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Příloha č. 1  Technický popis parametrů vybrané varianty B 

Podrobný popis prostředků mechanických zábranných systémů  

1.Obvodová ochrana 

Prvek Materiál 
Tloušťka 

(mm) 

Šířka x délka 

(mm) 

Ocelový plech válcovaný za tepla pozinkovaná ocel 6 2000 x 2000 

Kruhové válcované profily Ø 70 
mm 

pozinkovaná ocel 10 70 x 3 500 

Vrcholové zábrany – ostnatý drát pozinkovaná ocel 1,7 1,7 x 2 400 

Zpomalovací zábrany PVC měkčené 30 215 x 10 000 

 

Závorový systém Nice WIL4 KCE kompletní sada závory 

WIL4KCE rychlá automatická dopravní závora pro rameno 5 m, rychlost 2.5  3.5 sek, 

obsahuje řídící jednotku, kotevní desku a háky do betonu. Spolehlivá elektromechanická 

závora s pružinovým vyrovnáváním. Univerzální úchyt umožňuje rameno upevnit na levou 

i pravou stranu. Dvířka závory jsou uzamčena. V případě výpadku el. proudu je možné 

závoru pomocí dalšího klíče z vnější strany jednoduše vyblokovat a dál  

s ramenem manuálně manipulovat. Řídící jednotka umožňuje nastavit:  sílu nárazu ramene 

závory, při kterém se aktivuje reverse  odpojení závory při opakovaném reversu  

automatické zavření závory po průjezdu fotobuňkou či indukční smyčkou  jednoduché 

ovládání semaforů pro obousměrný provoz na jednosměrné komunikaci. Závoru je možné 

zálohovat akumulátory. Celá je pečlivě zabalena v krabici z tvrdého kartonu. Barva závory 

je RAL2014 

2.Plášťová ochrana 

Prvek Třída bezp. Materiál Rozměry 

Bezpečnostní dveře – stávající stav II. dle konstrukce 900 x 2000 

Bezpečnostní fólie II. upravené PVC 7,5 m2 

Bezpečnostní mříže III. žíhaná ocel 5,4 m2 
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Podrobný popis poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů  

1.Ústředna zabezpečení PZTS JA 82K systému OASiS 
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OS  365A Venkovní siréna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klávesnice JA 81E 
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2.Obvodová ochrana 

Systém PERIDEC – plotová vibrační čidla s příslušenstvím 

 

Diferenciální tlaková čidla 

Prvek Hloubka (mm) Délka (mm) Šířka (mm) 

Uložení tlakových čidel 300 100 000 4 000 – 6 000 
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Infračervené závory  

 

 

3.Plášťová ochrana 

PIR detektor JS 20 LARGO 
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Magnetické kontakty 

Prvek Popis 

Magnetický kontakt SA 201A 
Magnetický kontakt mini povrchový s 

vyvedeným vodičem. 

Magnetický kontakt SA 204  

Povrchový kovový magnetický kontakt pro 

průmyslové aplikace i kovové dveře, 

drátový vývod, 49x17x9 mm, pracovní 

vzdálenost max. 40mm. 

 

Kombinovaný detektor tepla a kouře SD 282 ST 

 

 

Turniket CT 2.4 Kit 

Parametry Popis 

Napájecí napětí 12 – 15 V/6A max 

Klidový napájecí proud 0,02 A max 

Délka ramene 550 mm 

Průchodnost 0 – 46/min 

Možnost programování Ano 

Zvýšená odolnost Ano 
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4.Předmětová ochrana 

Kapacitní čidlo XT118B1PAL2 – trezorové čidlo  

 

 

5.Doplňující zařízení 

Tísňový hlásič RC 82 2 tl. 
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Kamerový systém EYE 02 3G GSM 

 

 

Kontrolní obchůzkový systém KOS 1000 

S pamětí na 1000 událostí, 

elektronický snímač KOS má za úkol bezpečně shromažďovat všechny důležité 

informace o průběhu obchůzek ve své paměti tak, aby ani případná ztráta napětí 

napájecí baterie nevedla ke ztrátě dat,  

při načtení kontrolního bodu se ukládá jeho identifikační kód, ke kterému se přiřazuje 

datum a čas identifikace, 

snímač je konstruován s důrazem na jednoduchou obsluhu, proto neobsahuje žádné 

vnější ovládací prvky a pro načtení identifikačního čipu stačí jen vzájemný letmý 

dotek,  
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uživatel si má možnost vybrat kapacitu snímače od 100 do 8000 událostí,  

v závislosti na počtu kontrolních bodů na objektu a frekvenci obchůzek  

a harmonogramu vyčítání paměti snímače do datového čipu, 

střídmý design, vysoká odolnost, praktické rozměry  tak by se dal charakterizovat 

kapesní elektronický snímač KOS sloužící ke čtení identifikačních bodů. 

Bezkontaktní samolepící tag 

Používá se jako kontrolní bod, například pro umístění na sklo zevnitř budovy, aby se 

minimalizovalo nebezpečí odcizení. Navíc je možné tyto tagy potisknout dle přání 

zákazníka a používat zároveň jako označení objektu logem bezpečnostní agentury. 

Minikamera Mini DCR 11 

Miniaturní rozměry (55 x 20 x 18 mm), lehké umístění nebo ukrytí, nízká hmotnost, 

odolné kovové tělo, 

miniaturní „PINHOLE“ objektiv s širokým úhlem záběru; citlivý mikrofon, 

2MPixels CMOS senzor kvalitní obraz, 

nahrává video v rozlišení 640x480 30 FPS, 

snímání v MJPEG s ukládáním přímo v AVI formátu VGA,  

2 režimy nahrávání: ruční spuštění/zastavení tlačítkem; automatické 

spuštění/zastavení na základě detekce zvuku, 

automatická regulace citlivosti, rychlá reakce na změnu světla, použitelná i v šeru, 

dobrá citlivost (od 1 Luxu osvětlení), 

záznam na kartu Micro SD až do 8 GB, LED indikátor signalizuje činnost kamery 

(paměťovou kartu balení neobsahuje), 

do videozáznamu umí kamera pro snadnější evidenci zapsat aktuální datum, 

může pracovat i jako standardní WEB kamera při napojení na PC, 

zabudovaná Li baterie s kapacitou 260mAh – výdrž cca 2 hodiny na plné nabití 

(odběr kamery 120mA), 

lze nabíjet jak ze sítě, tak z počítače, připojení k PC pomocí USB; Windows 

98SE/2000/Me/XP/Vista, 

snadné uchycení pro každou aplikaci zajistí sada klipů a držáků, kterou je možno 

přiobjednat. 
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Příloha č. 2 – Režimová ochrana objektu 

Režimová ochrana je sepsána pro: 

Režim vstupu/výstupu pro zaměstnance. 

Režim vstupu/výstupu pro návštěvy. 

Klíčový režim pro zaměstnance. 

Řešení mimořádné události. 

Požární a poplachová směrnice při vzniku požáru. 

Fyzickou ostrahu. 

Režim vstupu/výstupu osob. 

Režim obsluhy ovládání vstupní brány. 

Režim vjezdu/výjezdu vozidel 

Převzetí poštovních zásilek. 

Klíčový režim. 

Provádění obchůzkové činnosti. 

Řešení mimořádné události. 

 

1.Režim vstupu pro zaměstnance 

 Osoby budou vstupovat pouze malou brankou z jižní strany objektu, 

 z prostoru branky se dostaví do místnosti vrátnice k fyzické ostraze, 

 zaměstnanci předloží fyzické ostraze případná příruční zavazadla ke kontrole, 

 zaměstnanec se podrobí namátkovým kontrolám návykových látek (na alkohol), 

 po kontrole se zaměstnanec zaeviduje čipovou kartou průchodem přes turniket, 

 po průchodu turniketem zaměstnanec odejde na své stanoviště. 

2.Režim výstupu pro zaměstnance 

 Zaměstnanci po ukončení pracovní činnosti se dostaví do prostoru vrátnice k fyzické 

ostraze, 

 zaměstnanec provede evidenci výstupu přes turniket, 

 fyzické ostraze umožní kontrolu příručních zavazadel, 

 zaměstnanec z prostoru vrátnice opustí objekt brankou na jižní straně objektu, 

 zaměstnanec opustí prostory objektu. 
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3.Režim vstupu pro návštěvy 

Osoba/y budou vstupovat pouze malou brankou z jižní strany objektu, 

z prostoru branky se dostaví do místnosti vrátnice k fyzické ostraze, 

fyzické ostraze nahlásí důvod své návštěvy a kontaktní osobu, 

vstupující osoba/y se seznámí s pravidly pohybu a chování v objektu fyzickou 

ostrahou, 

osoba/y předloží fyzické ostraze osobní doklad k prokázání totožnosti, 

osoba/y předloží fyzické ostraze případná příruční zavazadla ke kontrole, 

po kontrole osoba/y obdrží vstupní identifikační karty od fyzické ostrahy, 

osoba/y vyčkají v prostoru fyzické ostrahy příchodu kontaktní osoby, nebo budou 

doprovázeny členem fyzické ostrahy, 

osoba/y se nebudou samostatně bez doprovodu pohybovat po objektu. 

4.Režim výstupu pro návštěvy 

 Osoba/y bude doprovázena kontaktní osobou nebo členem fyzické ostrahy, 

 osoba/y s doprovodem se dostaví do prostoru vrátnice k fyzické ostraze, 

 osoba/y projde evidencí výstupu přes turniket, 

 osoba/y odevzdá fyzické ostraze evidenční čipovou kartu, 

 osoba/y předloží fyzické kontrole příruční zavazadla ke kontrole, 

 osoba/y z prostoru vrátnice opustí objekt brankou na jižní straně objektu, 

 osoba/y opustí prostory objektu.  

5.Klíčový režim pro zaměstnance 

 Fyzická ostraha vede evidenci klíčového režimu. 

 Zaměstnanec při potřebě vyzvednutí klíčů od ostrahy postupuje takto: 

 ostraze nahlásí jméno, 

 číslo klíče od objektu, 

 důvod vyzvednutí klíče, 

 předpokládaný čas využití klíčů, 

 po využití klíčů, klíče vrátí ostraze, 

 při narušení struktury klíčů, zaměstnanec informuje ostrahu při vracení klíčů. 
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6.Řešení mimořádné události 

 Při nežádoucí situaci, narušení a zpozorování neoprávněného pohybu v objektu 

osobou zaměstnance či návštěvy bude osoba postupovat takto: 

telefonicky, osobně a prostřednictvím jiné osoby zkontaktuje ostrahu,  

v žádném případě se nesnaží podezřelé osoby sám zadržet, 

neoprávněné osoby může osoba pozorovat z bezpečnostní vzdálenosti dle svých 

možností.  

7.Požární a poplachová směrnice při vzniku požáru 

 Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně 

učinit za použití všech dostupných hasících prostředků (hasicí přístroj, mokré 

textilie, vědro s vodou, atd.). Není li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej 

vlastními silami neuhasí, je povinen: 

 okamžitě vyhlásit požární poplach – voláním „HOŘÍ“, 

 ohlásit požár na ohlašovně požáru (vrátnice), 

 do příjezdu jednotek hasícího záchranného sboru provést nutná opatření pro 

záchranu životů a zdraví ohrožených osob a zamezení šíření požáru, 

 po příjezdu jednotek hasícího záchranného sboru dbát pokynů velitele zásahu. 

 Při ohlašování požáru je nutné uvést: 

 místo, kde hoří, 

 co hoří, 

 kdo požár ohlásil – jméno a příjmení. 
 

 Povinnosti po vyhlášení požáru: 

 zajistit vypnutí elektrického proudu, 

 zajistit uzavření hlavního přívodu plynu, 

 přesvědčit se, zda jsou prostory prázdné a spočítat osoby v areálu, 

 z hořlavého prostoru odstranit nebezpečné látky (vysokotlaké láhve, hořlavé 
látky a jiné hořlaviny. 

Důležitá telefonní čísla: Poruchy: 

Ohlašovna požáru……………………Tel Elektrická energie……………………..Tel 

Policie………………………………..158 Plynárny………………………………Tel 

Městská policie…………………........156 Vodovody a kanalizace……………….Tel 

Záchranná služba…………………….155 Plynárny………………………………Tel 

HZS nejbližší jednotky v okolí……...Tel  
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8.Fyzická ostraha  režim vstupu/výstupu osob 

 Ostraha dohlíží na vstup/výstup osob brankou, 

 provádí kontroly příručních zavazadel, 

 provádí dozor dodržování evidence osob při průchodu turniketem, 

 provádí namátkové kontroly na návykové látky (alkohol testů), 

 návštěvy poučuje o interních předpisech zavedených v objektu 

 návštěvy ohlásí správci areálu, 

 návštěvy doprovází po dobu pohybu v areálu, nebo předá doprovodu realizovaného 

zaměstnancem. 

9.Fyzická ostraha  režim obsluhy ovládání vstupní brány 

 Ostraha ponechá hlavní vstupní bránu otevřenou po dobu ranní směny 6 hod. –  

16 hod., 

 v době po ukončení směny od 16 hod. – 6 hod. ponechá hlavní bránu uzavřenou. 

10. Fyzická ostraha  režim vstupu/výstupu vozidel 

 Ostraha ponechá závorový systém v poloze zavřeno po dobu kontroly,  

 ostraha provede identifikaci obsluhy vozidla a vozidla, 

 ostraha nepravidelně provádí kontroly požití návykových látek (na alkohol), 

 provede evidenci obsluhy a vozidla, 

 ostraha informuje obsluhu vozidla o interních předpisech pohybu vozidla v 

objektu, 

 v případě nesrovnalostí a zjištění špatného stavu vozidla, fyzická ostraha vykáže 

obsluhu vozidla s dopravním prostředkem mimo prostory areálu,  

 fyzická ostraha předá obsluze vozidla plánek dovolených cest pohybu vozidel 

v objektu, 

 Po ukončení prohlídky ostraha umožní vjezd/výjezd obsluhy vozidla a vozidla. 

11. Fyzická ostraha  převzetí poštovních zásilek 

 Doručovatel poštovních zásilek vstupuje do objektu brankou na jižní straně 

objektu, 

 doručovatel se zásilkou vstupuje do vrátnice k fyzické ostraze, 

 doručovatel předloží fyzické ostraze průvodní dokumenty k poštovní zásilce, 

 fyzická ostraha provede kontrolu dokumentů, 

 fyzická ostraha provede vizuální kontrolu poštovních zásilek. 
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Provedení kontroly zásilek – nevyhovuje  

 Vizuální kontrola je provedena položením zásilky doručovatelem do vymezeného 

prostoru, 

 fyzická kontrola provede vizuální prohlídku, 

 fyzická ostraha zabezpečí zásilku proti další manipulaci, 

 kontaktuje správce areálu, 

 po konzultaci se správcem je zavolána PČR, 

 dále postup podle pokynů policie PČR. 

Provedení kontroly zásilek – vyhovuje 

 Fyzická ostraha kontaktuje příjemce poštovní zásilky, 

 kontaktovaná osoba převezme zásilku, 

 doručovatel opouští prostory areálu brankou na jižní straně objektu. 

12. Fyzická ostraha – klíčový režim 

Fyzická ostraha vede evidenci klíčového režimu, 

fyzický ostraha ukládá klíče od jednotlivých objektů do uzamykatelné skříňky 

umístěné v místnosti fyzické ostrahy, 

náhradní klíče od jednotlivých vložek v počtu 4 kopií od jedné vložky jsou uloženy 

v trezoru správce objektu, 

fyzická ostraha vede evidenci vydávání klíčů zaměstnancům objektu, 

datum výdeje klíčů, 

čas výdeje klíčů, 

jméno odpovědné osoby za vyzvednuté klíče, 

číslo klíčů od objektu, 

čas vrácení klíčů.   

13. Fyzická ostraha  provádění obchůzkové činnosti 

Člen ostrahy je povinen mít u sebe tlačítko tísňového poplachu, mini kameru, čtecí 

zařízení, vysílačku, baterku,  

fyzické ostraha provádí pravidelnou obchůzkovou činnost dle nastavené trasy, 

ostraha má za povinnost ke kontrolním bodům dorazit v určený čas, 

u kontrolního bodu je povinna přiložit záznamové zařízení, 

obchůzkovou činnost provádí ostraha v počtu jednoho muže, 

v případě zjištění odchylek, ostraha provede zápis o kontrole a tyto skutečnosti předá 

správci. 
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14. Fyzická ostraha  řešení mimořádné události 

 Při nahlášení podezřelé osoby zaměstnancem či návštěvou postupuje takto: 

 Člen ostrahy se vydá na místo nahlášené události, 

 druhý člen ostrahy zajistí vrátnici a vstupy do areálu, a je připraven pro zásah, 

 první člen ostrahy vyhodnotí situaci na nahlášeném místě, 

 při zjištění narušení objektu zmáčkne tísňové tlačítko, 

 zhodnocení situace předá vysílačkou druhému členu ostrahy,  

 druhý člen ostrahy informuje složku PČR a vypomůže kolegovi, 

 narušitele v rámci možnosti a své ochrany zajistí po dobu příjezdu PČR, 

 narušitele předají PČR, 

 o dané situaci informují správce.  

 Při vyrušení podezřelé osoby členem ostrahy postupujte takto: 

 Člen ostrahy vyhodnotí situaci na místě, 

 při zjištění narušení objektu zmáčkne tísňové tlačítko, 

 zjištění osoby a zhodnocení situace předá vysílačkou druhému členu ostrahy,  

 druhý člen ostrahy zajistí vrátnici a vstupy do areálu, a je připraven pro zásah, 

 druhý člen ostrahy informuje složku PČR a vypomůže kolegovi, 

 narušitele v rámci možnosti a své ochrany zajistí po dobu příjezdu PČR, 

 narušitele předá PČR, 

 o dané situaci informují správce. 

 Při zjištění vzniku požáru postupujte takto: 

Člen ostrahy se vydá na místo nahlášené události, 

druhý člen ostrahy zajistí vrátnici a vstupy do areálu a je připraven pro zásah, 

první člen ostrahy vyhodnotí situaci na nahlášeném místě, 

při zjištění požáru zmáčkne tísňové tlačítko, 

zhodnocení situace předá vysílačkou druhému členu ostrahy, 

druhý člen ostrahy informuje složku HZS a vypomůže kolegovi, 

požár v rámci možnosti a své ochrany zajistí po dobu příjezdu HZS, 

o dané situaci informují správce. 
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Příloha č. 3 – Návrh časového harmonogramu realizace varianty B 
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Příloha č. 4 – Grafické rozmístění bezpečnostních prv
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