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Abstract 

Human needs are rising. With growing industries, living standards and other human 

requirements, it is necessary to increase the amount of natural resource production to cover 

all those needs. That is why the mining industry is evolving as fast as any other industry. 

Hand in hand with this goes the demands for security of the mining sites. They are mostly 

covering protection measures against thievery, damage done by intruders and / or 

randomly moving animals. In certain cases these preventive measures are deprived. It often 

happens, that the costs needed for replacing stolen or damaged parts are higher, than costs 

needed for implementing a new security system. I would like to discuss different security 

tools and measures in this thesis and compare their advantages and disadvantages. At the 

end of my study I would like to introduce a concept my own security tool. 

Keywords: mining, brown coal, open pit, quarry, security, fence, the perimeter 

system, security camera, alarm system  

 

Anotace 

Potřeby člověka neustále rostou. S rozvíjejícím se průmyslem, životní úrovní a 

potřebami člověka je nutné zvyšovat i množství vytěžených surovin, které jsou nutné 

k pokrytí všech požadavků. Proto se těžební průmysl vyvíjí paralelně s ostatními 

odvětvími. Současně s tím rostou i nároky na zabezpečení prostor určených k těžbě a to jak 

z důvodu ochrany proti zcizení či poškození majetku nežádoucími osobami, tak z důvodu 

bezpečnosti nahodile se pohybujících osob či zvířat. V některých případech jsou tato 

technická opatření zanedbávána a stává se, že následné poškození či zcizení majetku 

několika násobně převyšuje finanční objem, který by stála kvalitní ochrana před vniknutím 

nežádoucích osob. V této práci bych se chtěl věnovat jednotlivým druhům zabezpečení a 

porovnat jejich výhody a nevýhody. V závěru práci se pokusím na konkrétním případě 

předvést návrh zabezpečovacího systému. 

Klíčová slova: těžba, hnědé uhlí, povrchový důl, lom, ostraha, plot, perimetrický 

systém, bezpečnostní kamera, poplachové systémy 
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky 

EZS  elektronický zabezpečovací systém 

MZS  mechanické zábranné systémy 

PCO  pult centrální ochrany 

 

Cizojazyčné zkratky 

ATM  automatic teller machine (přístroj na vydávání peněz, bankomat) 

PIR  passive infra red (infračervené pasivní čidlo) 

PVB  polyvinylbutyral (materiál pro bezpečnostní folie na skla) 
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Úvod 

Dlouhá léta jsem na střední škole v Chomutově vyučoval v odborném výcviku žáky 

oboru Mechanik elektronik. Mým zaměřením byla zabezpečovací technika, pod kterou 

spadají zabezpečovací, kamerové, přístupové a monitorovací systémy. 

Když jsem vybíral téma pro svou bakalářskou práci, zaujala mne možnost podívat 

se na problém zabezpečení často rozsáhlých prostor povrchových dolů a lomů. Těžební 

technologie a zařízení používané v některých dolech a lomech jsou často velice finančně 

nákladné a jejich ochrana klasickým způsobem (mechanická zábrana a ostraha) bývá často 

nedostačující či nespolehlivá. V kombinaci klasických mechanických zábran s některými 

moderními systémy je možné samotnou ochranu zkvalitnit a vzhledem k částečné 

automatizaci systémů rovněž ušetřit finanční prostředky za početnou ostrahu, zvláště u 

větších povrchových dolů. 

Chtěl bych ve své práci pojednat o dostupných prostředcích, abychom si ujednotili 

různé možnosti ochrany a dále bych se chtěl podrobněji věnovat některým systémům, 

jejichž využití je pro naše aplikace výhodné.  
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1 Zabezpečení 

Efektivní zabezpečení objektů a ochrana majetku se stávají v době narůstající 

kriminality jednou z důležitých a prioritních potřeb. Nutnost ochrany je navíc 

determinována pocitem vlastního bezpečí, prozíravostí uživatele a uvědoměním si 

možnosti vzniku škod. Základním cílem ostrahy objektů je nejenom minimalizace rizika 

vzniku škody na majetku, ale také ochrana životů a zdraví osob, které ve střežených 

objektech pobývají.  

Zejména pak u provozů prostorově tak rozsáhlých, jako jsou těžebny pro povrchové 

dobývání užitkových surovin, je nutné pro kvalitní zajištění celého komplexu uvažovat o 

všech dostupných ochranách a propojit tak prvky ochrany obvodové, plášťové i prostorové. 

Obr. 1 - Typy ochran 
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2 Mechanické zábranné systémy 

Z hlediska historie se budu zabývat nejprve mechanickými systémy. Již dávno 

v minulosti objevili lidé potřebu chránit své životy a majetek pomocí různých plotů, zdí a 

toto vyústilo až k budování velkých pevností s mohutnými hradbami a jinými 

zabezpečovacími prvky, jako byly padací mosty, příkopy a jiné nástražné systémy. 

Mechanické zábranné systémy (MZS) se v hojné míře používají i v současnosti a to 

z důvodu finanční nenáročnosti a dále i setrvačnosti a nedůvěře některých lidí v nové 

systémy. Mechanické systémy často nevyžadují specializovanou obsluhu, fungují stále 

stejně či podobně i za různých okolních podmínek a nevykazují některé nevýhody 

moderních elektronických systémů (napájení elektrickou energií, rušení signálu, 

náchylnost k poškození apod.).  

Nutno poznamenat, že mechanické systémy sami o sobě nemohou zabránit vniknutí 

cizích osob do hlídaného prostoru. Mají pouze funkci zpožďovací a je nutné je kombinovat 

s jinými prostředky ochrany (elektrické, fyzické). Berme to tak, že i sebelépe zajištěné a 

zamčené dveře je možné příslušnými prostředky překonat, pokud na to bude dostatek času 

a potřebné nástroje. 

Budeme-li nyní uvažovat ochranu povrchových lomů či dolů pak se jedná o klasické 

pasivní mechanické zábrany v podobě plotů či zdí, dále to mohou být brány uzamčené 

klasickými mechanickými zámky. Každý mechanický zábranný systém je možno překonat 

v určitém reálném čase. Tento čas je závislý na několika aspektech: 

- kvalita MZS 

- znalosti a dovednosti osoby překonávající MZS 

- umístění MZS 

- druh a kvalita techniky použité pro překonání MZS 

Budu-li uvažovat například bránu vyrobenou z kovových mříží, můžeme na ní 

aplikovat dle normy EN 1627 [4] rozdělení do bezpečnostních tříd otvorových výplní, 

která nám určuje třídy bezpečnosti prvku a odporový čas v závislosti na předpokládaném 

způsobu napadení (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 - Bezpečnostní třídy a odporový čas otvorových výplní  [4] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 

Předpokládaní způsob napadení Odporový 

čas (min) 

1 Nepoužívá 

se 

Příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře nebo 

okenice užitím fyzického násilí, např. kopáním, 

naražením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice užitím jednoduchých nástrojů, např. 

šroubováku, kleští, klínu 

3 

3 B Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího 

šroubováku a páčidla. 

5 

4 C Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekery, 

sekáče a přenosné akumulátorové vrtačky. 

10 

5 D Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, 

např. vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o 

průměru kotouče maximálně 152 mm. 

15 

6 E Zkušený zloděj dále používá výkonné elektrické 

nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou 

20 

 

 

Obr. 2 – Typy plotů a branek  [8] 
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Obecně se MZS dělí na tři základní skupiny. Všechny tři zde krátce zmíním, 

nicméně z hlediska této bakalářské práce se budu nejblíže věnovat kategorii první – 

prostředky obvodové ochrany. 

- Prostředky obvodové ochrany – prostředky, které zajišťují ochranu před 

vniknutím cizích osob na vyhrazené území. 

- Prostředky objektové ochrany – tyto prostředky zabraňují nepovolenému 

vniknutí do objektů. 

- Prostředky individuální ochrany – ostatní prostředky pro individuální 

ochranu předmětů či jiných zařízení. 

2.1 Prostředky obvodové ochrany 

Jedná se o skupinu vnějších zábran na volné ploše, která kromě fyzické ochrany ve 

většině případů ohraničuje území i z hlediska právního (vymezuje vlastní území). Hlavními 

představiteli těchto zábran jsou ochranné ploty a zdi a s tím i související vstupní prvky jako 

jsou brány, vrata, závory apod. 

 

  

Obr. 3 – Samonosná průmyslová brána [9]  
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2.1.1 Zdi 

Zdi jsou většinou finančně nákladnější než ploty a proto se pro ochranu lomů 

většinou nepoužívají. Jejích výhoda je, že mají plnou výplň a proto mohou být použity 

například pro snížení šíření hluku. 

2.1.2 Ploty 

Z hlediska bezpečnosti považujeme plot za trvanlivou, pevnou konstrukci se 

zabetonovanými nebo jinak pevně usazenými sloupky zajištěnými proti vyvrácení. Výplň 

plotu je různorodá a záleží na konkrétním použití a požadavcích. Většinou se jedná o 

ocelový drát, který je dále upraven tak, aby odolával povětrnostním vlivům prostředí 

(barva, pogumování apod.). Drát pletiva by měl být silný alespoň 3 mm. Rozteč sloupků je 

závislá na výšce plotu (na 3 m vysoký plot zvolíme rozteč mezi sloupky maximálně 3 m). 

Základní konstrukce plotů: 

- čtvercové pletivo 

- cyklonové pletivo (uzlíkové) 

- svařované pletivo (segmentové) 

 

 

Obr. 4 - Ukázka klasického segmentového plotu[10] 
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2.1.3 Průchozí prvky 

Jedná se o brány a branky různých velikostí a konstrukcí. Důležité je, aby tyto 

prvky byly pevně usazeny do obvodových konstrukcí a byly vybaveny uzamykacím 

systémem. 

2.1.4 Vrcholová ochrana 

Představuje ochranu umístěnou na vrcholcích zdí či plotů, která má za úkol ztížit 

překonání překážky přelezením. Rozlišujeme konstrukce z ostnatého drátu (ČSN 42 6426), 

žiletkového drátu nebo o pevné hroty na vrcholku plotů a mříží. 

 

Obr. 5 - Ukázka vrcholové ochrany pomocí ostnatého drátu[10] 
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2.2 Prostředky objektové ochrany 

I v prostředí dolů a lomů se nacházejí často stavby, které je potřeba dodatečně 

chránit před nežádoucím vstupem.  

2.2.1 Dveře 

Nejdůležitějším stavebním vstupem je dveřní prostor, který je tvořen dvěma celky – 

zárubněmi a dveřním křídlem. Zárubně i dveře mohou být z rozličných, různě odolných 

materiálů a mohou být doplněny bezpečnostními prvky (zámky, kování dveří, bezpečnostní 

čepy proti vysazení, přídavné zamykání, mříže apod.).  

Bezpečnostní dveře jsou takové, které mají oproti normálním dveřím tyto 

parametry: mají zvýšenou odolnost proti páčení, prořezání a vyřazení, mají minimálně tři 

závěsy, dají se uzamykat dvěma a více systémy rozvorového zamykání a zesílená je rovněž 

zárubeň dveří. Podrobný popis najdeme v normě ČSN 16 5772 Bezpečnostní štíty pro 

dveře. Požadavky a zkoušení. 

2.2.2 Okna 

Dalšími stavebními otvory, které musíme chránit, jsou okna. Z hlediska bezpečnosti 

musí být rám oken řádně ukotven do zdi a musí být z pevného materiálu odolného proti 

páčení. Velké skleněné plochy mají být rozděleny sloupky, aby bylo zamezeno snadnému 

rozbití prosklené plochy. Pro zvýšení bezpečnosti se používají skla tvrzená, skla 

s bezpečnostní fólií nebo doplnění oken o mříže. 
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2.2.2.1 Vrstvená bezpečnostní skla 

Vrstvené sklo je složeno ze dvou nebo více tabulí skla a jedné nebo více mezivrstev 

(PVB fólií). PVB fólie se vyznačují mimořádnou pevností a pružností, jejich síla je 0,38 

mm. Pokud je skleněná výplň rozbita, střepy zůstanou přilepeny k fólii, nerozletí se po 

okolí a celistvost skleněné plochy je zachována. Vrstvená skla s PVB fólií se označují 

pomocí číslic, z nichž první dvě stanoví tloušťku skel v mm a číslice za tečkou značí počet 

PVB fólií. Označení 33.2 značí, že okno je složeno ze dvou tabulí skla o síle 3 mm 

vrstvených pomocí dvou fólií PVB.  

2.2.2.2 Bezpečnostní folie na okna 

Použití fólií je vhodné do již stojících objektů s obyčejnými skleněnými výplněmi, 

kde by kompletní výměna obyčejných skleněných výplní za tvrzené skleněné výplně byla 

velice ekonomicky náročná. Fólie jsou snadno instalovatelné, jsou nenápadné, takže 

nebudí zvláštní pozornost a jsou odolné proti poškrábání. 

Základní bezpečnostní vlastnosti: 

- snižují riziko rozbití okna 

- po rozbití okna zůstává otvor neprostupný 

- zpomaluje postup neoprávněného vniknutí 

- při rozbití okna není nutná okamžitá výměna 

 

2.3 Prostředky individuální ochrany 

V běžné praxi zabezpečovací techniky máme na mysli především různé trezory a 

schránky, ať již mobilní či stálé, příruční pokladny, přenosné kontejnery, kufry apod. 

V prostředí lomů a dolů lze tyto ochrany aplikovat na jednotlivé zamykatelné prvky jako 

jsou například rozvaděče elektrické energie, trhaviny nebo příslušenství k provádění 

trhacích prací, schránky s důležitými dokumenty, penězi, cennými předměty či zbraněmi 

pro ostrahu. Většinou jsou tyto prostředky vybaveny klasickými zámky klíčovými 

používanými jak u obvodové tak u objektové ochrany, ale vyskytují se i zámky heslové 

(mechanický nebo elektronický) nebo jejich kombinace. 
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Trezory mohou být ohnivzdorné, což je v případě ochrany v prostorech dolů a lomů 

vynikající vlastnost. Takové trezory dokážou spolehlivě ochránit cenné dokumenty, datové 

nosiče a ostatní chráněné předměty před ohněm, vysokou teplotou a zakouřením prostoru. 

 

Tabulka 2 - Ohnivzdorné trezory  Jinova [16] 

Označení Max. vnitřní teplota Doba, po kterou odolá Max. vlhkost 

S60P 170°C 60 minut  

S120P 170°C 120 minut  

S60DIS 50°C 60 minut 85% 

S120DIS 50°C 120 minut 85% 

 

 

Bezpečnostní třídy trezorů 

Rozdělení trezorů do bezpečnostních tříd je stanoveno ČSN EN 1143-1 (916011)  

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory [3]. 

Tato evropská norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních 

skříňových trezorů, vestavěných trezorů ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových 

dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti 

vloupání. 

NK – nezjištěná konstrukce 

Všechny trezory bez bezpečnostní třídy (bez certifikátu). 

Bezpečnostní třída 0 

Slouží pro uložení menších finančních částek, zbraní, dokumentů. Odporové 

jednotky jsou RU (30/30). Tyto trezory musí být uzamykatelné minimálně jedním 

trezorovým zámkem třídy A. 



Pavel Jánský: Opatření pro zamezení vstupu 

11 

2015 

Bezpečnostní třída 1 

Nejrozšířenější třída trezorů. Odporové jednotky RU (30/50). Tyto trezory musí být 

uzamykatelné minimálně jedním trezorovým zámkem třídy A. 

Bezpečnostní třída 2 

Odolnější trezory určené pro podnikatele k ukládání větších obnosů peněz (do 1 

mil. Kč), cenností či tajných dokumentů. Odporové jednotky RU (50/80). Tyto trezory 

musí být uzamykatelné minimálně jedním trezorovým zámkem třídy A. 

Bezpečnostní třída 3 

Určeno pro velké podniky pro ukládání větší finanční hotovosti (řádově miliony 

Kč) či tajných dokumentů. Odporové jednotky RU (80/120). Tyto trezory musí být 

uzamykatelné minimálně jedním trezorovým zámkem třídy B. 

Bezpečnostní třída 4 

Trezory určené převážně pro bankovní a finanční instituce. Odporové jednotky jsou 

RU(120/180) a trezor musí být uzamykatelný alespoň dvěma trezorovými zámky třídy B. 

Bezpečnostní třída 5 

Trezory určené převážně pro bankovní a finanční instituce a velké obnosy peněz či 

cenností. Odporové jednotky jsou RU (180/270). Podmínkou jsou alespoň dva trezorové 

zámky třídy B. 

Odporové jednotky udávají, jak dlouho trezor odolá náporu zloděje, který se chce 

do trezoru použitím síly dostat. Při certifikaci trezoru používá komisař různé nástroje od 

nejlehčích až po nejtěžší a výsledný čas a použité nářadí se poté převede na odporové 

jednotky. 

  



Pavel Jánský: Opatření pro zamezení vstupu 

12 

2015 

3 Elektronické zabezpečovací systémy 

Elektronické zabezpečovací systémy prošly v předešlých desetiletích bouřlivým 

vývojem. Dříve používané drátové systémy byly částečně nahrazeny bezdrátovými 

systémy. Obrovský rozmach zaznamenaly kamerové systémy i systémy vyhodnocování a 

ukládání dat. Hovořit podrobně o všech systémech je v rámci této práce nemožné a proto si 

dovolím udělat pouze stručný přehled a následně se zaměřit na konkrétní systém, jeho 

přednosti i neduhy, konkrétní použití v praxi. 

Základním normou pro EZS je norma ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy 

[2]. Tato norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Norma stanoví 

stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na 

jednotlivé komponenty systémů. 

Základní rozdělení systémů můžeme provést na drátové a bezdrátové. Oboje 

způsoby se v praxi využívají, jelikož oboje způsoby mají svá specifika a možnosti využití. 

V případě, že nám okolnosti instalace ani požadavky třetích stran (pojišťoven) nebrání ve 

výběru, můžeme si zvolit dle následujících výhod a nevýhod jednotlivých systémů. 

Drátové systémy jsou obecně několikanásobně levnější než bezdrátové, ovšem 

jejich instalace je mnohem náročnější (a tím i dražší). Drátové systémy se doporučují do 

novostaveb, kdy lze dráty k EZS instalovat současně s klasickou elektroinstalací. Další 

výhodou drátových systémů je to, že čidla ani ostatní komponenty nepotřebují vlastní zdroj 

napájení, jsou totiž napájeny centrálně ze zdroje v ústředně EZS (případně jiného 

centrálního záložního zdroje). Drátové systémy nelze rušit pomocí elektronických rušiček, 

ovšem může dojít k poškození kabelů a nutnosti následné opravy. 

Bezdrátové systémy se pyšní jednoduchou a rychlou instalací. Oproti drátovým je 

ovšem jejich pořízení finančně nákladnější. Pokud se podíváme na vývoj v oblasti EZS, 

některé firmy dnes již upustily od výroby drátových systémů a soustředí se pouze na 

systémy bezdrátové. Jednou z těchto firem je například český Jablotron. Díky perfektnímu 

vývoji a provedení čidel, se mnohem méně často setkáváme s rušením čidel, ztrátou 

signálu a podobných problémů s přenosovým signálem. Kvalita baterií a nižší spotřeba 



Pavel Jánský: Opatření pro zamezení vstupu 

13 

2015 

čidel umožňují výměnu baterií až po 2 až 3 letech. Jsou však stále instalace, kde 

bezdrátová čidla nemůžeme použít (různé provozy, které mají stěny s kovovými 

výztužemi, plechy, podzemní prostory apod.).  

Nyní si představíme komponenty EZS v podrobné tabulce i se schematickou 

značkou dle ČSN 50131. Tyto schematické značky se využívají zejména v projektové 

dokumentaci, blokových schématech, provozní dokumentaci apod. 

Tabulka 3 - Schematické značky EZS[2] 
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3.1 Ústředna EZS 

Ústředna EZS je řídícím prvkem celého zabezpečovacího systému. Na ústředně 

závisí téměř veškerý další postup při návrhu a montáži EZS. Za prvé si musíme zvolit, zda 

chceme systém drátový, bezdrátový nebo kombinovaný. Dále podle počtu použitých čidel 

zvolíme ústřednu s daným počtem drátových vstupů nebo bezdrátových zón. Dalším velice 

důležitým kritériem k volbě ústředny je typ výstupu, který požadujeme. Výstup může být 

buď akustický (a optický) nebo můžeme informace o poplachu přenášet pomocí různých 

protokolů uživateli nebo přímo bezpečnostní službě na PCO (pult centrální ochrany). 

Přenos signálu se může realizovat prostřednictvím telefonní linky, internetu přes LAN 

komunikátor, GSM či GPRS komunikátorem nebo přímo specializovanými vysílači s 

vlastní frekvencí (420 – 470 MHz). V dnešní době mají ústředny mnoho dalších funkcí a 

možností nastavení. Díky programovatelným vstupům a výstupům můžeme použít EZS 

například k detekci požáru, ovládat garážová vrata apod. Pokud je budova zakódována, 

můžeme nechat v určitých intervalech rozsvěcet světla a budit tím dojem, že dům není 

prázdný. Také můžeme systém EZS propojit se systémem vytápění. Pomocí GSM modulu 

můžeme na dálku přes mobilní telefon nebo internet kontrolovat systém nebo jej ovládat 

(lze například napsat ovládací SMS systému a tím přes výstupní modul - bezdrátové relé 

spustit například topení). Funkce systémů, jejich rozšiřování a kombinace jsou v podstatě 

neomezené. 

3.2 PIR čidla 

V běžné praxi jsou používána pro vnitřní prostorovou ochranu převážně pasivní 

infračervená čidla (PIR čidla), pro plášťovou ochranu převážně magnetické kontakty nebo 

detektory tříštění skla. Instalace jednotlivých druhů čidel má vždy svoje pravidla, kterými 

by se měl dobrý projektant i montér zabezpečovacích systémů řídit. Vezmeme si nyní 

klasické PIR čidlo pro hlídání prostoru a uveďme si na něm některé zásady. Pasivní 

infračervené čidlo budeme používat i v návrhu zabezpečovacího systému v další části této 

práce a proto se jej nyní přiblížíme. 
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Obr. 6 - Princip PIR čidla  [11] 

Princip PIR čidel je založen na pyroelektrickém efektu a zachycování změn 

vyzařování v infračerveném pásmu elektromagnetického vlnění. Každý objekt, který má 

teplotu mezi -273 až 560 stupni Celsia, vyzařuje právě infračervené vlnění. Vlnová délka 

tohoto vlnění je závislá na teplotě tělesa. Pyroelektrický jev znamená, že se pyroelektrický 

materiál vlivem teploty deformuje, čímž generuje slabý elektrický signál [11].  

Obraz přichází na pyroelektrický prvek přes čočku, která nám rozděluje snímaný 

prostor to tzv. detekčních zón. Počet detekčních zón je dán počtem segmentů předsazeného 

optického členu. Fresnelovy čočky mohou mít různý počet segmentů a různé druhy tvarů a 

to vše v závislosti na tom, jaký prostor chceme čidlem pokrývat. Vezmeme si za příklad 

klasické čidlo firmy Jablotron JA 80P od české firmy Jablotron. Toto bezdrátové čidlo má 

klasickou Fresnelovu čočku, která nám rozděluje monitorovaný prostor do 11 

horizontálních a 3 vertikálních vrstev, což znamená vcelku 33 detekčních zón. Poplach 

nastane tehdy, když se těleso vyzařující daný typ záření, pohne z jedné detekční zóny do 

jiné. Jak je z rozdělení zón patrné, čidlo bychom měli instalovat tak, aby se příkladný 

pachatel pohyboval kolem čidla, nikoliv přímo k němu. V praxi se můžeme setkat i 

s jinými druhy čoček, které jsou například určeny do dlouhých chodeb nebo jsou jednotlivé 

vrstvy nastaveny tak, že ignorují drobná zvířata (psy, kočky). 
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Obr. 7 - Klasická čočka  [12] 

 

 

Obr. 8 - Čočka "zvířecí"  [12] 

 

Princip dalšího používaného čidla – magnetického – je jednoduchý. Instaluje se na 

vstupní otvory objektu tak, že jedna část čidla obsahující elektroniku a jazýčkové relé se 

umístí na pevnou část (rám dveří, oken) a druhá část – magnet – se umístí na pohyblivou 

část (okno, dveře). V případě otevření okna či dveří dojde k rozpojení kontaktů 

jazýčkového relé a čidlo vyšle ústředně informaci o změně stavu. 

Než přistoupíme k další části bakalářské práce, řekněme si ještě několik 

technických informací ke komponentům, které v závěru práce využijeme pro návrh 

zabezpečení objektu. Návrh bude proveden na konkrétní komponenty od firmy Jablotron. 

Výrobky firmy Jablotron řady 100 komunikují na frekvenci 868,1 MHz a pro představu 

dosah jednotlivých čidel je až 300 metrů na přímou viditelnost, vlivem průchodu signálu 

přes zdi a ostatní překážky se vzdálenost samozřejmě snižuje. Doporučená výška instalace 

PIR čidel je 2,5m nad zemí, úhel detekce je 110 stupňů a vzdálenost pokrytí 12 m. 

Vzdálenost použitím chodbové čočky se dá zvýšit až na 25 metrů, ale úhel pokrytí klesá 

[6]. 
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4 Návrh zabezpečení lomu 

4.1 Určení prostoru 

Uvedeme si nyní příklad a způsoby zabezpečení lomu a rovněž přidružené 

administrativní budovy. Chtěl jsem navrhnout zabezpečení skutečného lomu, bohužel jsem 

nesehnal konkrétní informace a situaci k žádnému lomu v provozu, protože provozovatelé 

nechtěli informace o zabezpečení sdělovat. Je to naprosto pochopitelné. Jednou z hlavních 

zásad správného zabezpečení je to, že informace o systému, umístění a kvalitě 

zabezpečovacího zařízení zůstanou neodhaleny. 

Pro vlastní návrh jsem byl tedy nucen použít smyšlený lom, pro který vymyslím 

jméno Jindřichův lom. V tomto lomu se těží znělec pomocí trhacích prací a následně je 

upravován pomocí drtiče. V prostoru lomu se nachází dobývací a dopravní technologie a 

jsou zde rovněž skladovány výbušniny pro rozpojování. Zabránit vstupu nepovolaným 

osobám je nutné z důvodů bezpečnostních, aby nebyl nikdo zraněn při pohybu po lomu a 

dále samozřejmě i ekonomických, protože v prostoru lomu jsou finančně nákladná 

zařízení, která chceme chránit před poškozením nebo odcizením. Mým úkolem nyní bude 

navrhnout zabezpečení pro zamezení vstupu do prostoru lomu a vyhodnocení jednotlivých 

návrhů. 

Na obrázku níže vidíme schéma Jindřichova lomu. Kromě vyznačení dobývacího 

prostoru a jednotlivých stěn těžebních řezů, jsem vyznačil po obvodu lomu ohraničení 

plotem. V hlídaném prostoru se nachází i administrativní budova a sklad výbušnin, pro 

které navrhnu další samostatné zabezpečení. 
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Obr. 9 - Jindřichův lom - provozní důlní mapa  
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4.2 Návrhy zabezpečení 

4.2.1 Mechanické zabezpečení a ostraha 

Prvním způsobem, který je běžný pro většinu dnešních podobných prostorů, je 

oplocení areálu lomu v kombinaci s následnou nepřetržitou fyzickou ostrahou. 

Cílem fyzické ostrahy je periodická kontrola prostoru lomu a zajištění případného 

narušitele do příjezdu Policie ČR. Fyzická ostraha má výhodu v tom, že může provádět i 

jiné činnosti související s provozem lomu, jako například kontrola elektrického vedení, 

zabezpečení strojů, kontrola odvodňovacích technologií apod. Může tak občas zamezit 

poškození majetku vlivem klimatických či jiných nenadálých událostí. 

V mnoha ohledech je tento způsob nejlépe realizovatelný, ovšem skýtá v porovnání 

s modernějšími systémy jistá rizika. Tím asi nejvyšším je možnost selhání lidského faktoru 

ostrahy a poměrně vysoká finanční náročnost na provoz ostrahy.  

Vypočtěme nyní vstupní investice. Uvažujeme-li Jindřichův lom, který má obvod 

420 m, pak vstupní investice do obvodového plotu činí dle kalkulátoru (http://kalkulator.e-

pletivo.cz) asi 81.000 Kč s tím, že se jedná o 200 cm vysoký plot z poplastovaného drátu o 

průměru 2,7 mm s jednou řadou ostnatého drátu na vrchní straně plotu.  

Finanční náklady na fyzickou ostrahu jsou závislé na více faktorech. Pohybují se 

zhruba kolem 70.000 Kč měsíčně za nepřetržitý fyzický dozor, ale mohou se vyšplhat i 

výše a to v závislosti na požadavcích na ostrahu (služební pes, požadovaná odbornost, 

vybavení ostrahy, kvalita služeb) a na provozních podmínkách a zajištění zázemí pro 

ostrahu (vytápění, energie). V této bakalářské práci uvažuji samozřejmě legální způsob 

zajištění, byť v praxi se lze setkat s postupy na hraně zákona či úplně nezákonnými. Jedná 

se především o zaměstnávání osob „na černo“, nevyplácení příplatků či přesčasů, 

zaměstnávání invalidních důchodců apod. O žádné z těchto pofiderních variant 

samozřejmě neuvažujeme a najmeme regulérní bezpečnostní agenturu s dobrými 

referencemi, kvalitním vybavením a spolehlivými lidmi. Počítejme tedy pro námi zvolený 

lom s částkou 100.000 Kč měsíčně. Tuto částku zaplatíme za jednočlennou nepřetržitou 

ostrahu, která prošla výcvikem, v doprovodu služebního psa. 
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4.2.2 Perimetrický systém 

Další možností je použití perimetrického detekčního systému. Jedním z těchto 

systémů vyrábí a nabízí česká firma Sieza [5]. V této práci použiji právě výrobky a 

systémy firmy Sieza a to z toho důvodu, že se jedná o českou firmu, která vyniká výrobky 

světové úrovně.  Děkuji tímto firmě Sieza za poskytnuté materiály a informace. 

Perimetrický detekční systém detekuje vibrace oplocení, které jsou způsobeny 

pokusy o jeho překonání pomocí přelezení, přestříhání nebo nadzvednutí. Senzory, které 

jsou po určitých vzdálenostech (jeden senzor na jeden plotový dílec) upevněny na 

obvodovém plotu, jsou spojeny s vyhodnocovací jednotkou, která má za úkol přijímat 

informace z čidel a vyhodnocovat je dle funkce diferenční logiky. V závislosti na otřesech 

jednotlivých čidel má být schopna vyhodnocovací jednotka určit, zda se jedná o narušení 

nežádoucí osobou nebo o falešný poplach vzniklý vlivem klimatických podmínek (vítr, 

sníh, déšť).  

 

  

Obr. 10 – Plot osazený čidly Peridect [13] 
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Na obrázku níže si můžeme prohlédnout základní části systému Peridect vyráběný 

firmou Sieza a jeho zapojení [14]. PDS jsou snímače připevněné na plotových dílcích a 

spojené s PVJ – vyhodnocovací jednotkou. V systému můžeme vidět i další doplňky jako 

je PIO, což je universální modul, který lze použít pro připojení vstupů i výstupů. Můžeme 

tak zařídit, že v případě vyhodnocení poplachu se rozsvítí světla, spustí zvukový signál 

nebo se zapnou kamerové systémy. Na vstup modulu PIO můžeme zapojovat další 

snímače, jako jsou magnetické kontakty, PIR čidla apod. Po vyhodnocení situace 

v jednotce PVJ předáme informace dále, v případě ochrany lomu na pult centrální ochrany 

(PCO) určené bezpečnostní agentury. 

 

 

Obr. 11 - Systém Peridect - základní části  [14] 

 

Systém Peridect má několik deklarovaných výhod. Pro nás důležitou vlastností, je 

schopnost přesné detekce místa narušení. Pokud kombinujeme tento systémy s fyzickou 

ostrahou nebo kamerovým systémem, můžeme zasáhnout fyzicky (respektive zkontrolovat 
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pomocí kamery) přesné místo narušení. Dalšími výhodami jsou snadná instalace a servis, 

dlouhá životnost, velice nízký počet falešných poplachů.  

Nyní se podívejme, jak bychom mohli zabezpečit pomocí systému Peridect prostor 

výše uvedeného lomu. Nejprve se musí postavit plot. Budu pro jednoduchost uvažovat 

stejnou cenu jako v prvním případě, kdy byla cena plotu i s příslušenstvím 81.000 Kč. 

Tyče plotu jsou od sebe vzdáleny 2,5 m, což znamená, že na každé pole dlouhé 2,5m 

musíme instalovat jedno čidlo Peridect. Vychází nám 168 čidel. Cena jednoho čidla 

PERIDECT-PDS/S/NO/26 je 1174 Kč, takže cena za všechna čidla je 197.232 Kč. K tomu 

musíme připočíst cenu 60.000 Kč za vyhodnocovací jednotku PERIDECT-PVJ a další 

příslušenství (převodník GNOME232, kabeláž, ostatní drobný materiál) v souhrnné ceně 

asi 10.000 Kč. Celková cena perimetrického systému od firmy Sieza nám vychází zhruba 

na 270.000 Kč. 

Perimetrický systém musíme následně kombinovat s některými dalšími opatřeními. 

Pokud máme v prostoru stálou fyzickou ostrahu, bude na stanovišti ostrahy výstup 

z vyhodnocovací jednotky v podobě programu na monitoru počítače. Ostraha získá 

prostředek, kterým dokáže vždy a přesně určit, v jakém místě obvodového oplocení došlo 

k narušení a může právě v tom místě zasáhnout.  

      Další možností je připojení perimetrického systému na pult centrální ochrany, 

jehož obsluha by sledovala náš výstup z vyhodnocovací jednotky a v případě poplachu by 

vyslala zásahové vozidlo do prostoru lomu. Cena za takovéto sledování je samozřejmě 

mnohem nižší než nepřetržitá fyzická ostraha. Určuje se v závislosti na vzdálenosti 

výjezdového místa bezpečnostní agentury od lomu, přístupnosti střeženého místa, počtu 

kontrolních výjezdů, počtu planých poplachů, kvalitě bezpečnostní agentury a dalších 

mnoha faktorech.  

Třetí možností kombinace perimetrického systému je přidání kamer. Kamery 

mohou sledovat stanovený prostor a v případě, že systém Peridect zaznamená poplach, 

můžeme pomocí kamer zkontrolovat přesné místo narušení a určit, zda jde skutečně o 

narušení nežádoucí osobou nebo je to pouze planý poplach. V tomto případě lze použít 

méně kvalitní analogové kamery s nižším rozlišením, jelikož nám složí pouze k hrubé 

orientaci a kontrole perimetru lomu.  
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Určitě nesmíme zapomenout na noční režim. Možností máme opět několik. 

Můžeme použít kamery s IR přisvícením, které ovšem nefungují na příliš velkou 

vzdálenost. Další alternativou je použití analogových kamer s fotonásobiči, které nám 

několikanásobně zesilují zbytkové světlo a mohou tak při částečném osvícení zajistit dobrý 

přehled o situaci. Další možností je použití osvětlení, a to buď trvalého či spínaného. 

Trvalé osvětlení obvodu lomu by bylo jistě neekonomické i neekologické a proto bych 

v tomto případě volil přísvit světel v závislosti na vyvolaném poplachu. Systém Peridect 

dokáže ostatně pomocí modulů spínat externí zařízení, což mohou být například 

halogenová světla. Po 30 metrech nainstalujeme halogenová světla, která se nám rozsvítí 

pouze tehdy, pokud perimetrický systém vyhodnotí poplach. Následně můžeme kamerou 

zkontrolovat místo narušení a potvrdit, jestli se jedná o skutečnou hrozbu. V dnešní době 

můžeme použít LED diodová halogenová světla, která jsou velice výkonná, mají malou 

spotřebu elektrické energie a nejsou náchylná na poškození jako klasické halogeny 

s žárovkou nebo výbojkou. 

4.2.3 Kamerový systém 

V této kapitole bych rád stručně pohovořil o kamerových systémech a jejich využití. 

Kamerové systémy lze v dnešní době použít jako naprosto autonomní celky. Místo 

informací, které například získáváme z perimetrického systému, můžeme použít přímo 

informace snímané kamerou a následně je vyhodnocovat. Nutno podotknout, že takové 

systémy jsou finančně poměrně nákladné. Je proto vždy nutné zvolit v závislostech na 

druhu instalace a požadavcích investora přijatelnou a efektivní variantu. 

 Hned v úvodu chci poznamenat, že problematika kamerových systémů je náročná a 

rozsahem této práce jí nemůžu ani zdaleka pojmout. Kamerové systémy jdou stále kupředu 

a je možno je kombinovat například s nočním viděním nebo termovizí, čímž vznikají 

daleko širší možnosti aplikace kamerového systému.  

Pokud chceme zvolit variantu autonomního kamerového systému, pak si musíme 

vybrat kvalitnější kameru s lepším CCD čipem. Pro potřeby kamerového systému lomu 

jsem navrhl využít kamery s rozlišením 540 TVR (počet TV řádek snímacího čipu) do 

venkovního prostředí. Princip ochrany pomocí kamer je následující. Do hlídaného prostoru 

umístíme kamery tak, abychom snímali celý obvod perimetru. V našem prostoru by mohlo 
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stačit na pokrytí perimetru 8-10 kamer, záleží hodně na zvlnění terénu, přítomné vegetaci a 

především na kvalitě a rozlišení samotných kamer. Všechny kamery spojíme s centrální 

jednotkou, kterou bývá většinou bezpečnostní digitální videorekordér. Funkce toho 

videorekordéru musí být v souladu s počtem instalovaných kamer, požadovanou délkou 

záznamu a především s požadavky na zabezpečení prostoru ze strany investora (zda se 

jedná o bezobslužný provoz, provoz s dočasnou obsluhou nebo provoz s trvalou obsluhou). 

Samostatné kamerové systémy fungují na principu změny parametrů snímaného 

obrazu. Vysvětleme si to na obrázku níže. Při zajištění objektu se spustí automatické 

kamerové hlídání. Pomocí videorekordéru jsme si nastavili zóny, kde chceme hlídat změnu 

snímaného obrazu. Pokud se tedy objeví v hlídaném prostoru (žluté čtverce) osoba, systém 

zaznamená změnu a vyhlásí poplach. Pokud nastane změna mimo označenou plochu, nic 

se neděje a systém poplach nevyvolá. Kromě hlídaného prostoru (plochy) lze nastavit 

mnoho dalších parametrů (potřebná velikost změny, časové zpoždění, znecitlivění proti 

planým poplachům a mnoho dalšího). 

 

 

Obr. 12 - Snímání prostoru  kamerou 
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4.3 Zabezpečení administrativní budovy 

Perimetr našeho hypotetického Jindřichova lomu jsme vyřešili v předcházejících 

kapitolách. Nyní se blíže podívejme na administrativní budovu. Budeme uvažovat, že se 

jedná o sídlo celé firmy, takže bude nutné provést další ochranu budovy. Uvnitř objektu se 

nachází vybavení kanceláří (počítače, tiskárny) a další zařízení (měřicí přístroje, 

komunikační zařízení apod.). Rovněž je v budově archív, ve kterém jsou uloženy 

dokumenty důležitého charakteru. 

Pro budovu jsem navrhl klasický elektronický zabezpečovací systém a použil jsem 

komponenty firmy Jablotron. Jedná se o českou firmu, která působí na trhu již od roku 

1990 a vyvíjí vlastní výrobky na velmi vysoké úrovni, které jsou známy ve velké části 

světa. Firma rovněž vyniká svou technickou podporou a vstřícným postojem k podpoře 

zákazníků a především škol a dalších neziskových či příspěvkových organizací.  

Při návrhu použiji převážně pasivní infračervená čidla označená JA-180P, 

magnetické kontakty JA-150M pro plášťovou ochranu a na důležitá místa instaluji i 

kouřová a tepelná čidla JA-150ST. Jádro systému bude představovat ústředna JA-101 KR 

s GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým modulem. Tato ústředna nám zajistí spojení 

s pultem centrální ochrany a neustálé sledování objektu. Ovládání systému bude možné 

z klávesnice umístěné ve vstupní hale.  

Mozek systému – ústřednu JA-101 KR – jsem umístil do malé místnosti bez oken, 

která se nachází vedle archívu. Ústřednu je vždy nutné umísťovat skrytě do nepřístupných 

prostor, aby se k ní pachatel nemohl v krátké době dostat. V místnosti s ústřednou je 

nainstalováno čidlo (1) a rovněž záložní zdroj. PIR čidlo (2) střeží případné narušení 

archívu a je zde rovněž instalován detektor kouře a teploty JA-150ST, pro případ, že by 

v archívu vznikl požár. PIR čidla (3 a 4) hlídají prostor vstupní haly. Na hlavních i zadních 

dveřích jsou nainstalovány magnetické kontakty (M1 a M2), které zareagují okamžitě, 

jakmile se dveře otevřou.  

Příchodové i odchodové zpoždění nastavíme na 30 sekund, to je dostatečný čas, aby 

uživatel stihl dojít ke klávesnici a zadat přístupový kód. PIR čidla jsou umístěna téměř do 

všech místností, pouze v kuchyňce a v zasedací místnosti jsme čidla neinstalovali, protože 

zde nejsou žádné cenné předměty ani důležité dokumenty. V případě, že by se pachatel 
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chtěl dostat přes tyto dvě místnosti, zachytí jej čidlo (5), které je umístěno v chodbě a je 

opatřeno chodbovou čočkou pro delší dosah (až 25 m). Čidla kouře a teploty jsou kromě 

archívu umístěna i ve vstupní hale, kanceláři vedoucího obchodu a kanceláři závodního 

lomu. Na budově jsou zvenku nainstalovány dvě magnetoelektrické sirény, aby upozornily 

akusticky ostrahu nebo zaměstnance lomu v případě narušení objektu. Uvnitř budovy jsou 

umístěny dvě piezo sirény, které mají za úkol prostřednictvím hlasitého a vysokého signálu 

rušit a znervózňovat případného narušitele. 

V systému musíme nastavit zpožděné zóny. To jsou ta čidla, která zachytí uživatele 

při vstupu do budovy a nechají mu určitý čas na zadání uživatelského kódu na klávesnici. 

Do zpožděné zóny musíme nastavit čidla magnetická (M1 a M2) a čidla ve vstupní hale (3 

a 4). U čidla (5) se domluvíme s uživatelem, jestli jej chce dát do zpožděné zóny. Pokud se 

budou zavírat dveře mezi vstupní halou a chodbou, pak čidlo (5) do zpožděné zóny dávat 

nemusíme. 

Po instalaci zadáme podle požadavků investora příslušný počet přístupových kódů. 

Podle těchto kódů bude vždy možné zjistit, kdo a kdy budovu zajistil či odjistil. Uživatele 

podrobně seznámíme s rozmístěním systému i jeho ovládáním. Důrazně upozorníme, že 

veškeré informace o rozmístění čidel, nastavení přístupových kódů a časů, nastavení 

poplachové smyčky či typu komunikace jsou přísně tajné a měly by zůstat neodhaleny. 

Pokud by totiž případný pachatel znal nastavení a rozmístění systému a jeho komponent, 

bylo by pro něj mnohem snadnější systém překonat.  
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Obr. 13 - Administrativní budova - návrh EZS  

Obr. 14 - Značky použitých komponent EZS  
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Na závěr provedeme výpočet finančních nákladů na instalaci. Při navrhované 

instalaci bylo použito 10 ks čidla JA-180P (1.544 Kč), 2 ks magnetického čidla JA-150M 

(1.054 Kč), 4 ks čidla JA-150ST (1.213 Kč), ústředna JA-101KR (10.340 Kč), klávesnice 

JA-113E (1.670 Kč), 2 ks venkovní sirény JA-111A (1.702 Kč) a 2 ks vnitřní sirény JA-

110A (557 Kč). Celkem za použité komponenty zaplatí investor 40.000 Kč. Práci odhaduji 

maximálně na 12.000 Kč, takže celková cena činí asi 52.000 Kč za zabezpečení celé 

administrativní budovy. Jsou přidána i požární čidla, takže objekt je částečně zajištěn proti 

požáru. Výstup ze systému může být buď přímo na PCO nebo pouze na stanovené 

uživatele (zaměstnance lomu). 

 

Tabulka 4 - Rozpis a cena prvků EZS administrativní budova 

 

Název Počet Cena za kus (Kč) Cena celkem (Kč) 

JA-180P 10 1544 15440 

JA-150M 2 1054 2108 

JA-150ST 4 1213 4852 

JA-101KR 1 10340 10340 

JA-113E 1 1670 1670 

JA-111A 2 1702 3404 

JA-110A 2 557 1114 

Ostatní materiál 1 1072 1072 

Cena za montáž 1 12000 12000 

CELKEM --- --- 52000 
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit různé druhy systémů zabezpečení a prakticky 

zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Do námi navrhovaného systému (zabezpečení lomu i 

zabezpečení administrativní budovy) v praxi vstupuje mnoho dalších proměnných hodnot, 

ať již se jedná o specifické místní podmínky nebo požadavky a finanční možnosti 

investora. Při montáži se můžeme setkat s neočekávanými problémy, které musíme vždy 

ke spokojenosti majitele vyřešit (staré elektrické instalace, překážející nábytek či jiné 

předměty, omezující provozní podmínky daného provozu apod.). 

Po námi navržených možnostech je vždy tím, kdo vybírá a schvaluje výslednou 

variantu investor. My mu můžeme nabídnout pouze odborný pohled na věc a ukázat mu 

klady a zápory jednotlivých řešení. 

V našem konkrétním případě bych osobně vybral variantu stálé fyzické ostrahy v 

kombinaci s perimetrickým systémem instalovaným na obvodovém oplocení. Fyzickou 

ostrahu bych pověřil nejen sledováním výstupu z perimetrického systému, ale stanovil 

bych i krátké periodické pochůzky, při kterých by byla prováděna i kontrola stavu lomu a 

zařízení v něm. Pokud by nastala nenadálá situace, obsluha by mohla reagovat a zamezit 

tak vzniku dalších škod. V průběhu pracovního dne by ostraha plnila funkci vrátného. 

Stanoviště fyzické ostrahy by bylo mimo administrativní budovu v objektu vrátnice. 

V administrativní budově bych instaloval elektronický zabezpečovací systém dle návrhu 

v této bakalářské práci. 

 

Tabulka 5 - Rozpočet zabezpečení lomu  

Položka Cena 

EZS v administrativní budově 52.000 Kč 

Oplocení lomu 81.000 Kč 

Perimetrický systém 270.000 Kč 

CELKEM 403.000 Kč 
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