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Anotace 

MACURA, J. Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2012, 44 s. 

Bakalářská práce se zabývá využitím poplachových zabezpečovacích systémů a jejich 

prvků při zabezpečení objektů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Úvodem 

jsou zmíněny technické normy z oblasti PZTS a definovány základní pojmy. Následně jsou 

charakterizovány objekty výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a požadavky 

pojišťoven na úroveň jejich zabezpečení. Podstatnou náplň teoretické části poté tvoří popis 

PZS a principů funkce jeho prvků využívaných v námi zvolené oblasti. V praktické části byl 

posouzen současný stav a úroveň využití prvků PZS v námi zvolené oblasti, aplikací metody 

FMEA byla identifikována a zhodnocena aktuální rizika týkající se zvolených objektů a podle 

výsledků této metody byl rozpracován návrh směřující ke zvýšení úrovně zabezpečení. 

Klíčová slova: prvek PZS,  PIR detektor, bariéra 

 

Anotattion 

MACURA, J. Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy 

production by renewable. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 

2012, 44 s.   

This thesis discusses the use of security alarm systems and their components in the 

securing objects in electricity production from renewable sources. The introduction part are 

described the technical standards of the PZTS and defined the basic concept. After that are 

characterized production objects of electricity energy from the renewable sources and 

insurance requirements to the level of security. The main of theoretic part is describe PZS 

technology and principle function PZS components, which are used in the particular area.  

The practical part describe current situation with the using elements level of PZS technology 

in concrete area. Current risks of selected objects have been identified and assessed by 

method FMEA. The result of method FMEA was elaborated proposal to increase security 

levels. 

Keywords: IAS element, PIR detector, barrier 



 

 

Seznam použitých zkratek 

CCTV      Systémy průmyslové televize 

EOZ       Energie z obnovitelných zdrojů 

FEV   Fotovoltaická elektrárna 

FMEA   Failure Mode and Effect Analysis 

IR   Infračervené záření 

MW   mikrovlnné záření 

OZE   Obnovitelný zdroj energie 

PC   Počítač 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PIR   Pasivní infračervené záření 

PZS   Poplachové zabezpečovací systémy 

PZTS   Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy 

RFID   Radiofrekvenční systém identifikace 
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1 Úvod 

V současné době dochází ke stále většímu rozvoji využívání obnovitelných zdrojů 

energie (dále jen OZE), a proto je na zabezpečení objektů vyrábějící energii tímto způsob 

kladen stále větší důraz. V případě instalovaných technologií výroby se často jedná o velmi 

vysoké investice řádově v desítkách až stovkách milionů korun. Primární ztráty vzniklé 

odcizením vlastního zařízení však nejsou jediným rizikovým faktorem z hlediska možných 

ztrát. V případě krádeže či vandalismu dochází rovněž k sekundárním ztrátám v podobě ztrát 

souvisejících s výpadkem dodávky elektrické energie do distribuční sítě. 

Mezi rizikové faktory z pohledu zabezpečení těchto objektů lze zařadit především 

častou absenci stálé fyzické ostrahy a situování objektů do odlehlých míst. Uvedené rizikové 

faktory jsou v případě zabezpečení často eliminovány využitím technických prvků 

zabezpečení, tj. prvků poplachových zabezpečovací a tísňových systémů (dále jen PZTS), 

systémů průmyslové televize (dále jen CCTV) a mechanických zábranných systémů. 

Práce popisuje využití jednoho z použitých systémů zabezpečení, a tím jsou 

poplachové zabezpečovací systémy (dále jen PZS). V dnešní době jsou PZS nedílnou součástí 

každého kvalitně fungujícího zabezpečení, bez něhož si moderní zabezpečení, tak jak je 

chápáno, nelze představit. 

Cílem této práce je přiblížit využití tohoto systému při zabezpečení objektů vyrábějící 

energii z obnovitelných zdrojů (dále jen EOZ), popsat a zhodnotit současný stav využití 

těchto prvků PZS a prostřednictvím návrhu zvýšit úroveň zabezpečení těchto objektů. 
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2 Rešerše literatury 

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

2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009. ISBN 978-80-7251-313-0. 

Tato publikace poskytuje komplexí soubor informací k jednotlivým druhů ochrany 

objektu, se zaměřením na poplachové zabezpečovací systémy. Tyto informace byly využity 

při tvorbě teoretické části této práce.  

 

KŘEČEK a kol: Příručka zabezpečovací techniky, 2. vydání, Blatná: Blatenská 

tiskárna, 2006. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato publikace poskytuje přehled v širokém odvětví oboru  zabezpečovací techniky. 

Publikace  svým rozsahem pokrývá problematiku oboru od právních aspektů oboru až 

po technické údaje jednotlivých systémů.  

 

LAUCKÝ, V. Technologie komerční bezpečnosti II. díl, 1. vydání. Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati, 2004. ISBN 80-7318-231-9. 

Ve zmíněné publikaci je řešena otázka ochrany majetku v podmínkách pojišťoven. 

Jsou zde zmíněny požadavky týkající se PZS od jejich projektování až po údržbu a servis.  

 

ČSN EN 50131-1. Poplachové systémy: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

Tato norma stanovuje systémové požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Specifikuje požadavky na vlastnosti instalovaných systémů a jejich provedení. 

Stanovuje též stupně zabezpečení a třídy prostředí. 
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3 Názvosloví a definice základních pojmů 

Jak tomu čas od času bývá, dochází v terminologii ke změnám názvosloví 

a významům pojmů.  Důvodem těchto změn v oboru PZTS je fakt, že dochází k postupnému 

sbližování jednotlivých poplachových systémů a dalším změnám. Poslední reakcí Českého 

normalizačního institutu na tuto genezi bylo vydání technické normy ČSN EN 50131-1 

ed.2:2007. V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice, objevující se v oblasti 

PZS nejčastěji.  

 Poplachový zabezpečovací systém - systémem, který slouží k detekování a indikaci 

přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí narušitele do střeženého prostoru. 

 Poplachový systém - elektrická instalace, reagující na manuální podnět nebo 

automatickou detekci přítomnosti nebezpečí. 

 Detektor PZS - zařízení reagující na jevy související s narušením střeženého prostoru či 

objektu, popřípadě nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem vytvořením předem 

určeného výstupního signálu. 

 Ústředna - zařízením pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného 

přenosu informace. 

 Signalizační zařízení PZS - zařízení, které opticky nebo akusticky, popřípadě oběma 

těmito způsoby  signalizuje výstupní informace ústředny.  

 Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) - zařízení, které umožňuje přenos 

i vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního 

vyhodnocení pomocí linek jednotné telekomunikační sítě. 

 Přenosové prostředky PZS - zařízení a sítě používané pro přenos informací, týkajících 

se stavu jednoho nebo více PZS do jednoho nebo více PPC/PCO 

 Napájecí zdroj - část PZS, zajišťující energii pro napájení PZS. 

 Náhradní napájecí zdroj - napájecí zdroj schopný napájet systém v případě výpadku 

základního napájecího zdroje po předem stanovenou dobu. 

 Poplach - výstraha při přítomnosti nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí 

 Sabotáž - úmyslné zasahování nebo nedovolená manipulace s PZS nebo s jeho částmi 

[5] [18] 
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4 Technické normy 

Technické normy jsou základní technické dokumenty, podle nichž se ověřují vlastnosti 

výrobků. Vymezují základní požadavky na bezpečnost a kvalitu výrobků. V této kapitole jsou 

uvedeny normy vztahující se k PZS. 

 ČSN EN 50130 – Poplachové systémy.  

V normě jsou uvedeny všeobecné požadavky na poplachové systémy 

 ČSN EN 50131 – Poplachové systémy-Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Norma se zaměřuje na poplachové systémy určené pro detekci a signalizaci vniknutí, 

pokusu o vniknutí či přítomnosti narušitele ve střeženém prostoru. 

 ČSN EN 50132 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy 

Norma se věnuje poplachovým systémům obsahujícím kamerovou sestavu, zobrazovací 

či jiná přídavná zařízení, která jsou důležitá pro přenos signálu a obsluhu během 

monitorování dané bezpečnostní zóny. 

 ČSN EN 50133 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů 

Norma se zaměřuje na poplachové systémy, které obsahují veškeré organizační 

a konstrukční opatření včetně opatření tykajících se zařízení nezbytných pro řízení 

a kontrolu vstupů. 

 ČSN EN 50134 – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci 

Norma se věnuje poplachovým systémům, které poskytují prostředky k přivolání 

pomoci a jsou určené k použití osobám považovaným za žijící v ohrožení. 

 ČSN EN 50136 – Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Norma se věnuje poplachovým systémům určeným k přenosu poplachových hlášení. 

Hlášení jsou směřována na rozhraní poplachových systémů ve střeženém prostoru 

k rozhraní v poplachovém přijímacím centru a dále pak k ovládacímu a indikačnímu či 

zobrazovacímu zařízení v poplachovém přijímacím centru. 

 ČSN EN 50137 – Poplachové systémy – Systémy kombinované nebo integrované 

Norma se zaměřuje na poplachové systémy tvořící kombinaci dvou či více 

jednoúčelových systémů. [9] 
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5 Charakteristika a problematika zabezpečení objektů výroby 

 elektrické energie z obnovitelných zdrojů  

Díky stále častějšímu využívání OZE v energetice, rozmachu výstavby objektů výroby 

elektrické EOZ a nárůstem kvalifikovaných případů majetkové trestné činnosti v této oblasti, 

dochází k nárůstu požadavků na ochranu výše zmíněných objektů. Nejrozšířenějším a při 

správném návrhu efektivnějším způsobem zabezpečení jsou PZS. PZS patří do oblasti 

technické ochrany, které spolu s režimovou ochranou, klasickou ochranou a fyzickou 

ostrahou tvoří čtyři základní druhy ochrany. 

Před projektováním zabezpečení PZS je nutné stanovit možná rizika pro daný objekt. 

Ty jsou nejčastěji spojována s odcizením technologie a vandalismem. Klíčovým nástrojem je 

analýza rizik. Úkolem analýzy rizik je vyhledat a ohodnotit bezpečnostní rizika a díky těmto 

poznatkům navrhnout vhodná opatření. Samotné projektování PZS pak vyžaduje znalost 

konkrétních systémů a stejně tak znalosti o kompatibilitě projektovaných zařízení. Při návrhu 

PZS jsou, krom jiného, zásadní i požadavky investora či provozovatele. Ty ve většině případů 

udávají stupeň zabezpečení a nároky na spolehlivost navrženého systému. [4] [9] [30] 

5.1 Požadavky pojišťoven na zabezpečení 

Pojištění námi vybraných objektů je z hlediska pojišťoven podmíněna technickým 

zajištěním, které musí být v souladu s požadavky pojišťoven. Nároky na technické zajištění se 

odvíjí od konkrétních objektů, hodnotě chráněného zájmu ve střežených objektech a umístění 

objektů. Ohled může být brán i na historii vloupání do hlídaných objektů. 

Základní požadavky na zabezpečení stanovují směrnice české asociace pojišťoven 

(dále jen ČAP). Podle těchto směrnic musí být PZS certifikovány, což znamená, že musí 

odpovídat normám ČSN EN 50-131-1-7 a především aplikační směrnici ČAP P 131-7. Tato 

směrnice poskytuje instrukce týkající se plánování, navrhování, montáže a servisu PZS. [13] 

5.1.1 Charakteristika stupňů zabezpečení  

Nejdůležitějším kritériem pro vhodný výběr prvků PZS jsou stupně zabezpečení, které 

stanovují kritéria na funkci a výbavu jednotlivých komponentů. Stupně zabezpečení jsou 

stanoveny normou ČSN EN 50131-1 a jsou uvedeny v tabulce 1. [13] 
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Tabulka 1 - Stupně zabezpečení [15] 

Stupeň Míra rizika Předpokládaný tip narušitele 

1 Nízké 
Předpokládá se, že narušitel má malou znalost PZS a omezený 

sortiment snadno dostupných nástrojů 

2 
Nízké až 

střední 

Předpokládá se, že narušitel má určité znalosti PZS a používá 

základní sortiment nástrojů, či přenosných přístrojů 

3 
Střední až 

vysoké 

Předpokládá se, že narušitel je obeznámen s PZS a má úplný 

sortiment nástrojů nebo přenosných elektronických přístrojů 

4 Vysoké 

Předpokládá se, že narušitel má podrobně zpracovaný plán vniknutí 

a kompletní sortiment zařízení a prostředků pro náhradu 

rozhodujících prvků PZS 

 

5.1.2 Klasifikace prostředí 

Klasifikace prostředí se řídí normou ČSN EN 50131-1. Nutnost klasifikace prostředí 

vychází z potřeby  přiměřeného použití prvků PZS s ohledem na hodnoty, které mají být 

chráněny, a možnou míru rizika představující narušení objektu pachatelem. Klasifikace je 

rozdělena do čtyř tříd uvedených v tabulce 2. [4] 

Tabulka 2 – Klasifikace prostředí [15] 

Třída Prostředí Popis 

I Vnitřní Prostředí a jeho vlivy odpovídají vytápěným místnostem 

II 
Vnitřní 

všeobecné 

Prostředí a jeho vlivy odpovídají místnostem, kde není udržována 

konstantní teplota 

III 
Venkovní 

chráněné 

Prostředí a jeho vlivy odpovídají venkovním podmínkám 

vyskytujícím se vně budou, aniž by však byly prvky PZS vystaveny 

vlivům počasí. 

IV 
Venkovní 

všeobecné 

Prostředí a jeho vlivy odpovídají venkovním podmínkám 

vyskytujícím se vně budou, kde se počítá s vystavením prvků PZS 

vlivům počasí 

 

5.2 Charakteristika objektů výroby elektrické energie z obnovitelných 

 zdrojů 

OZE se rozumí obnovitelné nefosilní zdroje energie. V České republice je k výrobě 

elektrické energie využívána především vodní energie,  energie slunečního záření a větrná 

energie. Objektem výroby elektrické EOZ se poté rozumí výrobna elektrické energie, či 

technologická zařízení, která k výrobě elektrické energie využívají pouze OZE a část 

elektrické energie vyrobené z OZE. 
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U těchto objektů je provoz ve většině případů bezobslužný a jelikož se často během 

výroby el. energie nenachází v objektech ani fyzická ostraha, jsou poplachové informace 

z objektů přenášeny do poplachových přijímacích center (PCO). PZS bývají v těchto 

objektech mnohdy doplňovány kamerovými systémy pro vizuální kontrolu situace v areálu 

a zajištění obrazového záznamu v případě vzniku incidentu. V případě narušení těchto objektů 

je na místo vyslána výjezdová skupina soukromé bezpečnostní služby, či policie, jejichž 

dojezdový čas se má pohybovat do 10-15 minut. [31] [30] 

5.2.1 Vodní elektrárny 

Vodní elektrárny při výrobě elektrické energie využívají hydroenergetického 

potenciálu vodních toků. Jde o objekt, který se skládá z vodního díla (hráze či jezu) 

a strojovny, ve které jsou umístěna strojní a elektrotechnická zařízení elektrárny. Strojovna je 

ve většině případů samostatně stojící objekt bez oplocení, který je umístěn podél břehu 

vodního toku v blízkosti vodního díla. Otázka zabezpečení se proto týká zejména strojovny, 

neboť vodní dílo je součásti vodního toku a je tudíž obtížně napadnutelné. Pro případné 

narušitele však strojovna také není lákavým místem, neboť je krádež technologie vzhledem 

ke své povaze a situování velice obtížně proveditelná. [10] 

5.2.2 Fotovoltaické elektrárny 

Ve fotovoltaických elektrárnách dochází k výrobě elektrické energie procesem přímé 

přeměny světelné energie na energii elektrickou. K tomuto procesu dochází v polovodičových 

prvcích označovaných jako solární, či fotovoltaické panely. Objekt elektrárny tvoří 

nezastřešené ohraničené území určité rozlohy s definovaným plánem komunikací a zástavby, 

na kterém je rozmístěna technologie určená k výrobě elektrické energie. 

Problematice zabezpečení těchto objektů věnujeme největší význam. Důvodem je 

snadná napadnutelnost těchto objektů a odcizitelnost technologie. Dále pak nízká odolnost 

technologie vůči fyzickým atakům, její nákladnost i míra případných sekundárních ztrát. To 

vše v kombinaci s rizikovými faktory společnými všem zmíněným objektům, tj. absence stálé 

fyzické ostrahy a situování do odlehlých míst. Vyžadovaný stupeň zabezpečení těchto objektů 

je 3. až 4. stupně a prostředí je klasifikováno III. až IV. třídou. [30] [19] 
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5.2.3 Větrné elektrárny 

Větrné elektrárny využívají kinetickou energii větru k otáčení lopatek. Pohyb lopatek 

připevněných na rotor s rotorovou hlavicí je poté v generátoru přeměněn na energii 

elektrickou a ta je ukládána do baterií nebo je připojena do přenosové soustavy. Objekt 

elektrárny tvoří neoplocený areál umístěný na volné prostranství, ke kterému je přivedena 

obslužná komunikace (tvořená kamenivem či zatravňovacími deskami). Opět je umístění 

objektů nejčastěji situováno na odlehlá místa. Technologie elektrárny je tvořena věží 

elektrárny o určité výšce, strojovny umístěné na elektrárenské věži, a otočnými lopatkami 

přímo napojenými na rotorové zařízení strojovny. 

Z hlediska zabezpečení jsou rizikovými místy především elektrická přípojka 

a elektrorozvaděče umístěné na spodní části věži elektrárny. Pro potenciálního zloděje 

napadení těchto míst však neskýtá významnější zisk a umístěním vlastní technologie 

strojovny na věž elektrárny činí pokusy o krádeže technologie nedosažitelnou pro většinu 

pachatelů majetkové trestné činnosti. [10] [17] 
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6 Poplachové zabezpečovací systémy a jejich prvky 

PZS jsou tvořeny souborem detektorů, ústředen, přenosných zařízení, prostředků 

poplachové signalizace, ovládacích a zapisovacích zařízení, jejichž prostřednictvím je 

akusticky nebo opticky signalizováno narušení střeženého prostoru nebo objektu na určitém 

místě. Základní prvky systému PZS společně tvoří tzv. zabezpečovací řetězec (viz 

Obrázek 1). [7] [2] 

 

Obrázek 1 - Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZS [2] 

Ústředna PZS je jakýmsi  mozkem celého PZS. Jejím účelem je přijmout informaci 

od detektoru a provést její vyhodnocení a následnou signalizaci. Detektor PZS je zařízení, 

které reaguje na předem stanovenou změnu střeženého prostředí a o této změně informuje 

ústřednu PZS prostřednictvím výstupního elektrického signálu. Pomocí přenosového 

prostředku je zajištěn přenos signálu z ústředny k signalizačnímu zařízení. Taktéž zajišťuje 

zpětnou komunikaci místa signalizace a ústředny v případě udílení povelů. Signalizační 

zařízení signál přijímá a následně převádí do požadované podoby, ať už optické, akustické 

nebo opticko-akustické. Doplňkové zařízení slouží převážně ke snadnějšímu ovládání 

systémů a realizaci některých speciálních funkcí. [2]  
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6.1 Rozdělení prvků poplachových zabezpečovacích systémů 

Z důvodu popisu celé struktury systému PZS, bylo v této práci provedeno jeho 

rozčlenění do následujících tříd: 

a) prvky venkovní obvodové (tzv. perimetrické) ochrany, 

b) prvky plášťové ochrany, 

c) prvky prostorové ochrany, 

d) prvky předmětové ochrany,  

e) ústředny PZS, 

f) signalizační (výstražná) zařízení, 

g) ovládací zařízení, 

h) přenosová zařízení. 

Každá z těchto tříd má v oblasti zabezpečení objektů vyrábějících EOZ jednoho či 

více představitelů v podobě konkrétních prvků PZS. Do popředí se z hlediska využití 

dostávají především prvky perimetrické a prostorové ochrany, neboť jsou při zabezpečení 

objektů výroby elektrické EOZpoužity nejčastěji. [28] 

6.2 Prvky venkovní obvodové ochrany 

Jsou to detektory signalizující narušení, či pokus o narušení vnějších prostor objektů 

stojících na samostatném pozemku. Konstrukce těchto detektorů (obzvláště klimatické 

a mechanické krytí) se liší od vnitřních částí zabezpečovacích systémů použitých uvnitř 

budov. Vždy odpovídají vnějšímu prostředí, ve kterém jsou umístěny. Dané prostředí má také 

vliv jak na projekci, tak na způsob montáže těchto prvků. Odlišnost od detektorů určených 

pro vnitřní použití je také v dosahu. Zatím co funkční dosahy vnitřních detektorů jsou řádově 

v desítkách metrů, u vnitřních detektorů se dosah může pohybovat ve stovkách metrů. 

Základním požadavkem, který je kladen na prvky venkovní obvodové ochrany, je nezávislost 

jejich funkce na klimatických podmínkách. Proto jsou venkovní detektory, pokud je to 

z hlediska funkčnosti nutné, vybavena vnitřním vyhříváním. 

Při zabezpečení objektů vyrábějících EOZ můžeme uplatnit široký sortiment prvků 

venkovní obvodové ochrany. Typickými a také nejrozšířenějšími prvky zabezpečení v této 

oblasti jsou především mikrofonní kabely, infračervené (dále jen IR) bariéry, mikrovlnné 

(dále jen MW) bariéry a štěrbinové kabely. [7] [28] [31] 
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6.2.1 Mikrofonní kabely 

Tento detekční systém slouží k ochraně obvodového oplocení. Jde převážně 

o pletivové a svařované ploty, oplocení vyhotovené z prefabrikovaných betonových dílců 

a jiné. Upevněním mikrofonních kabelů k daným typům oplocení lze odhalit pokusy 

o překonání nebo průnik chráněnou plochou. Odhalitelná je stejně tak demontáž, řezání, 

neoprávněná manipulace a úmyslné poškození toho tohoto detekčního systému. 

Princip funkce spočívá ve převádění záchvěvů nebo namáhání citlivého mikrofonního 

kabelu na elektrické signály, které jsou dále zpracovávány ve vyhodnocovací jednotce. 

Akustickým odposlechem se rozpoznává charakter narušení. 

V praxi je možné použití dvou typů mikrofonních kabelů: 

a) mikrofonní kabely s diskrétními snímacími prvky 

b) mikrofonní koaxiální kabely s rozloženými snímacími parametry 

Zatímco s prvním zmíněným druhem kabelů se můžeme setkat povětšinou u starších 

instalací, s využitím mikrofonních koaxiálních kabelů (viz Obrázek 2) se setkáme ve většině 

instalací tohoto detekčního systémů. 

 

Obrázek 2 - Průřez mikrofonním koaxiálním kabelem [13] 

Délka chráněného úseku může být až 300 m. Přesnost lokalizace místa narušení je 

do 3 m. Instalace je rychlá, snadná a nenáročná. Připevnění mikrofonního kabelu lze provést 

plastikovými příchytkami o rozteči 30 cm. Jedinou nutností je stabilita chráněného oplocení 

zabraňující vzniku planých poplachů. [7] [28] 
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6.2.2 Infračervené bariéry 

IR bariéry jsou při zabezpečení objektů vyrábějících EOZ nejvyužívanějším typem 

venkovních obvodových detektorů. Systém  umístění bariér je řešen instalací sloupku vysílačů 

na jedné straně a sloupku s totožným počtem přijímačů na straně druhé. Protilehlé strany je 

však možné osadit i střídavě. Na sloupek lze umístit od dvou do deseti protilehlých dvojic, 

podle požadované bezpečnosti.  

Vysílač IR bariéry vysílá prostřednictvím generátoru a optického systému 

ze speciálních čoček IR paprsek. Ten je kódován a směrován na protilehlý přijímač. Celý 

systém pracuje v pulsním režimu, čím se zvyšuje odolnost vůči cizím zdrojům záření. 

Pro vyhlášení poplachu je většinou nutné přerušení dvou, či více IR paprsků. Poté teprve 

dojde k vyhodnocení na přijímací straně a vyhlášení poplachu. Je to z důvodu snižování počtu 

planých poplachů. Každou z dvojic sloupků je navíc možné nastavit tak, aby pracovala na své 

vlastní modulační frekvenci. To brání vzájemným interferencím jednotlivých dvojic sloupků. 

Krytí z plexiskla je neprůhledné ve viditelné oblasti, tím není narušitel schopen rozeznat 

umístění jednotlivých součástí bariéry. Vybavením bariéry vnitřním vyhříváním je nutností, 

jinak by při klimatických změnách docházelo k orosení optiky, či pronikání vlhkosti 

do bariéry. Dosahovaná funkčně bezpečná vzdálenost mezi bariérami se pohybuje v rozmezí 

50 - 150 m. Podmínkou aplikace je však zcela rovný a upravený terén mezi vysílačem 

a přijímačem. [28] 

6.2.3 Mikrovlnné bariéry 

Princip funkce mikrovlnné bariéry spočívá ve vytvoření vysokofrekvenčního 

elektromagnetického pole. Pole vzniká mezi vysílačem a přijímačem a má tvar rotačního 

elipsoidu (doutníkový tvar). Mikrovlnný svazek je modulován, aby se zvýšila odolnost vůči 

cizím zdrojům elektromagnetického vlnění. Při narušení svazku mikrovlnného záření dojde 

ke změně amplitudy přijímaného elektromagnetického vlnění a po vyhodnocení je vyhlášen 

poplach. Velikost změny amplitudy je přímo úměrná velikosti a hustotě objektu, který svazek 

narušil. I při částečném zastínění mikrovlnného svazku nebo rušením cizím vysílačem 

je MW bariéra schopna detekce narušení. Funkce automatického zesílení je schopna 

kompenzovat jak  proměnlivost počasí, tak rozdílné podmínky instalace. Rozpětí dosahu je 

mezi 30 – 450 m. Typická je relativně vysoká odolnost vůči  povětrnostním podmínkám. 
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MW svazek detektoru se nesmí dotýkat oplocení, poněvadž by pohyb oplocení, stejně jako 

pohyb za oplocením, mohl vyvolat falešné poplachy. [13] [28] 

6.2.4 Štěrbinové kabely 

Jde o systémy, které pracují na principu radarové detekce. Vznikne uložením dvou 

štěrbinových kabelů paralelně vedle sebe a jejich umístěním nad nebo pod povrch země. 

Jeden z kabelů funguje jako vysílač, který vytváří elektromagnetické pole a druhý kabel 

pracující jako přijímač detekuje změny tohoto pole. Při narušení elektromagnetického pole 

cizí osobou dochází k poklesu amplitudy přijímaného signálu, což má za následek vznik 

poplachového signálu. 

Detekční zóny jsou zpravidla rozděleny na 300 m dlouhé úseky. Kabely jsou 

instalovány cca 25 cm pod povrchem země. Pole samotné vymezuje detekční prostor, jehož 

šířka je 2 - 3 m a výška okolo 1,25 m (tvarem podobný elipse). Výhodou podpovrchové 

instalace je skrytí trasy uložení kabelů, což snižuje nebezpečí sabotáže systému. Nevýhodou 

je nutnost zemních prací, což zvedá náklady na instalaci. [7] [28] 

6.3  Prvky plášťové ochrany 

Prvky plášťové ochrany mají za úkol detekovat otevření či destrukci prostupů v plášti 

budovy (dveře, vrata, okna atd.).  Do této skupiny prvků PZS patří magnetické a mechanické 

kontakty, vibrační a drátová čidla, čidla na ochranu prosklených ploch, poplachové fólie 

a skla. Typickým představitelem prvku PZS využívaného v oblasti zabezpečení objektů 

vyrábějících EOZ jsou magnetické kontakty. [13] 

6.3.1 Magnetické kontakty 

Základ každého magnetického kontaktu je tvořen permanentním magnetem 

a jazýčkovým kontaktem. Permanentní magnet tvoří zmagnetovaný feritový váleček 

zapouzdřený do krytu z magneticky nevodivého materiálu. Zpravidla bývá namontován 

na pohyblivou část prostupu (křídla dveří, vrat, oken atd.). Jazýčkový kontakt se skládá 

ze dvou jazýčku z magneticky měkkého materiálu, které jsou zataveny do trubičky 

z olovnatého skla. Uvnitř trubičky je ochranná atmosféra, kterou tvoří neutrální plyn, obvykle 

argon. Celé zařízení je opět zapouzdřeno do krytu z magneticky nevodivého materiálu 

a namontováno na pevnou část prostupu (rám dveří, vrat atd.). V klidovém stavu je jazýčkový 

kontakt sepnut magnetickým polem permanentního magnetu. V případě oddálení 
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permanentního magnetu v době, kdy bude PZS ve stavu střežení, dojde k rozpojení 

jazýčkového kontaktu a tím dojde k vyhlášení poplachu (viz Obrázek 3).  

 

Obrázek 3 - Princip funkce magnetického kontaktu [13] 

Magnetické kontakty jsou vyráběny ve velkém počtu provedení a variant. 

K zabezpečení námi zvolených objektů se využívají magnetické kontakty se zvýšenou 

ochranou proti cizímu magnetickému poli. Technologie spočívá v umístění dvou jazýčkových 

kontaktů vzájemně od sebe oddělených magnetickým stíněním do jednoho tělesa. Jeden 

jazýčkový kontakt je obvykle spínací a druhý rozpínací. Pokud v klidovém stavu dojde 

k oddálení permanentního magnetu a tělesa jazýčkových kontaktů, rozpojí se jazýčkový 

kontakt spínací. Následkem je přerušení klidové smyčky a vyhlášeni poplachu. V případě, že 

se v klidovém stavu přiblíží k tělesu cizí magnet, rozpojí se jazýčkový kontakt rozpínací. 

Následkem je opět přerušení klidové smyčky, ale tentokrát je vyhlášena sabotáž. [13] [28] 

6.4 Prvky prostorové ochrany 

Prostorová ochrana je častým doplněním k ochraně plášťové. V některých případech 

může tvořit i její alternativu. Výhodou prvků prostorové ochrany je jejich snadnější a méně 

nákladnější instalace a montáž. Prvky prostorové ochrany se dělí na: 

a) detektory pasivní - pouze registrují fyzikální změny svého okolí, 

b) detektory aktivní - působí aktivně na své okolí, tím vytvářejí požadované 

pracovní prostředí a poté detekují změnu tohoto fyzikálního prostředí. 

Pří zabezpečení námi chráněných zájmů jsou uplatňovány především pasivní 

infračervené (PIR) detektory a jejich kombinované (duální) varianty. Využívané jsou ale také 
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aktivní MW detektory. Každý z těchto druhů detektorů ke své funkci využívá jinou část 

kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. [7] [28] 

6.4.1 Pasivní infračervené detektory 

PIR detektory pracují na principu detekce změn v infračerveném pásmu 

elektromagnetického vlnění. Využívána je skutečnost, že těleso jehož teplota se pohybuje 

v rozmezí hodnot od -273,16 °C (absolutní nula) do 560 °C, je zdrojem vlnění, jehož délky se 

pohybují v IR pásmu. Toto vlnění odpovídá teplotě tělesa. Typická vlnová délka IR záření 

vyzařovaná lidským tělem se pohybuje v oblasti 8-10 μm, kde má obzvlášť vysokou intenzitu. 

K detekci tohoto záření je u PIR detektoru využíván tzv. pyroelement (viz Obrázek 4).  

 

Obrázek 4 - Znázornění pyroelementu v pouzdře FET tranzistoru [3] 

Pyroelement představuje základní funkční prvek PIR detektoru. Jde o polovodičovou 

součástku (obvykle ze sloučenin tantalu a lithia) podobnou fototranzistoru. Citlivost je však 

posunuta  do oblasti infračerveného spektra záření. Pyroelement funguje jako měnič 

gradientní povahy, což znamená, že detekuje pouze změny dopadajícího záření, nikoliv jeho 

stálou úroveň.  

V praxi jsou v jednom pouzdru přítomny dva sériově řazené pyroelementy. Vzájemně 

jsou však opačně polarizované. Pokud záření dopadá na oba pyroelementy současně, je jejich 

výsledný náboj roven nule. Díky tomu není detektor citlivý na prudké změny teploty nebo 

přímé záření. Při snímání pohybujícího se objektu je výsledkem dvojice impulsů se 

vzájemnou časovou prodlevou, která je dána rychlostí pohybu (viz Obrázek 5). 
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Obrázek 5 - Detekce dvojitým pyroelementem [28] 

Optika PIR detektorů soustřeďuje IR záření vyzařované snímanými objekty 

na pyroelement. Na provedené optiky detektoru je závislý tvar zorného pole, přičemž dosah 

závisí na kvalitě optiky detektoru. Výběrem vhodné optiky můžeme získat tři typické detekční 

charakteristiky PIR detektorů: 

a) širokoúhlá (vějíř) – využívána při prostorové ochraně místností, detektor 

snímá horizontálně, dosah 12 – 15 m, úhel záběru 90 – 120 ° , 

b) svislá bariéra (záclona) – využívána při obvodové ochraně, dosah i úhel 

záběru je shodný s vějířovitým typem, je však orientována vertikálně, 

c) dlouhý dosah (úzký dlouhý vějíř) – využívána v dlouhých chodbách, 

detektor snímá horizontálně, dosah 25 – 30 m, úhel záběru 45 – 60 °. 

V praxi se můžeme setkat s dvěma druhy optiky: 

a) soustava Fresnelových čoček – systém využívá lomu paprsku, 

ekonomicky výhodné, nedokonalý optický obraz skutečnosti, 

b) soustava zakřivených zrcadel – ideální optický obraz skutečnosti, 

náročná na technologii výroby i samotný návrh, větší dosah detektoru. 

[13] [28] [12] [6] 

6.4.2 Aktivní mikrovlnné detektory 

Aktivní MW detektory patři do skupiny dopplerových čidel. Jedná se o detektory 

aktivní, které si vytvářejí sami své pracovní prostředí. U těchto detektorů je oddělena vysílací 

a přijímací část, ve které bývá integrována vyhodnocovací jednotka. Vysílací část (v podobě 



17 

 

plošné nebo sektorové antény) vysílá do prostoru elektromagnetické vlnění o frekvenci 2,5 

GHz, 10 GHz nebo 24 GHz. Přijímací část detekuje odražené elektromagnetické vlnění a 

vyhodnocovací jednotka porovnává kmitočet, který vznikl interferencí vyslaného a přijatého 

vlnění. V případě odrazu elektromagnetického vlnění od nepohyblivého objektu je 

interference nulová. Při odražení elektromagnetického vlnění od objektu, který je v pohybu, 

dochází ke změnám kmitočtu vlnění a výsledná interferenční frekvence se  pozmění. Tím 

dojde k vyhlášení poplachu. 

Moderní MW detektory (viz Obrázek 6) poskytují nejvyšší možnou úroveň prostorové 

ochrany. Elektromagnetické vlnění vyzařované detektory již zpravidla neproniká tenkými 

zdmi, dřevem ani skleněnými plochami, tak jako tomu bylo u starších provedeních tohoto 

detektoru. Pokud však k pronikání dochází, je velice nepatrné. 

 

Obrázek 6 - Moderní typ provedení mikrovlnného detektoru [22] 

Detekční charakteristika MW detektorů (viz Obrázek 7) je nejcitlivější v ose zářiče 

(pohyb přímo proti detektoru). Nejméně citlivý je vzhledem k ose ve směru kolmém. Citlivost 

MW detektoru je závislá na vzdáleností mezi detektorem a tělesem, množstvím odražené 

energie, rychlosti pohybu tělesa a velikosti jeho odrážejícího povrchu. 

 

Obrázek 7 - Typická detekční charakteristika MW detektoru (dosah: A-nižší, B- vyšší) [13] 
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V blízkosti MW detektorů se nemají nacházet vetší objekty z kovu nebo objekty 

pokované. V případě, že mají tyto objekty rovinný povrch, dochází k odrážení mikrovln. To 

v konečném důsledku výrazně mění detekční charakteristiku. MW detektory se také nemohou 

používat ke střežení prostorů, ve kterých dochází k silným rušivým elektromagnetickým 

jevům (např. spínání žárovkového osvětlení). [13] [28] 

6.4.3 Kombinované (duální) detektory 

Vznikají kombinací dvou detektorů s odlišným typem detekce. Jelikož dané detektory 

pracují každý na jiném fyzikálním principu, snižuje se pravděpodobnost planých poplachů 

vyvolaných vlivem prostředí. Logika zpracovávající výstupní informace z detektorů vyhlásí 

poplach pouze v případě, kdy dojde k detekci narušení oběma částmi duálního detektoru 

současně, popřípadě ve vymezeném časovém okamžiku (zpravidla 6 – 15 s). Nejčastěji se 

můžeme setkat se dvěma typy kombinací detektorů. Jsou jimi PIR-US a PIR-MW detektory. 

Při zabezpečení námi chráněných zájmů jsou využívány PIR-MW detektory. Kombinace 

těchto dvou typů detektorů zajišťuje nejlepší odolnost vůči typickým zdrojům planých 

poplachů, které se mohou vyskytovat v chráněných prostorách (viz Tabulka 3). [28] 

Tabulka 3 -  Znázornění citlivosti detektorů na zdroje rušení [28] 

Zdroje planých poplachů 
Typ detektoru 

PIR MW US 

Proudění horkého vzduchu citlivé necitlivé citlivé 

Chvění, vibrace (např.stroje) necitlivé citlivé citlivé 

Světelné zdroje (např. slunce) citlivé necitlivé necitlivé 
 

Detektory PIR-MW jsou ideální pro venkovní použití, jako je střežení vnějších 

oplocených prostor. Detekční charakteristika PIR-MW detektorů je nastavitelná, ale zpravidla 

je aplikována charakteristika vějířovitá (viz Obrázek 8), popřípadě charakteristika typu dlouhý 

dosah. 
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Obrázek 8 - Charakteristika dlouhý dosah PIR-MW detektoru [1] 

6.5 Prvky předmětové ochrany 

Tyto prvky jsou určeny především ke střežení cenných předmětů (skříně, trezory, 

apod.) volně či samostatně stojících, nebo také skupinově umístěných. Při zabezpečení námi 

chráněných zájmů jsou prvky předmětové ochrany využívány jen velice zřídka. Ve velké míře 

jsou totiž nahrazovány prvky určenými původně pro jiné využití. Příkladem mohou být již 

zmiňované magnetické kontakty, PIR detektory s charakteristikou záclony, MW detektory 

nebo IR závory.  

Detektory využívané k předmětové ochraně jsou například: 

a) kontaktní, 

b) kapacitní, 

c) tlakové akustické. [7] [28] 

6.6 Ústředny PZS 

Ústředna PZS je centrální jednotka vyhodnocující signály jednotlivých detektorů. Tyto 

signály dále zpracovává, analyzuje a poté elektronickou cestou podniká daná opatření. 

Ústředna PZS zastává následující funkce: 

 nepřetržité napájení detektorů PZS a dalších prvků těchto systému, 

 příjem a vyhodnocování signalizace detektorů PZS, 

 Signalizace a vysílání informací o provozních stavech obsluze, 

 Ovládání připojených zařízení (poplachové, signalizační a doplňkové 

prostředky), 

 diagnostika provozuschopnosti celého systému.  

a) horizontální 

b) vertikální 
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Ústředny PZS lze rozdělit do pěti klíčových skupin: 

a) ústředny analogové – smyčkové, 

b) ústředny sběrnicové – s přímou adresací, 

c) ústředny koncentrované – smíšené, 

d) ústředny bezdrátové sítě PZS, 

e) ústředny hybridní. [28] [4] 

6.6.1 Ústředny analogové – smyčkové 

Jedná se o systémy s tzv. kolektivní adresací, které jsou schopny rozlišit pouze 

ze které linky (smyčky) poplachový signál přišel, nikoliv však od kterého konkrétního 

detektoru. Každé jednotlivé poplachové lince je přidružen samostatný vyhodnocovací obvod 

ústředny. Linka je většinou realizována prostřednictvím sériového zapojení rozpínacích 

kontaktů detektorů.  Na konci linky se nachází zakončovaní člen (odpor). Ústředna 

vyhodnocuje proudový nebo napěťový stav linky a při jeho změně na definovanou úroveň 

vyhlašuje poplach či sabotáž. 

Nevýhodou zabezpečovacích systémů s analogovými ústřednami je rozsáhlá struktura 

kabeláže. Kabel samotný obsahuje dva vodiče pro poplachový kontakt detektoru, sabotážní 

kontakt detektoru, napájení detektoru a další páry vodičů pro dodatkové funkce. Navíc musí 

být přiveden ke každému detektoru příslušícímu k lince. [13] [28] [4] 

6.6.2 Ústředny sběrnicové – s přímou adresací 

Ústředny tohoto typu dokáži rozlišit jednotlivé detektory na poplachové lince (přímá-

individuální adresace) a určit tak, ze kterého konkrétního detektoru poplachový signál přišel. 

Přenos mezi detektory a ústřednou probíhá po datovém vedení skrze digitální adresnou 

komunikaci. Prostřednictvím ústředny jsou periodicky generovány adresy jednotlivých 

detektorů a poté jsou sledovány jejich příslušné odezvy. Podmínkou je použití detektorů 

schopných komunikovat se sběrnicovou ústřednou, proto jsou detektory vybavovány 

komunikačními moduly popřípadě malými modemy. Kabeláž u zabezpečovacích systémů se 

sběrnicovými ústřednami je minimální, jednotlivé detektory jsou totiž připojeny v libovolném 

pořadí na obvykle čtyřvodičové vedení. Dva vodiče slouží jako datová sběrnice a dva slouží 

pro napájení detektoru. Výhodou sběrnicových ústředen je značná odolnost přenosových tras 

vůči pokusům o překonání. Při projektování musíme brát zřetel na délku vedení a odběr 

jednotlivých prvků systému, s ohledem k úbytkům napětí na napájecích vodičích. [13] [28] 
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6.6.3 Ústředny koncentrované – smíšené 

Jsou kombinací předchozích dvou typů ústředen. Ústředna je připojena jednou či více 

datovými sběrnicemi k tzv. koncentrátorům (přímo adresovaný člen systému). Ty fungují jako 

několikasmyčkové analogové podústředny, na které jsou připojeny pomocí poplachových 

linek detektory. Varianty komunikace mezi členy mohou být však různé. Pokud je kapacita 

ústředny dostačující a z pohledu konfigurace celého systému je to výhodnější, lze jednotlivé 

detektory napojit přímo na vstupy koncentrátorů. Tento typ ústředny poté přechází 

na ústřednu s přímou adresací, má všechny její výhody a oproti ústřednám s přímou adresací 

(čili s jednoduchou kabeláží) navíc umožňuje realizaci dodatkových funkcí detektorů. Těchto 

ústředen je využíváno při zabezpečení rozsáhlejších objektů. [13] [28] 

6.6.4 Ústředny bezdrátové sítě PZS 

Tyto systémy pracují nejčasněji v pásmu 430 Mhz. Informace přenášená od detektorů 

má obvykle podobu 8bitového kódu. Adresa detektoru je 4bitová. Detektory jsou napájeny 

lithiovou baterií, popřípadě 9 V destičkovým článkem. 

Podle přenosu informace mezi ústřednou a ostatními prvky lze systémy rozdělit na: 

a) systémy s jednosměrnou komunikací, 

b) systémy s obousměrnou komunikací.  

 U systémů s jednosměrnou komunikací pracuje detektor jako vysílač a ústředna 

jako přijímač. Tyto systémy nejsou doporučovány při zabezpečení objektů výroby elektrické 

EOZ právě díky jejich jednosměrné komunikaci. Kontrola funkčnosti jednotlivých detektorů 

je z důvodů setření baterie obvykle prováděna jednou za několik hodin. Ústředna tedy může 

být informována o nefunkčnosti detektoru se značným zpožděním.[13] 

V systémech obousměrné komunikace je každý prvek  systému vybaven vysílacím 

i přijímacím modulem. Spojení mezi ústřednou a jinými dílčími prvky je sledováno trvale. 

Systém při souběžné komunikaci oběma směry pracuje na dvou kmitočtech. Při narušení 

kmitočtu si je systém schopen vyhledat v pracovním pásmu dva jiné kmitočty a automaticky 

se na ně naladit. Pomocí indikace intenzity pole systém zjišťuje nepracuje-li na hranici 

citlivosti. Přenos je digitální, je kódován a je zabezpečen proti odposlechu plovoucím kódem.  

V současné době je při aplikacích těchto bezdrátových systémů využíván přenos v tzv. 

rádiovém rozprostřeném spektru. Systémy si zachovávají všechny zmíněné výhody 
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obousměrného rádiového přenosu a navíc se vyznačují extrémně nízkými energetickými 

požadavky a zvýšeným dosahem. Rádiová paralizace toho spojení je prakticky nemožná. 

[7] [13] 

6.6.5 Ústředny hybridní 

Tyto ústředny umožňují kombinovat bezdrátová připojení adresovatelných prvků 

a klasická připojení drátových vstupů. Takto vytvořený systém pak přejímá výhody 

i nevýhody obou použitých způsobů připojení prvků PZS. Pro svou flexibilitu jsou často 

využívány při zabezpečení některých z námi vybraných objektů, kde v některých prostorách 

lze kabelový rozvod použít, a v některých s ohledem na jejich charakter či ekonomické 

hledisko nikoli. 

6.7 Signalizační výstražná zařízení 

Signalizační výstražná zařízení patří do skupiny doplňkových zařízení ústředen PZS. 

Jedná se o další zařízení, kterými lze doplnit klasickou sestavu zabezpečovacích systémů 

(detektory a ústředna). Jelikož je v našem případě signál často ústřednou PZS směrován 

na PCO, není využívaní těchto jinak nejběžněji instalovaných doplňkových zařízení příliš 

časté. [28] 

6.7.1 Akustická signalizace 

Základ akustické signalizace (sirény) je tvořen výkonovým zesilovačem, generátorem 

kolísavého tónu a akustickým měničem. Dle provedení může být určena pro vnitřní 

i venkovní použití. Umístění sirém bývá realizováno na nedostupná místa, která však 

nenarušují slyšitelnost a viditelnost. Inteligentní sirény jsou vybaveny náhradním zdrojem 

a obvodem pro kontrolu přívodu napájení od ústředny PZS. V případě přerušení přívodní 

kabeláže musí být schopna nepřetržité signalizace po dobu 15 minut. Samozřejmostí je 

ochrana proti odstranění krytu či samotné sirény z místa umístění. [13] [28] 

6.7.2 Optická signalizace 

Optické výstražné zařízení (světelný maják) je zařízení, které je v řadě případů 

součástí krytu venkovních sirén. Barva optické signalizace se doporučuje oranžová. Základem 

je xenonová výbojka buzená z vlastní elektroniky. Montáž samostatných zařízení má být 

prováděna do těžko přístupných, ale viditelných míst. [13] [28] 
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6.8 Ovládací zařízení 

Hlavním úkolem ovládacích zařízení je uvedení  zabezpečovacího systému do stavu 

střežení a zpětně také do stavu klidu. Cílem těchto zařízení je zprostředkování jednoduché 

obsluhy a minimalizování planých poplachů během případné manipulace. Typickým 

představitele těchto zařízení je kódová klávesnice.  

Kódová klávesnice mimo jiné plní tyto funkce: 

 zadávání uživatelských kódů (pro ovládání systému), 

 resetování či odstavení poplachů, 

 připínání a odpínání poplachových smyček (v případě částečného střežení) , 

 volbě speciálních funkcí (vyvolání paměti atd.), 

 programování instalačních parametrů systému. 

V našem případě se nejčastěji setkáváme s klávesnicí kombinovanou s informačním 

displejem. Klávesnice však musí být situována uvnitř střežených prostorách. Mimo střežený 

prostor se umísťují pouze tlačítková pole a indikace. Nároky na uživatele jsou pouze 

v zapamatování si patřičných kódů a občasné provádění změn těchto kódů, neboť může dojít 

k fyzickému opotřebování konkrétních tlačítek z důvodů dlouhodobého používání. To by 

vedlo ke snížení počtu variant kódů pro potencionálního narušitele. [13] [28] 

6.9 Přenosová zařízení 

Poplachová přenosová zařízení (tzv. komunikátory) umožňují dálkově ovládat, 

programovat a monitorovat PZS, a případně reportovat vzniklé události. Tyto zařízení jsou 

prostřednictvím modulů zapojovány do sběrnice ústředny nebo jsou přímo integrovány 

do základní desky ústředny. Komutátory spolu se sítí používanou pro přenos informací tvoří 

poplachový přenosový systém (dále jen PPS). Účelem PPS je včasné a spolehlivé přenesení 

informace z PZS na PCO, odkud je možné na nastalou událost adekvátně zareagovat. 

Pro komunikaci PZS s PCO jsou využívána níže uvedená spojení. [11] [16] 

6.9.1 Přenos po veřejné komutované telefonní síti 

 PPS je tvořen telefonními komutátory, které propojují PZS a PCO prostřednictvím 

pevné telefonní sítě. Linku lze současně využívat k běžnému telefonnímu provozu. [28] [16] 



24 

 

6.9.2 Přenos po GSM síti 

Přenos dat mezi PZS a PCO je uskutečněn skrze síť GSM (Global System Mobile). 

Tato varianta spojení zabezpečuje rychlý přenos informace s vysokým stupněm bezpečnosti 

přenosové trasy. Podmínkou je, aby bylo území dobře pokryto signálem. [28] [16] 

6.9.3 Přenos rádiový 

Rádiové připojení na PCO využívá k přenosu informací privátní rádiovou síť. Jde 

o nejbezpečnější způsob připojení v současné době. Kontrolní zprávy z PZS přicházejí 

na PCO každých 5 sekund. Rádiový přenos je také nejrychlejším způsobem přenosu, neboť 

přenos informace z PZS na PCO trvá pouhé 3 sekundy. Navíc bývá přenos informací mezi 

PZH a PCO bezplatný. [11] 

6.9.4 Přenos prostřednictvím počítačových sítí 

Zprávy jsou z PZS přenášeny pomocí LAN komunikátoru. Jde o moderní zařízení 

k přenosu dat mezi PZS a PCO v reálném čase přes internet. Přináší možnost vzdálené 

konfigurace či aktualizace systému a šifrovaný přenos dat. Nevýhodou je možnost výpadku 

internetového spojení zprostředkovaného poskytovatelem. [11] 
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7 Systémy průmyslové televize 

Jak již bylo zmíněno výše, velká část objektů výroby elektrické EOZ je situována 

do odlehlých míst a informace o jejich bezpečnostním stavech jsou z ústředny přenášeny 

na vzdálený PCO. V kombinaci s absencí stálé fyzické ostrahy zaniká možnost okamžité 

kontroly toho, co se v úseku, ve kterém byl vyhlášen poplach děje. Proto jsou PZS často 

kombinovány s CCTV (viz Obrázek 9). Význam tohoto spojení je  především v rozpoznání 

planých poplachů pomocí optické informace, a tudíž snížení počtu zbytečných zásahů 

výjezdové skupiny a umožnění adekvátní reakce pracovníků hlídací služby na skutečné 

narušení. [14] 

 

Obrázek 9 - Příklad vazby PZS a CCTV [14] 

7.1 Kamery 

Kamera je základní prvek systémů CCTV. Je primárním zdrojem obrazové informace, 

která je z kamery prostřednictvím kroucené datové linky, koaxiálním kabelem nebo 

bezdrátovým spojením vedena k centrální jednotce (např. multiplexer). Centrální jednotka 

umožňuje zobrazit scény z jedné či více kamer na monitorech nebo je zaznamenat na datové 

médium. [4] 
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7.1.1 Analogové kamery 

Obrazová informace z těchto kamer na podobu analogového signálu koncipovaného 

ve standartu PAL. Takto zpracovaný signál je po přenosové lince přiveden do centrální 

jednotky, která jej vyobrazí na příslušném monitoru nebo uloží na digitální videorekordér. 

Přenosová linka je tvořena koaxiálním kabelem s impedancí 75 Ω. [4] 

7.1.2 Digitální kamery 

U těchto kamer je možné ukládat snímky přímo na kameře. Obrazová informace 

z těchto kamer má podobu digitálního signálu komprimovaného do standardu MPEG-2 nebo 

MPEG-4. Signál zpracovaný tímto způsobem je zpravidla vedený po čtyřpárovém krouceném 

vodiči sítě Ethernet do aktivního síťového prvku (router, switch) a do síťového 

videorekordéru. Z těchto prvků je signál veden do zobrazovacích zařízení. [4] 

7.2 Centrální jednotky 

Jedná se o tzv. kamerové přepínače, které dokáží na jednom monitoru zobrazit 

pohledy z více kamer, ale nikoliv současně. Zobrazené vstupy lze volit ručně nebo 

automaticky naprogramovat časy přepínání jednotlivých vstupů. Při kombinaci CCTV a PZS 

jsou kamerové přepínače vybaveny poplachovými vstupy. Ty jsou uvedeny do činnosti 

na základě podnětu z PZS a způsobí automatické zobrazení pohledu z kamery v úseku, 

ve kterém byl vyhlášen poplach. [14] 

7.2.1 Kvadrantový selektor 

Tato zařízení  plní účel zobrazování záběrů z více kamer na jednom monitoru. Zařízení 

mají určitý počet vstupů (2, 4, 8). Signály z těchto vstupů jsou digitalizovány a zobrazení 

tudíž neprobíhá v reálném čase. Zařízení může být navíc vybaveno vkládáním času, data 

a textu, dvěma výstupy s odlišnými způsoby programového řízení a dalšími funkcemi. 

Nevýhodou tímto způsobem sloučeného obrazu je, že při záznamu na záznamové zařízení 

dochází k poklesu rozlišovací schopnosti. [14] 

7.2.2 Multiplexery 

Tato zařízení umožňují dokonalý záznam z multikamerových systémů a zkracují 

na minimum tzv. mrtvý čas (prodleva mezi snímky příslušné kamery, ve které není obraz 

zaznamenáván). Zařízení pracuje s digitalizací vstupních signálů, čili opět nejde o zobrazení 
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v reálném čase. Digitální zpracování signálu a vzorkování obrazu je řešeno způsobem, 

při kterém nedochází k poklesu rozlišovací schopnosti. Vybavení multiplexerů umožňuje 

dvojnásobné zvětšení obrazu, pamět obrazů a možnost analýzy záznamu díky přímé 

spolupráci se záznamovým zařízením. Vkládání času, data, textu a identifikace kamer jsou 

samozřejmostí. [14] 

7.2.3 Křížové přepojovací pole 

Křížové přepojovací pole, neboli maticový přepínač či videoústředna, je zařízení 

využívané při rozsáhlých aplikacích s velkým počtem kamer. Díky matici s analogovými 

spínači pracuje zařízení bez digitalizace obrazu. Zobrazování tedy probíhá v reálném čase. 

Zařízení umožňuje provoz bez užití nadstavbového počítače (dále jen PC). Obsahuje totiž 

centrální procesorovou jednotku. Ta programově řídí celé křížové propojovací pole. Je 

vybavena porty pro připojení modulů poplachového řízení a operačních klávesnic. Stejně tak 

je vybavena portem pro připojení osobního počítače pro účely přímého řízení nebo 

nastavovaní parametrů systému. [14] 

7.3 Záznamová zařízení 

Tato zařízení slouží k záznamu a archivaci dějů v bezpečnostních aplikacích CCTV 

systémů. Záznam obrazu může probíhat buďto v reálném čase (čili 50 snímků/sekundu), nebo 

ve vzorkovacím režimu (z důvodů prodloužení doby záznamu). [4] 

7.3.1 Digitální videorekordéry  

Vzhledem se podobají domácím videorekordérům. Záznamy se však ukládají na pevný 

disk, jehož kapacita se volí podle počtu připojených kamer a požadované délce archivace. 

Toto zařízení je koncipováno k záznamu obrazové informace z analogových kamer, která je 

přenášena nejčastěji po koaxiálním vedení. Maximální rozlišení pořízených záznamů je 720 x 

576 pixelů (standart PAL). [25] [24] 

7.3.2 Síťové videorekordéry  

Jedná se o zařízení umožňující nahrávání video toků ze systému IP kamer. Rozlišení 

nahraných záznamů je v řádech až megapixelů. Kamery jsou připojeny k NVR 

prostřednictvím Ethernet sítě. [24] 
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8 Vybrané objekty a jejich současné zabezpečení 

Posouzení úrovně využití prvků PZS bylo provedeno pro vzorek objektů 

fotovoltaických elektráren (dále jen FVE). Tento vzorek reprezentuje převážnou část těchto 

objektů a úroveň jejich zabezpečení. Získán byl spoluprací s  nejmenovanou  firmou  

zabezpečující tyto objekty na území celé České a Slovenské republiky. V této kapitole jsou 

posouzeny konkrétní prvky PZS použité k zabezpečení a je provedeno zhodnocení, zda-li je 

stávající úroveň využití prvků PSZ dostačující. Na úvod této kapitoly jsou přiblíženy vybrané 

objekty a jejich okolí. 

8.1 Bližší pohled na vybrané objekty a jejich okolí 

Objekt elektráren tvoří ohraničené areály s rozlohou obvykle do 10 ha. Na tomto 

území jsou rozmístěny kovové konstrukce na nichž jsou umístěny fotovoltaické panely. Ty 

převádějí sluneční záření na stejnosměrný proud. Dále se v objektu nacházejí trafostanice 

a invertory, které převádějí stejnosměrný proud na střídavý a přizpůsobují jej na hodnotu, 

která je požadována jako dodávka do sítě. Technická místnost PZS umístěná do unimo buňky 

bývá spolu s trafostanicemi a invertory od zbytku areálu oddělena oplocením. Tyto stavby 

jsou umístěny převážně na stěrkovém podloží, kvůli pozdější rekultivaci pozemků FVE.  

Objekty FVE jsou velice často obklopovány zemědělskými pozemky či lesy a jejich 

výstavba je často uskutečňována v blízkosti silničních komunikací (viz Obrázek 10). 

Ve většině případů jsou pěší chůzí přístupné ze všech stran. Příjezd těžké techniky k objektu 

je realizovatelný po příjezdové komunikaci, popřípadě jinou trasou dle vhodnosti stavu terénu 

v okolí elektrárny.  

 

Obrázek 10 - Pohled z fotovoltaické elektrárny na její okolí [foto: Autor] 
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8.2 Venkovní obvodová ochrana objektů 

Na zajištění venkovní obvodové ochrany FVE jsou kladeny nejvyšší nároky, neboť se 

chráněný zájem, v podobě fotovoltaických panelů, nachází v těsné blízkosti oplocení.   

8.2.1 Magnetický kontakt 

Prvními prvky PZS využitými při ochraně perimetru byly magnetické kontakty 

umístěné na vstupních branách. Jednalo se o čtyř vodičové polarizované magnetické kontakty 

se sabotážní smyčkou, jejichž pracovní mezera se pohybovala do 20 mm. Konstrukce krytu 

byla plastová (viz Obrázek 11).  

 

Obrázek 11 - Magnetický kontakt na vstupní bráně [foto: Autor] 

Použitím byly klasifikovány do IV. třídy prostředí tj. venkovní všeobecné. Určeny 

byly k ochraně objektů vyžadující 3. stupeň zabezpečení, tj. středního až vysokého stupně 

rizika. Použité magnetické kontakty tedy splňovali veškeré nároky na stupeň zabezpečení 

i použití v daném prostředí. 

8.2.2 Infračervené bariéry 

Dalšími prvky PZS použitými při zabezpečení perimetru objektů byly IR bariéry. Tyto 

prvky PZS byly rozmístěny po celém obvodu areálu ve vzájemné vzdálenosti 50 – 150 m dle 

nerovností terénu s cca 1,5 m odstupy od oplocení. Jednalo se o zařízení na vysoké technické 

úrovni, které tvořilo sloupek osazený čtyřmi dvoupaprskovými digitálními infrazávorami (viz 

Obrázek 12). Dva páry IR závor na jedné straně byli přijímací a dva páry na straně druhé byli 

vysílací. Sloupek byl vybaven vyhřívací jednotkou a chráněn ochranným krytem s pryžovým 
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těsněním zabraňující vniknutí vody a prachu.  Mezi vysílací částí a přijímací částí probíhá 

komunikace prostřednictvím binárního přenosu informací.  

 

Obrázek 12 - IR bariéra se sejmutým krytem [foto: Autor] 

Prostřednictvím funkce automatického řízení výkonu vysílače byly schopny IR závory 

automaticky řídit, nastavovat a optimalizovat výkon vysílače, čím předcházely planým 

poplachům způsobeným zhoršenými klimatickými podmínkami. Každá IR závora měla 

přidělenou jedinečnou adresu, díky čemuž dochází k eliminaci ovlivňování jejich funkce 

vnějšími světelnými toky či jednotlivých závor mezi sebou (viz Obrázek 13). [20] 

 

Obrázek 13 - Vliv rušení vnějších světelných toků a vzájemné rušení IR závor [20] 

Tato zařízení byla použitím vhodné do IV. třídy prostředí tj. venkovní všeobecné. 

Určeny byly k ochraně objektů vyžadující 4. stupeň zabezpečení, tj. vysoké míry rizika. 

Použité IR bariéry splňovali veškerá nároky na stupeň zabezpečení i použití v daném 

prostředí. 
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8.2.3 Mikrovlnné detektory 

Tyto prvky PZS byly využity k zabezpečení samostatně oploceného úseku, na kterém 

se nacházeli trafostanice a technická místnost PZS. Jednalo se o dvojité MW digitální 

detektory pracující elektromagnetickým vlněném o frekvenci 10,5 GHz (viz Obrázek 14). 

Dosah detekční zóny byl 12 m, což odpovídalo rozměrům chráněného prostoru.  

 

Obrázek 14 - Použitý dvojitý mikrovlnný detektor [foto: Autor] 

Toto zařízení pracovalo oproti běžným MW detektorům s dvěma přijímacími kanály. 

Díky tomuto způsobu zpracování signálu dochází k eliminaci detekce slabých podnětů, jako 

jsou vibrace  či krátké obousměrné pohyby typické pro porosty a větve. Daný detektor měl 

tedy zvýšenou odolnost vůči planým poplachům. 

Tento detektor byl určen do provozu v prostředí IV. třídy, díky vodotěsnému pouzdru 

a chráněnému kabelovému vedení. Chránit jim bylo možné objekty vyžadující 3. stupeň 

zabezpečení.. Použitím těchto typů zařízení byli opět splněny veškeré nároky na stupeň 

zabezpečení i použití v daném prostředí. [28] 

8.2.4 Posouzení stávající úrovně využití prvků PZS 

Využití prvků PZS v perimetrické ochraně mělo na úroveň zabezpečení nejzásadnější 

vliv. Prvky PZS využité při zabezpečení perimetru byly na vysoké technické úrovni 

a splňovaly požadavky na stupeň zabezpečení mnohdy až nadstandardně. Stávající úroveň 

využití prvků PZS v zabezpečení perimetru vybraných objektů je tedy vysoká.  
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8.3 Plášťová ochrana objektů 

Otázka plášťové ochrany se u vybraných objektů týkala trafostanic a technické 

místnosti PZS. K její realizaci byly využity magnetické kontakty.  

8.3.1 Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty využité při plášťové ochraně sloužili k zabezpečení vstupních 

dveří trafostanic a technické místnosti. Použity byly čtyř vodičové magnetické kontakty se 

sabotážní smyčkou, jejichž pracovní mezera se pohybovala do 50 mm. Konstrukce krytu byla 

hliníková. Použitím byly určeny do II. třídy prostředí za účelem ochrany objektů vyžadující 

2. stupeň zabezpečení, což s ohledem na místo použití vyhovovalo daným požadavkům. 

8.3.2 Posouzení stávající úrovně využití prvků PZS 

Na námi vybraných objektech nejsou prvky PZS určené pro plášťovou ochranu 

uplatňovány ve vetší míře. Stávající úroveň využití prvků PZS při plášťové ochraně je však 

dostačující, a to vzhledem k povaze objektů , kterých se plášťová ochrana týká.  

8.4 Prostorová ochrana objektů 

Prostorová ochrana byla realizována duálními detektory PIR-MW, které byly použity 

k zabezpečení vnitřních prostorů trafostanic a technické místnosti PZS. 

8.4.1 Duální detektory PIR-MW 

Duální typ detektoru (viz Obrázek 15) byl volen z důvodů častých výkyvů teplot 

v daném prostředí, které mohou zapříčinit potencionální výskyt planých poplachů. 

Pro konkrétní typy použitých detektorů byl společným parametrem vějířovitý tvar detekční 

charakteristiky s dosahem do 12 m a funkce tzv. antimaskingu. Tato funkce umožňuje přivést 

na výstup detektoru informaci o snaze vyřadit detektor z činnosti, popřípadě snížit jeho 

citlivosti a dosah v době střežení i mimo ní. Příkladem tohoto pokusu může být úmyslné 

zastínění detektoru. [28] 
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Obrázek 15 - Jeden z typů použitých PIR+MW detektorů [foto: Autor] 

PIR-MW detektory využité při zabezpečení byly z hlediska použití klasifikovány 

do prostředí II. třídy s 3. stupněm zabezpečení, čím bylo vyhověno požadovaným nárokům. 

8.4.2 Posouzení stávající úrovně využití prvků PZS 

Prostorová ochrana tak, jak je vnímána, je bez použití prvků PZS nerealizovatelná. 

Při prostorové ochraně je možné aplikovat různé typy prvků PZS a jejich provedení. I v tomto 

případě byly z hlediska zabezpečení voleny technicky vyspělejší a funkčně spolehlivější typy 

prvků PZS. Stávající využití těchto prvků PZS při prostorovém zabezpečení je u vybraných 

objektů na vysoké úrovni. 

8.5 Předmětová ochrana objektů 

Otázka plášťové ochrany se u vybraných objektů týkala fotovoltaických panelů. 

Úkolem bylo chránit fotovoltaické panely proti případnému odmontování či ničení těchto 

technologií. V daném vzorků objektů FVE však tato ochrana uplatněna nebyla. Důraz byl 

kladen na zajištění kvalitní perimetrické ochrany. 

8.6 Ústředna PZS 

Jak již bylo zmíněno ústředna je jakýmsi mozkem celého systému PZS, takže právě 

na tomto zařízení záleží to, jakým způsobem bude celý systém PZS pracovat.  

8.6.1 Popis ústředen PZS využitých při zabezpečení FVE 

Ústředny PZS běžně instalované na těchto objektech byla produktem renomované 

české firmy SPELZA, spol. s r.o. Jednalo se o hybridní ústředny, které byly určeny 

pro rozsáhlé aplikace. Jejich prostřednictvím bylo možno chránit objekty 4. stupně 

zabezpečení. Ústředny umožňovaly integraci PZS a CCTV včetně monitorování a řízení 
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těchto systémů. Díky přídavným modulům a komunikačnímu rozhraní COM0  s převodníkem 

RS232 byly ústředny schopny komunikovat s PC a využívat tak společné programové 

nadstavby. Tu představoval grafický síťový bezpečnostně informační software. Na bázi sítě 

Ethernet prostřednictvím počítače umožňoval v jednotném grafickém prostředí řídit 

a monitorovat systémy PZS a CCTV. Napájení ústředen PZS bylo realizováno 

prostřednictvím elektrorozvodné sítě. Při výpadku síťového napájení je elektrická energie 

odebírána  z náhradního zdroje v podobě 12 V akumulátoru. 

8.6.2 Posouzení stávající úrovně využití prvků PZS 

Při zabezpečení vybraných objektů jsou využívány nejmodernější typy ústředen 

určené pro rozsáhlé a náročné aplikace vyžadující integraci a spolupráci různých 

zabezpečovacích systémů a technologií. Vybrané typy ústředen se vyznačovali vysokou 

funkční a provozní spolehlivostí. Stávající využití těchto prvků PZS je tedy na velice vysoké 

úrovni. 

8.7 Přenosové prostředky 

Úkolem přenosových prostředků byl přenos informace na místo trvalé obsluhy (PCO). 

Informace byli přenášeny po přenosové síti, která určovala způsob spojení mezi ústřednou 

PZS a PCO, stupeň bezpečnosti dané komunikace a rychlost přenosu informace mezi oběma 

místy. 

8.7.1 Využívané přenosové trasy a jejich kombinace  

Při komunikaci mezi ústřednou PZS a PCO využívali přenosová zařízení často hned tří 

přenosových tras. Základem byl rádiový přenos informace po privátní rádiové síti a přenos 

informace prostřednictvím počítačových sítí. Tyto způsoby přenosu informace byly v mnoha 

případech doplněny ještě třetím způsobem komunikace probíhajícím po sítí GSM pomocí 

služby GPRS, popřípadě tento způsob komunikace nahrazoval jednu s předchozích dvou 

základních komunikací. 

8.7.2 Stávající úroveň využití přenosových zařízení 

Kombinací dvou a více poplachový přenosových systémů je docíleno kvalitního 

spojení mezi ústřednou a PCO. Takto vytvořené spojení je odolnější vůči pokusům o rušení 

a eliminuje možnost ztráty spojení mezi ústřednou PZS a PCO způsobenou při výpadku jedné 

s přenosových sítí. 
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8.8 Systémy průmyslové televize 

K vytvoření komplexního zabezpečení vybraných objektů byly PZS doplněny 

o CCTV. V této kapitole krátce zmíníme některé prvky systému CCTV a zhodnotíme jejich 

vhodnost, jako doplňku k PZS. 

8.8.1 Kamery 

Při zabezpečení vybraných objektů bylo téměř vždy využíváno analogových kamer, 

které byly doplněny o IR přísvity (viz Obrázek 16). Tento systém tak umožňoval 24 hodinové 

pozorování. Díky vhodně zvolenému ochrannému krytu kamer je bylo možné použít 

pro požadovanou venkovní aplikaci.  

 

Obrázek 16 - Ukázka aplikovaných analogových  kamer s infračervenými  přísvity [foto: Autor] 

8.8.2 Záznamové zařízení 

Záznamovým zařízením v CCTV byl digitální videorekordér. S kapacitou pevného 

disku 500 GB, maximálním rozlišením záznamu 704 x 576 pixelů a počtu 16 videovstupů, 

bylo jeho použití vhodné i pro náročné aplikace. 

8.8.3 Posouzení stávající úrovně využitých prvků CCTV  

Použité CCTV tvořili vhodné doplnění PZS. Jejich výběr byl odpovídající vzhledem 

k pracovním podmínkám a plně dostačující vzhledem k rozsahu daných aplikací. Pro záznam 

a přenos videosignálu využívali CCTV maximálních parametrů standardu PAL. Rozmístění 

kamer a jejich počet byl přednostně volen tak, aby bylo možné monitorovat celý areál FVE. 
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9 Analýza možnosti poruch systémů a jejich následků 

Ke zvýšení úrovně zabezpečení, které má být dosaženo výběrem vhodných návrhů či 

doplnění PZS, je zapotřebí nejprve identifikovat možná rizika týkají se daných objektů a určit 

ta, která mají na úroveň zabezpečení největší vliv. K dosažení tohoto cíle byla aplikována 

analýza možnosti poruch systému a jejich následků. Jedná se o bodovou metoda zvanou 

Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA), založenou na rozboru selhání a jejich 

následků. Umožňuje vyhledávání příčin a dopadů na základě strukturovaně a systematicky 

vedených selhání. Účelem této metody je kontrola jednotlivých prvků systému a identifikace 

závad.  

9.1 Postup metody FMEA 

Při aplikaci této metody jsou bodově posouzeny pravděpodobnosti vzniku 

jednotlivých rizik, jejich závažnosti z hlediska finančních či materiálních ztrát a jejich 

odhalitelnost, která určuje časový interval odhalení. 

Tabulka 4 - Parametry metody FMEA [26] 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika (P) 
Závažnost následků (N) Odhalitelnost rizika (H) 

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 malý delikt, malá škoda 1 

riziko odhalitelné v době 

jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 větší delikt, větší škoda 2 
snadno odhalitelné riziko 

během pár minut 

3 spíše nepravděpodobná 3 střední delikt, vyšší 3 
odhalitelné riziko do 

jednoho dne 

4 
velmi pravděpodobný 

vznik 
4 těžký delikt, vysoká 4 

nesnadno odhalitelné 

riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 
těžký delikt, velmi vysoká 

škoda na majetku 
5 neodhalitelné riziko 

 

 

Pomocí těchto parametrů a jejich hodnot je prostřednictvím níže uvedeného 

výpočtového vzorce stanovena míra rizika (R): 

R = P x N x H        (1)                 

R - míra rizika, 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N - závažnost následků, 

H - odhalitelnost rizika. [26] 
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Míra rizika byla z uvedených parametrů a jejich hodnot stanovena v intervalu (0,125>. 

Hodnoty jednotlivých parametrů jsou s ohledem na zvýšení bezpečnosti mírně nadsazené. 

Tabulka 5 - Parametr metody FMEA: míra rizika (R) [26] 

Výsledná míra rizika (R) 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 
 

Dalším krokem této metody je výpočet tzv. míry tolerance. Ta určuje přijatelnost či 

nepřijatelnost vybraných rizik. Samotný výpočet je realizován prostřednictvím Paterova 

principu 80/20. Ze všech vypočtených hodnot míry rizika je vytvořena suma označena 

za 100%. Jednotlivým rizikům jsou přiřazeny procentuální vyjádření podle jejich konkrétní 

bodové hodnoty a ty jsou poté sečteny od hodnot nejvyšších po celkový součet 80%. Rizika 

spadající do součtového limitu 80% jsou vyhodnoceny jako nepřijatelná.  

Konkrétní hodnoty míry rizik jednotlivých událostí jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Do kategorie nepřijatelných rizik byly zařazený rizika s R hodnotu rovnou či vyšší než 12. 

Míru tolerance představuje hodnota R rovnající se 12.  

Tabulka 6 - Hodnocení analýzy FMEA 

Hodnocení analýzy FMEA 

č. Identifikace rizik P N H R 
Paretův princip 

80/20 [%] 

1 Překonání perimetrické ochrany pomocí jeřábové plošiny 3 5 5 75 23,66 

2 Mechanické překonání oplocení 4 4 3 48 15,14 

3 Přelezení oplocení 5 3 3 45 14,20 

4 Vandalismus 3 2 5 30 9,46 

5 Podhrabání oplocení 3 3 3 27 8,52 

6 Sabotáž prvků PZS  3 2 2 12 3,79 

7 Sabotáž CCTV kamer 3 2 2 12 3,79 

8 Překonání vstupní brány 3 4 1 12 3,79 

9 Překonání dveří trafostanice 3 4 1 12 3,79 

10 Špatné klimatické podmínky 5 1 2 10 3,15 

11 Překonání dveří technické místnosti PZS 3 3 1 9 2,84 

12 Proražení zdí trafostanice 2 4 1 8 2,52 

13 Proražení zdí technické místnosti PZS 2 3 1 6 1,89 

14 Seskok do chráněného prostoru padákem 1 2 3 6 1,89 

15 Přerušení dodávky elektrického proudu 5 1 1 5 1,58 

∑ 317 100,00 
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Dle závažnosti jednotlivých rizik uvedených v tabulce 5 byl sestrojen Paterův diagram 

(viz. Graf 1). Účelem tohoto grafického zpracování je zpřehlednit výsledky dané metody. 

Rizika, jenž vyžadují nápravu jsou v Paretově diagramu označena červenou barvou. [26] 

Paretův diagram
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Graf 1 - Paterův diagram (grafický výstup metody FMEA) 

9.2 Vyhodnocení výstupů metody FMEA 

Pomocí aplikace metody FMEA jsme identifikovali trojici nejvýznamnějších rizik. 

Jsou jimi překonání obvodové ochrany pomocí jeřábové plošiny, mechanické překonání 

oplocení, přelezení oplocení. Pro tyto rizika budou dále navrhnuta vhodná opatření s cílem 

snížit míru těchto rizik prostřednictvím vhodného výběru prvků PZS. Navrhnutá opatření tak 

budou směrovat ke zvýšení úrovně zabezpečení námi vybraných objektů. 

 Jako další rizikové události byly vyhodnoceny vandalismus, podhrabání oplocení, 

sabotáž prvků PZS kamer CCTV. Vzhledem k nízké míře rizika a omezené obsahové stránce 

této práce, nebudou opatření proti těmto rizikům dále rozpracovány. 
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10 Návrh vylepšení zabezpečení směřující k minimalizaci rizik 

Aplikací metody FMEA byly zjištěny nejvýznamnější rizika představující překonání 

obvodové ochrany pomocí jeřábové plošiny, mechanické překonání oplocení, přelezení 

oplocení. V případě překonání obvodové ochrany pomocí jeřábové plošiny hrozí 

odmontování a krádež fotovoltaických panelů, aniž bychom byli schopni detekovat tuto 

činnosti. Minimalizaci tohoto rizika provedeme aplikací předmětové ochrany, kterou bude 

chránit fotovoltaické panely proti případnému odmontování. Zbylá dvě rizika, kterými jsou 

mechanické překonání oplocení a možnost přelezení oplocení, lze snížit aplikací prvků PZS 

detekující pohyb obvodového oplocení způsobený narušitelem. 

10.1 Systém PerimetrLocator 

Systém PerimetrLocator je jedním ze způsobů, kterým bychom moli snížit rizika 

spojená s překonáním obvodového oplocení. Jde o bezdrátový perimetrický systém, který 

umožňuje střežení oplocení prostřednictvím rádiofrekvenčního systému identifikace (dále je 

RFID). Základními prvky jsou RFID akcelerační detektory připevněné na oplocení pomocí 

nerozebíratelných nýtů. Tento systém je schopen komunikace se všemi typy ústředen. Oproti 

kabelovým systémům má delší životnost a vyžaduje minimální čas i náklady na opětovné 

zprovoznění v případě záměrného poničení systému. RFID detektory nevyžadují údržbu, 

životnost baterií je minimálně 8 let a jsou měnitelné. 

RFID akcelerační detektory nainstalované na oplocení detekují pomocí tříosého 

akceleračního čipu veškeré otřesy plotu i dynamické změny v poloze oplocení, které jsou 

typické při pokusu o překonání oplocení narušitelem (viz Obrázek 17). Jednotlivé detektory 

postupně posílají naměření informace od jednoho k dalšímu následujícímu až do centrální 

jednotky. Prostřednictvím tohoto přenosu jsou přenášeny informace o poplachových stavech, 

sabotážích, technických stavech, síle větru atd. V případě, že bude určitý detektor v řetězci 

nefunkční, dojde automaticky k jeho přeskočení a informace bude předána dalšímu detektoru. 

Centrální jednotka vyhodnotí přijatý signál a informace týkající se stavu perimetru předá 

ústředně PZS. 
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Obrázek 17 - Princip detekce narušitele [21] 

U systému PerimetLocator jsou signály ze všech RFID detektorů vyhodnocovány 

paralelně. Systém je tudíž schopný eliminovat falešné poplachy způsobené větrem, deštěm, 

krupobitím či blízkou dopravou, jelikož tyto vlivy působí na více detektorů v jednom 

okamžiku (viz Obrázek 18). 

 

Obrázek 18 - Princip eliminace klimatických vlivů [21] 

Monitorovací jednotky komunikují s detektory RFID s nejnižší a nejvyšší adresou. 

Mezi dvěma monitorovacími jednotkami může být umístěno maximálně 600 detektorů. 

V případě použití dvou a více monitorovacích jednotek, musejí být jednotky doplněné 

o přídavný rádiový modul, který zajišťuje dálkový přenos signálu. Každá z monitorovacích 

jednotek pak řídí množinu detektorů na jiném kanále, aby nedocházelo k vzájemnému rušení 

(viz Obrázek 19). 

Monitorovací jednotky jsou s centrální jednotkou propojeny sběrnicí RS485, 

mikrovlnným pojítkem, sítí LAN nebo WAN. Centrální jednotka, popřípadě expandéry 

umožňují propojení s ústřednou PZS. Ústředna informuje perimetrický systém o sektorech, 

které mají být střeženy či nestřeženy. Perimetrický systém zpětně informuje ústřednu 

o místech narušení perimetru, pokusech o sabotáž, poruchách atd.  
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Obrázek 19 - Znázornění  systému ve velmi rozsáhlých aplikacích [21] 

Systém PerimetrLocator má certifikaci pro 4. stupeň zabezpečení objektů. Jeho použití 

je možné v prostředí klasifikované do IV. třídy. Aplikovat jej je možné na libovolné typy 

oplocení, s tím, že s vyšší stabilitou oplocení je možné zvětšovat vzdálenosti mezi 

jednotlivými detektory. V případě typu oplocení využívaného při zabezpečení námi 

zvoleného vzorku FVE, by zabezpečení perimetru systémem PerimetrLocator vypadlo 

obdobně, jako je tomu na obrázku 20. [8] [21]  

 

Obrázek 20 - Znázornění  systému ve velmi rozsáhlých aplikacích [21] 
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Systémy PerimetrLocator můžeme kromě zabezpečení oplocení použit také 

při předmětové ochraně. Díky speciálně řešeným ochranám je RFID detektory možné umístit 

v těsné blízkosti fotovoltaických panelů (vysoká napětí v blízkosti panelů). 

RFID detektory by v tomto případě byly umístěny na nosné konstrukce fotovoltaických 

panelů. K centrální jednotce by se připojily další monitorovací jednotky, které se 

nakonfigurují do režimu předmětové ochrany. Pokrytí rozsáhlých areálů FVE lze uskutečnit 

použitím až 16 monitorovacími jednotkami, které lze přes sběrnici RS485 do systému připojit. 

Případné zvýšení dosahu monitorovacích jednotek je provedeno jejich doplněním o rádiový 

modul. 

Jestliže v období střežení dojde k pohybům konstrukcí způsobeným pokusy o krádež 

fotovoltaických panelů nebo k manipulaci s konstrukcemi samotnými, systém vyhodnotí 

poplachový signál obdobně jako u klasické perimetrické ochrany a vyhlásí poplach (viz 

Obrázek 21). [8] [21] 

 

Obrázek 21 - Znázornění  systému ve velmi rozsáhlých aplikacích [21] 
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10.2 Systém VPX 

Systém VPX je vhodnou formou aplikace předmětové ochrany, jejíž úkolem je 

střežení fotovoltaických panelů. Sytém VPX je založen na technologii, která využívá 

detekčního optického kabelu, kdy vysílá a poté analyzuje světelný tok uvnitř tohoto kabelu. 

Detekovány jsou rozdíly ve frekvenci sledu světelných impulsů zasílaných vysílačem 

k přijímači. Pokud dojde k ohybu, tahu nebo přerušení optického kabelu, je vyvolán poplach. 

 

Obrázek 22 – Vyhodnocovací jednotka s optickým detekčním kabelem [29] 

Na jednu vyhodnocovací jednotku je možné připojit až 1000 m detekčního kabelu. 

Vyhodnocovací jednotky mají schopnost autokalibrace, takže není nutné nastavovat jakékoliv 

parametry. Jednotky si sami zjišťují výchozí stav a poté detekují rozdíly oproti tomuto stavu. 

Instalace detekčního optického kabelu na fotovoltaické panely (viz Obrázek 23) se 

provádí pomocí fixačního tmele nebo fixační pásky. Je důležité vyvarovat se ohybu kabelu 

do pravého úhlu. 

 

Obrázek 23 – Příklad instalace detekčního kabelu na fotovoltaický panel [23] 

Výhodou tohoto systému je snadná a rychlá instalace, vysoký stupeň flexibility, 

dlouhá životnost a odolnost vůči klimatickým změnám. Dalším aspektem je nemožnost rušení 

či přemostění detekčního vedení. [27] 
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11 Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit současnou úroveň využití prvků PZS při zabezpečení 

výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice. 

K naplnění tohoto cíle byla využita praktická část práce. Základem této části práce 

bylo zhodnocení stávajícího využití prvků PZS při zabezpečení vybraných objektů výroby 

elektrické EOZ a poté posouzení úrovně tohoto využití.  Ze zhodnocených informací 

a poznatků vyplývá, že stávající využití prvků PZS je v oblasti zabezpečení daných objektů 

na vysoké úrovni. Tlak na investory těchto objektů ze strany pojišťoven a obavy ze stále 

kvalifikovanějších případů majetkové trestné činnosti v této oblasti se odráží na úrovni 

celkového zabezpečení, jehož součástí jsou i PZS. Důraz vzhledem k povaze posuzovaných 

objektů byl kladen na perimetrickou ochranu, která byla vyjma oplocení plně realizována 

prvky PZS. 

Stávající zabezpečení vybraných objektů však stále neplní svou funkci dokonale. 

Aplikací metody FMEA byla odhalena rizika, která ohrožují bezpečnost daných objektů 

a jenž vyžadují nápravu. Nejvýznamnější byla rizika překonání perimetrické ochrany 

jeřábovou plošinou a rizika spojená s překonáním samotného oplocení. 

Pro nápravu těchto rizik byla navrhnuta řešení pomocí aplikace prvků PZS. Jedním 

z možných způsobů, kterým lze významně snížit míru rizik spojených s překonáním oplocení 

je střežení samotného oplocení systémem PerimetrLocator. Aplikací tohoto systému lze navíc 

realizovat i předmětovou ochranu, a snížit tak jedním systémem i riziko překonání 

perimetrické ochrany jeřábovou plošinou. 

Dalším způsobem realizace předmětové ochrany je optický detekční systém VPX, 

který je určený ke střežení fotovoltaických panelů pomocí detekčního vedení. Použití tohoto 

systému opět snížíme míru rizika překonání perimetrické ochrany jeřábovou plošinou. 

Záleží vždy na investorech do jaké míry budou chtít chránit své investice, a jakou 

formu zabezpečení si při ochraně svého majetku zvolí. 

Tato práce by měla svým obsahem poskytnout ucelený obraz o současném stavu 

využití prvků PZS při zabezpečení objektů výroby elektrické EOZ a možných způsobech 

zvýšení úrovně tohoto využití. 
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