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Příloha č. 1  Seznam vodárenských nádrží dle vyhlášky 137/1999 Sb. 
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Příloha č. 2  Ostraha objektů státního podniku Povodí Odry 

 

Úvodní ustanovení 

 

1. Účelem této  směrnice  je  vytvoření  jednotných  zásad a postupů pro provádění  

ostrahy objektů státního podniku Povodí Odry ( dále s.p. ). 

   

2. Za ochranu majetku s.p. Povodí Odry odpovídá generální ředitel , který deleguje 

pravomoci a odpovědnost na ředitele závodů pro objekty závodů. 

 

3. Organizace ostrahy majetku s.p. : 

 

a) Referát vnitřního auditu a bezpečnosti,  ( dále VAB ) správy státního podniku 

Povodí Odry metodicky řídí a provádí dohled na dodržování bezpečnosti a ostrahy 

majetku státního podniku. 

 

b) Na závodech tyto úkoly zajišťují ředitelé závodů. 

 

c) Za plnění úkolů odpovídají výše uvedení pracovníci generálnímu řediteli a 

ředitelům závodů. 

 

d) Generální ředitel a ředitelé závodů určují způsob a rozsah ostrahy a ochrany 

majetku na návrh referátu VAB na správě s.p. a závodech.       

 

4. Výklad základních pojmů. 

 

Objektem se rozumí samostatné budovy a stavby nebo soubor budov, staveb a prostorů           

(  pozemků ) územně ohraničených. Do objektu se organizačně soustřeďuje ostraha majetku 

státního podniku.  

Režimová opatření tvoří soubor povinností a oprávnění v ostraze majetku s.p., stanovených 

pro osoby v objektu nebo pro osoby přepravující majetek mimo objekt. Mezi tato opatření 

patří : 

 

a) vstupní a výstupní režim osob, dopravních prostředků, předmětů a materiálu ; 

b) režim pohybu pracovníků v objektu ; 

c) materiálový a expediční režim ; 

d) provozní režim, režim přepravy peněžní hotovosti ; 

e) klíčový režim pro označení, vydávání a odevzdávání klíčů ; 

f) provozní režim systému zabezpečovací techniky ( EZS, EPS, kamerový systém) ; 

g) provádění fyzické ostrahy. 

 

Jednotlivé způsoby ostrahy se obvykle navzájem kombinují a doplňují. 

 

Mechanické zábranné prostředky jsou opatření vytvořená systémem zábran, jejichž překonání 

vyžaduje určitý čas, použití nástrojů a prostředků, zručnost pachatele apod. Patří sem oplocení 

objektů, zamřížování možných vstupů, uzamykací systémy, trezory, plechové skříně a další 

tzn. uschovací místa na ochranu peněžní hotovosti, drahých kovů, zbraní, utajovaných 

písemností atd. 
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Zabezpečovací technikou se rozumí elektrická zabezpečovací signalizace ( EZS ), elektrická 

požární signalizace ( EPS ), a průmyslová televize ( PTV ), které pomocí snímačů 

vyhodnocovacích zařízení signalizují nebezpečné situace. 

 

Fyzickou ostrahou se rozumí bezprostřední střežení objektů, prostoru, věcí a zájmů fyzickými 

osobami, v podmínkách našeho státního podniku hlídači a vrátnými, event. dalšími osobami 

dočasně pověřenými. 

 

Vykonavatelem správy se rozumí každý liniový vedoucí pracovník, pověřený komplexním 

řízením svěřeného úseku a odpovědností za provoz pracoviště, jeho výsledky, svěřený 

majetek a pod.   

 

I. Organizace ostrahy majetku 

 

5. Komplexní zabezpečení ostrahy majetku na správě s.p. je zajišťováno odborem 

hospodářské správy, který je rovněž pověřen metodickým a odborným dozorem 

smluvně zajištěné ostrahy dle směrnice pro výkon ostrahy objektů, jež je včetně 

režimových opatření nedílnou součástí smlouvy o ostraze objektů správy s.p. 

V souladu s ustanovením zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky 

je objekt správy společnosti uveden v seznamu zabezpečených objektů za stavu 

ohrožení státu a válečného stavu a z toho pohledu je zabezpečen. 

 

6. Referát VAB plní zejména tyto úkoly : 

- podílí se na přípravě režimových opatření ostrahy jednotlivých objektů správy s.p.  

- sleduje vývoj zabezpečovací techniky ; 

- poskytuje odbornou pomoc závodům s.p.  při zpracování návrhů zásad ostrahy 

jednotlivých objektů – režimových opatření ; 

- vyžaduje spolupráci vedoucích pracovníků, zejména vykonavatelů správy při 

zdokonalování ostrahy a kontrolách ; 

- kontroluje zabezpečení a provádění ostrahy v rámci celého s.p. a 

provozuschopnost zabezpečovací techniky a mechanických zábranných 

prostředků. 

 

7. Všichni vedoucí pracovníci – vykonavatelé správy v činnosti ostrahy zejména : 

- navrhují režimová opatření ostrahy objektů, které spravují jako vykonavatelé    

správy, event. spolupracují na tvorbě návrhu režimových opatření ; 

- zabezpečují úkoly stanovené v režimových opatřeních ostrahy objektů ;  

- vedou podřízené pracovníky k dodržování zásad režimových opatření ostrahy 

objektů, z  nedodržování zásad režimových opatření vyvozují závěry, včetně 

finančních postihů, kázeňských trestů až po případné rozvázání pracovního 

- poměru na základě hrubého porušení pracovní kázně dle § 55 odst. 1 písm.b 

zákoníku práce. Proškolení o režimových opatřeních příslušného objektu provádí 

1 krát ročně v souběžnosti se školením BP a PO, účast je povinná, stvrzená 

prezenční listinou. Podobně se postupuje při nástupu nového zaměstnance na 

pracoviště ;  

- vedou podřízené pracovníky k dodržování zásad režimových opatření ostrahy 

objektů, z nedodržování zásad režimových opatření vyvozují závěry, včetně 

finančních postihů ; 

- hlásí místně příslušnému obvodnímu oddělení policie případy závažného porušení 

režimových opatření, charakteru trestního činu nebo přečinu ; 
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- hlásí všechna porušení režimových opatření telefonicky oddělení VAB správy s.p. 

a  závodů. Závažné případy oznámí oddělení VAB správy s.p. dodatečně i 

písemně ; 

- kontrolují pravidelně neporušenost mechanických zábranných prostředků apod.  

- kontrolují pravidelně dodržování režimových opatření svěřených objektů. 

 

8. Každý pracovník s.p. je povinen : 

- chránit majetek s.p. před poškozením, zničením nebo zneužitím ; 

- počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, na majetku, ani  

k neoprávněnému majetkovému prospěchu na úkor podniku ; 

- plnit úkoly uložené nadřízeným vedoucím pracovníkem, event. dalšími 

oprávněnými pracovníky v ostraze majetku ; 

- dodržovat stanovená režimová opatření s.p. 

 

III. Režimová opatření 
 

9. Režimová opatření zahrnují podle místních podmínek a způsobu ostrahy      

jednotlivých objektů  s.p. organizaci vstupu a výstupu z objektů a to : 

- vstupy do objektu s.p. jsou povoleny pouze zaměstnancům s.p., kteří jsou povinni 

na požádání předložit průkaz pověřené osobě ; 

- vstup zaměstnanců správy s.p. do budovy správy je povolen pouze v pružné 

pracovní době 6.00 – 18.00 hod., jinak pouze s písemným povolením ved. úseku 

nebo jeho zástupcem. Pracovníci vodohospodářského dispečinku, jehož provoz je 

nepřetržitý, vstupují do objektu dle určených směn ; 

- vstup do střežených objektů mimo pracovní dobu mají povolen : 

- vedoucí úseků 

- zaměstnanci hospodářské správy 

- zaměstnanci údržby 

- technik BOZ a PO 

- pracovníci státního odborného dozoru např. IBP, Policie ČR, Hasičský záchranný 

sbor, Hygienická služba a pod. po předložení služebního průkazu ; 

 

- do střežených objektů dále vstupují zaměstnanci cizích firem jež jsou v objektech 

v pronájmu. Seznam firem a číselné označení kanceláří, v nichž sídlí tyto firmy, je 

umístěn na vrátnici. 

- vstup cizím osobám do objektu se omezuje na pracovní jednání. Pokud to 

charakter služebního jednání dovolí, uskutečňuje se za účasti odborného 

pracovníka s.p. v místnosti určené vedoucím ( útvaru, provozu, střediska, a pod. ). 

O vstupu cizích osob do objektu mají povinnost vést pracovníci ostrahy písemnou 

evidenci ( kniha příchodů a odchodů ) ; 

- pracovníci ostrahy nebo další určené osoby ( v pracovní době ) provádějí 

v oplocených objektech pravidelnou kontrolu přijíždějících a odjíždějících  

- vozidel, jejich nákladů a příslušných dokladů ( stanoví se konkrétně v režimových 

opatřeních objektů a zařízení ) ; 

- hromadné návštěvy a exkurze v objektech a zařízeních s.p. je možno uskutečnit na 

základě souhlasu gen. ředitele, ředitelů závodů ; 

- stanovení dalších omezení vstupu cizích osob nebo i pracovníků na pracoviště se 

zpřísněným režimem je provedeno např. označením „Nepovolaným osobám vstup 

zakázán“. 
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10.  Režimová opatření řeší v materiálovém a expedičním režimu zejména : 

- předměty, materiál a jiné věci přenášené ( převážené ) přes stanoviště   pracovníků 

ostrahy podléhají její kontrole dle směrnic pro výkon ostrahy objektů, jež jsou 

součástí smluv se střežícími agenturami. 

- na všech pracovištích Povodí Odry, státní podnik je zaměstnancům přísně 

zakázáno nosit střelné zbraně a střelivo uvedené v § 3 a § 4 zákona 288/1995 Sb., 

jakož i zbraně jiné ( např. sečné, bodné, chemické, biologické a další ), pokud 

nebyly poskytnuty zaměstnavatelem po řádném proškolení k výkonu pracovních 

povinností. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení pracovní 

kázně dle § 55 odst.1 písm. b zákoníku práce. 

 

Nedílnou součástí režimových opatření je režim zabezpečování plynulosti a bezpečnosti 

provozu a činnost při mimořádných událostech, zejména :   

- soustava opatření v objektech sloužících k zabezpečení provozu ( turbíny, odběr 

na zařízení spodní výpusti, jezová zařízení, a jiná vodohospodářská a výrobní 

zařízení ) ; 

- soustava opatření mimopracovní dobu, dny pracovního klidu k řešení 

mimořádných událostí, včetně vyrozumění zodpovědných nebo pověřených 

pracovníků ; 

- postupy pro řešení mimořádných událostí, které se na objektu mohou vyskytnout ( 

požár, porucha, neoprávněné vniknutí do objektu, živelná pohroma a jiné ). 

 

 

Součástí režimových opatření ochrany objektu je klíčový režim, který obsahuje   

zejména  : 

- všechny klíče od vchodů, vrat a dveří pracovišť musí být opatřeny štítkem 

s příslušným označením ; 

- stanovení místa uložení duplikátů klíčů, klíčů od pokladen, trezorů apod., 

současně se stanoví , komu jmenovitě mohou být klíče vydány ; 

- stanovení způsobu zabezpečení pracovních pomůcek, předmětů a místností po 

ukončení pracovní doby ; 

- stanovení postupu v případě ztráty klíče, komu se hlásí, v kterých případech se 

provede výměna zámku, vložky ; 

 

Součást režimových opatření je ostraha peněžních a jiných hodnot, zejména : 

- stanovení limitu pokladních zůstatků přepravní hotovosti je následující : 

- limity peněžní ve vztahu k jejich přepravě 

- do 50 000 Kč - pokladní, vhodné zavazadlo 

- do 500 000 Kč - pokladní, motorové vozidlo s řidičem 

- nad 500 000 Kč -pokladní, motorové vozidlo s řidičem, ozbrojený   doprovod  

- podle podmínek správy s.p., závodů, místně odloučených pracovišť nutno 

konkretizovat opatření : 

- přeprava peněžní hotovosti se provádí stanovenou přepravní skupinou. Pokud se 

k přepravě použije motorové vozidlo, není přípustné během přepravy  

- vozidlo zastavit ( vyjma pokynů dopravních orgánů ), vystupovat z vozidla a 

nastupovat, přepravovat v něm jiné osoby mimo členů přepravní skupiny nebo 

jiné předměty. 
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Přepravou se rozumí jízda od výjezdu z objektu na místo převzetí peněžní hotovosti 

nebo jiných hodnot a zpět, až po předání ( např. do pokladny ). 

Přepravní skupinu určuje generální ředitel, ředitel závodu  nebo jimi pověřený 

pracovník. Povinností členů přepravní skupiny před výjezdem je provedení kontroly 

funkčnosti zavazadla ( pokladní ) a vozidla ( řidič ), při přepravě sledování okolí. 

Přepravované hodnoty se uloží na nejvýhodnějším místě ve vozidle. Řidič se nesmí 

během přebírání peněžní hotovosti nebo jiných hodnot vzdálit od vozidla. Při přepravě 

peněžní hotovosti nebo jiných hodnot bez použití motorového vozidla se použije 

bezpečnostní zavazadlo.  

 

Režimová opatření je nutno doplnit podle místních podmínek jednotlivých objektů o 

další opatření, která zdokonalují ochranu majetku o systémy zabezpečovací techniky : 

- způsoby  a  obsluhy  zabezpečovací  techniky,  systémy  signalizace, vypínání     

techniky, odstraňování poruch, kontroly přezkušování, revize zařízení a pod.; 

- v budově správy s.p., kde sídlí cizí subjekty, se vztahuje povinnost    pracovníků 

těchto subjektů na vyzvání pracovníka ostrahy předložit průkaz pro vstup do 

budovy ; 

- o povolení vstupu do budovy správy s.p. v mimopracovní době a ve dnech 

pracovního klidu, udělené vedoucím úseku, je nutno informovat odbor 

hospodářské správy, který smluvně zajišťuje ostrahu objektů správy s.p. 

 

IV. Mechanické zábranné prostředky 

 

11. Součástí režimového opatření jsou mechanické zábranné prostředky, kterými je objekt 

vybaven. Slouží k zabránění neoprávněného vniknutí do objektů. Vedoucí linioví 

pracovníci – vykonavatelé správy jsou povinni v režimových opatřeních vymezit 

optimální rozsah a způsob zabezpečení objektů mechanickými zábrannými prostředky, 

které tvoří zejména : 

- užívání mechanických zábranných prostředků ( oplocení, mříže rolety, zámky)  

je třeba řešit individuálně podle umístění objektu s přihlédnutím k estetickým 

prvkům ; 

- instalování mříží do zdí musí vylučovat možnost jejich demontáže z vnější 

strany ( vzdálenost jednotlivých prutů by neměla být větší než 20 cm ) ; 

- konstrukce vstupních dveří, zámkové mechanizmy a kování musí zabezpečovat 

dostatečnou odolnost proti násilnému otevření 

- manipulační prostory, prostory trezorů a pokladen musí být oddělené od volně 

přístupných míst vhodným způsobem, který znemožňuje přístup nepovolaným 

osobám ; 

- mechanickými zábrannými prostředky musí být zabezpečeny všechny možné 

přístupové cesty – dveře, okna, větrací okénka, šachty, kanalizace 

vzduchotechnika atd. ; 

- v těch případech, kdy není možno použít mechanických prostředků ( např. velké 

zasklené plochy ), je zapotřebí tyto části objektů – podle důležitosti zabezpečit 

systémy EZS. 
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V.    Prostředky zabezpečovací techniky 

 

12. Vykonavatelé správy dle možností a uvážení vybudují prostředky zabezpečovací 

techniky pro své objekty a zařízení. 

 

13. Zásady pro montáž, provoz a údržbu systému zabezpečovací techniky : 

- montáž může provádět jen organizace, která má patřičné povolení provozovat 

tuto činnost ; 

- vedoucí  pracovník odpovědný za správu objektu ( pracoviště ) určí pracovníky 

odpovědné za provoz, obsluhu a údržbu systému, stanoví povinnost těch osob, 

vypracuje pokyny pro činnost v případě vyhlášení poplachu v pracovní a 

mimopracovní době ; 

- četnost kontroly funkčnosti a revize zařízení se řídí normou ČSN 33 4590. 

 

VI. Ostraha objektů 

 

14. V rámci s.p. je ostraha objektů zajišťována dodavatelsky, nedílnou součástí smluvních 

vztahů mezi objednavatelem a dodavatelem je směrnice ostrahy objektů s.p., jejíž 

součástí jsou režimová opatření střežených objektů. 

 

VII. Objekty nehlídané 

 

15. Vykonavatel správy v režimových opatřeních vede seznam nehlídaných objektů 

veřejnosti volně přístupných ( jezy, limnigrafické stanice, retranslační stanice a čidla, 

stavby mobilní buňky apod. ), způsob zabezpečení, jejich pravidelné kontroly 

s uvedením odpovědných osob. 

 

16. Ostatní opatření u nehlídaných objektů veřejnosti volně přístupných jsou obdobná, jak 

je uvedeno v oddíle III. Této směrnice, která se přiměřeně upraví pro tyto objekty. 

 

VIII. Způsob a forma vypracování režimových opatření 

 

17. Režimová opatření zpracovává liniový vedoucí vykonavatele správy pro objekty jím 

řízené. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

18. Výkladem, kontrolou dodržování a doplňování směrnice je pověřen referát VAB správy 

s.p., se kterým spolupracují linioví pracovníci závodů. Doplňování a úpravy směrnice 

budou vycházet ze získaných zkušeností nebo upozornění kontrolních orgánů tak, aby 

směrnice trvale odpovídala potřebám ostrahy majetku s.p. 

 

19. Provoz  zasedací místnosti v 7. NP správy s.p., č. dveří 731 je řešen provozním řádem. 

 

20. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 
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Příloha č. 3 Zvýšená ostraha vodních děl v souvislosti s hrozbou teroristických útoků 

 

V souvislosti s pokračováním teroristických útoků, jejich přesunem na evropský kontinent, 

napjatou mezinárodní situací a tím i možností ohrožení vodních děl a následně i povrchových 

zdrojů pro zásobování obyvatel pitnou vodou 

ukládám 
1) v rámci zvýšené ostrahy na vodních dílech Šance, Morávka, Kružberk, Žermanice, 

Těrlicko, Olešná a Slezská Harta provést denně (během pracovní doby) pochůzkou 

prohlídku hráze a funkčních objektů se zaměřením na výskyt podezřelých osob, výskyt 

podezřelých předmětů a neporušenosti vstupu do objektů. V rámci pochůzky bude 

ověřena činnost elektronického zabezpečovacího systému ( dále EZS). Ihned po vykonání 

pochůzky a ověření činnosti EZS bude telefonicky oznámen výsledek VH dispečinku. Na 

vodních dílech, která jsou vybavena osvětlením hráze, bude osvětlení v činnosti přes celou 

noc. 

      Pravidelné kontroly zátopy budou probíhat dle stávajících harmonogramů s tím, že budou 

zaměřeny na výskyt podezřelých osob a předmětů. Jejich výsledek bude oznámen VH 

dispečinku.  

2) VH dispečinku udržovat aktuální spojení na vodárenské společnosti SmVaK, Brvos, 

OVAK, dále pak Krajské operační a informační středisko HZS – CTV Ostrava. 

 

Pro zabezpečení možných nezbytných nárazových prací v souvislosti s teroristickými akcemi 

nařizuji 

 nepřetržitou dosažitelnost těmto vedoucím a provozním pracovníkům : 

 

správa státního podniku 

technický ředitel                

ekonomický ředitel      

obchodní a personální ředitel    

vedoucí provozního odboru    

hlavní pracovník TBD 

vedoucí VH dispečinku 

havarijní technik podniku 

tisková mluvčí 

řidič  

 

v režimu nepřetržité služby zůstává dispečerská služba a v režimu pracovní pohotovosti 

havarijní služba. 

 

Závod 1 Opava 

Ředitel závodu 

Vedoucí provozu 

Vedoucí hrázní na VD Kružberk a Slezská Harta 

 

Závod 2 Frýdek Místek 

Ředitel závodu 

Vedoucí VHP Vodní díla 

Vedoucí hrázní na VD Šance, Morávka, Žermanice, Olešná, Těrlicko 
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Příloha č. 4 Analýza FMEA pro vodní dílo Šance 

 
OBJEKT SUBSYSTÉM UDÁLOST NEBEZPEČÍ P N H R PŘÍČINY NÁSLEDKY SOUČASNOST OPATŘENÍ P N H R 

V 

O 
D 

N 

Í 
 

D 

Í 

L 

O 

 
Š 

A 

N 
C 

E 

I. 
NÁDRŽ 

zněčištění 
vody 

 

zněčištění 
břehu 

 

narušení břehu 
 

sesuv svahu 

 

ničení tabulí 

neuvědomělí rekreanti 4 4 3 48 neinformovanost 

přerušení dodávky pitné vody 

 

ohrožení fauny a flory 
 

finanční zatížení 

 
přelití hráze 

 

ohrožení životů, zdraví, majetku 

výstražné tabule plot 2 4 3 24 

útok 3 4 3 36 zisk, moc, pozornost obchůzky plot 2 4 3 24 

personál 3 4 4 48 pomsta obchůzky plot 2 4 4 32 

nehoda na silnici R56 4 4 2 32 
rychlost, alkohol, 
mikrospánek 

zákaz kamionům  
4 4 2 32 

zakázaná činnost 

v ochranném pásmu 3 3 3 27 

neinformovanost obchůzky, 

předpisy 

 

3 3 3 27 

vytrvalý déšť 4 5 2 40 přírodní jev měření  4 5 2 40 

zemětřesení 2 5 2 20 přírodní jev měření  2 5 2 20 

vandalismus 4 2 4 32 morálka společnosti obchůzky  4 2 4 32 

II. 

HRÁZ 

narušení hráze 

 
přelití hráze 

útok 3 5 3 45 
zisk, moc, pozornost 

záplava velkého území 

 
ohrožení životů, zdraví, majetku 

PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 2 5 3 30 

personál 3 5 4 60 

pomsta obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 2 5 3 30 

povodeň 4 5 3 60 přírodní jev monitoring  4 5 3 60 

sesuv svahu 2 5 2 20 zemětřesení, povodeň měření  2 5 2 20 

zemětřesení 2 5 2 20 přírodní jev měření  2 5 2 20 

III. 
VĚŽ 

narušení věže 
 

porucha věže 

 
ucpání štol 

útok 3 5 3 45 

zisk, moc, pozornost 

přerušení dodávky pitné vody 

 

ohrožení životů, zdraví, majetku 

PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 

CCTV 2 5 3 30 

personál 3 5 4 60 

pomsta obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 2 5 3 30 

zemětřesení 2 5 2 20 přírodní jev měření  2 5 2 20 

výpadek energie 3 2 1 6 porucha, sabotáž   3 2 1 6 

únava materiálu 3 2 2 12 špatná údržba   3 2 2 12 

IV. 

DOMEK 

narušení 
domku 

 

vloupání 
 

požár 

útok 3 5 3 45 

zisk, moc, pozornost 

ohrožení životů, zdraví, majetku 
 

zcizení hotovosti, elektroniky, 

nářadí, dokumentů 
 

rabování 

PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 

CCTV 2 5 3 30 

personál 3 5 4 60 

pomsta obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 2 5 3 30 

bezdomovec 3 3 3 27 hledání přístřeší   3 3 2 18 

lupič 4 4 3 48 

zisk PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 3 4 2 24 

vadná elektroinstalace 3 5 2 30 chyby při stavbě   3 5 2 30 

nedopalek cigarety 4 5 2 40 nepozornost   4 5 2 40 

úmysl 3 5 2 30 pyromanie, pomsta   3 5 2 30 

V. 

STROJOVNA 

porucha 

strojovny 
 

narušení 

činnosti 

útok 3 4 3 36 

zisk, moc, pozornost 

přerušení dodávky pitné vody 

 

přerušení dodávky elektrické 
energie 

PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 

CCTV 3 4 2 24 

personál 3 4 4 48 

pomsta PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 

CCTV 3 4 2 24 

lupič 4 4 3 48 

zisk PZTS, obchůzky MZS, PZTS, 
CCTV 3 4 2 24 

výpadek energie 3 2 1 6 porucha, sabotáž   3 2 1 6 

únava materiálu 3 2 2 12 špatná údržba   3 2 2 12 
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Příloha č. 5 Parametry ochranných prvků použitých v návrhu zabezpečení 
 
Kamera SCO-2080RP 
 

Základní parametry 

Provedení kamery  Venkovní kamera v krytu 
 

Snímací prvek  CCD 1/3" 
 

Rozlišení  Barva: 600 TV řádků, ČB: 700 TV řádků 
 

Minimální osvětlení  Barva: 0,15 Lux, ČB: 0 Lux 
 

Objektiv  2,8 - 10 mm 
 

Den/noc  Ano, mechanický IRC filtr 
 

IR přísvit  50 m 
 

OSD menu  Ano, v českém jazyce 
 

Kompenzace protisvětla  BLC, HLC 
 

Redukce šumu  SSNR3 
 

Stabilizace obrazu  Ano 
 

Detekce pohybu  Ano 
 

Privátní zóny  Ano 
 

Další funkce 
 3,6 x zoom, Sens-up až 512x, AWC, ATW, SSDR 
(zvýšený dynamický rozsah), konzole 

 

Komunikační rozhraní  Coaxial control (Pelco-C), RS-485 
 

Krytí  IP66 
 

Pracovní teplota  -10 - 50 °C 
 

Napájení  12V DC/24V AC 
 

 
Kamera SCP-3120VHP 

 

Základní parametry 

Snímací prvek  CCD 1/4" 
 

Rozlišení  600 TV řádků 
 

Minimální osvětlení  0,7 lux 
 

Objektiv  3,6 - 44,3 mm 
 

Zoom  12 x 
 

Den/noc  Ano, mechanický IRC filtr 
 

OSD menu  Ano 
 

Kompenzace protisvětla  BLC, WDR 
 

Redukce šumu  SSNR3 
 

Stabilizace obrazu  Ano 
 

Privátní zóny  Ano 
 

Otáčení  0 - 360 ° 
 

Naklápění  5 - 185 ° 
 

Další funkce 
 Sens-up až 512x, AWC, SSDR (zvýšený dynamický 
rozsah), inteligentní videoanalýza 

 

Poplachový vstup / výstup  2 / 2 
 

Komunikační rozhraní  Coaxial control (Pelco-C), RS-485 
 

Krytí  IP66 
 

Pracovní teplota  -50 - 50 °C 
 

Napájení  24V AC 
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Záznamové zařízení SRD-470D 

 

Základní parametry 

Typ  DVR 
 

Počet videovstupů  4 
 

Počet audiovstupů  4 
 

Maximální rozlišení záznamu  704x576 (D1) 
 

Maximální záznamová rychlost  100 obr./s 
 

Záznam. rychlost při max.rozlišení  100 obr./s 
 

Formát komprese  H.264 
 

Kapacita HDD  500 GB 
 

Max. počet přídavných HDD  Celkem 1 x SATA interních 
 

Interní mechanika  DVD 
 

USB  2 x USB 2.0 port 
 

Výstup pro monitor  1 x hlavní výstup BNC / VGA, 1 x vedlejší výstup BNC 
 

Ethernet  Ano, rychlost přenosu až 4Mb/s 
 

Ovládání telemetrie  RS485 
 

Poplachové výstupy  4 
 

Další funkce  České menu 
 

Licence  Net I, Smart Viewer 
 

Kompatibilita  Klávesnice SPC-6000 
 

Napájení  230 Vstř 
 

Spotřeba  max. 35W (1xHDD) / max. 45W (2xHDD) 
 

Rozměry (Š x V x H)  215 x 88 x 352 mm 
 

 
 
Zobrazovací zařízení SMT-1922P 
 

 

 

 

 

 

 

Základní parametry 

Typ  LCD Monitor 
 

Úhlopříčka obrazovky  19 " 
 

Rozlišení  1280 x 1024 
 

Kontrast  1000:1 
 

Jas  300 cd/m2 
 

Doba odezvy  5 ms 
 

Pozorovací úhly H/V  160° / 160° 
 

Audio  Ano 
 

Další funkce 
 4:3, ochranné sklo, OSD menu, 3D Comb filtr, 
Redukce šumu, PIP/PBP, VESA 100 x 100 mm 

 

Konektory  2x BNC, 1x S-Video, 1x VGA, 2x RCA (audio) 
 

Napájení  230V AC 
 

Spotřeba  42 W 
 

Rozměry (Š x V x H)  412 x 398/498 x 220 mm (s nohou) 
 



 XII 

JA-82K ústředna zabezpečovacího systému OASiS 
 
 
Technické parametry 

napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II 

napájecí zdroj typ A (ČSN EN 50131-6) 

zálohovací akumulátor 12V, 1,3 až 2,4 Ah 

maximální doba na dobití akumulátoru 72 h 

životnost kvalitního akumulátoru max. 5 let 

výstup zálohovaného napájení +U 
maximální trvalý odběr 0,4 A 
krátkodobě lze odebírat až 1A po dobu max 15 min.) 

Počet kombinací na uživatele - kód + karta (51 
uživatelů) 1 076 078 

počet adres pro bezdrátové periferie až 50 (s modulem JA-82R) 

počet drátových vstupů 4 na základní desce (až 14 s modullem JA-82C) 

dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a 
sabotáž, reakce je nastavitelná (bezdrátový detektor na pozici drátového vstupu vstup blokuje) 

výstup externího poplachu EW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A 

výstup interního poplachu IW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A 

programovatelné výstupy* PGX, PGY max. 0,1 A, spínají na GND 

paměť událostí 255 posledních událostí včetně data a času 

pracovní frekvence(JA-82R) 868 MHz ISM pásmo 

stupeň zabezpečení 
2 dle ČSN EN50131-1, ČSN CLC/TS 50131-3, ČSN EN 50131-3, 
ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3 

zpráva o narušení (poplach) po 1. nebo 2. události podle nastavení 

zpráva o sabotáži (poplach) po 1. události 

zpráva o chybných ovládacích kódech (poplach) po 10.chybných zadáních 

signál (zpráva o poruše) po 1. události 

prostředí třída II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 

rádiové vyzařování ČSN ETSI EN 300220 

EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 

bezpečnost ČSN EN 60950-1 

podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 

* tyto signály též ústředna poskytuje bezdrátově pro bezdrátové sirény a výstupní moduly AC a UC. 
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JA-80IR Bezdrátová optická závora 
 
 
Technické parametry 

Napájení 4x Lithiová baterie typ LSH20 (3,6 V 13 Ah) 

Průměrná doba životnosti baterií cca 3 roky (šetřící režim 120 s) 

Pracovní kmitočet 868 MHz 

Radiový dosah - vzdálenost od ústředny až 300 m na přímou viditelnost 

Parametry závory Optex 

Vzdálenost (max.) jednotek závory 60 m 

Montážní výška závory 0,7 – 1,0 m 

Rychlost pohybu objektu dle nastavení 

Krytí detektoru IP55 

Max. relativní vlhkost prostředí 95% 

Váha 620 g 

Třída prostředí. IV dle ČSN EN 50131-1 

Rozsah pracovních teplot -20°C až +60°C 

Stupeň zabezpečení dle OPTEX 

Splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 

Podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/09.2010-11 

 



 XIV 

JA-85B bezdrátový detektor rozbití skla 
 
 
Technické parametry 

Napájení Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA / 2,4 Ah) 

Typická životnost baterie cca 3 roky 

Komunikační pásmo 868 MHz, protokol Oasis 

Komunikační dosah cca 100m (přímá viditelnost) 

Detekční vzdálenost až 9 m 

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné 

Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C 

Zabezpečení stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN CLC/TS 50131-2-7-1, ČSN EN 50131-5-3 

Rozměry, váha 88 x 46 x 22 mm, 60g 

Dále splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN50130-4, ČSN EN55022, ČSN EN 60950-1 

Podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 

 
 



 XV 

JA-80L bezdrátová interní siréna 
 
 
Technické parametry 

Napájení 230V/50Hz, 1W, třída ochrany II 

Komunikační pásmo 868 MHz, protokol Oasis 

Komunikační dosah cca 100 m (přímá viditelnost) 

Zvuky (melodie) 
8 volitelných pro tlačítka a detektory 
zvuk sirény alarmu 95 dB / 1 m 

Max. počet periferií 
1x ústředna Oasis JA-80 
8x tlačítka a detektory řady Oasis 

Třída ochrany II dle ČSN EN60950 

Pracovní prostředí vnitřní všeobecné -10 až +40 °C 

Stupeň krytí IP40 dle ČSN EN 60529 

Mechanická odolnost IK08 dle ČSN EN 50102 

Podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 

Rozměry, váha 90 x 64 x 80 mm, 110 g 

Splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50 130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 

 



 XVI 

JA-80X hlasový komunikátor 
 
 
Technické parametry 

způsob telefonní volby DTMF 

detekce přítomnosti telefonní linky volitelný parametr 

počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy 4 

hlasová zpráva rozliší druh poplachu 1 / 5 

digitální přenos na pult centrální ochrany 
protokol CID 

splňuje ČSN EN 50131-1 zabezpečení stupeň 2 

třída přenosového systému - hlasová 
komunikace ATS 2 

třída přenosového systému - digitální 
komunikace ATS 4 

prostředí-třída II vnitřní všeobecné (-10°C až +40°C) 

dále splňuje 
ČSN EN 50136-1-1, ČSN EN 50136-2-1, ČSN EN 55022, ČSN 50130-4, ČSN 
EN 60950-1 

připojuje se k analog. rozhraní dle ČSN EN 301437,TBR 21 

 



 XVII 

JA-81F bezdrátová klávesnice 
 
 
Technické parametry 

Napájení 2x lithiová baterie typ CR123A (3,0V) 

Typická životnost baterie cca 2 roky (pro max. 2 aktivace denně, bez použití IN) 

Komunikační pásmo 868 MHz, protokol OASiS 

Komunikační dosah cca 100m (přímá viditelnost) 

RFID karty PC-01 či PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125kHz) 

Vstup pro dveřní detektor IN ( rozpínací smyčka) volitelná reakce 

Rozměry 120 x 130 x 30 mm 

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné 

Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C 

Zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN 
EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3 stupeň 2 

Splňuje 
ČSN ETSI 300220, ČSN ETSI 300330, ČSN EN 50130-4, 
ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 

Podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/06.2009-9 

 
 


