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Anotace 

 

NAVRÁTILOVÁ, O.: Zabezpečení hradu Bouzov prostředky technické ochrany. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2010, 42 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany historických budov a exponátů 

v nich uložených. Popisuje a analyzuje možná rizika související s ochranou historických 

budov. V první části se zaměřuje na právní úpravu ochrany objektů, na teorii ochrany objektů 

se zaměřením na technickou ochranu a na teorii vypracování bezpečnostní expertizy. Druhá 

část práce je zaměřena na stanovení a identifikaci rizik, která hrozí vybranému zástupci 

historických budov, hradu Bouzov. Třetí část tvoří vyhodnocení nejvýznamnějších rizik a 

návrh technických opatření vedoucí k jejich minimalizaci a optimalizaci stávajícího 

zabezpečení.  
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Summary  
 
NAVRATILOVA, O.: Securing of the Bouzov castle with technical protection devices. 

Bachelor thesis. Ostrava: VSB – TUO, 2010, 42 pages.  

 

This bachelor thesis deals with issues of protection of historical buildings and exhibits stored 

in them. It describes and analyses possible risks related to security of historical buildings.  

The first part focuses on legal adaptation of building protection, the theory of building 

protection with the aim on the technical security and the theory of processing a safety 

expertise. The second part aims at stating and identifying of risks, which endanger chosen 

representative of historical buildings, the Bouzov castle.  

The third part represents evaluation of the most significant risks and a proposal of technical 

measures leading to minimalization of those risks and optimization of the present security.  
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1 ÚVOD 
 

Historické budovy, stejně jako budovy moderní doby, jsou ohrožovány spoustou různých 

vlivů. Může se jednat jak o vlivy zapříčiněné přírodou tak i situace, které má na svědomí 

člověk. V případě přírodních katastrof se v našich zeměpisných podmínkách jedná zejména 

o poškození vlivem požárů, záplav, prudkých dešťů, silných větrů apod. Co se týče vlivu 

lidského činitele, v současné době se nepředpokládá žádný válečný konflikt, který by byl jistě 

velmi vážnou hrozbou, ovšem na druhé straně musíme počítat s častou kriminalitou krádeží 

a vandalismem. Také je potřeba chránit objekt nejen proti úmyslnému poškození člověkem 

ale i před neúmyslným poškozením, jako jsou například požáry, úniky nebezpečných látek 

apod. způsobené nedbalostí.  

Oproti zabezpečení moderních budov, které je dáno přesnými stavebními a technickými 

parametry mají historické objekty svoje specifické rysy, které musejí být při řešení 

zabezpečení zohledněny. V technické části zabezpečení se musejí skloubit dvě základní věci, 

a to dostatečné a efektivní zabezpečení prostorů budovy a exponátů v nich uložených 

prostředky technické ochrany, současně s respektováním a nepoškozením historického rázu 

budovy. Takovéto zabezpečení je sice finančně náročnější, nicméně v případech, kdy dojde 

k poškození či úplnému zničení historického objektu a jeho mobiliáře, dochází k nevratným 

ztrátám a proto je takovéto opatření zcela oprávněné a potřebné. Samotná technická ochrana 

ovšem není dostačující, musí mít vazbu na ochranu fyzickou, je však velmi důležitou částí 

celkové ochrany hlavně z včasného rozpoznání nastalé či hrozící mimořádné události tak 

k zpomalení násilného průniku nepovolaných osob do prostor budovy.  

Cílem této práce je tedy seznámení se s právní úpravou, která se bezprostředně týká 

provozu a ochrany historických budov, obecnou teorií ochrany objektů, dále zjištění 

teoretických hrozeb na vybraném zástupci národních kulturních památek, které mohou s větší 

či menší pravděpodobností nastat a v neposlední řadě, na základě těchto teoretických znalostí 

a poznatků, nastínit optimální zabezpečení proti nežádoucím vlivům z pozice technické 

ochrany.     
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK 
 

Ochranu bezpečnosti v historických budovách neřeší žádný samostatný právní předpis. Je 

proto důležité řídit se množstvím různých zákonů, z nichž je potřeba odvozovat to podstatné 

pro legalitu bezpečnostní ochrany. Za jako úplně základní právní předpisy jsou považovány 

tyto: 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je nejvýše 

postavený zákon v České republice. Deklaruje základní práva občanů a definuje 

demokratické principy České republiky jako 

svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Text ústavy se skládá 

z preambule a osmi hlav, kterými jsou základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, 

moc soudní, nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva a přechodná 

a závěrečná ustanovení.[16] 

 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS), ve znění 

pozdějších předpisů, je vyhlášen jako součást ústavního pořádku České republiky. Hlavní 

myšlenkou tohoto zákona je, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní 

práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Tyto práva 

jsou dále v LZPS konkrétně rozepsána. Práva občanů, uvedené v LZPS, však lze omezit, 

ovšem opět jen na základě zákona. [17] Z tohoto zákona pro účely ochrany bezpečnosti jsou 

zajisté nejdůležitější dvě východiska a to východisko pro ochranu práv chráněného subjektu 

ale zároveň vymezení hranic tohoto práva tak, aby nepřiměřenou ochranou nebyly poškozeny 

garantované práva dalšímu subjektu.[2] 

 

Občanský zákoník 

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

úpravou majetkových vztahů fyzických a právnických osob, dále řeší majetkové vztahy mezi 

těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, neupravují-li 

tyto občanskoprávní vztahy jiné zákony. Pro potřeby ochrany bezpečnosti jsou významné 

tyto paragrafy:  
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§ 6: Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

§ 123: Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

§ 126:  Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje. 

§ 415: Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a životním prostředí. 

§ 417: Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení. 

§ 418: Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, 

není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 

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

který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu 

nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze 

a nebezpečnosti útoku. 

§ 420: Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.[18] a [2] 

 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je zákon, který 

celkově upravuje hmotné trestní právo. Podstatou zákona je vymezení společensky 

nepřijatelných jednání, které jsou již trestnými činy. Dále určuje jaké jsou podmínky trestní 

odpovědnosti a jaké sankce a tresty lze za spáchání trestných činů uložit. V oblasti 

zabezpečení ochrany jsou nejdůležitější podmínky tzv.obranných opatření, úkonů a zákroků. 

Jsou to okolnosti vylučující protiprávnost činu: 

§ 28 Krajní nouze - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet. 
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§ 29 Nutná obrana - Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

§ 30 Svolení poškozeného - Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž 

zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

§ 31 Přípustné riziko - Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání 

a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci 

svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně - Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.[19] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, celkově upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly  

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni za dodržení všech 

zásad trestního řízení. Jde o kodex trestního práva procesního. Zákon dále stanoví práva 

a povinnosti osob, proti kterým se řízení vede, a dalších osob zúčastněných při řízení (svědci, 

obhájci, znalci, apod.).[20] 

 

Zákon o státní památkové péči 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,  a prováděcí předpis, vyhláška č. 66/1988 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, je jedním z pramenů správního práva. Upravuje celkově 

problematiku kulturních památek, zejména práva a povinnosti jejich vlastníků. Dále upravuje 

vše související s památkovými rezervacemi, památkovými zónami a ochrannými pásmy. 

Zabývá se také problematikou archeologických výzkumů a nálezů. Vymezuje pravomoc 

a působnost správních orgánů v oblasti státní památkové péče a také stanovuje sankce 

a nápravná opatření, které se mohou uložit v případě porušení povinností.[21] 
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2.1 Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního d ědictví 
Mezi nejdůležitější mezinárodní dokumenty týkající se České republiky patří v rámci 

evropských úmluv hlavně:  

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy tzv. Maltská konvence 

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy tzv. Granadská konvence 

 Smyslem Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. Maltské konvence 

a Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, tzv. Granadské konvence, je ochrana 

kulturního dědictví (archeologického i architektonického) a jeho uchování v nepoškozeném, 

nebo v co možná nejméně poškozeném nebo nepříznivými zásahy dotčeném stavu pro další 

generace. Obě konvence jsou nejenom mezinárodním závazkem České republiky, ale 

ve smyslu čl. 10 Ústavního zákona č. 395/2001 Sb. jsou od 1. 6. 2002 součástí právního řádu 

ČR. V případě nesouladu se zákony ČR jsou jim, tedy i zákonu č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění, zcela nadřazeny. [13] 

V rámci dokumentů Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO 

jsou to pak tyto nejznámější: 

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví  

Byla přijata 16. listopadu 1972 a účinnosti nabyla 17. prosince 1975. Jde o unikátní 

mezinárodní právně závazný dokument spojující princip ochrany kulturního dědictví 

s ochranou přírody. 

Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, 

ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to 

zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a 

spoluprací. 

Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu tzv. Haagská úmluva   

Byla podepsána v Haagu 14. května 1954 a účinnosti nabyla 7. srpna 1956. Zavazuje 

smluvní strany, že musejí již v době míru přijmout taková opatření, aby v době válečných 

konfliktů zabezpečily kulturní statky před ničivými vlivy válečného konfliktu a zdrželi se 

po dobu konfliktu krádeží, zabavování, ničení a vandalismu těchto kulturních statků.[5]  

 

2.2 Další důležité související právní předpisy 
Dalšími významnými právními předpisy pro zajištění legality bezpečnostní ochrany jsou 

především tyto vyhlášky a zákony: 
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Vyhláška č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb., stanovuje bodové ohodnocení jednotlivých opatření 

fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, 

základní metodu hodnocení rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti 

a náležitosti certifikace technického prostředku.[15] 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů, který vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost a stanoví působnost a pravomoc jak státních orgánů 

a orgánů územních samosprávných celků, tak práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva.[22] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

který definuje krizové řízení jako souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.[23] 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, který zřizuje Hasičský záchranný sbor České republiky jehož základním 

posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytnout účinnou 

pomoc při mimořádných událostech. [24] 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jejíž 

základním úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony.[25] 

 

2.3 Technické normy 
Z technické stránky věci jsou důležitým právním podkladem pro zabezpečení objektu 

závazné technické normy. Z nich se vychází jak při návrhu zabezpečení, tak při realizaci 

tohoto zabezpečení. Týkají se mechanického zabezpečení budov i elektronického 

zabezpečení budov.  
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ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov  

Norma zavádí termín Poplachové systémy místo dříve používaného termínu Elektrická 

zabezpečovací signalizace (EZS) a uvádí termín Elektrické zabezpečovací systémy (EZS). 

Tato evropská norma je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři 

stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí, dále sestavování zabezpečovacích systémů. 

Je směrodatná pro pojišťovací společnosti, dodavatele EZS , uživatele a policii při 

stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Také 

konkretizuje požadavky na provedení nainstalovaných zabezpečovacích systémů. Neobsahuje 

však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu . Toto řeší změna Z1 ČSN EN 

50131-1. 

ČSN  EN  50131-6  Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy 

Část 6: Napájecí zdroje. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje elektrických 

zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích  

Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma obsahuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích 

systémů, řídící a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému 

technického vybavení. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích 

Část 1: Systémové požadavky. Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnost 

systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích 

Část 7: Aplikační směrnice. Tato evropská norma byla vydána jako zdroj informací pro 

správce a zřizovatele systémů kontroly vstupů a jako vodítko pro vyhlašování nabídek a pro 

montáže a údržbu. 

ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci 

Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídící a organizační 

postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému přivolání pomoci včetně 

technického vybavení a organizování pomoci. 
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ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 

Norma stanovuje základní požadavky na provedení , spolehlivost a charakteristické 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky 

spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím 

centrem.  

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

Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty. 

Norma stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy využívající drátová vedení 

(např.stejnosměrná vedení nebo přenos modulovaného signálu po symetrickým vedení), 

spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky a může obsahovat multiplexery nebo zařízení 

na zpracování hlášení, linky společné s jinými službami, které zahrnují účastnickou telefonní 

přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody nebo energetickou rozvodnou 

síť. 

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

Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. 

Norma specifikuje všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se 

používají v poplachových přenosových systémech. 

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

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

Tato norma uvádí dodatečné požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

přenosové cesty k požadavkům, které jsou stanoveny v normě ČSN EN 50136-2-1. 

ČSN EN 50134-2-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci 

Část 2-1: Aktivační zařízení Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky na ručně spouštěná 

aktivační zařízení tvořící část systému přivolání pomoci. 

ČSN EN 50130-4:1997 Poplachové systémy 

 Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost 

komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci.[14] 

ČSN 747731 Dveře odolnější proti vloupání 

Norma stanovuje základní požadavky a metodiku zkoušení jednokřídlových dveří 

venkovních a dveří vnitřních , uzavírajících prostory, které se mají chránit proti vloupání. 
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ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry  – odolnost proti násilnému vniknutí. Požadavky 

a klasifikace. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení odolnosti 

dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. 

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

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory[10] 

 

3 ZÁKLADNÍ POJMY K OCHRAN Ě KULTURNÍCH PAMÁTEK 
 

Charakteristika kulturní památky 

Podle zákona o státní památkové péči prohlašuje ministerstvo kultury České republiky za 

kulturní památky movité a nemovité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými 

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

až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti a nositeli hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které 

mají přímý vztah k významných osobnostem a historických událostem.[21] 

Movité kulturní památky 

Movité kulturní památky nalezneme většinou v historických budovách jako jsou hrady, 

zámky, kostely, fary apod. Jedná se o individuální věci, které lze přemisťovat. Soubor 

takovýchto věcí nazýváme mobiliářem. Konkrétně se jedná o věci jako jsou např. obrazy 

sochy, dobový nábytek, zbraně, šperky, nádobí apod. 

Nemovité kulturní památky 

U nemovitých kulturních památek se jedná o objekty, které jsou pevně spojeny se zemským 

povrchem. Jedná se především o stavby jako jsou hrady, zámky, kostely apod. Ovšem 

za nemovité kulturní památky považujeme také historické zahrady, historické parky 

a archeologická naleziště. 

Národní kulturní památka 

Za národní kulturní památky jsou podle zákona o státní památkové péči prohlašovány 

kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.  Obecně se 

za národní kulturní památky považují nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou 

nevýznamnějšími doklady historického vývoje našeho národa a nositeli nejdůležitějších 
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historických, uměleckých, vědeckých a technických hodnot, nebo které mají přímý vztah 

k nejvýznamnějším osobnostem a historickým událostem našeho národa.[3] 

Národní památkový ústav 

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní 

památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu 

platného zákona o státní památkové péči  řízenou ministerstvem kultury. Hlavní činnosti 

NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

 - výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky 

ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území, 

 - péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které 

jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům 

zpřístupněných památek.[6] 

 

4 TEORIE OCHRANY OBJEKTU 
 

Ochrana objektu je z historického hlediska jednou ze základních činností lidstva. Již 

od pradávna měli lidé potřebu chránit sebe, svoje obydlí, svůj majetek a území kde žili, před 

množstvím nebezpečných vlivů. Jednalo se hlavně o nepříznivé působení přírodních sil, 

o napadení nepřáteli a zloději, a také o válečné konflikty. Proto se již tehdy začali objevovat 

prvky, které plnily úkoly ochrany objektu. Mezi úplně první a nejjednodušší prostředky, které 

se v tomto směru používali, byli různé mechanické zábrany, které sloužily k vytváření 

oddělovacích bariér mezi chráněným objektem a okolím (ploty, příkopy, hradby apod.) Ty 

stěžovaly nebo celkově zabraňovaly přístupu k objektu. Dále to byli opatření k jištění 

kritických míst na samotném objektu (dveře, petlice, mříže apod.) Nejvýznamnější 

a nejpřevratnější z nich však byli uzamykací mechanismy, tedy zámky a klíče. Uvnitř objektů 

pak prioritním požadavkem obyvatelů bylo uschovat a zabezpečit jejich majetek, peníze, 

šperky a drahocennosti tak, aby se k nim případný zloděj nebo nepovolaná osoba nemohla 

dostat. Od velmi symbolických úkrytů jako byli např. pokladnice z pálené hlíny, se postupem 

času vyvíjeli systémy, které svým provedením velmi ztěžovaly přístup k uloženým 

cennostem. Ke všem těmto mechanickým zabezpečovacím systémům, které přetrvávají 

v moderním provedení dodnes, se v posledních desetiletích přidaly další prostředky ochrany 

objektu a to prostředky elektrického zabezpečovacího systému. Je to nejmladší obor ochrany 
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objektu sloužící především k včasnému detekování nežádoucích událostí týkajících 

se chráněného objektu. 

Ochrana objektu a majetku je obor, kterému je i v současnosti věnovaná  značná 

pozornost. Je to způsobeno zejména nepříznivou bezpečnostní situací, která je dána 

především vysokou kriminální trestnou činností, v tomto případě hlavně kriminalitou 

majetkovou. Po roce 1989, kdy došlo v České republice k přechodu na tržní hospodářství 

a k obnovení soukromého vlastnictví, se vlastníci objektů snaží více a účinněji zabezpečit 

svůj majetek proti jakýmkoliv ztrátám. Investují nemalé finanční prostředky do celkového 

zabezpečení a snaží se tak co nejvíce minimalizovat, a jeli to možné, i eliminovat rizika 

zničení či odcizení majetku. Snaží se tedy o vytvoření nejefektivnějšího zabezpečovacího 

systému pro svůj objekt. 

 

Zabezpečovací systémy 

Jedná se o soubor organizačních a technicko-taktických opatření vedoucí k zajištění 

požadované bezpečnosti objektu. Dělíme ho na dvě základní hlediska na sobě závislá: 

1) Operační hledisko 

2) Technické hledisko 

Operační hledisko - jeho hlavní náplní je určit, jakou funkci má zadaný systém plnit. Pro 

každý objekt je operační hledisko jiné, jelikož nároky na způsob a rozsah zabezpečení 

objektů nejsou vždy stejné a požadované funkce se tak liší. Hlavním kritériem je především 

důležitost zajišťovaného objektu a požadovaná účinnost navrhovaného systému. 

V neposlední řadě jsou to ovšem také finanční možnosti subjektu, který zabezpečení zřizuje.  

Technické hledisko - hlavní náplní tohoto hlediska je získávání informací o stavu 

chráněného objektu. Tyto informace se získávají transformováním charakteristických rysů 

nebezpečí na elektrické signály, které se pak dále zpracovávají a vyhodnocují. Technické 

prostředky, které jsou k tomuto využívány, pracují na základě fyzikálních jevů a jejich 

charakteristik.  

Za zabezpečovací systémy v oblasti ochrany objektů, jejichž hlavním cílem je chránit 

majetek před vloupáním, krádežemi a jinými riziky, jako jsou požáry, přírodní katastrofy 

apod., považujeme kombinaci základních druhů ochrany.  
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Základní druhy ochrany 

Ochrana bezpečnosti vyžaduje komplexní a systémový přístup(obr.1) Metody a použité 

prostředky musejí vycházet z důležitosti zabezpečovaného objektu a z předem provedené 

analýzy rizik, které danému objektu mohou hrozit.  

 

 

Zbytkové 

riziko 

Pojištění 

Fyzická ochrana 

Režimová ochrana 

Elektrické zabezpečovací systémy 

Mechanické zábranné systémy 

Klasická ochrana 

   Obr. 1: Systém bezpečnosti ochrany majetku  

 

Zabezpečovací systém je tvořen těmito základními složkami ochrany: 

1) Režimová ochrana 

2) Fyzická ochrana 

3) Technická ochrana 

 

Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří soubor organizačních, administrativních a věcných opatření, 

které slouží k zajištění správné bezporuchové funkčnosti zabezpečovacího systému objektu. 

Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem. Prakticky jde o opatření, které určují, 

kdo a kdy může vstupovat do objektu, kdo může manipulovat s daty a informacemi, kdo 

zodpovídá za odblokování systému zabezpečovací techniky, kdo a jak kontroluje pohyb 

cizích osob v objektu, klíčový režim, systémové opatření pro chování v krizových situacích 

apod. 

Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je nejstarší formou zajišťování ochrany objektu. Je prováděna 

vrátnými, hlídači, strážnými, policisty či hlídací službou. Koncentruje v sobě profesní 
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dovednosti, návyky a životní zkušenosti. V případě nutnosti provádí zásah k odvrácení 

hrozícího nebezpečí a podílí se na bezprostředním dopadením narušitele objektu. 

Je nezbytnou součástí v ochranném systému, protože má přímou vazbu s technickou částí 

zabezpečovacího systému. 

Technická ochrana 

Technická ochrana se skládá ze systémů a komponentů vytvářející relativně stálé 

podmínky, které brání nepovolaným osobám vniku do chráněného objektu. Dále se také 

skládá ze systémů signalizující vznik požárů nebo systémů, které informují o změnách stavů, 

které mohou vést k haváriím apod.. 

 

Zjednodušeně lze proces poskytování ochrany objektu znázornit blokovým 

diagramem (obr.2), ve kterém je přehledně zobrazena interakce všech důležitých složek 

účastnících se tohoto procesu.[12] 

 

Obr.2: Blokový diagram poskytování ochrany objektu  

  

Takovýto zabezpečovací systém, tvořený všemi druhy ochrany objektu, vždy stojí 

mezi nebezpečími proti kterým chrání a mezi zájmy, které hájí. Jelikož je takovýchto 

potencionálních nebezpečí velké množství, vytvářejí se tzv. integrované bezpečnostní 

systémy. 

Integrovaný bezpečnostní systém 

Je to zabezpečovací systém, který je složen z řady bezpečnostních prvků navzájem 

propojených. Tyto integrované bezpečnostní systémy jsou zaměřené na ochranu významných 

objektů před mimořádnými událostmi, ochranu před automatizovanými průmyslovými 

procesy, ochranu před riziky teroristických útoků, ochranu před přírodními vlivy (např. 

požáry, povodněmi apod.), ochranu osob a majetku před kriminální trestnou činností 

a ochranu zdraví. Jeho strukturu tvoří: 

Chráněný 
zájem 

Zabezpečovací 
systém 

Oblast 
nebezpečí 

Vnější vlivy 
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1) mechanické zábranné systémy 

2) elektrické zabezpečovací systémy (signalizační a monitorovací systémy) 

3) systémy organizačních opatření a ostrahy 

 

Mechanické zábranné systémy – ztěžují nebo zcela zabraňují vniknutí nepovolané osoby do 

chráněného prostoru. Charakteristickým znakem těchto zábran je jejich bezpečnostní úroveň  

daná pasivní bezpečností (průlomovou odolností). 

Elektrické zabezpečovací systémy – hlavní úkol prvků monitorovacího a signalizačního 

systému je registrace změny stavu (napadení) zabezpečovaného objektu nebo prostoru 

a podání informace o změně tohoto stavu, případně předání dalších specifických informací 

jako je např. určení místa, kde ke změně stavu došlo.  

Systémy organizačních opatření a ostrahy – úkolem systému je převzetí informace 

o napadení objektu nebo prostoru, vyhodnocení nově vzniklého stavu a přijetí odpovídajících 

opatření k uvedení vzniklého stavu do stavu definovaného před napadením. 

 

Smyslem celého integrovaného bezpečnostního systému je včasná reakce, která 

pokryje časový interval potřebný k překonání překážky narušitelem a zajistí tak optimální 

bezpečnost.[11]  

 

4.1 Technická ochrana 
 Základními prvky technické ochrany jsou mechanické prostředky  tvořící mechanické 

zábranné systémy  a elektrické prostředky tvořící elektrické zabezpečovací systémy, jejichž 

součástí jsou i systémy elektrické požární signalizace a další zařízení podporující ochranu 

objektu. 

 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy  
Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základem celého integrovaného 

bezpečnostního systému. Tvoří ho mechanické zábranné prvky, které ztěžují nepovolaným 

osobám násilné vniknutí do chráněného prostoru nebo objektu a které také ztěžují manipulaci 

s chráněnými předměty uvnitř zabezpečovaného objektu. Základní úlohou je tedy vytvořit 

pevnou zábranu mezi oblastí chráněného zájmu a okolím. Nejdůležitější vlastností 
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poskytující ochranu je mechanická pevnost. Ta stěžuje narušiteli vnik do chráněného prostoru 

tím, že narušitel musí vynaložit více úsilí a času k překonání prvků MZS. Každý MZS je 

prakticky překonatelný, liší se ale právě v tom, kolik je potřeba vydat energie, času 

a důmyslnosti k jeho překonání. Zajištění patřičné výše bezpečnostní úrovně (pasivní 

odolnost, průlomová odolnost) překážky je dáno stupněm rizika ohrožení objektu. Vždy jde 

ale o to, maximálně prodloužit čas potřebný k překonání překážky.    

 

 Rozdělení mechanických zábranných systémů 

MZS dělíme do tří základních okruhů: 

1) Obvodová ochrana 

2) Plášťová ochrana 

3) Předmětová ochrana 

 

Obvodová ochrana 

Zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. Prvky obvodové ochrany prostorově 

oddělují objekt od okolí. Většinou tyto prvky kopírují hranici pozemku patřícího 

k chráněnému objektu. Jde o oplocení či jiné ohrazení pozemku včetně branek, závor apod. 

Takové oplocení může mít různou výšku , kvalitu a tloušťku materiálu ze kterého je 

provedeno. Může také být různého tvaru, způsobu spojení a velikostí ok.[11]        

Nejjednodušší mechanické zábrany, jako jsou provazová oplocení, nízký dřevěný plot, 

živý plot, závory či trubkové plůtky, mají ve své podstatě pouze informativní účely, že se 

jedná o soukromý pozemek a tudíž je vstup zakázán. Zábrany, které tvoří různé druhy 

vyšších plotů a zdí, mají již za úkol zabránit snadnému vniku narušitele do chráněného 

prostoru. Pro ještě větší ztížení průniku se používá jako doplněk ostnatý drát, zazděné kousky 

skla, žiletek nebo hřebíků. Další ještě účinnější varianta je navýšení zdí a plotů bariérami, 

které se vytváří z ostnatého drátu, který je srolovaný do cívky nebo kovové pásky s velmi 

ostrými hranami, na kterých jsou v malých vzdálenostech aplikované ostny podobné 

žiletkám.[8]  

Obecně můžeme mechanické zábranné systémy obvodové ochrany, skládající se 

z drátěných oplocení, pevných bariér a doplňkových prvků, rozdělit na tyto základní skupiny: 

 

1) Klasické drátěné oplocení (čtvercové pletivo, cyklonové pletivo, svařované pletivo) 



 - 16 - 

2) Bezpečnostní oplocení (pletivo z vlnitého drátu svařované zvlněné pletivo, drátěné 

panelové oplocení, bariéry a oplocení ze žiletkového drátu(obr.3), mřížové oplocení, 

palisádové oplocení, pevná bariéra) 

3) Vysoce bezpečnostní oplocení (rovný plot, zakřivený plot) 

4) Vrcholové zábrany (nástavce z ostnatého drátu, bariéry ze žiletkového drátu, pevné 

hroty, otočné hroty, otočné válce) 

5) Podhrabové překážky  

6) Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (branky, brány(obr.4), závory, turnikety, 

bezpečnostní propusti)[11]        

                                

                Obr.3: Oplocení ze žiletkového drátu    Obr. 4: Bezpečnostní vjezdová brána 

 

Plášťová ochrana 

Zbraňuje jakémukoliv narušení vstupních jednotek do samotného objektu. Jedná se jak o 

klasické vstupní jednotky tak o nekonvenční možnosti vstupu do objektu. Prvky plášťové 

ochrany mají z hlediska bezpečnosti objektu co nejvíce ztížit, a v ideálním případě úplně 

zabránit, neoprávněnému vniknutí do chráněného prostoru v objektu. Plášť objektu 

a plášťovou ochranu tvoří především stavebně-technické prvky budov a otvorové výplně. 

1) Stavebně-technická opatření 

Jde o opatření, které je realizováno již při výstavbě nebo při přestavbě objektu. Jde hlavně 

o stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Takové zabezpečení pak spočívá hlavně ve 

zpevněném obvodovém zdivu, hladkých stěnách bez zbytečných výstupů, vyšším umístění 

oken, speciálním umístění okapů a bleskosvodů apod. Podle použitého stavebního materiálu 

pak můžeme rozlišit objekty na stavby lehké (pasivní bezpečnost nízká) a pevné stavební 

konstrukce (velká škála odporové odolnosti podle důležitosti chráněného zájmu).[8]    
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2) Otvorové výplně 

Jde o výplně stavebních otvorů jako jsou dveře(obr.5), okna apod. v plášti objektu. Bez 

kvalitního zajištění lze tyto otvory velmi snadno překonat. Ze statistik, sestavených podle 

způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé vnikají do objektů zejména: 

- dveřmi (cca 48 %) 

- hlavními dveřmi (cca 33 %)    

- dveřmi z chodby (cca 9 %) 

- zadními dveřmi (cca 6 %) 

- okny (cca 37 %) 

       Obr.5: Bezpečnostní dveře 

Otvorové výplně objektů můžeme rozdělit do těchto základních skupin:  

a) Vstupní otvorové výplně (dveře) 

Dveře jsou podle statistik nejpočetnějším místkem vniknutí nepovolané osoby do objektu. 

Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru, a to zejména: 

- zárubeň (neboli rám) 

- dveřní křídlo (dveře jako takové) 

- závěsy, panty (uchycení dveří) 

- uzamykací mechanizmus[7] 

b) Okna a balkónové dveře 

Druhým nejpočetnějším místem průniku do chráněného objektu jsou pak různé druhy 

oken (např. garážová, balkónová, sklepní, vikýřová ). Ve vysokopodlažních objektech je 

nebezpečí vloupání minimální. Snažit se zabezpečit okna má tedy smysl pouze tehdy, jsou-li 

v přízemí nebo v posledním patře objektu. Skleněná výplň je nejslabším článkem oken. Skla 

jsou většinou průhledná, čirá, ale i matová, neprůhledná, s reflexními vrstvami, tlačeným 

vzorem nebo barevnými odstíny.[8] 

 

c) Mříže, rolety a žaluzie 

Mříže (obr.8) jsou jednou z nejstarších mechanických zábran vůbec a chrání především 

zasklené plochy otvorových výplní. Bezpečnostní rolety neposkytují takovou ochranu jako 

mříže, působí spíše preventivně. Žaluzie chrání proti slunci a nežádoucímu nahlížení do 

obytného prostoru.  
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d) Bezpečnostní fólie a skla 

Bezpečnostní fólie (obr.6,7) se aplikují na prosklené plochy. Slouží ke zvýšení pasivní 

bezpečnosti prosklených otvorových výplní, ke snížení možnosti zranění při rozbití a 

zpomalení průniku narušitele. Zamezují také prohození různých předmětů skrz prosklenou 

plochu (např. kamenem, dlažební kostkou, zápalnou lahví apod.) a pomáhá chránit proti 

účinkům tlakové vlny při explozi.  

Bezpečnostní skla dělíme na bezpečnostní skla tvrzená a vrstvená. 

Tvrzená bezpečnostní skla – se používají u dveřních výplní vnitřních dveří, výplní 

otvorových konstrukcí staveb, sportovních zařízení apod. jelikož při destrukci nedochází 

ke zranění. Jejich výhodami jsou zvýšená mechanická odolnost, tepelná odolnost, odolnost 

proti nárazu a bezpečnost při lomu. 

Vrstvená bezpečnostní skla – jde o spojení dvou či více vrstev skla s jednou nebo více 

vrstvami polyvinylbutyrálové fólie. Jejich vlastnostmi je ochrana osob a předmětů 

před poškozením, krádežemi, násilnými útoky. Dále snižují oslnění, odráží teplo, absorbují 

zvuk. Vyznačuje se také stálostí proti oděru a korozi. Vrstvená bezpečnostní skla dělíme 

podle jejich užití na skla pro stavební účely, skla odolná proti poranění, násilnému vniknutí, 

prostřelení a výbuchu.[11] 

                               

Obr.6: Bezpečnostní folie        Obr.7: Bezpečnostní folie        Obr.8: Mříž  

 

 

Předmětová ochrana 

Slouží k ochraně cenných předmětů jako obrazů, šperků, uměleckých děl, peněz apod. 

Dříve se k tomuto účelu využívalo různých masivních truhlic s uzamykacími mechanizmy, 

kovových nýtovaných skříněk, ohnivzdorných pokladen apod. V současné době k těmto 

účelům slouží komorové trezory a komerční úschovné objekty.[11] 
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4.1.2 Elektrické zabezpečovací systémy 
Jedná se o detekční systémy, které zajišťují a předávají informace o stavu chráněného 

prostoru a objektu. Pracují na principu vyhodnocování změn fyzikálních veličin, které jsou 

pak technickými prostředky vyhodnocovány jako stavy nebezpečí. Signalizují tak poplach při 

vniknutí nebo pokusu o vniknutí do chráněného prostoru, či pohybu v něm, neoprávněnou 

osobou. Tímto podporují mechanickou ochranu a zvyšují efektivnost ochrany fyzické.  

Každý elektricky zabezpečovací systém (dále EZS) je složen z několika základních 

zabezpečovacích prvků. Jsou to: 

- čidla (reagují na změny stavu chráněného prostoru nebo předmětu a vysílají poplachový 

signál do ústředny) 

- ústředna (přijímá a zpracovává informace z čidel předem definovaným způsobem, 

zajišťuje napájení a ovládání  zabezpečovacího systému, provádí další přenos 

vyhodnocených informací z čidel)   

- přenosové prostředky (zprostředkovávají přenos vyhodnocených informací z ústředny 

do signalizačního zařízení) 

- signalizační zařízení (vyhlašuje poplach nebo výstrahu) 

- doplňková zařízení (realizují speciální funkce systému) 

 

Z energetického pohledu rozlišujeme čidla na: 

1) Energeticky napájené - pro svou funkčnost vyžadují napájecí zdroj (např.baterii) 

a. Aktivní  - při zajišťování své funkce aktivním způsobem ovlivňují okolní 

prostor např. vysíláním elektromagnetického pole nebo ultrazvukového 

vlnění. Porovnávají vstupní signály s s předem definovanými kritérii. 

b. Pasivní - pasivně registrují změny fyzikálních veličin v chráněném prostoru 

např. změnu teploty, změnu polohy apod. 

2) Energeticky nezávislé – mohou pracovat samostatně bez napájecího zdroje 

a. Destrukční  - při použití dojde k jejich zničení 

b. Nedestrukční – při použití dochází k vratným změnám 

Z hlediska rozmístění čidel rozlišujeme ochranu podle toho, jakou část prostoru chrání: 

Obvodová ochrana 

Signalizuje narušení obvodu chráněného objektu a doplňuje tak mechanické zábranné 

systémy obvodové ochrany. Čidla se umísťují v prostředí s nejvhodnějšími klimatickými 
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podmínkami. Základním požadavkem je vysoká selektivnost čidla, což je schopnost odlišit 

působení nezávadných jevů (např. pohyb listí, větví a stromů, vlnění trávy) od jevů 

s charakterem nebezpečí.  

Základní typy čidel používaných pro obvodovou ochranu jsou: 

Pasivní čidla      Aktivní čidla 

Plotová vibrační čidla    Štěrbinové kabely 

Plotová tenzometrická čidla    Infračervené závory a bariéry 

Systémy střežící drátěnou osnovu   Aktivní infračervená čidla 

Mikrofonní kabely     Laserové závory 

Diferenciální tlaková čidla    Laserové radiolokátory 

Seismická čidla     Mikrovlnná čidla 

Čidla magnetických anomálií   Dvojité mikrovlnné detektory 

Vláknově optické systémy    Kombinované detektory 

Perimetrická pasivní infračervená čidla (obr.9) Kapacitní čidla[12] 

Infračervené termovizní detektory    

       

Obr. 9: Venkovní PIR detektory pohybu 

 

Plášťová ochrana 

Signalizuje snahu o vniknutí do chráněného objektu přes stavebně-technické prvky 

nebo přes překonání vnějších otvorových výplní.   

Základní typy čidel používaných pro plášťovou ochranu jsou: 

- kontaktní čidla, která využívají princip uzavření nebo častěji přerušení proudového 

okruhu zabezpečovací smyčky (mikrospínače, dveřní a přechodové kontakty, nášlapné, 

magnetické, smykové, závěsné kontakty, rozpěrné tyče, koncové spínače) 

- destrukční čidla, která využívají princip destrukce fyzické překážky (poplachové fólie, 

tapety a skla, fóliové polepy, vodičové sítě a zátarasy, světlovodné zábranné sítě) 
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- čidla destrukčních projevů, která reagují na otřesy vznikající při narušování 

chráněných ploch (otřesová čidla s mechanickým či akustiko-elektrickým měničem, 

čidla rozbití skla, mikrofonní kabely)  

- tlaková akustická čidla, jde o citlivý snímač akustických frekvencí při pohybu velkých 

ploch (dveří, oken apod.) 

- bariérová čidla, vytváří umělou bariéru v chráněných prostorech[4] 

 

Prostorová ochrana 

Zabezpečují otevřené plochy jako jsou haly, chodby, schodiště a další vnitřní 

komunikační uzly. Bezpečnostní prvky jsou založeny na detekci pohybu narušitele. 

Základní dělení čidel pohybu používaných pro prostorovou ochranu jsou: 

- VKV čidla, emitují vysokofrekvenční rádiové vlny a registrují změny na odražených 

vzorcích. Jsou jednoduché na ukrytí a nejsou citlivé na silné šumy, pohyby vzduchu 

apod. 

- mikrovlnná čidla, emitují elektromagnetickou energii ve formě mikrovln  

- utrazvuková čidla, vytvářejí kolem sebe ultrazvukové pole 

- pasivní infračervená čidla (obr.10), jsou nejběžnější senzory prostorového 

zabezpečení objektu, snadno montovatelné, s vysokou spolehlivostí, odolností proti 

poplachům. Ve snímané  oblasti monitorují infračervenou radiaci a snímají změny 

teploty. 

- aktivní infra červená čidla, detektory vysílají paprsek z vysílače do přijímače. 

V případě přerušení vysílaného paprsku spustí přijímací jednotka alarm. 

- kombinovaná čidla, využívají dva fyzikální jevy k detekci narušitele a snižují tak 

rizika planého poplach 

 

         

Obr. 10: Vnitřní PIR detektory pohybu 
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Předmětová ochrana 

Slouží k ochraně cenných předmětů. Tyto předměty mohou být volně stojící či visící 

nebo skupinově umístěná. Mezi takové předměty patří např. sochy, skříně, obrazy, trezory 

apod. 

Přehled čidel používaných v předmětové ochraně: 

- kontaktní čidla (tlaková, tahová, magnetická, mikrospínače) 

- kapacitní čidla, určena k indikaci přiblížení se k chráněnému předmětu nebo doteku    

- tlaková akustická čidla 

- bariérová čidla, reagují na porušení bariéry  

- trezorová čidla (trezorová seismická čidla) 

- čidla na ochranu uměleckých předmětů, obrazů, soch, tapisérií apod. umístěných 

např. v muzeích, hradech, zámcích, depozitářích (závěsová, polohová, váhová, optická 

čidla)[12] 

4.1.3 Elektrická požární signalizace 
Elektrická požární signalizace (dále EPS) je soubor technických zařízení sloužící 

k včasnému detekování vzniklého ohniska požáru nebo vzniku požáru, zvukové a optické 

signalizaci tohoto stavu, aktivaci požárně bezpečnostních zařízení určeních k likvidaci požáru 

a přivolání hasičských záchranných sborů. Zařízením EPS rozumíme soubor ústředen EPS, 

hlásičů požáru a doplňujících zařízení EPS. 

 

Hlásiče požárů  

Hlásiče elektrické požární signalizace (EPS) pracují na různých fyzikálních 

principech. Vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou 

umístěny.  

Hlásiče dělíme podle způsobu ovládání na hlásiče tlačítkové (spuštění stiskem tlačítka 

prostřednictvím lidského činitele) a samočinné (detektor sám reaguje na změnu fyzikálních 

parametrů).  

Podle místa vyhodnocování parametrů je dělíme na bodové (sledují změny v jednom 

místě) a lineární (sledují změnu v určitém prostoru). 

Podle fyzikální veličiny, kterou hlásiče sledují a případně vyhodnocují, je dělíme na: 

- kouřové hlásiče – vyhodnocují vznik požáru na základě zjišťování přítomnosti 

požárních  aerosolů v ovzduší (ionizační kouřový hlásič, opticko kouřový hlásič) 
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- teplotní hlásiče – vyhodnocují zvyšování teploty v prostoru (teplotní hlásiče bodové a 

lineární) 

- hlásiče vyzařování plamene – reagují na vyzařování plamene v určité části spektra, či 

na určitých vlnových délkách  

- speciální (např. ultrazvukové) 

 

Ústředny EPS 

Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru, nepřetržitě je napájí, 

vyhodnocuje jejich signalizaci a aktivuje výstupní obvody pro ovládání koncových zařízení, 

popřípadě uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru.  

Na čelním panelu ústředny jsou pak obsluze nabízeny informace o celkovém stavu systému 

a případném požáru v objektu s detailní lokalizací. 

 

Doplňující zařízení 

Důležitým doplňujícím zařízením je zařízení dálkového přenosu. To zajišťuje přenos 

základní informace (POŽÁR a PORUCHA) na požadované místo (např. hasičský záchranný 

sbor).[1] 

 

4.1.4 Další zařízení podporující ochranu objektu  
Pult centralizované ochrany 

Je to dispečerské zařízení, které vyhodnocuje poplachové a informační stavy 

z instalovaného EZS chráněného objektu. Pult centralizované ochrany je vybaven 

počítačovou technikou a monitoruje signály z EZS a EPS. Po vyhodnocení příslušného 

poplachového signálu se vyrozumí oprávněná osoba, což může být majitel objektu, policie, 

havarijní služba nebo se dá pokyn zásahové jednotce k provedení předepsaných činností. 

Monitorování je prováděno v době nepřítomnosti majitele objektu.  

 

Kamerové systémy 

Běžným prostředkem ochrany objektu se dnes již stávají systémy průmyslové televize. 

Jsou to uzavřené televizní okruhy označované CCTV.  Tento systém umožňuje efektivním 

způsobem monitorovat a střežit chráněný objekt v reálném čase. Obraz ze střeženého 

prostoru jde také zaznamenat na pásku a  v případě nutnosti použít k zpětnému dohledávání 
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dříve zaznamenaných událostí nebo vyhodnocování poplachových stavů. Kamerové systémy 

slouží hlavně k monitorování veřejných a služebních prostor a objektů.[4] 

5 BEZPEČNOSTNÍ EXPERTIZA 
Nezastupitelným prvkem při realizaci efektivního zabezpečení objektu je provedení 

bezpečnostní analýzy a bezpečnostního plánování završené vytvořením bezpečnostního 

projektu. 

5.1 Bezpečnostní analýza 
 Začátek procesu ochrany objektu nemůže být realizován bez kvalitního 

a kvalifikovaného zpracování bezpečnostní analýzy. Pojem bezpečnostní analýza můžeme 

chápat jako zpracování podkladů pro bezpečnostní plánování. Takováto analýza by se měla 

provádět i v situacích, kdy stávající realizace ochranných opatření již neodpovídá potřebám 

a požadavkům na tuto činnost nebo tehdy, kdy se již v zajišťování bezpečnosti objeví 

nedostatky. Pro kvalifikované zpracování bezpečnostní analýzy objektu je nutné, aby si 

zadavatel analýzy přesně rozmyslel a ujasnil co požaduje. Zejména se jedná o tyto 

skutečnosti:  

1) Stupeň požadované ochrany 

Stupeň požadované ochrany (zabezpečení) konkrétního objektu závisí na tom, do jaké 

kategorie rizikovosti objekt patří. Stupně zabezpečení (tab.1) stanoví ČSN EN 50131-1 

a oborové předpisy pojišťoven. Jaký výrobek EZS lze pro daný stupeň zabezpečení použít 

uvádí výrobce v technické dokumentaci výrobku.  

Stupeň 
Název stupně 

zabezpečení 
Příklady prostorů Typ útočníka 

1 Nízké riziko 
Obytné objekty s méně 

cennými aktivy 

Malá znalost EZS, snadno 

dostupné nástroje 

2 
Nízké 

až střední riziko 

Kancelářské prostory, obytné 

objekty, komerční prostory 

Určité znalosti EZS, základní 

přenosné přístroje 

3 
Střední 

až vysoké riziko 

Banky, klenotnictví, prodejny 

zbraní, galerie 

Obeznámen s EZS, základní 

přístroje a elektronická zařízení 

4 
Vysoké riziko Tajné archivy, muniční 

sklady, státní pokladna 

Plán vniknutí prostředky pro 

náhradu prvků EZS 

Tab.1: Stupně zabezpečení objektu 
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Na základě tohoto rozdělení se pak určují vlastnosti nutné pro požadovanou účinnost 

ochrany. 

- úroveň komplexnosti požadované ochrany 

- stupeň komfortu požadované ochrany 

- profesionální úroveň a úroveň vybavení  

- optimalizace rozsahu a kvality dokumentace 

 

2) Rozsah bezpečnostní analýzy a následných prací 

 Zde zadavatel musí uvést jak detailní analýzu chce získat. Od toho se pak odvíjí její 

rozsah, náročnost zpracování, časová náročnost zpracování a celková cena za provedení 

analýzy.  

Základní bezpečnostní analýza – zahrnuje analýzu současného stavu ochrany objektu, 

klady a nedostatky uvedeného stavu a návrh na optimalizaci stávajícího stavu chráněného 

objektu 

Dílčí bezpečnostní analýza – zaměřuje se na určitou oblast ochrany objektu (např. fyzickou 

ochranu objektu, technickou ochranu apod.) 

Komplexní bezpečnostní analýza -  zahrnuje celý systém prvků od nichž se ochrana objektu 

odvíjí. Dělíme ji ze dvou hledisek a to z hlediska strukturálního a hlediska procesního. 

 

Zpracování bezpečnostní analýzy 

Všeobecné ochranné cíle pro celkové zabezpečení objektu je třeba vypracovat 

pro konkrétní objekt dle skutečných podmínek a potřeb objektu a dle skutečných rizik, která 

se ho týkají. Zásadní otázkou obecných cílů ochrany je, jaká rizika hrozí a čeho má být 

dosaženo. Pro zhodnocení rizik je vhodné sestavit tzv. matrici nebezpečí útoků, a to jak 

zevně, tak zevnitř objektu. Základem je vymezit si objekty, prostory a zařízení, kterým hrozí 

možné napadení a k nim rizika jako např. všeobecné krádeže, krádeže vloupáním, 

vandalismus, žhářství, živelní pohromy, výbuchy, požáry, teroristické útoky apod. 

Bezpečnostní analýzu provádíme ve dvou rovinách: 

1) Analýza ohrožení  

Je třeba brát v úvahu různá rizika a přitom je třeba si ujasnit co se stát smí, co se stát 

nesmí a jakých preventivní či jiných  bezpečnostních opatření je potřeba k tomu, aby se 

nechtěné nestalo. 
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2) Analýza rizik plynoucí z ohrožení 

Vyjadřuje možné předpoklady vzniku nebezpečí a vzniku škod k jednotlivým 

nebezpečím. K zjištění a vyjádření těchto předpokladů slouží jako pomocné prostředky různé 

statistické údaje, případy vzniklé v minulosti apod., které souvisejí se stejnou činností 

nebo kategorií objektů ve které se nachází i zabezpečovaný objekt.  

 

Obsah bezpečnostní analýzy 

a) Formulace problému a vytyčení cíle 

- k čemu má analýza sloužit, jakým způsobem bude zajišťována, jaký bude její rozsah 

apod. 

b) Úvaha o přístupu a řešení problému 

- stanovení zásad a požadavků na bezpečnostní zájmy zadavatele, bezpečnost osob 

a majetku, veřejný pořádek, právní řád, technické normy apod. 

c) Sběr informací 

- od zadavatele, zaměstnanců, ze statistik, vlastním pozorováním apod. 

d) Třídění a výběr informací 

- vychází ze zadaní, z vytyčených cílů 

e) Studium a rozbor vytříděných a vybraných informací 

- analýza hledisek a kritérií kladených na ochranu podniku, analýza rizik, ke kterým je 

potřeba přihlížet a která je potřeba považovat za kritéria hrozícího nebezpečí, analýza 

současného stavu ochrany zabezpečovaného objektu 

f) Zobecnění a interpretace zpracovaných informací 

- výsledek a závěry zpracovávané bezpečnostní analýzy     

 

5.2 Bezpečnostní plánování 
Jako další krok po provedené bezpečnostní analýze následuje bezpečnostní plánování. 

Jeho podstatou je ujasnění si, co je třeba udělat k odstranění rizik vyplývajících 

z bezpečnostní analýzy a také způsob, jakým se to má provést. V případě ještě 

nezabezpečeného objektu se vypracuje projekt realizace nového řešení zabezpečení 

ochrany a v případě objektu, který již byl nějakým způsobem zabezpečen, se vypracuje 

návrh na optimalizaci zabezpečení ochrany objektu. Je důležité plánovat tyto cíle jak 
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v oblasti prevence (minimalizování vzniku nebezpečí nebo jejich úplné zabránění) tak 

v oblasti represe (příslušná opatření při vzniku nežádoucí situace).  

 

Zásady a průběh bezpečnostního plánování 

Při bezpečnostním plánování je potřeba dodržovat tyto zásady bezpečnostních opatření : 

a) Úplnost a provázání 

- jednotlivá plánovaná opatření se musejí doplňovat, navazovat na sebe, prolínat se a 

nesmí si vzájemně rušit funkce, ke kterým jsou určené 

b) Přiměřenost  

- bezpečnostní opatření musí být v souladu s bezpečnostními cíli a právními normami 

c) Akceschopnost  

- plánovaná opatření musí být způsobilá k realizaci , způsobilá k zabránění nebo 

minimalizaci nežádoucích stavů a škodám jimi způsobovaných 

d) Prakti čnost  

- bezpečnostní opatření musí být taková, aby nenarušovala hlavní účel provozu 

chráněného objektu 

e) Komplexnost 

- bezpečnostní opatření musejí být plánovány tak, aby zamezovaly celkovému ohrožení 

bezpečnosti v objektu   

f) Variantní p řístup 

- při bezpečnostním plánování je žádoucí, aby se vytvořilo více variant bezpečnostních 

opatření. Zadavatel si pak sám může vybrat variantu, která se mu bude zdát pro jeho 

záměry nejlepší. Každá z variant musí mít v sobě uvedeno, jaký stupeň rizika obnáší, 

jaké má klady a zápory oproti jiným variantám. Hlediskem tvorby a výběru variant je 

pak např. komfortnost zajištění bezpečnosti, poměr mezi fyzickou a technickou 

ochranou, náklady potřebné k zajištění a realizaci bezpečnostních opatření apod. 

5.3 Výsledky bezpečnostního plánování 
1) Projekt zabezpečení ochrany objektu 

Jde o vypracování komplexního opatření zajištění bezpečnosti u těch objektů, kde ještě 

nebylo žádné takové opatření realizováno. Tento projekt systému bezpečnostních opatření 

obsahuje: 

- zpracování systému bezpečnostních opatření 
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- realizaci bezpečnostních opatření 

- vypracování směrnic výkonu služby pro konkrétní objekty a činnosti 

- vypracování typových plánů opatření na jednotlivé možné mimořádné události 

- vypracování systému režimových opatření 

- vypracování projektů stavebnětechnických úprav a montáže technických 

zabezpečovacích 

- systému apod. 

 

2) Návrh optimalizace bezpečnostní ochrany objektu 

Jde o optimalizaci stávajícího zajištění bezpečnosti objektu provedenou ve více možných 

variantách. Optimalizace se může týkat změn systému bezpečnostních opatření, dokumentů 

sloužících k realizaci bezpečnostních opatření, stávajících typových plánů opatření, doplnění 

chybějících typových plánů opatření apod. Dále se může týkat požadavků na personální 

zajištění, finanční zajištění, zajištění stavebně technickými úpravami, zajištění montáže 

zabezpečovacích systémů apod.  Všechny tyto varianty opatření pak musejí obsahovat 

ekonomický odhad nákladů spojených s investicemi, provozem či materiálním 

zabezpečením. 

 

3) Projekt optimalizace bezpečnostní ochrany objektu 

Jde o vypracování projektu na základě vybrané komplexní varianty či dílčích variant 

optimálního zabezpečení ochrany objektu. Jedná se o systémovou změnu (kvalitativní, 

kvantitativní) stávajícího systému bezpečnostních opatření.  

Tento projekt pak zahrnuje: 

- dopracování nebo přepracování systému bezpečnostních opatření 

- dopracování nebo přepracování realizace bezpečnostních opatření 

- zpracování chybějících, dopracování nebo přepracování stávajících směrnic výkonu 

služby 

- vypracování chybějících, přepracování stávajících nebo dopracování stávajících 

typových    

- plánů opatření 

- vypracování nového systému chybějících nebo dopracování či přepracování stávajícího   

- systému režimových opatření  
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- vypracování projektů stavebně technických úprav a montáže technických 

zabezpečovacích systémů apod. 

I v tomto projektu je nezbytné uvést propočet odhadu nákladů investičních, provozních a 

materiálních. [2] 

 

6 HRAD BOUZOV 
 

Stručná historie hradu Bouzov 

Hrad Bouzov byl založen na počátku 14. století. Jeho prvním písemně doloženým 

majitelem byl v v letech 1317- 1339 blíže neznámý šlechtic Búz z Buzova. Od poloviny 

14. stol. hrad drželi páni z Vildenberka, kteří v roce 1382 prodali panství moravskému 

markraběti Joštovi. Ten jej pak v roce 1396 přenechal svému přívrženci Heraltovi z Kunštátu.  

V rukou pánů z Kunštátu zůstal hrad Bouzov s kratšími přestávkami téměř až do konce 

15. století. Jiří z Poděbrad postoupil panství někdy před rokem 1442 svému stoupenci 

Zdeňkovi Kostkovi z Postupic. V letech 1472 - 1696 byl v majetku mnoha různých českých 

a moravských rodů. Na konci 17. století – roku 1696 – koupil bouzovské panství velmistr 

Řádu německých rytířů František Ludvík Falcký.  

Majetkem Řádu zůstal hrad až do 1. 10. 1939, kdy byl konfiskován jako majetek spolku - 

nebyl uznán jako církevní majetek. Spolu s dalším řádovým majetkem byl předán do správy 

tzv. Hlavního hospodářského a správního úřadu SS se sídlem v Berlíně (SS Wirtschafts-

Verwaltungshauptmt), hrad byl svěřen tzv. Společnosti pro podporu a péči o německé 

kulturní památky se sídlem v Berlíně. 

Po válce byl konfiskován dle dekretu prezidenta Beneše č. 12/1945 a č. 5/1945 a č. 108/48 

Sb. a podle zákona č. 135/46 Sb. 

Dnešní podobu získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895 - 1910. Projekt a plány 

rekonstrukce vypracoval Georg von Hauberisser na základě požadavků a představ arcivévody 

Evžena Habsburského, velmistra řádu, který také celou stavbu financoval ze svých 

soukromých prostředků. 

Hrad je plně zařízen a vybaven. Mobiliář pochází převážně ze soukromých sbírek 

arcivévody Evžena Habsburského (pozn.: konfiskováno Čsl. státem roku 1918), částečně ze 

sbírek Německého řádu. Novodobé zařízení pak bylo vyrobeno speciálně pro objekt. 

Nákladná a náročná rekonstrukce byla provedena neobyčejně citlivě z hlediska historické 
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věrohodnosti a slohového souladu. Romantickou přestavbou vznikla dokonalá představa 

mohutného středověkého sídla, v jehož objektech se prolíná několik uměleckých slohů, 

zvláště gotika a renesance. Historickou a uměleckou hodnotu umocňuje množství 

významných starých uměleckých děl. Úprava objektu byla provedena s ohledem 

na plánované zpřístupnění veřejnosti. 

 

 

Obr. 10: Letecký pohled hradu Bouzov 

 

 

 Stávající zabezpečení hradu Bouzov prostředky technické ochrany  

Hrad Bouzov je částečně podsklepený – má jižní a severní sklep, 5 obytných pater 

plus další 4 patra věže (příloha č.8). 

 V současné době v objektu hradu Bouzov nalezneme pouze prvky mechanického 

zabezpečovacího systému, které vycházejí především z původního smyslu stavby hradu a to 

vytvoření nedobytné pevnosti a zabránění vstupu nepřátel do hradu. Tyto původní prvky 

za účelem zabezpečení hradu Bouzov plní svoji funkci i v dnešní době. Jedná se především 

o stavebně-technické prvky jako jsou vysoké hradby z kamene a pálených cihel, tvořící 
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obvodovou ochranu hradu, silné nosné obvodové stěny jsou postaveny z masivních 

kamenných kvádrů a pálených cihel s vyšším umístěním oken, tvořící plášťovou ochranu 

hradu. Dále mechanický zábranný systém tvoří otvorové výplně. První z nich jsou vrata 

s malými vstupními dveřmi sloužící jako vstup do předhradí. Vrata jsou vyrobeny ze dřeva 

a opatřené zarážecí petlicí. Malé vstupní dveře jsou opatřeny obyčejným zámkem 

s ozdobným kováním. Dalšími dveřmi jsou vstupní dveře do objektu hradu a vstupní dveře 

z malého nádvoří uvnitř objektu radu. Ty jsou vyrobeny ze dřeva a jsou po celé ploše 

okované silným plátem železa, opatřené visacím zámkem s otočným klíčem a zámkovou 

zábranou. Ostatní vstupní otvorové výplně jsou spojovací dveře mezi jednotlivými sály 

a místnostmi, které jsou vyrobené ze dřeva a opatřené obyčejným zámkem. Další otvorové 

výplně tvoří okna s klasickou vytráží do olova.  

 Co se týče elektrického zabezpečovacího systému, proběhla v roce 2002 první etapa 

zřízení CCTV. Bylo zřízeno centrální pracoviště a instalovány dvě kamery. K další etapě 

zřízení CCTV již nedošlo. Dále byli nainstalovány pohybová čidla uvnitř hradu. V současné 

době není ani jedno z opatření funkční. 

 

7 STANOVENÍ A IDENTIFIKACE RIZIK HROZÍCÍCH HRADU 
BOUZOV  

 

Existuje velký počet možných rizik, která mohou ohrožovat objekt hradu Bouzov. Jedná 

se jak o rizika spojená s vlivy přírody (např. silné větry, požáry, záplavy atd.), tak o rizika, 

která jsou způsobena člověkem. Zde jde především o řadu protiprávních jednání ohrožujících 

hrad Bouzov a jeho provoz. 

Vzhledem k rozsahu práce jsem se při stanovování rizik zaměřila na protiprávní jednání 

vloupání a krádeže. 

 

7.1 Statistická data související s ochranou historických nemovitostí 
Základním výchozím hlediskem pro hodnocení rizik, jsou statistické údaje týkající se 

vybraných skupin protiprávních jednání. Z těchto dat musí vyplývat jasná a oprávněná 

potřeba ochrany památek na základě společenských požadavků. 

Ze statistických údajů poskytnutých z Policejního prezidia České Republiky vyplývají 

následující skutečnosti uvedené v grafech č.1 – 4. Jedná se o krádeže a krádeže vloupáním 
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do objektů se starožitnými a uměleckými předměty a výši škod tímto způsobených. Data jsou 

posbírána a hodnocena za posledních 20 let, což je období roku 1988-2009.  

Další statistická data týkající se trestné činnosti na historických památkách jsou uvedená 

v příloze č.1. 

 

 

 

7.2 Výběr analýzy hodnocení rizika na hradě Bouzov  
Pro správný výběr nejnebezpečnějších rizik, proti kterým budeme objekt 

zabezpečovat, využijeme některou z možných analýz hodnocení rizika. Za účelem zjištění 

nejzávažnějších rizik, která mohou hrozit hradu Bouzov v oblasti protiprávních jednání byli 

vybrány tyto metody : 

1) Fishbone diagram (Ishikawův diagram) 

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

3) Analýza souvztažnosti 
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7.2.1 Fishbone diagram (Ishikawův diagram) 
Pomocí této metody se modeluje a strukturuje proces nebo se zobrazují a třídí možné 

příčiny a subpříčiny problému. Výsledkem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny 

řešeného problému. V diagramu se tak předkládá graficky celistvý pohled na sledovanou 

situaci. Výsledný Ishikawův diagram pro identifikaci možných příčin problému týkajících se 

vloupání a krádeží do hradu Bouzov je uveden v příloze č.3. 

 

7.2.2 Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 
 Princip této analýzy je v rozboru příčin selhání a jejich dopadů, který umožňuje 

hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání 

zařízení. Identifikuje jednoduché selhání, které mohou významně přispívat k nechtěným 

dopadům. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam situací, jejich selhání a dopadů 

s možností kvantifikace. Pro přijetí účinných preventivních opatření se stanoví míra rizika -

 rizikové číslo.[9]  

 V této práci byla metodou FMEA hodnocena možná rizika hradu Bouzov z hlediska 

strukturálního a procesního (příloha č.4 a č.5). Prvním krokem byla identifikace nebezpečí. 

Následně byla vypočítána míra rizika podle vzorce (1) a jednotlivých parametrů metody 

FMEA(příloha č.2):  

 

    kde:   R – míra rizika 

R = P x N x H     (1)   N – závažnost následků 

     H – ohalitelnost rizika 

     P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

Dále byla určena kumulativní četnost a to tak, že jednotlivým rizikům byla podle 

jejich bodové hodnoty přiřazena procentuální vyjádření. Pomocí Paterova principu 80/20 

byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje hranici rizika vyhodnoceného jako přijatelné 

nebo nepřijatelné. Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších 

hodnot, až do celkového součtu 80 %. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven 

diagram a Lorenzova křivka graf č.5 a 6.[9] 
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Graf č.5: Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska řešeného metodou FMEA 
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Graf č.6: Grafický výstup rizik z procesního hlediska metodou FMEA 
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Pomocí metody FMEA byli vyhodnoceny jako nejzávažnější tyto rizika: 

 - z hlediska strukturálního : odcizení předmětů v hradu vloupáním  

 - z hlediska procesního: odcizení věci během prohlídky 
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Podle míry rizika R, odečtené z tabulky parametrů metody FMEA (příloha č.2), se jako 

nejhorší identifikované riziko jeví riziko odcizení předmětů v hradu vloupáním, které je 

hodnoceno pomocí výsledné míry rizika jako riziko nežádoucí.   

7.2.3 Metoda souvztažnosti 
Je to další metoda pro vyhledávání a hodnocení rizik. Je vhodná tam, kde posuzujeme 

celé objekty. Metoda slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Proces 

vyhledávání rizika je rozdělen do několika fází. Těmi jsou vyhledávání zdrojů potenciálního 

rizika, statistické hodnocení zdrojů rizika, charakteristika rizika – maticové vyjádření, 

výpočet koeficientů Kar a Kbr, výpočet osy O1 a O2, grafické vyjádření získaných hodnot, 

charakteristika výsledného rizika a porovnání výsledků se statistickými údaji.  

 Tento postup byl realizován i při analýze rizik hradu Bouzov. Scénáře možných 

nebezpečí (příloha č.4 a č.5) byli voleny stejně jako scénáře předchozí analýzy metodou 

FMEA. Výstupem metody souvztažnosti je graf č.7 a graf č.8, matice rizik, v kterých jsou 

vyhodnoceny identifikovaná rizika ve čtyřech oblastech, které značí závažnost jednotlivých 

rizik podle tab.č.2:  

 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

Tab.č.2: Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik metody souvztažnosti 
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Graf č. 7: Matice rizik  - metodou souvztažnosti z procesního hlediska(příloha č.6) 

 
 

Graf č. 8: Matice rizik - metodou souvztažnosti ze strukturálního hlediska(příloha č.7) 
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strukturálního hlediska to pak bylo riziko odcizení předmětů z hradu vloupáním a překonání 
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7.3  Vyhodnocení analýzy rizik 
 Na základě provedených hodnocení rizik vyšly následující skutečnosti: 

Pomocí analýzy FMEA bylo zjištěno, že ze strukturálního hlediska je nejzávažnějším 

rizikem odcizení předmětů v hradu vloupáním. Toto je nejpravděpodobnější protiprávní 

jednání, se kterým se musí počítat a proti kterému musejí být realizovány ochranná opatření. 

Jako další větší problém bylo identifikováno překonání dveří mezi místnostmi. I zde je 

potřeba realizovat nová ochranná opatření pro ztížení neoprávněného pohybu osob 

v důležitých prostorech hradu. Na druhé straně, jako nejméně závažné a málo pravděpodobné 

vyšlo riziko vniknutí narušitele přes střechu a ochoz hradu a probourání se skrz hradby 

těžkou technikou.  

Jako další hledisko se posuzovalo hledisko procesní. Zde se jako nejzávažnější riziko 

ukázalo zcizení předmětů během veřejných prohlídek, kdy se v hradu denně pohybuje velký 

počet lidí. Jako další problém se jeví vniknutí osob do objektu hradu, které jsou jistým 

způsobem oprávněni do hradu vstoupit, ovšem nemají právo volně se pohybovat po celém 

prostoru hradu. Za nejméně pravděpodobné riziko pak u procesního hlediska vyšlo riziko 

vandalismu neukázněnými návštěvníky  a poškození majetku technikou při pořádání 

komerčních akcí. 

Metodou souvztažnosti, jako hlavní problém strukturálního hlediska, vyšlo odcizení 

předmětů z hradu vloupáním společně s překonáním dveří mezi místnostmi. Tato rizika vyšla 

v první hodnocené oblasti, což jsou primárně a sekundárně nebezpečná rizika, proti kterým je 

potřeba podniknout ochranná opatření. V druhé oblasti skončilo riziko neoprávněného vstupu 

do neveřejného prostoru, což je oblast sekundárně nebezpečných rizik. Další rizika pak 

spadali až do třetí oblasti, což nejsou rizika primárně nebezpečná, nicméně s jejich možným 

výskytem je třeba být srozuměno.  

Hlavním problémem z procesního hlediska pak bylo riziko zcizení věci během 

prohlídky a vniknutí osob oprávněných od vedení. Tato rizika vyšla taktéž v první hodnocené 

oblasti. Ostatní rizika spadala do oblasti třetí.  

Po zhodnocení obou metod je zřejmé, že návrh ochranných opatření se bude týkat 

především rizik krádeže předmětu z hradu vloupáním, krádeže předmětu v hradu během 

veřejných prohlídek, zabezpečení dveří mezi jednotlivými sály a neoprávněného pohybu 

osob v prostoru uvnitř objektu. Metodou souvztažnosti došlo k verifikaci metody FMEA. 
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8 NÁVRH OPATŘENÍ 
 
 Na základě statistických údajů a provedených analýz rizik navrhuji následující 

opatření vedoucí k zvýšení bezpečnosti v objektu hradu Bouzov. 

 Základem páchání protiprávních trestných činů v objektu hradu byl zjištěn 

nepozorovaný pohyb neoprávněných osob v prostorech hradu. Prvním opatřením by tedy 

měla být instalace čidel, která nám detekují již pokus o vniknutí do prostoru. Jedná se např. o 

detektory tříštění skla při pokusu o vniknutí okenními otvory či o detektory překonávání 

dveří např. dveřní a přechodové kontakty. Dále doporučuji do ohrožených prostorů 

nainstalování pohybových detektorů. Vhodná jsou např. vnitřní pasivní infračervená čidla. 

Volíme je s ohledem na místo instalace. Pro instalaci do chodeb jsou vhodná čidla 

s odlišnějšími parametry než při instalaci do místností. Jelikož se v objektu nacházejí velké 

místnosti např. Rytířský sál, musíme při výběru a instalaci dbát především na parametr 

dosahu čidel. Zvolíme tedy čidla s větším dosahem nebo kombinaci čidel tak, aby společně 

pokryla chráněný prostor. Také je důležité nastavení optimální citlivosti čidel tak, aby 

reagovala adekvátně a nezpůsobovala plané poplachy. 

 Dalším velmi ohroženým prvkem jsou vystavené exponáty. Doporučuji instalaci 

prvků předmětové ochrany. V našem případě jsou na místě čidla na ochranu uměleckých 

předmětů. Volíme např. závěsová, polohová, váhová či optická čidla. Ovšem je potřeba 

zabezpečit i exponáty, které nejsou vystavené a jsou uložené v depozitáři. Zde bych 

navrhovala kromě elektrického zabezpečení prostoru, dveří a oken i zkvalitnění mechanické 

ochrany. Doporučuji pořízení bezpečnostních dveří a mříží do oken. 

 Dalším slabým místem je zabezpečení dveří mezi jednotlivými sály a místnostmi. 

Jelikož z historického a uměleckého hlediska není možné nahradit stávající dveře např. 

bezpečnostními, doporučuji alespoň výměnu zámků za kvalitnější s delší dobou překonávání.  

 Bylo by také vhodné, opět zprovoznit a přidat kamerové zařízení. Jejich instalace by 

mohla být v nejvíce vytížených a nejfrekventovanějších částech hradu.  

 Všechny tyto opatření s sebou nesou značné ekonomické náklady. V porovnání 

s možnou způsobenou finanční a především historickou ztrátou jsou však adekvátní. 
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9 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit, jaká rizika jsou spojená s ochranou státem 

chráněných historických nemovitých kulturních památek, tyto rizika prezentovat na 

vybraném zástupci národní kulturní památky a navrhnout opatření k jejich minimalizaci. 

V první části práce jsem se zabývala právní úpravou, podle které se ochrana historických 

objektů řídí. Jelikož neexistuje žádný samostatný právní předpis, musí se tato problematika 

řešit pomocí různých právních předpisů, které mají s ochranou objektu souvislost. Na jejich 

základě se pak stanovuje legalita ochrany historických objektů. 

V druhé části jsem se zabývala obecnou teorií ochrany objektu, základními druhy 

ochrany s důrazem na technickou ochranu objektů a bezpečnostní expertizou.  

V třetí části jsem řešila problematiku stanovování a identifikaci teoretických hrozeb 

hrozících hradu Bouzov. Na základě statistických údajů jsem vybranými analytickými 

metodami stanovovala nejnebezpečnější rizika spojená s protiprávním jednáním na hradě 

Bouzov. Na základě těchto metod jsem pak vyhodnotila několik rizik, které jsou pro 

bezproblémový chod objektu nejvíce vážná. Proti těmto rizikům jsem pak navrhla opatření, 

která je mohou co nejvíce minimalizovat.  

Jelikož se jedná o historickou budovu, která si za všech okolností musí zachovat původní 

ráz, je o to složitější najít kompromis mezi spolehlivým zabezpečením moderní doby 

a neporušením historického vzezření. Je tedy nutné respektovat charakter stavby a být při 

výběru zabezpečovacího zařízení obzvláště citliví nejen z hlediska funkčního, nýbrž 

i estetického. 
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Příloha č.1: - Statistiky z Policejního prezidia týkající se trestné činnosti v historických  

           objektech 

Krádeže v objektech se starožitnými a uměleckými předměty - trestné činy - ČR 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
zjištěno 18 19 84 155 214 225 180 155 149 139 
objasněno 3 5 11 47 48 62 47 35 50 41 

to je v % 16,3 26,3 13,1 30,3 22,4 27,6 26,1 22,6 33,5 29,5 

škody v tisících Kč 193 192 8253 5209 6981 8491 11961 6241 8152 38107 

                      
dodatečně 
objasněno 1 1 *  1 5 5 3 5 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krádeže vloupáním do objektů se starožitnými a uměleckými předměty - trestné činy - 
ČR 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
zjištěno 42 51 611 996 736 843 607 439 382 346 
objasněno 17 26 128 283 167 198 156 114 91 59 

to je v % 40,5 51 21 28,4 22,7 23,5 25,7 26 24 17,5 

škody v tisících Kč 8685 2192 63105 156117 35251 124814 54641 51720 31762 36565 

                      
dodatečně 
objasněno 4 1 *  54 37 29 22 9 4 13 

 
 
 
  
 
 
 
 
 * statistika neuvádí 
 
 
 
 
 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
103 116 92 86 275 313 313 257 298 135 45 21 
28 33 32 17 41 60 84 39 70 37 10 2 

27,2 28,45 34,78 20 15 19,2 26,84 15,2 23,49 27,41 22,2 9,5 

9887 19752 5350 42600 47391 22049 19996 19459 12781 30299 8505 1672 

                        

3 0 4 *  1 10 9 10 3 8 1 1 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
383 479 328 201 236 197 173 148 98 69 39 41 
64 180 95 68 47 48 56 28 15 9 5 3 

17,1 37,58 28,96 32,3 20 24,4 32,37 18,9 15,31 13,04 12,8 7,3 

33566 46346 41534 30500 35527 32157 20542 13473 16724 6155 2401 11016 

                        

4 20 52 *  6 15 17 11 2 5 0 5 



 

Statistika odcizených předmětů v roce 2009 
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šperky sochy obrazy sakrálie Porcelán 
keramika 

nábytek zbraně hodiny Knihy 
archiválie 

jiné 
předměty 

hudební 
nástroje 

technické 
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726 85 199 35 74 34 32 161 14 260 15 13 



 

 
 
Příloha č.2 - Parametry metody FMEA 
 

R Výsledná míra rizika 
 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 
 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 
 

11 – 50 Mírné riziko 
 

51 – 100 Nežádoucí riziko 
 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 byt,dům fara hrad,zámek hřbitov jiný 
objekt 

kaple,kostel kulturní 
objekt 

muzeum terén 

2000 40 25 11 145 23 298 15 11 138 
2001 29 24 18 105 6 140 7 9 129 
2002 63 29 29 86 18 168 18 37 190 
2003 132 20 14 110 42 161 12 24 133 
2004 85 29 7 69 41 150 11 18 112 
2005 129 25 16 71 46 120 12 18 77 
2006 102 14 16 94 46 101 14 12 56 
2007 69 10 13 75 27 81 5 7 85 
2008 413 5 8 54 17 40 4 8 90 

2009 1305 30 5 35 10 60 2 5 75 

N Závažnost následků 
 

1 malý delikt (malý úraz, malá 
škoda) 

2 vetší delikt (úraz s pracovní 
neschopností, větší škoda) 

3 střední delikt (úraz s převozem 
do nemocnice, vyšší škoda) 

4 těžký delikt (těžký úraz 
s trvalými následky, vysoká 
škoda) 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 
na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku 
rizika 

1 nahodilá, velice 
nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 
 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 
 

4 velmi pravděpodobný vznik 
 

5 trvalá hrozba 
 

H Odhalitelnost rizika 
 

1 riziko odhalitelné v době jeho 
spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko během 
pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho 
dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den 
a více) 

5 neodhalitelné riziko 
 



 

 
 
Příloha č.3 - Ishikawův diagram - Analýza protiprávních jednání na objektu hradu Bouzov 
 
 
 



 

Objekt  Subsystém Identifikace 
nebezpečí 

P N H R Současný 
stav 

 Nový stav Kontrola Příčiny Následky 

1. Neoprávněný vstup 
osob do neveřejného 
prostoru 

5 1 3 15 Mechanické 
zábranné 
systémy 

 Kamerové 
systémy, EZS 

Dohled, 
kontrola 
záznamu a 
EZS 

Nedostatečný 
dohled a 
kontrola 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

2. Přelezení hradby 5 1 4 20 Žádné 
opatření 

 Pevné hroty Obchůzky 
perimetru 

Nedostatečný 
dohled 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

3. Podhrabání hradby 2 1 2 4 Žádná 
opatření 

 Protipodhrabové 
zábrany 

Obchůzky 
perimetru 

Nedostatečný 
dohled 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

4. Probourání se skrz 
hradbu těžkou 
technikou 

1 3 1 3 Nevyhovující 
MZS 

  Obchůzky 
perimetru 

Nedostatečný 
dohled 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

P
E

R
IM

E
T

R
 

5. Proniknutí vstupní 
bránou 

4 1 4 16 Dřevěná 
s kováním 

 Nový 
uzamykací a 
kamerový 
systém 

Kontrola 
uzamčení 

Neuzamčení 
brány, 
technický 
stav 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru 

6. Neoprávněný vstup 
osob do budovy hradu  

3 2 2 12 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy, EZS 

Kontrola 
vstupujících, 
záznamu a 
EZS 

Nedostatečná 
kontrola 

Vniknutí do 
budovy 
hradu 

7. Překonání dveří 3 2 3 18 Dřevěné s 
kováním, 
zámky 

 Závěsy proti 
vysazení, 
bezpečnostní 
zámky 

Obchůzky a 
kontroly 
uzamčení 

Nezamčené, 
rozbité a 
vysazené 
dveře 

Vniknutí do 
budovy 
hradu 

8. Překonání oken 3 2 3 18   Mříže, EZS, 
detektor tříštění 
skla 

Obchůzky a 
kontroly 
uzavření a 
nerozbití 

Otevřená a 
rozbitá okna 

Vniknutí do 
budovy 
hradu 

H
R

A
D

 B
O

U
Z

O
V

 

P
LÁ

Š
Ť

O
V

Á
 O

C
H

R
A

N
A

 

9. Vniknutí přes 1 3 1 3 Žádná  Detektor tříštění Obchůzky Nevšímavost Vniknutí do 

Příloha č.4 - Tabulka identifikovaných nebezpečí ze strukturálního hlediska 
 



 

střechu a ochoz opatření skla u oken na 
ochozu 

budovy 
hradu 

 

10. Probourání se zdí  1 5 1 5 Stavebně-
technická 
opatření 

 Netřeba  Obchůzky   

11.Neoprávněný vstup 
osob do neveřejného 
prostoru  

3 3 3 27 Fyzická 
kontrola 

 EZS, detektory 
pohybu 

Kontrola 
funkčnosti 
EZS 

Nefunkčnost 
čidel a 
spojení 
Nedostatečná 
kontrola 

Krádež, 
vandalství 

12. Pohyb 
neoprávněných osob v 
prostoru 

4 2 3 24 Obchůzky  EZS, detektory 
pohybu 

Kontrola 
funkčnosti 
EZS 

Nedostatečné 
kontroly 

Krádež, 
vandalství 

13. Překonání dveří 
mezi místnostmi  

4 3 3 36 Dřevěné, 
zámky 

 Bezpečnostní 
zámky 

Obchůzky a 
kontroly 
uzamčení 

Nezamčené, 
rozbité a 
vysazené 
dveře 

Krádež, 
vandalství, 
vnik do 
další 
místnosti 

P
R

O
S

T
O

R
O

V
Á

 O
C

H
R

A
N

A
 

14. Požár 3 5 2 30 Hasící 
přístroje 

 EPS Kontrola 
funkčnosti 
EPS, revize 

Zkrat, 
úmyslné 
založení 

Požár  

15. Odcizení předmětů 
v hradu(obrazy,zbraně, 
sošky atd.) 

5 4 3 60 Žádná 
opatření 

 EZS, kontaktní 
čidla,tlaková 
akustická čidla 

Kontrola 
funkčnosti 
EZS 

Krádež Historické a 
finanční 
ztráty 

16. Úmyslné 
poškození vybavení 

3 4 3 36 Žádná 
opatření 

 Kamerové 
systémy, EZS 

Kontrola 
záznamu 
kamer 

Vandalismus Historické a 
finanční 
ztráty 

 

P
Ř

E
D

M
Ě

T
O

V
Á

 
O

C
H

R
A

N
A

 

17. Úmyslné 
poškození maleb, 
obložení 

2 4 3 24 Žádná 
opatření 

 Kamerové 
systémy 

 Vandalismus Historické 
škody 

 
 



 

Objekt  Subsystém Identifikace 
nebezpečí 

P N H R Současný stav  Nový stav Kontrola Příčiny Následky 

1. Neoprávněný 
vstup 
návštěvníka 

3 1 2 6 Mechanické 
zábranné 
systémy,fyzická 
kontrola 

 Kamerové 
systémy, 
EZS 

Dohled, 
kontrola 
záznamu a 
EZS 

Nedostatečný 
dohled a 
kontrola 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru, 
krádež,vandalismus 

2. Oddělení 
návštěvníka od 
výpravy 

3 3 2 18 Fyzická 
kontrola 
průvodcem 

 Kamerový 
systém, EZS 

Dohled 
průvodcem, 
kontrola 
záznamu a 
EZS 

Nedostatečný 
dohled 
průvodce 

Vniknutí do 
neveřejného 
prostoru, 
krádež,vandalismus 

3. Rozbití 
exponátu 
návštěvníkem 

2 4 1 8 Ústní 
upozornění 

  Připomínání 
upozornění 

Neopatrnost, 
úmysl 

Historické a 
finanční škody 

4. Neukáznění 
návštěvníci 

2 2 1 4 Ústní 
napomenutí 
průvodce 

 Vyvedení z 
objektu 

 Úmysl 
návštěvníků, 
ignorace 

Historické a 
finanční škody, 
poničení exponátů 

V
E
Ř

E
JN

É
 P

R
O

H
LÍ

D
K

Y
 

5. Zcizení věci 
během prohlídky 

3 3 3 27 Fyzická 
kontrola 
průvodcem 

 Kamerový 
systém, EZS 

Dohled 
průvodcem, 
kontrola 
záznamu a 
EZS 

Úmysl 
návštěvníka 

Historické a 
finanční škody 

6. Neoprávněný 
vstup členů 
filmařského štábu 

3 2 2 12 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy, 
EZS 

Kontrola 
vstupujících, 
záznamu a 
EZS 

Nedostatečná 
kontrola 

Vniknutí do 
budovy hradu, 
krádež 

7. Poškození 
filmařskou 
technikou 

2 3 1 6 Fyzická 
kontrola 
manipulace s  
technikou 

  Fyzická 
kontrola 
zajištění 
techniky 

Nedbalost Historické a 
finanční škody, 
poničení exponátů 

H
R

A
D

 B
O

U
Z

O
V

 

K
O

M
E

R
Č

N
Í A

K
C

E
 

8. Zcizení, 
devastace věci 

3 3 2 18 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy, 

Obchůzky a 
kontroly 

Velký počet 
lidí v jednom 

Historické a 
finanční škody, 

Příloha č.5 - Tabulka identifikovaných nebezpečí z procesního hlediska 
 



 

během natáčení EZS systémů prostoru 
během více 
dní 

poničení exponátů 

9. 
Zcizení,devastace 
věci během rautů 

3 3 1 9 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy, 
EZS 

Obchůzky a 
kontroly 
systémů 

Velký počet 
lidí v jednom 
prostoru 

Historické a 
finanční škody, 
poničení exponátů 

 

10. Vnesení 
nebezpečných 
předmětů 

2 2 3 12 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy 

Kontrola 
záznamu, 
osob 

Nedostatečná 
osobní 
kontrola 

Příprava na 
spáchání 
protiprávního činu 

11.Vniknutí osob 
oprávněných od 
vedení 

3 2 4 24 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy 

Kontrola 
záznamu 

Nedostatečná 
kontrola 

Krádež, vandalství 

12. Poškození 
majetku 
neodbornými 
zásahy 

2 3 3 18 Žádná opatření  Fyzická 
ochrana 

Kontrola 
techniků 

Nedostatečná 
kontrola, 
nedbalost 

Historické a 
finanční škody, 
poničení exponátů 

13. Vnesení 
složitějšího 
nářadí k páchání 
protiprávního 
činu  

3 2 3 18 Žádná kontrola  Kamerové 
systémy 

Kontrola 
záznamu, 
osob 

Nedostatečná 
osobní 
kontrola 

Příprava na 
spáchání 
protiprávního činu 

O
P

R
A

V
Y

, R
E

S
T

A
U

R
A

C
E

 

14. Požár při 
provádění prací 

1 4 1 4 Hasící přístroje  EPS Kontrola 
funkčnosti 
EPS, revize 

Zkrat, jiskry Požár  

15. Domluva 
zaměstnance 
s pachatelem 

2 2 4 16 Žádná opatření  Motivace 
zaměstnanců 

 Osobní 
důvody 
zaměstnance 

Krádež 

16. Odcizení věci 
zaměstnancem 

2 3 4 24 Fyzická 
ochrana 

 Kamerové 
systémy, 
EZS 

Kontrola 
záznamu 
kamer 

Krádež  Historické a 
finanční ztráty 

 

Z
A

M
Ě

S
T

N
A

N
C

I 

17. Podplacený 
zaměstnanec 

1 3 4 12 Žádná opatření  Motivace 
zaměstnanců 

 Finanční 
motivace 

Krádež 



 

 

 
 
 

 Identifikace rizik pro analýzu souvztažností - proc esní hledisko            
                     
 Rb     Ra               
 Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Σ K ar  

1 Neoprávněný vstup návštěvníka X 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0  6 

2 Oddělení návštěvníka od výpravy 1 X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  4 

3 Rozbití exponátu návštěvníkem 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

4 Neukáznění návštěvníci 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  5 

5 Zcizení věci během prohlídky 1 1 0 1 X 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1  11 

6 Neoprávněný vstup členů filmařského štábu 0 0 0 0 1 X 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  5 

7 Poškození filmařskou technikou 0 0 0 0 0 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  3 

8 Zcizení, devastace věci během natáčení 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 1 0 0 0 1 0 0  3 

9 Zcizení,devastace věci během rautů 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 1  3 

10 Vnesení nebezpečných předmětů 1 0 0 0 0 1 0 0 1 X 1 0 0 0 0 0 0  4 

11 Vniknutí osob oprávněných od vedení 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 0 1 1 0  10 

12 Poškození majetku neodbornými zásahy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 0 1 0 0 0  3 

13 Vnesení složitějšího nářadí k páchání protiprávního činu  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0  4 

14 Požár při provádění prací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0  1 

15 Domluva zaměstnance s pachatelem 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 X 0 1  6 

16 Odcizení věci zaměstnancem 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0  2 

17 Podplacený zaměstnanec 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X  3 
                     
 Σ K rb 6 4 1 6 9 5 2 3 4 5 11 3 4 1 5 2 4   

Příloha č.6 – Identifikace rizik metodou souvztažnosti – procesní hledisko 



 

 

 Identifikace rizik pro analýzu souvztažností - stru kturální hledisko           
                     
 Rb      Ra              
 Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Σ K ar 

1 Neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru(per) X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  7 

2 Přelezení hradby 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  2 

3 Podhrabání hradby 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  2 

4 Probourání se skrz hradbu těžkou technikou 1 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  2 

5 Proniknutí vstupní bránou 1 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  2 

6 Neoprávněný vstup osob do budovy hradu  0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0  8 

7 Překonání dveří 0 0 0 0 0 1 X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0  5 

8 Překonání oken 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 1 0 0 0 1 0 0  4 

9 Vniknutí přes střechu a ochoz 0 0 0 0 0 1 1 1 X 0 1 0 1 0 1 0 0  6 

10 Probourání se zdí  1 1 0 0 0 1 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 1  5 

11 Neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru  0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 0  8 

12 Pohyb neoprávněných osob v prostoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1  6 

13 Překonání dveří mezi místnostmi  0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 X 1 1 1 1  9 

14 Požár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 1 0  3 

15 Odcizení předmětů v hradu 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 X 1 0  12 

16 Úmyslné poškození vybavení 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 X 0  7 

17 Úmyslné poškození maleb, obložení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 X  4 
                     
 Σ K rb 6 5 3 1 4 7 6 4 5 5 9 6 9 4 11 4 3   

Příloha č.7 – Identifikace rizik metodou souvztažnosti – strukturální hledisko 



 

Příloha č.8 – Plány hradu Bouzov 



 



 

 
 

 



 



 

 
 
 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


