organizaci. Tyto vnější vlivy nemůže organizace zpravidla svým 

jednáním ovlivnit. Jedná se o legislativu státu, mezinárodní smlouvy, smlouvy mezi 

podnikatelskými subjekty nebo o celkové konkurenční prostředí, ve kterém organizace 

podniká.  

Posledním základním východiskem pro stanovení zásad a cílů bezpečnostní politiky 

jsou vnitřní vlivy, které pramení z možností organizace samotné a které zpravidla může 

organizace ovlivnit. Jedná se především o ekonomické možnosti organizace, úroveň řízení, 

její organizační uspořádání, dosavadní technickou úroveň, úroveň personálního vybavení 

organizace, úroveň vnitřní komunikace a další.  

Jak vnitřní, tak i vnější vlivy se podílí na formulaci obecné politiky organizace. Přesto 

v rámci stanovení bezpečnostní politiky budou podrobeny opětné analýze z hlediska jiných 

kritérií než při formulaci obecné politiky. Kritériem pro pochopení jejich vlivů na bezpečnost 

organizace budou bezpečnostní hlediska. Bezpečnostní politika představuje často bolestný 

kompromis mezí tím, co organizace v oblasti bezpečnosti na jedné straně chce, může a smí a 

na druhé straně nechce, nemůže a nesmí.  [7] 
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3.3 Bezpečnostní analýza 

Bezpečnostní analýza představuje zásadní expertní bezpečnostní činnost, jejíž 

výsledky jsou nezbytným podkladem a východiskem pro provedení ostatních expertních 

činností, zejména pak pro zpracování bezpečnostního projektu. Můžeme ji charakterizovat 

jako metodu poznání, jejíž podstatou je postupné rozdělení celku na jednotlivé části a studium 

těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Jedná se o poznávací metodu, kdy postupujeme od 

obecného ke konkrétnímu. Aby analýza splnila svůj cíl, nemůžeme se zastavit u prostého 

rozčlenění celku na části a soustředění se na detail. Je nutné odhalit vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými částmi, mechanismy a zákonitostmi jejich vzájemného fungování. Proces, který 

to umožňuje, se nazývá syntéza. Teprve v okamžiku správně provedené syntézy jsme schopny 

odpovědět na otázku, jak proces funguje, proč nějaká činnost byla nebo nebyla úspěšná a zda 

jsou bezpečnostní opatření schopna plnit úkoly, které jsou na ně kladeny.[2] 

Na bezpečnostní analýzu navazuje analýza hodnotová zahrnující zejména hodnotu 

hmotného a nehmotného majetku, hodnotu materiálu a strategickou hodnotu. Zpracování a 

vyhodnocení obou analýz má odpovědět na otázky, které jsou podstatné pro další plánovaná 

opatření: 

• jaká je pravděpodobnost škod, 

• jaké škody mohou vzniknout při nedostatečném zabezpečení, 

• na jakou úroveň je účelné snížit pravděpodobnost vzniku škod.  

Pro bezpečnostní analýzu nebyly zpracovány žádné obecné platné postupy a techniky 

ani žádné mezinárodní standardy. K vlastnímu provedení bezpečnostní analýzy lze využít 

řady metod z oblasti ekonomiky a financí. Mezi nejpoužívanější techniky a metody používané 

při provádění bezpečnostní analýzy můžeme zařadit: 

• analýzu PEST, 

• analýzu SWOT, 

• Paterovu analýzu, 

• Išakův diagram. 
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3.4 Metodika analýzy rizika a její teorie 

Ve svém rozsahu je analýza rizika definována popisem příčin a důvodů analýzy rizika, 

vyjádření předpokladů a omezení platných pro analýzu, určení systémů, který se podrobí 

analýze, identifikace všech zdrojů a rozhodnutí. Jedná se o formulaci cílů rizika, 

vycházejících z identifikovaných hlavních problémů a bezpečnostní politiky firmy, dále o 

definování systému, který se podrobí analýze. Vymezení a následné definování posuzovaného 

systému ukáže na možná nebezpečí.  

Rizika se vyhledávají podle: 

• Místa (budovy, místnosti, provozy atd.), 

• Procesu (probíhající činnosti, probíhající technologické procesy, náplně 

jednotlivých funkčních míst), 

• času jejich vzniku, doby provozu objektu (denní či noční doba), 

• organizace (ohraničení odpovědnosti, struktury organizace, formálních či 

neformálních skupin organizace),  

• identifikace zdrojů, poskytujících podrobné informace o prostředí, o všech 

technických okolnostech, o právních a organizačních aspektech a lidských 

hlediscích, které se týkají analyzované činnosti a problému. 

Identifikace nebezpečí je první krok v hodnocení nebezpečí a v hodnocení rizika. Jde o 

proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik. Identifikace 

nebezpečí zahrnuje přezkoumávání studovaného systému pro identifikaci typu nebezpečí, 

která se v systému vyskytují a přezkoumávání způsobů, jakými by mohlo k nebezpečí dojít. 

Zkušenosti z dřívější analýzy rizik a záznamy z nehod, které se vyskytly v minulosti, 

poskytují užitečné vstupní údaje do procesu identifikace nebezpečí. 

Hodnocení rizika je komplexní proces kvantitativního ohodnocení frekvence nebo 

pravděpodobnosti nežádoucích událostí a jejich následků, zvláště s ohledem na poškození 

zdraví a škody na majetku a životním prostředí. Hodnocení míry rizika je klíčovým procesem 

analýzy rizik. Na základě provedené analýzy je nutné stanovit jednotlivé hrozby, které 

způsobují snížení úrovně zabezpečení objektu. Málokteré hrozby působí na celý systém. 

Většinou působí jen na jeho části, které jsou méně odolné a představují tak slabinu 

využitelnou ke způsobení škody útokem na systém ochrany. Tato místa se obecně označují 

jako zranitelná místa. [1] 
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Riziko je ovlivněno následkem, tj. celkovým negativním dopadem a může být 

vyjádřeno ve formě finanční ztráty nebo bodovou stupnicí. Riziko též ovlivňuje faktor 

pravděpodobnosti výskytu možného nežádoucího jevu. Pravděpodobnost výskytu 

nežádoucího jevu většinou odhadujeme intuitivně. Je ale vhodné použít zkušeností a znalostí 

expertů daného oboru.  
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4 Zabezpečení kulturních objekt ů pomocí zabezpe čovacích 

systém ů 

V současné době jsou zabezpečovací systémy nedílnou součástí zabezpečení 

kulturních objektů. Bezpečnostní systém tvoří mechanické zábranné systémy, signalizační 

zařízení a monitorovací prostředky, organizační opatření a ostraha. Jedině vyváženým 

propojením těchto tří prvků realizujeme účinný zabezpečovací systém.  

4.1 Projektování zabezpečovacích systémů 

Cílem projektování zabezpečovacích systémů je navrhnout systém sběru, zpracování, 

distribuce informací a organizace výkonných funkcí, které budou nejlépe odpovídat 

požadavkům na ochranu objektu.  

Na projektování se většinou podílí tří druhy subjektů s různými funkcemi a vztahy 

k zabezpečovacímu systému: 

1. Uživatel – využívá zabezpečovací systém k ochraně svých zájmů nebo svého 

majetku. Podílí se na realizaci systému z hlediska funkčního, provozního 

a ekonomického.  

2. Řešitel – navrhuje zabezpečovací systém. Projektant odpovídá za správnost 

podmínek řešení podle zadání projektu a za ekonomickou efektivnost 

navrhovaného řešení. Funkčnost zabezpečovacího sytému prokazuje úspěšným 

uvedením do činnosti.  

3. Provozovatel – odpovídá za bezporuchový provoz systému a dodržování 

smluvních závazků. Provádí údržbu zabezpečovacího systému. 

V koncepci zabezpečovacího systému jsou nejdůležitější význam a povaha objektu, 

hodnota chráněného majetku, stavební struktura objektu, míra rizika vniknutí a další faktory, 

které ovlivňují výběr EZS. Na základě těchto skutečností projektant určí počet ochranných 

bariér, a to jak EZS, tak mechanických zabezpečovacích systémů (MZS).[7] 

Konkretizaci koncepce provádí projektant na základě bezpečnostní analýzy objektu.  
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4.1.1 Bezpečnostní analýza objektu 

Cílem analýzy je posouzení účinnosti současných ochranných opatření a příprava 

podkladů pro vyprojektování zabezpečovacího systému. Při realizaci zabezpečovacích 

systémů je nutné zajistit, aby vynaložené prostředky byly využity efektivně, protože realizace 

je poměrně nákladná záležitost. Je nutné určit, co se bude a jakým způsobem chránit, jaké 

prostředky a metody k tomu budou využity, kdo bude provádět obsluhu a údržbu systému, jak 

bude proveden zákrok v případě napadení objektu.  

Jednotlivé prvky bezpečnostní analýzy a jejich vztahy jsou znázorněny na blokovém 

schématu. Jedná se o konkretizaci systémového pojetí procesu poskytování ochrany. 

 

Obrázek 1 - Schéma bezpečnostní analýzy objektu[7] 

 

Poměr a rozsah jednotlivých metod ochrany (klasická, fyzická, technická, režimová) je 

dán podmínkami chráněného objektu. Bezpečnostní analýza zahrnuje zejména: 

1. Popis objektu ochrany – pro popis objektu ochrany je důležitá zejména stavební 

dokumentace porovnaná se skutečným stavem objektu, zhodnocení stavu 

klasické ochrany, dislokace objektu a jeho vztah k okolnímu prostranství čí 

objektům a míra rizika vloupání. 

2. Prověrka lokality budovy – cílem prověrky budovy je stanovit stupeň EZS. Určí 

se podle úrovně zabezpečení, která závisí na charakteru střežené budovy. 

3. Režimová studie objektu – studie řeší pohyb osob, zaměstnanců, návštěvníků 

v pracovní době i mimo pracovní dobu. Režim objektu musí být kompatibilní 

s režimem ovládání EZS. Režimy EZS se dělí na režim vyzívaný, časový, 

autonomní, vázaný nebo odvozený a úklidový. 

4. Porovnání projektu EZS s režimem ostrahy objektu – při zpracování projektu 

EZS je nutno přizpůsobit fyzickou ochranu, aby se dal EZS využívat. Jedná se 



 15 

především o přenos signálů do místa trvalé obsluhy, reakce obsluhy při narušení 

objektu, způsob a rozsah obchůzkové strážní služby.  

5. Seznam a popis nebezpečí – v této části bezpečností analýzy formulujeme proti 

komu a před čím je potřeba chránit. Při projektování je nutné zvážit, jestli bude 

objekt chráněn proti napadení pachatele z vnějšku, či bude nutné chránit objekt i 

před napadením zevnitř.  

6. Možné způsoby napadení objektu – tato část definuje předpoklady pro následné 

stanovení zranitelných (kritických) míst. 

7. Přehled zranitelných míst – stanovuje na základě možných způsobů napadení a 

speciálních analýz zranitelná místa objektu. Tato místa pro objekt představují 

určitý rizikový faktor, který je potřeba pomocí fyzické, režimové, technické a 

klasické ochrany minimalizovat.  

8. Vnější vlivy – za vnější vlivy považujeme jevy, stavy nebo události, jejichž 

výskyt na základě zkušenosti lze předpokládat a mohou negativně ovlivnit 

chráněny zájem, či samotný zabezpečovací systém.  

 

4.1.2 Ideový projekt zabezpečovacího systému 

Ideový projekt řeší jakým způsobem a v jakém rozsahu se budou podílet jednotlivé 

druhy ochrany na celkové struktuře zabezpečovacího systému. Je nutné vytvořit potřebný 

počet variant, které budou podstoupeny procesu optimalizace. Cílem je vytvoření funkčního 

modelu systému (ideového projektu) s uvedením nároků na technické prostředky a na změny 

v organizační struktuře objektu. 

Jednotlivé varianty zabezpečovacího systému jsou zkoumány z hlediska efektivnosti 

vnitřní ochrany, účinnosti a efektivnosti zabezpečovacího sytému, činnosti po vyhlášení 

poplachu a z hlediska dostupných sil a prostředků organizace, která je uživatelem objektu. 
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Obrázek 2 - postup činnosti při zpracovaní ideového projektu[7] 

 

Součástí ideového projektu je posouzení účinnosti a efektivnosti zabezpečovacího 

systému. Při posuzování se mohou vyskytnout dva mezní případy, systém je neúčinný nebo je 

předimenzován, tzn., že k zajištění požadované funkce bude vynaloženo příliš mnoho 

prostředků. Systém se pokládá za účinný, když zajistí cílovou funkci při dodržení 

předpokládané míry rizika. V této části se dále zaměřujeme na ekonomické hodnocení 

efektivnosti jednotlivých variant. 

 

4.1.3 Zpracování prováděcího projektu EZS 

U rozsáhlejších objektů se většinou před prováděcím projektem zpracovává návrh 

objektu. Návrh obsahuje všechny informace, podle kterých se může provozovatel či zadavatel 

přesvědčit o vhodnosti pro danou aplikaci. Tyto informace (informace o zákazníkovi, o stupni 

zabezpečení, o střežených objektech, o třídě prostředí, konfigurace systému, přehled 
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komponentů, údržba, ohlašování poplachu atd.) jsou dále použity při zpracování prováděcího 

projektu.  

Cílem projektu je stanovit rozsah a vybrat komponenty příslušného stupně 

zabezpečení. Původní projekt je možno v dalších etapách pozměnit, ale je nutný souhlas jak 

provozovatele, tak zadavatele a změny musí být promítnuty do dokumentace. Součástí 

každého prováděcího projektu je zpravidla technická zpráva a přílohy. Technická zpráva by 

neměla chybět v žádném projektu a měla by obsahovat požadavky na uživatele, na 

slaboproudé a silnoproudé rozvody, všeobecné údaje, stanovení druhu prostředí, montáž 

zařízení EZS, celková koncepce zabezpečení a závěr. Přílohy zpravidla obsahují výkresy 

kabeláže EZS a rozmístění komponentů, kalkulaci nákladů a vlastní projekt EZS členěný po 

částech.  

4.2 Základní druhy ochrany 

Řešení problémů ochrany musí být vždy prováděno komplexně. Účinnost celého 

zabezpečovacího systému je totožná s úrovní a účinností nejslabšího článku systému. 

Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy ochrany:  

• Klasická ochrana 

• Režimová ochrana 

• Fyzická ochrana 

• Technická ochrana 

 

4.2.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je jeden z nejstarších typů ochrany a slouží k zajištění příslušného 

objektu pomocí mechanických zařízení. Je základem každého zabezpečovacího systému. Jde 

většinou o různé zábrany znemožňující odcizení čí zničení cenných předmětů, zboží, výrobků 

atd., nebo vytvářející takové překážky, které by pachateli ztížili dosažení jeho cíle. Jedná se 

zejména o bezpečnostní uzamykací systémy, bezpečnostní vrstvená a tvrzená skla, 

bezpečnostní dveře, bezpečnostní ploty, mříže, trezory. Tyto zábrany nejsou bezezbytku 

schopny chráněné objekty dokonale zabezpečit. Mohou být hodnoceny jen z hlediska času, po 

který vydrží odolávat napadení. Z tohoto důvodu musí být prostředky klasické ochrany 

kombinovány s ostatními druhy ochrany a vzájemně se s nimi doplňovat a podporovat.  
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Členění rizik dle způsobu vniknutí do objektu. Dělí se na vniknutí dveřmi, oknem 

nebo vikýřem, větracími šachtami, klimatizačními rozvody, podlahou, stropem, střešním 

pláštěm apod. Napadením objektu rozumíme všechny situace, které můžou ohrozit chráněný 

zájem. 

 

Obrázek 3 - Možnosti nežádoucího vniknutí do objektu 

 

4.2.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana zahrnuje organizačně administrativní opatření a postupy, která 

vedou k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu. V praxi jde většinou o směrnice pohybu osob po objektu, pro 

vstup a odchod osob, pro manipulaci s informacemi a hodnotami, pro výkon služby ostrahy 

objektu, pro klíčové režimy a pro využití a provoz zabezpečovacích systémů. Směrnice musí 

být prosazována a zaváděna do každodenního života objektu. To se může podařit jenom 

v součinnosti se všemi zaměstnanci objektu a plnou podporou vedení. 

 

4.2.3 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je realizována osobami na pevných stanovištích nebo hlídkováním 

v objektu, spočívá ve sledování vlastního objektu a jeho okolí, v obraně proti nedovoleným 

činnostem směřujícím k narušení ochrany objektu a plnění dalších úkolů. Fyzická ochrana je 

nejčastější a také nejstarší formou ochrany majetku a osob. Umožňuje v případě potřeby 

provést bezprostřední zásah směřující k odvrácení hrozícího nebezpečí a provést 
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bezprostřední opatření k snížení následků škod.  Poskytuje možnost aktivně se podílet na 

zmaření záměrů pachatele a umožňuje bezprostřední opatření k jeho dopadení. Z hlediska 

ochrany a ostrahy objektu lze definovat následující formy fyzické ochrany: 

• strážní služba, 

• hlídková služba, 

• bezpečnostní dohled, 

• bezpečnostní ochranný dohled, 

• služba na kontrolních propustkových stanovištích.Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

Fyzická ochrana je nejdražší ochranou, má malé pořizovací náklady, ale vysokou režii. 

Proto je potřeba ji vhodně kombinovat s dalšími prostředky ochrany, aby bylo dosaženo co 

nejvyšší efektivnosti.  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

4.2.4 Technická ochrana 

Hlavní funkce technické ochrany spočívá  v tom, že je schopna velmi rychle reagovat 

na změny v chráněném prostoru vyvolané pachatelem a předávat informaci o napadení 

objektu zásahovým silám, které jsou schopny v další trestné činnosti pachateli zabránit 

a dopadnout jej ještě před dokonáním protispolečenského jednání. Technická ochrana není 

ochranou v pravém slova smyslu, obecně jde jen o detekční systém, který má směrem 

k pachateli bezprostředně jen odstrašující účinek. V rámci zabezpečení objektu technická 

ochrana účinně doplňuje bezpečnostní systém a má dva hlavní úkoly: 

1. Podporovat klasickou ochranu – to znamená, že zajišťuje a předává informace o 

napadení objektu a umožňuje fyzické ochraně včasný zásah. 

2. Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany – snižuje počet zaměstnanců fyzické 

ochrany a zvyšuje jejich efektivnost. 

Technickou ochranu objektu lze z hlediska začlenění do zabezpečovacích systémů 

dělit do čtyř skupin podle následujících hledisek: 

1. Z hlediska prostorového zaměření: 

a) Ochrana obvodová – je první částí ochrany objektů, jejímž účelem je 

signalizovat narušení perimetru objektu. Má za úkol pachatele odradit či 

zpomalit jeho postup a předat informaci o narušení ochrany k provedení 
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dalších opatření. Obvodem objektu je jeho katastrální hranice vymezená 

většinou přírodními či umělými bariérami (vodní toky, ploty, zdi). K ochraně 

perimetru se většinou využívají infračervené a mikrovlnné detektory, bariéry, 

kabelové systémy a systémy na detekci překonání plotu.  

b) Plášťová ochrana – signalizuje narušení pláště objektu. Detektory pro 

plášťovou ochranu kontrolují především stavení otvory objektu (Dveře, okna, 

kanalizační a ventilační šachty). Podle konstrukce může kontrolovat uzavření 

příslušného stavebního otvoru, uzamknutí zamykacího mechanismu nebo 

kontrolovat celistvost mechanické zábrany. V praxi se pro plášťovou ochranu 

využívají mechanické a magnetické kontakty, pasivní a aktivní detektory 

rozbití skla, poplachové folie, rozpěrné tyče atd.[9] 

c) Prostorová ochrana – reaguje na jevy související s narušením střeženého 

prostoru. Čidla detekují pohyb v prostoru bezprostředně obklopujícím 

chráněné hodnoty a předměty. Používají se pasivní a aktivní infračervené 

detektory (PIR,AIR), mikrovlnné detektory (MW), ultrazvukové detektory 

(US) a jejich vzájemné kombinace. Tyto čidla souhrnně nazýváme detektory 

pohybu.  

d) Předmětová ochrana – signalizuje napadení nebo neoprávněnou manipulaci 

s předmětem. Detektory vyhodnocují manipulaci s chráněným předmětem 

nebo jen přiblížení k předmětu na malou vzdálenost. Typickým příkladem 

předmětové ochrany je ochrana trezorů a sbírkových předmětů (umělecká díla 

v muzeích). Pro předmětovou ochranu je možnou využít řadu prvků původně 

určených pro jiné účely (pasivní infračervení čidla, mikrovlnná čidla, 

infračervené závory, magnetické kontakty). Další prostředky předmětové 

ochrany jsou seismická, kapacitní, závěsová a polohová čidla.  

e) Klíčová ochrana – reaguje na narušení klíčových míst objektu. Jedná se o místa 

předpokládaného pohybu pachatele (chodby, schodiště). 

Kombinací těchto typů ochran se vytváří vícestupňová ochrana. 

2. Hledisko předání poplachového signálu:  

a) EZS s lokální signalizací – při potírání trestné činnosti plní preventivní a 

informační funkci. Při poplachu je spuštěna akustická a optická signalizace 

v chráněném prostoru či jeho bezprostřední blízkosti.  
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b) EZS s autonomní signalizací – poplach je signalizován u stálé služby, která je 

součástí objektu a provádí vyhodnocení signálu, zákrok, případně přivolá 

pomoc. Signalizace je dále řešena akustickým a optickým výstupem. 

c) EZS s dálkovou signalizací – výstup poplachové signalizace je u stále služby, 

která je s uživatel objektu smluvně vázána na vyhodnocení signálu a provedení 

zákroku. Je většinou využívána k ochraně objektu, v niž není v mimo pracovní 

době fyzická ochrana.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

 

Obrázek 4 - schéma přenosu poplachového signálu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

3. Hledisko stupně zabezpečení objektu  

Míra rizika je většinou stanovena podle předpokládané znalosti útočníka a jeho 

vybavení. Každý zabezpečovací systém a jeho komponenty musí být klasifikované pro použití 

v určitém prostředí a musí být zařazené do určitého stupně zabezpečení. 

a) Nízké riziko (stupeň 1) – předpokládá se, že útočník má malou nebo žádnou 

znalost zabezpečovacích systémů a má omezený sortiment lehko dostupných 

nástrojů. Do tohoto stupně se zařazují byty, vily, chaty, malé obchody apod. 

b) Nízké až střední riziko (stupeň 2) -  útočník má určité znalosti poplachových 

systémů a  má k dispozici základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů 

(multimetr, kleště). Zařazení pro tento stupeň se může použít pro obchody, 

administrativní budovy, malé pošty. 

c) Střední až vysoké riziko (stupeň 3) – předpokládá se, že pachatel zná 

poplachové systémy a má úplný sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. Do 
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stupně tři se zařazují peněžní ústavy, muzea, galerie, klenotnictví, obchody se 

zbraněmi, hrady a zámky. 

d) Vysoké riziko (stupeň 4)  - útočník je schopný vypracovat podrobný plán útoku 

a má kompletní sortiment prostředků pro obejití prvků poplašného systému. Do 

tohoto stupně patří vybrané státní instituce, státní pokladny, atomové 

elektrárny, sklady výbušnin.[9]   

4.3 Elektronické zabezpečovací systémy 

Elektronický zabezpečovací systém je poplachový systém pro detekci a indikaci 

přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do objektu. Je složen z několika 

základních prvků plnící své specifické funkce a v souhrnu vytvářející zabezpečovací řetězec.  

 

 

Obrázek 5 - Blokové schéma systému EZS[4] 

Ústředna EZS přijímá a vyhodnocuje výstupní signály čidel nebo tísňových hlásičů 

a vytváří signál o narušení. Umožňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího systému, zajišťuje 

jeho ovládání, inicializaci následného přenosu informací a diagnostiku systému EZS. 

Ústředny EZS lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: 

1. Smyčková ústředna – má pro každou poplachovou smyčku vstupní 

vyhodnocovací obvod. Má poměrně rozsáhlou kabelovou síť, protože ke 

každému čidlu musí být přiveden kabel příslušné smyčky. Kabel musí obsahovat 
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dva vodiče pro poplachový kontakt čidla, pro napájení čidla, dva pro sabotážní 

kontakt čidla a dále vodiče pro další funkce (antimasking, test chůze, paměť 

poplachu). 

2. Ústředna s přímou adresací – periodicky generuje adresy jednotlivých čidel 

a přijímá příslušné odezvy. Každý detektor je vybaven komunikačním modulem. 

Při narušení objektu ústředna oznámí, které konkrétní čidlo bylo aktivováno a o 

jaký druh narušení se jedná (poplach, zkrat, sabotáž). 

3. Ústředny smíšeného typu – mají výhody obou předcházejících typů. Jejich 

součástí jsou koncentrátory, ke kterým jsou připojené jednotlivá čidla. Detektory 

jsou připojené ke koncentrátorům jednotlivě nebo ve smyčkách. Komunikace 

mezi ústřednou a koncentrátorem probíhá po datové sběrnici. Ústředny 

smíšeného typu umožňují realizaci dodatkových funkcí přímo přes datovou 

sběrnici.  

4. Bezdrátové ústředny – komunikují s externími zařízeními prostřednictvím 

radiového signálu. Čidla jsou napájena vlastními bateriemi. Výhodou 

bezdrátových ústředen je v rychlé a snadné instalaci, snadné rozšíření systému, 

možnost instalace do hotových objektů s minimalizací stavebních zásahů a 

snadná změna konfigurace. Tyto ústředny se většinou používají u objektů 

s nízkými riziky.  

Čidla jsou zařízení, která bezprostředně reagují na změnu fyzikálních parametrů ve 

střeženém prostoru nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem.  Při indikování 

narušení střeženého prostoru nebo předmětu reaguje čidlo vysláním poplachového signálu 

nebo zprávy. Čidla se dělí na dva základní druhy, čidla napájená a nenapájená.  

1. Čidla napájená – vyžadují ke svému provozu napájení elektrickou energií. Dále 

se dělí na čidla pasivní a aktivní. Pasivní čidla pouze registrují fyzikální změny 

v prostoru ve svém okolí.  PIR detektory registrují změnu teplotního gradientu, 

magnetický kontakt pak na změnu své polohy. Aktivní čidla vysílají do svého 

prostoru elektromagnetické nebo mikrovlnné vlnění a porovnávají změnu 

odraženého signálu (US, MW,AIR detektory). Je poměrně snadné je detekovat a 

určit jejich mrtvé zóny. 

2. Čidla nenapájená – nepotřebují ke svému provozu elektrickou energii. Dělí se na 

čidla destrukční a nedestrukční. Destrukční čidla jsou schopna pouze 
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jednorázové funkce, při vyhlášení poplachu se samo zničí (poplachové fólie, 

tapety, skla). Při aktivaci poplachu nedestrukčních čidel dochází k vratným 

změnám (vibrační a magnetické kontakty, mikrospínače).  

Ovládací zařízení umožňuje ovládat samočinně nebo pomocí obsluhy zařízení EZS. 

Uvádí systém EZS do stavu střežení a naopak do stavu klidu. Ovládací zařízení se volí podle 

úrovně rizik a požadavků zákazníka. Mezi ovládací prvky patří kódové klávesnice, čtečky 

karet, blokovací a spínací zámky. 

Signalizační zařízení EZS vyhlašuje akusticky, nebo opticky, nebo akusticky a opticky 

poplach nebo výstrahu. Nejčastější je akustická signalizace (siréna). Podle provedení může 

být určena venkovní či vnitřní provedení. Optická signalizace (světelný maják) je většinou 

součástí sirén. Použití sirén a majáků se v dnešní době chápe především jako psychologický 

prostředek odstrašující pachatele.  

Poplachové přenosové zařízení zprostředkuje po zvoleném médiu (jednotná 

telekomunikační síť, GSM síť) informaci o stavu narušení objektu majiteli nebo na 

monitorovací pracoviště hlídací služby.  Poplachové přenosové zařízení či komunikátory 

bývají součástí ústředny EZS. 

Pult centralizované ochrany (PCO) monitoruje 24-hodin denně stav napojených 

objektů a v případě jejich napadení vyjíždí na místo speciální zásahová jednotka. Ta provede 

podle směrnic (dohodnutých s majitelem objektu) vnější, případně vnitřní prohlídku, zajistí 

pachatele a střeží objekt až do příjezdu majitele.  

4.4 Kamerové systémy 

Specifickým, stále více žádaným, bezpečnostním prvkem se stávají kamerové systémy 

(CCTV (closed circuit television – uzavřený televizní okruh)) umožňujícím nejen sledování 

daného objektu v reálném čase, ale i dané události dlouhodobě zaznamenávat a případně 

přenášet pomocí internetu do jakékoliv destinace.  

Světelné podmínky záznamu, rozlišení kamer, kapacita záznamových zařízení 

a potřeba náležitých výstupů majitele jsou v přímé vazbě a to nejen technické, ale 

i ekonomické. 

Kamerové systémy se dělí na: 

• Analogové – snímají, přenášejí, zpracovávají a archivují obraz v analogové formě. 

Mají obvykle kvalitnější obraz. 
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• Digitální - snímají, přenášejí, zpracovávají a archivují obraz v digitální formě. 

Umožňují lepší práci se snímaným obrazem. Mají větší otevřenost softwarových 

řešení a proto nižší závislost na protokolu výrobce. Díky digitálnímu přenosu 

dochází k značným úsporám při instalaci kabelové sítě.  

• Hybridní – snímají obraz v analogové formě, přenášejí obraz v analogově nebo 

digitálně, zpracovávají a archivují obraz v digitální formě. 

Další možností členění kamerových systémů je dle kamerových bodů na: 

• Stacionární – pohled kamery je omezen jedním směrem, nelze natáčet dle aktuální 

potřeby. Výhodou tohoto systému je maximální zabezpečení snímaných ploch, 

plynulost obrazu, nižší poruchovost, jednodušší údržba a velikost. 

• Otočné – umožňují větší přehled při sledování prostoru. Jsou náročnější na 

pozornost obsluhy a ovládání. Díky pohybu kamer dochází k většímu opotřebení.  

 

Obrázek 6 - schéma kamerového systému[13] 

4.5 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace je soubor technických zařízení, která detekují požár již 

při jeho vzniku, a rychle přivolává na místo vznikajícího požáru osobu, která je schopna 

začínající požár zlikvidovat nebo přivolat další pomoc. Mezi hlavní úkoly EPS patří rychlé a 

spolehlivé určení místa požáru, vyhlášení poplachu, aktivace a řízení evakuačního systému 

v zasažených oblastech, ovládání zařízení, která brání šíření požáru, či usnadňují nebo 

provádějí protipožární zásah, vydává signál pro ovládání technologických zařízení.  
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Zařízení EPS se sestává z ústředen, hlásičů požáru a doplňujících zařízení, která 

vytváří systém, který akusticky a opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. V prostoru jsou 

rozmístěny hlásiče, které jsou spojeny s ústřednou pomocí hlásících linek. Pomocí nich jsou 

z ústředny napájeny a v opačném směru posílají do ústředny informace o požáru. 

Provozuschopnost hlásících linek je trvale kontrolována ústřednou a porucha je signalizována 

obsluze.  

 

Obrázek 7 - Topologie EPS[12] 

Systém EPS se dělí na: 

1. Systémy s kolektivní adresací – ústředna nedokáže rozlišit, který z hlásičů 

signalizuje požár, pozná jen, na které hlásící lince vznikl požár. U tohoto 

systému není technicky možné používat senzory s přenosem naměřené hodnoty.  

2. Systémy s individuální adresací – ústředna dokáže rozlišit přímo jednotlivé 

hlásiče. Na ústřednu je možno dle potřeby připojit i některé linky s kolektivní 

adresací. 
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5 Analýza a hodnocení bezpe čnostních rizik 

Analýza rizik a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

základní podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí 

respektovat určité požadavky, které zaručují kvalifikované a správné rozhodování, které na 

základě současných znalostí a zkušeností je nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany 

a bezpečnosti organizace. Pro správné hodnocení je nutné vycházet z opatření, které jsou 

v daném provozu, zařízení atd. 

Pro přehledné shrnutí všech nebezpečí použiji metodu Išakova diagramu a metodu 

FMEA s kombinací s Paretovou metodou. 

5.1 Modelování rizik pomocí Išakova diagramu 

Išakův diagram známý též pod názvem diagram příčin a následků nebo pod názvem 

rybí kost nám umožňuje jednoduše znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho 

příčin. Jednoduchost pouze v jeho grafickém vyjádření, nikoliv v jeho správném sestavení. 

Formát diagramu závisí hlavně na specifikaci konkrétního řešeného problému. To nám určí 

i počet hlavních a vedlejších větví. Išikavův diagram by měl znázornit všechny příčiny, které 

se k danému problému vztahují. Výhodou Išikavova diagramu je možnost použít jej nejen pro 

hledání příčin určitého následku (nedostatečné zabezpečení organizace), ale také pro hledání 

jednotlivých alternativ řešení.   
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Obrázek 8 - Identifikace nebezpečí metodou Išikavova diagramu 
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5.2 Analýza možností a vzniku vad a jejich následků 

Analýza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) hodnotí možné poruchy zařízení 

a jejich vliv na proces, k nimž může dojít na různých úrovních (v systému, v subsystému). 

Používá se k identifikaci eventuálních typu poruch jednotlivých zařízení a systémů. 

Primárním krokem při tvorbě analýzy FMEA je určit potencionální problémy a jejich 

příčiny. K tomuto účelu jsem aplikoval výstupy z  Išakova diagramu.  Metoda FMEA je 

založena na týmové analýze. Hodnocení potencionálních problémů analýzy se zaměřuje na tři 

hlediska: 

• na pravděpodobnost výskytu problému,  

• na význam problému, 

• na pravděpodobnost odhalení problému.  

K hodnocení se používá bodová stupnice 1 až 10. V rámci mé bakalářské práce jsem 

použil upravenou stupnici 1 až 5( viz. tabulky č. 2,3,4,). 

Tabulka 1 - Stupnice pravděpodobnosti vzniku rizika 

P - pravděpodobnost 
1 Nahodilá 
2 Nepravděpodobná  
3 Pravděpodobná 
4 Velmi pravděpodobná 
5 Trvalá 

  

Tabulka 2 - Stupnice závažnosti následků rizika 

N - závažnost následků 
1 Malý delikt, úraz nebo škoda 
2 Větší delikt, úraz nebo škoda 
3 Střední delikt, úraz nebo škoda 
4 Těžký delikt, úraz nebo škoda 
5 Smrt osob, vysoká škoda na majetku 

 

Tabulka 3 -Stupnice odhalitelnosti rizika 

H - odhalitelnost  
1 Předvídatelné riziko 
2 Snadno odhalitelné riziko 
3 Odhalitelné riziko 
4 Nesnadno odhalitelné riziko 
5 Neodhalitelné riziko 
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Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každý problém vyvolaný určitou 

příčinou vypočte R (rizikové číslo). Rizikové číslo představuje součin příslušných bodových 

hodnocení jednotlivých kritérií.  

R = P*N*H 

Výsledná hodnota se nachází v intervalu 0 až 125 (viz. tabulka č.5). 

Tabulka 4 - Kategorie míry výsledného rizika 

R - míra rizika 
0 - 3 Bezvýznamné riziko 
4 -10 Akceptovatelné riziko 

11 - 50 Mírné riziko 
51 - 100 Nežádoucí riziko 
101 - 125 Nepřijatelné riziko 

 

Hodnoty jednotlivých indexů rizik v tabulkách jsou pro zvýšení bezpečnosti mírně 

nadsazené. Příčiny a jejich míra rizika, četnost a kumulovaná četnost je uvedena v tabulce 

č. 6. Příčiny a míra rizika jsou graficky vyjádřeny na obrázku č. 15.  

Tabulka 5 – Výčet jednotlivých rizik 

  Jednotlivá rizika R 
Četnost 

(%) K.čet.(%) 
1 Vniknutí do budovy 75 9,9 9,9 
2 Překonání oken 64 8,5 18,4 
3 Sabotáž EZS 64 8,5 26,9 
4 Překonání dveří 60 7,9 34,8 
5 Přepadení muzea 50 6,6 41,4 
6 Překonání zámku 50 6,6 48,0 
7 Spolupráce zaměstnanců s pachatelem 48 6,3 54,4 
8 Vniknutí do budovy přes střešní plášť 48 6,3 60,7 
9 Narušení inženýrských sítí 48 6,3 67,1 
10 Chyba zaměstnance 36 4,8 71,8 
11 Umístění bomby 30 4,0 75,8 
12 Požár nebo výbuch v objektu 30 4,0 79,8 
13 Úmyslné vypnutí proudu 27 3,6 83,3 
14 Porucha EZS 24 3,2 86,5 
15 Krádež uměleckých předmětů 18 2,4 88,9 
16 Krádež hotovosti 18 2,4 91,3 
17 Neukázněný návštěvník 12 1,6 92,9 
18 Neoprávněný vstup do neveřejných prostor 12 1,6 94,4 
19 Napadení zaměstnanců 12 1,6 96,0 
20 Umístění podezřelého předmětu 12 1,6 97,6 
21 Výpadek elektrického proudu 10 1,3 98,9 
22 Podezřelá osoba 8 1,1 100,0 
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Obrázek 9 - Graf závažnosti rizik 

Podle hodnoty rizikového čísla jsou pak určena nutná opatření k zabránění vzniku 

problému. Výsledky hodnocení se zaznamenávají do formuláře FMEA. Analýzu je nutno 

aktualizovat při každé zásadní změně procesu nebo změně podmínek, za nichž daný proces 

funguje, minimálně však jednou ročně. 

Ke správnému vyhodnocení analýzy byla použita Paterova analýza a Lorenzova křivka 

kumulativních četností (viz. obrázek č.15). V oblasti bezpečnosti vychází analýza z hypotézy, 

že za 80% problémů stojí 20% příčin, nebo naopak 20% úsilí vloženého do oblasti 

bezpečnosti, přinese 80% žádaného efektu. Poukazuje nám, na jaké příčiny se máme zaměřit 

a minimalizovat jejich riziko. Nejdůležitější rizika, na která se musíme zaměřit jsou označena 

červeně v tabulce č. 6. 
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Obrázek 10 - Paretova analýza 

5.3 Vyhodnocení výsledků analýz 

Pomocí Išakova digramu a analýzy FMEA v kombinaci s Paretovou metodou jsem 

získal přehled o slabých místech v zabezpečení muzea. Nejdříve jsem určil prostřednictvím 

Išakova diagramu rizika která představují nebezpečí pro muzea. Poté pomocí metody FMEA 

jsem určil nejzávažnější rizika, kterými je nutno se zabývat. Největší nebezpečí pro muzeum 

reprezentují tato rizika: vniknutí do budovy, překonání oken, sabotáž EZS, překonání dveří, 

přepadení muzea, překonání zámku, spolupráce zaměstnanců s pachatelem, vniknutí do 

budovy přes střešní plášť, narušení inženýrských sítí, umístění bomby, požár nebo výbuch 

v objektu. K eliminaci těchto rizik je potřeba přijmout příslušná bezpečnostní opatření. 

Provedené analýzy ukazují na nutnost zabezpečení muzea nejen pomocí klasických a 

technických prostředků, ale i na nutnost správného výběru a prověření zaměstnanců. Jelikož 

navrhuji kompletně nový bezpečnostní systém muzea a nenavazuji na předchozí zabezpečení 

budovy, zaměřil jsem se na provedení příslušných opatření v kapitole č. 6 zabezpečení 

ochrany muzea.  
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6 Zabezpečení ochrany muzea 

Technické zabezpečení objektů kulturních zařízení vychází z platných norem a zákonů 

z oblasti ochrany objektu, které byli výše uvedeny. Dále se vychází ze zákonu a prováděcí 

vyhlášky o ochraně sbírek muzejní povahy. 

V mé bakalářské práci jsem si zvolil ochranu fiktivního objektu muzea umístěného 

v centru Ostravy. 

6.1 Popis objektu muzea 

Budova muzea je situována v městské zástavbě. Jedná se o zděnou budovu o rozloze 

390 m2. Před přední a pravou částí budovy se nachází komunikace s parkovištěm. Levá část 

budovy přilehá k sousednímu objektu. Zadní část budovy ústí do dvora. Převážná část budovy 

je dvoupodlažní, jen část objektu nad první výstavní síní je jednopodlažní. 

Hlavní vchodové dveře jsou prosklené otočné a jsou určené pro návštěvníky muzea.   

Vchod pro zaměstnance je ze dvora. Poslední vchod je pro obyvatele druhého nadzemního 

patra budovy a je stavebně oddělen od ostatních částí budovy.  

První nadzemní podlaží je využíváno pro potřeby muzea. Jeho součástí jsou dvě 

výstavní síně, hala sloužící též jako výstavní síň, prostory pro zaměstnance, sociální zařízení, 

chodby a schodiště. V obvodovém plášti tohoto podlaží jsou celkem tři vchody a 20 

prosklených otvorů. 

V hale jsou umístěny fotografie a kresby dokumentující vznik a vývoj města Ostrava. 

Další dvě výstavní síně jsou určeny pro krátkodobé expozice. Nyní je v obou síních umístěna 

výstava „1000 let zlata Inků“. Výstava představuje nejkrásnější nálezy zlata z Muzea zlata 

v Limě. Jedná se o poháry, masky, náušnice, šperky a pamětní dary. Vystavené předměty mají 

vysokou historickou hodnotu a byly prohlášeny za světové kulturní dědictví. Výstava je 

doplněna kresbami a výkladem, který na základě historických pramenů popíše, války mezi 

Inky a Španěly a kolik krve muselo být prolito kvůli zlatu. 

V druhém nadzemním podlaží jsou dva luxusní byty. První byt obsahuje tři pokoje, 

kuchyň, koupelnu, sociální zařízení a několik menších místností. Druhý byt má tři pokoje, 

jídelnu, kuchyň, koupelnu, sociální zařízení, několik menší místností a balkón. Vchody obou 

bytů jsou vyvedeny na schodiště.  



 34 

6.2 Návrh zabezpečení 

Návrh zabezpečení budovy muzea musí vycházet z provedeného ideového projektu 

jejího zabezpečení, tomu předchází ekonomický rozpočet. Ideový projekt vychází z platných 

legislativních ustanovení a optimální nabídky zabezpečovacího zařízení. Posuzuje se jak 

z hlediska ceny tak účelnosti a kvality. 

Muzeum navrhuji chránit prvky ochrany, které spadají do třetí  stupně zabezpečení-

střední až vysoké riziko(viz. příloha č.1). Druhé nadzemní patro, kde se nacházejí byty, 

doporučuji zabezpečit bezdrátovým zabezpečovacím systém a zabezpečovacími prvky, které 

náleží do prvního stupně zabezpečení-nízké riziko(viz. příloha č.2). 

6.2.1 Klasická ochrana 

Jako hlavní vchodové dveře navrhuji otočné dveře Autosec od firmy Gunnebo. Jedná 

se o bezpečností dveře s vysokou spolehlivostí neoprávněného vniknutí. Jsou vybaveny 

infračervenými senzory, které jsou umístěny ve stropě. Vyznačují se hladkou 

provozuschopností s vysokou kapacitou počtu průchodů osob bez jakéhokoliv snížení 

bezpečnosti. 

 

Obrázek 11 - Bezpečnostní otočné dveře Autosec 

Vedlejší vstup pro zaměstnance bych navrhoval osadit bezpečnostními dvoukřídlými 

dveřmi typu PBX80 od stejné firmy, které jsou odolné vůči střelbě a vloupání. Odolnost vůči 

vloupání zalištuje 30 mm šířka polodrážky spolu s výplní. Dveře mají vynikající odolnost 

dokonce i proti mechanice, která dokáže vyvinout značně velké síly při ohybu, prudkých 

nárazech nebo drcení. Dveře jsou testovány podle CNPP, jsou certifikovány na nejvyšší 

úrovně odolnosti proti násilnému vniknutí třídami B a B+ podle normy NFP 20-551, které by 

podle normy ČSN 33 4590 spadali do stupně 3. 
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Vstup pro obyvatele druhého nadzemního patra bych osadil dveřmi se zpevněným 

dveřním křídlem ocelovým plechem o tloušťce cca 1mm, to je činní odolnější proti průrazu 

nebo proříznutí z vnitřní strany. Dále bych je osadil bezpečnostním dveřním kováním 

a bezpečnostními zámky. Tyto požadavky splňují třeba bezpečnostní protipožární dveře 

Sherlock typ K2/2R. 

Všechny okenní a prosklené otvory navrhuji zasklít bezpečnostními vrstvenými skly 

odolnými proti násilnému vniknutí. Vyrábí se plošným spojení dvou nebo více vrstev  skla 

float s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyrálové fólie. Sklo je schopno klást odpor 

násilným a opakovaným nárazům ocelovou koulí, dlažební kostkou, sekerou, dřevěným 

hranolem, lešenářskou tyčí atd.(viz. tab. č.1). Dojde- li k rozbití skla, ulpí střepy na fólii, čímž 

se minimalizuje zranění osob v důsledku zločineckého, teroristického nebo náhodného útoku.  

Tabulka 6 - Možné odolnosti bezpečnostních skel proti násilnému vniknutí 

 

Průřezová plocha vstupních větracích otvorů nemá přesahovat rozměry 0,09 m2. Vstup 

větracích otvorů musí být zajištěn proti vhození nebezpečné látky do větracího potrubí, které 

by mohly být nebezpečné pro zaměstnance a návštěvníky muzea. Proto doporučuji tyto otvory 

zabezpečit ocelovým sítem. 

6.2.2 Režimová ochrana 

Muzeum je otevřeno všechny dny v týdnu až na pondělí od 10 do 18 hodin. V muzeu 

je zaměstnáno celkem 8 zaměstnanců: ředitel muzea, správce sbírky, kurátor sbírky, správce 

objektu, dva průvodci muzeem, strážný a uklizečka. Všichni zaměstnanci budou pravidelně 

školeni v oblasti bezpečnosti objektu a to minimálně jednou ročně. Školení jsou jednou z částí 

posílení bezpečnostního vědomí zaměstnanců.  

Pro provoz muzea navrhuji systém generálního klíče. Generální klíč od vnitřních 

prostor bude mít k dispozici jen správce objektu a uklizečka. Závazky vyplívající z režimu 

generálního klíče budou mít zaměstnanci muzea v popisu práce. Jeden generální klíč bude 

umístěn jako náhradní v místnosti zaměstnanců v samostatné skřínce vybavené kódovým 

zámkem se záznamem otevření. Tak bude zabezpečena evidence o jeho převzetí. Každý ze 
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zaměstnanců bude mít přidělen svůj soukromý kód, který bude sloužit k odblokování a 

zablokování systému EZS.   

6.2.3 Fyzická ochrana 

V pracovní době bude přítomen v hale muzea jeden strážný. Strážný je pracovník 

bezpečnostní služby najímaný vedením muzea ke zvýšení ochrany. Bezpečnostní pracovník 

dohlíží nad příchodem a odchodem návštěvníků,  kontroluje pohyb a chování podezřelých 

osob a má v případě potřeby provést bezprostřední  zásah směřující k odvracení nebezpečí či 

ohrožení a provést bezprostřední opatření k odvrácení či snížení následků škod.  

V mimo pracovní dobu není přítomna fyzická ostraha. Fyzická ochrana je realizována 

přes PCO. V případě narušení objektu je vyslána na místo zásahová jednotka.  

6.2.4 Technická ochrana 

Objekt muzea navrhuji zabezpečit elektronickým zabezpečovacím systém 

a elektronickým požárním systémem. Oba tyto systémy budou napojeny na pult centrální 

ochrany.  

Jako EZS navrhuji budovy vybavit ústřednou EZS GalaxyGD-48, který je vybaven 

prvky zajištující ochranu ve stupni 3 podle ČSN EN 50131-1. Ústředna má možnost napojení 

až 16 smyček a je vybavena rádiovým přijímačem, který umožňuje až 32 bezdrátových 

detektorů a současně 30 rádiových ovladačů. Dále je ústřednu možno vybavit klávesnicí 

s LCD displejem a vestavěnou čtečkou bezdotykových karet, audio příposlechem který 

umožňuje pracovníkům PCO, v době po doručení poplachové zprávy, hlasový příposlech z 

nejbližšího mikrofonu k místu napadení. Ústřednu můžeme dále vybavit rozšiřujícími 

moduly, moduly komunikace, funkcemi kontroly vstupu a docházky, přehledovým tablem, 

inteligentním zdrojem atd. 

Místnost pro zaměstnance a kancelář ředitele bych navrhoval vybavit tísňovým 

hlásičem. Všechny důležité místnosti bych doporučil opatřit autonomní akustickou a optickou 

signalizací. Jako venkovní poplachové hlásiče bych zvolil dvě venkovní sirény s majákem, 

dvojitým krytem, ochranou proti zapěnění a vlastním akumulátorem. První sirénu bych 

umístil před hlavní vstup do muzea. Druhá siréna by byla skryta na druhé straně objektu.  

Zabezpečení muzea pomocí technické ochrany podle prostorového zaměření: 

1. Obvodová ochrana  
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Díky umístění budovy v městské zástavbě není vhodné tuto ochranu zajišťovat.  

2. Plášťová ochrana 

Všechny vchody a otevíratelná okna navrhuji vybavit magnetickými kontakty se 

zvýšenou ochranou proti překonání pomocí cizího magnetu a obsahující sabotážní smyčku 

(tamper).  

Dále navrhuji všechny skleněné otvory chránit pomocí pasivních bezkontaktních čidel 

rozbití skla. Zvolil bych vícepásmová akustická čidla rozbití skla. Tyto čidla nevyhodnocují 

vlnění v tělese skla, ale následný akustický efekt při tříštění skla, jenž je naprosto 

charakteristický. Vyhodnocují přítomnost zvuku ve více částech zvukového spektra, čímž 

snižují možnost vyhodnocení podobných zvuků, a tím vyvolání falešných poplachů. 

3. Prostorová ochrana 

Všechny prostory kde se nacházejí umělecké sbírky doporučují chránit duálními 

detektory s dvěmi PIR a s dvěmi WM kanály, s dosahem 25 m, s charakteristikou typu vějíř, 

vybavenými poplachovou/sabotážní smyčkou a antimaskingem.  

 

 Obrázek 12 - Duální čidlo PIR + MW od firmy RISCO  spadající do stupně zabezpečení 3 

Ostatní prostory navrhuji zabezpečit PIR detektory. Vybavené zrcadlovou optikou, 

antimaskingem, tamperem a vyzařovací charakteristikou typu vějíř. 

4. Předmětová ochrana 

Všechny vitríny navrhuji chránit proti rozbití skla pomocí vícepáskových akustických 

čidel rozbití skla a proti nedovolenému otevření vitríny pomocí magnetických kontaktů. 

Trezor doporučuji chránit otřesovým čidlem a magnetickým kontaktem otevření. 

Obrazy, kresby a umělecké fotografie doporučuji zabezpečit pomocí závěsových 

adresovatelných čidel. Hlídaný předmět je zavěšen tenkým nerezovým drátkem na hák 

závěsového čidla. Podle nastavené citlivosti se vyhodnocují velmi malé pohyby střeženého 
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předmětu, pokus o sejmutí hlídaného předmětu, nebo pouze dotyk. Čidlo předává 

z vyhodnocovací jednotky všechny údaje o čidle, které vyvolalo poplach. Vyhodnocovací 

jednotka shromažduje údaje od jednotlivých detektorů tím způsobem, že postupně vyzívá 

jedno čidlo po druhém k odeslání dat. Výzva je představována dotazem na určité výrobní číslo 

čidla.  

                   

Obrázek 13 – Závěsové čidla Ladon a Vincent van Gogh [16] 

     Pro zabezpečení rozměrných obrazů v galerii navrhuji polohová čidla. Čidlo snímá 

pomocí mechanického kontaktu pohyb plátna obrazu, a pokud se plátno vzdálí nebo přiblíží 

z nastavené polohy, je tato změna vyhodnocena elektronikou čidla a je vyhlášen poplach. 

Polohové čidlo reaguje na pokus o sejmutí obrazu, na pokus vyříznutí plátna a na pokus 

o vyřazení čidla z provozu. Čidlo nemá žádný sabotážní kontakt umožňující signalizovat 

pokus o demontáž, protože při správné instalaci je čidlo nepřístupné a je zcela skryto za 

střeženým předmětem.    

         

Obrázek 14 - Polohové čidlo Rafael[16] 

Pomocí váhových čidel doporučuji chránit sošky, vázy, číše apod. Detektor se 

umísťuje pod střežený předmět, který na něm spočívá. Čidlo zaznamenává hmotnost 

střeženého předmětu a vyhodnocuje její změnu. Reaguje jak na snížení hmotnosti, tak na 

zvýšení hmotnosti.  

 

Obrázek 15 - Váhové čidlo Michelangelo[16] 



 39 

7 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na bezpečnostní rizika a řešení problematiky 

bezpečnosti objektu muzea pomocí technických prostředků ochrany. Řešil jsem problém 

ochrany objektu muzea a pokusil jsem se najít řešení jakým způsobem snížit rizika související 

s ochranou objektu. 

Neexistuje ani jeden systém zabezpečení, který by zajistil absolutní ochranu objektu, 

jelikož každý systém může být překonán. Všechny systémy jsou ovládány a řízeny lidmi, 

u kterých může dojít k pochybení, vyzrazení přístupových kódů, spolupráce s pachatelem atd. 

Dále záleží na schopnostech a prostředcích, kterými mohou disponovat případní pachatelé. 

Pokud jsou dostatečně schopní a jsou dostatečně vybaveni může dojít k prolomení 

zabezpečení objektu. Snahou je toto narušení ochrany detekovat a předat informaci na PCO, 

zpomalit postup pachatele do příjezdu zásahové skupiny.  

V této práci jsem chtěl poukázat na existující způsoby zabezpečení objektů a důležitost 

jejich vzájemné kombinace. Popsal jsem zde obecnou identifikaci rizik a projektování 

zabezpečovacích systémů. Dále jsem popsal právní předpisy a technické normy vztahující se 

k ochraně objektu muzea.  

Poté jsem se zaměřil na objekt muzea. Popsal jeho umístění a stavební charakteristiku. 

Provedl jsem analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik pomocí Išakova diagramu a 

analýzy FMEA na jejímž základě jsem se snažil navrhnout optimální řešení zabezpečení 

objektu muzea.  Snažil jsem navrhnout vhodný systém EZS doplněný mechanickým 

zábranným systém a vhodně skloubený s režimovou ochranou.  

Závěrem lze konstatovat, že k ochraně objektu nelze přistupovat komplexně. Při 

projektování ochrany objektu musíme vždy vycházet z požadavků zadavatele a z právních 

předpisů a technických norem. 

S vývojem nových technologií je nutné modernizovat stávající zabezpečovací systém 

tak, aby jeho účinnost byla maximální v závislosti na finančních možnostech zadavatele. 
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