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ANOTACE 

LOKOČ, M. Zabezpečení objektu transformovny prostředky technické ochrany objektů. 

Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2012. 

Autor se ve své práci zabývá analýzou slabých míst v zabezpečení transformovny a na 

základě výsledků provedené analýzy návrhem na jeho zlepšení. Úvodní část se zabývá 

právními předpisy související s problematikou ochrany objektů. Práce dále popisuje současný 

stav zabezpečení a z analýzy zjištěná slabá místa zabezpečení. Popisuje zlepšení ochrany ve 

třech variantách s cenovou kalkulací a zvolení nejvhodnější varianty s ohledem na  princip 

„Alara-Riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika“. Pro některé firmy by tato práce 

mohla být částečnou inspirací, jakým způsobem můžou být napadeny transformovny a jakým 

způsobem, za jakou cenu se to dá minimalizovat na přijatelnou mez. 

 

Klíčová slova: analýza rizika, minimalizace rizika, zabezpečení, mechanické zabezpečovací 
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ANNOTATION 

LOKOČ, M. Securing the building transformer means of technical protection of objects. 

Diploma thesis. Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, Fakulty of safety engineering, 

2012. 

The author in his work deals with analysis of security vulnerabilities in the transformer and 

the results of the analysis of a proposal for its improvement. The introductory part deals with 

legislation related to issues of objects. The work also describes the current state of security on 

the analysis of identified vulnerabilities. Describes improve protection in three variants with a 

price calculation and select the best solution with regard to the principle of "Alarm risks need 

to be reduced up to a level where the costs become disproportionate risk reduction compared 

with the limited risk." For some companies, this work could be a partial inspiration for how 

the transformer can be attacked and how, at what price it can be minimized to an acceptable 

level. 

 

Keywords:  risk analysis, risk minimization, security, mechanical security systems, electronic 

security systems, FMEA, the method of correlation 
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Úvod  

Z historického hlediska je ochrana jedním z tradičních oborů lidské činnosti. Prvky klasické  

i fyzické ochrany jsou doloženy už v ranném středověku a jejich účel se dodnes nezměnil 

„vždy měly a mají za úkol chránit lidské životy a majetek“15. Mechanická ochrana objektů 

a majetků je stará jako lidstvo samo. Stavby plotů kolem osad, hradeb, příkopů, 

nepředstavovaly nic jiného než zřizování mechanických zábranných systémů k ochraně 

a bezpečnosti proti útoku a napadení nepřítelem, zabezpečení zdraví, života a majetku 

obyvatel. Již první zmínky o používání zámků a klíčů pochází ze starého Egypta, které byly 

ze začátku  celodřevěné. Převratem ve vývoji uzamykacích mechanismů byl rok 1778, kdy 

Angličan Robert Barron použil dvě páky (stavítka). Potom už docházelo jen ke zdokonalování 

nejen mechanických, ale i elektronických a dalších zabezpečovacích systémů, které se 

používají nyní.[17]  

V této práci jsou popsány předpisy s kterými se v oblasti fyzické ochrany pracuje, jaké druhy 

ochrany vlastně případné technické parametry a fyzikální vlastnosti bezpečnostních prvků 

používaných k zabezpečení objektů. Dále jsem se trochu dotknul teorie elektrizačních soustav 

a popsal co to je vlastně transformovna a k čemu slouží. Praktická část práce se skládá 

z popsání objektu zabezpečení současnými prostředky. Dále byla provedena kvalitativní 

a kvantitativní analýza hodnocení bezpečnostních rizik, které danému objektu transformovny 

hrozí. Snažil jsem se analyzovat slabá místa v systému zabezpečení, zohlednit všechny 

aspekty, které jsou pro správné zabezpečení celého areálu důležité a navrhnout taková 

opatření bezpečnostního systému, která přispějí  k většímu zajištění a navrhnout 3 varianty 

zabezpečení, jak z technického, tak finančního hlediska. Objekt společných provozů a skladu 

byl uměle vytvořen z dostupných materiálů a nasimulován do jedné transformovny v okolí 

mého bydliště z důvodu špatné dostupnosti k takovým materiálům. Snažil jsem se navrhnout 

optimální zabezpečení transformovny, které by mělo zajistil dostatečnou ochranu objektu 

proti neoprávněnému vniknutí pachatele a minimalizovat případné škody na objektu. Byl 

použit princip Alara „Riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení 

rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika“. Tedy výsledná cena 

zabezpečení se uplatňuje 10-15 % z ceny chráněných aktiv. 

 

                                                 
15 

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: II. díl- Elektrické zabezpečovací systémy II. Praha 2005, 229 s. ISBN 
80-7251-189-0. 
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Cílem práce bylo,  za využití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik zjistit a popsat 

aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu transformovny a na základě teoretických 

znalostí a praktických poznatků navrhnout několik variant inovativního řešení ochrany tohoto 

objektu se zaměřením na investiční náklady a kvalitu zabezpečení. 

 

Rešerše 

Ščurek, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: 

Ostrava 2009, 115 str. Skriptum je zaměřeno na problematiku ochrany letiště. Obsahuje 

právní předpisy civilního letectví, řešení letiště z kapacitního a projekčního hlediska a jakým 

způsobem může být ohroženo. V textu jsou podrobně popsány vybrané metody analýzy rizik 

a aplikovány na ochranu letiště. V závěru je navržena optimalizace bezpečnostního systému 

letiště.  

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: I. díl.-Mechanické zábranné systémy . Praha 2000, 150 

s. ISBN 80-7251-046-0. Jsou zde popsány typy mechanických zabezpečovacích systémů, 

jejich druhy, principy, výpočet průlomové odolnosti a další poznatky z klasické ochrany 

objektů, předmětů a přepravy peněz a cenností.  

 

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

2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. Jsou zde popsány typy elektrických zabezpečovacích 

systémů jejich principy a praktické využití, také informace o projektování zabezpečovacích 

zařízeních a informace o doplňkových zařízeních a činnostech spojených s ochranou objektu a 

majetku.  

 

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: III. Díl- Ostatní zabezpečovací systémy. Praha 2006, 

246 s. ISBN 80-7251-235-8. Učební text navazuje na předchozí díly a obsahuje soubor 

informací o ochraně automobilů, integrované ochraně zboží a knihovního fondu, přístupových 

a televizních systémech a o prvcích elektrické požární signalizace. 

 

Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. MV ČR, odbor prevence kriminality. 

Praha 1997, 159 s. ISBN 80-85821-48-6. Kniha popisuje trestně právní aktivity, sociální 

aspekty preventivních aktivit a praktické přístupy k prevenci kriminality a jejich hodnocení. 

Dále pojednává o postupu v podmínkách České republiky při uskutečňování preventivních 

aktivit na místní úrovni, kriminalistickou analýzou lokality.  
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Brabec, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public History. Praha 2001, 400 s. 

ISBN 80-86445-04-06. Kniha se zabývá problematikou bezpečnosti a prevence kriminality, 

ochranou majetku a osob, problematikou soukromých detektivních služeb, právními aspekty 

detektivních činností, informační bezpečností z hlediska přístupu a ochrany, konkurenčním 

zpravodajstvím a v poslední části se zabývá Obecní policií, jejich působnosti, oprávněním. 

 

Paták, J. a kol.: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality. Nakladatelství Armex 

Praha. Praha 2000, 117 s. ISBN 80-86244-13-X. Kniha má dvě části, část A a část B. Část A 

se zabývá mechanickým zabezpečením, elektronickými bezpečnostními systémy a  jejich 

rozdělením, druhy, použitím a dalšími bezpečnostními systémy. Část B je zaměřena na 

kontrolou přístupu, přístupové systémy např. (bezkontaktní, biometrické), zapojením 

a provozem, přenosem a analýzou dat.   

 

Lukáš, L. a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Nakladatelství Radim 

Bačuvčík-VeRBuM Zlín. Zlín 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha zahrnuje velkou 

část informací týkajících se ochrany objektů. Obsahuje druhy detektorů, jejich fyzikální 

principy, elektronické bezpečnostní systémy a jejich inovace, projektování bezpečnostních 

systémů, analýzy, bezpečnostní posouzení objektu, právní aspekty v oblasti ochrany objektu. 
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1 Zákony a předpisy v oblasti ochrany objektů 

Jsou zde uvedeny právní předpisy a normy, které se používají a nebo částečně souvisí 

s bezpečností a zabezpečením objektů. 

1.1 Právní předpisy 
 
Ústava České republiky 1/1993 

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou  nejvýše postavené zákon 

v České republice a ostatní zákony musí být s nimi v souladu. Byla přijata Českou národní 

radou dne 16. prosince 1992 a vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 1/1993 

Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabyla dne 1. ledna 

1993. Text je rozdělen do preambule a osmi hlav o 113 článcích. Stanovuje výkon pomocí 

orgánů moci zákonodárné, výkonné, soudní, kontrolní. [21]  

 

Listina základních práv a svobod 2/1993 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a byla vyhlášena ve 

Sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 2/1993 Sb. Tato listina je deklarací základních 

lidských práv a svobod, které jsou označeny jako nezanedbatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.  Jejich omezení je možné pouze na základě zákona. [22]  

 

Občanský zákoník  40/1964  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů upravuje zejména 

ochranu osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví, majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem a vztahy vyplývající z práva na 

ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. [23]  

 

Trestní zákon 40/2009 

Trestní zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů jako zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů platný od 1.1.2010. Vymezuje, která společensky závadná jednaní jsou trestnými 

činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty, sankce lze za jejich spáchání 

uložit. Je rozdělen na obecnou a zvláštní část. Obecná část obsahuje ustanovení, která jsou 

společná všem či více trestným činům, zvláštní část obsahuje katalog trestných činů. 

§ 28 Krajní nouze 



  5 

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

trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

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

hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem. 

§ 205 Krádež 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, … [24] 

 

Trestní řád 141/1961 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů upravuje normy trestního 

řízení, vymezuje postup a činnosti orgánů činných v trestním řízení při zajišťování trestných 

činů, jejich pachatelů. Tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle 

zákona spravedlivě potrestáni. 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé 

(2) 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 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. [27]  

 

Zákon o přestupcích 200/1990 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Orgány státní správy 

a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné 
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právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů. Dbají zejména o to, aby občané neztěžovali 

plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití. Zabývá se 

přestupkovým řízením, stanovuje podmínky odpovědnosti za spáchání přestupku a sankce. 

[28]  

 

Zákoník práce 262/2006 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, upravuje pracovněprávní 

vztahy, uvádí povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí §101, §102. Dále je zaměstnavatel neustále povinen 

kontrolovat dodržování nařízení a to zahrnuje také kontrolu vnášení alkoholu a návykových 

látek na pracoviště a to umožňuje bezpečnostní službě, kterou zaměstnavatel pověřil,  

prohlídku zaměstnanců, zda tyto látky nevnášejí na pracoviště, případně jiné předměty 

ohrožující bezpečnost, zamezení krádeží v objektu vynášením ukradených věcí či materiálu. 

[29]  

 

Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a nakládání s nimi. [25]  

1.2 Vyhlášky o bezpečnosti  
 
Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace 16/2009 

Vyhláška č.16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby 

soukromého detektiva, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3 Technické normy  
 
Elektromagnetická kompatibilita 

ČSN EN 50130-4 - Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma 

skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích 

systémů a systémů přivolání pomoci. 

 

Metody zkoušek vlivu prostředí 

ČSN EN 50130-5 - Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí, 04/2001 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS - EZS) 
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ČSN EN 50131-1- Poplachové systémy- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy-Část 1: 

Systémové požadavky. 

ČSN CLC/TS 50131-2-2 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 2-2: 

Požadavky na pasivní infračervené detektory. 

ČSN CLC/TS 50131-2-3 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 2-3: 

Požadavky na mikrovlnné detektory. 

ČSN CLC/TS 50131-2-4 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 2-4: 

Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. 

ČSN CLC/TS 50131-2-5 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 2-5: 

Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory. 

ČSN CLC/TS 50131-2-6 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 2-6: 

Požadavky na kontakty otevření (magnetické). 

ČSN CLC/TS 50131-3 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 3: 

Ústředny. 

ČSN EN 50131-5-3 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 5-3: 

Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. 

ČSN CLC/TS 50131-4 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 4: Výstražná zařízení. 

ČSN EN 50131-6- Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 6: Napájecí 

zdroje. 

ČSN CLC/TS 50131-7 - Poplachové systémy- Elektrické zabezpečovací systémy-Část 7: 

Pokyny pro aplikace. 

TNI 33 4591-1 - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 1: Návrh EZS . 

TNI 33 4591-2 - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 2: Montáž EZS. 

TNI 33 4591-3 - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 3: Prohlídky a funkční zkoušky 

EZS, revize elektrické instalace EZS. 

 

CCTV sledovací systémy 

ČSN EN 50132-2-1 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Černobílé kamery. 

ČSN EN 50132-4-1 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 4-1: Černobílé monitory. 

ČSN EN 50132-5 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systém pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu. 
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ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

 

Systémy kontroly vstupů 

ČSN EN 50133-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. 

ČSN EN 50133-2-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty. 

ČSN EN 50133-7 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

 

Systémy přivolání pomoci 

ČSN CLC/TS 50134-7 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny 

pro aplikace. 

ČSN EN 50134-1 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové 

požadavky. 

ČSN EN 50134-2 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační 

zařízení. 

ČSN EN 50134-3 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka 

a kontrolér. 

ČSN EN 50134-5 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení 

a komunikace. 

 

Poplachové přenosové systémy (PPS) 

ČSN CLC/TS 50136-4 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech. 

ČSN CLC/TS 50136-7 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - 

Část 7: Pokyny pro aplikace. 

ČSN EN 50136-1-1 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 

ČSN EN 50136-1-2 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty. 
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ČSN EN 50136-1-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívající veřejnou komutovanou 

telefonní síť. 

ČSN EN 50136-1-4 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

1-4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou 

telefonní síť. 

ČSN EN 50136-2-1 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. 

ČSN EN 50136-2-2 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty. 

ČSN EN 50136-2-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

2-3: Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou 

komutovanou telefonní síť. 

ČSN EN 50136-2-4 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 

2-4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou 

komutovanou telefonní síť. 

 

Kombinované a integrované systémy 

ČSN CLC/TS 50 398 - Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - 

Všeobecné požadavky. 

 

Úschovné objekty (trezory, trezorové dveře, ATM trezory, skříňové, komorové trezory, 

trezorové schránky) 

ČSN 91 6010 Úschovné objekty - Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání - 

Skříňové a komorové trezory. 

ČSN 91 6012 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností. 

ČSN EN 1047-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární 

odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. 

ČSN EN 1143-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory. 

ČSN EN 1143-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy. 
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ČSN EN 14450 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky. 

 

Stavební kování (zámky, dveřní uzávěry, kliky, štítky) 

ČSN EN 12209 - Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, 

střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody. 

ČSN EN 12320 - Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky 

a zkušební metody. 

ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření. 

ČSN EN 1303 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební 

metody. 

ČSN EN 179 - Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem - 

Požadavky a zkušební metody. 

ČSN EN 1906 - Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební 

metody. 

 

Zasklení 

ČSN EN 1063 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti střelám. 

ČSN EN 13541 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti výbuchovému tlaku. 

ČSN EN 356 - Sklo ve stavebnictví - bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti 

proti ručně vedenému útoku. 

 

Okna, dveře 

ČSN EN 12519 - Okna a dveře – Terminologie. 

ČSN P ENV 1627- Okna, dveře, uzávěry - odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a  

klasifikace. 

ČSN EN 13659 - Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky. 

ČSN EN 14600 - Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo 

kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace. 

 
Elektrické požární signalizace (EPS) 
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ČSN 34 2710 - Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. 

ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace. 

ČSN EN 54-1 - Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod  

ČSN EN 54-2 - Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna  

ČSN EN 54-3 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény 

ČSN EN 54-4 - Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj  

ČSN EN 54-5 - Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče  

ČSN EN 54-7 - Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové 

využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace  

ČSN EN 54-10 - Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče 

ČSN EN 54-11 - Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče 

ČSN EN 54-13 - Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility 

komponentů systému 

ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 

ČNI Pokyn ISO/IEC 73 - Management rizika – Slovník – Směrnice pro používání v normách 

ČSN EN 50518-1 - Dohledová a poplachová přijímací centra Část 1: Umístění a konstrukční 

požadavky 

TNI 010350 - Management rizik - Slovník (Pokyn 73) 

ČSN EN 15602 - Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie 

1.4 Pojmy používané v oblasti ochranou objektů  
 

PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - pojem používán v českém překladu 

normy ČSN EN 50131-1, místo zkratky EZS  

EZS (elektronický zabezpečovací systém) – se stále používá v souvisejících normách ČSN EN 

50131-2-2, ČSN EN 50131-2-3 … 

Bezpečnostní projekt -  objektové a fyzické bezpečnosti je dokument, který popisuje účelné 

uspořádání a používání technických prostředků (pasivní a aktivní prvky ochrany), fyzické 

ostrahy, režimových a organizačních opatření a disponibilních lidských zdrojů 

Bezpečnostní systém -  představuje souhrn činností a opatření, kterými subjekt zabezpečuje 

svou ochranu před působením hrozeb, které mohou negativně ovlivnit realizaci jeho životních 

a důležitých zájmů. 

Riziko -  je pravděpodobnosti (P) vzniku negativní události a velikosti jejích následků (N) 
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R = P x N 

Chráněný zájem - aktivum, splňující podmínky hranice revize, které je třeba chránit před 

odcizením, poškozením, zničením nebo před jiným způsobem narušení. 

Chráněný prostor - to je stavebně ohraničený nebo jinak vyznačen prostor uvnitř střeženého 

prostoru případně chráněného objektu, ve kterém se nachází chráněný zájem. 

Chráněný objekt - budova nebo stavební konstrukce ve které se nacházejí kromě chráněného 

prostoru další prostory jako například: kanceláře, spojovací chodby, vstupní haly, oddělení, 

schodiště, dílny, kabinety atd.. 

Hlídaný prostor - je prostor, jehož obvod vytváří perimetr (hranici) objektu. Perimetr objektu 

může představovat plášť chráněného objektu, prostoru nebo pasivní prvky ochrany jako jsou 

bariéry a stavební konstrukce, dělí se na zóny, přičemž jejich hranici tvoří většinou pasivní 

prvky ochrany (např. bariéry, stavební konstrukce, bezpečnostní uzávěry), nebo jde o fiktivní, 

účelově vyznačenou mez. Zóny mohou být vytvořeny na základě diference přístupových práv 

oprávněných osob (např. management, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, servisní 

organizace). 

Detekční zóna - je zóna, kde při neoprávněném vstupu nebo přechodu dochází k detekci 

pachatele s určitou pravděpodobností.  

Krajní detekční zónu představuje ta zóna, ve které jako první dochází k detekci pachatele.  

Aktivní zónu lze považovat tu zónu, kde všechny realizované aktivní a pasivní prvky ochrany 

plně vykonávají svou funkci. V opačném případě hovoříme o dočasně neaktivní zóně. Stav 

dočasně neaktivní zóny může nastat například z důvodu právě prováděného provozu. 

Procesní hledisko – ovlivněno lidským faktorem 

Strukturální hledisko  – ovlivněno technickým hlediskem 

2 Statistické údaje krádeží vloupáním pro Moravskoslezský kraj 

Pokud srovnáme statistiky mezi posledními čtyřmi roky zjistíme, že počet krádeží vloupání do 

objektů se nějak rapidně nezvyšuje ani nesnižuje. 

2.1  Srovnání policejních statistik mezi roky 2008, 2009, 2010, 2011 
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Statistiky krádeží vloupáním Moravskoslezský kraj
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Obrázek 1: Statistiky krádeže vloupáním pro Moravskoslezský kraj [vlastní] – pro zpracování 

použity údaje [9] 

 

Jak je z grafu patrné, počet objasněných kriminálních činů krádeží vloupáním je stále velmi 

nízký a proto je stále důležité dbát na dobře chráněné zabezpečené objekty, abychom předešli 

zbytečným škodám, poškození nebo zničení majetku. Instalace poplachových 

zabezpečovacích a tísňových  systémů (dále jen PZTS) vyvolává ještě pořád v podvědomí lidí 

jako luxusní nadstandard, ale mezi tím došlo ke značnému zdokonalení zabezpečovací 

techniky ve všech směrech a cenové dostupnosti nejen pro velké firmy, ale už i pro malé 

domácnosti, které se dají za již přijatelné peníze zabezpečit v poměru k aktivům, které mají 

chránit. 

3 Rozdělení základních druhy ochrany   

Zabezpečovací systém (neboli fyzickou ochranu) tvoří čtyři základní druhy ochrany:  

- klasickou ochranu  

- technickou ochranu  

- režimovou ochranu  

- fyzickou ostrahu  
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Obrázek 2: Proces poskytování ochrany  

 
Obr. Proces poskytování ochrany 

Chráněný zájem – něco co je třeba chránit (předmět, osobu, objekt) 

Oblast nebezpečí – veškerá rizika hrozící chráněnému zájmu, ať už jde o rizika kriminální 

nebo jiná (požár, havárie, přírodní pohromy atd.) 

Vnější vlivy – další jevy, které ostatní oblasti ovlivňují (počasí, osvětlení, pohyb osob, 

sociální vazby, flóra, fauna atd.) [18] 

3.1. Klasická ochrana 
Klasická ochrana představuje nejstarší typ ochrany, která tvoří základ každého 

zabezpečovacího systému, využívá mechanických zábranných systémů (dále jen MZS), které 

slouží k znemožnění nebo zpomalení vniknutí do objektu, odcizení čí zničení cenných 

předmětů nebo výrobků. Kategorizace a klasifikace MZS  se rozlišují na dva druhy 

bezpečnostních tříd BT a to pro: 

- úschovné objekty BT0-XIII (římskými číslicemi) 

- ostatní MZS BT1-6 (arabskými číslicemi) 

 

Mezi klasickou ochranu patří: 

- oplocení (drátěné, svařované, bezpečnostní, žiletkový a ostnatý drát, palisádové, brány) 

- vrcholové zábrany (pevné, s pevnými a otočnými hroty) 

- podhrabové překážky    

- turnikety 

- závory 

- bezpečnostní skla (tvrzená, vrstvená) 

- trezory (monolitické, panelové, kombinované 

- fólie 

- mříže (pevné, odnímatelné, otevírací, ocelové, duralové) 
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- bezpečnostní dveře (součástí jsou bezpečnostní zámky, bezpečnostní kování)  

3.1.1 Klasifikace zámků podle pyramida bezpečnosti: 

Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle 

normy ČSN P ENV 1627, která definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, 

vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá 

akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Systém certifikace výrobků dle 

pyramidy bezpečnosti akceptují všechny pojišťovny, které jsou členy České asociace 

pojišťoven. [17]  

 

 

Obrázek 3: Pyramida bezpečnosti dle ČSN P ENV 1627 

 

MZS dělíme na tři okruhy ochranných zón: 

- obvodová ochrana zajišťující bezpečnost kolem chráněného objektu (oplocení)  

- plášťová ochrana zabraňující narušení vstupních jednotek objektu  

- předmětová ochrana zabezpečující prostory nebo úschovná místa s penězi, cennostmi 

či utajovanými skutečnostmi [17] 

3.2 Technická ochrana  
Technická ochrana představuje nejspolehlivější a nejhůře překonatelné prvky ochrany 

objektů. Prvky technické ochrany velmi účinně doplňují klasickou ochranu a zvyšují 

efektivnost fyzické ochrany. Hlavní funkce spočívá ve velmi rychlé reakci detekčního prvku 

na změny v chráněném prostoru vyvolané pachatelem. [18]  

 

Do technické ochrany mimo jiné řadíme:  

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) v minulosti pod označením 

elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 

• systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV)  
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• systémy kontroly a řízení vstupu  

• tísňové systémy  

• systémy centralizované ochrany  

3.2.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)  

PZTS je soubor prvků schopných dálkově opticky a nebo akusticky signalizovat přítomnost, 

vstup nebo pokus o vstup narušitele do střeženého objektu nebo prostoru. [18]  

Skládá se z několika prvků viz. obrázek č. 4. Mohou být však kombinovány i s indikací jiných 

nebezpečí (tísňové hlášení při přepadení či zdravotních potížích obtížích, požární nebezpečí, 

únik plynu, zaplavení apod.). Podrobně tyto údaje uvádí normy ČSN 50 131-1 a ČSN 

CLC/TS 50 131-7. [8] 

 

 

Obrázek 4: Schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [18] 

 

Čidlo (detektor) je zařízení, které reaguje na fyzikální změny, které souvisí s narušením 

střeženého prostoru či objektu, vysílá poplachový signál nebo zprávu, kterou přijímá, 

zpracovává a realizuje ústředna. Ústředna rovněž umožňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. K přenosu informací z ústředny do místa signalizace, popřípadě opačným směrem 

slouží přenosové prostředky. Převedení předané informace na vhodný signál převádí 

signalizační zařízení. Součástí systému jsou také doplňková zařízení, která usnadňují ovládání 

systému nebo umožňují realizaci některé ze speciálních funkcí. [18] V současné době se pro 

komunikaci PZTS s poplachovým přijímacím centrem (dále jen PPC) používají spojení PSTN 

(pevnou telefonní sítí), GSM/GPRS (přenos dat pomocí GSM sítě v hovorovém pásmu, 

obdoba PSTN nebo se službou GPRS a SMS), rádiové spojení (využívá privátní radiovou síť , 

kontrolní zprávy každých 5s, nejrychlejší způsob přenosu), TCP/IP (Transmission kontrol 

Protocol/Internet Protocol, přenos pomocí LAN modulu v reálném čase přes internet, modul 

je kompatibilní s většinou ústředen, nevýhoda možnost výpadku spojení). Pro vytvoření 

kvalitní přenosové trasy se využívá kombinace dvou přenosových systémů, kdy např. 
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u přerušení internetu využívají levný GSM modul pro zálohový přenos informací. Již řada 

výrobců PZTS integruje GSM komunikátory přímo na základní desku ústředny pro 

nastavování a ovládání ústředny prostřednictvím mobilního telefonu. Koncový uživatel 

přestává bezpodmínečně potřebovat služby PPC a nechá si za velmi výhodných podmínek 

posílat zprávy z ústředny na mobilní telefon. Záleží potom na majiteli objektu, zdali se 

rozhodne pro využití služeb bezpečnostní agentury (PPC), která za určitý paušál garantuje 24 

hodinový dohled nad střeženým objektem, nebo úsporou finančních prostředků riskovat, že 

zpráva o vloupání nebo požáru přijde právě ve chvíli, kdy zrovna nebude mít telefon u sebe, 

nebude dobrý signál, případně dojde baterie v mobilu. [8] 

 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení chráněného objektu4 

 
Poznámka: Ve všech stupních zabezpečení termín „vetřelec“ zahrnuje i ostatní typy ohrožení 

(např. loupežné přepadení nebo pohrůžka fyzickým násilím, což může ovlivnit návrh PZTS. 

 

Stejně jako u klasické ochrany rozlišujeme u elektrických zabezpečovacích systém několik 

okruhů ochranných zón, kterými jsou:  

• obvodová (perimetrická) ochrana signalizující narušení prostoru kolem chráněného 

objektu  

                                                 
4 ČSN EN 50131-1. Poplachové systémy: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy-Část 1: Systémové 

požadavky. Český normalizační institut Praha: Praha 2011, 20s
. 

 



  18 

• plášťová ochrana signalizující narušení vstupu do objektu  

• prostorová ochrana signalizující narušení uvnitř objektu  

• předmětová ochrana signalizující přítomnost nepovolané osoby u chráněného předmětu  

• klíčová ochrana signalizující narušení klíčových míst objektu, tzn. míst předpokládaného 

pohybu nepovolané osoby v zájmovém prostoru. [18]  

 

Prvky obvodové (perimetrické) ochrany 

a) Pasivní čidla  

Plotová vibrační – k ochraně oplocených nemovitostí, instalační zóny až 1000 m, využívá 

elektromagnetického odrazu vlny ve vedení, vyhodnocuje je, tvořeno dvoudrátovou linkou 

s vibračními čidly 

Plotová tenzometrická – vyhodnocení tahové diference (napnutí, roztažení, přestřižení) drátu 

příslušným čidlem a převodem na elektrický signál 

Systém střežící drátěnou osnovu – reaguje na zkrat nebo přerušení izolovaných vodičů, 

tvořících signální osnovu, která je tvořena minimálně 4 a maximálně 20 vodiči (nejčastěji 

pozinkovaný žiletkový nebo ostnatý drát)  

Mikrofonní kabely – signál vede do vyhodnocovací jednotky a porovnává ho s klidovým 

stavem a při překročení prahové hodnoty je vyhodnocen poplach, systém po zdokonalení 

našel uplatnění u ochrany plotů 

Diferenciální tlaková čidla – pro detekci se používá tzv.kompenzační metoda, která spočívá 

v paralelním uložení dvojice pružných detekčních hadic  s roztečí 1-1,5 m v hloubce 25-30 

cm, hadice jsou natlakované, které přenášejí tlakové projevy z povrchu země k citlivým 

senzorům  

Seismická – převážně řešeny jako velmi citlivé mikrofony pod povrchem terénu, citlivé na 

půdní otřesy, jsou vzájemně propojeny, indikují pohyb, signál vyhodnocen ve vyhodnocovací 

jednotce, kde je porovnán s klidovým stavem 

Vláknově optické systémy – telekomunikační optické vlákno pro infračervenou (dále jen IR) 

oblast, v případě (přerušení, sešlápnutí, ohybu) vlákna dojde k lokalizaci, optické vlákno je 

nevodivé, lze použít ve výbušném prostředí, vodě, necitlivé na elektromagnetické rušení, 

obtížně se detekuje   

PIR (pasivní infračervená čidla) – snímá změny teploty narušitele vůči okolnímu prostředí, 

patří k nejrozšířenějším druhům čidel prostorové ochrany. U těchto čidel existuje celá řada 

výhod jako snadná montáž a seřízení, malá spotřeba elektrické energie, vysoká spolehlivost, 
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odolnost proti planým poplachům a možnost umístění více PIR čidel do jedné místnosti. PIR 

čidlo funguje na principu detekce spektra infračerveného záření, které vyzařuje narušitel, 

pomocí pyroelementu. Existuje více provedení PIR čidel a to s možností umístění na strop 

nebo na stěnu, nebo v kombinaci s jinými typy detektorů, součástí např. kamer (systému 

CCTV) a halogenových světel 

Infračervené termovizní detektory – využívají principu termovizní kamery, která snímá 

tepelné záření objektu i tepelné záření od nich odražené, na základě odlišného tepelného 

profilu objektu od pozadí vzniká tzv.tepelný obraz, který je elektronicky zpracován 

a zobrazen na televizní obrazovce   

b) Aktivní čidla 

štěrbinové kabely –  na principu radarové detekce, kdy detekuje pohyb pomocí neviditelného 

elektromagnetického pole zpravidla mezi dvěma štěrbinovými kabely, paralelně uloženými 

pod nebo nad povrchem země 

IR (infračervené) závory a bariéry – jsou jedním z nejrozšířenějších druhů vnějších čidel 

obvodové ochrany, jsou složeny z přijímače a vysílače. Pomocí generátoru a vhodného 

optického systému ze speciálních čoček (vysílač) vysílá kódovaný infračervený paprsek nebo 

skupinu paprsků směrem k přijímači. Pokud dojde k přerušení paprsku, dojde k vyhlášení 

poplachu. Infračervené závory mohou být navíc vybaveny detekčním prvkem, který upozorní 

na nedostatečnou funkci závory nebo vnitřním vyhříváním, aby nedocházelo k orosení optiky 

nebo nánosu vlhkosti či námrazy. Dosah venkovní infrazávory může dosahovat až 200 m. Při 

instalaci infrazávor a bariér je nutné dbát na kvalitu nosné konstrukce a upevnění, vychýlení 

o pouhý 1° znamená, posunutí paprsku mezi vysílačem a přijímačem o 35 cm. [18] 

AIR (aktivní infračervená čidla) – princip jeho činnosti spočívá ve vysílání paprsků v blízkém 

infračervenému pásmu cca 850 nm a příjem jejich odrazu. Rozdělení infračerveného  záření 

do jednotlivých aktivních sektorů je provedeno čočkovou optikou. Používá se často 

kombinace zrcadlové a Fresnelovy čočky, kdy Fresnelova zobrazuje prostor před čidlem 

a vhodně umístěným zrcadlem zase pod čidlem, proti podlezení. Pozn. Některá čidla 

infračervená, mikrovlnná, ultrazvuková jsou vybavena funkcí „antimasking“, která zamezuje 

překrytí čidla (přestříkáním aerosolovým přípravkem apod.) a tím nepropustí záření a tím je 

snížená detekční schopnost čidel. Ochrana antimaskingem spočívá ve vysílání paprsků do 

prostoru před čidlo a jeho následný příjem. Pokud dojde k překrytí je to aktivováno jako 

poplach. [18] 
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Tabulka 2: Vlnové délky části elektromagnetického spektra [18] 

 

 

Laserové závory – skládá se z vysílače a přijímače, vysílá laserový paprsek nebo více paprsků 

a v případě jeho přerušení detekují poplach. [18] 

 

Kombinované (duální) detektory – jedná se většinou o kombinace dvou čidel v jednom 

pouzdře dohromady, nejčastěji PIR – MW, kdy dochází k aplikaci dvou fyzikálních principů, 

které se výborně doplňují jak je vidět na tabulce č. 3  a tím dochází i ke snížení planých 

poplachů. [18] 

 

Tabulka 3: Znázornění citlivosti čidel pohybu na zdroje rušení [18] 

 

 

Dále mezi aktivní prvky obvodové (perimetrické) ochrany patří:   

laserové radiolokátory, mikrovlná čidla, dvojité mikrovlné detektory, kombinované 

(mikrovlné – infračervené) bariéry, kapacitní čidla, reflexní detektory dynamických změn 

elektrického pole.   

  

Prvky plášťové ochrany 

Používají se čidla kontaktní (mikrospínače, dveřní a přechodové kontakty, smykové kontakty, 

nášlapné kontakty, rozpěrné tyče, závěsné kontakty, koncové spínače, magnetické kontakty), 
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destrukční (poplachové fólie-tapety-skla, fóliové polepy, vodičové sítě a zátarasy, 

světlovodné zábranné sítě), destrukčních projevů (čidla otřesová s mechanickým měničem, 

čidla na ochranu skleněných ploch, mikrofonní kabely, mechanické zábrany s detekcí 

narušení), tlaková akustická, bariérová 

Magnetické kontakty - používají se pro detekci otevření přístupových cest do objektu. Tento 

systém je založen na principu jazýčkového kontaktu, který je spínán magnetickým polem 

permanentního magnetu. Magnet, většinou zmagnetizovaný váleček z feritu, se montuje na 

pohyblivou část a jazýčkový kontakt na pevnou část okna či dveří. Při otevření se kontakt buď 

rozepne nebo sepne a dojde k vyhlášení poplachu. Magnetické kontakty se vyrábějí v různých 

provedeních, která se liší úrovní odolnosti proti překonání a způsobem montáže. Pro střední 

až vysoká rizika jsou magnetické kontakty doplněny o ochranu proti překonání pomocí cizího 

magnetu. Pokud dojde k přiložení cizího magnetu je automaticky vyhlášen poplach. [18]  

 

Prvky prostorová ochrana signalizující narušení uvnitř objektu  

Používají se VKV čidla, MW (mikrovlná), Ultrazvuková, PIR, AIR, kombinovaná (duální)  

 

 

Obrázek 5: Spektrum elektromagnetického záření [20] 

 

Prvky předmětové ochrany  

Používají se čidla kontaktní (tlakové, tahové, mikrospínače, magnetické kontakty), kapacitní, 

tlaková akustická, bariérová, trezorová, na ochranu uměleckých předmětů (závěsová, 

polohová, váhová, optická) 

3.2.2 Systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV)  

Podrobně tyto údaje uvádí norma ČSN EN 50 132. CCTV (Closed circuid television) 

uzavřené televizní okruhy nebo i malé televizní okruhy, ale s rozvojem IP kamerových 

systémů, kde můžeme přenášet záznamový videosignál v rámci TCP/IP (Transmission kontrol 

Protocol/Internet Protocol) sítě po celém světě, proto už toto označení není tak nejvhodnější 

a je lépe  používat označeni IP kamerové systémy, které slouží ke sledování vnějších 
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i vnitřních prostor. Plní nejen dokumentační, ale také preventivní funkci. Současným trendem 

v oblasti kamerových systémů je přechod od analogového k digitálnímu zpracování 

videosignálu, což je způsobeno tím, že některé doplňkové funkce kamer je možné realizovat 

jen s využitím číslicových metod zpracování signálu signálním procesorem umístěným 

v kameře tzv. DSP procesor (Digital signal procesor) digitální signální procesor (dále jen 

DSP), který např. umožňuje odfiltrovat šum ze signálu, odstranit rušení, zesílit nebo ztlumit 

frekvenci, zakódovat informace, elektronické zvýšení citlivosti kamery, redukci šumu 

v obraze, detekci pohybu, automatické řízení zisku je jen část funkcí, které umožňují.  

 

Kamerový bezpečnostní systému se skládá: 

• kamer - optický snímač, objektiv, DSP procesor  

• zařízení na přenos a řízení videosignálu – kvadrátory, multiplexery, děliče obrazu, 

kabeláž, switch, routek, web server, bezdrátové vysílače a přijímače 

• záznamové a zobrazovací zařízení – analogový nebo digitální videorekordér, projekční -  

LCD (Liquid crystal display - displej z tekutých krystalů) – plazmové monitory, barevné – 

černobílé obrazovky 

• příslušenství kamer – kryt, polohovací hlavice, konzoly, prostředky přepěťové ochrany, 

IR nebo halogenové reflektory  

 

Funkce inteligentních kamerových systémů: 

ESC (Electronic Shutter Control) - funkce elektrické uzávěrky (tzv. SHUTTER) - tato funkce 

umožňuje plynule nebo skokově regulovat množství akumulovaného náboje na CCD čipu 

v závislosti na intenzitě osvětlení. [8] 

 

 

Obrázek 6: Kamery s uzávěrkou 1/50s a  1/500s [8] 
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LSS (Low Speed Shutter) - funkce obrazové paměti (také nazývaná pomalá uzávěrka), 

v kameře je zabudovaná procesorem řízená obrazová paměť, která umožňuje kameře přes i při 

slabých světelných podmínkách dodávat kvalitní obraz. [8] 

 

Obrázek 7: Kamery s uzávěrkou 1/50s a  1/500s [8] 

 

BLC (Back Light Compensation) - eliminuje protisvětlo, může částečně vyloučit důsledky 

nesprávného umístění kamery, kdy je v zorném poli kamery silný zdroj světla, jsou schopny 

zvýšit kontrast zájmových objektů umístěných v poli, složitější obvody omezení protisvětla ve 

snímané scéně umožňují nahradit jasné části od určité úrovně bílé černou. [8] 

 

Obrázek 8: Obvod eliminace protisvětla (on/off) [8] 

 
PWI (Peak White inverze), resp. HCL (Highlight Compensation, resp. Eclipse function) - 

bodová kompenzace protisvětla, kde jde o rozšíření funkčnosti obvodů eliminace velmi 

silného protisvětla, kdy se části obrazu s vysokým jasem nahradí tmavým obrazem.  

 

Obrázek 9: Obvod eliminace protisvětla (off/on) [8] 
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Funkce Auto Black - automaticky zvýrazňuje kontury, zvyšuje se kontrast a dynamický 

rozsah, čímž dochází ke zlepší identifikace detailů a výrazně se zvýší kvalita obrazu 

v záběrech s malým kontrastem (např. za mlhy). [8] 

 

Obrázek 10: Funkce Auto black (off/on) [8] 

 

WDR (Wide Dynamic Range) - technologie širokého dynamického rozsahu pomáhá získat 

detailní informace z tmavých částí obrazu bez saturace světlých částí. Funkce WDR není 

omezena na zóny a barevné snímky jsou jasnější než při použití tradiční funkce BLC. 

Kombinuje dvě pole s vysokou rychlostí spouště v jasných plochách a nízkou rychlostí 

v tmavších plochách do jednoho složeného snímku. [8] 

 

Obrázek 11: Funkce WDR(off/on) [8] 

 

Funkce Den a noc (Day-night) -  pomáhá kameře přizpůsobit se zhoršeným světelným 

podmínkám, v případě zhoršených světelných podmínkách, se kamera automaticky přepne 

z barevného režimu do monochromatického zobrazení, což umožňuje mnohem vyšší citlivost 

na světlo a tím poskytují vynikající obraz po celých čtyřiadvacet hodin a nepříznivých 

světelných podmínek. [8] 

 

Obrázek 12: Funkce den a noc (off/on) [8] 
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ICR (Auto IR Cut Filtr removal) -  odstranění infračerveného filtru v případě kdy kamera 

funguje v barevném režimu, může být z důvodu věrného zobrazení barev zapnutý 

infračervený filtr, funkcí odstranění infračerveného filtru umožňuje mnohem vyšší citlivost 

v černobílém režimu. [8] 

 

 

Obrázek 13: Funkce odstranění infračerveného filtru (off/on) [8] 

 

AWB (Automatic White Balance) - automatické vyvážení bílé, umožňuje nastavit teplotu 

barev pro vnitřní a venkovní prostředí. Automatické vyvážení bílé barvy zajistí reálné podání 

barev v těchto prostředích. [8]  

 

 

Obrázek 14: Funkce AWB (off/on) [8] 

 

MD (Motion Detection) - detekce pohybu, kdy při zjištění pohybu objektu odešle kamera 

zprávu o detekci. Tato funkce je užitečná při sledování několika monitorů současně, 

v souvislosti s detekcí pohybu se používá i funkce Smart zoom, která v případě alarmu změní 

ohniskovou vzdálenost objektivu, čímž se přiblíží inkriminované místo. [8] 
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Obrázek 15: Detekce pohybu [8] 

 

Funkce inteligentní analýza obrazu - kamery s DSP poskytují také funkce pro analýzu 

obsahu videa (Intelligent Video Content Analysis - IVA, Active Alert) a obsahuje tyto 

provozní režimy: 

• Fixed (Pevné) -  identifikuje objekty, které se na scéně objeví a zůstanou tam po dobu 

delší než je stanoveno. 

• Moved (Odstraněny) - identifikuje objekty, které byly ze scény odstraněny / odcizeny. 

• Fence (Ohrazení - Stěna) - vytváří virtuální elektronickou oblast (režim Area), respektive 

přímou linii (režim Line) a aktivuje alarm, pokud dojde k narušení oblasti nebo překročení 

linie. 

• Tracking (Sledování) -  sleduje objekt na scéně a aktivuje alarm v případě neobvyklých 

změn směru. 

• Counting (Počítání) -  počítá objekty v předem stanoveném směru. 

• Tamper (Zastínění) -  aktivuje alarm v případě zastříkání objektivu sprejem, pootočení 

kamery, zastínění objektivu, respektive manuální změny ohniskové vzdálenosti. 

• Human eye (lidské oko) - aktivuje alarm v případě pokud se dějí v davu činnosti, které se 

odlišují od chování ostatních (např. vlajky na fotbalovém zápase). [8] 

 

 

Obrázek 16: Inteligentní analýza obrazu (Moved) [8] 
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DNR (Digital Noise Reduction) - digitální redukce šumu, při zvyšování citlivosti kamer, které 

nám umožňují snímat objekt za nízké světelnosti, se zvyšuje i nežádoucí složka šumu, která 

ovlivňuje výslednou kvalitu obrazu, kdy tato funkce značně potlačuje tento nežádoucí jev. [8] 

 

Obrázek 17: Digitální redukce šumu (off/on)  [8] 

 

3D DNR (3-Dimensional Digital Noise Reduction) - je inovace DNR funkce. 3D filtr snižuje 

šum způsobený nízkou hladinou osvětlení, což zlepšuje poměr signálu a šumu. 3D DNR 

porovnává následné snímku obrazu a pokud se během tohoto srovnání zjistí rozdíly mezi 

snímky, které vyplývají ze šumu, funkce odstraní velmi malé zrna a nahradí je průměrnými 

hodnotami. Tato funkce také umožňuje výrazně snížit množství dat, které jsou nahrávány na 

pevný disk rekordéru (až 70 %). [8] 

 

 

Obrázek 18: Porovnání efektu standardního (DNR a 3D DNR) [8] 

 

DIS (Digital Image Stabilization) - stabilizace obrazu, tato funkce likviduje nežádoucí vibrace 

způsobené například silným větrem nebo jedoucím vozidlem. [8] 

 

Obrázek 19: Stabilizace obrazu (off/on)   [8] 
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Autotracking - automatické sledování, pokročilá funkce poskytující vysoce přesnou detekci 

pohybujících se objektů v monitorované oblasti, což je dosaženo identifikací vlastností 

objektu pomocí pokročilých algoritmů, včetně barvy, tvaru a kontrastu. Tato funkce 

automaticky otáčí, naklání kameru a přibližuje obraz podle pohybu objektu. [8] 

 

Obrázek 20: Automatické sledování objektu [8] 

3.2.3 Systémy kontroly a řízení vstupu  

Podrobně tyto údaje uvádí normy ČSN EN 50 133. Systém kontroly vstupu je využíván 

k zabránění přístupu nepovolaných osob k citlivým datům, vybraným prostorům nebo 

předmětům, ale také ke kontrole docházky.  

Systém kontroly vstupu tvoří tyto části:  

- identifikační prvek  

- snímací zařízení  

- řídící jednotky  

- centrální jednotky  

- blokovací zařízení  

- jednotka zápisu  

 

Identifikačním prvkem se prokazují uživatelé elektronickému systému (identifikační karta, 

kód, biometrická informace nebo kombinace těchto metod). Podle druhu identifikačního 

prvku je použito snímací zařízení, většinou odolné proti vnějším vlivům a srozumitelným 

ovládáním pro uživatele. Snímač na základě přiložení identifikačního prvku generuje 

elektronický signál, který přebírá řídící jednotka. Řídící jednotka na základě elektronického 

signálu a informací uložených v paměti uvolní nebo zablokuje hlídaný vstup. Systém řídí 

centrální jednotka, která provádí jeho programování, obsluhu a hlavním úkolem jednotky je 

sběr informací z řídících jednotek, jejich vyhodnocování a reakce na ně. K fyzickému 
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zablokování hlídaných vstupů slouží blokovací zařízení. Používají se např. turnikety, 

motorické závory nebo dveře. [19]  

3.2.4 Tísňové systémy  

Slouží pro ochranu osob v případě přímého ohrožení. Signál z hlásiče je přenesen do míst, 

odkud může být poskytnuta pomoc. Hlásič je aktivován manuálně nebo zprostředkovaně, při 

určitém způsobu manipulace. Podle umístění a způsobu vyvolání poplachu je dělíme na:  

Veřejné tísňové hlásiče - jsou magnetokontakty či mikrospínače zapouzdřené do tlačítka 

a slouží osobám v objektu k vyvolání tísňového hlášení. Obvykle jsou umístěna na 

viditelných místech, při schodištích, v chodbách a halách ve výšce 120-150 cm od podlahy co 

nejblíže v úrovní očí, je většinou opatřen krycím sklíčkem.  

 

Speciální tísňové hlásiče (skryté) - jsou určeny k nepozorovanému vyvolání tísňového hlášení. 

Používají je např. osoby zaměstnané v chráněném objektu a seznámené s účelem, funkcí 

a způsobem použití. Při jejich umisťování je nutné splnit následující požadavky:  

• hlásič nesmí být v dohledu cizích osob, ale musí být co nejlépe přístupný  

• hlásič musí být chráněn před náhodným spuštěním při běžné pracovní činnosti  

 

Na rozdíl od veřejných tísňových hlásičů se u nich nepoužívá ochrana před neúmyslným 

vyvoláním poplachu. Dělí se podle způsobu a místa použití na lištové, tlačítkové a výklopné. 

Do skupiny těchto hlásičů se také řadí bankovková čidla, tzv. čidla poslední bankovky 

a osobní tísňové hlásiče určené hlavně pro zaměstnance pracující osamoceně. [18]  

3.2.5 Systémy centralizované ochrany  

Systémy centralizované ochrany jsou tvořeny soustavou objektů, které jsou chráněny 

elektrickými zabezpečovacími systémy, a jejich poplachový signál je veden na pult 

centralizované ochrany (PCO).  

PCO obvykle provozuje:  

• Policie ČR  

• obecní policie  

• soukromá bezpečnostní služba  

 

Na pulty centralizované ochrany Policie ČR se napojují obvykle objekty s vyššími riziky 

v daném teritoriu, např. peněžní ústavy apod. O napojení objektu mohou žádat vlastníci 
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významných a důležitých státních, hospodářských, kulturních a dalších objektů. Na pult 

centralizované ochrany obecní policie jsou téměř vždy napojovány pouze objekty, které jsou 

majetkem obce nebo města. Oproti tomu na pulty centralizované ochrany soukromých 

bezpečnostních služeb mohou být na základě obchodních dohod napojeny jakékoliv objekty. 

Zpravidla se jedná o komerční objekty. [18]  

3.3 Fyzická ostraha  
Jakýmsi završením každého systému ochrany je fyzická ostraha, kterou lze zefektivnit 

správnou kombinací výše uvedených druhů ochrany. Je vykonávána většinou u soukromých 

objektů vlastními vyškolenými zaměstnanci nebo smluvně zajištěnými pracovníky 

soukromých bezpečnostních služeb. Státní objekty jsou chráněny příslušníky ozbrojených sil 

nebo bezpečnostních sborů.  

Fyzická ostraha obvykle plní následující úkoly:  

- kontrola vstupu a vjezdu do objektu a jeho opuštění  

- střežení objektu a provádění pochůzek  

- realizace bezpečnostních opatření  

- vykonávání protipožární a jiné ochrany proti mimořádným událostem  

- vyrozumění míst pro poskytnutí pomoci  

- zajištění dalších činností určených provozovatelem objektu  

Fyzická ochrana je nejdražší, na rozdíl od ostatních druhů, které požadují poměrně vysoké 

počáteční investiční náklady a potom jen nízkou režii oproti fyzické, která to má přesně 

opačně,  nízké pořizovací náklady, ale vysokou režii. 

3.4 Režimová ochrana  
Je souborem administrativně organizačních a věcných opatření, která směřují k zajištění 

bezporuchového fungování zabezpečovacího systému.   

Podle vyhlášky o fyzické ochraně [16] se režimovými opatřeními rozumí:  

- stanovení oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup do objektu, stanovení 

oprávnění osob pro vstup do zabezpečené oblasti a jednací oblasti a způsob kontroly těchto 

oprávnění 

- kontrolní opatření při vstupu do objektu, zabezpečených a jednacích oblastí a způsob 

kontroly těchto opatření 

- podmínky a způsob kontroly pohybu osob v objektu, zabezpečené oblasti a jednací oblasti 

a způsob kontroly a vynášení utajovaných informací z objektu, zabezpečené oblasti a jednací 

oblasti 
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- režim manipulace s klíči a identifikačními daty 

- režim manipulace s technickými prostředky a jejich používání  

5. Transformovna, elektrizační soustavy - teorie 

Velké elektrické výkony jsou z elektráren ke spotřebitelům přenášeny po elektrických 

vedeních a snahou je přenášet výkony při vysokém napětí, tj. při malých proudech, což ušetří 

náklady na vedení velkého průřezu, případně tepelné ztráty při malém průřezu (a tím velkém 

odporu) vedení. Protože nelze vést vysoké napětí až ke spotřebiteli, používají se u nás pro 

rozvod elektrické energie 3 úrovní trojfázové soustavy s tímto normalizovaným napětím: 

• Nízké napětí (nn): 230 V; 400 V; 500 V 

• Vysoké napětí (vn): 600 V; 10 kV; 22 kV; 35 kV 

• Velmi vysoké napětí (vvn): 110 kV; 220 kV; 400 kV 

 

Elektrická vedení – má u nás úkol za prvé propojení všech velkých vodních, tepelných 

a jaderných elektráren a přepravu velkých energetických výkonů přenosovou soustavou 

o napětí 400 kV a 220 kV do napájecích uzlů a za druhé přepravu elektrické energie po 

ztransformování na nižší napětí 110 kV nebo 22 kV distribuční soustavou k odběratelům, tedy 

do továren a měst. Tam pak distribuční transformační stanice sníží napětí na 3 x 380/220 V. 

Naše republika je doslova sešněrována sítí elektrického vedení, vždyť délka linky o napětí 

400 kV dosahuje přes 3 000 km a síť vedení 220 kV měří kolem 2 000 km, jak je vidět na 

příloze č. 4. Elektrická vedení mohou být konstruována v různém provedení. Tato vedení se 

liší především způsobem izolace (venkovní vedení, kabelové, zapouzdřené s plynovou izolací 

či kryogenní), využívající supravodivosti některých látek.  

Venkovní vedení - musí čelit nepřízni počasí, větru, námrazám či bouřkám. Jako vodiče se 

proto užívají jednoduché kulaté bronzové vodiče do průřezu 25 mm2 nebo lana. Soustředná 

lana mají v ose duši, drát a určitý počet drátů stejného průřezu, které duši obklopují. Běžná 

jsou ocelohliníková lana Al-Fe.  

Izolátory - vodiče jsou na stožárech upevněny pomocí izolátorů, které musí odolávat rovněž 

velkému mechanickému zatížení, způsobené těžkými svazky a v zimě námrazou, ale také 

přepětím ve vedení, které nastává při jeho spínání či rozpojování nebo při úderu blesku. Jako 

materiál se používá porcelán, v poslední době často i sklo.  
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Obrázek 21: Delta izolátory [5] 

 

Stožáry - v krajině nejviditelnějším zařízením rozvodné sítě. Starší typy jsou jednodušší, 

nazývají se podle toho, co připomínají: Jedle, Soudek, Portál (tomu se vyčítá, že zabírá příliš 

mnoho místa). Novější typy jsou složitější: Delta, Kočka, Donau. Vršek stožárů nese slabší 

zemnící vodiče, představující velmi účinnou ochranu proti bleskům, které svedou do země. 

Uspořádání stožárů a jejich konstrukce zaručují, že se ani při nejsilnější vichřici nepřiblíží 

svazky k sobě, k zemi či ke stožáru. Čím jsou stožáry vyšší, tím mohou být od sebe více 

vzdáleny. Rozestup stožárů typu Donau může být při vhodném terénu až půl kilometru. 

Stožáry jsou vyráběny z oceli Corten nebo Atmofix, na jejímž povrchu se působením 

atmosférické vlhkosti vytvoří tenká vrstvička koroze, která pak chrání materiál stožáru lépe 

než nějaký nátěr.  

 

Obrázek 22: Typy stožárů [5] 

 

Transformátory – z velmi vysokého napětí je třeba elektrickou energii transformovat na 

napětí nižší což umožňují transformátory (které mění střídavý proud z vyššího na nižší napětí 

nebo opačně). Tento proces se odehrává v transformačních stanicích, které tvoří spojovací 

článek mezi přenosovou a distribuční soustavou. Distribuční sítě mají převážně napětí 

110 kV, další úroveň tvoří sítě 22 kV a v některých lokalitách dožívají sítě 35 kV a 10 kV.  
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Obrázek 23: Zjednodušený nákres transformátoru [5] 

 

Stanice - elektrický rozvod tvoří elektrické sítě různého napětí, jejichž součástí jsou vedle 

vedení (vodičů a stožárů), i stanice. Ty se dělí na transformovny, ve kterých se napětí mění na 

jiné a rozvádí se elektrická energie při různém napětí, dále na spínací stanice, z nichž se 

rozvádí elektrická energie při tomtéž napětí, a konečně měnírny pro usměrňování střídavého 

proudu na stejnosměrný, nejčastěji pro potřeby napájení stejnosměrných trakčních vozidel 

(lokomotiv, tramvají). Podle velikosti a způsobu provozu mohou být stanice velké, střední 

a malé, s obsluhou nebo bezobslužné. Podstatnou částí velkých transformačních, spínacích 

a usměrňovacích stanic jsou rozvodny, u menších stanic jsou to rozvaděče, zatímco malé 

rozvodnice jsou pro rozvod elektrického proudu obvykle u odběratelů. [5] 

Transformovna - je místo kde jsou soustředěny rozvodny s příslušnými transformátory na dvě 

nebo několik různých napětí. 

5.1 Zákony a vyhlášky v oblasti energetiky  

• Energetický zákon 

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

• Související zákony 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií 

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)    

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
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Vyhláška MPO č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při 

neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné 

distribuci elektřiny 

• Vyhlášky Energetického regulačního úřadu 

Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Vyhláška ERÚ č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 

Vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice  

Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona 

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích 

6. Praktická část - transformovna 

V této části se bude jednat o transformovnu 110/22 kV, která se nachází mezi obcemi u silnice 

II. třídy na severní Moravě v blízkosti polských hranic, která transformuje napětí ze 110 kV 

na 22 kV a tuto dodává distribuční soustavou k odběratelům, tedy do továren, měst a obcí 

v jeho okolí. 

 

 

Obrázek 24: Situační foto mapa areálu transformovny s příjezdovou komunikací a umístěním 

v krajině [mapy.cz] 
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6.1 Popis areálu 
Areál transformovny je dokola oplocen pletivem a zabírá přibližně plochu o rozloze 

80 x 105 m (8400 m2). Vstup do areálu je možný ze silnice přes dvoje vstupní brány. Část 

areálu je vyasfaltováno a část zatravněno jak je vidět na obrázku č. 24. Součásti areálu je 

sklad, budova společných provozů a prostor VVN vedení. Celkový nákres areálu 

transformovny s popisem objektů a zařízení je na obrázku v příloze č. 1. Orientační cena 

základního provedení areálu transformovny je cca 300 mil. Kč (informace o ceně byla sdělena 

na dotaz firmou ČEZ distribuce, a.s.). 

6.1.1 Popis současného zabezpečení areálu 

Vstup do areálu je povolen pouze osobám poučeným dle vyhlášky 50/1978 Sb., Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb., kteří jsou zaměstnanci firmy 

ČEZ (České energetické závody). Jedná se převážně o pracovníky údržby a pracovníky 

poruchových čet. Zabezpečení areálu má na starosti jedna zodpovědná osoba, která provádí 

pravidelnou a namátkovou kontrolu zabezpečení, kontrolu vstupu do areálu, má k dispozici 

vstupní heslo a veškeré klíče od areálu. Tato osoba se nepohybuje v areálu, ale tuto činnost 

zajišťuje mobilně tak, že přijíždí v určitých intervalech nebo na vyžádání určitých úkonů 

(údržby, výdeje materiálu atd.), u kterých musí být přítomen. V případě své nepřítomnosti je 

pověřená zastupující osoba, která zajišťuje jeho činnost v jeho nepřítomnosti. V současné 

době je celý areál transformovny oplocen obyčejným pletivem a vrchní část třemi vrstvami 

ostnatého drátu do výšky 2 m. Na některých místech částečně stářím poničený, utržený či 

natažený viz obrázek č. 25. 

        

Obrázek 25: Oplocení areálu transformovny [vlastní] 

 

Vstupní brána je opatřena závorou, která je uzavřena jednoduchým zámkem a nefungujícím 

dveřním zámkem jak je vidět na obrázku č. 26. Na horní části brány jsou umístěny ostré hroty 
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o výšce 3 cm a vzdáleny od sebe 6 cm.  Druhá vstupní brána je osazena pouze dveřním 

zámkem. Hned za první bránou je po pravé straně umístěna pouliční lampa, která osvětluje 

v noci část prostoru mezi první a druhou vstupní bránou. Těmito lampami je osazena ještě 

celá přední část a levá (východní) strana transformovny. 

    

Obrázek 26: První vstupní brána areálu transformovny [vlastní] 

6.2 Budova společných provozů (BSP) 
Budova společných provozů v transformovně 110/22 kV slouží pro umístění rozvodny 22 kV, 

řídících a kontrolních systémů, měření a umístění transformátoru vlastní spotřeby. Je v něm 

rovněž umístěno sociální zařízení a denní místnost pro pracovníky revizních a údržbářských 

čet. Řídící část a prostory pro PPS (pracovní a poruchovou službu) jsou rozděleny jako 

samostatné části s vlastními vchody. Jedná se o jednopodlažní budovu, částečně 

podsklepenou, obdélníkového půdorysu rozměru 35 x 13 m a výšky do hřebene 6,5m. Střecha 

je sedlová o spádu 22° se dvěma střešními okny.V podzemním podlaží se nachází kabelový 

prostor se schodištěm. V nadzemním podlaží objektu je chodba, z které je přístup do 

jednotlivých místností a do kabelového prostoru. Do rozvodny 22 kV, místnosti ČEZNET, 

skladu požární techniky, místnosti transformátoru vlastní spotřeby je přístup přímo zvenčí. 

Z chodby jsou přístupné jednotlivé místnosti. 

• Počet pracovníků 

Rozvodna je bezobslužná dálkově ovládaná, v prostorách BSP (budovy společných provozů) 

budou přítomni pracovníci pouze při revizích a opravách. Prostory pro PPS jsou dimenzovány 

pro 10 pracovníků. 

• Zastřešení 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o spádu 22° osazenou 2 střešními okny. 

• Výplně otvorů 

Okna jsou plastová otevíratelná a sklopná, zasklená izolačním dvojsklem. Venkovní dveře do 

řídící části a chodby PPS jsou hliníkové, zasklené bezpečnostním dvojsklem, ostatní plné 
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zateplené. Dveře do transformátoru vlastní spotřeby jsou kovové s celoplošnou větrací žaluzií. 

Vnitřní dveře v budově jsou dřevěné, hladké. Ostatní dveře, které oddělují jednotlivé požární 

úseky jsou kovové a mají příslušnou požární odolnost podle technické zprávy požární 

ochrany. Dvířka do podkrovní části jsou osazena ve štítových stěnách a budou obsahovat 

větrací žaluzii. 

• Ostatní vybavení 

V obou denních místnostech bude instalovaná kuchyňská linka s dřezem, složena z dolních 

a horních skříněk, provedení lamino. Nad vchodem do BSP je instalována stříška proti dešti 

v hliníkovém provedení zakrytá bezpečnostním sklem. V umývárně obuvi je instalována 

sušící skříň ROS 04 TURBO, která slouží pro sušení oděvů a obuvi pracovních čet PPS. 

• Umístěny hasících přístrojů v prostoru BSP  

V místnosti 1.01 –2 ks PHP (požární hasící přístroj) typu PS6-H ABC, další u vstupu do 

kabelového prostoru. Pro ČEZNET a dozornu jsou PHP umístěny v chodbě 1.01–1 ks PHP 

V9 + 1 ks PS6-H ABC. V místnosti 1.14 – 1 ks PHP V9 + 1 ks PS6-H ABC. V místnosti 1.12 

– 2 ks PS6-H ABC, pro rozvodnu, vedle vstupních dveří do místnosti 1.11 – 1 ks PHP PS6-H 

ABC, pro trafo vlastní spotřeby, umístěný vedle vstupních dveří + stříška. 

6.2.1 Popis současného zabezpečení budovy společných provozů (BSP) 

Všech 7 vstupů v plášti BSP jsou osazeny cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním 

knoflík – klika, které splňují požadavky BT 3 dle ČSN P ENV 1627. Vstup z chodby do 

rozvodny 22 kV a dozorovny taky cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním knoflík – 

klika (klikou směrem do rozvodny, dozorovny), který splňuje požadavky BT 3 dle ČSN P 

ENV 1627. Instalované cylindrické vložky jsou zařazeny do SGHK (systém generálního a 

hlavního klíče). Všechny ostatní dveře jsou osazeny klasickou cylindrickou vložkou. Vstup do 

budovy je umožněn v případě zadání správného kódu na klávesnici, která dá impuls ústředně 

k deaktivaci čidel a elektrickému zámku, který umožní otevření dveří. Na chodbě 1.14 a 1.01 

je umístěn PIR detektor a v rozvodně 22kV 1.09, dozorně 1.12 po dvou hlásičích požáru, 

v akumulátorovně 1.10, místnosti trafa vlastní spotřeby 1.11, denní místnosti 1.05 a 1.22 

pouze po jednom hlásiči požáru.  

6.3 Prostor VVN vedení 
Prostor VVN vedení je tvořen soustavou vedení, které jsou vedeny vzduchem nebo částečně 

v zemi. Součástí je velký olejový transformátor jak je vidět na obrázku č. 27. 
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Obrázek 27: Transformátor a VVN vedení [vlastní] 

6.3.1 Popis současného zabezpečení prostoru VVN vedení 

Kolem vedení VVN jsou umístěny ze dvou stran lampy pouličního osvětlení a cedule 

s upozorněním na nebezpečí vysokého napětí. 

  
 

   
 

Obrázek 28: Osvětlení kolem VVN vedení [vlastní] 

6.4 Sklad 
Skladiště o rozměru 50 x 20 m má dvoje železná vrata z každé strany jedny. V přední části 

budovy je u dveří nákladová rampa na naložení materiálu na korbu vozidla a na druhé straně 

je vjezd v úrovní vrat. Z boku je na každé straně 15 oken a na každé boční ještě po 2 oknech, 

která se skládají z větší části z luxver a malého větracího okna viz obrázku č. 29. V tomto 
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skladu se nachází materiál na údržbu vedení, jak v samotné transformovně, tak i na údržbu 

okolních sítí. Je zde i materiál a pracovní stroje na údržbu areálu transformovny (sekačky, 

pily atd.).  

   

  
 

  
 

Obrázek 29: Sklad [vlastní] 

6.4.1 Popis současného zabezpečení skladu 
Sklad není zajištěn žádným elektronickým zabezpečením, vrata jsou zamčena pouze 

klasickým zámkem a zdvojeny jednoduchým zámkem.  

7 Analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik areálu transformovny 

Pro analýzu možných rizik jsem použil celkem tři metody. Tyto metody budou následně 

popsány a aplikovány na areál transformovny. Tyto metody jsou: 

  

1. Ishikawův diagram (nazývaný také „diagram rybí kostry“)  

2. FMEA ( Failure Mode and effect Analysis - metoda selhání a jejich dopadů)  

3. Metoda souvztažnosti  
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První metodou budou identifikovány možné příčiny problémů, které způsobují řešený 

problém (následek). Touto první metodou budou identifikována možná rizika. V dalších dvou 

metodách budou tyto příčiny (možná rizika) metodou FMEA a souvztažnosti analyzovány 

a výsledky vzájemně porovnány. Výsledek by měl ukázat největší rizika, na které bychom se 

měli při zpracování ochrany objektu nejvíce zaměřit a navrhnout účinná opatření k jejich 

nápravě. V těchto metodách rozdělím rizika na strukturální a procesní, kdy strukturální rizika 

zahrnují konstrukční hledisko a procesní se týkají aktivit probíhajících v transformovně. 

V praxi to tedy znamená, že strukturální rizika zahrnují obvodovou, plášťovou, prostorovou a 

předmětovou ochranu a procesní rizika souvisejí s fyzickou ostrahou (pokud je taková 

využívána) a režimovými opatřeními.  

7.1 Analýza identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu  
Jedná se o diagram příčin a následků vyvinutý profesorem Kaorou Ishikawou, který je velice 

přehledný, vypadající jako rybí kost a také nazýván „diagramem rybí kostry“. Diagram 

formou grafického znázornění analyzuje nejpravděpodobnější příčiny, které způsobují řešený 

problém (následek). 

 

Obrázek 30: Ishikawův diagram  

 

V této analýze byl zvolen jako následek, ohrožení bezpečnosti transformovny a příčiny jsou 

možné vniknutí, či narušení fyzické ochrany objektu jak je přehledně znázorněno na obrázku 

č. 31. 

 

Příčina Příčina 

Příčina Příčina 

Následek 
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Obrázek 31: Ishikawův diagram související se zabezpečením transformovny VVN 110/22 kV 

7.2 Hodnocení rizik metodou FMEA 
Jedná se o metodu selhání a jejich následků s anglickým názvem Failure Mode and effects 

Analysis, která je založena na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků, který umožňuje 

hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání. Vychází 

se z výpočtu uvedené ve vzorci (1). 

R = P x N x H       (1) 

 

R – míra rizika (v normě ČSN také RPN)   N – závažnost následků  

P – pravděpodobnost vzniku existence rizika  H – odhalitelnost rizika  

 

Posuzována byla pravděpodobnost vzniku rizika (P), který stanoví, pravděpodobnost vzniku 

dané události nebo rizika od nahodilé, až po trvalou hrozbu. Dále se posuzuje závažnost 

následků (N), která stanoví riziko závažnosti od malé škody, až po velmi vysokou škodu na 

majetku. Posuzována byla také odhalitelnost (H), určující jak rychle a jak snadno lze dané 

riziko či událost zjistit a odhalit v jejím počátku. Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené 

škody, až po nejvyšší škody či ohrožení objektu. Parametry metody FMEA jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. Dle ČSN EN 60812 se pro průmysl využívá 10 parametrů, k analýze rizikovosti 

napadení objektu jsem pro přehlednost použil pouze 5 uvedených hodnotících parametrů, jak 

je uvedeno v tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: Jednotlivé parametry metody FMEA 

 
 
Na základě těchto hodnot je stanovena míra rizika (R) v intervalu (0,125>. Hodnoty 

jednotlivých indexů v tabulce jsou ke zvýšení bezpečnosti lehce nadsazené.  

 

Při použití základního vyhodnocení metodou FMEA byla rizika rozdělena na strukturální 

a procesní, dle výpočtu ze vzorce (1) a tabulky č. 5 a č. 6, stanovení míry rizika (R) 

a vyhodnocením z tabulky č. 4, byl stanoven první závěr nežádoucího, až nepřijatelného 

rizika. Jednalo se o rizika s hodnotou (R ≥ 51) z hlediska strukturálního to byl pouze 

(nedovolený pohyb osoby) a z hlediska procesního (porušení podmínek pro převoz materiálu a 

nakládání s ním). 

 

Při přesnějším vyhodnocování míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje 

hranici rizika vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Provedl jsem výpočet pomocí 

Paretova principu 80/20 na základě čehož byl sestaven diagram a Lorenzova křivka. 

Výpočtem jsem stanovil všechny hodnoty míry rizika (R) a jejich celkovou sumu označil za 

100 %, což bylo v našem případě u strukturálního rizika ∑R= 451 a u procesního ∑R= 268. 

Jednotlivým rizikům bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, tedy 

kumulativní četnost. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od 

nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 100 %. Identifikovaná nebezpečí, která spadají do 

stanoveného limitu 80 % byla vyhodnocena jako rizika nepřijatelná a měla by být pro ně 

navržena nějaká další nebo lepší opatření. Ostatní nebezpečí jsou vyhodnocena jako přijatelná 

a jejich stávající opatření by měli být dostačující. Veškeré výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 2. [15] 
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7.2.1 Strukturální rizika - hodnocení rizik metodou FMEA 

Tabulka 5: Tabulka jednotlivých strukturálních rizik vypočítaných metodou FMEA 

Subsystém Strukurální rizika 

Závažnost 
následků  
[N] 

Pravděpodobnost 
vzniku rizika [P] 

Odhalitelnost 
rizika [H] 

Míra 
rizika 
[R] 

1. Přelezení plotu 3 4 4 48 

2. Poškození plotu 3 3 3 27 

3. Podhrabání plotu 3 2 3 18 
Prolomení 
perimetru 

4. Přes hlavní vrata (prolomení 
perimetru) 3 4 4 48 

5.Vniknutí přes střešní okno 4 3 4 48 

6. Překonání oken 4 4 3 48 
Prolomení 
pláště 
budovy 7.Překonání dveří 4 3 3 36 

8. Nedovolený pohyb osoby 4 4 4 64 Narušení 
prostorové 
ochrany 9. Požár / výbuch 5 3 2 30 

10. Poškození (technického 
zařízení) 4 3 2 24 
11. Špatný servis (technického 
zařízení) 4 1 3 12 
12. Chybně nastavená detekce 
(technického zařízení) 4 2 2 16 
13. Není zapnuto (technického 
zařízení) 4 2 2 16 

Technické 
zařízení 

14. Porucha záložního zdroje 
při výpadku proudu 4 2 2 16 

 
Hodnoty míry rizika z hlediska strukturálního jsou uvedeny v tabulce č. 5. V případě 

strukturálního hlediska je vypočtena míra tolerance R=26, tedy pro všechna identifikovaná 

nebezpečí mající míru rizika R≥ 26, byla navržena nová případně lepší opatření ke snížení 

rizikovosti R. Nepřijatelná rizika z hlediska strukturálního jsou označena v tabulce pro větší 

přehlednost červeně. [15] Grafický výstup provedené analýzy představuje obrázek č. 32. 
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Obrázek 32: Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska řešeného metodou FMEA 

 
Vyhodnocením strukturálního hlediska metodou FMEA s použitím Paretova principu 

a Lorenzovy křivky, jsem zjistil, že nejzávažnějšími riziky jsou především přelezení plotu, 

poškození plotu, přes hlavní vrata (prolomení perimetru), vniknutí přes střešní okno, 

překonání oken, překonání dveří, nedovolený pohyb osoby, požár nebo výbuch. 

7.2.2 Procesní rizika - hodnocení rizik metodou FMEA 

 
Tabulka 6: Tabulka jednotlivých procesních rizik vypočítaných metodou FMEA 

Subsystém Procesní rizika 

Závažnost 
následků  
[N] 

Pravděpodobnost 
vzniku rizika [P] 

Odhalitelnost 
rizika [H] 

Míra 
rizika 
[R] 

1. Porušení podmínek pro vstup a 
vjezd 4 3 4 48 
2. Porušení podmínek pro převoz 
materiálu a nakládání s ním 5 3 4 60 

3. Nedodržení režimu EZS 4 3 3 36 

4. Klíčový režim 3 1 4 12 

5.Režim pohybu osob a vozidel 4 2 4 32 

6. Vyzrazení výkresové dokumentace 2 1 4 8 

7.Vyzrazení údajů o rozmístění EZS 2 2 4 16 

8. Vyzrazení údajů o rozmístění MZS 2 2 4 16 Režimová 
ochrana 9. Vyzrazení kódů a hesel 5 2 4 40 

 

Hodnoty míry rizika z hlediska procesního jsou uvedeny v tabulce č. 6. V případě procesního 

hlediska je vypočtena míra tolerance R=32, tedy pro všechna identifikovaná nebezpečí mající 

míru rizika R≥ 32, byla navržena nová, případně lepší opatření ke snížení rizikovosti R. 

Nepřijatelná rizika z hlediska procesního jsou označena v tabulce pro větší přehlednost 

červeně. [15] Grafický výstup provedené analýzy představuje obrázek č. 33. 



  45 

Paretova analýza PROCESNÍ hladisko
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Obrázek 33: Grafický výstup rizik z procesního hlediska řešeného metodou FMEA 

 
Vyhodnocením procesního hlediska metodou FMEA s použitím Paretova principu 

a Lorenzovy křivky, jsem zjistil, že nejzávažnějšími riziky jsou především porušení podmínek 

pro vstup a vjezd, porušení podmínek pro převoz materiálu a nakládání s ním, nedodržení 

režimu EZS, vyzrazení kódů a hesel. 

7.3. Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 
Touto metodou budeme dále analyzovat stejná rizika jako v předchozí analýze FMEA 

a porovnáme její výsledky za účelem jejich verifikace (ověření). Aplikace této metody je 

vhodná pro posuzování celých objektů a slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty 

rizik. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Použil jsem rizika 

z předchozí analýzy FMEA a zase rozdělil jak na strukturální, tak procesní a vyhodnotil každé 

zvlášť. V dalším kroku následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání možných 

vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel byla sestavena tabulka s maticí jednotlivých 

strukturálních a procesních rizik. Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika. 

Pokud se jednotlivá rizika vzájemně ovlivní, zvolíme jedničku, v opačném případě nulu. 

Nakonec jsou sečteny ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných jedniček a vypočteny 

koeficienty Kar a Kbr, což jsou procentuální vyjádření počtu návazných rizik Rb, která 

mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou uvedeny do tabulky kde je vypočítáno 

Kar, Kbr dle vzorců (2) a (3), které jsou zapracovány do grafu jako body a následně jsou 

rozděleny do čtyř kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí 
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vzorců (4) a (5) na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé 4 kvadranty 

reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti jednotlivých rizik v matici jsou 

uvedeny v tabulkách č. 8 a 10. [15] 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)]. 100       (2) 

Kbr = [(Σ Kbr / (x-1)]. 100       (3) 

 
Kar…….. procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, které mohou být vyvolána rizikem Ra 

Kbr…….. procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, které mohou být vyvolána rizikem Ra 

x……. počet hodnocených rizik 

 

Podle vzorců (4) a (5) jsou vypočteny polohy os O1 a O2 a zaneseny do grafu. 

Výpočet osy matice: 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]    (4) 

O2 = 100 - [(Kbr max - Kbr min) : 100] * s [%]    (5) 

Pozn. Osa O1  je rovnoběžná s osou y, osa O2  je rovnoběžná s osou x. 

 

s = 80 % (spolehlivost systému) 

 
 

Tabulka 7: Závažnost jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažnosti 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 
I. Oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. Oblast žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Oblast relativní bezpečnost 
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7.3.1 Strukturální rizika - hodnocení rizik metodou souvztažnosti  

Tabulka 8: Identifikace rizik analýzou souvztažnosti – strukturální riziko 

Strukturální rizika 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∑Kar 

1 Přelezení plotu x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

2 Poškození plotu 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

3 Podhrabání plotu 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 

4 
Přes hlavní vrata (prolomení 
perimetru) 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

6 

5 Vniknutí přes střešní okno 1 1 1 1 x 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 

6 Překonání oken 1 1 1 1 1 x 0 1 1 1 0 1 1 1 11 

7 Překonání dveří 1 1 1 1 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 10 

8  Nedovolený pohyb osoby 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 0 0 0 0 9 

9 Požár / výbuch 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0 0 0 0 2 

10  Poškození (technického zařízení) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 x 1 0 0 0 6 

11 
 Špatný servis (technického 
zařízení) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 1 

2 

12 
 Chybně nastavená detekce 
(technického zařízení) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 x 0 0 

5 

13  Není zapnuto (technického zařízení) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 x 0 5 

14 
 Porucha záložního zdroje při 
výpadku proudu 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 x 

6 

∑Kbr   6 5 6 4 10 9 9 12 12 10 2 3 3 4   

 
Tabulka 9: Koeficient rizik - strukturální riziko 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Kar 
[%] x 61,54 61,54 53,85 46,15 76,92 84,62 76,92 69,23 15,38 46,15 15,38 38,46 38,46 46,15 

Kbr 
[%] y 46,15 38,46 46,15 30,77 76,92 69,23 69,23 92,31 92,31 76,92 15,38 23,08 23,08 30,77 

 
 

Kar max = 84,62 nejvyšší hodnota Kar  Kar min = 15,38 nejnižší hodnota Kar  

Kbr max = 92,31 nejvyšší hodnota Kbr   Kbr min = 15,38 nejnižší hodnota Kbr 

s = 80 % spolehlivost systému,  

Výpočet osy matice: 

O1 = 44,62  O2 = 38,46 
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Matice rizik metodou souvztažnosti - strukturální
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Obrázek 34: Výsledná matice rizik provedena analýzou souvztažnosti – strukturální riziko 

 

Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému, tedy 

oblast zvýšeného rizika (I. a II.). Jedná se o rizika číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Podle shora 

uvedené tabulky č. 8 se jedná o (přelezení plotu, poškození plotu, podhrabání plotu, vniknutí 

přes střešní okno, překonání oken, překonání dveří, nedovolený pohyb osoby, požár nebo 

výbuch, poškození technického zařízení). 

7.3.2 Procesní rizika - hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Tabulka 10: Identifikace rizik analýzou souvztažnosti – procesní riziko 

Procesní rizika 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑Kar 

1 Porušení podmínek pro vstup a vjezd x 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

2 Porušení podmínek pro převoz materiálu a nakládání s ním 1 x 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Nedodržení režimu EZS 1 0 x 0 1 0 0 0 0 2 

4 Klíčový režim 1 1 0 x 1 0 0 0 0 3 

5 Režim pohybu osob a vozidel 1 1 0 1 x 0 0 0 0 3 

6 Vyzrazení výkresové dokumentace 0 0 1 0 0 x 1 1 0 3 

7 Vyzrazení údajů o rozmístění EZS 0 0 1 0 0 1 x 0 0 2 

8 Vyzrazení údajů o rozmístění MZS 0 0 1 0 0 1 0 x 0 2 

9 Vyzrazení kódů a hesel 1 1 1 0 0 0 0 0 x 3 

∑Kbr   5 4 4 2 3 2 1 1 0   
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Tabulka 11: Koeficient rizik - procesní riziko 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kar [%] x 37,50 12,50 25,00 37,50 37,50 37,50 25,00 25,00 37,50 

Kbr [%] y 62,50 50,00 50,00 25,00 37,50 25,00 12,50 12,50 0,00 

 
Kar max = 37,50 nejvyšší hodnota Kar  Kar min = 12,50 nejnižší hodnota Kar  

Kbr max = 62,50 nejvyšší hodnota Kbr   Kbr min = 0,00 nejnižší hodnota Kbr 

s = 80 % spolehlivost systému,  

Výpočet osy matice: 

O1 = 80,00  O2 = 50,00 

 

Matice rizik metodou souvztažnosti - procesní
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Obrázek 35: Výsledná matice rizik provedena analýzou souvztažnosti - procesní riziko 

 

Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému, tedy 

oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Jsou to rizika číslo 1, 2 a 3. Podle shora uvedené 

tabulky č. 10 se jedná o nebezpečí (porušení podmínek pro vstup a vjezd, porušení podmínek 

pro převoz materiálu a nakládání s ním, nedodržení režimu EZS).  

7.4 Vyhodnocení obou metod a výsledek jejich porovnání 
U vyhodnocení strukturálních a procesních rizik jak metodou FMEA, tak metodou 

souvztažnosti jsme došli převážně ke stejným výsledkům. U strukturálního hlediska metodou 

FMEA bychom se měli zaměřit na 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 přelezení plotu, poškození plotu, přes 
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hlavní vrata (prolomení perimetru), vniknutí přes střešní okno, překonání oken, překonání 

dveří, nedovolený pohyb osoby, požár nebo výbuch. U procesního hlediska metodou FMEA 

bychom se měli zaměřit na 1, 2, 3, 9 porušení podmínek pro vstup a vjezd, porušení podmínek 

pro převoz materiálu a nakládání s ním, nedodržení režimu EZS, vyzrazení kódů a hesel. 

Vyhodnocení metodou souvztažnosti jsme došli převážně ke stejným výsledkům. 

U strukturálního hlediska bychom se měli zaměřit na 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10 (přelezení plotu, 

poškození plotu, podhrabání plotu, vniknutí přes střešní okno, překonání oken, překonání 

dveří, nedovolený pohyb osoby, požár nebo výbuch, poškození technického zařízení). 

U procesního hlediska bychom se měli zaměřit na 1, 2, 3 (porušení podmínek pro vstup 

a vjezd, porušení podmínek pro převoz materiálu a nakládání s ním, nedodržení režimu EZS).  

Jak je zřejmé z obou analýz, že v závěrečném porovnání se jedná o nepatrné rozdíly mezi 

výsledky obou analýz, které jsou pro názornost zobrazeny modrou barvou. U strukturálních 

rizik je vidět, že u metody FMEA bylo identifikováno riziko 4 přes hlavní vrata (prolomení 

perimetru) a naopak u souvztažnosti toto riziko nefiguruje a je tam naopak 3 podhrabání 

plotu a přidána 10 poškození technického zařízení.U procesních rizika je vidět, že u metody 

FMEA je pouze navíc identifikováno nepřijatelné riziko oproti metodě souvztažnosti 9 

vyzrazení kódů a hesel. Každopádně jsem přesvědčen, že i na tyto nepatrné rozdíly bychom 

měli klást větší důraz ohledně jejich zlepšení.  

8 Varianty zabezpečení s cenovou kalkulací 

Minimální doporučený stupeň zabezpečení transformovny dle normy ČSN EN 50131-1 až 7 

by měl být ve stupni 2 a pojistné třídy A. Budou navrženy 3 varianty v různých cenových 

relacích tak, aby splňovaly dostatečné zabezpečení a ještě bylo uplatněno pravidlo Alara.  

8.1 Varianta č. 1 
Areál transformovny 

Areál trafostanice bude ohraničen původním drátěným pletivem výšky 2 m, které není v tak 

špatném stavu, jen bude na některých poškozených místech poopraveno, případně vyměněn 

vadný díl. Na horní části bude doplněn žiletkovým drátem označením 450 BTC s výškou 

spirály 45cm po celém obvodu. Dvoje vstupní vrata budou vybavena bezpečnostním visacím 

zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN P ENV 1627 BT3) se zvýšenou odolností proti řezání, 

stříhání, úderům kladiva. Hlavní vstupní brána bude nahoře doplněna žiletkovým drátem 450 

BTC po celé své délce s výškou spirály 45cm. U hlavní brány bude umístěna bezpečnostní 

klávesnice antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou karet a umožňující režim 
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PIN+karta), která bude napojena na ústřednu umístěnou v BSP, která provede odblokování 

pouze areálu transformovny. Hned za první bránou na pravé straně stožáru osvětlení bude 

umístěna venkovní kamera v krytu Samsung SCO-2080RHP (s IR přísvitem 50 m, topením 

a použitím v teplotách -50 až 50 ˚C, detekci pohybu atd.) a další bude umístěna na rohu 

budovy společných provozů jak je vidět na příloze č. 6. Prostor kolem plotu bude osvětlen 

původním osvětlením, které je dostačující, jen bych do budoucna navrhoval výměnu za 

úspornější z LED diod.  

Budova společných provozů 

Všechna okna a dveře budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Na všech oknech a dveřích budou nainstalovány  

magnetické čidla otevření MG-FM102. Za vstupními dveřmi jak pro pracovní čety tak pro 

řídící činnost bude umístěna původní klávesnice, která zabezpečuje odjištění systému. V obou 

chodbách budou umístěny  PIR detektory AM (antimasking) KX 15DTAM a navíc fixní 

vnitřní kamerou Ademco ADKCD421DIP, což umožňuje detekovat pohyb ve střeženém 

prostoru s videozáznamem průběhu narušení. Ústředna tohoto systému bude umístěna 

v dozorně 1.12 objektu. U této varianty by zůstala ústředna původní.  

Sklad 

Všechna okna budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Dvoje vstupní vrata budou vybavena 

bezpečnostním visacím zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN P ENV 1627 BT3) se 

zvýšenou odolností proti řezání, stříhání, úderům kladiva. Vedle vstupních vrat ze strany BSP 

bude doplněna bezpečnostní klávesnice antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou 

karet a umožňující režim PIN+karta), která bude napojena na ústřednu umístěnou v BSP, 

která provede odblokování pouze samotného skladu. Na všech oknech budou nainstalována 

magnetické čidla otevření MG-FM102. 

8.1.1 Nákres varianty č. 1 

Nákres této varianty zabezpečení je v příloze č.6, příloze č 6.1 a příloze č. 6.2. 
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8.1.2 Rozpočet varianty č. 1 

Tabulka 12: Cenového rozpočtu varianty č. 1 

 
 
* cenová nabídka je bez montáže 

 
Celková cena je pouze za materiál, není v ní započtena práce a případně jiné věci spojené 
s montáží. 

8.2 Varianta č. 2 
Areál transformovny 

Areál trafostanice bude ohraničen původním drátěným pletivem výšky 2 m, které není v tak 

špatném stavu, jen bude na některých poškozených místech poopraveno, případně vyměněn 

vadný díl. Na horní části bude doplněn novým dvojitým ostnatým drátem ocelovým a 

povrchovou úpravou MOTTO ZN se zkosením dovnitř objektu po celém obvodu. Dvoje 

vstupní vrata budou vybavena bezpečnostním visacím zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN 

P ENV 1627 BT3) se zvýšenou odolností proti řezání, stříhání, úderům kladiva. Hlavní 

vstupní brána bude nahoře doplněna dvojitým ostnatým drátem ocelovým se zkosením dovnitř 

objektu po celé své délce. U hlavní brány bude umístěna bezpečnostní klávesnice antivandal 

Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou karet a umožňující režim PIN+karta), která bude 

napojena na ústřednu umístěnou v BSP, která provede odblokování pouze areálu 

transformovny. Na plot bude instalován systém pro venkovní perimetrickou ochranu FlexPS 

mikrofonní kabel s příslušenstvím. Sestava je s jedním detekčním modulem, který má dvě 

větve a tím i detekční zóny. Kabel vede po oplocení a pod branou je umístěn v chráničce. Pod 

branou je použitý necitlivý kabel (IF 2388-R1 ), který se propojí spojkami (IF SK-8). 

K detekčnímu modulu je natáhnut napájení a kabel k alarmovým výstupům. Nad branou je 

použit navíc venkovní PIR detektor OPTEX HX-40AM antimasking, který zajišťuje detekci 

v místě necitlivého kabelu v prostoru brány. Hned za první bránou na pravé straně stožáru 

osvětlení bude umístěna první venkovní kamera DINOX SCR515PRO-HP2 (s IR přísvitem 70 
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m, rozpoznání RZ až do rychlosti 180 km/h, pracovní teplota -30 až 50 ˚C, antivandal, BLC, 

WDR, 3D atd.) a další dvě budou umístěny, druhá na rohu budovy společných provozů a třetí 

mezi budovou společných provozů a prostorem VVN na protější straně, jak je vidět na příloze 

č. 7. Prostor kolem plotu bude osvětlen původním osvětlením, které je dostačující, jen bych 

do budoucna navrhoval výměnu za úspornější z LED diod.  

Budova společných provozů 

Všechna okna a dveře budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Na všech oknech a dveřích budou nainstalovány  

magnetické čidla otevření MG-FM102. Za vstupními dveřmi jak pro pracovní čety tak pro 

řídící činnost bude vyměněna klávesnice za bezkontaktní antivandal Rosslare AC-Q44  

(s bezpečnostní čtečkou karet a umožňující režim PIN+karta), která zabezpečuje odjištění 

systému. Na základě takovéto čtečky jsme schopni zjistit kdo jako poslední otevíral nebo 

opouštěl budovu. V obou chodbách (1.01, 1.14), skladu požární techniky (1.06), denní 

místnosti (1.05), předsíni (1.02), ČEZNET (1.13), dozorovně (1.12), místnosti trafa vlastní 

potřeby (1.11), skladu OOPP (1.07) budou po 1 ks umístěny  PIR detektory AM 

(antimasking) KX 15DTAM a v rozvodně 22kV (1.09) po 2ks. V chodbě (1.14, 1.01) 

a dozorovně (1.12) jsou navíc umístěny fixní vnitřní kamery Samsung SCD-3080P (s funkcí 

inteligentní videoanalýzy, WDR) což umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru 

s videozáznamem průběhu narušení. V návrhu došlo i k výměně ústředny za kvalitnější 

Paradox DGP 192 ECO LCD, která je umístěna v dozorně 1.12 objektu. Ústředna má digitální 

komunikátor pro spojení s monitorovacími stanicemi včetně použití moderních DTMF 

formátů a formátu na PAGER použitelného i pro volání na občanský telefon, monitorování 

telefonické linky, 4 telefonní čísla pro PCO. Doplnění ústředny může být modul GSM VT21 

Pager, který není zahrnut do ceny zabezpečení, stojí 5183,- Kč bez DPH a pracuje jako GSM 

pager se zabudovaným GSM modulem TELIT, je určen pro dálkový přenos poplachové nebo 

technologické informace prostřednictvím GSM sítě (SMS zpráva nebo prozvonění čísla 

s tónovým signálem) a dále může sloužit k dálkovému ovládání výstupu (relé) pomocí SMS 

zprávy. Navíc tento pager umožňuje posílání až 72 SMS zpráv na základě konkrétních 

událostí v zabezpečovací ústředně. Tyto zprávy by mohli přijímat správci daného objektu 

a osoby, které mají na starosti zabezpečení ve firmě ČEZ. 

Sklad 

Všechna okna budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Dvoje vstupní vrata budou vybavena 

bezpečnostním visacím zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN P ENV 1627 BT3) 
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se zvýšenou odolností proti řezání, stříhání, úderům kladiva. Vedle vstupních vrat ze strany 

BSP bude doplněna bezpečnostní klávesnice antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní 

čtečkou karet a umožňující režim PIN+karta), která bude napojena na ústřednu umístěnou 

v BSP, která provede odblokování pouze samotného skladu. Na všech oknech budou 

nainstalovány magnetické čidla otevření MG-FM102. 

8.2.1 Nákres varianty č. 2 

Nákres této varianty zabezpečení je v příloze č.7, příloze č 7.1 a příloze č. 7.2. 
 

8.2.2 Rozpočet varianty č. 2 

Tabulka 13: Cenového rozpočtu varianty č. 2 

 
 
* cenová nabídka je bez montáže 

 
Celková cena je pouze za materiál, není v ní započtena práce a případně jiné věci spojené 
s montáží. 

8.3 Varianta č. 3 
Areál transformovny 

Areál trafostanice bude ohraničen původním drátěným pletivem výšky 2 m, které není v tak 

špatném stavu, jen bude na některých poškozených místech poopraveno, případně vyměněn 

vadný díl. Na horní části bude doplněn žiletkovým drátem označením 450 BTC s výškou 

spirály 45cm po celém obvodu. Dvoje vstupní vrata budou vybavena bezpečnostním visacím 

zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN P ENV 1627 BT3) se zvýšenou odolností proti řezání, 

stříhání, úderům kladiva. Hlavní vstupní brána bude nahoře doplněna žiletkovým drátem 450 

BTC po celé své délce s výškou spirály 45cm. U hlavní brány bude umístěna bezpečnostní 

klávesnice antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou karet a umožňující režim 
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PIN+karta), která bude napojena na ústřednu umístěnou v BSP, která provede odblokování 

pouze areálu transformovny. Na plot bude instalován systém pro venkovní perimetrickou 

ochranu FlexPS mikrofonní kabel s příslušenstvím. Sestava je s jedním detekčním modulem, 

který má dvě větve a tím i detekční zóny. Kabel vede po oplocení a pod branou je umístěn 

v chráničce. Pod branou je použitý necitlivý kabel (IF 2388-R1 ), který se propojí spojkami 

(IF SK-8). K detekčnímu modulu je natáhnuto napájení a kabel k alarmovým výstupům. Nad 

branou je použit navíc venkovní PIR detektor OPTEX HX-40AM antimasking, který zajišťuje 

detekci v místě necitlivého kabelu v prostoru brány. Ve všech rozích areálu jsou umístěny 

venkovní otočné kamery Samsung SCP-3430HP (WDR, 43 x ZOOM, videoanalýzou, BLC, 

použitím v teplotách -50 až 50 ˚C, otáčení 0 - 360˚, naklápění 6 - 186˚ atd.), jak je vidět na 

příloze č. 8. Prostor kolem plotu bude osvětlen původním osvětlením, které je dostačující, jen 

bych do budoucna navrhoval výměnu za úspornější z LED diod.  

Budova společných provozů 

Všechna okna a dveře budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Na všech oknech a dveřích budou nainstalovány  

magnetické čidla otevření MG-FM102 a detektor tříštění skla  Electronic Line Shard SF25 

kromě místnosti trafa vlastní spotřeby (1.11), kde jsou dveře kovové s celoplošnou větrací 

žaluzií. Za vstupními dveřmi jak pro pracovní čety tak pro řídící činnost bude vyměněna 

klávesnice za bezkontaktní antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou karet 

a umožňující režim PIN+karta), která zabezpečuje odjištění systému. Na základě takovéto 

čtečky jsme schopni zjistit kdo jako poslední otevíral nebo opouštěl budovu. V obou 

chodbách (1.01, 1.14), skladu požární techniky (1.06), denní místnosti (1.05), předsíni (1.02), 

ČEZNET (1.13), dozorovně (1.12), místnosti trafa vlastní potřeby (1.11), skladu OOPP (1.07) 

budou po 1 ks umístěny  PIR detektory AM (antimasking) KX 15DTAM a v rozvodně 22kV 

(1.09) po 2ks. V chodbě (1.14, 1.01), dozorovně (1.12), rozvodně 22kV (1.09) jsou navíc 

umístěny fixní vnitřní kamery Samsung SCD-3080P (s funkcí inteligentní videoanalýzy, 

WDR) což umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru s videozáznamem průběhu 

narušení. V návrhu došlo i k výměně ústředny za kvalitnější Paradox DGP 192 ECO LCD, 

která je umístěna v dozorně 1.12 objektu. Ústředna má digitální komunikátor pro spojení 

s monitorovacími stanicemi včetně použití moderních DTMF formátů a formátu na PAGER 

použitelného i pro volání na občanský telefon, monitorování telefonické linky, 4 telefonní 

čísla pro PCO. Doplnění ústředny může být modul GSM VT21 Pager, který není zahrnut do 

ceny zabezpečení, stojí 5183,- Kč bez DPH a pracuje jako GSM pager se zabudovaným GSM 

modulem TELIT, je určen pro dálkový přenos poplachové nebo technologické informace 
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prostřednictvím GSM sítě (SMS zpráva nebo prozvonění čísla s tónovým signálem) a dále 

může sloužit k dálkovému ovládání výstupu (relé) pomocí SMS zprávy. Navíc tento pager 

umožňuje posílání až 72 SMS zpráv na základě konkrétních událostí v zabezpečovací 

ústředně. Tyto zprávy by mohli přijímat správci daného objektu a osoby, které mají na starosti 

zabezpečení ve firmě ČEZ. 

Sklad 

Všechna okna budou vybavena ocelovou mříží  s tloušťkou rámu 20 x 20 mm a výplní 

10 x 10 mm vsazenou kolmo do zdi objektu. Dvoje vstupní vrata budou vybavena 

bezpečnostním visacím zámkem FAB 2411H (dle normy ČSN P ENV 1627 BT3) se 

zvýšenou odolností proti řezání, stříhání, úderům kladiva. Vedle vstupních vrat ze strany BSP 

bude doplněna bezpečnostní klávesnice antivandal Rosslare AC-Q44 (s bezpečnostní čtečkou 

karet a umožňující režim PIN+karta), která bude napojena na ústřednu umístěnou v BSP, 

která provede odblokování pouze samotného skladu. Na všech oknech budou nainstalovány 

magnetické čidla otevření MG-FM102. V prostoru budou navíc instalovány ve všech rozích 

a uprostřed 6 ks PIR detektory AM (antimasking) KX 15DTAM. 

8.3.1 Nákres varianty č. 3 

Nákres této varianty zabezpečení je v příloze č.8, příloze č 8.1 a příloze č. 8.2. 

8.3.2 Rozpočet varianty č. 3 

Tabulka 14: Cenového rozpočtu varianty č. 3 

 
 
* cenová nabídka je bez montáže 
 
Celková cena je pouze za materiál, není v ní započtena práce a případně jiné věci spojené 
s montáží. 
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9 Fyzická ostraha 

Všechny tři varianty zabezpečení jsou napojeny na pult centralizované ochrany (PCO), který 

obsluhuje soukromá bezpečnostní služba (SBS) se kterou má daný subjekt uzavřenou 

smlouvu. V případě narušení objektu tam okamžitě posílají pohotovostní vozidlo, aby 

zkontrolovalo situaci, případně provedlo adekvátní zásah. U varianty č. 3 byly použity otočné 

kamery, se kterými si mohou na dálku přiblížit objekt, a v případě narušení zjistit, zda se 

jedná vůbec o narušitele,  případně zjistit co se v areálu transformovny děje. 

10 Kriteriální posouzení nejvhodnější varianty zabezpečení 

Na posouzení nejvhodnější varianty použiji kritéria kde budu hodnotit mezi sebou dané 

varianty. Na základě přiřazené bodové hodnoty od 1 do 6. Hodnota 1 – nevyhovuje až po 

hodnotu 6 - vyhovuje maximálně. 

 
Tabulka 15: Posouzení nejvhodnější varianty na základě stanovených kritérií 

 

Závěr 

Cílem práce bylo,  za využití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik zjistit a popsat 

aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu transformovny a na základě teoretických 

znalostí a praktických poznatků navrhnout několik variant inovativního řešení ochrany 

objektu transformovny se zaměřením na investiční náklady a kvalitu zabezpečení.  

V úvodu práce jsem popsal zákony, vyhlášky  a technické normy, které s problematikou 

ochrany objektu souvisí. V další části jsou popsány jaké jsou druhy ochrany, jejich rozdělení 

a popisy, principy jednotlivých prvků zabezpečení. Dále jsem v teoretické části popsal k čemu 

vlastně transformovna slouží a jaké zákony se této problematiky dotýkají. V praktické části 

jsem popsal areál transformovny a současný stav zabezpečení. Popis jsem doplnil vlastními 

fotografiemi, které jsem pořídil přímo na řešeném objektu transformovny a plány budov. Na 

základě tohoto popisu byly provedeny 3 analýzy rizik. První metodu jsem použil tzv. 

kritérium varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

záruka jednotlivých prvků 3 4 4 

přiměřenost ceny k chráněným zájmům 3 4 5 

spolehlivost detekce (zabezpečení) 3 5 6 

kvalita kamerového systému 2 4 6 

servis 5 5 5 

výsledek vítězné varianty 16 22 26 
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Ishikawova diagramu kde byla identifikována možná rizika, kterých bylo 23. Tyto rizika jsem 

rozdělil na strukturální (zahrnují konstrukční hledisko) a procesní (týkají aktivit probíhajících 

v transformovně) v praxi to tedy znamená, že strukturální rizika zahrnují obvodovou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu a procesní rizika souvisejí s fyzickou 

ostrahou (pokud je taková využívána) a režimovými opatřeními. Ty podrobil analýze metodou 

FMEA a souvztažnosti a porovnal jejich výsledky. U strukturálního hlediska bylo 

identifikováno 10 rizik a u procesního 4 rizika, na která bychom se měli u zabezpečení hlavně 

zaměřit co je přesně popsáno v kapitole č.7. Jsou do nich započítány i rizika, které byly 

vyhodnoceny jako rizikové u jedné z analýz a u druhé zase nikoliv. Jednalo se o nepatrné 

rozdíly, které jsem při zpracování ochrany objektu také zohlednil. Snažil jsem se navrhnout 

optimální zabezpečení transformovny, které by mělo zajistit dostatečnou ochranu objektu 

proti neoprávněnému vniknutí pachatele a minimalizovat případné škody na objektu. Snahou 

bezpečnostního zabezpečení je toto narušení detekovat a signalizovat.  

Byly navrženy 3 varianty zabezpečení, při kterých byl zohledněn principu Alara „Riziko je 

nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají neúměrnými ve 

srovnání s příslušným omezením rizika“. Tedy výsledná cena zabezpečení se uplatňuje 

10 - 15 % z ceny chráněných aktiv, což v našem případě znamená 30 mil. (10%), 45 mil. (15 

%), což ani v jedné z variant nebylo překročeno. Na základě mnou stanovených kritérií 

výběru byla vyhodnocena jako nejlepší a nejvhodnější varianta č. 3, kde bylo použito nejvíce 

detekčních prvků a kvalitních kamer, které zajišťují nejlepší ochranu daného objektu. 
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CCTV - systémy uzavřených televizních okruhů  

EPS – elektrická požární signalizace 

EZS – elektrické zabezpečovací systémy 

IR – infračervený 

MZS – mechanické zabezpečovací systémy 

PCO – pult centralizované ochrany 

PPC - poplachové přijímací centrum  

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

VVN – velmi vysoké napětí 

 

 

 


