
 

 

Příloha č. 1: Celkový vývoj kriminality v České republice 

V uvedeném grafu této přílohy, je zobrazen statistický přehled vývoje kriminality 

v České republice z let 2003 až 2012. Z grafického vyčíslení lze vyčíst nejen celkové 

procentuální zjištění vývoje kriminality v České republice, ale také i objasněnost, či 

neobjasněnost trestných činů. Grafické zhodnocení vychází ze statistických údajů PČR. 

 
Graf 1: Celkový vývoj kriminality v České republice  

Příloha č. 2: Vývoj kriminality v okrese Uherské Hradiště 

Statistický vývoj kriminality v okrese Uherské Hradiště je uveden v tabulce 1 

z období ledna až prosince 2013 se srovnáním ledna až prosince 2012. Statistické 

informace jsou uvedeny ze zdroje Města Uherské Hradiště. Ze statistických údajů vyplívá, 

že k nejvyššímu podíl kriminality v okrese přispívají krádeže a vloupání. 

Tabulka 1: Srovnání kriminality v okrese Uherské Hradiště (období 2012 a 2013) 

Rok  Násilné činy Mravnostní činy Krádeže vloupání Krádeže 

2013 Uskutečněno 140 46 480 674 

 Objasněno 109 44 176 244 

 % 77,86 % 95,65 % 36,67 % 36,20% 

2012 Uskutečněno 157 21 462 749 

 Objasněno 122 18 154 227 

 % 77,71 % 85,71 % 33,33 % 30,31% 



 

 

Příloha č. 3: Rozdělení jednotlivých detekčních prvků - čidel 

V příloze č. 2 je uvedeno rozdělení detekčních prvků čidel pro jednotlivé typy ochran 

obvodovou, plášťovou, prostorovou a ochranu předmětovou. 

Systémy obvodové ochrany: 

Jedná se o detekční prvky obvodové ochrany z hlediska narušení hranice pozemku, 

které signalizují narušení vnějšího prostoru, pozemků přilehajících budov, továrních 

komplexů apod. Pro zvýšení systémů obvodové ochrany je vhodné tyto bezpečnostní prvky 

kombinovat také se systémy CCTV Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

 mikrofonické kabely – tyto prvky se aplikují na drátové ploty nebo pod omítky 

ve formě kabelu. Narušení pachatele je detekováno prostřednictvím záchvěvů 

či mechanického namáhání, které se převádí elektrickým signálem do 

vyhodnocovací jednotky, 

 infračervené závory a bariéry – funkčnost infračervených prvků je zabezpečena 

prostřednictvím vysílací a přijímací jednotky. Pokud doje k narušení 

infračervených paprsků mezi vysílací a přijímací jednotkou dojde k vyhlášení 

poplachu na straně přijímací jednotky. Tyto infračervené systémy patří mezi 

nejrozšířenější. K nevýhodám patří náchylnost k atmosférickým vlivům sníh, 

mlha, přímý sluneční svit, 

 mikrovlnné bariéry – dochází k vytvoření elektromagnetického pole mezi 

vysílací a přijímací jednotkou.  Vniknutí pachatele do chráněného prostoru dojde 

k přerušení svazku elektromagnetického vedení, přičemž dojde k vyhlášení 

poplachu na přijímací jednotce. Mezi výhody těchto bariér patří především dosah 

200 až 300 m, 

 zemní tlakové hadice – diferenciální tlakové čidlo tvořené dvěma paralelně 

uloženými pružnými hadicemi o rozteči 1 m, taženy po celé délce obvodu. 

Systém pracuje na změně tlaku vyvolaných vnějšími faktory – nášlapy.  

 pasivní infračervená čidla – vnější – princip funkce obdobný jako u PIR pro 

vnitřní použití, kdy dochází k detekci teplotních změn vyvolaných narušitelem 

v okolním prostředí. Dosah venkovních PIR v rozmezí od 50 do 150 m Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 



 

 

Systémy plášťové ochrany: 

Prvky, které tvoří ochranu proti narušení vstupních otvorů – oken, dveří a vrat 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

 magnetické kontakty (čidla otevření) – pracují na principu jazýčkových 

kontaktů, které jsou v silném magnetickém poli spojeny, dojde li k přerušení 

magnetického pole, jazýčky se rozpojí a vyhlásí se poplach.  Využití ke střežení 

oken, dveří Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 čidla na ochranu skleněných ploch – tyto detekční systémy zachycují zvuk 

vyvolaný tříštěním skla. Při tříštění dochází k vlnění, které zachycují čidla pevně 

spojená s plochou skla – tzv. kontaktní čidla. Dále jsou používaná čidla aktivní –

 disponující vysílací a přijímací jednotkou. Elektronika v těchto systémech 

monitoruje změnu stavu od normálu. V případě změny stavu od normálu detekuje 

narušení  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 mechanické kontakty – jedná se o mikrospínače, které střeží stav prostupů. 

Zabudování nejčastěji do dveřního rámu proti západce zámku, 

 vibrační čidla – detektory slouží ke střežení vibrací při provádění průrazu stěn 

a stavebních konstrukcí. Tento systém je tvořen elektromechanickým měničem 

doplněným vyhodnocovací elektronikou. Instalace se provádí na riziková místa, 

zdi, rámy oken a dveří, luxfery Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 poplachové fólie, tapety a skla – vznik poplachu na základě přerušení vodivého 

média – vodivého drátku uvnitř nebo také prostřednictvím napařeného vodivého 

meandru Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 drátová čidla – k vlastní detekci se využívají tenká ocelová lanka, která jsou 

napojena na citlivý mikrospínač. Vhodné jsou ke střežení inženýrských sítí 

a prostupů ventilace do objektu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 rozpěrné tyče – klidový stav těchto miniaturních spínačů je aretován tyčí. Chrání 

objekty s nízkým až středním rizikem. Použití pro vstupní otvory, průduchy 

ventilace a inženýrské sítě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

  



 

 

Systémy prostorové ochrany:  

Jedná se o prostory, do kterých vnikl pachatel překonáním plášťové ochrany. 

Základním cílem je ochrana vstupních jednotek, haly, chodby, schodiště Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

 pasivní infračervená čidla – označují se také PIR. Chrání střežený prostor. Mohou 

být použity také jako automatické spínače vnitřního a venkovního osvětlení. 

Pracují na principu detekce infračerveného záření, které vyzařuje pachatel, 

 aktivní ultrazvuková čidla – jedná se o aktivní čidla pracující na principu 

Dopplerova jevu. Vysílaná energie do prostoru vytváří ultrazvukové pole na 

frekvenci v pásmu 20 až 45 kHz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 aktivní mikrovlnná čidla – princip funkce obdobný jako u ultrazvukových čidel. 

Rozdíl je v kmitočtovém pásmu elektromagnetického vlnění 2,5 GHz, 10 GHz 

a 24 GHz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

 kombinovaná duální čidla – jedná se o kombinaci ultrazvukových 

a mikrovlnných čidel Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Systémy předmětové ochrany: 

Slouží k ochraně předmětů: sochy, obrazy, skříně apod. Tyto prvky jsou aktivní 

i v době vypnutí prostorových čidel a to zejména v důsledku denního provozu chráněného 

prostoru Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Čidla na ochranu uměleckých předmětů – 

můžeme tyto čidla rozdělit na závěsová a polohová: 

 závěsová čidla – na hák čidla prostřednictvím závěsného lanka je umístněn 

chráněný předmět.  Elektronika čidla vyhodnocuje sílu působící na hák, v případě 

pohybu s předmětem dojde k vyhlášení poplachu, 

 polohová čidla – kontaktní či elektromagnetická čidla reagující na změnu polohy 

chráněného předmětu. K aktivaci magnetického kontaktu dojde prostřednictvím 

vychýlení „praporku“ čidla, který se dotýká chráněného předmětu, např. plátna 

obrazu a při pohybu s předmětem dochází k poplachu, 

 kapacitní čidla – využití k ochraně obrazů, kovových i nekovových skříní. 

Princip funkce spočívá v umístnění chráněného předmětu v elektrickém poli. 

V případě vniknutí pachatele do chráněného prostředí dojde ke změně dielektrika 



 

 

okolního vzduchu a následně k vyvolání poplachu Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. 

Příloha č. 4: Rozdělení jednotlivých částí systému CCTV 

 

V příloze č. 3 jsou rozděleny jednotlivé prvky systému průmyslové televize. 

Kamery: 

Jedná se o základní prvek kamerových systémů. Prostřednictvím těchto systémů 

dochází k snímání obrazu sledované scény a světelné energie na elektrický signál. Tento 

signál je určený k přenosu a k dalšímu zpracování Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Podle typu snímaného obrazu: 

 Analogové kamery – jedná se o kamery s analagovým výstupem. Jsou poměrně 

stále rozšířené a to zejména z hlediska jednoduchosti montáže a ceny, 

 Digitální kamery – výstupní signál z těchto kamer je digitální. Výhody oproti 

analogovým kamerám jsou ve vyšším rozlišení, mohou mít integrovaný detektor 

pohybu. Tyto kamery řeší také přenos zvuku synchronizací s obrazem a digitalizací 

zvuku, 

 IP kamery – tato komunikace je zcela digitální, přístupná z libovolného počítače, 

který je zapojený v síti internet. K výhodám patří vysoké rozlišení v řádech 

megapixelů, 

 Webové kamery – v praxi nemusí splňovat požadavky na kvalitu obrazu, možnost 

měnění ohniskové vzdálenosti (zoom). Použití vysílání v bezdrátové síti WIFI. 

K výhodám patří přenos obrazového signálu v reálném čase Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.. 

Zobrazovací jednotky: 

Monitory slouží k zobrazení událostí, které jsou snímány kamerami nebo 

zaznamenány na videorekordér. Monitory se liší především hustotou řádků, jedná se 

o takzvanou rozlišovací schopnost. Černobílé monitory mají rozlišovací schopnost 800 až 

1000 televizních řádků a barevné monitory 450 až 800 televizních řádků Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů..  

Dělení monitorů: 



 

 

 monitory CRT – Cathode Ray Tube – v uzavřených systémech častou používané. 

Tyto monitory mohu být černobílé, ale i barevné. Pracují na principu zobrazení 

obrazu vakuovou elektronkou. V dnešní době se přechází spíše k LCD monitorům, 

 monitory LCD – Liquid Crystal Display – tyto zobrazovací jednotky pracují na 

principu tekutých krystalů. K výhodám patří zejména kvalita obrazu, životnost 

a tenká obrazovka. K dalším výhodám patří nižší zraková zátěž uživatele Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů..  

Záznamová zařízení: 

Záznamová zařízení, také označovaná jako videorekordéry, slouží k uložení obrazu 

snímaného kamerami. Tento snímaný obraz může být uložen k dalšímu použití. Rozdělení 

videorekordérů: 

 analogové – VCR Video cassete Recorder – využívá se videorekordéru, který 

k záznamu využívá magnetickou pásku uloženou v kazetě, 

 digitální – DVR Digital Video Recorder – princip je založen na digitalizaci 

původního analogového obrazového signálu a uložení vzorků na digitální 

záznamová média. Mezi záznamová zařízení patří, např. uložení na pevný disk, 

paměťové karty a zálohovací media CD a DVD disky Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. 

Zobrazení záznamu s více kamer: 

V případech kdy v objektu máme instalováno více kamer, zejména s dispozičních 

a ekonomických důvodů je ztrátové umístnění většího počtu kamerových systému 

a záznamových zařízení, používáme:  

 kamerové přepínače – označují se také jako sekvenční. Umožňují výstup s více 

kamer zobrazovat postupně pod sebou,  

 děliče obrazu – kvadrátor – k zobrazení obrazu z více kamer na jedné ploše 

monitoru. Toto zařízení může být vybaveno vstupy pro vkládání textu, času a data. 

Při uložení takového záznamu, dochází k snížení rozlišení  

 multiplexery – určené pro větší množství kamer uvedeno na obrázku 6. Tyto prvky 

disponují 4 až 16 vstupy videosignálu, které jsou propojeny s videorekordérem na 

dlouhou dobu záznamu, nebo mohou být napojeny na digitální videorekordéry. 



 

 

Výhodou je kvalitní zobrazení. Sledované záznamy se provádí po snímcích nebo 

půl snímcích od každé kamery.  

Systém má mnoho funkcí např. vytvoření aktivního pole vzorném poli snímaného 

obrazu, dvojnásobné zvětšení obrazu a další Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

 
Obrázek 1: Schéma pracoviště s Multiplexorem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 křížové spojovací pole – video-ústředna – uplatnění především u rozsáhlých 

aplikací s větším počtem monitorovacích systémů o větším počtu zobrazovacích 

zařízení. Systém pracuje v reálném čase bez digitalizace obrazu Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.. 

Dálkové ovládání kamerových systémů: 

Řídicí systémy sloužící k odhadnutí velikosti a vzdálenosti snímaného předmětu 

prostřednictvím dálkově řízených objektivů a instalaci kamery prostřednictvím polohovací 

hlavice Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

 po více žilovém kabelu – z technického hlediska nejjednodušší způsob zapojení. 

Při napájení 24V je uzpůsobeno dálkového ovládání do 100 m,  

 řízení a přenos po koaxiálním kabelu – často používaný, pro standardní koaxiální 

kabel s impedancí 75 Ω je délka vedení od kamer k monitoru v řádech sta metrů, 

 řízení a přenos po symetrickém vedení – k přenosu řídicích signálu slouží 

kroucený pár vodičů. Dosah tohoto vedení až 5 km,  

 řízení a přenos přes optické vlákno – využití přenos prostřednictvím optického 

kabelu. Kabely jsou poměrně spolehlivé, odolné proti působení 

elektromagnetických polí. Dosah bez zesilovače až 4 km se zesilovačem 7 km, 

 řízení a přenos přes počítačové sítě a TCP – tento způsob je využíván k přenosu 

obrazu prostřednictvím sítí LAN, WLAN a MAN, resp. WAN, které pracují 



 

 

v protokolech TCP/IP. Tento systém přenosu obrazu platí pro použití u kamer 

s digitálním výstupem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Příloha č. 5: Rozdělení ústředen PZTS 

V příloze čtvrté je uvedeno rozdělení ústředen systému PZTS na základě stupně 

zabezpečení, podle počtu smyček a podle způsobu připojování smyček. 

Stupně vybavenosti ústředen PZTS 

Rozhodujícím faktorem stupně vybavenosti, je především odolnost proti překonání 

a následnému vyřazení celého či částečného obvodu zabezpečení. Stupně vybavenosti 

souvisí se stupněm rizika ohrožení objektu, které odpovídá stupni zabezpečení Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů..  

1.1.1 Stupně zabezpečení 

 Stupeň 1 – nízké riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovny), 

 Stupeň 2 – nízké až střední riziko (komerční objekty), 

 Stupeň 3 – střední až vysoké riziko (), 

 Stupeň 4 – Vysoké riziko (zejména objekty národního a vyššího významu) 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

1.1.2 Ústředny PZTS podle počtu smyček  

Podle režimu a velikosti zabezpečovaného objektu, používáme ústředny o různém 

počtu vstupních míst Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Dělení ústředen je následovné: 

 malé – 1 až 5 smyček, 

 střední – 6 až 12 smyček, 

 velké – nad 12 smyček Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

1.1.3 Ústředny PZTS podle způsobu připojování smyček 

Rozdělení podle způsobu připojování zabezpečovacích smyček k ústředně: 

 analogové – smyčkové – na samostatný vyhodnocovací obvod ústředny je 

připojena poplachová smyčka – soubor hlásičů, čidel, sabotážních kontaktů 

propojených vedením a na výstupu vyhodnocovány. Hlavní nevýhodou tohoto 

systému je rozsáhlá kabeláž, 



 

 

 sběrnicové – s přímou adresací čidel – po datovém vedení se využívá digitální 

adresné komunikace – sběrnice. Ústředna v periodických cyklech aktivuje adresy 

jednotlivých čidel a přijímá odezvy z těchto čidel. Mezi výhody tohoto systému 

řadíme určení aktivace konkrétního čidla ústřednou, 

 koncentrátorové – smíšené – jedná se o kombinaci ústředen analogových 

a sběrnicových s možností připojení až desítek čidel ve smyčce. K vlastní funkci 

využívají koncentrátory, jedná se o takzvané analogové několika-smyčkové pod-

ústředny, které jsou propojeny s hlavní ústřednou jednou nebo více sběrnicemi. 

K výhodám řadíme konfiguraci při navržení systému. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů., 

 bezdrátové sítě PZTS – minimální požadavky na použití kabeláže. Přenos 

informací mezi ústřednou a jednotlivými komponenty je zabezpečen pomocí 

rádiového přenosu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Bezdrátové ústředny dělíme: 

 s jednosměrným rádiovým přenosem – přenos signálu pouze v jednosměrné 

komunikaci. Pro objekty s vysokými riziky se nedoporučují. 

 s obousměrným rádiovým přenosem – mezi jednotlivými prvky a ústřednou je 

provedeno obousměrné spojení. Pracuje na frekvenci 430 MHz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., 

 hybridní – jedná se o kombinaci připojení drátových vstupů, tak také 

bezdrátových adresovatelných prvků. Nevýhody těchto ústředen jsou totožné 

jako u sběrnicového typu a to zejména ve větším počtu kabeláže. Naopak výhody 

jsou totožné jako u sběrnicových ústředen a to především v rychlé a snadné 

montáži Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

  



 

 

Příloha č. 6: Ishikawův diagram 

 

Obrázek 2: Schéma bezpečnostního ohrožení areálu pomocí Ishikawova diagramu 



 

 

Příloha č. 7: První nadzemní podlaží administrativní budovy – zóny B 

Na obrázku č. 3 je znázorněn půdorys administrativní budovy, zóny B. 

 

Obrázek 3: Půdorys 1.NP administrativní budovy – zóna B. 

Tabulka 2: Popis místností zóny B 

č. m. Administrativní budova zóna – B 

17 schodiště 

18 chodba 

19 denní místnost 

20 sociálně hygienické zařízení – ženy 

21 šatny ženy 

22 šatny – muži 

23 sociálně hygienické zařízení – muži 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Schéma rizikových míst vniknutí do chráněného objektu 

Pro zpřehlednění rizikových vstupů do chráněných budov bylo vypracováno schéma 

rizikových míst s ohledem na možné vniknutí do objektů, chráněného areálu. Velké šipky 

vyznačují vstupy do budov, jako jsou vrata či dveře. Malé šipky znázorňují prosklené 

výplně, které jsou vhodné k vniknutí pro případné narušitele a především jsou umístněny 

nízko nad úrovní terénu. Např. ochrana okenních výplní nebude řešena v zóně J, kde se 

nachází okenní výplně ve výšce 2,7 m nad terénem o rozměrech 1200 x 600 mm. 

 

Obrázek 4: Rizikové vstupy do budov střeženého areálu [autor] 

  



 

 

Příloha 9: Předpokládané metody a pokusy o vloupání  

V tabulce 3 přílohy 9, je uvedeno 6 bezpečnostních tříd podle ČSN EN 1627. 

Tabulka 3: Metody a pokusy vloupání podle Příloha C normy ČSN EN 1627 Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

Bezpečnostní 

třída RC 
Předpokládané metody a pokusy o vloupání 

1 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a 

fyzického násilí, např., narážením ramenem, kopáním, zdviháním, vytrháváním. 

Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti MZS, snaží se nezpůsobit 

hluk a má málo času. 

2 

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a 

fyzického násilí. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, snaží se nezpůsobit hluk 

a má málo času. 

3 

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího 

šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. 

Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto 

znalostí využít. Při použití páčidla délky 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické 

násilí.  

4 

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, dláta, sekáče, sekyru, přenosnou 

akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje  zloději rozšířit počet 

způsobů napadení, případně jejich kombinace sekání, páčení, vrtání. Problém hluku 

zloděj neřeší.  

5 

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou 

brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 

6 

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např. úhlovou 

brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se hlukem. 

 

 

  



 

 

Příloha 10: České technické normy řady ČSN EN v oblasti PZTS 

V příloze je zohledněný výčet Českých technických norem v oblasti PZTS. Nutno je však 

podotknout, že musíme zohlednit především aktuální platné znění dané normy. 

Tabulka 4: Přehled ČSN v oblasti poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

č. číslo normy název normy 

1 ČSN EN 50131-1 ed. 2 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 1: Systémové požadavky 

2 ČSN EN 50131-2-2 
Poplachové systémy – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory.    

3 ČSN EN 50131-2-3 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-3:  Požadavky na mikrovlnné detektory. 

4 ČSN EN 50131-2-4 

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné 

detektory. 

5 ČSN EN 50131-2-5 

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a 

ultrazvukové detektory. 

6 ČSN EN 50131-2-6 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-6:  Detektory otevření (magnetické kontakty).  

7 ČSN EN 50131-2-7-1 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – (akustické). 

8 ČSN EN 50131-2-7-2 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – (pasivní). 

9 ČSN EN 50131-2-7-3 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – (aktivní).  

10 ČSN EN 50131-3 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 3: Ústředny.  

11 ČSN EN 50131-4 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 4: Výstražná zařízení.  

12 ČSN EN 50131-5 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové připojení.  

13 ČSN EN 50131-6 ed. 2 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 6: Napájecí zdroje.  

14 ČSN EN 50131-7 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 7: Pokyny pro aplikace.   

15 ČSN EN 50131-8 
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy. 

  



 

 

Tabulka 5: Přehled ČSN v oblasti CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

č. číslo normy název normy 

1. ČSN EN 50132–1 
Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky.  

2. ČSN EN 50132-5–1 

Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5-1: Video přenosy – obecné provozní 

požadavky. 

3. ČSN EN 50132-5-2 
Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5-2: IP video přenosové protokoly. 

4. ČSN EN 50132-5-5 
Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5: Přenos videosignálu. 

5. ČSN EN 50132-5-7 
Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

Tabulka 6: Přehled ČSN v oblasti systémů kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

č. číslo normy název normy 

1 ČSN EN 50133-1 
Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – část 1: Systémové požadavky.  

2 ČSN EN 50132-2-1 

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 2-1: Všeobecné požadavky na 

komponenty. 

3 ČSN EN 50132-7 
Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace.  

Tabulka 7: Přehled ČSN v oblasti systémů přivolání pomoci Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

č číslo normy název normy 

1 ČSN EN 50134-1 
Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci – Část 1: Systémové 

požadavky. 

2 ČSN EN 50134-2 
Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci – Část 2: Aktivní 

zařízení.  

3 ČSN EN 50134-3 
Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci – Část 3: Místní jednotka 

a kontrolér. 

4 ČSN EN 50134-5 
Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci – Část 5: Propojení a 

komunikace. 

5 ČSN CLC/TS 50134-7 
Poplachové systémy – systémy přivolání pomoci – Část 7: Pokyny pro 

aplikace. 

 

 


