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aplikované informatiky. Vedoucí: Ing. Rudolf Drga, PhD. Studijní program: Inženýrská 

informatika, studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: FůI 
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P edm tem diplomové práce je komplexní zabezpečení historického objektu 

Hospodá ského dvora v Rymicích po revitalizaci Ědále jen „HD“ě. Zahrnuje výčet hlavních 

rizik hrozících HD, jako neoprávn ný vstup cizích osob, nebezpečí vzniku požáru  

a dalších. Jsou zpracovány zásady postupu p i zhodnocení a tvorb  zabezpečení HD. 

Záv rem je navrhnuta koncepce ochrany HD, a to včetn  vhodných doporučení. Jsou 

vytvo eny fiktivní p dorysy v programu pro projektování staveb ůutoCad Ň01Ň, za účelem 

pot eby názornosti v této diplomové práci. 

Teoretická část se zabývá vysv tlením všeobecných pojm . Následuje seznámením  

s historií objektu a popisem jeho současného stavu. Poslední část teoretické práce  

je v nována popisu budoucího stavu a možného využití objektu po revitalizaci, s nímž 

souvisí i zhodnocení rizik hrozících objektu dle jeho nového využití. 

V praktické části jsou pomocí Stromového diagramu znázorn na rizika, která HD hrozí. 

Následuje analýza rizik pomocí Bodové polokvantitativní metody "PNH". Na základ  

jejích výsledk  jsou vybrány rizika, která je nutno ošet it. Pro tyto rizika jsou dále 

navržena opat ení. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, kriminalita, majetek, mimo ádná událost, objekt, prevence, 

projekt, revitalizace, riziko, škoda, zabezpečení. 

  



ůBSTRůCT 

KOTKOVÁ Barbora: A Complex Security Plan for the Historical Building 

"Hospodá ského dvora" / ůgricultural CourtĚyardě in Rymice Following Its Revitalisation. 

[Diploma Thesis]. University of Thomas Bata in Zlín. Faculty of Applied Informatics. 

Supervisor: Ing. Rudolf Drga, PhD. Study program: Security technologies, systems and 

management. Zlín: FAI, UTB, 2018, 92 pgs. 

The subject of the Diploma Thesis is related to a complex security of historical homestead 

in Rymice after conceivable revitalization. It contains an enumeration of the main risks 

threatening homestead such as unauthorised access, fire risk and others. Principles and 

procedures for the evaluation and assurance of a house security are worked out. Finally  

is presented a concept of security of homestead including appropriate recommendations. 

As part of the Thesis, for illustrative purpose, a fictional plan is elaborated in buildings 

design by AutoCad 2012 programme. 

The theoretical part deals with the explanation of general concepts. Further is described  

the history and the current state of the property. The last part of the theoretical introduction 

is devoted to the future state and possible use after revitalization, where the evaluation  

of the risks also belongs.  

In the practical part, using a Tree diagram are illustrated the risks that threaten  

the homestead property. Risk analysis follows, using spot semi-quantitative methods 

"PNH". Basing on its results are selected risks that must be treated. Measures and 

precautions are provided to these risks. 

 

Keywords: safety, criminality, emergency, object, prevention, project, revitalization, risk, 

damage, security. 

 

 

 

 

 

 



„Historické budovy, stejně jako podniky, často vyžadují podnikatelský přístup. Ti, kteří  

je vidí hlavně jako zátěž, jsou dvojího druhu. Jedním z nich je spekulant, developer, který 

se jich chce zbavit pro finanční zisk. Na druhé straně je správce, který nerad ztrácí čas  

a peníze při péči o starší stavby nebo který postrádá zkušenosti, rady a představivost, jak 

by mohly být prakticky a ekonomicky adaptovány. Oba typy jsou často posedlé myšlenkou, 

že nová budova, která nahradí tu starou, nebude zázračně potřebovat údržbu.“ 

             - Marcus Binney 1944, britský historik architektury [1] 
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ÚVOD 

Stavební památky jsou tím nejlepším dokladem vývoje architektury, um leckého cít ní  

a emeslné preciznosti našich p edk . Z toho d vodu je nutné se snažit citliv  dochovat  

co nejvíce t chto poz statk  minulosti a jejich obnovu dob e interpretovat pro jejich lepší 

pochopení v budoucnu. 

Obnova památek je široká škála činností, které vyžadují mezioborovou spolupráci. B žn  

se tak p i rekonstrukci památkov  chrán ného objektu setkávají stavební inžený i  

s restaurátory, um leckými emeslníky a památká i. Proces obnovy památky začíná 

pr zkumovými pracemi, které vedou ke zpracování projektu a následnému zahájení 

stavebních prací. Součástí renovace památek je rekonstrukce vn jšího plášt  včetn  fasád, 

interiér , štuk  a um leckých d l. Restaurátorské zásahy se provádí v rámci jednotlivých 

materiál  nebo konkrétních um leckých d l.  Cílem obnovy památek je, aby konečný 

výsledek odpovídal p vodní stavb  z doby jejího vzniku a zárove  budoucímu využití.  

Objekt se statusem kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle 

zákona České národní rady č. Ň0/1řŘ7 Sb. o památkové péči. Spolupráce s Národním 

památkovým ústavem a p íslušným odborem památkové péče je proto nedílnou součástí 

práce p i oprav  kulturní památky. B žn  mezi tyto objekty pat í kostely, kaple, fary, 

hrobky, h bitovy, sakrální objekty, církevní školy, st ední, vysoké, činžovní a m šťanské 

domy, budovy divadel nebo zámk . [2] 

Za azení areálu tvrze a HD v Rymicích mezi kulturní památky proto není tak obvyklé. 

Tento areál tvo í mohutná pozdn  renesanční tvrz, hospodá ské budovy dvora, dále bývalá 

sýpka a palírna. ůreál je zapsán v Úst edním seznamu kulturních památek České republiky 

pod rejst íkovým číslem ňŇ6ř5/7-6135 od 3. 5. 1958. Bezprost ední okolí tvrze je 

chrán no jako registrované archeologické nalezišt  a celý areál je v ochranném pásmu 

kulturní památky. Celá obec je pak uvedena jako území archeologického zájmu. 

V této diplomové práci je pojednáno pouze o budovách HD, jelikož tvrz již prošla 

rekonstrukcí a je pln  využívána ke kulturn  - výchovným účel m. Dle historických 

pramen  a provedených pr zkum  již byla budovám p i knuta r zná využití jako tomu 

bylo i v p ípad  záv rečné práce Zde ka FIŠERů [3]. Ten ve své práci uvedl: "Jedním  

z možných budoucích využití Hospodá ského dvora je i z ízení muzeálního etnografického 

pracovišt  s expozicemi o historii a to nejen objektu a obce, ale i širšího regionu.  

Z hlediska prav kého a historického vývoje se k tomuto regionu vztahuje obrovské 
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množství dokladového materiálu, který pat í do všech prav kých kultur a feudálního 

období. Za zd razn ní stojí i fakt, že zatím pouze z povrchového pr zkumu. Obsahový 

rozbor současných místních depozitá  dokládá ň0.000 p edm t  z oblasti zem d lství.  

Budovy Hospodá ského dvora v Rymicích se účelu uložení výše zmín ných  

artefakt  p ímo nabízí, navíc i jejich p vodní účel výstavby byl sloužit zem d lským 

pot ebám.  [3] 

Havarijní stav objekt  Hospodá ského dvora v současné dob  umož uje využití pouze 

jednoho k ídla a to pouze jako provizorního skladu d eva pro opravy historických památek 

Muzea Krom ížska a výrobu výstavních prvk . Dále pak konírny a sýpky, které slouží 

jako sklad nevyužitých sbírek muzea, jejichž stav nevyžaduje speciální zacházení  

ani podmínky uskladn ní. Jedná se zejména o staré zem d lské stroje a techniku. 

Budoucím zám rem t chto rozlehlých prostor, kdy jen vým ra zastav né plochy činí  

2.000 m
2
, je uložení archeologických sbírek nashromážd ných muzeem b hem výstavby 

dálniční sít  v regionu do depozitá e, z ízení etnografického depozitá e historického 

zem d lského vybavení a etnografické expozice. Zlínský kraj dále vlastní p ibližn  dva 

tisíce „banánových“ krabic archeologických nález , pocházejících z budování silniční  

a dálniční sít  na území kraje, které ze zákona v rámci záchranného archeologického 

výzkumu zajišťuje ůrcheologický ústav a další pov ené instituce. Plánovaná výstavba 

silniční sít  na území Zlínského kraje bude generovat další pot ebu uložení 

archeologických nález . Současná situace není dlouhodob  udržitelná, naopak je jisté,  

že se problém v brzké budoucnosti n kolikanásobn  zv tší. 

Budovy po rekonstrukci tedy musí spl ovat vysoké nároky na pot ebné zázemí pro 

návšt vníky, personál a prostory pro konzervaci sbírkových p edm t . V návaznosti  

na toto nové využití musí být vybráno vhodné zabezpečení, odpovídající nejen pot ebám 

muzea, ale rovn ž klade zvýšené nároky na bezpečnost v tšího počtu návšt vník .  

Současný zcela neudržovaný stav HD, kdy jsou všechny budovy bez vnit ních i vn jších 

omítek, oken i dve í, dává prostor k vytvo ení zcela nového komplexního zabezpečovacího 

systému. Jeho schéma, režim, komponenty i po izovací cena musí korespondovat  

s hodnotou exponát .  D ležité kroky k jeho úsp šnému návrhu a realizaci tedy jsou: ádn  

zvážit provozní režim p ed renovací budov, výslednou dispoziční podobu objektu, hrozící 

nebezpečí a p ijatelnou finanční náročnost pro investora. Práv  tyto aspekty budou 

podrobn ji rozebrány v diplomové práci. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CÍL ů METODY POUŽITÉ P I ZPRůCOVÁNÍ PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje stanovení cíle a konkrétní dílčí úkoly, které k dosažení cíle vedly. 

Jsou zde uvedeny použité metody, které byly použity a jejich krátká charakteristika. 

1.1 Vymezení cíle 

Cílem diplomové práce je popsat současný stav a zabezpečení Hospodá ského dvora 

v Rymicích. Na následném modelovém p dorysu Hospodá ského dvora po revitalizaci 

rozebrat hrozící bezpečnostní rizika, provést jejich vyhodnocení a navrhnout opat ení 

k jejich minimalizaci. Pro zabezpečení dosažení tohoto cíle byly p ijaty tyto konkrétní 

úkoly: 

• popis současného stavu a stavu po revitalizaci – nový možný účel využití objektu, 

• rozbor rizik hrozících objektu po revitalizaci s ohledem na nové využití, 

• analýza rizik hrozících objektu po revitalizaci, 

• vyhodnocení konkrétních rizik, 

• návrh na eliminaci konkrétních rizik. 

1.2 Charakteristika použitých metod 

K vypracování diplomové práce byly použity metody v deckého zkoumání a pozorování. 

Metody byly aplikovány tak, aby byl dosažen cíl diplomové práce. Informace byly nejvíce 

čerpány z dostupné odborné literatury a internetových portál , jejichž p edm tem jsou 

zabezpečovací systémy, jejich využití a instalace. ůnalýzou byl zhodnocen bezpečnostní 

stav zabezpečovaného objektu po revitalizaci a rizika, která mu hrozí. Hrozící rizika byla 

vybrána s ohledem na nové využití objektu a s tím související zvýšené či zm n né nároky 

na zabezpečení. 

Pomocí analýzy rizik metodou Stromového diagramu byla graficky znázorn na rizika 

hrozící historickému objektu. Metodou SWOT analýzy, která je jednou z analytických 

metod sloužících k zobrazení silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb, byla 

vyhodnocena bezpečnostní situace historického objektu. Dále byly Bodovou 

polokvantitativní metodou PNH vybraným rizik m p i azeny t i hodnoty ve stupnici od  

1 do 5 a to dle pravd podobnosti vzniku, pravd podobnosti závažnosti následk  a názoru 

hodnotitele. Hodnoty pak byly mezi sebou dle vzorce vynásobeny a výsledná hodnota byla 

srovnána s tabulkou Míry rizika, zobrazující p ijatelnost či nep ijatelnost rizika. 
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2 BEZPEČNOST OBJEKT  

Bezpečný objekt poskytuje bezpečné užívání k účel m, ke kterým má sloužit, ať už 

soukromým, nebo komerčním či jejich kombinaci. Obsahuje tedy alespo  n jaké 

zabezpečovací prvky na ochranu jejích uživatel  a majetku. Úrove  bezpečnosti objektu 

určuje norma ČSN P CEN/TS 14ňŘň. [4] 

Všechny stavby postavené na území ČR musí ze zákona spl ovat účel tzv. ve ejného 

zájmu. Ve ejný zájem je právn  chrán n a formulován v p íslušných zákonech  

a vyhláškách. Hlavní rámec současné právní úpravy tvo í tyto právní p edpisy: Zákon  

č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, Vyhláška  

č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. ňřŘ/Ň009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [4] 

2.1 Základní pojmy a vysv tlení klíčových slov 

P edm t DP p edpokládá použití r zných základních pojm  z oblasti stavebnictví, práva  

a dalších. Mezi nejvýznamn jší m žeme za adit: 

Bezpečnost – je stav, ve kterém se občan, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými 

hrozbami, pop . se p ed nimi považují za účinn  chrán né. [5] Všeobecn  tento pojem 

znamená ochranu p ed nežádoucími vlivy. R zným druh m bezpečnosti se v nuje 

množství obor  Ěbezpečnost budov, počítačová bezpečnost, ochrana zdraví, státní 

bezpečnost, ve ejná bezpečnost, pasivní a aktivní bezpečnost, bezpečnost práceě. [4] 

Kriminalita – je úhrn čin  uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaných podle 

prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy 

společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. [6] 

Majetek – je souhrn veškerých statk , se kterými daný majitel Ěfyzická nebo právnická 

osobaě m že voln  nakládat a kterými také ručí za své p ípadné závazky. Majetek tvo í 

fyzické Ěhmotnéě nebo duševní Ěnehmotnéě statky vlastn né určitou konkrétní osobou, 

firmou nebo institucí, s nimiž m že skutečný majitel voln  nakládat. [7] 

Mimo ádná událost – mimo ádnou událostí se rozumí, škodlivé p sobení sil a jev  

vyvolaných činností člov ka, p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [8] 
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Objekt – ve vztahu k p edm tu DP a ve významu pozemní stavba ho lze podle jeho 

charakteru a účelu definovat jako stavbu pro bydlení, stavbu pro rekreaci, dále občanské 

stavby pro zdravotnictví a sociální péči, pro školské, sportovní, kulturní, v decké využití  

a služby, dočasné ubytování, administrativu a dopravu.  

Prevence – Na prevenci m žeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je 

zamezit či snížit výskyt a ší ení rizikového chování. [9] 

Projekt – je časov  ohraničená a ucelená sada činností a proces , jejímž cílem je zavedení, 

vytvo ení nebo zm na n čeho konkrétního. [10] 

Revitalizace – je obecn  obnova, oživení poškozené, nefunkční entity a její uvád ní do 

stavu blízkého jeho p vodní funkci, jejich vazbám na okolí a významu. Zahrnuje nejen 

stavební obnovu a údržbu určitého území, souboru staveb Ěpop . i objektuě, ale zejména 

jeho funkční začlen ní do m stského Ěsídelníhoě organismu, nalezení jeho vhodného 

současného posláni a očišt ní od všech nehodnotných součástí a nevhodných zp sob  

využití. [11] 

Riziko – je kvantitativní a kvalitativní vyjád ení ohrožení. Tímto pojmem se vyjad uje 

pravd podobnost, že vznikne negativní jev a zárove  i následky tohoto jevu. Vyjad uje, 

kolikrát se negativní jev vyskytne a jaké následky zp sobí. [12] 

Zabezpečení – zahrnuje všechny technické prost edky a činnosti v rámci správy objektu, 

které vedou k zajišt ní jeho bezpečnosti proti p sobení nežádoucích škodlivých vliv . 

2.2 Právní p edpisy vztahující se k historickým objekt m a jejich 
rekonstrukci 

Památky hrají velmi d ležitou roli, zejména p i kulturních, vzd lávacích i užitných funkcí, 

zárove  p ispívají k životu a hospodá skému rozvoji region  a vytvá ejí spolu s živou 

kulturou p itažlivý obraz naší zem  v zahraničí, tím by se dalo íct, že vedou  

k obohacování kultur jednotlivých národ . To, že památky a muzea se stávají 

nepostradatelnými pro současný život s časem, si uv domuje stále více lidí. Je tedy  

na míst  a zcela žádoucí, abychom toto d dictví uchovali pro budoucí generace.  

Památkovou péčí myslíme komplexní a velmi náročný proces, integrující poznatky  

z výzkumu ady v dních obor , o orientaci v život  a tvorb  současnosti a také  

o p esv dčivou komunikaci s ve ejností. [13] 
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2.2.1 Zákon č. 122/2000 Sb., o ochran  sbírek muzejní povahy 

Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích  

a galeriích, stanoví se podmínky a zp sob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva  

a povinnosti vlastník  sbírek muzejní povahy, upravují se ve ejn  prosp šné služby, 

vybrané ve ejné služby a standardizované ve ejné služby poskytované muzei a galeriemi  

a stanoví se podmínky jejich poskytování a správní tresty za porušení stanovených 

povinností. [14] 

2.2.2 Metodický pokyn k ochran  sbírek muzejní povahy a sbírkových p edm t  
p ed krádežemi, vloupáním a požáru 

Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem kultury v roce 2010 a to k ochran  sbírek 

muzejní povahy a sbírkových p edm t  p ed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích 

a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví ČR v návaznosti na zákon 122/2000 Sb.,  

o ochran  sbírek muzejní povahy a pozd jších p edpis . Má povahu doporučení zejména 

pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy. Jsou zde uvedeny základní povinnosti 

vlastníka či správce chránit sbírku a to p ed krádeží, vloupáním a poškozením.  

2.2.3 Zákon č. 237/2000 Sb., Zákon o požární ochran   

Vytvá í podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občan  a majetku p ed požáry a pro 

poskytování pomoci p i živelních pohromách a jiných mimo ádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních ú ad . [15] 
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3 POPIS LOKůLITY, P EDSTůVENÍ OBJEKTU 

P edm t diplomové práce Hospodá ský dv r se nachází v areálu tvrze, kulturní památky, 

která je vedena v Památkovém katalogu od 3. 5. 1958, pod katalogovým číslem 

1000144Ňř1, číslo ÚSKP ňŇ6ř5/7-6135 v obci Rymice, okrese Holešov, Zlínském kraji 

viz obrázek ĚObr. 1). 

 

Obr. 1 - Lokalita obce Rymice [16] 

Obec Rymice se nachází asi Ř km severovýchodn  od Krom íže a Ň km od Holešova, 

který slouží jako obec s rozší enou p sobností. Žije zde p ibližn  560 obyvatel. Obcí 

protéká rymický potok Rymička. Mezi významné stavby pat í renesanční tvrz s barokn  

klasicistním hospodá ským dvorem, kostel sv. Bartolom je, kaplička, skanzen lidových 

staveb a v trný mlýn viz obrázek ĚObr. 2, 3 a 4).  

 

  

 

 

 

 

 
Obr. 2 - Významné stavby  
v Rymicích: větrný mlýn 

[vlastní] 
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3.1 Popis lokality 

Lokalita se nachází v úrodné rovinaté kotlin  a zárove  na k ížení komunikačních tras. 

Díky tomuto výhodnému umíst ní je zde první osídlení prokázáno již od cca ň. tis. p . n. l., 

jak dosv dčují archeologické nálezy provedené na katastru obce. Mezi nálezy jsou 

poz statky š rové a zvoncové keramiky, z doby ún tické kultury, poz statky mohylového 

lidu, dunajské kultury, latenské kultury. Lokalitou vedla i jantarová cesta. Dochovaly se  

i nálezy z doby ímskoprovinciální, doby st hování národ  a Velké Moravy. Osídlení 

z ejm  nebylo kontinuální a vznik stabilního osídlení – vesnice lze pravd podobn  datovat 

ke konci Velké Moravy či až doby p emyslovských knížat. První písemná zmínka o obci  

je z roku 1ň5ň. Prvním známým majitelem obce či její v tší části byl Záviš z Dobrotic,  

po n m následovalo velké množství spoluvlastník  dílčích částí. ůž roku 1ňřŘ skončila 

pouze u jednoho majitele – P edbora z Cimburka. Z roku 1600 pochází první zmínka  

o tvrzi a hospodá ském dvoru, který Ěmimo jinéě jeho majitel odkázal své manželce. Jejich 

dcera Lukrecie Nekšová z Landeka pak obec v nem p inesla ůlbrechtu z Valdštejna. 

B hem t icetileté války byla obec a okolí n kolikrát vydrancována. Mezi další majitele 

pat ili zástupci rod  ůrnold  z Jankvic Ěsvobodný dv rě, Lobkovic , Salm-Neuburg   

a dále olomoučtí jezuité až do zrušení ádu v r. 177ň. Jejich majetek byl p eveden  

do správy Vrchního editelství státních statk  v Brn . ůrnoldovský dv r v té dob  p ešel 

na holešovskou vrchnost, hrabata Erdödy. Za reforem Josefa II. pak postupn  p echázelo 

vlastnictví do rukou jednotlivých obyvatel nemovitostí. Prodávány byly i statky zrušených 

klášter , ten rymický byl prodán hrab nce Erdëdy z Holešova. Roku 1799 a 1806 postihl 

Obr. 3 - Významné stavby v Rymicích:  

domek skanzenu lidové architektury 

[vlastní] 

Obr. 4 - Významné stavby v Rymicích:  

zrekonstruovaný objekt tvrze  

sousedící s HD (v pozadí) [vlastní] 
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Rymice rozsáhlý požár. Roku 1Řňň p ešly Rymice včetn  celého holešovského panství viz 

obrázek (Obr. 5) do vlastnictví hrabat z Vrbna, v n mž se udržely až do pozemkové 

reformy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Popis historie objektu  

Hospodá ský dv r p edstavuje nedílnou součást areálu tvrze, resp. panského sídla  

v Rymicích. Tento areál tvo í mohutná pozdn  renesanční tvrz, hospodá ské budovy dvora, 

dále bývalá sýpka a palírna. ůreál je zapsán v Úst edním seznamu kulturních památek 

České republiky pod rejst íkovým číslem ňŇ6ř5/7-6135 od 3. 5. 1958. Bezprost ední okolí 

tvrze je chrán no jako registrované archeologické nalezišt  a celý areál je v ochranném 

pásmu kulturní památky. Celá obec je pak uvedena jako území archeologického zájmu,  

viz obrázek (Obr. 6) na následující stran . 

V obci Rymice je doloženo už prav ké osídlení. První písemné zmínky o vesnici ale známe 

až z poloviny 14. století. O areálu šlechtického sídla se dočítáme ješt  pozd ji – zástavba 

„na tvrzišti“ je uvád na ve zprávách o st edov ké vesnici z let 1378 a 1447. O tvrzi  

se mluví v zápisech z let 1600, 1604 a 1610, kdy už je zárove  zmín n i poplužní dv r. 

Roku 156Ř prodal majitel Rymic Jan Podstatský z Prusinovic a na Žeravicích sv j statek 

Žeravice Janu Pražmovi st. z Bílkova. Pozd ji jej žaloval o v no své ženy, jež bylo 

zapsáno na Rymice. V tomto zápisu se poprvé dočítáme o dvo e. 

 

Obr. 5 - Rymice - výřez z mapy Holešovského panství, 

František Jakub Kisling, 1796 [17] 
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Na začátku t icetileté války pat il statek Rymice ůlbrechtu z Valdštejna díky s atku  

s Lukrecií z Landeka. Po její smrti jej v roce 16Ň4 dal i se Všetuly jako náhradu za žold 

podplukovníkovi Jakubovi de Bois. Mezi další majitele pat il kanclé  Zden k z Lobkovic, 

jeho syn a Alexandr hr. Haugvic. B hem t icetileté války trp lo Holešovsko pr chody  

a boj vkami vojsk, drancováním a vypalováním. Z roku 1640 známe odhad rymického 

statku zmi ující i hospodá ské zázemí. V roce 1651 získali statek olomoučtí jezuité,  

ale kv li zrušení ádu roku 177ň a zničení v tšiny písemností není ze 1Ň0 let vlastnictví 

moc známo. Z ejm  však do této doby spadá základ podoby současného hospodá ského 

dvora. V rámci tvorby tereziánského katastru byly objekty ve vesnici očíslovány jako  

tvrz č. 1, poplužní dv r č. 2, pivovar a obydlí panského hrnčí e a kamná e jsou evidovány 

v č. 3. Tuto historickou etapu zachycuje i první vojenské mapování z let 1764 - 1768  

(rektifikace 1780 - 1783). Mapa Rymic zachycuje na severu obce zástavbu ohrazeného 

areálu a dvou budov. Západn ji se objevuje podlouhlá budova (sýpka) a vedle stojí 

čty k ídlá budova, ale chybí zde tvrz. Po zrušení jezuitského ádu Rymice p išly o svou 

Obr. 6 - Územní plán Rymice [18] 
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Bližší popis dvora je z r. 1886 z inventá e z fondu Velkostatek Holešov. Nachází se zde 

situace, inventarizace a také zm ny, týkající se vícemén  jen výplní otvor  spíše než 

stavebního vývoje celého objektu. Rymický hospodá ský dv r je evidován jako stavba 

krytá b idlicí a obehnaná zdí. Sestává z n kolika nádvo í – u tvrze je dv r č. 1, na n j 

navazuje kotelna, stáj pro poníky, budova tvrze označená jako „bývalá tovární budova“  

se šesti byty v p ízemí a dalším v pat e, dále t i prostory popsané jako „Zuckersaal“. Popis 

zaznamenává budovy v p dorysném rozvrhu p ízemí v dob  jejich plného hospodá ského 

využití. Zachycuje i dnes neexistující objekt kolny nebo vozovny p i azený k budov  tvrze, 

zast ešený sedlovou st echou a obrácený do nádvo í trojicí vrat, který byl zbo en až  

v 70. letech 20. století. Popis p edstavuje sled byt  sestávajících v tšinou z jednoho 

pokoje, kuchyn , komory a p edsín , která m že být n kterým byt m i společná. Staré 

prostory byt  mají klenby, až na dva pokoje, které jsou opat eny rákosovým stropem. 

Prostory jsou dlážd ny kamenem a cihlami. P dní prostor  - seník - je p ístupný viký i, má 

cihelnou dlažbu. 

Ve 20. letech 20. století byl dv r v rámci pozemkových reforem rozd len pro r zné 

„p íd lce“. Tato úprava se nedotkla podoby budov.  Krátce p ed tím prob hla celková 

oprava fasád v tšiny objekt  včetn  dvora. P i osvobozování obce na konci druhé sv tové 

války byla zasažena i tvrz, nevíme však, zda n jaký zásah utrp l i sousední dv r. Po roce 

1945 byla budova dále využívána pro hospodá ské účely r znými majiteli. ůreál m l 

n kolik uživatel  - nájemc . V roce 1ř51 bylo v Rymicích založeno JZD, které areál 

rymického dvora užívalo areál po válce dále chátral.  

„Tvrz využíval v padesátých letech Místní národní výbor, JZD, Jednota, byla zde také 

místní knihovna a klubovna Československého svazu mládeže. MNV plánoval využití 

budovy jako správního a kulturního centra obce. V roce 1ř5Ř bylo započato s rekonstrukcí 

tvrze postavením nových krov  a celý objekt byl zast ešen.  

V roce 1966 byla stavba analyzována v rámci Stavebn -historického pr zkumu areálu 

SÚRPMO, viz obrázek (Obr. 8) na následující stran . Stavebn  technický stav budov byl  

v tomto roce hodnocen jako kritický. Omítky vn jších ploch zdí byly z v tší části opadané, 

existence budovy byla ohrožována zv tráváním zdiva. Nebyl zajišt n odvod dešťové vody, 

nevhodn  složený materiál a špatn  založená hnojišt  v blízkosti budovy ohrožovala stav 

objektu podmáčením zdiva. K opravám objektu se p istoupilo až na konci 80. let 20. 

století.  
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Zástupci obce tehdy p ehodnotili své možnosti a pot eby a MNV projevil ochotu p edat 

budovy organizaci, která by zajistila dokončení oprav a postarala se o živé kulturní využití 

objektu. V roce 1ř7Ř p išlo vedení Muzea Krom ížska s ideou rozší it své expozice 

vesnického sedlá ství, která byla otev ena v roce 1977 a expozice ková ství, která byla 

otev ena o rok pozd ji, o klíčovou expozici vývoje „zem d lství od nejstarších dob  

po současnou socialistickou velkovýrobu“ na tvrzi a expozici vývoje zem d lské strojové 

techniky v budovách hospodá ského dvora. Návrh na z izování muzea zem d lství v areálu 

byl rozpracován v roce 1979. V íjnu 1řŘň byly zahájeny opravy objektu včetn  

zabezpečení jeho statiky. [20] Realizovány byly ale jen bourací práce a již zmín né 

statické zajišt ní jednotlivých trakt . ůni tyto práce nebyly finalizovány v úplnosti. 

Současná podoba odpovídá stavu po zahájení rekonstrukce pro účely Muzea Krom ížska. 

Zahájenou rekonstrukci p erušila Sametová revoluce.   

Problém zm ny majetkoprávních vztah  v či areálu tvrze a dvora po listopadu 1řŘř byl 

vy ešen velice kulantn . Restituent JUDr. Vrána žijící dlouhodob  v Kanad  uzav el dne 

22. listopadu 1řřň kupní a darovací smlouvy s Muzeem Krom ížska, díky čemuž 

muzeum nabylo za rozumnou částku veškerá vlastnická práva nad nemovitostmi  

a pozemky celého areálu tvrze a dvora. Od té doby bylo zde provedeno mnoho práce, část 

sýpky slouží jako depozitá e muzea, na tvrz byla zavedena elekt ina a voda, opraveny 

vnit ní omítky a položeny podlahy. [20] 

Obr. 8 - Účelová charakteristika osídlení  

v oblasti areálu tvrze [17] 
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kdy zde již prob hla medializace v ci, chátrající majetek ZK ve st edu obce Rymice. 

Ve ejnost poukazuje na nevzhledný stav objektu v obci a požaduje ešení.  

Hospodá ský dv r je tvo en z jednotlivých objekt  o celkové vým e využitelné plochy  

4.024 m
2
 Ěk ídla ů, ůx,B,C, Cx, viz obrázek (Obr. 10). V současné dob  jsou všechna 

k ídla využívána jako provizorní sklad, v k ídle ů jsou mén  hodnotné sbírkové prvky 

etnografické části-zem d lská technika, v k ídle C je sklad sušeného d eva pro opravy 

d ev ných prvk  Muzea KM. 

 

Obr. 10 - Situace jednotlivých křídel HD [vlastní] 

 

Hospodá ský dv r se dochoval v podob  t í k ídel budov spojených do tvaru „U“, objektu 

konírny, která dv r uzavírá s ponechanými pr jezdy, a objektu tvrze. Dva rovnob žné 

trakty hlavní budovy Ěů – severozápadní a C – jihovýchodníě byly naposledy využívány 

jako kravín, p íčné k ídlo ĚB – jihozápadníě bylo p ed leno p íčkami a užíváno pro obytné 

a skladovací pot eby. Trakty mají jedno nadzemní podlaží a p dní polopatro. Část BŇ je 

částečn  podsklepena.  
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Dispozici dvora v současném stavu tedy tvo í trojice k ídel, kdy ke k ídl m ů a C byly 

p istav ny dva drobn jší p ístavky. I ty tvo í, p estože dispozici doplnily až dodatečn , 

památkovou podstatu stavby. Ve st edu dispozice se zachovala vestavba skrývající toalety 

a schodišt  do sklepa, které je však p ístupné z exteriéru. Pod k ídlem B se rozkládají t i 

sklepní prostory. Tyto jsou p ístupné zachovalým schodišt m a jsou osv tlovány sklepními 

okénky. Prostory podkroví, které jsou na všech k ídlech, jsou p ístupné z dvorního pr čelí. 

U k ídla C se zachovaly i venkovní d ev ná schodišt . Za hodnotnou konstrukci  

je považována i ohradní zeď areálu, která celek dotvá í.   

Pro v tší p ehlednost popis dle jednotlivých částí objektu:  

K ídlo ů – rozši uje ho p ístavek. Toto k ídlo je kratší i užší než trakt C. Má jedno 

nadzemní podlaží, p dní polopatro a podsklepení se zde nenalézá. Po bocích jsou dva 

postranní vjezdy, kdy ten severovýchodní je momentáln  zazd n. Zazd na jsou i n která 

okna.  

K ídlo B je p íčné k ídlo, má taktéž jedno nadzemní podlaží a p dní polopatro. Je ve st edu 

rozd leno plochou zazd ného pr jezdu. V jižní části je oproti ostatním k ídl m 

podsklepeno.  Zast ešení nad jižní částí k ídla B je destruované. 

K ídlo C rozši uje též p ístavek, je širší než sousední k ídla a je v či k ídlu ů delší. Má 

jedno nadzemní podlaží, p dní polopatro, podsklepeno není. K ídlo C je jediné, u kterého 

se zachovalo d ev ná schodišt  vedoucí ke dv ma vstup m do p dního polopatra. Dva 

vstupy v k ídle B a trojice vstup  v k ídle ů již p ístupovým schodišt m nedisponují. 

St echa nad tímto k ídlem C je vyšší, než nad zbývajícími k ídly, je totiž opat ena sledem 

v tracích pr duch . 

Stav interiér  stavby poznamenala jak neúdržba Ěviz obrázek č. 13 na stran  Ň7ě, tak 

razantní obnova zahájená na konci Ř0. let Ň0. století, z níž se poda ilo dokončit jen statické 

zajišt ní budovy. B hem n j byly podezd ny základy všech trakt  betonovými cihlami, 

byla snížena úrove  podlah v jednotlivých místnostech. Zmizely starší p íčky, stropy byly 

sníženy a nahrazeny zastropením utvo eným z desek. Tyto úpravy p isp ly k zajišt ní 

budovy, z hlediska památkové péče jsou spíše negativní. Na stavb  nez staly zachovány 

prakticky žádné um lecko emeslné detaily, okenní či dve ní výpln . Nevhodný zp sob 

využití stavby a nedokončená rekonstrukce p isp ly i k zániku v tšiny autentických stop po 

úprav  povrch  st n, strop , kleneb, nebo podlah.  
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Na všech částech je viditelné porušení zdiva a krov , dobrý je stav pouze zd ných částí 

objekt . Významné jsou zejména neošet ené statické problémy, p edevším v nárožích,  

u koncových štítových zdí a v místech s pov trnostními vlivy. Na st eše jsou nutná 

sanačních opat ení krovu, místy je nutno ešit i z ícenou st echu. Další problémy vznikají  

v místech zatékání do objektu chyb jící krytinou a porušené st ešní žlaby viz obrázek  

(Obr. 13) na následující stran . Následné promáčení zdiva vede k vyplavování pojiva, 

zv trávání a odmrzání cihel.  Obvodové nosné zdi vykazují značnou degradaci, op t  

v místech p sobení intenzivních pov trnostních vliv . Oba volné štíty jsou porušeny 

trhlinami.  Fasády jednotlivých trakt  jsou značn  poškozené, odhalují cihelné a místy 

smíšené zdivo objektu. 

Dlouhodobé zanedbávání údržby se tedy projevilo v neuspokojivém stavebn  technickém 

stavu celého objektu. Nemá zachovány v podstat  žádné autentické povrchové úpravy, 

omítky často zcela chybí. Je možno íci, že ze stavby z stalo zachováno v podstat  jen 

obvodové zdivo a klenby prostor, a i tyto konstrukce jsou znehodnoceny mladšími zásahy 

a neúdržbou. Zcela zanedbané jsou všechny plochy kolem budov, rovn ž chybí 

komunikace a terénní úpravy.  Je proto z ejmé, že je nanejvýš nutné dát tento objekt 

památkové hodnoty do stabilního stavu, ať už bude jeho využití jakékoli. Jeho hodnota  

je vysoká sama o sob , nicmén   neuspokojivý současný stav je vyvážen zachovalostí 

vnit ních konstrukcí a památkových rys  a citlivým zásahem se podpo í jejich uplatn ní p i 

využití objektu ke speciálním muzejním účel m. Ve vztahu k již zrekonstruované tvrzi, viz 

obrázky ĚObr. 11 a 12) se pak dále hodnota Hospodá ského dvora navyšuje.  

 

 

Obr. 12 - Současný stav HD v kontrastu 

s již zrekonstruovanou tvrzí [vlastní] 

Obr. 11 - Současný stav HD v kontrastu 

s již zrekonstruovanou tvrzí [vlastní] 
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3.2.2 Stav objektu po revitalizaci 

Hospodá ský dv r je součástí mimo ádn  hodnotného komplexu budov, které spolu s tvrzí 

a sýpkou vytvá í hlavní dominantu obce Rymice. Stav budovy dokumentuje stavební  

a architektonický vývoj p vodního šlechtického sídla i následné zm ny jeho funkce. 

Hospodá ská budova nabývá na významu v kontextu zbylých staveb areálu a významn   

se podílí na jeho charakteru. P edstavuje d ležitou památku, která si zaslouží citlivou 

obnovu a adekvátní využití.   

Budoucí funkční náplní m že být v návaznosti na již zrekonstruovanou tvrz a to uložení 

archeologických sbírek nashromážd ných muzeem, získaných zejména p i výstavb  

dálniční sít  v regionu a částečn  z minulosti. S tímto pak ve zbylých prostorech 

koresponduje z ízení depozitá e historického zem d lského vybavení a expozice. Mohou 

se zde nacházet prostory pro restaurování sbírkových p edm t , konzervárenská dílna  

a jiné. Dále pot ebné zázemí pro zam stnance, kuchy ka, strojovna, technické a provozní 

zázemí. Pro návšt vníky je pak nutno vybudovat vstupní prostory s pokladnou, odkládací 

sk í ky, p íslušné sociální a bezbariérové za ízení. Mimo objekt pak vybudovat nové 

p ístupové cesty, parkování pro osobní automobily a autobusy.  

Využití budov jako depozitá e či expozice je nanejvýš vhodné, nevyžádá si totiž v tší 

stavební zásahy do stavební podstaty budovy, které by byly nežádoucí. Zázemí pro provoz 

Obr. 13 - Současný stav interiéru 

HD [vlastní] 
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lze vybudovat bez zásah  do historických konstrukcí či poznamenání charakteru budov  

v jejich exteriéru. Interiérová dispozice p ízemí poskytuje dostatečný prostor pro veškerou 

vybavenost.   

Cílem revitalizace bude navrácení vzhledu objektu nejlépe do stavu doby jeho vzniku 

Poškozené části se zrestaurují nebo vym ní za nové po konzultaci s p íslušnými orgány 

památkové péče. V tšina prvk  je bohužel tak poškozená, že se jejich záchrana jeví jako 

nepravd podobná. Obnova stavby by se m la soust edit na odstran ní p íčin závad  

a následnou rehabilitaci za stanovení optimálního režimu údržby.   

Budoucí stav a využití je podrobn ji rozpracováno v praktické části diplomové práce.  

3.2.3 Rekonstrukce historických objekt  

Stavba nebo jiná nemovitost nemusí být sama o sob  kulturní památkou, p esto se na  

ni – v p ípad , že leží v plošn  chrán ném území – m že specifická forma ochrany 

vztahovat. M stské či vesnické památkové zóny a rezervace s p vodní zástavbou a dalšími 

prvky dotvá ejícími historické prost edí jsou cenné jako celek, proto se památková ochrana 

vztahuje nejen na domy, ale také na p dorysné ešení, dlažby, zele , ve ejné osv tlení atp. 

Památká e proto zajímá jakákoliv zm na, k níž v plošn  chrán ném území dochází. Díky 

společné péči majitel  památek a odborník  na památkovou ochranu jsou dnes mnohá 

m sta i vesnice tak malebné. [21] 

Revitalizace objekt  evidovaných jako kulturní památky: 

U rozsáhlejších stavebních úprav památky se požaduje stavebn -historický pr zkum.  

• Výpln  otvor  Ěokna, okenice, žaluzie, dve e, vrata, m ížeě  

Pro zachování autenticity památky je žádoucí repase p vodních hodnotných výplní včetn  

obnovy historické barevnosti. V p ípad , že zachování není možné, jsou požadovány kopie 

s uplatn ním starého kování. Podle okolností je p ípustný i novotvar p i použití klasického 

materiálu.  

• Opravy fasád, zateplení, nát ry  

Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou všech 

tvarových prvk  fasády, obklad  a povrchových úprav a dopln ní chyb jících částí 

materiálem ve shodné úprav . Obecn  je up ednost ována barevnost vycházející  

ze stratigrafického či restaurátorského pr zkumu. U oprav omítek jsou preferovány 
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vápenné omítkové a nát rové systémy. Zateplení u členitých fasád je velmi náročné, nesmí 

totiž dojít k nežádoucím zm nám fasády.  

• St ešní krytiny  

V p ípad  dochované krytiny se požaduje její zachování nebo její náhrada krytinou 

identickou či jinou vhodnou historickou analogii. Je však t eba dodržet shodu materiálu  

a výrazu. Je rovn ž žádoucí zachovat komínová t lesa, jejich p dní i nadst ešní části.  

• Klempí ské prvky  

Je žádoucí zachovat a opravit stávající historické prvky. V p ípad , že to není možné, 

p ipouští se tvarová kopie výrazov  shodná s p vodním prvkem. U nát r  je požadováno 

dodržení historické barevnosti a výrazu. Lze použít moderní nát rové materiály.  

• St ešní vestavby a nástavby  

Jsou možné pouze v p ípad , že nedojde k likvidaci, výraznému narušení či ohrožení 

dochovaných hodnotných historických krovových konstrukcí. V p ípad  krov  bez výrazné 

památkové hodnoty je možná jejich úprava či vým na za podmínky, že v části sm ující  

do ulice z stanou zachovány stávající výšky h eben  st echy, jejich sklon a charakter. 

Denní osv tlení p dního prostoru pod částí st echy do ulice je možné ešit obvykle 

st ešními okny osazenými pouze v jedné horizontální ad , v od vodn ných p ípadech lze 

použít i tvarov  vhodné viký e.  

• Zásahy do interiér   

Nesmí m nit nebo odstra ovat základní dispoziční schéma, historické stropní konstrukce, 

úpravy povrch  a další části p vodního interiéru stavby, nap . dve e, kování, zábradlí.      

U rozsáhlejších stavebních úprav je žádoucí stratigrafický pr zkum úprav interiér . [22] 

 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta aplikované informatiky 30 

 

4 MůNůGEMENT RIZIK  

Management obecn  je proces, v n mž jsou identifikována a analyzována potenciáln  

hrozící rizika. Identifikace nebezpečí, jejich analýza a hodnocení nalezených rizik  

se provádí jak v bezpečnosti, tak v ochran  životního prost edí i v ízení kvality. Jedná se 

zde sice o rozdílná rizika, tyto ale mají společný znak a to podstatu tohoto procesu, tedy 

proč se provádí, a to je zabránit vzniku škody. Je však z ejmé, že ne všechna rizika nelze 

úpln  odstranit nebo výrazn  omezit. Proto je nezbytné mít podp rný nástroj pro 

rozhodování, který poskytne objektivní fakta o tom, které riziko je nejzávažn jší, m že 

nejvíce ohrozit objekt, zam stnance nebo životní prost edí. Spontánní a subjektivní 

rozhodnutí mohou ohrozit fungování či existenci projektu nebo firmy. Proto je nutné jej 

bud nahradit, nebo alespo  doplnit systematickým p ístupem, který by snížil míru 

subjektivního rozhodování. [38] 

Nezbytnými součástmi managementu rizik jsou tedy identifikace zdroj  rizika, jejich 

klasifikace, určení priorit r zných druh  rizika, analýza p íčin a následk  a hodnocení 

rizika. Pomocí informací, které vyplynou z analýzy p íčin a následk , vyplyne rozhodnutí 

o tom, která rizika jsou p ijatelná a která nikoliv. Pro nep ijatelná rizika jsou pak 

definována pot ebná opat ení k jejich eliminaci, snížení na p ijatelnou úrove  či jejich 

úplné vyloučení. ízení rizik ať už je uplat ováno kdekoli, obsahuje analýzu rizik  

a sledování rizik.  

ůnalýza rizik 

ůnalýzu rizik lze provést v r zné mí e podrobnosti. Tato míra závisí na konkrétním riziku, 

účelu, který má analýza splnit a struktu e informací, které máme k dispozici. ůnalýzu lze 

provád t kvalitativn , semikvantitativn  a kvantitativn . [38] 

Kvantitativní analýza je slovní hodnocení popisující závažnost potencionálních dopad   

a pravd podobnost, s jakou tyto dopady nastanou. Stupnice kvalitativního hodnocení m že 

být p izp sobena okolnostem, tedy r zné popisy mohou být pro r zná rizika. Kvalitativní 

analýza je vhodná k počáteční identifikaci rizik, které se budou pozd ji podrobn ji 

zkoumat nebo tam, kde nejsou dostatečné zdroje pro kvalitativní analýzu. [38] 

Semikvantitativní analýza znamená, že ke kvalitatativní stupnici hodnocení jsou p irazeny 

odpovídající hodnoty s cílem vytvo it širší stupnici hodnocení než p i kvalitativní analýze. 

Zárove  se ale nejedná o reálné hodnoty rizika, jako v kvantitativní analýze. [38] 
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Kvantitativní analýza používá číselné hodnoty, které jsou p esn jší než stupnice. Pro 

vyjád ení závažnosti dopadu a pravd podobnosti výskytu jsou použita data pocházející 

nejlépe z r zných zdroj . Kvalita této analýzy tedy závisí na p esnosti a úplnosti číselných 

podklad , ze kterých se p i ní vychází. [38] 

 ůnalýza rizik se skládá: 

• z identifikace rizik Ěidentifikace nebezpečí, která hrozí a jejich popsáníě, 

• posouzení rizik Ěodhadnutí pravd podobnosti výskytu, se kterou mohou nastat  

a výše utrp né finanční škodyě, 

• odezvy na riziko Ěnejlépe je reagovat n jakým vhodným opat ením, které snižuje 

hodnotu rizika, než riziko jednoduše p ijmoutě. „Jako typická opat ení, která  

se nejčast ji používají v praxi, je možno uvést následující ešení: 

a) nep íznivou událost pojistit Ěp enést rizikoě, 

b) zmírnit riziko Ěsnížit hodnotu rizika tím, že navrhneme opat ení, které  

by snížilo nap . velikost dopadu nep íznivé události na projekt nebo zm nilo 

hodnotu pravd podobnosti očekávané nep íznivé události, 

c) vyloučit riziko nalezením jiného ešení, které rizikovou událost neobsahuje, 

d) vytvo it si rezervu Ěčasovou, nákladovou nebo ve velikosti kritického  

zdrojeě, která nám umožní nep íznivou událost kompenzovat, vytvo it záložní 

plán B pro p ípad, že riziko nastane. [23] 

 

Sledování rizika je pak kontrola:   

• zda se nezm nila hodnota rizika Ěmohou se zm nit podmínky, které ovlivní 

hodnotu pravd podobnosti), 

• nevyvstalo nové riziko či naopak n které nepominulo – toto pak m žeme vy adit  

ze sledování, 

• kontrolujeme realizovaná opat ení a odezvu na tyto opat ení, m že nastat situace, 

která vyžaduje aktivaci t chto p ipravených opat ení. [23] 

Nezbytnou součástí ízení rizik je monitorování tohoto procesu a zárove  jeho pr b žné 

zaznamenávání. Realizace jednotlivých činností opat ení musí být vždy prokazateln  

doložena. Toto po izování záznam  je jak podkladem ke kontrole jejich realizace, tak 

k op tovnému využití informací týkajících se nap . spln ní účelu, výše náklad  nebo 

množství vynaloženého úsilí. [38] 
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4.1 Management rizik muzejních sbírek 

Management rizik muzejních sbírek pak dále p edpokládá znalost preventivní konzervace, 

sanační konzervace a restaurování. D ležitá je i efektivní spolupráce odborných 

pracovník , správc  depozitá  a dalších. Management rizik je i zde stále týmová činnost 

s tím rozdílem, že nejv tší zodpov dnost má p edevším konzervátor – restaurátor.  Musí 

mít kvalifikovaný odhad jakým zp sobem a jak jsou muzejní p edm ty poškozeny, určit 

vhodný zp sob jejich uložení a ošet ení. Dále musí um t definovat r zné typy nebezpečí 

pro konkrétní p edm ty, navrhnout metody, postupy a preventivní opat ení vedoucí  

ke snížení rizika jako nap . regulaci či úpravu negativních faktor , metodické pokyny  

pro personál a návšt vníky a další.  

 

Obr. 14 - Schéma managementu rizik [24] 

 

Stanovení kontextu zahrnuje shromážd ní všech informací pot ebných ke kvalifikovaným 

rozhodnutím, současnost stav sbírek Ěuložení, p ístup, stavě, minulost sbírek Ěd ív jší 

zásahy, poškození jednotné metodiky - možnost srovnáníě, informace o jednotlivých 

„perimetrech“ Ěúrovníchě ovliv ujících sbírky, vytvo ení scéná e, informační zdroje 

získané pozorováním, rozhovorem s kurátory, odborníky a ostatními relevantními osobami, 

z archivního materiálu týkajícího se p edm t  a dalších úrovní, informační databáze 

Ěobecné, speciáln  vyvinuté pro management rizik). Identifikace rizik obsahuje klasifikaci 

r zných typ  nebezpečí pro konkrétní p edm ty nebo skupinu p edm t , stanovení 

základního rizika Ězlod ji, vandalové; nevhodná teplotaě, rozčlen ní základních rizik  

na rizika specifická Ěkrádež v otvíracích hodinách, krádež personálem; nevhodná teplota 

ročním cyklem, denním cyklem, blízkostí tepelného zdroje, atd.). 
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Obr. 15 - Příklad dotazníku - kalkulace jednotlivých  

specifických rizik [24] 

 

Ocen ní rizik zahrnuje kalkulaci jednotlivých specifických rizik. K tomuto je možno 

použít metodiku vyvinutou pro muzejní sbírky, kdy je každé riziko definováno ň kritérii  

s bodovým hodnocením od 0,5 do 5 viz obrázek ĚObr. 15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každé specifické riziko je poté možné srovnat s ostatními, a protože se jedná o odhad 

budoucnosti je zde žádoucí jistá míra nejistoty vyjád ená graficky Ěnavržení jistého rozp tí 

velikosti rizika – optimistický a nejpesimističt jší scéná ě viz obrázek ĚObr. 16ě na další 

stran . 
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Obr. 16 - Zhodnocení kalkulace rizik z Dotazníku na obr. 15 [24] 

ešení rizik zahrnuje navržení metod, postup  a opat ení vedoucí ke snížení rizika Ěkaždé 

snížení skóre rizika o jeden bod snižuje riziko reálné desetkrátě, simulaci snížení rizika, 

preventivní opat ení Ěregulace/úprava negativních faktor , metodické pokyny pro personál 

a návšt vníkyě a ošet ení Ěmetody sanační konzervace a restaurováníě. Obsahuje více 

variant a scéná , nikdy neexistuje jen jedno ešení, vypracování harmonogramu pro 

implementaci jednotlivých fází ešení, finanční Ěp edb žnáě kalkulace p i zavád ní ešení  

a srozumitelnou prezentaci pro rozhodovatele. [24] 

4.1.1 Sv tový pohled na risk management muzeí 

Ve sv t  se managementu rizik v muzeích v nuje mnoho institucí a organizací. Kanadský 

konzervátorský institut ĚCCIě ve spolupráci s Kanadským p írodov dným muzeem vyvinul 

Rámec ochrany muzejních sbírek, který vychází z australských a novozélandských norem 

o managementu rizik a australských sm rnic pro zhodnocení signifikance. V České 

republice je management rizik muzeí spíše opomíjen a to i p es to, že Česká republika má 

pom rn  hustou síť muzeí – nap . v roce Ň00ň to bylo 7ň5 muzeí, galerií a památník  

s roční návšt vností Ř 748 762 osob. Nejv tší p íčinou této situace jsou nedostačující 

zdroje z ve ejného rozpočtu s následkem podinvestování kulturních institucí, které jsou pak 

nuceny omezovat své výdaje i na místech k tomu nejmén  vhodných, nap íklad  

na zabezpečení a ochran  svých exponát  a sbírek.  
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4.1.2 Metodický pokyn k ochran  sbírek muzejní povahy a sbírkových p edm t  
p ed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích a galeriích 

Ministerstvo kultury vydalo v roce Ň010 Metodický pokyn k ochran  sbírek muzejní 

povahy a sbírkových p edm t  p ed krádežemi, vloupáními a požárem v muzeích  

a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví ČR v návaznosti na zákon 1ŇŇ/Ň000 Sb.,  

o ochran  sbírek muzejní povahy a pozd jších p edpis . Tento Metodický pokyn má 

povahu doporučení pro vlastníky a správce sbírek muzejní povahy. Uvádí povinnost 

vlastníka či správce chránit sbírku p ed krádeží, vloupáním a poškozením.  

Statisticky jsou krádež, vloupání a požár nejvýznamn jším ohrožením sbírek muzejní 

povahy a ochrana proti t mto ohrožením kulturního d dictví je v České republice 

dlouhodob  podporována z prost edk  státního rozpočtu prost ednictvím programu 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního d dictví. Účelem tohoto Metodického 

pokynu je sjednotit postup ve ejných sbírkotvorných institucí a využívá k tomu výsledk  

výzkumného a vývojového projektu Technologie ochrany kulturního d dictví p ed požáry 

technického studia v Brn . [25] 

 

Metodický pokyn obsahuje doporučení provád ní ochrany prost ednictvím 

zabezpečovacího systému a p ed jeho vytvo ením či zm nou stávajícího provést analýzu 

rizik:  

• identifikací nejvíce ohrožených sbírkových p edm t , 

• popis a vyhodnocení možných typ  krádeží, 

• popis a vyhodnocení umíst ní t chto p edm t , 

• stanovení míry rizika jak pro jednotlivé části nemovitosti ve které jsou uloženy tak 

i celku, 

• analýza rizika požáru dle Dotazníku, jež je součástí p ílohy Metodického pokynu.   

 

Následuje popis okamžitých opat ení proti riziku krádeží, vloupání a požáru, jejich 

eliminaci a ukládá zpracování plánu proti krádeži, vloupání a požáru tak, aby obsahoval 

kvalitativní i kvantitativní zm ny vedoucí k snížení t chto rizik na akceptovatelnou úrove .  

Ochrana proti krádežím a vloupání je tedy p evážn  zabezpečována zejména:  

• vlastními p edpisy a sm rnicemi organizace jako jsou plán prevence a ochrany, 

havarijní plán, režim zacházení se sbírkou, návšt vní plán expozic, sm rnice  

k povolování vstup  do objektu, režim užívání klíč  od budov, pravidla provozu 
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bezpečnostních signalizací, sm rnice pro výkon strážní a dozorčí služby, evakuační 

plán a operativní karty objekt , 

• strážní a dozorčí službou, 

• instalacemi mechanických zábran, 

• instalací elektrické zabezpečovací signalizace, 

• instalací kamerového systému, 

• elektronickou kontrolou vstupu. 

 

Ochrana proti požáru v muzeích a galeriích je zajišťována: 

• vlastními p edpisy a sm rnicemi vycházejícími ze začlen ní provozovaných 

činností podle požárního nebezpečí jako požární poplachové sm rnice, ád 

ohlašovny požár , požární ád, plány a školení požární ochrany, pravidla provozu 

požárních signalizací a další, 

• instalace požárních mechanických zábran, 

• instalace elektrické požární signalizace, 

• a zejména instalace stabilního hasičského za ízení a provád ní kontrol. [25] 

 

S ohledem na výše zmín né skutečnosti a zjišt ní je uveden záv rem teoretické práce 

seznam „Celosv tov  nejb žn jších rizik pro muzejní sbírky:  

• fyzikální síly Ězem t esení, p ímé fyzické poškození, restaurátorské práceě, 

• ohe  Ěplamen, sazeě, 

• voda Ěpovodn , instalatérství nebo st ešní net snostě, 

• kriminální činnost Ěloupež, vandalismus), 

• šk dci Ě hlodavci, houby a hmyzě, 

• znečišťujících látek Ěprach, plynyě, 

• sv tlo a UV zá ení, nevhodná teplota, relativní vlhkost, 

• Zanedbání Ěztráta dat, nesprávné umíst ní, pomíchání exponát ě. [26] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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5 VYUŽITÍ OBJEKTU HD PO REVITůLIZůCI 

Samotný objekt, jak již bylo zmín no v p edchozí části, je ve značn  špatném stavu, 

nedochovalo se mnoho autentických prvk  ani um lecko emeslných detail . Podstatu 

památkové ochrany zde tvo í v zásad  jen historická „hrubá stavba“ s poz statky.  

Hlavním cílem rekonstrukce musí být záchrana a rehabilitace.   

Nová nápl  je v souladu jak s p vodním zem d lským účelem objektu, tak v návaznosti  

na sousední tvrz, kdy obrázek (Obr. 17) nabízí srovnání jejích již zrekonstruovaných 

interiér  s interiéry HD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 - Koláž architektonicky shodných interiérů  

zrekonstruované tvrze a současného stavu HD [vlastní] 

P edevším by se jednalo o uložení sbírek nashromážd ných muzeem Krom ížska, 

zejména historického zem d lského vybavení viz obrázky (Obr. 18 a 19) na následující 

stran . Oba obrázky zachycují jen velmi malou část historických zem d lských p edm t , 

které jsou momentáln  uskladn ny v budov  konírny a sýpky, jejichž suché klima  

a zrekonstruovaná podlaha toto umož uje. V t chto skladovacích prostorech se nachází 

dále kompletní ko ské povozy, ruční ná adí, sekačky, žeb i áky, truhly, starodávné váhy, 

sán , ponky a další.  
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Obr. 19 - Koláž dalších nashromážděných zemědělských  

exponátů: mlýn obilí, váhy, pluhy [vlastní] 

 

Účel by vhodn  dopl ovalo z ízení prostor  sloužících k restaurování sbírkových 

p edm t , konzervárenských dílen a jiné. Z bezpečnostního hlediska je nevhodné, aby  

do objektu vedl stávající počet dve í, tento bude ponížen. V tšina oken bude pevná, 

neotvíravá v rekonstrukci je zahrnuto vybudování vnit ní vzduchotechniky. Dále pot ebné 

zázemí pro zam stnance, kuchy ka, strojovna, technické a provozní zázemí.  

Pro návšt vníky je pak nutno vybudovat vstupní prostory s pokladnou, odkládací sk í ky, 

p íslušné sociální a bezbariérové za ízení. V objektu i mimo objekt pak musí být 

vybudovány nové p ístupové cesty, parkování pro osobní automobily a autobusy. 

Nápl  částí objektu viz obrázek ĚObr. 20):  

Obr. 18 - Koláž nashromážděných zemědělských exponátů:  

medomet, nářadí, rydlo [vlastní] 
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A a B1 – archeologický a etnografický depozitá  s historickou zem d lskou technikou, 

konzervátorská dílna se skladem, kancelá  a na severu strojovna SHZ. 

B2 a C bude sloužit jako vstupní prostory a expozice, toalety pro návšt vníky i personál, 

kuchy ka pro personál a úklidová místnost, konzervátorská dílna se skladem a kancelá . 

 

                                 

Obr. 20 – Situace HD po revitalizaci [vlastní] 
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6 POSOUZENÍ RIZIK U OBJEKTU HD PO REVITůLIZůCI 

ůnalýza rizik poskytuje možnost p ijímat opat ení k p edcházení vzniku nebo omezení 

d sledk  hrozících rizik. Je tedy základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv 

rizik, které ohrožují zdraví lidí a životní prost edí. ůnalýzu bezpečnosti HD provedu 

pomocí metod Stromového diagramu, SWOT  a Bodovou polokvantitativní analýzou PHN. 

Jako první metoda byl zvolen Stromový diagram, s jehož pomocí byla p ehledn  

znázorn na jednotlivá rizika, která vedou k ohrožení bezpečnosti HD.  Následn  byla 

provedena SWOT analýza. Toto byl zanalyzován současný bezpečnostní stav HD, tj. jeho 

silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby. Záv rečnou metodou je Bodová 

polokvantitativní analýza, z jejíhož výsledku hodnocení rizik vyplynou ty, která jsou 

nejvíce závažná.  V závislosti na zhodnocení rizik z hlediska p ijatelnosti lze stanovit 

priority p i stanovování vhodných opat ení sestavování plánu činností, p id lování zdroj  

atd. V následující kapitole jsou navržena opat ení k eliminaci rizik. [38] 

6.1 Rizika hrozící HD a jejich znázorn ní pomocí stromového diagramu 

Bezpečnost HD m že být ohrožena r znými zp soby. P íčinami mohou být p írodní vlivy, 

nedodržení zásad bezpečného chování, neopatrnost p i manipulaci s p edm ty nebo 

vniknutí cizí osoby. Následkem pak jsou škody finančního charakteru, poškození zdraví  

či životního prost edí. V p ípad  HD p ibývají nevyčíslitelné a nenahraditelné škody  

a to z d vodu nenávratného zničení památkové hodnoty.  

Pomocí stromového diagramu Ěn kdy užívaného pod pojmem v tvený graf) jsou 

identifikovány p íčiny, které vedou k danému d sledku – vrcholové události.  Stromové 

diagramy se znázor ují graficky:  

• události pomocí blok  r zného tvaru, 

• vazby mezi událostmi pomocí spojnic Ěv tví, hraně, 

• vztahy mezi událostmi pomocí hradel. [28] 

Událostí je označena skutečnost, která je výchozí nebo se k ní naopak dosp je. Událost 

m že být hmotné i nehmotné povahy. Události mohou být:  

• výchozí a následné, 

• podle polohy zase základní, mezilehlé a výstupní, 

• podle stavu uzav ené či otev ené, 
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• další možností je d lení podle vztahu mezi nimi a to d lení na primární  

a sekundární. Ovšem kterákoliv primární událost m že být ve vývoji diagramu 

současn  sekundární a naopak. [28] 

V tvení je tvo eno skupinou spojnic, které vycházejí nebo ústí do jednoho bloku. Tato 

skupina spojnic znázor uje možnosti, jak m že být odvozeno n kolik sekundárních 

událostí od jedné primární nebo naopak jak se odvozuje sekundární událost z n kolika 

událostí primárních. V tvení m že být: 

• objektivní, p i n mž nezávisí počet v tví na zpracovateli diagramu, ale na podstat  

události, 

• subjektivní, p i n mž počet v tví vyplývá ze znalostí a zkušeností zpracovatele. 

Rozlišujeme dv  základní hradla: 

• A-hradlo jednotlivé události rozv tvuje nebo sdružuje, 

• NEBO-hradlo umož uje pouze jednu cestu od výchozí události ke druhé nebo 

naopak. [28] 

Po provedení analýzy rizik touto metodou se výsledná rizika mohou eliminovat, opat it  

na p ijatelnou míru, v které lze rizika ješt  akceptovat. Možné p íčiny, které vedou 

k ohrožení HD, jsou znázorn ny na obrázku (Obr. 21). V zájmu p ehlednosti je umíst n  

na následující stran . 
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Obr. 21 - Stromový diagram [vlastní] 
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6.2 Vyhodnocení HD pomocí SWOT analýzy 

Vyhodnocení současného stavu HD bylo provedeno SWOT analýzou, která zanalyzovala 

silné stránky, slabé stránky, p íležitosti a hrozby viz tabulka (Tab. 1ě. Tyto byly dále 

ohodnoceny a byla jim p i azena váha v tabulkách (Tab. 3 - Tab. 7ě. Vyhodnocení situace 

HD je znázorn no na obrázku (Obr. 22), strana 48. 

SWOT analýza má mnoho r zných provedení, lišících se rovn ž rozdílným stupn m 

podrobnosti. Vždy ale analyzuje silné stránky Ěp ednostiě, slabé stránky Ěnedostatkyě, 

p íležitosti a hrozby. Tyto čty i skutečnosti jsou centrem provád ní analýz. Jejich úsp šná 

analýza má za d sledek maximalizaci p edností a p íležitostí a naopak minimalizaci 

nedostatk  a hrozeb. P ednosti, nedostatky, p íležitosti a hrozby jsou podmínky, které 

ovliv ují bezpečnost HD. Záv rem z provedení této metody je uv dom ní si silných  

a slabých stránek, provedení opat ení k využití p íležitostí a opat ení proti negativnímu 

p sobení hrozeb, což navyšuje úrove  bezpečnosti HD do budoucna.  

Cílem analýzy SWOT v tabulce (Tab. 1), je seznam silných a slabých stránek, p íležitostí  

a hrozeb HD.  

Tab. 1 - SWOT [vlastní] 

SWOT analýza bezpečnostní situace historického objektu 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Kvalitní projekt  
• Nízká kriminalita v obci  

• Umíst ní v obci  

• Zájem občan  o památku 

 

 

• Omezený rozpočet na zabezpečení 
• Mnoho p ístupových cest  
• Nedodržování zásad bezpečnosti 
• Vysoké historické oplocení  

 

P íležitosti Hrozby 

 

• Instalace zabezpečovacího za ízení 
• Z ízení policejní služebny v obci 

• P íznivé legislativní zm ny – p ís-

n jší postihy 

• Získání dotací z IROPu 

 

• Vloupání 
• Požár 
• Odklad realizace zabezpečovacího 

systému 

• Nevhodn  provedená revitalizace 
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Metoda SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky vnit ního prost edí a p íležitosti  

a hrozby vn jšího prost edí. Je vyobrazením objektu analýzy ze 4 úhl  pohledu, které tvo í 

zkratky anglických názv :  

• S – strenghts – vnit ní síly a p ednosti Ěsilné stránky), 

• W - weaknesses – vnit ní slabosti Ěslabé stránkyě, 

• O – opportunities – externí p íležitosti, 

• T - threats – externí hrozby. [28] 

Jednotlivé položky tabulky (Tab. 1) lze rovn ž interpretovat i tak, jak je uvedeno 

v následující tabulce (Tab. 2) a to z hlediska významu a času. 

 

Tab. 2 - Význam SWOT analýzy [27] 

 Pozitiva Negativa 

Současnost Silné stránky Slabé stránky 

Budoucnost P íležitosti Hrozby 

  

Silné stránky HD pomocí metody SWOT jsou kvalitní projekt, nízká kriminalita v obci, 

umíst ní v obci a zájem občan  o památku. 

Slabé stránky HD jsou omezený rozpočet na zabezpečení, mnoho p ístupových cest,  

nedodržování zásad bezpečnosti a vysoké historické oplocení. 

P íležitosti HD jsou instalace zabezpečovacího za ízení, z ízení policejní služebny v obci, 

p íznivé legislativní zm ny – p ísn jší postihy a získání dotací z IROPu. 

Hrozby HD jsou vloupání, požár, odklad realizace zabezpečovacího systému a nevhodn  

provedená revitalizace. 

Bodové hodnocení SWOT analýzy: 
• U Silných stránek a P íležitostí byla použita kladná stupnice od 1 do 5 s tím,  

že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost.  

• U Slabých stránek a Hrozeb byla použita záporná stupnice od -1 Ěnejnižší 

nespokojenostě až -5 Ěnejvyšší nespokojenostě.  
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• SWOT analýza byla dopln na o sloupec Váha, kdy Váhou je vyjád ena 

d ležitost jednotlivých položek v dané kategorii ĚSilné stránky, Slabé stránky, 

P íležitosti a Hrozbyě.  

Váhy se ídí t mito pravidly:  

• Součet vah v dané kategorii musí být roven 1.  

• Čím vyšší číslo Ěnap . 0,řřě tím v tší d ležitost položky v dané kategorii a naopak.  

Dalším krokem bylo získání p ehledu o tom, jak si zabezpečení rodinného domu stojí:  

• Byla vynásobena hodnota Váhy s Hodnocením: 

• U každé položky byly vynásobené hodnoty sečteny, 

• Byly sečteny Interní části SWOT analýzy ĚSlabé a Silné stránkyě, 

• 4. Byly sečteny Externí části SWOT analýzy ĚP íležitosti a Hrozbyě, 

• Byla vypočítána konečná bilance Ěbyly odečteny P íležitosti od Hrozebě a výsledek 

zanesen do grafu na obrázku (Obr. 22). [28] 

Tab. 3 -  Hodnocení silných stránek SWOT analýzy [vlastní] 

Silné stránky Váha Hodnocení Součet 

Kvalitní projekt 0,35 3 1,05 

Nízká kriminalita v obci 0,15 1 0,15 

Umíst ní v obci 0,20 2 0,4 

Zájem občan  o památku 0,30 3 0,9 

Součet 2,5 

 

  Tab. 4 - Hodnocení slabých stránek SWOT analýzy [vlastní] 

Slabé stránky  Váha Hodnocení Součet 

Omezený rozpočet na zabezpečení 0,4 -4 -1,6 

Mnoho p ístupových cest do domu 0,30 -3 -0,9 

Nedodržování zásad bezpečného chování 0,20 -2 -0,4 

Vysoké historické oplocení 0,20 -2 -0,4 

Součet -3,3 
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Tab. 5 - Hodnocení příležitostí SWOT analýzy [vlastní] 

P íležitosti   Váha Hodnocení Součet 

Instalace zabezpečovacího za ízení 0,4 4 1,6 

Z ízení policejní služebny v obci 0,2 1 0,2 

P íznivé legislativní zm ny – p ísn jší postihy 0,1 2 0,2 

Získání dotací z IROPu 0,1 1 0,1 

Součet 2,1 

 

Tab. 6 - Hodnocení hrozeb metodou SWOT analýzy [vlastní] 

Hrozby   Váha Hodnocení Součet 

Vloupání 0,2 -4 -0,8 

Požár 0,2 -5 -1 

Odklad realizace zabezpečovacího systému 0,4 -2 -0,8 

Nevhodn  provedená revitalizace 0,2 -5 -1 

Součet -3,6 

 

Tab. 7 - Matice příležitostí a rizik [vlastní] 

Matice p íležitostí a rizik Součet 

Vnit ní prost edí Ěosa xě -0,8 

Vn jší prost edí Ěosa yě -1,5 

 

Výsledek matice se nachází v kvadrantu hrozeb, viz obrázek (Obr. 22). Vybraná rizika  

se budou dále ešit v následující Bodové analýze PNH. 
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Obr. 22 - Grafické znázornění výsledku matice příležitostí a rizik [vlastní] 

6.3 Bodová polokvantitativní analýza PNH 

K hodnocení rizik slouží mnoho metod, ovšem výb r nejvhodn jší z nich závisí  

na podkladech, které máme k dispozici, nap . kvalita a množství získaných informací, 

účelu posuzování rizik, druhu ohrožení apod. Pat í mezi n  i Bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“, která byla použita v další části DP k ešení a vyhodnocení konkrétních 

rizik, tedy rizik hrozících HD.  

Vybrané rizika z p edchozích podkapitol 6.1 až 6.Ň byla posouzena za pomocí jednoduché 

bodové polokvantitativní metody „PNH“ v tabulce (Tab. 8), která vyhodnocuje p íslušné 

riziko ve t ech jeho složkách, a to s ohledem na:  

• pravd podobnost vzniku ĚPě,  

• pravd podobnost Ězávažnostě následk  ĚNě, 

• názor hodnotitel  (H). [12] 
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P – označuje pravd podobnost vzniku zkoumaného jevu, se kterou m že nastat. Je zde 

zjednodušen  zahrnuta míra, úrove  a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. Stupnice 

odhadu pravd podobnosti má následovný číselný ukazatel:  

• nahodilé riziko 1, 

• nepravd podobné riziko Ň,  

• pravd podobné riziko ň, 

• velmi pravd podobné riziko 4,  

• trvalé riziko 5. [12] 

N – ukazuje závažnost nebezpečí zkoumaného rizika, tedy pravd podobnost jeho následk . 

Rovn ž zde je stanovena stupnice od 1do 5.  

• bezvýznamný následek 1, 

• akceptovatelný následek Ň, 

• mén  závažný následek ň, 

• závažný následek 4, 

• velmi závažný následek 5. [12] 

H - zohled uje názor hodnotitele na míru ohrožení stejnou stupnicí jako p edešlé dva 

kroky, tj. stupn m 1 až 5.  

• zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1, 

• malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Ň, 

• vetší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí ň, 

• velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4, 

• více významných a nep íznivých vliv  na závažnost a následky ohrožení  

a nebezpečí 5. [12] 

Tabulka (Tab. 8) zobrazuje vybraná rizika, vyhodnocená metodou PNH. V zájmu 

p ehlednosti je umíst na na následující stran . 
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Tab. 8 - Tabulka vybraných rizik vyjádřená metodou PNH [vlastní] 

Druh 

činnosti 
Zdroj rizika 

Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení  
závažnosti rizika 

Bezpečnostní 
opat ení 

P N H R 

O
h

ro
že

ní
 h

ist
or

ic
ké

ho
 d

o
m

u
 

Vstupní dve e 

hlavní 
vykradení  4 4 4 64 

d sledné zamykání 

zámek s alarmem 

kamerový systém 

Vstupní dve e 

boční 
vykradení  4 4 4 64 

d sledné zamykání 

zámek s alarmem 

kamerový systém 

Okna vykradení 4 4 4 64 

ochranné folie, 

bezpečnostní kování, 

kamerový systém  

 Ná adí v dílnách 
požár, ohrožení 

osob 
4 4 5 80 

Požární detektor, 

kamery 

 Zdravotn -

technické  

instalace 

zatopení expo-

zic  
3 4 3 36 

Detektor úniku vody, 

kamery 

Finanční hoto-

vost 
vykradení  4 5 3 60 Trezor, kamery 

Plynový kotel ohrožení osob 2 3 2 12 detektor úniku plynu 

Varná el. deska 
ohrožení osob, 

požár 
3 3 2 18 požární hlásič 
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Pro p ehledn jší znázorn ní vyhodnocení rizik bodovou polokvantitativní metodou byly 

výsledky p evedeny do grafu (Graf 1). 

 

Graf 1 - Grafické zobrazení vyhodnocení analýzou PNH [vlastní] 

 

Jednotlivým krok m byly p i azeny body od 1 až 5. Číslo 1 je nejnižší riziko daného jevu  

a naopak číslo 5 nejvyšší. Celkové hodnocení výše rizika je výsledkem součinu podle 

vzorce R = P x N x H. Tento výsledek je ukazatel míry rizika – R, kdy se dosazením jeho 

spočtené hodnoty do tabulky (Tab. 9) zjistilo, zdali je riziko p ijatelné či nikoliv. [12] 

 

Tab. 9 - Míra rizika [vlastní] 

Míra rizika Hodnota R Míra rizika 

I. > 100 Nep ijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

VI. ň ÷ 10 ůkceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

 

0 20 40 60 80 100

Vstupní dveře hlavní

Vstupní dveře oční

Okna

 Nářadí v dílná h

Finanční hotovost
Plynový kotel

Varná el. deska

Zdravotně te hni ké 
instalace 
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Bodové rozp tí vyjad uje naléhavost i prioritu p ijetí opat ení ke snížení rizika. [12] 

Z výsledk  provedené PNH analýzy vyplynulo, že z vybraných rizik hrozících HD  

je nejmenším rizikem únik plynu z plynového kotle, a to na úrovni mírného rizika, naopak 

nejvýše hodnoceným rizikem umíst ným ve stupni nežádoucí jsou konzervátorské dílny 

ná adím. Další činitelé, kte í jsou svou mírou rizika ohodnoceni jako nežádoucí riziko, jsou 

vstupní dve e hlavní i boční, okna a v záv ru pak p íruční trezor.  
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7 NÁVRH OPůT ENÍ Nů SNÍŽENÍ RIZIK U HD 

Z výsledk  analýz provedených v p edchozí kapitole vyplývá, že bezpečnost HD  

je určitými riziky ohrožena. Je proto t eba navrhnout vhodná opat ení, která by tato rizika 

snížila, čímž se zvýší bezpečnost návšt vník , zam stnanc  i exponát  v n m umíst ných. 

Z výsledk  Bodové polokvantitativní analýzy vyplynulo, že z vybraných rizik hrozících 

HD je nejmenším rizikem únik plynu z plynového kotle a naopak nejvýše hodnoceným 

rizikem umíst ným ve stupni nežádoucí je ná adí v konzervátorských dílnách. Další činitel, 

který je svou mírou rizika ohodnocen jako nežádoucí riziko, jsou vstupní dve e kotelny  

a vstupní dve e domu. Ostatní rizika byla vyhodnocena jako mírná nebo akceptovatelná.  

Opat ení navrhuji technické:  

• poplachový zabezpečovací a tís ový systém (dále jen PZTS), který bude st ežit 

vybrané prostory objektu a kamerový systém, 

• elektrickou požární signalizaci Ědále jen EPSě v kombinaci se systémem stabilního 

hasicího za ízení Ědále SHZ). Tato kombinace má vysokou míru spolehlivosti, 

rychlosti a efektivity zásahu. V p ípad  požáru chrání osoby i majetek a zárove  

minimalizuje jeho následky.  

7.1 Poplachový zabezpečovací a tísňových systém ĚPZTSě 

Je to soubor technických prost edk  určených ke zvýšení bezpečnosti st ežených prostor . 

Slouží k informování o nežádoucím vniknutí Ěvloupáníě do st eženého objektu, dále jej lze 

využít k indikaci jiných Ětís ových, provozních apod.ě nebezpečí. Technickými prost edky 

ve smyslu PZTS jsou detektory narušení Ěmagnetické kontakty, pasivní infračervené, 

akustické, ot esové a kombinovanéě, tís ová za ízení, ídící jednotky Ěúst ednyě, výstražná 

za ízení Ěmajáky, sirényě a další. 

Základní funkce systému PZTS - Poplachový zabezpečovací a tís ový systém musí  

v souladu s jeho konfigurací obsahovat funkce specifikované v norm  pro detekci vniknutí 

a/nebo aktivace tís ových prost edk , zpracování informací, vyhlášení poplach   

a prost edky k ovládání PZTS.  Vedle povinných funkcí, specifikovaných v norm , mohou 

být v PZTS obsaženy další funkce za p edpokladu, že negativn  neovlivní povinné funkce. 

[29] 
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Pro objekt HD je navržena instalace systému PZTS, který bude st ežit vybrané prostory 

objektu. Systém musí vyhovovat norm  ČSN EN 501ň1-1. Systém PTZS bude v provedení 

s moderní mikroprocesorovou úst ednou. 

Zp sob zabezpečení objektu: 

• ochrana prostorová - je tvo ena PIR detektory. Tato ochrana bude v činnosti v dob  

mimo provoz dotčených prostor, 

• ochrana plášťová - je tvo ena magnetickými detektory na obvodových oknech, 

dve ích a vratech. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Půdorys umístění a instalace jednotlivých prvků PZTS  

v křídlech HD A a B1 [vlastní] 
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Obrázek (Obr. 23) zobrazuje instalaci komponent PZTS v k ídle objektu ů a B1 HD takto:  

• Magnetické detektory budou na všech obvodových oknech, které budou otvíratelná. 

Jedná se o menšinu z celkového počtu, v tšina z nich bude pevná, v objektu bude 

instalována vzduchotechnika. Detektory budou také na všech obvodových dve ích  

a vratech, rovn ž ve výklencích obvodových zdí jako p edp íprava pro umíst ní 

obraz  nebo jiných exponát  určených k zav šení.  

• Úst edna bude umíst na v kancelá i B1. Úst edna PZTS – je za ízení, které p ijímá  

a vyhodnocuje stavy od detektor  ve smyčkách a tyto pak dle naprogramování 

signalizuje. Je použita mikroprocesorová úst edna sb rnicová a má k dispozici 

voln  programovatelné smyčky. Systém bude ovládán z klávesnice, která umož uje 

zapínat resp. vypínat st ežení dané skupiny detektor . P es tuto klávesnici mohou 

být p ístupné i další uživatelské funkce dle oprávn ní systému. Systém je vhodné  

v rámci objektu rozd lit na nezávislé skupiny dle skutečného využití HD. 

• Ovládací LCD klávesnice bude v prostoru B1 a ůx p ístavku z d vodu dostupnosti 

po celé ploše k ídla. Signalizace místa poplachu bude realizována pomocí LCD 

klávesnic umíst ných u vstupu do objektu a také pomocí vnit ních sirén. Zprávy  

o poplachu budou pomocí komunikátoru p enášeny p es GSM bránu na mobilní 

telefon určené osoby a také pomocí p enosového z ízení na PCO PČR využitím 

za ízení dálkového p enosu z komunikačního protokolu schváleného DPPC PČR. 

• Detektory pohybu pak budou rozmíst ny u obvodové zdi k ídla ů, po jednom 

detektoru pak bude ve strojovn , u dieselagregátu, v konzervátorské díln , 

kancelá i a B1. PIR  detektory budou instalovány na st nách na vhodném míst  tak, 

aby spolehliv  pokryly st ežený prostor. Detekční zóna čidla je ř0°  

s dosahem 12m. 

Rozmíst ní komponent PZTS v prvním k ídle HD jak je  vyobrazeno na obrázku (Obr. 23), 

který je z d vodu p ehlednosti umíst n na p edešlé stran  č. 54, ve v tším rozlišení pak  

v p íloze č. I. 

Rozmíst ní komponent PZTS v druhém k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 24), 

který je z d vodu p ehlednosti umíst n na následující stran  č. 56, ve v tším rozlišení pak 

v p íloze č. II. 
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V k ídle objektu BŇ a C Hospodá ského dvora je navrženo umíst ní komponent PZTS viz 

Obrázek (Obr. 24) takto:  

• Tak jako u p edchozího k ídla budou magnetické detektory na všech obvodových 

oknech, které budou otvíratelná. I zde se jedná se o menšinu z celkového počtu, 

v tšina z nich bude pevná, v objektu bude instalována vzduchotechnika. Detektory 

budou umíst ny op t na všech obvodových dve ích a vratech, rovn ž ve výklencích 

Obr. 24 - Půdorys umístění a instalace jednotlivých prvků 

PZTS  v křídlech HD B2 a C [vlastní] 



UTB ve Zlín , Fakulta aplikované informatiky 57 

 

obvodových zdí jako p edp íprava pro umíst ní obraz  nebo jiných exponát  

určených k zav šení.  

• Ovládací LCD klávesnice bude v prostoru B2 u kotelny a v Cx p ístavku - kancelá i 

konzervátorské dílny z d vodu dostupnosti po celé tohoto ploše k ídla. Aktivace 

režimu st ežení bude i zde realizována pomocí LCD klávesnic, umíst ných  

u vstupu do objektu a poplach bude aktivovat vnit ní sirény.  

• Detektory pohybu pak budou rozmíst ny u obvodové zdi k ídla C, po jednom 

detektoru pak bude v koteln , konzervátorské díln  – odd leních skladu, p íjmu  

a kancelá eě, a B2. PIR detektory budou instalovány na st nách na vhodném míst  

tak, aby spolehliv  pokryly st ežený prostor. Detekční zóna čidla je ř0° s dosahem 

12m. 

Napájení a zálohování PZTS - Úst edna bude napájena ze sít , prvky systému jsou 

napájeny ze sb rnice. Systém bude zálohován akumulátory.  

Obsluha a údržba za ízení - Instalace celého za ízení a vedení je nutné provést  

dle p íslušných norem ČSN EN 501ň1-1, ČSN ňň Ň0 00, ČSN ň4 Ňň 00 a p edpis  na n  

navazujících. Pro spolehlivý provoz celého systému PZTS je doporučeno p ezkušování 

celého systému obsluhou v pravidelných intervalech /1x za 14 dní/ a každoročn  provést 

montážní organizací revizi systému PZTS. 

P ed uvedením systému do trvalého provozu musí být zpracovány sm rnice pro p ípad 

vyhlášení poplachu, popis součinnosti zam stnanc  se zásahovými jednotkami a pokyny 

pro osoby opoušt jící objekt jako poslední Ěnap . provád ní kontroly uzavírání oken  

a dve í).  

Prokazateln  je nutné určit tyto osoby: 

• osoba zodpov dná za provoz za ízení PZTS, 

• osoby pov ené obsluhou za ízení PZTS . 

7.2 Kamerový systém 

Objekt bude vybaven kamerovým systémem. Jako vhodný byl vybrán digitální  

IP kamerový systém. ůktivní prvky pro kamerový systém budou fyzicky odd lené  

od aktivních prvk  PC sít  objektu - kamerový systém bude pracovat tedy výhradn   

na samostatných aktivních prvcích, aby p ípadné kolize PC sít  neovliv ovaly funkci 

systému.  
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Na obrázku (Obr. 25) je zobrazeno rozmíst ní jednotlivých komponent kamerového 

systému v k ídle ů a B1. Systém tvo í:  

• Barevné IP kamery v MINI Dome provedení, které byly umíst ny na vybraných 

místech objektu tak, aby sloužily pouze jako kamery p ehledové. V objektu budou 

osazeny vnit ní kamery a na fasád  objektu pak jejich venkovní provedení.  

• Dále bude také v kancelá i prostor B1 osazeno síťové záznamové za ízení, které 

bude sloužit pro záznam obrazu kamer a správu systému. 

Obr. 25 - Půdorys s umístěním KS v křídle HD A a B1 [vlastní] 



UTB ve Zlín , Fakulta aplikované informatiky 59 

 

Rozmíst ní komponent KS v prvním k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 25), který  

je umíst n na p edešlé stran  č. 58, ve v tším rozlišení pak v p íloze č. III. Rozmíst ní 

komponent KS v druhém k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 26) níže, ve v tším 

rozlišení pak v p íloze č. IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku (Obr. 26) je zobrazeno rozmíst ní jednotlivých komponent kamerového 

systému v k ídle BŇ a C. Systém tvo í:  

Obr. 26 - Půdorys s umístěním  KS v křídle HD B2 a C [vlastní] 
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• Tak jako v p edchozím k ídle, i zde byly navrženy barevné IP kamery, které byly 

umíst ny na vybraných místech objektu, tak aby sloužili pouze jako kamery 

p ehledové. V objektu budou osazeny vnit ní kamery a na fasád  objektu pak jejich 

venkovní provedení.  

• Na určeném míst  v pokladn  pak bude pracovní PC stanice, kde bude možno 

obraz z kamer zobrazit, p ípadn  po izovat záznam. Na pracovní stanici bude 

nainstalován p íslušný software. 

7.3 Výb r elektrického požárního zabezpečení a stabilního hasicího 

za ízení 

Požár m že zničit budovu a její obsah b hem pár hodin. Části, které nebyly plameny p ímo 

poškozeny, mohou být naopak znehodnoceny kou em a sazemi, ojedin lé není ani poničení 

padajícími troskami nebo proudem vody p i hašení. Rozsah zabezpečení proto musí 

odpovídat potenciálnímu ohrožení specifikovaným již v plánu ochrany muzea a hodnot  

zabezpečených sbírek. Ze statistiky poledních deseti let vyplývá, že ročn  došlo v pr m ru 

k 16 požár m v památkových objektech, viz obrázek (Obr. 27). Jako p íčiny stanovili 

vyšet ovatelé požár  HZS nedbalost, technické závady nebo úmysl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 27 - Přehled počtů požárů v památkových objektech včetně 

sledovaných základních ukazatelů v letech 2007-2014 [30] 
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Normativní pravidla pro nové stavební objekty nelze p ímo taxativn  aplikovat p i ochran  

kulturního d dictví. Je nutné vycházet z technických dat a plán  konkrétního objektu 

památky a teprve poté navrhnout opat ení, které bude spl ovat bezpečnost osob  

a ochranu kulturního d dictví. Ve Vyhlášce č. Ňň/Ň00Ř Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, která stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provád ní a užívání stavby, se proto musí v p ípad  kulturních památek brát z etel zejména 

na § Ň6 a § Ň7:  

§ 26 Stavba památkov  chrán ná musí být vybavena 

a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické 

zabezpečovací signalizaci, 

b) stabilním hasicím za ízením v jedinečných prostorech staveb nebo prostorech  

s jedinečnými sbírkami historických p edm t  a v jedinečných d ev ných stavbách 

včetn  jejich vn jší ochrany. 

§ 27 Ochrana movitých kulturních památek 

Část stavby, v níž jsou umíst ny movité kulturní památky, musí být vybavena 

a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické 

zabezpečovací signalizaci, 

b) stabilním hasicím za ízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických p edm t . [31] 

 

Požární bezpečnost budov má dva základní pilí e, kterými jsou pasivní a aktivní požární 

ochrana. Pasivní požární ochranu p edstavují konstrukční a dispoziční ešení stavby neboli 

schopnost budovy vzdorovat účink m požáru. Jedná se o člen ní objektu do požárních 

úsek , použití vyhovujících výrobk , hmot a stavebních konstrukcí z hlediska jejich 

ho lavosti a požární odolnosti apod. ůktivní požární ochranu p edstavují požárn  

bezpečnostních za ízení v budov  detekující účinky požáru. Pat í sem elektrická požární 

signalizace, stabilní hasicí za ízení, za ízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru 

apod. Jak vyplývá z výše uvedené Vyhlášky č. Ňň/Ň00Ř Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb a zmín ných § Ň6 a § Ň7, je u budov HD vyžadována EPS a stabilní 

hasicí za ízení, spadající do aktivní požární ochrany.  
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7.4 Elektrická požární signalizace ĚEPS) 

Za ízení elektrické požární signalizace je souborem hlásič  požáru, úst eden EPS, 

p enosových a dopl kových za ízení. Jedná se o ucelený systém, který opticky nebo 

akusticky signalizuje ohnisko nebo vzniklý požár a p edává tuto informaci osobám 

určeným k zajišt ní profesionálního zásahu. Slouží ke zvýšení požární bezpečnosti staveb, 

jedná se tedy o vyhrazené požárn  bezpečnostní za ízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmíst ní komponent EPS v prvním k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 28),  

ve v tším rozlišení pak v p íloze č. V. 

Obr. 28 - Půdorys s umístěním EPS v křídle HD A a B1 [vlastní] 
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Na obrázku (Obr. 28) je zobrazen p dorys s umíst ním EPS v k ídle Hospodá ského dvora  

ů a B1. Je tvo en t mito komponenty:  

• Vyhodnocení požární situace v hlídaných prostorech na základ  signálu od hlásič  

požáru bude provád t úst edna umíst ná v zázemí kancelá e v B1.3, zde bude také 

vstupní a výstupní modul, externí síťový zdroj a za ízení dálkového p enosu  

na PPC HZS ZK. 

• Na stropech objektu ů a B1 budou instalovány automatické hlásiče požáru  

opticko-kou ové tak, aby spolehliv  pokryly st ežený prostor. Všechny hlásiče 

budou p ipojené k úst edn  EPS. Po jednom hlásiči pak bude v kancelá i  

B 1.ň a v konzervátorské díln  ůx. 

• Tís ová tlačítka budou po obvodu vnit ní zdi komplexu a to v A i B1. 

• V prostoru chodeb A i B1 budou instalovány poplachové sirény EPS pro 

akustickou signalizaci požárního poplachu. 

Na obrázku (Obr. 29) na následující stran  je znázorn n p dorys s umíst ním EPS v k ídle 

Hospodá ského dvora BŇ a C který tvo í: 

• V prostoru pokladny, která se bude nalézat v BŇ bude osazeno podružné ovládací 

tablo, dané umíst ní je navrženo vzhledem k p edpokládané trvalé p ítomnosti 

personálu v provozní dob  objektu. 

• Na stropech objektu C a BŇ budou instalovány automatické hlásiče požáru  

opticko-kou ové. V kuchy ce bude umíst n z d vodu p ítomnosti varné desky 

hlásič požáru teplotní a v koteln  pak detektor úniku plynu. Detektor plynu bude 

v p ípad  úniku odesílat SMS poskytovateli, který automaticky uzav e p ívod plynu 

do objektu. Všechny další hlásiče budou p ipojené k úst edn  EPS. Po jednom 

hlásiči pak bude umíst no v kancelá i B Ň.1 a v konzervátorské díln  Ax. 

• Tís ová tlačítka budou po obvodu vnit ní zdi komplexu a to v C i BŇ, rovn ž 

koteln . 

• V prostoru chodeb C i BŇ budou instalovány poplachové sirény EPS pro akustickou 

signalizaci požárního poplachu. 

• V pr jezdu bylo umíst no obslužné pole požární ochrany.  
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Rozmíst ní komponent EPS v druhém k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 29) a ve 

v tším rozlišení pak v p íloze č. VI. 

Pro požární zabezpečení objektu HD je vybrán adresovatelný systém EPS schválený 

zkušebnou pro použití v ČR. V souladu s požárn  bezpečnostním ešením staveb mohou  

v n kterých p ípadech systémy EPS ovliv ovat další ze systém  požární bezpečnosti 

staveb nap . sprinklerová za ízení, čehož je využito i v této diplomové práci. Mezi další 

Obr. 29 - Půdorys s umístěním EPS v křídle HD B2 a C [vlastní] 
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funkce systému EPS pat í i návaznost na klimatizaci, požární odv trávání, výtahy, únikové 

východy a podobn . 

Poplachovým signálem EPS bude ovládáno: 

• spušt ní akustické signalizace pomocí požárních sirén EPS, 

• poplachová informace bude p enesena na PPC HZS ZK, 

• vypnutí provozní vzduchotechniky, 

• spušt ní SHZ – sprinkler . 

Systém EPS je tedy navržen s použitím interaktivních hlásič  tepelných a kou ových. 

Úst edna EPS bude napájena z rozvodné sít  a vybavena záložním akumulátorem, který 

bude sloužit jako záložní zdroj nap tí v p ípad  výpadku elektrické energie. Ostatní prvky 

EPS budou napájeny ze zálohovaného zdroje úst edny. Jako prevence falešných poplach  

bude nastavená tzv. dvouhlásičová závislost – tedy k vyhlášení všeobecného poplachu 

dojde p i detekci požáru od dvou nezávislých hlásič . V p ípad  detekce požáru dv ma 

nezávislými adresnými hlásiči bude spušt n p ímo poplach všeobecný s provedením funkcí 

pro ovládání požadovaných za ízení. Dále bude systém EPS p ipojen na PPC HZS-ZK.  

7.5 Stabilní hasicí za ízení  

Vyhláška MV č. Ň46/Ň001Sb. za azuje systémy stabilních hasicích za ízení ĚSHZě mezi 

vyhrazená požárn -bezpečnostní za ízení. Jsou jedním ze základních systém  pro zajišt ní 

protipožární bezpečnosti a ochrany osob a majetku, které automaticky zasahují v p ípad  

požáru a to v koordinaci se systémy detekce požáru a ízení evakuace. 

Typy stabilních hasicích za ízení: 

Sprinklerové systémy - reagují na požár automaticky, než se stačí rozší it. Jako hasicí 

médium je použita voda. Výhodou je rychlé p sobení, automatické vyhlášení poplachu, 

dobrá spolehlivost i životnost.  

P nová hasicí za ízení - uplat ují se p edevším v chemických provozech z d vodu 

spolehlivosti p i hašení ho lavin. 

Plynové hašení - je ekologické, bezpečné pro člov ka, nepoškozuje za ízení ani 

technologie. Používá se tam, kde nelze použít ostatní druhy.  

Drenčerová vodní - za ízení omezují ší ení sálavého tepla, ochlazují konstrukce budov. 
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7.5.1 Sprinklerové systémy 

Pro pot eby zabezpečení HD proti požáru byl z požadovaných SHZ vybrán Sprinklerový 

systém. V následující části, i když se jedná o praktickou část diplomové práce, bude 

uvedeno n co více z historie a princip , na kterém funguje, jelikož se nejedná o všeobecn  

známé podrobnosti.  

První Sprinklerové za ízení bylo instalováno v ůmerice a ůnglii již koncem sedmdesátých 

let 1ř. století. Princip jeho fungování byl jednodušší než dnes – na st eše budovy byla 

umíst na nádrž se zásobou vody, její výškové umíst ní odpovídalo požadovanému 

gravitační tlaku. Z gravitační nádrže pak vedlo potrubí k ventilové stanici. Zde byl 

poplachový zvon pohán ný protékající vodou a tím vyhlašoval poplach, který upozornil 

obsluhu za ízení na pot ebu uvést do chodu požární čerpadlo, které bylo v tšinou  

na elektrický pohon. Toto pak sálo vodu ze studní nebo vlastních zásobních nádrží, která 

pak vyst ikovala ze sprinklerových hlavic. U nás se sprinklerové za ízení objevily  

s výstavbou textilních továren v severních Čechách, které byly p evážn  budovány 

n meckými majiteli na p elomu 1ř. a Ň0. století. V současné dob  je využití Sprinklerova 

systému velmi široké, nap . ve velkých nákupních st ediscích, obchodních domech, 

výrobních halách se zvýšeným nebezpečím požáru, ve skladech materiálu, kancelá ských 

budovách, hromadných garážích apod. Princip jejich činnosti je vylepšen tak, že tyto 

systémy pat í k nejúčinn jším a nejrozší en jší a nejspolehliv jším hasicím za ízením 

dostupným na trhu.  

Ve zkratce je zde uveden obecný popis principu a také schéma. Na obrázku ĚObr. 30) na 

následující stran  – pod vlivem požáru dojde u sprinklerových hlavic k oh átí nad otevírací 

teplotu, ty se otev ou a rozptýlená voda st íká do ohniska požáru. K otev ení hlavice dojde 

pouze v míst  zvýšení teploty, čímž dojde k minimalizování škody zp sobené nepot ebnou 

vodou. Je statisticky prokázáno, že 70 až Ř0 % požár  bylo uhašeno otev ením jedné až t í 

sprinklerových hlavic. Protékající voda zárove  otev e ventilovou stanici a ta spustí 

poplachovou signalizaci. Zárove  poklesem tlaku vody na rozd lovači ve strojovn  dojde 

ke spušt ní požárního čerpadla dodávajícího vodu do potrubní sít . Celá popsaná činnost je 

provád na automaticky, pouze požární čerpadlo musí být vypnuto vždy ručn .  
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Podle provedení jsou sprinklerová za ízení se soustavou: 

• mokrou – potrubí soustavy až ke sprinkler m je zavodn né vodou nebo nemrznoucí 

kapalinou, 

• suchou – potrubí soustavy je natlakované vzduchem nebo dusíkem, 

• smíšenou – podle ročního období lze soustavu zm nit ze suché na mokrou  

a opačn , 

• s p edstihovým ízením typu ů a B – jde v zásad  o soustavu suchou u níž  

se použije EPS k blokování otev ení ídícího ventilu nebo k rychlému odvzdušn ní 

soustavy, 

• s opakovanou funkcí – soustava je opat ená ídím ventilem, který se samočinn  

otevírá a zavírá na základ  signálu EPS, možné je i použití samočinných sprinkler  

reagujících na teplotu, 

• p no / vodní – navrhuje se k hašení požáru p nou aplikovanou standardními 

sprinklery, 

• speciální – nap . s nuceným otevíráním sprinkler  nebo pod ízených sekčních 

ventil  rozbuškou na základ  signálu EPS. 

Podle úrovn  ochrany jsou sprinklerová za ízení s: 

• úplnou ochranou – provedení t chto za ízení spl uje požadavky ČSN EN 1ŇŘ45 

nebo jiných relevantních návrhových dokument , 

• částečnou ochranou – jde o sprinklerová za ízení, která mají nižší úrove  

zásobování vodou, jako jsou sprinklerová dopl ková za ízení Ěsprinklerová DHZě, 

nebo je zásobování vodou zajišt no z cisternových automobilových st íkaček, což 

se týká sprinklerových polostabilních za ízení Ěsprinklerová PHZě. [33] 

Obr. 30 - Schéma Sprinklerova systému [32] 
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• horizontální montáž, umisťují se na st nu dle podmínek výrobce. Používají se pro 

jišt ní prostor s nižší t ídou rizika Ěhotely apod.ě, neboť je nelze použít pro vyšší 

intenzity skráp ní. 

 

 

 

 

 

 

 

Existují ješt  další speciální druhy hlavic Ěnap . suché záv sné a hlavice ESFR zejména  

pro skladyě, ale jejich použití je málo časté. 

7.5.2.2 Ventilové stanice a ídící ventily 

ídí dodávku vody do sprinklerové soustavy. Dále umož ují kontrolu tlak  a vyhlášení 

místního a vzdáleného požárního poplachu. Hlavní součástí každé ventilové stanice  

je ídící ventil. 

7.5.2.3 Čerpadla 

Ve sprinklerových za ízeních se používají čerpadla, spl ující vyšší požadavky než čerpadla 

standardní. V p ípad  neúsp šného pokusu nastartovat je k dispozici nouzové manuální 

startovací za ízení. 

7.5.2.4 Potrubní rozvody a spojky potrubí 

Potrubí je nejčast ji ocelové, plastové nebo m d né. 

7.5.2.5 Nádrže na vodu 

Dle umíst ní rozlišujeme podzemní a nadzemní. Podzemní nádrže mohou být betonové 

nebo plastové. Nadzemní venkovní nádrže musí být zajišt ny proti zamrznutí vody.   

Jsou podstatn  levn jší než nádrže podzemní. Oba druhy jsou opat eny plnícím za ízením  

s dv ma plovákovými uzáv ry a p epadovým potrubím.  

Obr. 32 - Typy sprinklerových hlavic [34] 
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7.5.3 Umíst ní a instalace jednotlivých prvk  

Výchozím podkladem k návrh m t chto systém  je ČSN EN 1ŇŘ45 viz obrázek  (Obr. 33) 

Stabilní hasicí za ízení – Sprinklerová za ízení – Navrhování, instalace a údržba. Jediným 

p edpisem pro sprinklerové za ízení platným v České republice je p edpis ČůP CEů 4001.  

Tyto technické podmínky Ědále jen TPě stanovují požadavky a uvádí doporučení pro návrh, 

montáž a údržbu sprinklerových za ízení v budovách a pr myslových závodech a dále 

konkrétní požadavky na sprinklerová za ízení, která jsou součástí opat ení pro ochranu 

osob. TP lze také aplikovat pro jakékoliv dopl ky, rozší ení, opravy nebo jiné modifikace 

sprinklerových za ízení. Zahrnují klasifikaci rizik, provedení zásobování vodou, použité 

komponenty, montáž, zkoušení a údržbu za ízení, rozši ování existujících za ízení  

a stanovují konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro uspokojivou funkci 

sprinklerových za ízení v souladu s t mito TP. [35] 

Prvním krokem p i návrhu sprinklerového za ízení je určení druhu systému. Systém  

je navržen mokrý. Mokrý systém byl vybrán proto, že voda je levným hasicím médiem  

a zárove  nem že vystaveným zem d lským exponát m významn  ublížit. Tato ovšem 

nesmí být chemicky upravena, nap . proti zamrznutí. Dále nesmí obsahovat vláknité nebo 

jiné látky, které by se mohly hromadit v potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Hlavní návrhové parametry podle ČSN EN 12845:2015 [34] 
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Druhým krokem je určení t ídy rizika pro daný objekt, kdy je t eba vycházet z hlavních 

návrhových parametr  dle normy ČSN EN 1ŇŘ45:Ň015. Rizika jsou d lena  

do následujících skupin: lehké riziko - LH, st ední riziko – OH 1 - 4, vysoké riziko HPP 

pro výrobu a skladování. U HD byla určena pro technické zázemí a muzeum t ída rizika 

st ední, riziko OH 2. Tato odpovídá navrhovanému účelu využití i účinné ploše Ěplocha,  

na které musí za ízení hasitě. Tato byla dle návrhu budoucího využití a zárove  srovnáním 

se skutečnou rozlohou dle katastru vypočtena na 150 m2
.  

Ze za azení do této skupiny rizika se dále dle tabulky na obrázku Ěhodnoty jsou orientační 

a potvrzují se kontrolním výpočtem) určuje: 

•  intenzita dodávky vody – zde tedy 5 l/min/m
2
, 

• provozní čas Ěčas, po který musí být za ízení v choduě – 60 minut, 

• typ hlavice SSU, 15 mm, K80, 

• maximální plocha chrán ná jedním sprinklerem – 12 m
2
, 

• otevírací teplota hlavice 6Ř°C, 

• citlivost pojistky (RTI) – standard. 

Teplota v místech s mokrými rozvody nesmí klesnout pod plus 5°C, ventilová stanice bude 

monitorována a všechny signály budou p enášeny do místa s obsluhou. Jišt ny budou 

kompletn  všechny prostory krom  serverovny, elektrorozvodny, kde nemohou být 

použity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta aplikované informatiky 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku (Obr. 34) je znázorn n p dorys umíst ní jednotlivých komponent  

Sprinklerova systému v HD, k ídlo ů a B1 ĚRozmíst ní komponent EPS v prvním k ídle 

HD je vyobrazeno na obrázku č. ň4, je ve v tším rozlišení pak v p íloze č. VII.), který 

tvo í:  

Sprinklerové hlavice jsou umíst ny v rozmezí vzdálenosti 75 až 150 mm  

pod stropem. Pokud by toto rozmezí nebylo možno dodržet, je povoleno instalovat 

sprinklery v maximální vzdálenosti ň00 mm pod ho lavými stropy a 450 mm  

pod neho lavými stropy. Dále nesmí bránit výst iku vazník, vzduchotechnika, osv tlení 

nebo jiné p ekážky. V p ípad , kdy tyto komplikace nastanou, je nutné instalovat hlavice  

Obr. 34 - Půdorys umístění jednotlivých komponentů  

Sprinklerova systému v HD, křídlo A a B [vlastní] 
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i pod tyto p ekážky. Jsou umíst ny ve strojovn  jako ochrana sprinklerova za ízení, 

v konzervátorské díln  i kancelá i. 

 

Strojovna je umíst na v objektu HD se samostatným vstupem z venkovního prost edí  

a podzemním potrubím do ní bude p ivedena tlaková voda pro systém. Rovn ž zde nesmí 

teplota klesnout pod 5°C. Vstupní dve e musí být opat eny zámkem a klíč musí být 

bezpečn  a trvale umíst n u obsluhy tak aby byl lehce p ístupný v p ípad  požáru pro 

p ípad ruční manipulace a zárove  nemohl být zneužit nepovolanou osobou. Pro udržení 

tlaku v systému bude použito jedno dopl ovací čerpadlo.  

Ve strojovn  je umíst n monitorovací úst edna SHZ napojená na EPS, monitorované prvky 

- chod hlavního čerpadla, požár mokrá ventilová stanice, požár pr tokový hlásič Ěstrojovna 

SHZě a sb rné poruchy. Dále mokrý ídící ventil, poplachový zvon, testovací sprinklerovy 

hlavice, monitoring, rozvad č, dopl kové čerpadlo, ponorné čerpadlo, manometry, filtr, 

zaplavovací nádrž s plovákovým ventilem a testovací potrubí. 

Strojovna je opat ena také p ípojkou pro mobilní techniku, která umož uje napojení 

systému SHZ na mobilní zdroj vody Ěpožární cisternuě, k této je umíst na zp tná klapka.   

Schéma strojovny Hospodá ského dvora, její napojení na nádrž a nádrže  

je znázorn no na obrázku (Obr. 35), který je pro v tší p ehlednost umíst n na následující 

stran  č. 74 (dále viz p íloha VIII). 

Vodní zdroj: Zdrojem vody je podzemní betonová nádrž s objemem 50 m3, která  

je umíst na ve dvo e a napojena na p ívodní potrubí. Nádrž je opat ena vstupním otvorem 

pro revize, uvnit  nádrže jsou umíst ny plovákové ventily pro dopoušt ní nádrže  

a monitorovací za ízení pro určení nízkého a vysokého stavu vody. 
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Obr. 35 - Schéma strojovny Hospodářského dvora a napojení 

na nádrž [vlastní] 
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Na obrázku (Obr. 36) je znázorn n p dorys umíst ní jednotlivých komponent  

Sprinklerova systému v HD, k ídlo BŇ  a C který tvo í: 

• Sprinklerové hlavice, které jsou umíst ny v rozmezí vzdálenosti 75 až 150 mm pod 

stropem. Jsou umíst ny po celém k ídle BŇ a C, v konzervátorském p ístavku  

Cx – p ijímacích prostorách, skladu a kancelá i. Dále pak v kuchy ce, zázemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 - Půdorys umístění jednotlivých komponentů  

Sprinklerova systému v HD, křídlo B2  a C [vlastní] 
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Rozmíst ní komponent EPS v prvním k ídle HD je vyobrazeno na obrázku (Obr. 36), který 

je pak ve v tším rozlišení pak v p íloze č. IX. 

Všechny komponenty, které by mohly ovlivnit automatický chod systému, musí být 

monitorované nebo se musí mechanicky zajistit tak, aby s nimi nebylo možno manipulovat. 

Do t chto monitorovaných prvk  pat í nap . chod hlavního čerpadla, požár mokré 

ventilové stanice, požár pr tokový hlásič a sb rné poruchy Ěnap . pokles teplotyě.  

Správná funkce instalovaného sprinklerového stabilního hasicího za ízení musí být 

prokázána.  Montáž SHZ se musí být provedena podle schválené projektové dokumentace 

a to prokáže inspekční prohlídka provedená nezávislou inspekční organizací. Bez p ejímací 

inspekční prohlídky nebude SHZ uvedeno do užívání.  Po uvedení sprinklerového za ízení 

do užívání je zodpov dný za provozuschopnost jeho provozovatel. Ten musí určit osoby, 

které budou pov eny zajišťováním údržby, kontroly a opravami instalovaného SHZ. Dále 

musí být určen personál obsluhující technologická, skladovací a manipulační za ízení  

a osoby odpov dné za p ijetí signálu požární poplach. Ti všichni musí být seznámeni  

s účelem instalovaného sprinklerového za ízení, jeho funkcí a podmínkami chování p i 

jeho spušt ní. Kontrola provozuschopnosti se bude prokazovat provozní knihou, která  

je jedním z hlavních dokument  dokladujících aktuální stav SHZ pro pracovníky státního 

požárního dozoru a risk manažery pojišťoven.  

Záv rem je t eba uvést, že sprinklerové za ízení je sice navrženo pro detekci a uhašení 

požáru v jeho počátečních fázích, ale nelze p edpokládat, že by vždy zcela nahradilo 

pot ebu i jiných protipožárních prost edk . Je proto d ležité dle skutečného využití prostor 

posoudit objekt i jako celek, aby p ípadné uhašení mohlo být dokončeno i jinými hasícími 

prost edky, nap . hasicími p ístroji. Dále v p ípad , že bude zjišt na nedostatečná kapacita 

zásobovacího rozvodního adu v obci Rymice, bude nutné pro objekt HD zajistit 

dostatečnou zásobu požární vody pomocí požární nádrže. 

7.6 Bleskosvod 

Na objektu HD bude z ízena nová kompletní ochrana p ed bleskem. Pro ochranu p ed 

p ep tím budou v jednotlivých rozvad čích instalovány p ep ťové ochrany. Bleskosvod  

a ochrany p ed p ep tím budou z ízeny dle platných norem ČSN EN 6Ňň05-1-4.  
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8 VYČÍSLENÍ NÁKLůD   

Výb r základních komponent  zabezpečení PZTS KS, EPS byl zkonzultován  

s projektantem společnosti zabývající se návrhy, instalací a prodejem zabezpečovacích 

systém . Ceny t chto komponent, uvedených v tabulkách (Tab. 10 až Tab. 13), pak byly 

vyhledány na internetových portálech, které se zabývají prodejem zabezpečovacích 

systém .  Jedná se o komponenty ve st ední cenové hladin , a které jsou b žn  dostupné. 

Výb r základních komponent  Sprinklerova SHZ byl zkonzultován s projektantem 

společnosti zabývající se návrhy, instalací a prodejem Sprinklerových systém . Celková 

cena pak odpovídá cen  za kus vybraného komponentu vynásobené jejich navrhovaným 

počtem.  

Tab. 10 - Vyčíslení nákladů na PZTS [vlastní] 

PZTS Počet Cena/ks/Kč Celkem  

Úst edna nap . GůLůXY GD5Ň0 1 25 000,- 25 000,- 

Za ízení dálkového p enosu na DPPC PČR 1 65 000,- 65 000,- 

PIR detektor pohybu, v jí  ř0°, 1Ň m 27 500,- 13 500,- 

Magnetické detektory 102 250,- 25 500,- 

LCD klávesnice 3 3 300,- 9 900,- 

Vnit ní poplachová siréna Ěcertifikovaná) 4 600,- 2 400,- 

Tís ové tlačítko 1 500,- 500,- 

Součet 141 800,-Kč 

 

Tab. 11 - Vyčíslení nákladů na KS [vlastní] 

Kamerový systém Počet Cena/ks/Kč     Celkem  

IP vnit ní/venkovní kamery Mini Dome s IR 

p ísvitem 
24 6 000,- 144 000,- 

Výkonný NVR pro až ňŇ kamer 1 20 000,- 20 000,- 

Software do PC 1 10 000,- 10 000,- 

Součet 174 000,-Kč 
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Tab. 12 - Vyčíslení nákladů na EPS [vlastní] 

EPS Počet 
Cena za 

kus v Kč 

Cena  

celkem 

Úst edna nap . ESSER IQŘ CONTROL 1 50 000,- 50 000,- 

Za ízení dálk. p enosu na PPC HZS-ZK 1 65 000,- 65 000,- 

Ovládací tablo 2 30 000,- 60 000,- 

Obslužné pole požární ochrany 1 9 000,- 9 000,- 

Hlásič požáru opticko - kou ový 28 1 200- 33 600,- 

Tís ové tlačítko  15 1 400,- 21 000,- 

Siréna EPS 7 1 000,- 7 000,- 

Součet 245 600,- Kč 

 

Tab. 13 - Vyčíslení nákladů na SHZ [vlastní] 

SHZ Počet 
Cena za 

kus v Kč 

Cena  

celkem 

Sprinklerova hlavice stojatá 160 180,- 28 800,- 

Sprinklerova hlavice záv sná 20 190,- 3 800,- 

Nádrž 1 1 700 000,- 1 700 000 

Součet 1 732 600,-Kč 

 

Ke zjišt ní ceny každého jednotlivého systému PZTS, EPS, KS a SHZ by bylo nutno 

p ipočíst také cenu za projekt, instalaci, kabeláž a další podp rné komponenty  

Ěnap . záložní zdroje, čerpadla, manometry, rozvad če a dalšíě, které jsou k funkčnosti 

nutností, ale nejsou p edm tem této diplomové práce.   
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9 VYHODNOCENÍ P ÍNOS  NÁVRH  

Nejvyšší účinnost má vždy kombinace n kolika zabezpečovacích prvk , ať už je využití 

zabezpečovaných prostor jakékoli. Opat ení, která byla navržena, tento p edpoklad spl ují. 

Instalace PZTS, kamerového systému, EPS a SHZ je kombinace, která má ov enou 

vysokou míru rychlosti a efektivity zásahu. V p ípad  pot eby spolehliv  chrání osoby  

i majetek a zárove  minimalizuje negativní následky mimo ádné události. 

Navrhovaná ešení jsou realizovatelné, nicmén  z d vodu omezeného rozsahu DP m žou 

posloužit pouze orientačn , jako výchozí podklady k plné realizaci. Další možností  

je zakomponování jiných druh  systém , za ízení, detektor  nebo naopak jejich redukce  

v p ípad  zm ny využití prostor. Vždy je nutno vycházet ze skutečného využití prostor  

a k tomu z dostupných zabezpečovacích prvk  vybrat vhodné na míru. Tento p ístup  

je p ínosem i pro finanční rozpočet, protože není smysluplné instalovat nap . detektory 

požáru do prostor, které jsou momentáln  nevyužity s tím, že n kdy by využity mohly být. 

Tento p ístup byl aplikován i v této diplomové práci, kdy navržené zabezpečovací systémy 

jsou základem, který by m l být dle skutečných pot eb dopln n či p izp soben.  

Rozší ení se nabízí nap . o zábleskový maják a klíčový trezor pro p ípad požáru  

a magnetické detektory, které jsou nyní v návrhu umíst ny pouze na oknech, dve ích  

a ve vyšším počtu na obrazech. D vodem, proč byly magnetické kontakty rovnou zahrnuty 

do výchozího zabezpečení, je krádež t í historicky cenných obraz  v roce Ň00ň. Vzácné 

malby na skle, pocházející z 1Ř. století byly ukradeny v jednom z rymických domečk  

skanzenu lidové architektury východní Moravy. V závislosti pak na odhadované cen  

dalších vystavených exponát , s p ihlédnutím k jejich památkové hodnot , by bylo vhodné 

na n  zvážit p idání bezdrátového magnetického kontaktu. Vybrané druhy mají dosah  

až 150m i kontrolu spojení. Protože Zlínský kraj vyhlásil rymickou oblast za jednu  

ze svých priorit již v roce Ň00ň, lze obsah cenných exponát  s určitostí p edpokládat. [37] 
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ZÁV R 

Uchováním a ochranou celosv tového, národního a regionálního d dictví zachováme 

historickou pam ť pro naše budoucí generace. K tomuto je zapot ebí koordinovaná  

a efektivní spolupráce mezi všemi ú ady a osobami, jejichž kompetencí a povinností  

je ešit bezpečnost, historických budov a movitých památek, aby tyto byly zachovány pro 

mnoho dalších let Ěnap . majitelé budov, požární a poradenské bezpečnostní služby, 

památká i, architekti, zam stnanci a návšt vníciě. 

Revitalizaci Hospodá ského dvora v Rymicích tedy nebude dosaženo pouze zachování 

historické památky, ale navíc budou poskytnuty prostory k uložení archeologických 

exponát  zem d lství zatím ve ejnosti nezp ístupn ných. Naplní se tak navíc i jejich 

kulturn  výchovný účel.   

Sv j význam si zem d lství zachovalo i dodnes. Se zhoršující se situací ady zejména 

rozvojových stát , celoplanetárních negativních ekologických proces , se zem d lství  

a jeho produkce udržuje v pop edí zájmu politického d ní jako účinný prost edek, sloužící 

od humanitární pomoci až k politickému vydírání. Udržuje – li si zem d lství po celá 

staletí i tisíciletí své nezastupitelné místo, je samoz ejmé, že tomu tak bude i nadále. Proto 

je také d ležité zdokumentovat a uchovat zákonitosti jeho vývoje, vliv na společnost a jeho 

d sledky. Takto se postupn  vytvá ejí rozsáhlé sbírky doklad , dokument  a p edevším 

hmotných p edm t , sloužících ke studijním, publikačním, výstavním, expozičním  

a dalším účel m. [3] 

P edm tem diplomové práce byl HD v Rymicích, kde jak již bylo popsáno výše, jsou  

i další památky – domečky skanzenu lidové architektury, ovšem po rekonstrukci. Tyto se 

již n kolikráte staly ob tí zlod j , jak dokládá následujíc článek zve ejn ný v Mladé front  

Dnes: „Rymice -  T i historicky cenné obrazy ukradli zatím neznámí zlod ji v jednom  

z domečk  skanzenu lidové architektury východní Moravy v Rymicích na Krom ížsku. 

Policejní mluvčí Lud k Remeš uvedl, že ze skanzenu zmizely t i malby na skle.“ [37] 

Ohledn  výše škody se editel Muzea Krom ížska Ji í Stránský vyjád il takto:  „Taková 

škoda se t žko odhaduje, žádné tabulky na to nejsou. Krom  toho historickou hodnotu lze 

pen zi pom ovat jen t žko.“ „Není to p itom zdaleka první p ípad tohoto druhu.  

V Rymicích p ipadá pr m rn  na každý rok jedno vloupání.“ íká editel. [37] 
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„Muzeum už kv li krádežím uvažuje o tom, že nahradí originály obraz  v Rymicích 

barevnými xerokopiemi. Uhlídat rymické památky ve dne v noci je totiž prakticky 

nemožné.“ [ň7] 

S ohledem ke stávající situaci HD, kdy neexistují skoro žádná omezení, co se týče návrhu 

zabezpečovacího systému, byly v této DP navrženy postupy a metody, jak tato hrozící 

rizika odhalit. Byla navržena konkrétní ešení, která je možné dále dopl ovat nebo naopak 

zredukovat.  

Omezeními, se kterými se je nutno vypo ádat, jsou: 

 aě  dodržení požadavk  vyplývajících z památkové péče. N které požadavky na zajišt ní 

ochrany historických budov, dle stávajících norem, lze t žko zajistit. Ze zákona  

o památkové péči vyplývá, že kulturní památky je t eba chránit, jejich majitel je však často 

nucen do ešení, která nejsou pro památkov  chrán né hodnoty vhodná a jsou nevratná.  

Na rekonstrukci historických budov jsou tedy kladeny mnohem v tší nároky než  

na rekonstrukci a údržbu ostatních budov a novostaveb.  

bě výše finančního rozpočtu na zabezpečení, nicmén  s dnešní nabídkou širokého množství 

zabezpečení stále z stává jejich výb r pestrý a dostatečný.  

V současné dob  neexistuje žádný postup Ěscéná ě, který by byl schopen aktivn   

a efektivn  zabezpečit všechna rizika, které hrozí zabezpečovaným objekt m, HD  

v Rymicích nevyjímaje. Zvýšení jejich efektivity pak dosáhneme jejich kombinací, tak  

jak bylo navrženo v DP výše. Na jednotlivé oblasti m že být pohlíženo i individuáln ,  

na v tšinu ale jako součást celku, tedy v návaznosti na ostatní části. S nejv tší 

pravd podobností pak v p ípad  selhání jedné části zabezpečení nezkolabuje celý 

zabezpečovací systém, ale naopak bezpečnost HD z stane zachována. 
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