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ANOTACE 

 

 Seidler, T. Technické zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, 2012, 36 s. 

 Bakalářská práce, vedoucí: Ščurek, R. 

 

Klíčová slova:  

fotovoltaická elektrárna, zabezpečení objektu, perimetr, kamerový systém, hodnocení rizik. 

 

Bakalářská práce se zabývá zabezpečením objektu fotovoltaické elektrárny. Práce je 

rozdělena do několika samostatných částí, které se zabývají právní úpravou související 

s daným objektem, dále následuje teoretická část o jednotlivých technických prostředcích pro 

zabezpečení objektů, další část je zaměřena na informace o objektu a jeho aktuálním 

zabezpečení, dále systém řízení rizika a návrh inovativního zabezpečení. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Seidler, T. Technical Security building photovoltaic power plants. Ostrava VŠB – TU 

Ostrava, 2012, 36 p. 

 Bachelor thesis, Supervisor: Ščurek, R. 

 

 Key words: 

Photovoltaic power plants, Security of a Building, Perimeter, CCTV system, Risk Evaluation. 

 

 This bachelor thesis is focused on security of a building photovoltaic power plants. It 

is divided into several parts which pursue legal aspects related to the particular building. 

Theoretical part about individual technical means for security of a building follows. Next part 

chapter describes information about the building and its current security. The last one is 

focused on risk management system and proposal of an innovate security of the building. 

 



 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

1.1 Rešerše literatury ......................................................................................................... 2 

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZABEZPEČENÍ OBJEKTU FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 3 

2.1 Základní právní předpisy ............................................................................................. 3 

2.2 Technické normy ......................................................................................................... 4 

2.3 Definice a pojmy ......................................................................................................... 5 

3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ZABEZPEČENÍ ...................................................... 7 

3.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systém  PZTS ................................................... 7 

3.2 Elektronická požární signalizace EPS ......................................................................... 9 

3.3 Perimetrická ochrana objektu .................................................................................... 11 

3.4 Kamerové systémy CCTV ......................................................................................... 13 

4 OBJEKT FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .............................................................. 15 

4.1 Informace o objektu fotovoltaické elektrárny ........................................................... 15 

4.2 Aktuální zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny ............................................ 18 

5 SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIKA .............................................................................................. 19 

5.1 Zhodnocení aktiv objektu fotovoltaické elektrárny ................................................... 19 

5.2 Procesní a strukturální identifikace rizik ................................................................... 20 

5.3 Modelování rizik........................................................................................................ 20 

5.4 Hodnocení rizik ......................................................................................................... 23 

5.5 Výsledek analýzy rizik .............................................................................................. 28 

6 NÁVRH  INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ .................................................. 29 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 36 

POUŽITÁ LITERATURA ....................................................................................................... 37 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 40 



 

 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 41 

SEZNAM ROVNIC ................................................................................................................. 42 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................... 43 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ...................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 ÚVOD 

Dnešní doba je charakteristická vysokým nárůstem kriminality a tím i spojeným násilím 

ve společnosti. Tento vývoj společnosti může být zapříčiněn mnoha vlivy, mezi které 

můžeme zařadit migraci osob, při které dochází k přesunu osob různých etnik do jiných 

zemí, výchovu dětí, kdy může docházet při zanedbané výchově k rozvoji kriminality dětí  

a mnoho dalších příčin s tím spojených. Ve 21. století dochází k prudkému růstu zájmu  

o ochranu osob a majetku, k níž přispívá rychlý vývoji techniky, která zajišťuje ochranu 

osob a majetku a dále zákony, které se zabývají ochranou osob a majetku. [24] 

V posledních pár letech četná výstavba fotovoltaických elektráren, byla podnětem 

k napsání této bakalářské práce, jelikož dochází k nárůstu kriminality a trestné činnosti je 

nezbytné tyto objekty, které mají hodnotu v řádech desítek miliónu korun zabezpečit 

poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat rizika, která ohrožují objektu fotovoltaické 

elektrárny ve spojení s ochranou objektu a na základě studiem získaných teoretických  

a praktických poznatků vybrat nejzávažnější rizika, pro která bude navržen inovativní návrh 

zabezpečení tak, aby tyto rizika byla maximálně zajištěna. Při návrhu inovativního 

zabezpečení bude kladen důraz na chráněná aktiva, aby nedošlo k tomu, že náklady na 

zabezpečení budou převyšovat hodnotu aktiv chráněného objektu. 

Tato práce se člení na část teoretickou a praktickou. V části teoretické, která se člení na 

tři hlavní části se budeme zabývat základními právními předpisy a technickými normami, 

které souvisí se zabezpečením objektu fotovoltaické elektrárny v části první, dále bude 

navázáno v části druhé obecnou teoretickou částí o poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémech. Poslední třetí část bude seznámení s objektem fotovoltaické elektrárny 

a aktuálním zabezpečením. Část praktická se člení na dvě hlavní části a to na analýzu 

hodnocení rizik vybranou metodou a zajištění rizik, které přináší reálnou hrozbu pro tento 

objekt. V druhé části bude proveden inovativní návrh zabezpečení objektu a vyčíslení nákladů 

pro jeho realizaci. 
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1.1 Rešerše literatury 

Kapitola rešerše literatury je v této práci uvedena z důvodu toho, že z těchto hlavních 

zdrojů bylo vycházeno k napsání této bakalářské práce. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: II. Díl, Elektronické zabezpečovací systémy II. 

1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005. 229 s. ISBN: 80-7251-189-0. 

Tento druhý díl učebního textu pojednává o jednotlivých typech ochrany objektů, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, klasických i moderních. Jsou zde 

probrány jednotlivé typy ochran a prvky jimi používané. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: III. Díl, Ostatní zabezpečovací systémy 1. vyd. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 246 s. ISBN: 80-7251-235-8. 

 Tento třetí díl učebního textu navazuje na předchozí díly a pojednává o ochraně 

automobilů, integrované ochranně zboží, systémech kontroly vstupu, systémech průmyslové 

televize a elektronické požární signalizaci. 

 

BRABEC, F a kol. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Publish 

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

 Tato kniha se zabývá problematikou bezpečnosti a prevence kriminality, ochranou 

osob a majetku, detektivní službou a dalšími problematikami. 

 

RAK, R; MATYÁŠ, V; ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka: ve forenzních  

a komerčních aplikacích 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 664 s. ISBN 978-80-

247-2365-5. 

 Tato kniha pojednává o základních principech biometrických technologii, z čeho 

vycházejí, na jakých principech pracují, jejich pozitivní i negativní vlastnosti a jejich využití 

v různých oblastech. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA ZABEZPEČENÍ OBJEKTU FOTOVOLTAICKÉ 

ELEKTRÁRNY 

Tato část práce je zaměřena na základní právní předpisy a technické normy, které jsou 

spojeny s bezpečností a ochranou objektů. 

2.1 Základní právní předpisy 

Ústava České republiky 

 Ústava České republiky je základní zákon České republiky spolu s Listinou základních 

práv a svobod. Ústava české republiky byla přijata dne 16. prosince. 1992, a ve Sbírce zákonů 

byla vyhlášena jako zákon č. 1/1993 Sb., její účinnost nabyla dne 1. ledna. 1993. Jedná se  

o soubor právních norem definující základní práva občanů a demokratických principu České 

republiky. [29] 

 

Listina základních práv a svobod 

 Jedná se o zákon č. 2/1993 Sb., listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů a je součástí Ústavy České republiky. Tímto zákonem jsou deklarovány základní 

principy demokratického státu, práva a svobody občanů, která jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. [30] 

 

Trestní zákon 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jenž nahrazuje 

předchozí trestní zákon č. 140/1961 Sb., účelem toho zákona je chránit práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob a zájmy společnosti. Tento zákon řeší problematiku 

například nutné obrany a krajní nouze. [32] 

 

Trestní řád 

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

zabývá postupem orgánu činných v trestním řízení, tedy zjištění trestných činů a potrestání 

pachatelů těchto činů podle zákona. V problematice zabezpečení objektů, řeší tento zákon 

například zadržení podezřelé osoby. [34] 
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Občanský zákoník 

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

k naplňování občanských práv a svobod, především ochrany osobnosti a nedotknutelného 

vlastnictví. Upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob a dále majetkové 

vztahy mezi těmito osobami a státem. [31] 

 

Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje vztahy 

při výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnatelem, který je povinný vytvářet podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné  

a zdraví neohrožující pracovní podmínky pro zaměstnance. [35] 

 

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

 Tento zákon upravuje práva každého na ochranu před neoprávněným zásahem do 

soukromí a dále upravuje práva při zpracovávání osobních údajů a stanovuje jejich podmínky. 

Tento zákon se týká kamerových systémů, které budou v této práci použity. [33] 

 

2.2 Technické normy 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Část 

1: Systémové požadavky. 

Tato norma určuje požadavky pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, které jsou 

instalovány v objektech a využívají bezdrátové nebo kabelové propojení. [8] 

 

ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Část 

2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory. 

Touto normou jsou stanoveny požadavky pro mikrovlnné detektory. [9] 

 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Část 

6: Napájecí zdroje. 

Touto normou jsou stanoveny požadavky na napájecí zdroje, které jsou požívané jakou 

součást poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [10] 
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ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tato norma poskytuje informace a doporučení pro volbu, navrhování a instalaci systému 

uzavřených televizních okruhu. Cílem normy je poskytnout právní rámec, volbu optimální 

varianty zařízení a hodnocení vlastností systému. [11] 

 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnosti proti 

vloupání. Požadavky a klasifikace. 

Touto normou jsou stanoveny požadavky a vlastnosti, odolnosti proti vloupání dveřmi, okny, 

lehkými obvodovými plášti, mříží a okenic. [7] 

 

2.3 Definice a pojmy 

K této bakalářské práci je potřeba se seznámit z několika základními pojmy  

a definicemi, proto zde budou uvedeny. 

Elektrická požární signalizace – jedná o prvky technického zařízení, které slouží 

k identifikaci vznikajícího požáru. [15] 

Fotovoltaická elektrárna - objekt, který slouží k výrobě elektrické energie, jež je získávána 

za pomocí fotovoltaických panelů přeměnou světelné energii, tedy dopadajícího slunečního 

záření na energii elektrickou. 

Fyzická ochrana – jedná se o technické, organizační a režimové opatření, které mají zabránit 

neoprávněnému nakládáni s cizím majetkem. 

Perimetrická ochrana – ochrana venkovního prostoru. [27] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – jedná se o kombinovaný systém, který 

slouží k identifikaci vniknuti do objektu a spuštění poplachu. [8] 

Poplachový zabezpečovací systém – využívá se k identifikaci a indikaci pachatele při jeho 

vniknutí do objektu. [8] 

Riziko – možná ztráta, která může vzniknout nositeli rizika nebo také příjemci rizika. Tuto 

ztrátu můžeme vyjádřit v penězích nebo jiných jednotkách [17] 

Technické zabezpečení objektu – zabezpečení objektu provedené pomoci poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systému 
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Pult centralizované ochrany – slouží k příjmu zpráv o narušení objektů zabezpečených 

poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy [27] 

Střežený prostor – je prostor, ve kterém může poplachová zabezpečovací a tísňový systém 

identifikovat nebezpečí. [27] 

Objekt – jedná se vymezené území, které může zahrnovat prvky hmotné i nehmotné. [17] 

Narušení objektu – jedná se o vniknutí do objektu nebo o jeho pokus. 

Čidlo – jedná se o prvek zabezpečovacího systému, který slouží k detekci. [27] 

Detekce – odhalení. 

Detektor pohybu – slouží k detekci pohybu, pracuje na principu příjmu infračervených 

paprsků, nebo na principu mikrovlnném nebo ultrazvukovém. [27] 

Magnetický kontakt – jedná se o nejjednodušší zařízení používané v zabezpečovací 

technice, jedná se o jazýčkový kontakt, který je spínaný pomocí ornamentního magnetu. [27] 
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3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ZABEZPEČENÍ 

V této kapitole se budeme zabývat jednotlivými systémy zabezpečení objektů nejprve 

elektronickou zabezpečovací signalizací, dále budu následovat elektronickou požární 

signalizací, perimetrickou ochranou objektu a nakonec se budu věnovat kamerovým 

systémům.  

3.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systém  PZTS 

Jedná se o skupinu prvků, které umožňují opticky nebo akusticky hlásit narušení 

střeženého prostoru nebo pokus o vniknutí do střeženého prostoru. Všechny poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) se skládají z několika prvků, které mají za 

úkol plnit různé funkce a celkově tvoří zabezpečovací řetězec. [27] Do tohoto řetězce patří: 

Čidlo – zařízení, které slouží k detekci pohybu, otřesů nebo vzniku specifického zvuku např. 

při rozbití skla, v střeženém prostoru, nebo se může jednat o střežení předmětu. 

Ústředna – hlavní vyhodnocovací a řídící jednotka zabezpečovacího systému, do níž jsou 

svedeny výstupy ze všech hlídacích prvků a na základě sestaveného software ústředna 

vyhodnotí stav poplachu, poruchy nebo jiné události např. hlídání teploty a předá informaci 

pomocí přenosového zařízení na pult centralizované ochrany (dále jen PCO).  

Přenosové prostředky – umožňují přenos informací z ústředny do místa signalizace  

a naopak. 

Signalizační zařízení – slouží přeměnu získaných informací na příslušný signál, vyhlásí 

signalizaci poplachu nebo výstrahy.  

Doplňkové zařízení – slouží k možnému využívání speciálních funkcí systému nebo může 

usnadňovat jeho ovládání. 

 

 Čidla PZTS můžeme rozdělit na čidla napájená a nenapájená podle toho zda potřebují 

pro svůj provoz napájení elektrickou energii. Čidla napájená dále dělíme na aktivní a pasivní. 

Čidla aktivní vysílají do střeženého prostoru elektromagnetické nebo ultrazvukové vlnění, 

z tohoto důvodu je možné tyto čidla identifikovat a zjistit jejich mrtvé zóny. Pasivní čidla na 

rozdíl od čidel aktivních pozorují fyzikální změny ve střeženém prostoru a jsou tedy těžce 

identifikovatelná. Nejpoužívanějšími čidly jsou čidla napájená, která dále můžeme rozdělit 

podle střežené oblasti na prostorová, směrová, bariérová a polohová. Čidla nenapájená se 

téměř nepoužívají a dělí se na destrukční a nedestrukční čidla. U destrukčních čidel dochází 
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při vyhlášení poplachu k jejich destrukci, u nedestruktivních čidel nedochází k trvalé změně  

a lze ho opětovně použít. Podle umístění čidel rozlišujeme střežené zóny na obvodovou, 

plášťovou, prostorovou a předmětovou. [27] 

 

Plášťová ochrana 

 Plášťová ochrana patří k základní ochraně osob a majetku, jejím úkolem je zamezit 

nebo ztížit napadení chráněného zájmu objektu. Do této ochrany patří dveře, okna, obvodové 

zdivo, střecha, které mohou být doplněny dalšími prvky zabezpečení. [26] 

Pro plášťovou ochranu se využívají především čidla kontaktní, destrukční, destrukčních 

projevů, tlaková akustická a bariérová, která slouží k signalizaci počáteční snahy 

potencionálního pachatele o vniknutí do střeženého objektu. [27] 

Čidla kontaktní pracují na spojení a přerušeni obvodu zabezpečovací smyčky. Nejčastěji 

se využívá pro identifikaci narušení smyčky rozpojení obvodu, kdy dojde k vyhlášení 

poplachu. Kontaktní čidla řadíme z hlediska ochrany k nejnižšímu stupni, jsou levná, ale 

složitá pro instalaci. Bývají využívána k detekci otevření dveří nebo oken, k poplachu dojde 

při oddálení na vzdálenost maximálně 30 mm. Podle způsobu jakým vyhodnocují rozpojení 

obvodu, rozdělujeme kontaktní čidla na mikrospínače, dveřní a přechodové kontakty, 

smykové kontakty, nášlapné kontakty, rozpěrné tyče, závěsné kontakty, koncové spínače  

a magnetické kontakty. [27] 

 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana vhodně doplňuje ochranu plášťovou, hlavními body prostorové 

ochrany jsou především vstupní haly a prostory, chodby a schodiště. Výhodou prostorové 

ochrany jsou nižší pořizovací náklady spojené s montáží a instalací než u magnetických 

kontaktů a čidel sloužících k ochraně skleněných ploch. Čidla používaná pro prostorovou 

ochranu se dělí na VKV čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla, pasivní infračervená 

čidla. Pasivní infračervená čidla obrázek číslo 1 jsou nejrozšířenějším a nejpoužívanějším 

typem čidel, často bývají označována PIR čidla (Passive Infra Red detectors). Tyto čidla jsou 

také využívána kromě detekce pohybu v chráněném prostoru, ke spínání osvětlení. Výhody 

těchto čidel jsou jednoduchá montáž a nastavení, vysoká spolehlivost, nízká spotřeba 

elektrické energie. [27] 
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Obrázek 1: PIR čidlo [13] 

 

3.2 Elektronická požární signalizace EPS 

Elektronická požární signalizace (dále jen EPS), jedná se o technická zařízení, která se 

využívají k rychlé identifikaci začínajícího požáru, z důvodů včasné reakce na vznikající 

požár, tak aby bylo možné ho zlikvidovat nebo zavolat odbornou pomoc, která zajistí 

likvidaci požáru. Primární úkol systému EPS je včasná detekce a rozpoznání prvních znaků 

požáru, identifikování místa výskytu požáru, podání informace o požáru obsluze, spuštění 

bezpečnostních systémů zabraňujících rozšíření požáru a zavolání odborné pomoci 

záchranného hasičského sboru. [28] 

 

Požární hlásiče 

Požární hlásiče slouží ke střežení místa a ohlašování požáru v prvotních fázích jeho 

vzniku. Hlásiče jsou rozděleny podle způsobu, jakým byl vyvolán poplach a to na manuální 

tedy tlačítkové hlásiče a automatické. Požární manuální hlásiče se využívají k vyhlášení 

poplachu osobou, která zaznamená požár nebo jeho počátky. Tyto hlásiče jsou červené barvy, 

bývají montována ve výšce 120 až 150 cm od země. Montují se na místa, kde se nachází stálá 

obsluha nebo také do míst, kde je velký pohyb osob, a v místech kde není možné použit jiný 

hlásič nebo jejich použití by bylo neúčinné. Tlačítkové hlásiče jsou konstruování takovým 

způsobem, aby nedošlo k samovolné aktivaci. Při vyhlášení poplachu z tlačítkového hlásiče 

musí být možné rozpoznat, z kterého hlásiče toto hlášení došlo, z tohoto důvodu je hlásič 

opatřen sklíčkem, které je nutné v případě aktivace hlásiče rozbít. Požární automatické hlásiče 

reagují samy na počínající znaky požáru, jako například plameny, kouř nebo nárůst teploty ve 

střeženém prostoru. Ve většině případů jsou hlásiče montovány do patice, která je pevně 
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upevněná na stropě a propojena s ústřednou EPS. Samostatný hlásič je připevněn v patici 

hlásiče pomocí bajonetového uzávěru. Každý hlásič má určité parametry a plochu pokrytí, 

kterou dokáže střežit, proto je tedy nutné ve velkých prostorech instalovat více hlásičů. Podle 

způsobu detekce požáru můžeme automatické hlásiče rozdělit na hlásiče teplotní, ionizační, 

optické hlásiče kouře nebo plamene, multisenzorové, lineární tepelné detektory, aspirační 

hlásiče, tlakové teplotní a požární videosekvence. [28] 

Optické hlásiče kouře fungují na principu Tyndalova efektu, to znamená rozptyl světla 

na mikročástice, tímto je myšleno kouř, mlha apod., můžeme vidět na obrázku číslo 2  

Optické hlásiče kouře se rozdělují podle jejich konstrukce na bodové a lineární. Bodové 

optické hlásiče se používají k rozpoznání začínajícího požáru optickým detektorem 

kouřových zplodin. Tyto hlásiče fungují na principu optické vazby mezi infra diodou  

a fotodiodou, když proniknou kouřové části do optické komory dojde ke snížení intenzity 

paprsku infra diody a vyhlášení poplachu. Lineární optické hlásiče kouře jsou samočinné 

hlásiče, využívající se k identifikaci začínajícího požáru. Princip, na kterém tyto hlásiče 

pracují je zeslabení intenzity infra parsků částicemi kouře. [28] 

 

Obrázek 2: Optický hlásič kouře [19] 

Ústředny EPS 

Ústředny EPS slouží k vyhodnocování informací z jednotlivých hlásičů, které jsou do ní 

připojeny. Muže se jednat o hlásiče tlačítkové nebo automatické. Tyto informace jsou 

vyhodnocovány a řešeny určitou odezvou např. vyhlášením poplachu, uzavření požárních 

dveří, vyhlášení poruchy a jiné. Ústředny EPS můžeme rozdělit podle jejich vlastností, tím je 

myšleno především jejich odolnost proti narušení celého systému, podle počtu smyček nebo 
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podle komunikace s jednotlivými hlásiči na ústředny konveční neadresované a adresované, 

analogové a interaktivní. 

Doplňková zařízení ústředen EPS, jedná se o zařízení, které přijímají signál poplachu 

z ústředny a změní ho na informaci, která je srozumitelná pro osoby, které tuto informaci 

přijímají. Do těchto doplňkových zařízení se řadí, akustické signalizace což můžou být sirény, 

požární zvonky a jiné. Protokolová tiskárna, která je součást ústředny a slouží 

k zaznamenávání změn stavu systému a dokumentuje všechny reakce, které jdou do ústředny 

nebo z ní vycházejí. Zásahová tiskárna slouží k předání informací o místě požáru zásahové 

jednotce. Obrazová grafika slouží k včasné identifikaci požáru, znázorňuje půdorysy objektů. 

Optická signalizace zde se řadí majáky, kontrolky a jiná signalizační optická zařízení.  

 

3.3 Perimetrická ochrana objektu 

Perimetrická ochrana objektu znamená venkovní a obvodové zabezpečení objektu, jeho 

nasazení se provádí z důvodů vyšší bezpečnosti a spolehlivosti ochrany majetku, zdraví  

a dalších hodnot různého typu, před ohrožením způsobeným krádeží, vandalismem a dalšími 

faktory. Výhody, které nám perimetrické zabezpečení nabízí, jsou včasné identifikování  

o napadení objektu a toto včasné identifikování nám umožňuje rychlejší dopadení pachatele 

dříve, než se dopustí škody, nebo i před způsobením této škody. Dále nám perimetrická 

ochrana může zajistit odrazení sou přítomností potencionálního pachatele a zajistit prevenci 

nedovoleného vstupu nežádoucích osob a tím snížit riziko poškození nebo ztrát na objektu. 

V případě, že se jedná o rozsáhlý objekt perimetrická ochrana nám zajistí i při menším počtu 

členů ostrahy podrobný přehled o celém objektu, tímto přispívá ke snížení nákladů na hlídání 

objektu. Další nepřebernou výhodou této ochrany je nepřetržité střežení chráněného zájmu, 

například střežení materiálů je nepřetržité, jelikož při střežení ostrahou je tento materiál 

chráněn pouze v době obchůzky. [22]  

Jako perimetrická ochrana je bráno venkovní elektronický detekční systém, ale aby tento 

systém byl maximálně využit, musí se jednat o systém, který je doplněný dalšími prostředky, 

jako jsou mechanické prostředky, kde patří brány, ploty, zdi a další, dále se musí jednat  

o elektronické prostředky, jako elektronické detekční systémy nejlépe v kombinaci 

s kamerovými systémy a třetí část je místní střežení ostrahou nebo napojení celého systému 

na pult centralizované ochrany. Jen v případě spojení všech těchto třech částí je splněna 
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zásada „4D“ (deter – deny – detect – delay) tedy odradit, odepřít, odhalit, oddálit. Pouze 

elektronické prostředky by byly nedostačující k zabezpečení, proto tedy musí být doplněny 

dalšími prostředky, aby bylo zajištěno zabezpečení. [22] 

 Tyto systémy, které zabezpečují venkovní nebo obvodovou ochranu, patří k jedněm 

z nejnáročnějších, protože existuje velké množství vlivů, které působí na tento systém, může 

se jednat jak o venkovní vlivy, tak i o případného pachatele, který se pokusí o ovlivnění 

funkčnosti systému. Z tohoto důvodu jsou na tyto systému vyžadovány velké nároky. [22] 

Mezi nejčetněji používané detekční technologie patří aktivní infračervené závory, 

pasivní infračervené detektory, mikrovlnné detektory a bariéry, duální detektory, laserové 

detektory, mikrovlnné radary, plotové detekční kabely vibrační s mikrofonním detekčním 

kabelem nebo s vibračními senzory, plotové detekční systémy s optickými detekčními kabely, 

detekční systémy využívající elektromagnetického pole, detekční systémy využívající 

geomagnetického pole Země, doplňkové detektory, systémy digitální videodetekce a mobilní 

detekční prostředky. [22] 

 

Mikrovlnné detektory a bariéry 

 Tato zařízení fungují na principu vyplnění detekční oblasti elektromagnetickým 

polem, které je tvořeno mikrovlnnými signály, v případě pohybu v této oblasti dojde ke 

změně pole a následnému poplachu. Vysílané mikrovlnné signály jsou nejčastěji vytvářeny 

Gunnovou diodou, přičemž výkon diody musí být snížen na takovou úroveň, aby nedocházelo 

k ovlivňování osob nebo dalších zařízení. Mikrovlnné detektory a bariéry se využívají ke 

střežení volných ploch nebo obvodu objektu. Mikrovlnné detektory mají dosah v desítkách 

metrů, mikrovlnné bariéry obrázek číslo 3 mají dosah až stovky metrů. [22] 

 V případě mikrovlnných bariér a detektorů jedním z hlavních kritérií na tyto 

technologie je kvalita provedení prvku detekce. Mikrovlnné bariéry jsou používány za 

vnějším plotem, což zvyšuje úroveň zabezpečení a tvoří druhou linií zabezpečení. Často jsou 

používány pro velmi vysokou úroveň zabezpečení. Nebo také tyto systémy mohou být 

využívány v otevřených prostorech, kde není plot, ale chceme střežit určitou oblast. [14] 
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Obrázek 3:Mikrovlnná bariéra [20] 

3.4 Kamerové systémy CCTV 

Kamerové systémy neboli systémy průmyslové televize (dále jen CCTV) Closed Circuit 

Television, se řídí k prvkům zabezpečení vysoké účinnosti. Tyto systémy zvyšují schopnosti 

fyzické ostrahy tím, že poskytují přehled toho co se děje ve střeženém místě, jsou schopny 

současně monitorovat více střežených prostorů a při vniknutí do střeženého prostoru tento 

záznam dokumentovat. Kamerové systémy bývají instalovány ve velkých průmyslových 

objektech, nákupních centrech, bankovních institucí, benzinových stanicích ale i v menších 

objektech, firmách i u rodinných domů. Využívání CCTV u rodinných domů není zatím moc 

rozšířeno z důvodů vysoké ceny těchto systémů, ale je předpoklad, že s rychlým vývojem 

techniky a poklesem jejich ceny dojde k zvýšení instalování CCTV na rodinných domech. 

Kamerové systémy se skládají z několika základních částí. Část snímání obrazu, přenosu 

obrazu dále část, která přenesený signál zobrazuje a část ovládací. [4] 

Snímání obrazu může být zajištěno pomocí barevných nebo černobílých kamer. 

Černobílé kamery jsou kamery, které snímají obrazový signál bez barevné složky s rozlišením 

od 330 až 800 televizních řádků (dále jen TVL). Černobílé kamery disponují velmi dobrou 

citlivostí a rozlišovací schopností. Využívané bývají méně často, jen ve speciálních případech 

nebo z důvodu finančního hlediska. Barevné kamery zachycují barevný obrazový signál, 

rozlišení těchto kamer dosahuje na kamery černobílé, ale běžně bývají využívány s rozlišením 

380 až 550 TVL. Barevné kamery se vyrábí také s vyšším rozlišením, ale jejich vysoké 

cenové náklady snižují jejích používání. Výhody oproti černobílým kamerám mají 
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v rozlišovací schopnosti a identifikaci podezřelé osoby ve střeženém prostoru např. barva 

vlasů oblečení atd., ale také jsou náročnější na osvětlení střeženého prostoru. Barevná kamera 

den – noc spojuje výhody barevné i černobílé kamery, kdy za dobrých světelných podmínek 

tyto kamery disponují barevným obrazovým signálem a v případě zhoršených světelných 

podmínek dochází k vypnutí barevné složky a tím zvýšení citlivosti a odstranění barevného 

šumu obrazu.  Nejvyšší využití mají tyto kamery ve venkovním prostředí. Protože tyto 

kamery disponují automatickým přepínáním obrazu z barevného na černobílý, poskytují 

maximální kvalitu obrazu za jakýkoliv světelných podmínek. [16] 

 Osvětlení prostoru střeženého kamerovým systémem může být zajištěno osvětlovacím 

prvkem, který je součásti kamery. Z ekonomického hlediska se neprovádí výstavba externího 

trvalého osvětlení, proto je využíván reflektor přímo v kameře, může se jednat o halogenový 

nebo infračervený zdroj světla, tento způsob osvětlení můžeme vidět na obrázku číslo 4. 

Spínání tohoto světelného zdroje může být několika způsoby, např. na základě 

zaznamenaného pohybu nebo snížené intenzitě světla a dalších faktorech. Výhodou 

infračerveného zdroje světla je ten, že pachatel, který se nachází přímo ve střežené oblasti 

kamerového systému si toho nemusí všimnout. [16] 

 

 

Obrázek 4: Kamera s infra přísvitem [5] 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4 OBJEKT FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

V této částí práce se budu zabývat informacemi o objektu fotovoltaické elektrárny (dále 

jen FVE), který budu následně v dalších kapitolách práce analyzovat z hlediska nebezpečí, 

které může tento objekt ohrozit a navrhovat pro tyto konkrétní nebezpečí vhodnou 

technickou ochranu. Dále zde popíši stav aktuálního zabezpečení objektu. 

4.1 Informace o objektu fotovoltaické elektrárny 

Nejprve bych řekl několik hlavních informací obecně o fotovoltaických elektrárnách  

a dále bych se zabýval konkrétním objektem. FVE je objekt, který slouží k výrobě elektrické 

energie, jež je získávána za pomocí fotovoltaických panelů přeměnou světelné energii, tedy 

dopadajícího slunečního záření na energii elektrickou. Historie fotovoltaiky začala již v roce 

1839, kdy byla objevena francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem. Než 

byl nevyroben první solární článek uběhlo 100 let, ale jejich účinnost oproti dnešním panelům 

byla nesrovnatelná. Dnes se účinnost panelů pohybuje okolo 17%. V specifických 

laboratorních podmínkách můžeme dosáhnout účinnosti až 24%. K výběru máme několik 

druhů panelů, mezi základní a nejpoužívanější typy panelu patří amorfní, polykrystalické  

a monokrystalické. Panely amorfní jsou tvořeny napařovanou křemíkovou vrstvou, dosahují 

účinnosti 4 až 8%, jedná se o nejlevnější panely. Panely polykrystalické jsou tvořeny 

křemíkovou podložkou, jejich účinnost bývá kolem 10 až 14%, ve srovnání s panely 

monokrystalickými jednodušší a levnější výroba. Posledním typem jsou panely 

monokrystalické, které jsou tvořeny stejně jako panely polykrystalické křemíkovou 

podložkou, krystaly bývají o velikosti přesahující 10 cm a účinnost těchto panelů bývá 13 až 

17%. Všechny tři typy panelů jsou složeny z matice článků a vzájemně spojeny pomocí 

letovaných spojů. Panely jsou chráněny ze spodní částí pevnou deskou z vrchní částí jsou 

opatřeny tvrzeným leštěným sklem, pomocí kterého odolávají nepříznivým klimatickým  

a povětrnostním podmínkám například krupobití. Panely mohou byt fixní tedy pevně 

uchyceny pod určitým sklonem, dále se může jednat o jednoosé polohování, kdy panely jsou 

na konstrukci uchyceny pod úhlem 35° opatřeny sledovači slunečního svitu s naklápěním 

jedné osy východ-západ. Dvouosé polohovaní panelů slouží k natáčení za slunečním zářením, 

tak aby paprsky dopadaly kolmo na panely. Poslední typ je takzvaný Super traxle jedná se  

o jednoosé polohovaní doplněné násobičem světelného toku. Podle typu uchycení panelů 
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může dosahovat roční produkce od 1000 do 1370 pracovních hodin ročně při plném výkonu. 

[21] 

 Konkrétní objekt FVE, pro který budu navrhovat inovativní řešení zabezpečení se 

nachází na území České republiky v moravskoslezském kraji. Jedná se  

o komerční objekt, z důvodu přání majitele nebudu uvádět přesnou adresu, kde se objekt 

nachází ani jméno majitele. Objekt se nachází na pozemku o rozměrech 100 krát 200 metrů 

tedy o celkové rozloze 20 000 m
2
. Celý objekt elektrárny je oplocen s jednou vstupní bránou  

a brankou sloužící ke vstupu do objektu osobám i dopravním prostředkům, obrázek číslo 5. 

 

Obrázek 5: Vstupní brána a branka [Zdroj vlastní] 

 V objektu je umístěno 4 500 kusů fotovoltaických panelů, jejichž celkový výkon činí 

1MW. Jedná se o pevné fixní panely, které jsou uchyceny na pozinkované konstrukci pevně 

ukotvené v zemi. Panely jsou umístěny v řadách za sebou, zobrazeno na obrázku číslo 6, mezi 

každou řadou panelů je 4 metry rozestup, z důvodů co nejlepšího využití celodenního 

slunečního svitu ve všech ročních obdobích. Všechny panely jsou situovány na jih, aby byla 

využita maximální výkonnost těchto panelu. Náklon panelů v celé elektrárně je nastaven na 

sklon 34°.  

 

Obrázek 6: Rozmístění fotovoltaických panelů [Zdroj vlastní] 
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Dále se v objektu nachází trafostanice o rozměrech 3 krát 5 metrů, tedy o rozloze 15 m
2
, 

kterou můžeme vidět na obrázku číslo 7. Jedná se o jednopodlažní betonový skelet s rovnou 

střechou, opatřen hromosvodem a okolní zpevněnou plochou. Tento objekt je rozdělen na dvě 

samostatné místnosti vysokonapěťová část (nad 1000V) a nízkonapěťová část, do každé části 

trafostanice je samostatný vstup z venkovního prostoru. Vysokonapěťová část je také 

zpřístupněna pracovníkům rozvodných závodů jež v místě zajišťují distribuci elektrické 

energie, tyto dveře jsou opatřeny typizovaným klíčem rozvodných závodů v oblasti a to 

z důvodů případných oprav nebo odstávek, které by mohly na vysoko napěťovém 

transformátoru nastat.  V trafostanici dochází k přeměně stejnosměrného napětí 

s fotovoltaických panelů na střídavé pomocí elektronických měničů, které je dále 

transformováno z nízkého napětí na vysoké napětí z důvodu menších ztrát při přenosu 

elektrické energie a dále distribuováno do veřejné sítě. Nízkonapěťová část je vybavena 

klimatizací a topením, z důvodu udržování stálé provozní teploty ve všech ročních obdobích. 

V této částí jsou instalovány střídače, rozvaděče nízkého napětí a řídící elektronika FVE.  

 

Obrázek 7: Trafostanice [Zdroj vlastní] 

 

Nákres celého objektu s rozmístěním fotovoltaických panelů, vstupní brány a branky  

a trafostanice je zobrazena na obrázku číslo 8. 
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4.2 Aktuální zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny 

Jelikož se jedná o nový objekt, který je momentálně ve výstavbě, současné aktuální 

zabezpečení celého objektu fotovoltaické elektrárny je realizováno oplocením celého areálu 

plotem ze svařovaného pletiva Bastilla, který je vysoký 2 m a je doplněn podhrabovou 

betonovou překážkou do hloubky 0,5 metru a žiletkovým ostnatým drátem na vrcholu 

oplocení zobrazeno na obrázku číslo 9. Momentálně jako prozatímní ochrana objektu, je 

zajištěna ochrana soukromou bezpečnostní službou, tedy jejími zaměstnanci se psem, po dobu 

výstavby, než bude vybudován a zprovozněn elektronický bezpečnostní systém, který bude 

zajišťovat ochranu objektu. 

 

Obrázek 9: Oplocení objektu s žiletkovým drátem [Zdroj vlastní] 

Obrázek 8: Nákres objektu [Zdroj vlastní] 
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5 SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIKA 

V této částí práce v prvním kroku bude zpracováno hodnocení aktiv objektu 

fotovoltaické elektrárny, poté se budeme zabývat analýzou a hodnocením rizik, kde bude 

provedena procesní a strukturální identifikaci rizik pomocí Ishikawova diagramu, dále se 

zpracuje hodnocení rizik vybranou metodou, všechno bude doplněno přehlednými tabulkami 

a vhodnými grafy. 

 

5.1 Zhodnocení aktiv objektu fotovoltaické elektrárny 

Hodnocení aktiv objektu fotovoltaické elektrárny se provede tak, že vybereme jednotlivá 

aktiva, která chceme chránit a provedeme jejich cenové vyčíslení. Jednotlivá vybraná aktiva  

a jejich ceny jsou přehledně uvedeny v tabulce číslo 1. Celková cena chráněných aktiv nám 

slouží k určení částky, kterou můžeme maximálně vynaložit na zabezpečení objektu. Podle 

principu As low as reasonably achievable (dále jen ALARA), můžeme pro zabezpečení 

objektu použít kolem 10% z celkové částky chráněných aktiv, ve zvláštních případech se 

může jednat až o 15% chráněných aktiv. Riziko musíme snižovat tak dlouho, dokud náklady 

na to použité nepřesáhnou hodnotu chráněného zájmu, pomocí již zmiňovaného principu 

ALARA. [1] 

 

Tabulka 1: Chráněná aktiva objektu fotovoltaické elektrárny [Zdroj vlastní] 

Chráněná aktiva objektu fotovoltaické elektrárny 

1 Pozemek 20 000 m
2 

2 000 000,- Kč 

2 Oplocení 1 000 000,- Kč 

3 Fotovoltaické panely (4500 ks – 1MW) 26 000 000,- Kč 

4 Konstrukce pro uchycení panelů 3 000 000,- Kč 

5 

Trafostanice 

- Objekt                                                          500 000,- Kč 

- Vytápění, chlazení                                       250 000,- Kč 

- Měniče (stejnosměrný – střídavý)            1 000 000,- Kč 

- Rozvodna nízkého napětí                            500 000,- Kč 

- Trafo (nízké napětí – vysoké napětí)           750 000,- Kč 

3 000 000,- Kč 

6 Ostatní 500 000,- Kč 

Celkem 35 500 000,- Kč 
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Chráněná aktiva objektu fotovoltaické elektrárny byla vyčíslena na celkovou hodnotu 

35 500 000,- Kč. Veškeré ceny uvedené v tabulce číslo 1 byly poskytnuty majitelem objektu 

fotovoltaické elektrárny. Podle principu ALARA vychází částka, která by mohla být 

maximálně použita pro zabezpečení objektu na 3 550 000,- Kč. Dále se budeme s touto 

částkou pracovat v kapitole návrhu inovativního řešení zabezpečení. 

 

5.2 Procesní a strukturální identifikace rizik 

Analýza a hodnocení rizik je základ potřebný pro řízení a rozhodovací proces.  

K provedení analýzy a hodnocení rizik máme velké množství metod, které se neustále 

rozrůstá, například se může jednat o metody Fault tree analysis (FTA) tedy analýza stromem 

poruch, Event Tree Analysis (ETA) analýza stromem událostí, Failure Mode and Effects 

Analysis (dále jen FMEA) analýza možností poruch a následků a mnoho dalších. Pro procesní  

i strukturální identifikaci rizika byla zvolena metoda Ishikawova diagramu. Začínáme 

procesní identifikací rizik, zde patří rizika zapříčinění lidským faktorem. Na procesní 

identifikaci rizik navazuje identifikace strukturální, která je zapříčiněná především technickou 

závadou nebo může se také jednat o chybu konstrukční. Mezi nejzávažnější rizika se řadí 

rizika způsobená lidským faktorem tedy procesní identifikace rizika. [1] 

Ishikawův diagram příčin a následků také nazývaný např. metoda rybí kosti. Touto 

metodou sestavujeme možné příčiny nebezpečí, které mohou nastat a snažíme se určit ty 

nejzávažnější. Výsledkem je grafické znázornění příčin vedoucí k řešenému problému. 

Určujeme jednotlivá závažná rizika a ty dále rozvětvujeme a výsledný tvar toho diagramu 

připomíná rybí kostru, proto tedy je někdy nazýván též metodou rybí kosti či rybí kostry. 

Jednotlivé příčiny mohou být dále analyzovány a rozvětvovány na další příčiny. [1] 

 

5.3 Modelování rizik 

V této části bude provedeno modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu jak už bylo 

zmíněno v předchozí kapitole pro procesní identifikaci rizika, toto modelování je graficky 

Ishikawovým diagramem zobrazeno na obrázku číslo 10 a strukturální identifikaci rizika, kde 

grafické znázornění je zobrazeno na obrázku číslo 11. 
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Modelování procesních rizik 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Ishikawův diagram pro procesní rizika. [Zdroj vlastní] 



22 

 

Modelování strukturálních rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Ishikawův diagram pro strukturální rizika. [Zdroj vlastní] 
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5.4 Hodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik objektu fotovoltaické elektrárny byla zvolena metoda FMEA, kterou 

bude plynule navázáno na modelování rizik, jenž bylo provedeno pomocí Ishikawova 

diagramu v předchozí kapitole.  

Metoda FMEA je metodou příčin a následků poruch systému. Touto metodou sledujeme 

jednotlivé poruchy, které mohou přispívat havárii. Metoda FMEA je nejčastěji prováděná 

formou tabulky, ve které jsou uvedené jednotlivé rizika. [2] 

Jednotlivé kroky analýzy FMEA jsou stanovení jednotlivých pravidel vytváření analýzy 

FMEA dále provedené samostatné analýzy, shrnutí a vyhodnocení vypracované analýzy. 

Posledním krokem analýzy je aktualizace, pokud pokročí její vývoj. Cílem analýzy metodou 

FMEA mohou být, zjištění poruch systému, které mohou vést k snížení bezpečnosti nebo 

spolehlivosti celého systému dále se může jednat o zvýšení bezpečnosti systému nebo jeho 

bezporuchovosti například inovativním řešením stávajícího systému zabezpečení. [12] 

Metoda FMEA vychází z výpočtu rizikové čísla, který je uveden v rovnici číslo 1. 

 

Rovnice 1: Výpočet rizikového čísla R 

        

 

R – Míra rizika 

P – Pravděpodobnost vzniku rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

 

Pro výpočet rizikového čísla R byla vybrána jednotlivá rizika procesní a strukturální, 

která jsou uvedená v tabulce číslo 4 a 5. Tímto výpočtem zjistíme, jaké riziko hrozí, zda se 

jedná o riziko bezvýznamné, až po riziko nepřijatelné. Výčet jednotlivých rizik podle 

výsledku rizikového čísla R jsou seřazeny v tabulce číslo 2. Ve vzorci je hodnocena 

pravděpodobnost P, kde se stanovuje, jaká hrozí pravděpodobnost vzniku tohoto rizika, od 

nahodilého vzniku až po trvalý vznik rizika. Výčet všech pravděpodobností vzniku rizika je 

přehledně seřazen v tabulce číslo 2. Dále posuzujeme závažnost následků N, kdy se může 

jednat o malý delikt, malou škodu či malý úraz až po smrt osob a velmi vysokou škodu na 
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majetku, všechny závažností následků jsou seřazeny v tabulce číslo 3. Nakonec posuzujeme 

odhalitelnost rizika H, riziko může být odhaleno okamžitě v době jeho spáchání až po riziko 

neodhalitelné, všechny typy odhalitelnosti rizika jsou v tabulce číslo 3. Norma ČSN EN 

60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systému – postup analýzy způsobů a důsledků 

poruch (FMEA) udává deset parametrů, pro potřeby této práce, při aplikování metody FMEA 

jsem zvolil pět parametrů. [25] 

 

Tabulka 2: Míra rizika a pravděpodobnosti vzniku rizika [25] 

R Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobná 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá 

 

Tabulka 3: Závažnosti následků a odhalitelnosti rizika [25] 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malý delikt, malá škoda, malý úraz 1 
Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 
Větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, velký škoda 
2 Snadno odhalitelné riziko 

3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 
3 Odhalitelné riziko 

4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 
4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 
5 Neodhalitelné riziko 

 

Nejprve se budeme zabývat procesními riziky, které byly z Ishikawova diagramu 

přehledně seřadil do tabulky číslo 4, podle vypočtené míry rizika R. Dále k rizikům 

vypočítáme četnost a kumulativní četnost, kterou budeme potřebovat k vyhodnocení analýzy  

a provedení Lorenzovy křivky. Pro jednotlivé vypočtené míry rizika byl sestaven graf číslo 1. 
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Stejně bude postupováno s riziky strukturálními, tato rizika jsou seřazena podle míry rizika R 

v tabulce číslo 5 a graficky znázorněny v grafu číslo 2. 

Tabulka 4: Procesní rizika [Zdroj vlastní] 

Procesní rizika R Četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost 

1 Vandalismus 80 4,55 4,55 

2 Neoprávněné vniknutí 64 9,09 13,64 

3 Poškození objektu 64 9,09 22,73 

4 Krádež 60 4,55 27,28 

5 Spolupráce s pachatelem 32 4,55 31,83 

6 Selhání zaměstnanců 24 4,55 36,38 

7 Požár 20 4,55 40,93 

8 Porušení předpisů 18 9,09 50,02 

9 Nedodržení pracovních předpisů 18 9,09 59,11 

10 Vynesení citlivých informací 16 4,55 63,66 

11 Zanedbání povinností 12 9,09 72,75 

12 Kontrola vstupujících osob 12 9,09 81,83 

13 Nedostatečná kvalifikace 3 9,09 90,91 

14 Nepozornost 3 9,09 100 

 

 

Graf 1: Závažnosti - Procesní rizika [Zdroj vlastní] 
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Tabulka 5: Strukturální rizika [Zdroj vlastní] 

Strukturální rizika R 
Četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost 

1 Překonání oplocení 75 4,35 4,35 

2 Překonání vstupní brány 64 4,35 8,70 

3 Vniknutí dveřmi 60 8,70 17,40 

4 Úmyslné poškození 60 8,70 26,10 

5 Porucha bezpečnostního systému objektu 32 4,35 30,45 

6 Nevhodně zvolné detektory 24 8,70 39,15 

7 Zanedbaná údržba 24 8,70 47,85 

8 Vniknutí oknem 18 4,35 52,20 

9 Porucha PZTS 12 13,04 65,24 

10 Porucha EPS 12 13,04 78,28 

11 Selhání techniky 12 13,04 91,31 

12 Vniknutí střechou 9 4,35 95,65 

13 Porucha dodávky elektrické energie 8 4,35 100 

 

 

Graf 2: Graf závažnosti - Strukturální rizika [Zdroj vlastní] 
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K vyhodnocení metody FMEA byla použita Paretova analýza a Lorenzova křivka, jak 

pro procesní hledisko znázorněno v grafu číslo 3, tak i pro strukturální hledisko znázorněno 

v grafu číslo 4. Podle paretova pravidla 80/20, tedy součet kumulativních četností až do 

hranice 80% vyznačuje nepřijatelná rizika a zbylých 20% rizika přijatelná. Nepřijatelná rizika 

pro procesní hledisko jsou rizika vandalismus, neoprávněné vniknutí, poškození objektu, 

krádež, spolupráce s pachatelem, selhání zaměstnanců, požár, porušování předpisů, 

nedodržení pracovních předpisů, vynesení citlivých informací, zanedbání povinností  

a kontrola vstupujících osob. Pro strukturální hledisko vyšla nepřijatelná rizika překonání 

oplocení, překonání vstupní brány, vniknutí dveřmi, úmyslné poškození, porucha 

bezpečnostního systému objektu, nevhodně zvolené detektory, zanedbaná údržba, vniknutí 

oknem, porucha PZTS, porucha EPS a selhání techniky. [25] 

 

 

Graf 3: Paretova analýza - procesní hledisko [Zdroj vlastní] 
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Graf 4: Paretova analýza - strukturální hledisko [Zdroj vlastní] 

5.5 Výsledek analýzy rizik 

Pomocí Paretovy analýzy bylo zjištěno dvanáct rizik pro procesní hledisko a jedenáct 

rizik pro strukturální hledisko z těchto všech rizik bylo vybráno osm nejzávažnějších, pro 

která vyšel výpočet rizikového čísla R vyšší než 51 a spadají do nežádoucího rizika, tyto 

rizika jsou uvedeny v tabulce číslo 6. 

 

Tabulka 6: Nejzávažnější rizika objektu [Zdroj vlastní] 

Nejzávažnější rizika objektu 

Procesní hledisko Strukturální hledisko 

1 Vandalismus 1 Překonání oplocení 

2 Neoprávněné vniknutí 2 Překonání vstupní brány 

3 Poškození objektu 3 Vniknutí dveřmi 

4 Krádež 4 Úmyslné poškození 

 

Z těchto osmi nejzávažnějších rizik bylo vybráno pět nejdůležitějších, kterými se je 

nutno zabývat. Mezi těchto pět rizik bylo zařazeno vandalismus, poškození objektu, 

překonání plotu a vstupní brány a jako páté riziko krádež. 
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6 NÁVRH  INOVATIVNÍHO ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ 

Z výsledků aplikované analýzy FMEA, bylo určeno pět nejzávažnějších rizik, která musí 

být minimalizována pomocí technického zabezpečení objektu. Zabezpečením objektu bude 

postupováno z venku dovnitř, začneme tedy zabezpečením vnějšího perimetru, dále navážeme 

zabezpečením vnitřního perimetru, poté bude následovat plášťová ochrana a nakonec ochrana 

prostorová. 

 

Zabezpečení vnějšího perimetru 

Zabezpečení vnějšího perimetru objektu bude provedeno instalací detekčního 

plotového kabelu Multisensor 4CLB1041, který bude instalován na plot ve dvou úrovních 

nezávisle na sobě, jak můžeme vidět na obrázku číslo 12. Instalace plotového kabelu ve dvou 

úrovních bude provedena z důvodu spolehlivosti, přesnější detekce a snížení výskytu 

falešných poplachů. Ve spojení se čtyřmi vyhodnocovacími jednotkami bude perimetr 

rozdělen na osm zón, které umožní zjistit přesnou část vnějšího perimetru, kde došlo k jeho 

narušení. 

 

Obrázek 12: Detekční plotový kabel ve dvou úrovních [Zdroj vlastní] 

 

Na detekční kabel je navázáno zabezpečením pomocí kamerového systému, který 

zabezpečuje vnější i vnitřní perimetr. Objekt bude zabezpečen kolem celého svého obvodu ve 

vzdálenosti 1,5 metru od plotu, rozestupy jednotlivých kamer budou 50 metrů a umístění 

kamer bude realizováno pomocí kamerového sloupu vysokého 6 metrů. Byly zvoleny 
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venkovní barevné otočné kamery Ulisse zobrazena na obrázku číslo 13 jedná se o kameru  

den-noc s infrapřísvitem, která má dosah 60 metrů, kamera je vybavena stěračem umožňující 

setření objektivu kamery v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, pracovní režim 

kamery je od -40C° až +60C°.  

 

 

Obrázek 13: Kamera Ulisse [6] 

 Tento kamerový systém bude propojen s řídícími jednotkami detekčních kabelů 

chránící vnější perimetr, jenž je rozdělen do osmi zón a v případě narušení vnějšího 

perimetru, podle zóny, kde byl vyvolán poplach, dojde k nasměrování kamer na tuto zónu. 

Dále kamerový systém je možné sledovat on-line pomocí internetu, vzhled tohoto přenosu 

můžeme vidět na obrázku číslo 14. Tento přenos záznamu kamer slouží k možnosti sledování 

objektu majiteli a bezpečnostní agentuře, která zajišťuje ochranu objektu. 

 

Obrázek 14: Přenos kamerového záznamu [Zdroj vlastní] 
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Pro ovládání zabezpečovacího systému byl zvolen kódový zámek s integrovanou 

čtečkou karet, instalovaný na vstupní bráně a brance, který můžeme vidět na obrázku číslo 15. 

Tento kódový zámek s integrovanou čtečkou RFID (Radio Frequency Identification) karet 

nebo čipů umožňuje oprávněným osobám deaktivaci perimetrické ochrany systému a vstup do 

objektu, je možné ovládání pomocí jen kódu nebo karty nebo také kombinace identifikace. 

 

Obrázek 15: kódový zámek s integrovanou čtečkou karet [Zdroj vlastní] 

 

Zabezpečení vnitřního perimetru 

Vnitřní perimetr objektu bude zabezpečen ve vzdálenosti 5 metrů od oplocení pomocí 

mikrovlnných perimetrických bariér typu CORAL 100G zobrazeno na obrázku číslo 16. 

Zabezpečení je rozděleno do šesti samostatných zón z důvodů konkrétní identifikace místa 

narušení vnitřního perimetru. Stejně jako u vnějšího perimetru i vnitřní perimetr je propojen 

s kamerovým systémem a v případě narušení chráněného prostoru dojde k natočení kamer na 

konkrétní zónu.  
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Obrázek 16: Mikrovlnné perimetrické bariéry [18] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana, tedy ochrana trafostanice, bude zajištěna instalací magnetických 

kontaktů MAS 303 na okna a dveře. Dále otvírání dveří do nízkonapěťové části trafostanice 

bude opatřeno biometrickou čtečkou BioLite Net Mifare a elektromagnetickým dveřním 

otvíračem, biometrickou čtečku můžeme vidět na obrázku číslo 17. Jedná se o venkovní 

čtečku otisku prstů, která může disponovat dvěma otisky prstů pro každého uživatele, 

například v případě poranění je možno použít druhý prst k identifikaci a otevření objektu, opět 

je možná kombinace zadání kódu a poté sejmutí otisku prstu pro vyšší bezpečnost systému. 

Zadávaný kód má při zvolené kombinace otisku prstu a kódu dvojí význam a to 

bezpečnostní, je požadován další prvek ověření. Druhý význam této kombinace je 

technologický, při zadání kódu se porovnává pouze jeden daný otisk prstu přidělený danému 

kódu, tím se verifikace urychlí. [23] 

 

 

Obrázek 17: Biometrická čtečka BioLite Net Mifare [3] 
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Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana obou částí trafostanice bude zajištěna pomocí duálních 

prostorových detektorů Pyronix KX15DTAM, budou instalovány  audiodetektory rozbití skla 

Pyronix BG16DF, jako doplňující ochrana proti případnému vzniku požáru v prostoru budou 

instalovány opticko kouřové požární detektory Systém Sensor SS2412. Dále budou tyto části 

vybaveny detektory pro monitorování vnitřní teploty, a to ve dvou úrovních, signalizaci 

maximální teploty, např. pokud teplota stoupne nad 30°C, aby byla zajištěná dobrá funkce 

elektrotechnických zařízení (po překročení mezní teploty se spustí např. klimatizace nebo 

ventilace prostoru), detekci zamrzlé teploty např. pokud teplota klesne pod 5°C (poté bude 

zpuštěno vytápění prostoru). Informace o stavech poplachu, teploty a jiných stavů budou také 

přenášeny dálkově na PCO, pomocí radiového přenosového zařízení Radom STX23400, 

místně bude stav poplachu signalizován venkovní zálohovanou elektrickou sirénou SIR 2000 

s majákem, instalovanou na vnější straně objektu trafostanice. 

 

Celková cena zabezpečení objektu fotovoltaické elektrárny činí 2 831 556,- Kč, byla 

tedy splněna podmínka ALARA, investice do zabezpečení nepřesáhla částku 3 500 000,- Kč, 

jednotlivé navržené prvky jsou rozepsány v tabulce číslo 7, kde jsou doplněny cenami. Ceny 

těchto prvků byly stanoveny po konzultaci s firmou Alcam Profi s.r.o. Návrh zabezpečení 

s rozmístěním všech prvků zabezpečení je znázorněn na obrázku číslo 18. 
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Obrázek 18:Návrh zabezpečení [Zdroj vlastní] 
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Tabulka 7: Cenový návrh zabezpečení objektu [Zdroj vlastní] 

Zabezpečení vnitřního a vnějšího perimetru 

 Popis položky Počet Cena/kus Celkem 

1 Detekční plotový kabel Multisensor 4CLB1041 1m 2000 80,- 160 000,- 

2 Vyhodnocovací jednotka 1MS016B 1 200m 4 95 000,- 380 000,- 

3 Instalační materiál pro plotový kabel 1 14 200,- 14 200,- 

4 Záložní zdroj AKU 14-12 2 2 350,- 4 700,- 

5 
Venkovní barevná kamera Ulisse UC2PVUA000A, 

den-noc, otočná, IR přísvit 
11 80 000,- 880 000,- 

6 
Digitální záznamové zařízení Dorado RT16, pro 16 

kamer 
1 96 000,- 96 000,- 

7 Kamerový sloup FeZn, příslušenství + kotvení 11 6 000,- 66 000,- 

8 Kabelové rozvody pro CCTV 1 90 000,- 90 000,- 

9 
Převodníky pro přenos videosignálu Metel Break 

2GRX 
11 12 000,- 132 000,- 

10 
Mikrovlnné perimetrické bariéry CORAL 100G, 

dosah 100m 
6 45 000,- 270 000,- 

11 

Deaktivace perimetrického systému Rosslare AY-

Q64B, brána a branka, kódový zámek s integrovanou 

čtečkou karet 

1 7 000,- 7 000,- 

Plášťová ochrana 

12 
Deaktivace systému EZS v trafostanici NN část, 

Biometrická čtečka otisku prstu BioLite Net Mifare 
1 23 380,- 23 380,- 

13 Magnetické kontakty MAS 303 3 300,- 900,- 

14 Audiodetektory rozbití skel Pyronix BG16DF 1 940,- 940,- 

Prostorová ochrana 

15 Duální prostorový detektor Pyronix KX15DTAM  2 2 000,- 4 000,- 

16 
Opticko kouřový požární detektor Systém Sensor 

SS2412 
2 1 500,- 3 000,- 

17 
Detektor pro monitorování vnitřní teploty Honeywell 

TS300  
2 2 000,- 4 000,- 

18 Zabezpečovací ústředna Dominus Millenium MU4 1 25 000,- 25 000,- 

19 Vysílač PCO Radom STX23400 + anténa 1 15 000,- 15 000,- 

20 Siréna Sicurit Alarmitalia SIR2000 1 2 000,- 2 000,- 

Celkové náklady na práci 

21 Práce 1 653 436,- 653 436,- 

Celkové náklady na zabezpečení 2 831 556,- 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat rizika, která ohrožují objekt fotovoltaické 

elektrárny ve spojení s ochranou objektu, a na základě studiem získaných teoretických  

a praktických poznatků byla vybrána nejzávažnější rizika, pro která byl navržen inovativní 

návrh zabezpečení tak, aby tyto rizika byla maximálně zajištěna. Při návrhu inovativního 

zabezpečení byl kladen důraz na chráněná aktiva, tak že náklady na zabezpečení nepřevýšily 

hodnotu aktiv chráněného objektu. 

V první částí práce byly uvedeny základní právní předpisy a technické normy, které 

souvisí se zabezpečení objektů fotovoltaické elektrárny. Dále v této kapitole jsme byli 

obeznámení se základními pojmy a definicemi. 

Druhá část byla zaměřená na teoretickou stránku související se zabezpečením objektů, 

byli jsme seznámeni s elektronickou zabezpečovací signalizací, jejím využitím a základními 

prvky, dále s elektronickou požární signalizací, kde jsme stejně jako u předchozí částí byli 

seznámení s využitím a jednotlivými prvky toho to systému. Stejně tak jsme byli seznámení  

i s perimetrickou ochranou a kamerovým systémem. 

Třetí část slouží k seznámení s objektem fotovoltaické elektrárny, k čemu se tento objekt 

využívá, jak funguje a z kterých hlavních částí se skládá. Dále v této částí bylo seznámeno 

s aktuálním stavem zabezpečení tohoto objektu. 

Čtvrtá část byla zaměřena na systém řízení rizika, kde pomocí Ishikawových diagramů 

byly zjištěny procesní a strukturální rizika ohrožující daný objekt a dále pomocí aplikované 

metody FMEA, která byla verifikována Paretovou analýzou a Lorenzovou křivkou byly 

zjištěny nejzávažnější rizika a z těchto nejzávažnějších rizik bylo vybráno osm. 

Poslední část této práce je inovativní návrh zabezpečení, který byl navržen tak, aby byla 

zajištěna nejzávažnější rizika. Systém je rozdělen do několika částí, tak aby bylo zabezpečení 

nejúčinnější. Vnější perimetr je střežen pomocí detekčního plotového kabelu, vnitřní perimetr 

pomocí mikrovlnných perimetrických bariér a oba tyto perimetry jsou hlídány kamerovým 

systémem, který je rozmístěn po celém obvodu objektu. Dále trafostanice, která je umístěna 

v objektu je chráněná prostorovými, požárními, teplotními a audio detektory. Opět jako  

u obou perimetrů je i trafostanice střežena kamerovým systémem. 

V praxi neexistuje žádny zabezpečovací systém, který by zajišťoval úplnou ochranu 

objektů, proto je důležité kombinování více zabezpečovacích systému, tak jako v této práci 

jsou perimetry a trafostanice zabezpečeny samostatně a doplněny kamerovým systémem. 
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