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V práci jsou popsány návrhy bezpečnostních systému elektrickou požární signalizací 

(dále jen „EPS“) a poplašného zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“), 

s prvky požární ochrany, u vybraného podnikajícího subjektu. Zvláštní pozornost je věnována 

novému trendu z hlediska detekce požáru, kterým je videodetekce požáru, s následným 

včleněním do PZTS. Hlavní část je zaměřena na analýzu rizik, s následným návrhem 

zabezpečení systémy EPS a PZTS s prvky požární ochrany. Oba navržené systémy byly 

posouzeny Saatyho metodou výběru a byla zvolena nejvhodnější varianta zabezpečení. 
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1. Úvod 

V současnosti je velká škála možností, jak chránit zájmy, majetek a vše, co osoba nebo 

podnik vnímá jako cenné, v míře vhodné pro zabezpečení a s potřebnou efektivitou,  

pro kterou je zabezpečení vyžadováno. Společnost reaguje na počty krádeží, vloupání  

(obrázek 1) a požárům (obrázek 2). Ochranu proti požárům a narušení objektu zajišťují 

systémy na různých principech detekce. Na trhu jsou varianty zvýšení bezpečnosti 

technickými, režimovými a lidskými faktory. Je složité vybrat správnou variantu 

komplexního zabezpečení. Tuto skutečnost lze zjednodušit, pokud jsou k poskytnutí údaje  

o nebezpečí. Tímto údajem je myšlena analýza rizik, na kterou navazuje následný výběr 

ochrany. 

Diplomová práce je zaměřena především  na technickou ochranu. Jedná  

se o zabezpečení novostavby systémy elektrické požární signalizace (dále také jen „EPS“), 

poplachovým, zabezpečovacím a tísňovým systémy (dále také jen „PZTS“), s prvky požární 

ochrany a také kapitolou videodetekce požáru, která je následně začleněna do PZTS systému.  

Obrázek 1 Statistika krádeží vloupáním [23] 
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Obrázek 2 Statistika požárů v letech 2009 – 2014 [24] 

Cílem diplomové práce je navrhnout inovativní a především efektivní zabezpečení 

malé společnosti, sídlící v novostavbě, bezpečnostními systémy EPS a PZTS s prvky požární 

ochrany. Navrhnout a srovnat klady a zápory obou navrhnutých systémů. 

První část práce je teoreticky zaměřená. Jsou zmíněny zejména právní podklady, 

upravující majetkové vztahy a tato část je také doplněna o technické normy a pravidla. Jsou 

popsány pilíře fyzické ochrany, které zajišťují celistvé zabezpečení proti narušení zájmů 

klienta. Zabývám se i popisem metod analýzy rizik, které jsou v další části použity. Následně 

jsou popsány systémy EPS a  PZTS, doplněné o u nás novou disciplínu, videodetekci požáru.  

Druhá část diplomové práce, je praktická, zaměřená na aplikaci zmíněných systémů. 

Analýza rizik je základem pro návrh efektivního zabezpečení, proto jsou kapitoly o analýze 

rizik v obou částech práce. V teoretické části jsou popsány analýzy, metody a dané termíny, 

související s nimi. V následujících kapitolách je aplikuji na modelovém příkladu. V konečné 

fázi práce je uvedena metoda výběru podle Saatyho, která zhodnotí oba systémy, porovná je 

podle kritérií a vyhodnotí správnou variantu. 
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2. Rešerše 

BITALA, P. Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-

bezpečnostních zařízení. Ostrava, 2012. 151 s. Disertační práce. VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 

V této disertační práci jsem se seznámil s videodetekcí požáru a jejími postupy, a také 

na jakém principu jsou založeny detekce požáru pomocí kamer. Jsou zde popsány algoritmy, 

použité v této problematice a na jakém základě tyto algoritmy pracují. 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů II.Díl, Elektrické zabezpečovací systémy 

Praha, 2001. 202 s. Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb. 

Publikace pojednává o problematice Fyzické ochrany, jejího rozdělení a popis 

jednotlivých částí. Především se jednalo o technickou ochranu systémy PZTS. Jsou popsány 

druhy, prvky zabezpečovacích systémů, jejich principy, na jakém základě pracují. 

FUJIWARA, N., TERADA, K.,  Extraction of smoke region using fractal coding Vol. 

2, USA, 2004, IEEE International Symposium on Communication and Information 

Technology, ISCIT 2004, , 26-29. Oct., s. 659-662. 

Práce je zaměřena na detailnější vysvětlení problému videodetekce. Jsou zde popsány 

vlastnosti prvků, tvary kouře, pixely plamene a další aspekty požáru, využívané  

k videodetekci. Tato práce navrhuje techniku pro oddělení oblasti kouře 

 z obrazu pomocí kódování na různých principech.  

KOPILOVIC, I., VAGVOLGYI, B., and SZIRANYI, T., “Application of panoramic 

annular lens for motion analysis tasks: surveillance and smoke detection”, Proceedings of 

15
th

  International Conference on Pattern Recognition, 2000, vol. 4, 3-7 Sept. 2000, s. 714-

717. 

V článku se pojednává o technologii používané u kamer v systému videodetekce.  

Tou je speciální čočka zachycující pohyb kouře, bez jakýchkoliv jiných filtrů 

 a není potřeba ani upravovat tvary kamery či čočky. Spolu s čočkou je vyvinut algoritmus, 

kterým lze analyzovat nízké rozlišení obrazu, čímž se získá informace o pohybu kouře a jeho 

detekce. 
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VICENTE, J., and GUILLEMANT, P., “An image processing technique for 

automataically detection forest fire” , International K´Journal of Thermal Science, vol. 41, no. 

12, Dec. 2002, s.1113-1120. 

V tomto článku je prezentace automatického systému pro včasnou detekci zdroje 

kouře, přes zpracování na sebe následujících obrazů okolí. Popisuje se zde technika,  

která oddělí potřebné pixely požáru od ostatních filtrováním. Další technikou v práci  

je odlišení jiných přírodních jevů pomocí pixelů od kouře.  
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3. Základní pojmy 

Analýza rizik - je nástroj, který slouží ke stanovení rozsahu a míry ohrožení. 

Bezpečnost - stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším 

a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost  

a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému. [27] 

Elektrická požární signalizace - systémy sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace 

vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení 

připojených na výstupy ústředny elektrickou požární signalizaci (např. požárně bezpečnostní 

zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření 

potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu 

požárů), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení. [3] 

Hořlavá látka – látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných  

podmínek schopná hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné 

hořet. [34] 

Krádež – čin  proveden člověkem, který si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou. Čin spáchány vloupáním. Bezprostředně po činu 

se pachatel pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí. Čin 

spáchaný na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo čin spáchaný na území, na němž 

je prováděna nebo byla provedena evakuace osob. [38] 

Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy - komplexní soubor technických prostředků, 

jejichž prostřednictvím je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu do objektu. [27] 

Požár – každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, 

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. [35] 

Požární bezpečnost – souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, 

zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. [35] 

Riziko – účinek nejistoty na dosažení cílů. [21] 

Videodetekce požáru - detekce požáru, pomocí systému složeného z kamery a algoritmu 

vyhodnocující obraz z kamery. 
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4. Zkratky 

 

CPU   - centrální procesorová jednotka 

CCTV   – kamerové systémy 

EPS   – elektrická požární signalizace 

ETA   – analýza stromu událostí 

FMEA  – analýza možného výskytu a vlivu vad 

FTA   – analýza stromu poruchových stavů 

HAZOP  – analýza ohrožení a provozuschopnosti 

HZS   – hasičský záchranný sbor 

IR   – infračervené záření 

KTPO   – klíčový trezor požární ochrany 

LAN   – lokální síť 

NP   – nadzemní podlaží 

OPPO   – obslužný pult požární ochrany 

PCO   – pult centralizované ochrany 

PIR   – detektory pohybu 

PZTS   – poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID   - radiofrekvenční identifikace 

ÚOOÚ  – úřad pro ochranu osobních údajů 

VFD   – videodetekce požáru 

ZDP   – zařízení dálkového přenosu 
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5. Právní a technické dokumenty související s bezpečnostní praxi 

V České republice je velká škála různých odvětví, směrů v podnikání. Jakákoliv 

činnost prováděna člověkem , je podmíněna zákony v daném státě. V souvislosti s ochranou 

objektu, zdraví, životů, majetku lidí stejně tak. Předmětem ochrany objektu jsou osoby, 

nehmotné majetky a hmotné majetky. Zodpovědnost za ochranu majetku nebo životů  

a zdraví osob je určeno v zákonech. Popíšu nejvýznamnější právní a technické předpisy,  

ze kterých se vychází při zajišťování bezpečnosti.  

Základním dokumentem je zcela určitě Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů), určující základní práva občanů a demokratické principy České 

republiky. Z hlediska bezpečnosti je důležitá část popisující právo na život, osobní svobodu, 

právo vlastnit a dědit majetek. Tato majetková práva, vedou k myšlence vlastnictví  

a snahu si jej chránit, různými legálními způsoby před újmou, odcizením, zničením  

nebo znehodnocením. Podobně i chránit své zdraví a život. K ústavě nepochybně patří také 

Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zde, k doplnění ústavních práv,  je dobré zmínit práva hospodářská a sociální. V Listině 

základních práv a svobod je vše stručně napsáno, počítá se s tím, že podrobnější popis bude 

zahrnut v následujících zákonech. [3], [36] 

Občanský zákoník například říká, že vlastník může se svým majetkem nakládat jak 

uzná za vhodné, ovšem pouze v mezích zákona. Stejně tak vlastník může svůj majetek chránit 

proti neoprávněnému zásahu vůči jeho majetku a žádat o vydání věci,  

která je neprávem zadržována. Chránit své zájmy vlastník může v takové míře,  

která je v souladu se zákonem. [39] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti je zákon  

č. 412/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je zde popsáno, co znamená utajovaná 

informace a jak s ní správně nakládat, kdo má oprávnění je používat, v jaké míře. Ve vztahu 

k České republice je utajovaná informace, taková skutečnost, kdy by při jejím nelegálním 

zacházení mohlo dojít k újmě zájmů republiky nebo ochraně zájmů, k nímž se republika 

zavázala. V podnikovém měřítku se dá setkat s utajovanými informacemi se závazkem  

k ČR, kdy se obě strany domluví za určitých podmínek ke spolupráci podléhající utajení 

informací. [41] 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), má určit jakým způsobem bude nakládáno s osobními údaji. 
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Nakládáním s osobním údaji je myšleno shromažďování, vyhodnocování, práce s údaji, 

likvidace a podobné činnosti. Shromažďování je postup k získání a v pozdějším kroku 

ukládání těchto dat k možnosti použití k vhodné operaci. V souvislosti s osobními údaji  

se můžeme setkat s pojmem citlivé údaje. Rozdíl mezi těmito pojmy spočívá v tom,  

že osobním údajem je jakákoliv informace spojená s daným subjektem zkoumání. Jednoduše 

lze rozeznat třeba pomocí identifikačních čísel. Nejčastějším číslem, se kterým se setkáme 

v praxi je číslo, které je nám přiděleno po narození, rodné číslo. Poté je jednoduché rozeznat 

subjekt. Citlivý údaj nerozeznává subjekt, ale určuje jej s jistotou a poskytuje podrobnější 

informace, jako je náboženské či politické přesvědčení, etnický nebo rasový původ. 

V současnosti je hodně rozšířena práce s užíváním biometrických prvků člověka, což jsou 

také citlivé údaje. S užíváním osobních údajů je spojen státní orgán dohlížející na právní 

aspekty zákona č. 101/2000 Sb. a tím je Úřad na ochranu osobních údajů (dále je „ÚOOÚ“). 

Kontroluje správnost fungování nakládání s těmito údaji. Jeden z častých příkladů, potvrzuje 

užívání CCTV (uzavřené kamerové systémy) s nahráváním. ČSN CLC/TS 50131 Poplachové 

systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, je normou provázející všemi částmi 

realizace PZTS, od jeho návrhu až po instalaci, spuštění a kontroly. [40] 

Norma určující zásady pro všechny úkony spojené s EPS je ČSN EN 34 2710 

Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis 

a údržba. Navazuje na normu ČSN EN 54 -  Elektrická požární signalizace. Udává doporučení 

k projektování, instalaci, údržbě, zprovoznění, kontroly a oprav systému. EPS jsou zavedeny 

pro novostavby a jiné technologické procesy, jak venkovní, tak vnitřní. Norma, navazující  

na EPS, ale s více rozepsanými postupy projektování systému EPS je ČSN 73 0875 - Požární 

bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace,  

v rámci požárně bezpečnostního řešení. Lze  být považován za návod a doporučení k úspěšné 

ochraně před požárem, ochraně v případě vzniklého požáru, zásahu proti němu. Dokument  

se nedotýká systémů PZTS, a autonomních hlásičů a signalizace, které nejsou zařazeny  

do systému EPS. [3], [5] 

Nejvýznamnějšími normami pro požární bezpečnost staveb jsou normy ČSN 730802 -  

Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty (dále jen „ČSN 730802“) a 730804 -  Požární 

bezpečnost staveb - výrobní objekty (dále jen „ČSN 730804“). ČSN 730802 je potřebná  

při navrhování staveb, kde se nejedná o výrobu. Jsou zde řešeny požární úseky, přístupové 

komunikace a zásahové cesty, mimo jiné také posuzuje nutnost umístění požárně 

bezpečnostních zařízení. [6], [7] 
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6. Fyzická ochrana 

K dosažení optimálního zabezpečení objektu, se dá dosáhnout při  vhodné kombinaci 

jednotlivých komponentů ochrany, do celku. Tento celek se nazývá fyzická ochrana 

 a jednotlivými prvky jsou: 

 fyzická ostraha, 

 technická ochrana, 

 režimová ochrana. 

Fyzická ostraha je zajištěna lidmi, veřejností chápaná jako bezpečnostní služba, 

ochranka a jinými podobnými názvy. Je posledním článkem, výsledným prvkem, celého 

bezpečnostního systému. Úroveň bezpečnosti je závislá na znalostech, zkušenostech 

 a schopnostech personálu. Jelikož můžeme mít jakkoliv dokonalý systém režimových 

opatření, spojeného s technickým zabezpečením, ale pokud výsledný článek, operující 

 na konci pomyslného řetězu události nezareaguje účinně, pak je systém efektivní pouze 

 na takové úrovni, jako jeho personál. Je nejzatíženějším pilířem fyzické ochrany 

 a také nejdražší součástí, oproti ostatním, kde je potřeba především vstupní kapitál.  

Hlavní předností technické ochrany je nízká překonatelnost a rychlost reakce  

na změnu stavu v chráněném objektu. Do technické ochrany patří bezpečnostní zařízení, čidla, 

CCTV a jiné prvky je propojující. Mechanické zábranné systémy, jinak řečeno klasická 

ochrana, mohou být zařazeny do technické ochrany, ovšem lze najít i rozdělení, kde jsou 

uvedeny jako samostatná položka fyzické ochrany. Technickou ochranou se rozumí detekční 

systém, přenášející informaci o situaci (narušení) obsluze. Kdysi měla technická ochrana 

tendenci především jako odstrašující zařízení, ale nyní jsou systémy schopné mimořádnou 

situaci vyřešit samy (hašení požáru, zamknutí narušitele v objektu).  

Aby lidský faktor správně pracoval s technickou ochranou, je nutné doplnit třetí pilíř 

fyzické ochrany, a tím je režimová ochrana. Soubor administrativních a organizačně 

strukturovaných opatření a postupů vedoucích k funkčnímu provozu z pohledu bezpečnosti. 

Do režimové ochrany spadají také zákony, technické normy, řády (pracovní, požární atd.) 

nařízení, a jiné dokumenty či pravidla. Režimová ochrana je rozdělena na vnitřní a vnější. 

Vnější je určena především pro pravidla společnosti určená pro záležitosti, probíhající 

 ve venkovním prostoru mimo podnik. Může se jednat i o pohyb zvnějšku do objektu 

podniku, navazující na vstupní a výstupní řád.  
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Vnitřní režimová ochrana se zabývá pohybem osob, vozidel, materiálu, informací 

v podniku. Ale také souborem pravidel a jejich dodržování uvnitř objektu, při pracovním 

nasazení i mimo něj.  

Bezpečnostní politika 

Součástí režimové ochrany by měl být jeden ze základních dokumentů Bezpečnostní 

politika podniku. Je to dokument, strategického charakteru, v něm jsou popsány situace  

ve společnosti, hierarchie, zhodnocení celého objektu z pohledu bezpečnostního.  

Z něj pak vyplývá zhodnocení aktiv, detailně popsány, pro lepší zahrnutí do systému 

bezpečnosti a také z důvodu důležitosti pro společnost. Postupy a zásady obsažené 

v dokumentu vedou k dosažení bezpečnosti na poli informačních systémů. Hierarchie určuje 

pravomoci a zodpovědnosti při mimořádné události, ale i mimo ní v rámci bezpečnosti 

informačních systému a dat v nich obsažených. Velkou součástí bezpečnostní politiky  

je analýza rizik, posouzení aktiv hmotných i nehmotných, hrozby s nimi související  

a pravděpodobnost jejich  ohrožení. 

Cíl bezpečnostní politiky podniku 

Hlavním smyslem tohoto dokumentu je ustanovit pravidla a řád pro bezpečné užívání 

výpočetní techniky, ať už jde o lokální síť (dále jen „LAN“), internet, nebo jiné cesty toku 

informací z a do podniku. Jsou určeny podmínky pro provozování sítě, jejího užívání 

oprávněnými osobami, stejně tak oprávněné nakládání s tokem informací a údaji. Zajistit 

bezpečné prostředí pro manipulaci s výpočetní technikou a nakládání s informacemi, ve všech 

směrech, bez zásahu neoprávněných osob, bez vniknutí do systému, ochranu proti sabotáži.  

Vše v souladu s právní úpravou České republiky. [27] 
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7. Popis objektu 

V části zabývající se praktickým příkladem pracuji na návrhu zabezpečení EPS  

a PZTS, s prvky požární ochrany pro firmu Neděla s. r. o. a také při návrhu videodetekce 

požáru. Cílem je zvýšit bezpečnost firmy a jejich aktiv. Praktická část je prováděna na objektu 

novostavby, s adresou U kaplice 325, Mokré Lazce, č. p. 1354/12. Objekt je situován podél 

cesty. Novostavba je součástí řady domů nacházejících se na téhle ulici. Jedná se  

o novostavbu obdélníkového tvaru. Objekt v přízemí má celkem čtyři možnosti vstupu. 

Hlavní dveře, spolu s garážovými vraty jsou na straně z ulice. Ze zahrady jsou další dva 

vstupy a to dveře do skladu a prosklené dveře. Vstup do zahrady je chráněn brankou 

s kovovými dveřmi na západku, plotem, zídkou, a vjezdovými vraty.   

7.1 Stavebně konstrukční řešení 

Základy jsou položeny ze základových pásů z prostého betonu B 15. Základovou půdu 

tvoří únosná jílovitá hornina. Obvodové zdivo je navrženo z tepelně izolačních tvárnic 

Porotherm 38,vnitřní nosné zdivo je  Porothermu 25, příčky jsou provedeny z příčkovek 

tloušťky 115 mm. Strop je navržen monolitický, železobetonový, deskový z betonu B20. 

Krov je navržen sedlový, dřevěné konstrukce se středními vaznicemi, fošnovými krokvemi 

tloušťky 75 mm. Krytina je z pálených tašek Tondach hnědé barvy. Vnější omítky jsou 

vápenné, drásané, okna a vchodové dveře jsou navrženy dřevěné typu EURO. 

Ochrana proti požáru je zajištěna pouze přenosným hasicím přístrojem v garáži. 

Z důvodu skladování hořlavého materiálu, které se dále používá v procesu. Jmenovitě 

impregnované dřevěné materiály,  je vhodné zajistit požární zabezpečení domu.  

Tabulka 1 Aktiva nacházející se v podniku[zdroj vlastní] 

Chráněné aktivum Hodnota aktiva Umístění 

Auto Škoda Superb 700 000,- garáž 

Skladovaný materiál  350 000,- sklad 

Cennosti (peníze, 

dokumenty, smlouvy) 

500 000 ,- dům 

Know how firmy, informace 2 000 000 ,- dům 

Elektronika (stolní počítače s 

příslušenstvím, faxy,tiskárny  

telefony, lednička, myčka) 

300 000 ,- dům 

Nábytek  1 500 000 ,- dům 
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7.2 Aktuální zabezpečení objektu 

Objekt je chráněn velmi málo. Zabezpečení proti požáru nebo vloupání je na nízké 

úrovni. Perimetr je zabezpečen plotem z běžného pletiva  a zídkou. Ještě se v perimetru 

nachází železná brankou, která je pouze na západku. Hlavní vchod má bezpečnostní dveře 

druhé třídy. U dveří je malá kamera s mikrofonem, kdy si člověk uvnitř objektu může zjistit, 

koho má přede dveřmi na obrazovce uvnitř. Z přední strany domu jsou důležitá také vrata  

do garáže. Vysouvají se směrem nahoru. Rolování vrat je ovládáno elektronicky. Okna  

po obvodu domu jsou plastová ve výšce, ne příliš vysoké k vniknutí. Okna jsou na zavírání 

klikou zevnitř. Prosklené dveře ze zadní části domu, do domu, jsou plastové. Mají zámek. 

Dveře do skladu (bez prosklení), taktéž ze zadní strany domu jsou bezpečnostní, druhé třídy.  

Balkóny nejsou nijak chráněny. Na balkón, z přední části domu, je možné se dostat 

přes stříšku garáže. Z opačné části domu máme také balkón stejného rázu, bez zajištění. 

Ovšem dostat se na něj je obtížnější, než v části přední. Balkónové dveře ve všech částí jsou 

jištěny vnitřním zámkem. Okno na balkóně je pouze na vnitřní zavření klikou.  

Objekt není vybaven ani PZTS systémem. Jedinou věcí v zabezpečení jsou zámky  

na dveřích a oknech, popřípadě perimetrická ochrana tvořená plotem a brankou. 

 

 

 

Obrázek 3 Pohled na dům firmy z ulice [zdroj vlastní] 
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8. Analýza rizik 

Analýza rizik je základním prvkem pro správné navrhnutí bezpečnostních (myšleno 

 i požárních) systémů. Bez ní nemůžeme kvalitně určit rizika, nelze jen odhadem určit 

závažné problémy a jejich řešení. Pomáhá charakterizovat nebezpečí pro daný objekt, definuje 

nebezpečí a jejich vliv na chráněna aktiva klienta. Díky analýzy lze snížit míru negativního 

působení nebezpečí. Je možné zjistit také pravděpodobnost daného negativního jevu. 

Začátkem procesu analýzy rizik je logická úvaha, co se bude chránit a jestli je nutné 

zabezpečení. Z toho vyplývá, že je nutné znát a popsat aktiva, ohodnotit je, stejně tak objekt 

ve kterém se aktiva nachází. Tudíž máme údaje, co budu chránit a jaká aktiva máme 

k dispozici. Zjistí se slabá místa aktiv. Otázkou nyní je, jaké jsou nebezpečí pro aktiva.  

To je hlavní částí analýzy. Určí se hrozby, rizika, nebezpečí, pravděpodobnost jejich výskytu 

a do jaké míry mohou způsobit škodu. Žádné riziko nelze eliminovat, pouze minimalizovat 

nebo optimalizovat na míru přijatelnou. Stále máme nějaké procento daného rizika. Mělo  

by se zohlednit vzájemné působení dvou a více faktorů, vedoucí k možnému riziku.  Analýzu 

rizik je potřeba aktualizovat, k potřebě aktuálních podmínek. Výsledky analýzy se mohou 

z důvodu změn v průběhu času také měnit.  

Pod pojmem aktivum se dá chápat cokoliv, co má pro klienta hodnotu. Aktiva mohou 

mít mnoho podob. Vyskytují se jak hmotné (všechno na co si můžeme sáhnout), stejně 

 tak i nehmotné (know - how firmy). V poslední době je trend nehmotná aktiva, jako jsou data 

a informace, stále více a častěji chránit. Únik informací klienta je nežádoucí, v některých 

případech vedoucí až k zániku klientových chráněných zájmů. Díky působení rizika dochází 

ke snížení hodnoty aktiva.  

Nežádoucím účinkem události, způsobující negativní ovlivnění procesu s následkem 

nebo možnosti způsobení škod na chráněném zájmu je hrozba. Dopad hrozby je myšlen 

výsledný vliv na aktivum, jak na aktivum působí daná hrozba. Míra dopadu hrozeb se určuje 

po odhadu následných škod, jejich odstranění nebo podle náročnosti znovuzavedení  

do původního stavu.  

Dalším důležitým pojmem v souvislosti s analýzou rizik je zranitelnost. Míra 

zranitelnosti se posuzuje většinou na nejslabším článku systému (aktivu).  

Je to nedokonalost v ochraně.  Zde má působící hrozba největší pravděpodobnost výskytu. 

Úroveň zranitelnosti je projev působení hrozby na aktivum.  V analýze se soustředí právě  
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na nejzranitelnější část v objektu, tudíž podle úrovně zranitelnosti se určují opatření, potřebná 

ke snížení zranitelnosti.   

V návaznosti na předchozí odstavce zmíním činností, která souvisí jak s hrozbou, 

rizikem, ale i zranitelností a tím je opatření. Opatření je realizace návrhu ke zlepšení 

bezpečnosti aktiv. Jde o jakýkoliv proces, kterým snížíme negativní působení hrozby, 

zmírnění rizika,míru zranitelnosti. Opatření předchází identifikace nežádoucích událostí. Dále 

také jak jim předcházet a překonání následků identifikovanou situací. [21] 

8.1 Riziko 

„Riziko je velice složité na jednotnou definici, existuje mnoho podob vyjádření,  

co je to riziko. Vybral jsem několik z nich, které jsou podle mého názoru nejpřesnější: 

1. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

2. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

3. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

4. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

5. Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

6. Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

7. Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

8. Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

9. Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

10. Střední hodnota ztrátové funkce. 

11. Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.”
1
 

Analýza rizik se provádí pouze v situaci, pokud máme nějakou hrozbu působící 

 na aktivum. V jiném případě je zbytečná. Riziko je vlastnost hrozby působit škody  

na aktivum. Určujeme, jak moc může poškodit aktiva. Rizika lze rozdělit do mnoha skupin, 

například od velmi závažných rizik až po zbytková rizika, která jsou akceptovatelná pro daný 

                                                 
1
 . Využití kamerových systémů pro ochranu staveb před požáry. Ostrava, 2013. Bakalářská práce. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostních služeb. 

Vedoucí práce Ing. Jiří Pokorný Ph.D., MPA. Str. 25-26.  
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objekt, jelikož jsou nepatrná. Nijak se proti nim nechráníme. S rizikem se dá pracovat 

různými způsoby. Přenesením,  odstraněním. Ale jak už jsem psal výše, existuje vždy 

zbytkové riziko. Dalším způsobem je akceptace, kdy jsme smíření s rizikem, tolerujeme  

ho a víme, že může nastat situace právě díky tomuto problému. V neposlední řadě 

minimalizování rizika, což je nejčastější způsob řešení problematiky. [4] 

Celý proces analýzy rizik a jeho posuzování lze provádět podle těchto kroků:: 

 Identifikace rizik  

 Analýza rizik  

 Hodnocení rizik 

 

 

Obrázek 4 Proces analýzy rizik [4] 
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V současnosti je mnoho metod analýz rizik, které se používají  

pro zjištění, pravděpodobnosti výskytu, míry nebezpečí a jiné vlastnosti rizika. Určit správnou 

metodu není vždy lehké. Výběr a následné použití, aby bylo dosáhnuto cíleného výsledku, 

je založeno na spoustě kritérií. V některých případech je potřeba dostatku informací a dat, aby 

se mohlo danou analýzu použít. Stejně tak jsou některé metodiky použitelné  

jen ve vnitřních prostorách nebo naopak, jen ve vnějších. Je vhodné určit, co má být 

analyzováno, kde to má být použito, a co má být cílem. Postupně se poté vybírá z nabídek 

existujících a dostupných možností. Jsou k dispozici různé druhy analýz. [4] 

Jedním z dělení analýz rizik a metodik je na srovnávací, do kterých patří například 

checklist, relative rating. Dále deterministické, z nichž je jedna použita v praktické části  

a to je FMEA. Jinými ještě HAZOP,PHA aj. Poslední skupinou jsou pravděpodobnostní 

metody, které nám ukážou míru pravděpodobnosti daného problému, rizika. Do této skupiny 

patří např. „stromy“ ETA,FTA a jiné další.  

Pro řešení praktického příkladu jsem vybral tyto analýzy rizik: 

 Brainstorming 

 Ishikawův diagram 

 FMEA 

 Carver 

Pro určení rizik v práci, jsem použil metody Brainstorming, který jsem  

dále aplikoval na Ishikawův diagram, tzv. Rybí kost. Údaje z Ishikawova diagramu jsem poté 

rozvedl v metodě FMEA. Jako potvrzení mých výsledků jsem přidal metodu Carver.  

Tyto metody jsem vybral z důvodu jejich návaznosti, snadné a přehledné aplikaci na zadaný 

úkol, a také po předchozích zkušenostech práce, s těmito metodami. Kritériem byla i vhodnost 

jejich aplikace na dané řešení problému. 

8.2 Ishikawův diagram 

Aplikace metody grafu „rybí kosti“ patří do kvalitativních metod. Známá také,  

jako analýza příčin a následku, kdy hledáme nejpravděpodobnější příčiny, tudíž je metodou 

pravděpodobnostní. Vstupní data k aplikaci Ishikawova diagramu se využivají 

z brainstormingu k danému tématu. 

Bouře mozků nebo-li brainstorming je jednoduchou metodou založenou 

 na volných nápadech mnoha lidí. Vytvoří se skupina, která si zvolí mluvčího. Mluvčí si vede 

průběh brainstormingu. Každý člen týmu vyjádří svůj názor, nápad na dané téma. Vše probíhá 
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bez jakýchkoliv připomínek, kritizování k ostatním nápadům. Může se přidávat doplňující 

myšlenka, ne kompromitující. Všechny příspěvky se zapíšou mluvčím. Po vyposlechnutí 

posledního příspěvku se vyberou nejlepší varianty.  

V této metodě jde hlavně o originální myšlenky. Více hlav, více ví, to znamená  

v praxi, že týmy by měly být sestaveny pro lepší výsledky a kvalitnější řešení problému, 

s více než pouze s pár účinkujícími.  

Díky brainstormingu se zjistily problémy, se kterými následně Ishikawův diagram 

pracuje v grafickém zpracování. [21] 

8.3 Analýza možných poruch a výskytu 

FMEA neboli Failure mode and effects analysis, v překladu analýza možných poruch 

a výskytu. Patří do skupiny kvantitativních metod analýzy rizik, výstupem jsou hodnoty 

určující závažnost působení rizika na chráněném objektu. Hledají se nedostatky zkoumaného 

objektu a jejich příčiny. Bodově se hodnotí tři hlediska, která jsou pro tuhle metodu důležitá: 

Závažnost  rizika způsobit škodu (S), jeho možný výskyt (O) a odhalení situace (D).  

Bodové hodnocení ukáže, která rizika jsou nejzávažnější a na ty,  

se poté zaměřuje. Je možné si určit skupiny závažnosti rizik, podle kterých se určí, zda se 

bude provádět opatření či nikoliv a v jaké míře je použít. [21] 

8.4 Carver 

Analýza rizik při bojových misích americké armády ve Vietnamu. Průměrní obyčejní 

vojáci se s ní nesetkali, byla jakousi prioritou pro profesionální vojáky vyšší úrovně,  

při plnění zvlášť náročných úkolů. Měla konkrétně identifikovat cíl a určit přímo,  

co je důležité pro misi. Název Carver je sloučení písmen podle prvních písmen anglických 

slov obsažených v názvu.  

 C – criticality (kritičnost), 

 A – accessibility (přístupnost), 

 R – recuperability (obnovitelnost), 

 V – vulnerability (zranitelnost), 

 E – effect on population (vliv na obyvatelstvo) 

 R – recognizability (rozpoznatelnost). 
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V aplikaci metody Carver se určuje zranitelnost objektu z pohledu pachatele,  

co je pro něj nejvýhodnější, aby nejvíce uškodil chráněným zájmům. Jde o jakousi obrácenou 

psychologii v analýze rizik. [25] 
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9. Elektrická požární signalizace 

Už ve starověku v prvotních osadách a městských státech v Řecku, lidé věděli,  

že je nutná včasná signalizace a upozornění obyvatel na vzniklý požár. K tomuto účelu  

se používaly, dnes bychom řekli, akustické prvky, jakými byly zvony, zvonky. Ve středověku 

se začali lidé při výstavbě více zaměřovat na nebezpečí požáru, proto z historie víme,  

že kováři měli své domy a dílny na okraji města, někdy i mimo něj, za hradbami. Každé 

město po udělení statusu Města muselo mít postavenou stavbu nazývající se hlásná věž, 

zajišťující oznámení při požáru, ať už úmyslném či nikoliv. Požár se stal jedním z největších 

hrozeb kterékoliv civilizace. Ve starověku zmíním především požár jednoho ze 7 divů světa  

a to Alexandrijské knihovny roku 48 př. n.l., kdy zanikla převážná část nenahraditelných 

spisů, z celého tehdejšího světa. O téměř celé století  později (64 n. l.) vypukl tzv. Velký 

požár Říma, který byl údajně jeden z největších v historii. Pojí se k němu legenda s císařem 

Nerem, tehdejším vládcem Říma, jenž byl prohlašován za blázna. Ten, se ze svého 

nedotčeného sídla díval na požár města, přitom hrál na lyru a zpíval. Rozsah požáru byl 

enormní, dvě třetiny Říma padlo popelem. Další metropolí postihnutou rozsáhlým požárem 

bylo například, jedno z nejšpinavějších měst té doby, Londýn. V roce 1666 n.l. se vznítily 

mastné saze v komíně pekárny a dále se plameny rozšířily na ostatní budovy. Mohl bych 

pokračovat stovkami jiných případů, jelikož téměř každá osídlená i neosídlená oblast se 

s tímto smrtelným problémem setkala. [13] 

S postupem doby, se ochrana proti této problematice vyvíjela, až společnost dospěla  

k současné požární ochraně. Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen 

"vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují: 

 elektrická požární signalizace, 

 zařízení dálkového přenosu, 

 zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

 stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

 automatické protivýbuchové zařízení, 

 zařízení pro odvod kouře a tepla, 

 požární klapky, 

 požární a evakuační výtahy. 
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Elektrickou požární signalizaci, je systém technických zařízení, vyhodnocující projevy 

signálu z hlásičů, připojených na hlásicí linky, které vyhodnocují změnu stavu, reagující  

na projevy požáru. Na obrázku 5, je znázorněna funkce celého systému EPS. 

 

Seznam funkcí zařízení a systému EPS: 

A Funkce samočinné detekce požáru 
H Funkce systému požárně bezpečnostních 

zařízení 

B Řídicí a kontrolní funkce J Funkce vysílání hlášení o poruchových stavech 

C Funkce vyhlášení požárního poplachu 
K Funkce přijímání hlášení o poruchových 

stavech 

D Funkce manuální aktivace (spuštění) L Funkce napájení 

E Funkce vysílání požárního poplachu M Řídicí a indikační funkce poplachového hlášení 

F Funkce přijímání požárního poplachu N Pomocné vstupní a výstupní funkce 

G Řídicí funkce pro ovládaná a doplňující zařízení 
↔ Výměna informací (komunikace) [5] 

 

Obrázek 5 Funkce a komponenty zařízení a systému EPS [5] 
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9.1 Ústředna 

Ústředna zajišťuje hlavní myšlení a řízení celého systému. Určuje a vyhodnocuje stav 

hlásičů, podle informací, které od nich dostanou. Zpravidla lze rozlišit tři stavy: 

 provoz 

 porucha 

 požár 

 Provoz je situace při standardní činnosti, beze změn. Porucha je stavem,  

když se někde v systému přeruší signál, není v provozu některý prvek, popřípadě systém 

nekoná správně svou činnost. Může být způsoben i zkratem nebo sabotáží. Je doprovázen 

akustickou signalizací na EPS. Stav požár, kdy hlásiče reagují na produkty požáru (kouř, 

teplota a jiné) a nahlásí narušení normálního stavu ústředně. Můžeme se setkat i s variantou 

předpoplach. Předpoplach je signalizován v situaci, kdy se překročí stupeň normálního stavu, 

ale ještě nemá hodnotu stavu požáru 

Signalizace požáru může být: 

 jednostupňová  

 dvoustupňová 

Jednostupňová signalizace je vedena do všech prostorů. Jedná se o okamžitý  poplach. 

Pomocí zařízení dálkového přenosu je signál přenášen také na ohlašovnu požáru  

nebo jednotce hasičského záchranného sboru kraje. V druhém případě u dvoustupňové 

signalizace, ústředna vyhlašuje, v denním režimu, nejdříve úsekový poplach, pro obsluhu 

ústředny EPS a teprve po uplynutí stanovených časových intervalů poplach všeobecný. 

V nočním režimu je ihned vyhlašován všeobecný poplach.  

Ústředny také napájí hlásiče a ostatní prvky signalizace požáru. Typ napájecího zdroje 

je typ A, B. C. Rozdíly mezi nimi jsou především v náhradním napájecím zdroji. Součástí  

je vždy základní napájecí zdroj a dále buď náhradní napájecí zdroj, dobíjený, nedobíjený, 

popřípadě žádný. Při výpadku proudu je nutná výdrž minimálně 24 hodin, v režimu poplach 

minimálně 15 minut. Ústředna je v podstatě multifunkční zařízení, provádějící řadu úkonů. 

[35] 
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9.2 Hlásiče 

Hlásiče požáru se dají rozdělit do několika skupin podle rozdílných vlastností. 

Podle zkoumaného fyzikálního jevu, provázející požár: 

 plamenné – reagující na záření, vycházející z plamene 

 kouřové – reagují na částečky kouře  

o kouřovo ionizační – reagují na zplodiny kouře, ovlivňující ionizační prostředí  

v hlásiči 

o kouřovo optické – reagují na zplodiny, ovlivňující elektromagnetické prostředí  

v hlásiči 

 plynové – reagují na zplodiny kouře 

 teplotní – vyhodnocují změnu stavu teploty 

Podle způsobu, kterým hlásič reaguje na vyhodnocovaný jev: 

 statický – reaguje když hodnota měřeného jevu je větší než stanovený limit, po delší 

dobu 

 diferenciální – reaguje když jev překročí hodnotu v určité rychlosti a po stanovenou 

dobu 

Podle provedení: 

 bodové - pokrývající určitý prostor kolem hlásiče samého 

 liniové – vyhodnocuje jev v blízkosti spojité linie 

 vícebodový - jsou rozšířenou variantou bodových hlásičů, zaobírají větší plochu 

prostoru 

Podle sepnutí:  

 tlačítkové 

 samočinné 

Podle nulovatelnosti hlásiče:  

 hlásič nulovatelný 

 hlásič samonulovatelný 

 hlásič dálkově nulovatelný 

 hlásič místně nulovatelný 
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 hlásič nenulovatelný (s výměnnými elementy) 

 hlásič nenulovatelný (bez výměnných elementů)  [3] 

Mohou být i hlásiče, které nelze zařadit do těchto skupin například hlásič multisenzorový, 

reagující na více, něž jeden průvodní jev požáru. Nebo diferenční, reagující tehdy,  

když je na více místech překročena hodnota jevu, po stanovenou dobu. Podle normy ČSN 

34 2170 můžu přidat ještě další, jako jsou nasávací hlásiče používané zejména  

ve vzduchotechnice a lineární hlásiče reagující na teplotu.  
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10.  Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy 

Lidé od prvopočátku, kdy začali chápat, že se musí chránit a stejně tak to,  

co pro ně bylo důležité nebo cenné, vytvářeli první ochranné pomůcky, budovali bezpečnostní 

systémy. Lidstvo přestávalo kočovat a usídlilo se, tím se na jednom místě nahromadila 

skupina více lidí, kteří potřebovali silnější ochranu před vnějšími vlivy a možnými 

nájezdníky. Při stavebních pracích se s postupem času stávali větší a odolnější komplexy. 

S nimi se v oněch rozlehlejších stavbách nacházelo více cenností, což vedlo ke zvýšení 

krádeží. Jak se zlepšovalo zabezpečení, zlepšovalo se i umění zlodějů a sabotérů. Například 

nestačila pouhá stavební konstrukce, ale musely se přidávat další prvky, zámky, valy, stráže, 

povolení ke vstupu. Velkým rozvojem se stalo 20. století, kdy se dostala do popředí elektřina, 

stroje a zařízení na elektřinu. První elektrické zabezpečovací systémy vznikly ve Spojených 

státech amerických, zhruba v druhé polovině 19. Století. Dnes tyto zabezpečovací systémy 

známe pod názvem Poplašné, zabezpečovací a tísňové systémy, jako součást technické 

ochrany.  

Technická podpora ochrany osob a majetku slouží k získání přehledu o stavu 

chráněného objektu. S tímto zdrojem informací poté pracuje a mění jej na elektrický signál. 

Jedná se hlavně o fyzikální změny, které aktivují umístěná čidla.  

Prvky poplašných,zabezpečovacích a tísňových systémů: 

 prvky plášťové ochrany 

 prvky obvodové ochrany 

 prvky předmětové ochrany 

 prvky prostorové ochrany 

 ústředny 

 pult centralizované ochrany PCO 

 napájecí zařízení všech prvků 

V souhrnu je PZTS složeno především z ústředen, čidel poplachové signalizace,  

dále aby mohl signál být přenášen, je potřeba přenosových zařízení. Všechny komponenty, 

dohromady vytváří systém pro detekci narušení, vstupu, výstupu, krádeži  

a následnou signalizaci, ať už akustickou či optickou. Poté je možné řešení vedení signálu  

o narušení na pult centralizované ochrany, kde je nepřetržitá obsluha, hlídající stavy 

chráněných objektů. 
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Hlavním řídícím prvkem je ústředna, která zprostředkovává komunikaci mezi 

ostatními součástmi systému, podle nastavení zadaného klávesnicí, na ovládacím zařízení, 

umístěného ve většině případech u vchodových dveří na stěně. Ovládacím zařízením  

je nastaveno zajištění bezpečnosti systému, dle požadavků a potřeb. Nejčastějším úkonem  

na ovládacím zařízení je zastřežení a odstřežení systému, nebo-li uvedení  

do aktivního a proti tomu klidového stavu. Manipulace ovládacího zařízení nepověřenou 

osobou (nežádoucí  subjekt) pro vyřazení bezpečnostních prvků, je bez znalostí, vstupních 

informací, kódů a jiných opatření nemožná, popřípadě velmi obtížná. 

Pult centralizované ochrany je také součástí PZTS systému. Jedná se o zařízení 

(místo), kam proudí všechny informace z PZTS, v podobě kódu, podávající skutečnosti  

o stavu detektorů a celého systému (např. sabotáž). Přenos signálu  

na vzdálenost je veden, ať už elektrickým kabelem nebo bezdrátově. Dle potřeb ochrany 

objektu je poplach hlášen operátorovi PCO, zásahové jednotce soukromé bezpečnostní 

služby, policii České republiky, městské policii, majiteli nebo kontaktní osobě, která nastálou 

situaci dále řeší. 

Neopomenutelným komponentem v systému zabezpečení jsou detektory. Je velká 

škála různých čidel, založených na rozdílných změnách fyzikálních vlastností při narušení 

chráněného stavu. Rozdělení může být bráno z rozličných směrů. 

Podle aktivity: 

 aktivní 

 pasivní 

Podle druhu snímání prostoru nebo jeho části: 

 prostorová – snímá celý chráněný prostor 

 polohová – střeží změnu polohu objektu 

 směrová – střeží stav pouze v nastaveném směru 

 bariérová – reaguje při narušení nastavené bariéry 

Podle dosahu 

 vnitřní 

 vnější 
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Podle funkce 

 prostorová – reagují na narušení střeženého prostoru (aktivní a pasivní PIR čidla, 

mikrovlnná čidla) 

 předmětová – reagují na změnu stavu předmětu (tlaková čidla, čidla zavěšení) 

 plášťová – reagují na narušení pláště budovy (magnetické kontakty, mechanické 

zábrany) 

 perimetrická - střeží hranici hlídaného objektu (RFID spolu s mikrofonními kabely,  

IR bariéry) 

Podle obnovitelnosti: 

 destrukční – při signalizaci narušení hlídaného objektu se zničí  

 nedestrukční – i po signalizaci je lze dále používat opakovaně 

Podle napájení: 

 napájená – mají svůj zdroj 

 nenapájená – nepotřebují zdroj 

V následujícím odstavci se budu zaobírat nejběžnějšími čidly, se kterými se setkáváme 

téměř denně. Pasivní infračervená čidla (dále jen „PIR“), založená na vyzařování 

infračerveného záření. Jsou to detektory pohybu. Reagují na pohybující se podnět v jejich 

zorném poli.  Každá látka, objekt, věc, vysílá elektromagnetické záření s určitou frekvenci, 

v tomhle případě vyzařuje infračervené záření, což je fyzikální vlastnost pro detekci  

PIR čidly.  S použitím infračerveného záření se dají využít i takzvané infračervené závory. 

Pro představu si stačí vzpomenout na klasickou, mechanickou závoru u jakéhokoliv vjezdu. 

IR závory jsou složeny s vysílače a přijímače, komunikující spolu právě přijímáním  

a vysíláním IR signálu, tím vytvoří pomyslnou závoru. Přijímač a vysílač nemusí být pouze 

jeden, lepší využití je u vícebodových infračervených závor. Narušení probíhá při odstínění 

paprsku, kdy na přijímač nedopadá infračervený signál z vysílače. 

Magnetická čidla, jsou rozšířena v zabezpečení dveří, oken a garážových vrat. Signál 

narušení se vygeneruje po rozepnutí magnetických kontaktů, dříve v zastřeženém stavu 

sepjatých. Kontakty jsou tvořeny „jazýčky“, spínané magnetickým polem.  

Vnitřní čidla se mohou lišit vzdáleností přenosu signálu. Krátký dosah je pouze  

15 metrů, střední má dosah až do 50 metrů a čidla s dlouhým dosahem se berou všechna  
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nad 50 metrů. Vnější čidla lze stejně rozdělit, ale vzdálenosti jsou poměrně větší. Krátký 

dosah do 50 metrů, střední do 150 metrů a nad 150 metrů s dlouhým dosahem.[27] 

Dále používaná jsou například detektory rozbití skla, reagující na změnu tlaku, 

akustiku. Závěsová čidla určují změnu tlaku na lanku, nesoucí předmět. Otřesová čidla, 

mikrofonní kabely při snaze pachatele překonat povrch, akustická,  tlakové detektory a jiné.  

RFID 

Radio frekvence identification, v překladu rádio frekvenční identifikace je chytrá 

pomůcka při zaznamenávání, uchovávání a poskytování informací o objektu nositele.  

Už z názvu je jasné, že jde o systém identifikace. Používá se elektromagnetické vlnění  

na určité, předem zadané frekvenci. Tato identifikace se rychle rozšiřuje, protože  

je nenákladná, jednoduchá a dobře kontrolovatelná. Nemusí se nic přikládat nebo zadávat,  

jde o bezkontaktní systém. S technologií RFID se můžeme v reálu setkat téměř kdekoliv, 

v jakékoliv branži, ne jen technologické. Identifikuje se cokoliv, od oblečení, jídla, zvířat  

a v neposlední řadě se objevil i článek o vpíchnutí čipů zaměstnancům Švédské firmy. Tudíž 

cokoliv, co se dá označit, lze být použito k identifikaci. Aby technologie splnila účel pak 

musíme mít kvalitní materiál, vhodné frekvence, žádné rušení nebo alespoň ne takové, které 

nám bude stínit signál mezi tagem a snímačem, vhodné umístění systému, neznalost obsluhy, 

lidé zavádějící systém do procesu. 

Zmínil jsem dva komponenty, tvořící hlavní část systému, tag a snímač. Tag je podle 

náročnosti signálu různě velký. Od desíti centimetrů, až po velikosti malé nálepky. Nosičem 

informací v RFID systému nazýváme tag, který má v sobě uloženou informaci, potřebnou 

k identifikaci a anténu. Druhým koponentem jsou snímače reagující na tag.  V této práci  

jsou zmíněny jako podpora u klávesnice PZTS u hlavního vchodu, pro oprávněný vstup  

a manipulaci s odblokováním a zablokováním bezpečnostního systému.[20]  

Obrázek 6 RFID systém [15] 
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11. Videodetekce požáru 

Použití kamer pro samotnou detekci požáru není zcela obvyklé v naší společnosti, 

ovšem to neznamená, že se nevyskytuje. V některých zemích Evropy, Asie a Ameriky jsou 

systémy s touto funkcí vzrůstajícím trendy. Jedná se o videodetekci požáru (VFD- Video fire 

detection). V Rakousku nebo Spolkové republice Německo jsou běžně používány např. 

v tunelech a jiných objektech. Videodetekce požáru je nová disciplína požárního zabezpečení, 

kterému se věnují, u nás, dvě společnosti s patřičnou certifikací pro tuhle činnost.  

 

VFD není založena na klasické detekci  fyzikálních vlastností požáru, jako jsou teplota 

požáru, plocha požáru, rychlost odhořívání, intenzita výměny plynů, stupeň zakouření a jiné 

fyzikální parametry. Videodetekce pracuje pouze s obrazovým záznamem, pořízeným 

kamerovými systémy. Vyhodnocuje plamen nebo kouř z jeho obrazové podstaty. Mluvíme  

o systému, který není složen jen z kamery, ale i z dalších částí důležitých pro běh detekce.  

 

 

Obrázek 7 Videodetekce požáru vyhodnocením obrazu plamene [30] 

Obrázek 8 Videodetekce vyhodnocením obrazu kouře [31] 
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Systém je plně funkční s následnými prvky: 

Kamera – pořizuje obrazový záznam  

Komunikační zařízení – je připojeno na kameru. Videosignál získaný z kamery, posílá 

dále do zařízení zpracování signálu 

Zařízen pro přenos signálu – v systému videodetekce, je to ta část, vyhodnocující 

požár. Obsahuje algoritmus identifikující požár a následné vyhlášení poplachu. 

Zdroje energie – každý výše uvedený prvek potřebuje zdroj energie. [1] 

Zdroj 
energie

Zdroj 
energie

Zdroj 
energie

Kamera Komunikační zařízení
Zařízení pro přenos 
signálu

 

Obrázek 9 Prvky systému videodetekce požáru[zdroj vlastní] 

Detekce podle plamene 

1)  Healy použil detekci podle barev, kdy oddělil barevné obrazy zachycující pixely 

plamene, od obrazů nemající charakter pixelů plamene. Pixely plamene mají svou 

specifickou hodnotu. [12] 

2) Phillips používal jako první předbarvené modely, k detekci barevných pixelů požáru,  

a pak použil časové variace intenzit pixelů pro stanovení požárních pixelů.. Jejich 

přístupy se liší v konstrukci barevného modelu a ve vypočtu frekvence. Ale shodli  

se na běžné frekvenci barvy v rámci extrakce.[17], [9] 

3) Liu a Ahuja první použili barevné modely k oddělení barevných částí plamene. Podobně 

pracuje i Healyho princip, ale Liu s Ahujou používají časové modely 

 k detekci určení tvarů barevných částí plamene. [15] 
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4) Privalov a Shakhutdinov se rozhodli nepoužívat barevné modely, namísto toho 

 se zaměřili na pohled k částem s jasným statickým jádrem a dynamickou hranicí.  

Dále tyto oblasti zařadili do plamenné nebo neplamenné oblasti, pomocí předem 

připravených modelů.[19]  

Detekce podle kouře 

1) Fujiwara a Terada navrhli použití konceptů fraktálního kódování, pro extrakci oblastí 

kouře z obrazu. Použily se vlastnosti podoby tvarů kouře, a poté se hledaly rysy 

v oblastech kouře, v kódu, vytvořeným fraktálním kódováním obrazu.[10] 

2) Kopilovic využil nesrovnalostí v pohybu vzhledem k malé koncentraci kouře. 

Vypočítávají se optická proudová pole pomocí dvou následujících obrazů,  

a poté je použita entropie rozdělení směrů pohybu, jako klíčový prvek pro rozlišení 

pohybu kouře od nekouřového pohybu. [14] 

3) Toreyin získal obrazové prvky jako je pohyb, blikání, rozmazání hran do rozdělení  

na oblasti pohybu, blikání, a rozmazání hran, a to vše z videa. Metody k získání těchto 

prvků bylo odčítání, transformace vlnové rychlosti, a prostorová transformace vln. [26] 

4) Vicente a Guillemant získali lokální pohyby z klastrové analýzy bodů  

v časově multidimenzionálním  prostoru, aby mohlo být sledováno lokální dynamické 

obaly pixelů, a pak je použita funkce rychlosti distribučního histogramu,  

která  rozlišuje kouř a různé přírodní jevy, jako jsou mraky a vítr, který může způsobit 

takové obaly. [29] 

5) Grech - Cini použil více než 20 obrazových funkcí, například procento změny obrazu, 

korelace (vztah mezi dvěma procesy), rozptylu. Další metoda analýzy, odlišení pohybu 

kouře od pohybu nekouřového typu. [11] 
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12.  Postup analýzy rizik v praktickém příkladu 

Pro praktickou část jsem vybral analýzy rizik, se kterými jsem v minulosti  

už pracoval a které se podle mě zdají být vhodné pro použití na tenhle typ zkoumaného 

problému. Nespoléhal jsem pouze na jeden typ metod, ale použil jsem jak kvantitativní,  

tak kvalitativní analýzu rizik. 

12.1 Brainstorming  

Na začátku všeho byla potřeba získat informace. Ve skupině jsem provedl základní 

část analýz a tím byl brainstorming, kdy jsem, jako vedoucí skupiny vedl ostatní členy 

k nápadům a tíženému výsledku. Výstupem brainstormingu byla spousta návrhu rizik, 

nebezpečí, hrozeb. Na konci brainstormingu byly vybrány ty nejzávažnější, se kterými jsem 

dále pokračoval v ostatních fázích analýzy rizik.  

12.2 Ishikawův diagram 

Diagram příčin a následků byl postaven na základě získaných výsledků 

z brainstormingu. Ve skupině jsme se zaměřili na vytvoření Ishikawova diagramu (obrázek 

10).  Hlavní položkou bylo narušení bezpečnosti, ke kterému jsme hledali příčiny. Každá 

větev měla svůj význam a různé příčiny. Větve byly dohromady čtyři. Sklad a garáž, plášť 

objektu, 1. Nadzemní podlaží, 2. Nadzemní podlaží (podkroví). Ke každé větvi se přiřadila 

rizika, ze kterých se vybrala ta nejdůležitější a tím byla krádež majetku, poškození majetku  

nebo požár společnosti. Tyto problémy byly vybrány díky bodovému vyhodnocení, po diskusi 

s týmem. 
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  Obrázek 10 Ishikawův diagram [zdroj vlastní] 
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12.3 Analýza možných poruch a výskytu 

Metoda analýzy rizik FMEA je metodou kvantitativní.  V tabulce č. 2 je přehledně 

rozepsáno riziko a jeho zhodnocení. Ve druhém sloupci je napsáno riziko které je řešeno.  

Ve  sloupci S je ohodnocení závažnosti daného rizika. Čtvrtý sloupec  je pravděpodobností 

výskytu spojeného rizika. Sloupec D značí míru odhalitelnosti. Celé hodnocení probíhalo  

na škále od 1 (nejmenší) až 10 (nejzávažnější). Čísla jsem zadával podle svého uvážení  

a po konzultaci. Výsledkem  dané analýzy pro konkrétní riziko je, nebo-li míra rizika a její 

priorita. Vypočítá se následující rovnicí:                  (1) [21]  

kde:  RPN  Risk Priority Number, míra rizika a její priorita 

S závažnost  rizika způsobit škodu  

O  možný výskyt rizika 

D odhalení situace  

Tabulka 2 FMEA - výpočet RPN [zdroj vlastní] 

Č. Riziko S O D RPN 

1. Vloupání oknem 8 7 5 280 

2. Vloupání dveřmi 8 5 5 200 

3. Krádež dokumentů 9 4 5 180 

4. Krádež nábytku 3 3 9 81 

5. Krádež elektroniky 5 4 9 180 

6. Krádež skladovaného materiálu 9 7 9 567 

7. Krádež auta 9 6 10 540 

8. Krádež cenin 10 6 10 600 

9. Poškození nábytku 2 3 4 24 

10. Poškození elektroniky 4 3 4 48 

11. Poškození auta 7 7 8 392 

12. Poškození skladovaného materiálu 9 7 9 567 

13. Požár skladovaného materiálu 10 5 10 500 

14. Požár v domě 10 6 10 600 

15. Žhářství (úmyslné založení požáru 10 5 10 500 
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 Podle tabulky č. 3 Rozmezí RPN, jsem určil rizika, na která se bude nejvíce 

přihlížet, při návrhu zabezpečení společnosti a jejich chráněných zájmů v sídlícím domě.  

Tabulka 3 Rozmezí RPN [zdroj vlastní] 

 

12.4 Carver 

V analýze Carver byla vytvořena tabulka, do které byly doplněna, z Ishikawova 

diagramu a podle výsledků analýzy FMEA, nejzávažnější rizika a nebezpečí. Každé písmenko 

a celý jeho sloupec má určitou vlastnost. Hodnoty byly určeny 1-5, kdy 1 je nejnižší hodnota 

pro pachatele, má pouze malý význam pro negativní činnost konanou pachatelem. Čísla byla 

v řádku po sobě sečtena a dostal jsem výsledek. Po zařazení do tabulky podle nutnosti 

zabezpečení, vyšla jako největší rizika požáry a krádeže.  

 

Tabulka 4 Rozmezí hodnot nutnosti zabezpečení [zdroj vlastní] 

Výsledek Nutnost zabezpečení 

0-14 Není nutný 

15-24 Doporučuje se 

25-30 Je nutný 

 

  

RPN Nutnost zabezpečení 

0-200 Není nutný 

201-400 Doporučuje se 

401-1000 Je nutný 
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Tabulka 5 Carver – výpočet [zdroj vlastní] 

 

  

Č. Riziko C A R V E R Result 

1. Vloupání oknem 4 4 3 4 1 4 20 

2. Vloupání dveřmi 4 4 4 3 1 2 18 

3. Krádež dokumentů 5 4 4 5 1 5 24 

4. Krádež nábytku 2 2 2 5 1 5 17 

5. Krádež elektroniky 3 5 2 4 1 5 20 

6. Krádež skladovaného materiálu 4 4 3 4 1 5 21 

7. Krádež auta 5 3 4 4 1 5 22 

8. Krádež cenin 5 3 4 4 1 5 22 

9. Poškození nábytku 2 4 1 1 1 5 14 

10. Poškození elektroniky 3 4 2 2 1 3 15 

11. Poškození auta 3 4 3 2 1 3 16 

12. Poškození skladovaného materiálu 3 3 5 3 1 3 18 

13. Požár skladovaného materiálu 5 4 5 5 3 5 28 

14. Požár v domě 5 4 4 4 3 5 25 

15. Žhářství (úmyslné založení požáru 5 4 4 4 3 5 25 
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13. Princip ALARA 

Principy a zásady, při tvorbě návrhu a fungování bezpečnostních prvků v podniku, 

jsou důležité pro správný chod subjektu. ALARA  říká, že nástroje a procesy na snížení rizik 

jsou nákladnější než samotný provoz společnosti. Díky principu ALARA je tahle situace 

řešena podílem 10 – 15 % z hodnoty celkových chráněných aktiv. To znamená, že náklady, 

v mém případě praktického příkladu, na snížení rizik jsou zhruba do částky 500 000 korun 

českých. 

V případě EPS a PZTS s prvky požární ochrany, instalované na praktickém příkladu, 

se nepřekročil požadavek pro princip ALARA, který je splněn. [25] 
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14.  Návrh poplašného, zabezpečovacího a tísňového systému s prvky 

požární ochrany 

Návrh PZTS bude chránit objekt podniku. Navržený systém Jablotron 100 je novějším 

výrobkem firmy Jablotron na trhu. Jde o komplexní systém zabezpečení umožňující, jak 

drátovou, tak bezdrátovou komunikaci, takzvaný hybridní systém. V době nepřítomnosti 

obsluhy nebo pověřených osob bude  objekt (nebo jeho části) stále střežen jednou ústřednou. 

Prvky přidaných hlásičů požáru jsou vyrobeny také firmou Jablotron. Navržená ústředna  

JA-106 KR s náhradním zdrojem, bude umístěna v přízemí, v místnosti 102 po levé straně při 

vstupu.  Doplňkem ústředny je GSM komunikátor, který podává hlášení, pověřeným osobám 

(například majitel, jednatel), na dohledové centrum a přijímací centrum,  

o stavu zabezpečení objektu. Hlášení bude přednastaveno odesláním SMS zprávy. PZTS bude 

ovládaná jednou klávesnicí typu JA - 154, která bude umístěna v místnosti 101, po levé straně  

u hlavních dveří. Klávesnici dominuje i čtečka RFID, použitelná pro oprávněné osoby. [18] 

Dveře a okna budou opatřena plášťovou ochranou. Plášťová ochrana je realizována  

dle normy ČSN CLC/TS 50131-7. Detekci vniknutí do objektu oknem nebo dveřmi  

je zajištěna magnetickými kontakty typu JA-183M. Magnetické kontakty budou v počtu 17. 

Vstup do garáže je zajištěn rolovacími vraty, jsou také opatřeny magnetickými kontakty,  

v počtu 2. 

Dle normy ČSN CLC/TS 50131-7 bude provedena také prostorová ochrana. Vybrané 

místnosti budou chráněny pasivními infračervenými detektory pohybu, dále jen PIR čidla. 

Bezdrátová PIR čidla jsou typu JA185P. Rozmístění bude provedeno v rozích vybraných  

místnosti, u stropu podle doporučení výrobců. Při narušení chráněného prostoru pohybem 

narušitele, dojde k vyhlášení poplachu. [2], [18] 

PIR instalovány v místnostech 1. NP:  

 101  (chodba),  

 102 (kancelář), 

 103 (hlavní kancelář), 

 105 (schodiště),  

 107 (garáž), 

 108 (sklad).  

http://www.jabloshop.cz/ja-183m-bezdratovy-magneticky-detektor
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PIR instalovány v místnostech 2. NP:  

 201 (zasedací místnost),  

 202 ( kancelář ředitele),  

 205 (kancelář pro vedoucí zaměstnance),  

 206 (chodba). 

 PIR čidel bude instalováno v objektu 10. Výrobce udává návrh typů podle 

technických údajů, daných prostor, ve kterých budou PIR použity, a podle možného pohybu 

osob. Zakreslení umístění PIR v technické dokumentaci.  

Pro prvky požární ochrany připojenou k PZTS budou použity do téměř každé 

místnosti bezdrátová čidla značky König,  jmenovitě optický hlásič kouře König SEC-SA200, 

těchto hlásičů bude použito 9. Mají samostatnou signalizaci jak akustickou, tak světelnou 

červeným světlem. Dané hlásiče mohou komunikovat i mezi sebou. [16] 

Akustická signalizace bude aktivována ústřednou PZTS, při vyhlášení poplachu. 

Akustický signál bude v době 120 sekund. Umístění vnější signalizace bude na fasádě přední 

části objektu. Použitý typ venkovní signalizace je JA – 18A (Jablotron). Veškeré prvky 

systémy jsou zaznamenány na obrázcích č. 11 a 12. [18]  

Ekonomické vyhodnocení 

Na základě provedených návrhů prvků jsem našel na trhu ceny uvedené v tabulce 6 

nebo jim přibližné. 

Tabulka 6 Ekonomické zhodnocení PZTS s prvky požární ochrany 

Název a popis Množství Cena za kus v Kč Celkem v Kč 

Ústředna PZTS JA 106KR 1 8 200 ,- 8200 ,- 

Klávesnice JA-154 1 2 184 ,- 2184 ,- 

Magnetické kontakty JA-183M 19 1 100,- 20 900 ,- 

PIR čidla JA185P 10 1 500 ,- 15 000 ,- 

Hlásiče kouře Konig SEC – SA200 9 460  ,- 4 140 ,- 

Venkovní signalizace JA-18A 1 500  ,- 500 ,- 

Systém Jablotron 100 1 5 000,- 5 000 ,- 

Součet celkem 55 924 ,- 
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Obrázek 11 Zakreslení návrhu PZTS s prvky požární ochrany 1. NP [zdroj vlastní] 
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Obrázek 12 Zakreslení návrhu PZTS s prvky požární ochrany 2. NP [zdroj vlastní] 
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15.  Návrh EPS 

Celý objekt bude chráněn systémem EPS na základě definovaného režimu a informace 

o stavu tohoto systému bude ústřednou předávána na ohlašovnu požáru s nepřetržitou  

24 hodinovou službou. Nutnost instalace systému EPS na základě článku  

4.2.1 d) ČSN 73 0875 - na základě požadavku vlastníka objektu.[8] 

Popis rozsahu instalace 

Systém EPS se bude skládat z jedné hlásící linky s připojením hlásičů do kruhové 

topologie. Systém bude realizován jedinou detekční zónou dle požadavku ČSN 34 2710. [5] 

 

Detekční zóna:  místnosti 101, 102, 103, 107 a 108 v 1. NP 

místnosti 201, 202, 205 a 206 v 2. NP  

půdní prostor 

Místní podmínky v objektu umožňují vyhlášení všeobecného poplachu v celém 

objektu. Rozdělení na poplachové zóny tedy není nutné a celý objekt tvoří jedinou 

poplachovou zónu.Ústředna bude umístěna v místnosti 102 na vnitřní příčce sousedící  

s chodbou.  

15.1 Ústředna EPS 

V objektu bude instalována ústředna MHU 111, která je součástí systému Firexa 

výrobce Lites Liberec. Ústřednu lze ovládat pomocí tlačítkové klávesnice. Optické 

signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED a alfanumerickým displejem 4 × 40 znaků. 

Akustická signalizace je interní. Ústředna obsahuje osm obvodu hlásicích linek nebo čtyři 

kruhové linky pro celkový počet 512 adres. Hlásiče systému Firexa mají vestavěné izolátory. 

Pokročilejší konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu 

 z počítače nadstavby připojeného standardem RS-485. Ústředna je v případě výpadku 

napájena náhradním akumulátorovým zdrojem s napětím 2 x 12V, s kapacitou 28 Ah. [28] 

15.2 Samočinné hlásiče 

K detekci vzniku požáru budou použity samočinné optické hlásiče kouře MHG 261,  

dle individuálního posouzení hořlavých látek v prostorách objektu. Hlásiče lze konfigurovat 

dle požadované citlivosti na okolní koncentraci kouře, vyhodnocuje nastalou požárovou 

situaci. 

Hlásiče samostatně regulují interní pracovní charakteristiky, a pokud neodpovídají 

přípustné toleranci, vyhlásí poruchu. Hlásiče disponují vestavěnými izolátory, které oddělí 
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v případě zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými 

izolátory.  

15.3 Tlačítkové hlásiče 

Do každého patra bude instalován tlačítkový hlásič MHA 141. Způsob použití je dán 

instrukčním obrázkem pod krycím sklem. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z hlásiče 

zaktivuje v ústředně signalizaci požáru dle normy EN 54 – 11 splňuje požadavky na typ 

hlásiče B. Umístění je provedeno dle čl. 6.5.6 ČSN 34 2710. [5], [28] 

Umístění samočinných a tlačítkových hlásičů 

Umístění hlásičů je provedeno dle čl. 6.5 ČSN 34 2710 s přihlédnutím na navazující 

ustanovení normy.  Prostory lze pokrýt pouze jedním hlásičem kouře. V půdním prostoru 

bude instalován 1 samočinný hlásič. V ostatních místnostech vzhledem k jejich rozloze, 

délkám a šířkám, které jsou ve všech posuzovaných prostorách menší než u místnosti 103.[5] 

Tabulka 7 Umístění hlásičů [zdroj vlastní] 

 Místnost Počet hlásičů samočinných Počet hlásičů tlačítkových 

I. NP 

101 1 1 

102 1 0 

103 1 1 

104 0 0 

105 0 0 

106 0 0 

107 1 0 

108 1 1 

II.NP 

201 1 0 

202 1 0 

203 0 0 

204 0 0 

205 1 0 

206 1 1 

Půdní prostor*  1 0 

 

*Pozn.: V půdním prostoru budou instalovány uprostřed na pomyslné přímce vedené vrcholem místnosti. 

Vertikální vzdálenost hlásičů od stropu bude 0,4 m vzhledem ke sklonu stropu 45°. 
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15.4 Zařízení dálkového přenosu 

Dle ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710 bude systém EPS rozšířen o zařízení dálkového 

přenosu (dále jen „ZDP“) STX23F/400 výrobce Radom, vyhovující normě ČSN EN 54-21,  

které pracuje na principu rádiového přenosu, v pásmu 400MHz. ZDP umožňuje přenos 

 a zpracování základních signálu dle požadavku ČSN 54-21 a současně v případě přenosu 

 o požáru informaci o pozici aktivovaného hlásiče. ZDP bude připojeno k ústředně přes 

sběrnici RS 484. Kovová skříň se systémem STX23F/400 bude instalována na zeď vedle 

ústředny EPS, součástí ZDP bude síťový zdroj 230V/50Hz a záložní akumulátor 12V/ 7Ah . 

Zařízení vyhovuje požadavkům GŘ HZS na ZDP a bude instalováno dle požadavků výrobce. 

[5], [8], [42] 

15.5 Obslužné pole požární ochrany 

Obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) MHY 912 je unifikovaná jednotka, 

 která umožňuje jednotnou obsluhu ústředen EPS zásahovým složkám hasičského 

záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci 

sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu EPS ovládat prostřednictvím pěti spínacích 

funkcí. OPPO bude instalováno na vnitřní příčce hned za vstupními dveřmi do objektu 

 ve vzdálenosti nejvýše 5m od ústředny EPS. 

15.6 Signalizace poplachu EPS 

Ústředna bude provozovaná v režimech DEN/ NOC dle ČSN 34 2710: 

Režim NOC: Bude aktivní v době od 19:00 do 07:00, kdy se v objektu nenachází 

personál. Časy T1,T2 dle ČSN 73 0875 jsou přemostěny a stavy ústředny EPS budou 

prostřednictvím instalovaného ZDP přenášeny na smluvní PCO s nepřetržitou 24 hodinovou 

obsluhou nebo formou krátké textové zprávy majiteli objektu. 

Režim DEN: Bude aktivní v době od 07:00 do 19:00, 

 kdy se v objektu (místnosti s ústřednou EPS) nachází personál. V této době bude ústředna 

signalizovat dvoustupňovou signalizaci realizovanou tlačítkovými a samočinnými hlásiči. 

S ohledem na ČSN 73 0875 budou nastaveny časové intervaly  T1 = 1 minuta (60 sekund)  

a T2 = 6 minut (360 sekund) pro samočinné hlásiče. Signál tlačítkových hlásičů bude v režimu 

jednostupňové signalizace. 

Poplach EPS bude rovněž doprovázen zvukovým signálem dvou sirén instalovaných  

dle požadavku ČSN 34 2710 a vnitřní akustickou signalizací ústředny a dále světelné 

signalizace ústředny EPS. Signalizace poplachu je zobrazována na display ústředny EPS, 
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ukládána v její paměti  a přenášena ZDP na PCO nebo krátkou textovou zprávou majiteli 

objektu. 

V objektu budou instalovány 2 vnitřní sirény Roshni ROLP/R/U výrobce Cooper 

Menvier, které budou připojeny přímo k ústředně pomocí adresovacích modulů MHY 924. 

Sirény budou napájeny přímo z ústředny pomocí dalších 2 napájecích vodičů. Budou 

instalovány na chodbě u místnosti 103 a 206. Umístění odpovídá čl. 6.6.2 ČSN 34 2710. 

EPS ovládá:  vnitřní akustické sirény, spínané v případě signalizace požár   

  vnější optickou signalizaci, spínanou v případě signalizace požár. 

zařízení dálkového přenosu připojeného na ústřednu EPS 

prostřednictvím sběrnice RS 484 přenášející požadované signály 

 na smluvní PCO. ZDP lze ovládat prostřednictvím obslužného pole 

požární ochrany. [5], [8] 

Kabelové rozvody 

 Kabelové trasy budou vedeny v hloubce 15 mm pod vápennou omítkou vnitřních 

prostor dle specifikací technické dokumentace. Instalace v půdním prostoru bude realizována 

pomocí trubkového vedení. 

 

 

Tabulka 8 Ekonomické zhodnocení EPS 

Název a popis Množství Cena za kus v Kč Celkem v Kč 

Ústředna EPS MHU - Firexa 1 40 727 ,- 40 727 ,- 

Hlásič kouře MHG 261 9 1 053 ,- 9 477 ,- 

Zásuvky MHY 734 9 158 ,- 1 422 ,- 

Hlásiče tlačítkové MHA 141 4 700 ,- 2 800 ,- 

Zdroj 28Ah akumulátor 1 2 100 ,- 2 100 ,- 

Obslužné pole požárního úseku 

MHY 912 

1 9 000 ,- 9 000 ,- 

Zařízení dálkového přenosu 

STX23F/400 - Radom 

1 35 000,- 35 000 ,- 
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Název a popis Množství Cena za kus v Kč Celkem v Kč 

MHY 924 - adresovací modul pro 

sirénu 

2 396 ,- 792 ,- 

 

Kabeláž: 

Metry 

131 

Cena za metr v Kč 

43.6 ,- 

Celkem v Kč 

5710 ,- 

Cena celkem 107 030 ,- 

 

Cena celého EPS je 107 030 korun českých. V ceně je započtena instalace, 

zprovoznění a zkušební provoz. 

  

Obrázek 13 Zakreslení návrhu instalace EPS v půdním prostoru [zdroj vlastní] 

http://www.lites.cz/index.php?action=2&page=katalog/MHY%20924kac.php
http://www.lites.cz/index.php?action=2&page=katalog/MHY%20924kac.php
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Obrázek 14 Zakreslení návrhu instalace EPS v 1. NP a 2. NP [zdroj vlastní] 
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16.  Návrh začlenění videodetekce požáru do systému PZTS 

Nebezpečí požáru v domě je jedním z největších rizik, jak vyšlo z provedených analýz 

rizik. Je důležité, aby požáry byly zjištěny co nejdříve. Videodetekce požáru je právě jedním  

z takových zařízení, které dokáže detekovat požár v rané fázi. Tyto kamery lze použít všude, 

od malých domů až po velké továrny. Videodetekce požáru jako samostatný prvek je účinný 

pouze v případě jeho správného použití a umístění. Lze jej navrhnout do systému EPS  

i do PZTS. V mém případě je použití videodetekce ve spolupráci se systémem PZTS, jako 

doplňující prvek požární ochrany. 

 Videodetekce požáru lze nastavit různými způsoby. Jeden způsob, jak jej můžeme 

nastavit by bylo spojit všechny kamery do jedné sítě. Síť by také obsahovala centrální 

procesorovou jednotku (dále jen „CPU“). Procesorová jednotka by spustila všechny algoritmy  

a zpracovávala by obraz ze všech kamer v reálném čase. CPU také slouží k zaslání 

upozornění, pokud je zjištěn požár.Tenhle způsob se v návrhu nevyužije, zejména z důvodu 

ceny, pohybující se od 50 000 do 120 000 korun českých. [30] 

Dalším způsobem jsou kamery se svou vlastní řídící jednotku. Procesorová jednotka 

slouží ke stejným účelům jak je výše popsáno. Procesor je dostatečně silný pro zpracování 

výpočtů pro jednu kameru. Systém není tak cenově náročný, jako u první varianty. Proto bude 

využit v návrhu druhá možnost.  

Byla vybrána kamera značky Signifire, konkrétně. SigniFire IP kamera, kombinuje 

lepší rozlišení a kvality obrazu, než standardní kamery s vestavěnými detektory plamene. 

Detekce je hlášena dvojím způsobem a to na systém hlídaný obsluhou (většinou počítače) 

nebo na síť zabezpečovacího systém. Její specifikace jsou uvedeny níže v tabulce 9.  

Bude zapojena do výše navrhnutého systému PZTS, jako doprovodný prvek, podobně jako 

prvky požární ochrany. Kamera sloužící k videodetekci požáru je umístěna ve skladu 

podniku, v pravém horním rohu (zakresleno na obrázku č. 15). Snímaný obraz kamerou 

Signifire bude odesílán dále k analýze k vyhodnocovací jednotce s algoritmem, který zkoumá 

vzorky, díky kterým se detekuje plamen. V případě, že by byl identifikován požár, vyhlásí se 

poplach. Cena SigniFire IP Camera 2.8mm (obsahující i vyhodnocující jednotku s algoritmem 

detekce požáru) je přibližně 25 000 korun českých. [33] 
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Tabulka 9 Specifikace parametrů Signifire IP camera [32] 

Processor Memory and Clock Texas Instruments TMS320DM642 Digital 

Media Processor. 128 MB RAM. 
 

Battery backed up real time clock Imager 
 

Micron CMOS MT9M11 

Video Format 
 

Color NTSC 

Video Resolution 
 

640 x 480 (NTSC) 

Video Compression MJPEG 

UL Minimum Illumination 
 

1 Foot-candle (10 Lux) 

Events Notification Medium 
 

http network based communications, Alarm, 

Trouble and Auxiliary Dry Contacts 

Detector Performance 
 

Flame: 1 ft pan fire at 100 ft.  

Smoke: Indoor detection verified at 100 ft. 
 

Motion:  
 

Confirmable motion detection based on 

zones and schedules 

Detection Zones User defined, including detect/non-detect 

logic. Each zone may be linked to multiple 

detection schedules (daily, 

weekly, monthly, yearly, single occurrence) 
 

Dimensions and Weight 7 3/4” x 3 3/16” x 2 1/4” (without lens) 

9 1/16” x 3 3/16” x 2 1/4” (with lens) 
 

Weight: 1.7 lbs. 
 

Temperature Limits 
 

32-120°F (0-49°C) Humidity up to 5-95% 

non condensed 

Power 
 

Power over Ethernet (POE); 12 VDC (FM), 

12-24 VDC (UL) 

Consumption 
 

< 5 Watts. 2 amps at 24 Volts. 4 amps at 12 

Volts 

Lenses available 
 

2.8mm and 8mm menses 

Connectors RJ-45 Ethernet Jack; Terminal block for 

three relay outputs and DC power 

connection; BNC for coaxial analog out. 
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Obrázek 15 Zakreslení návrhu instalace kamery videodetekce v 1. NP [zdroj vlastní] 
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17.  Metoda výběru 

Rozhodovací proces je činnost, při které procházíme problémem volby stanoveného 

cíle. Při hledání optimálního řešení problému z více možností, je nejvhodnější si určit podle 

čeho bude výběr probíhat. Každá fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba má různá kritéria pro výběr, rozdílné správné varianty, díky různorodosti zájmů a cílů 

k nim určeným. Žijeme ve světě, kde obrovskou roli hrají peníze a majetek. Z toho vyplývá, 

že jedním z největších výběrových kritérií každého klienta o jakýkoliv produkt je cena,  

ať už pořizovací nebo provozní. Často ale mohou působit i jiné vlivy např. kvalita, výkon, 

zúročení investice a jiné. Levnější nemusí znamenat kvalitní, proto je třeba vyjádřit doplňující 

kritéria. Metoda výběru oproti neprofesionálnímu výběru, na základě momentální potřeby 

podá výsledek vhodný pro současnost i budoucnost. Metoda výběru podle Saatyho, je jednou 

z nejpoužívanějších metod pro výběr vah kritérií.  

Jedná se o metodu párového srovnávání, založeném na podobném principu, jako jedna 

z metod analýzy rizik, metoda souvztažnosti. Grafickým znázorněním je Saatyho matice,  

ze které jsou patrná všechna důležitá data potřebná pro další výpočty. Po pozitivních ohlasech 

vedoucích prací a kolegů jsem vybral Saatyho metodu výběru. Jsou zde porovnávány  

dva návrhy zabezpečení. Jsou jimi elektrická požární signalizace a poplašný, zabezpečovací  

a tísňový systém s prvky požární ochrany. [22] 

Kritéria jsou určovaná podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. V daném 

případě byla určena tato kritéria : 

 K1 – efektivita 

 K2 – pořizovací náklady systému 

 K3 – náklady provozu systému 

 K4 – složitost instalace 

 K5 – dostupnost servisu 

Tato kritéria byla zavedena do tabulky 11 a následně s nimi bylo pracováno  

při výpočtech a hodnocení. Kritéria byla porovnávána na základě hodnot v tabulce 10,  

kde jsou popsány Saatyho deskriptory.   
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Postup vyhodnocení: 

 Diagonála Saatyho matice bude mít hodnotu 1 

 Řádky („i“) budou mít hodnotu 0-9 podle hodnocení z tabulky 10. Ve sloupci („j“) 

budou hodnoty 1/Si . Porovnávají se dvě kritéria navzájem.  

 Pokračuje se výpočtem Si 

 Dále výpočet Ri 

 Nakonec vi, čímž určíme výpočet kritérií [22] 

Tabulka 10 Saatyho deskriptory  

Počet bodů Deskriptor 

 

 

Sij 

1 
Kritéria jsou stejně významná. (i = j) 

3 
První kritérium (i) je lehce významnější než druhé (j). 

5 
První kritérium (i) je více významnější než druhé (j). 

7 
První kritérium (i) je prokazatelně významnější než druhé (j). 

9 
První kritérium (i) je výrazně významnější než druhé (j). 

 

Výpočet Si,  Ri, vi : [22] 

         
      (2) 

kde:  Si  Saatyho matice (-)     

k  množství kritérií 

i číslo (pořadí) ve sloupci  

j číslo (pořadí) v řádku 

∏ součin 

              (3) 

kde:  Ri  relativní váha kritérií 

   
  

    
   

  (4) 

kde: vi   váha kritéria  doupravit 
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Tabulka 11 Saatyho matice pro určení preferencí dvojic kritérií [22], [ zdroj vlastní] 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 Si Ri vi 

K1 1 1/5 3 5 5 15 1,718 0,220 

K2 5 1 7 7 7 1715 4,434 0,567 

K3 1/3 1/7 1 3 3 0,429 0,844 0,108 

K4 1/5 1/7 1/3 1 1/3 0,003 0,315 0,040 

K5 1/5 1/7 1/3 3 1 0,029 0,490 0,063 

Součet  1730,460 7,809 1 

 

Saatyho metodou byla stanovena nejvýznamnější kritéria K1 a K2, z již dříve 

zvolených, respektive byla vybrána kritéria efektivity a pořizovacích nákladů systému.  Dále 

se budou hodnotit návrhy pouze podle těchto výsledných kritérií. 

Na základě dosažené hodnoty K1 hodnoceného kritéria Saatyho metody, je varianta 

PZTS s prvky požární ochrany vhodnější volba oproti EPS. PZTS plní navíc funkci 

zabezpečovacích systémů. 

Porovnáním návrhů EPS a PZTS s prvky požární ochrany, z hlediska druhého  

K2 a zároveň nejvíce vyhodnoceného kritéria a to podle pořizovacích nákladů, je rozdíl  

mezi oběma  návrhy výrazný. Návrh EPS je v ceně 107 030 korun českých, oproti tomu návrh 

PZTS s prvky požární ochrany je pouze v ceně 55 924 korun českých. Jedná se tedy zhruba 

polovinu ceny EPS systému. Podle kritéria výše pořizovacích nákladů byla vybrána varianta 

PZTS s prvky požární ochrany.  

Posouzením kritérií vyhodnocených Saatyho metodou výběru, jsem dospěl 

k následujícím závěrům. Srovnáním obou návrhů, podle kritérií byl vyhodnocen návrh PZTS 

s prvky požární ochrany, jako vhodnější variantou pro zabezpečení podniku.  
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18.  Závěr 

Se zvyšujícím se procentem kriminality v posledních letech, je ochrana majetku 

požadována ve větší míře. Fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby mají 

zájem chránit své cennosti, majetek, před krádeží nebo znehodnocením. Díky této 

problematice jsem si vybral právě zabezpečení podniku, na kterém jsem prezentoval různé 

fáze komplexního zabezpečení v různých odvětvích. Tím je myšlena požární ochrana  

a zabezpečovací systémy technickými prvky.  

Diplomová práce byla zaměřená především na zabezpečení podniku technickými 

prostředky fyzické ochrany. Požární ochrana byla řešena elektrickou požární signalizací.  

U zabezpečovacích prvků byl použit poplachový, zabezpečovací a tísňový systém 

s doplňkovými prvky požární ochrany. Zabýval jsem se i novým trendem v bezpečnostní 

praxi, tj. videodetekcí požáru, která byla navržena do systému poplašného zabezpečovacího  

a tísňového systému.  

Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části byly popsány 

právní dokumenty a normy vztahující se k fyzické ochraně. V teoretické části byly popsány,  

a zařazeny metody analýz rizik, a v další části diplomové práce následně využity  

na praktickém příkladu podniku. Z pohledu teoretického byla popsána také elektrická požární 

signalizace, poplašný, zabezpečovací a tísňový systém, a jako inovativní prvek požární 

ochrany, také videodetekce požáru, kde byly uvedeny její principy, na kterých pracuje.  

Praktická část byla zaměřena na několik fází, vzájemně na sebe navazujících. V první 

byly provedeny analýzy rizik, metodami popsanými již v teoretické části. Byly jimi 

brainstorming, Ishikawův diagram, následně z výsledků poskytnutých touto metodou byla 

provedena analýza možných poruch a výskytu a v poslední řadě metoda Carver. Výsledná 

rizika byla zhodnocena a byly provedeny návrhy zabezpečení, ke zmírnění rizika možné 

nežádoucí situace a jejich negativních dopadů na zájmy podniku. Návrhy byly provedeny 

pomocí systémů elektrické požární signalizace a poplašným, zabezpečovacím a tísňovým 

systémem s prvky požární ochrany. V praktické části byla také navrhnuta, jako inovativní 

prvek práce, implementace videodetekce, zavedená do poplašného, zabezpečovacího  

a tísňového systému.  

Cílem diplomové práce bylo porovnat navrhnuté systémy elektrické požární 

signalizace a poplašného, zabezpečovacího a tísňového systému s prvky požární ochrany. 

Metodou výběru podle Saatyho metody, známou také jako metoda párového srovnávání,  
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byla určena dvě nejvýznamnější kritéria pro vhodný výběr návrhu zabezpečení. 

Nejdůležitějším kritériem výběru byla výše pořizovacích nákladů systému,  

kde byla pro podnik důležitá prvotní investice do systému. Druhým nejdůležitějším kritériem 

Saatyho metody výběru, byla efektivita, kde byly porovnány vlastnosti celkových parametrů 

zabezpečení a celkové využití těchto systémů. Na základě těchto kritérií byly návrhy 

porovnány a vyhodnoceny. Cena pořizovacích nákladů v případě elektrické požární 

signalizace byla dvakrát větší, než poplašný, zabezpečovací a tísňový systém s prvky požární 

ochrany. Z pohledu efektivity obou porovnávaných systémů, vyšla varianta návrhu 

poplašného, zabezpečovacího a tísňového systému s prvky požární ochrany také lépe.  

Podle požadavků klienta, podniku, byl navržen systém zabezpečení. Poplašný, 

zabezpečovací a tísňový systém s prvky požární ochrany byl vybrán, jako vyhovující všem 

důležitým podmínkám zadavatele. 
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