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Zavedením obchodov s voľným prístupom k tovaru sa začal zvyšovať počet krádeží. Podľa 
štatistík môžu predstavovať straty spôsobené zlodejmi prichádzajúcimi z vonku až 40% 
z celkového salda strát obchodnej jednotky, ďalších až 56% je spôsobené zamestnancami a 
dodávateľmi tovaru (platí pre ČR). Zavedenie elektronickej ochrany tovaru v obchodoch je v 
dnešnej dobe bezpodmienečnou nutnosťou ak chcete znížiť straty tovaru a zisku. 

 

Rozdelenie 
Súbor systémov a opatrení znižujúcich pri vhodnej kombinácií straty v obchodoch na minimum 

zastrešuje pojem integrovaná ochrana tovaru.  

Do komplexu opatrení spadá v prvom rade EAS (Electronic Article Surveillance) 

anténny systém vrátane príslušenstva, ktorý sa umiestňuje pri východe z predajní alebo 
k pokladniam. 

Ďalej do komplexu opatrení zahŕňame: 

 slučková ochrana – elektronické zariadenie chrániace tovar v priamo prepojených káblových 
slučkách s rôznymi typmi koncoviek. 

 kamerové dohľadové systémy analógové alebo digitálne, 

 mechanické zábrany a zrkadlá, 

 bezpečnostné a detektívne služby. 

V každom prípade je potrebné si uvedomiť, že pri vhodnej kombinácií týchto prvkov sa systém 
stáva podstatne účinnejším. 

 

1. Elektronické anténne systémy EAS 
Sú založené na fyzikálnom princípe narušenia elektromagnetického poľa, ktoré je vytvorené 

medzi anténami – vysielačom a prijímačom. V prípade jednoanténnych systémov je táto činnosť 
zabezpečená len jedným stojanom (anténou), ktorá funguje ako vysielač i prijímač zároveň. 
Narušenie poľa sa dosahuje prítomnosťou etikety. 

Podľa princípu tejto etikety potom systémy EAS delíme na: 

RF – rádiofrekvenčné (etiketa je tvorená ladeným obvodom) 

EM – elektromagnetické (magnetický pásik) 

AM – akustomagnetické (dvojica magnetických kmitajúcich pásikov) 

RFID – rádiofrekvenčná identifikácia. U týchto systémov je zaistená komunikácia medzi 
zabezpečovacím prvkom (etiketou) a anténou (napr. na frekvencií 13,56MHz). Pripojená 
elektronika vyhodnotí rôzne informácie obsiahnuté v etikete (či bol tovar zapletený atď.). 
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Antény je možné umiestniť pri východe z obchodu. Najlepším spôsobom pre dosiahnutie 

najnižších strát však je vybavenie každého pokladňového výstupu anténami. Štandardne sa toto 
riešenie používa v hypermarketoch. Vstupná investícia je vyššia, ako keď použijeme riešenie 
vchod/východ, tzn. umiestnenie antén EAS len k východu alebo tiež k vchodu. 

Pokiaľ je EAS umiestnený pri vchode, má zlodej veľkú šancu, že sa mu pri spustení poplachu 
podarí uniknúť. Tomu možno zabrániť inštaláciou elektrického zámku, ktorý blokuje otvorenie 

dverí. Výhodné je, ak môže tento zámok ovládať obsluha. 

Inštalácia antén je nutná nielen k pokladniam, resp. 
k východom, ale i na vchod do stráženého priestoru. Vyhneme sa 
tak diskusiam kvôli vyvolaniu poplachu pri východe a ďalším 
možným problémom so zákazníkmi, ktorí prichádzajú do obchodu 
so zle deaktivovanou alebo trebárs zabudnutou etiketou. Takéto 
situácie je treba riešiť priamo pri vchode.  

 

Veľmi dobrá pomôcka je ručný detektor etikiet. Pomocou nich možno pristúpiť ku kontrole 
podozrivej osoby a bez nepríjemného dohadovania zistiť, kde je hľadaná etiketa alebo ukradnutý 
tovar. 

 

RF rádiofrekvenčné zariadenia 
Pracujú na frekvenciách od 1,95 MHz do 10,5 MHz podľa typu systému. Vo svete patrí 

k najrozšírenejším zariadeniam zvlášť na frekvencií 8,2 MHz. Existuje celý rad výrobcov a 
komponentov. Pre tieto zariadenia je možné zohnať najširší sortiment prvkov od rôznych výrobcov, 
napr.: 

 samolepiace bezpečnostné etikety rozmerov 2,5x2,5 až 5x5 cm, 

 tvrdé etikety na textil v mnohých variantách, 

 etikety na fľaše, 

 etikety na okuliare, 

 etikety na napájacie káble k elektronickým prístrojom. 

 

 

 

 

 

Samolepiace etikety 

                        Tvrdé atramanentové etikety Tvrdá etiketa   

- pri pokuse o odstránenie sa rozlomia a znemožnia použiť kradnutý tovar. 

 

Výhodou RF systémov je cenovo najnižšia hladina v závislosti na veľkom počte rôznyh 
výrobcov, pri systémoch s frekvenciou  8,2 MHz priechody široké až 2,4 m pri použití tvrdých 
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etikiet, menšie a subtilnejšie antény. Výhodou je relatívne jednoduchá elektronika, nastavenie a 
následná deaktivácia. Nevýhodou je možnosť vzniku poplachu na ladený obvod, ktorý simuluje 
etiketu (stočený drôt). Tento druh falošného poplachu sa však dá veľmi jednoducho eliminovať. 
Ďalšou nevýhodou je nemožnosť ochrany tovaru z kovu priamo samolepiacou etiketou a 
neúčinnosť etikiet v nákupných vozíkoch (to sa však dá obísť inštaláciou antén medzi pokladne, 
kadiaľ by vozíky mali prechádzať prázdne). 

Niektoré firmy ponúkajú i RF systémy so zabudovaným detektorom veľkých kovových 
predmetov (hliníkové tašky používané zlodejmi na odtienenie etikiet). 

              

 

 

 

 

 

 

 

   Antény RF systému                Deaktivátor 

            

Deaktivátor pozostáva z plastovej antény a elektroniky. Deaktivácia sa uskutoční buď 
jednoduchým prenesením tovaru ponad deaktivačnú anténu alebo je deaktivátor priamo 
integrovaný do čítačky čiarového kódu. 

 

EM elektromagnetická technológia 
Vyznačuje sa najmenej nápadnými ochrannými samolepiacimi etiketami veľmi malých 

rozmerov. Systém je založený rovnako ako u RF na dvojici antén, medzi ktorými je sledovaná 
zmena magetického poľa. Veľmi zaujímavá vlastnosť z hľadiska napr. ochrany knižného fondu je 
možnosť opetovnej aktivácie etikety. To znamená, že samolepiaca etiketa je použitelná 
mnohokrát, a to v prípade požičania – deaktivácie, a vrátenia- reaktivácie. 

Výhodou EM technológie je malý rozmer samolepiacich etikiet, možnosť spätnej reaktivácie 
etikety a možnosť ochrany materiálov z hliníka. 

Nevýhody sú: 

veľkosť antén 

malá vzdialenosť medzi anténami 

komplikovaná elektronika, nastavenie 

možnosť vzniku poplachu na podobné materiály ako je etiketa 

vyššie ceny než pri RF 
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 Antény EM systému     Nálepky EM   Pevná etiketa EM 

              

 AM akustomagnetická technológia 
Akustomagnetické systémy sú unikátne zariadenia založené na rozkmitávaní dvojice 

magnetických pásikov v elektromagnetickom poli, čo zaručuje, že systém reaguje len na ochranné 
prvky. Výhody vidím v malom rozmere bezpečnostných samolepiacich etikiet, veľké vzdialenosti 
medzi anténami – až 2,4 m, možnosti použitia jednoanténových systémov, tzv. monoantén, 
reagujúcich na obidve strany s veľmi dobrou detekciou ochranných prvkov. Sú schopné detekovať 
samolepiace etikety aj na kovových predmetoch. 

Nevýhody: 

 hrúbka samolepiacich etikiet, 

 nie je vhodné inštalovať  tieto nákladnejšie systémy (predovšetkým cenou tvrdých etikiet) do 
bežných obchodov s odevmi, kde plne postačí lacnejší RF systém. 

Pre zabezpečované obchody je nutné v prvom kroku navrhnúť bezpečnostný koncept, tzn. 
najvhodnejší systém, umiestnenia systému v predajni a použitie zabezpečovacích prvkov 
v závislosti na druhoch predávaného tovaru. Podľa druhu predávaného tovaru možno systémy 
rozdeliť na jednoduchšie verzie RF jednoanténne, ktoré pracujú na frekvenciách 1,8 – 3,25 MHz a 
používajú sa pre menšie butiky a obchody s textilným tovarom. Pracujú len s tvrdými etiketami. 

 

Jednoanténové systémy pracujúce na frekcencií 1,95 až 3,4  MHz nemôžu splniť požiadavku 
max. intenzity mag. poľa 5dBmA/m vo vzdialenosti 10m. Zatiaľ  neexistuje na svete výrobca, ktorý 
by túto požiadavku splnil, a preto nie je od roku 2001 povolená inštalácia týchto systémov (okrem 
SRN a Dánska). Zákazníci t.j majitelia obchodov atď. by si mali dať pozor pri zaobstarávaní 
nového systému. Cena nemusí byť vždy hlavné kritérium. Systémy pracujúce na frekvencií 
8,2 MHz väčšinou podmienky licencie spĺňajú. 

 

RFID 
RFID – rádiofrekvenčná identifikácia má v blízkej budúcnosti  nahradiť čiarové kódy. Čiarový 

kód obsahuje limitované množstvo informácií a hlavná nevýhoda oproti RFID je nemožnosť 
informácie meniť. 

Technológia RFID je založená na molom čipe (veľkosti asi poštovej známky), ktorý má anténku. 
Po vstupe do elektromagnetického poľa antén umiestnených na vstupe do skladu, pokladničného 
miesta apod. čip začne komunikovať a odovzdávať informácie. Takto možno sledovať pohyb 
tovaru od prijatia do skladov až po predaj zákazníkovi.  
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Nová technológia má určite veľké výhody. Odpadá zvytočná manipulácia s tovarom, čip 

kumunikuje s čítacím zariadením na dostatočnú vzdialenosť, netvoria sa rady, tzn. rýchlosť čítania 
je vysoká. Údaje na čipe sa dajú meniť, napr. po zaplatení tovaru je daktivovaná informácia o 
zabezpečení a zákazník odchádza bez spôsobenia poplachu.  

Nevýhody sú vo vyššej cene, čipy momentálne stoja cca 4Kč a čítacie zariadenia sú drahšie. 
Kov tieni čipy, čo znamená jav známy pri RF systémoch. Rušenie od iných zariadení, ktoré pracujú 
na podobných frekvenciách. Možnosť prepisovania dát na čipe musí byť dobre ochránená. 

 

 Ako sa chrániť pred profesionálmi, ktorí poznajú EAS 
Možno im čeliť spoluprácou zamestnancov (detektívov) a technických možností. Vhodná 

kombinácia EAS, kamerových systémov, slučkových alarmov, mech. zábran a zrkadiel umožňuje 
zamestnancom i detektívom veľmi účinne sledovať pohyb podozrivých osôb po predajni. 

 

Slučková ochrana (LOOP ALARMS) 
Patrí do skupiny predmetovej ochrany tovaru spolu s inými mechanickými zábranami, ktoré sú 

v priamom styku s chráneným tovarom. 

Slučkové alarmy sú malé elektronické systémy, ktoré sa skladajú z malej ústredne, centrály, 
riadiacej jednotky apod., ktorá je káblami prepojená priamo s tovarom. Na odevy sa prichytia 
špeciálne klipsy, ktoré pri nedovolenej manipulácií s úmyslom tovar odcudziť dajú informáciu do 
ústredne a vyhlásia akustický poplach. Väčšina zariadení pracuje na batérie alebo akumulátory 
dobíjané zo siete. Ďalším zariadením je cenovo veľmi výhodný slučkový alarm určený na ochranu 
elektroniky, mobilných telefónov, elektrického náradia apod. Pretože je veľmi flexibilný (široká 
ponuka senzorov), možno jeho pomocou chrániť široký sortiment tovaru vrátane napr. koženej 
galantérie, kufrov apod. 

Poplach na ústredni vyvolá naoprávnené odstránenie senzora, ktorý je pripevnený na tovar, ale 
tiež narušenie, skratovanie alebo preseknutie drôtov vedúcich k jednotlivým chráneným 
predmetom.  

Posledným spomínaným elektronickým systémom je slučkový alarm určený pre väčšie aplikácie 
(hypermarkety atď.), ktorý je schopný ochrániť až 160 ks tovaru jednou ústredňou. Tovar je cez 
kábel napojený na lišty, ktoré sú napojené na ústredne. Veľkou výhodou tohto systému  je 
stráženie aj v prípade odblokovania poplachu. Napr. zlodej zámerne spôsobí poplach vytrhnutím 
jedného kábla z tovaru. Obsluha systém odstaví z poplachu. Hľadá závadu alebo problém, a v tej 
chvíli si môže zlodej myslieť, že systém nestráži – ale je na veľkom omyle. Menej dokonalé 
zariadenia v prípade odstavenia poplachu však naozaj ďalší poplach nehlásia. 

 

Elektronická ústredňa  zahŕňa senzory spojené s centrálnou 
jednotkou systému pomocou kábla. Senzor je uchytený na výrobku 
vysoko kvalitnou samolepiacou nálepkou, príchytnou slučkou alebo 
sťahovacím pásikom. 

Môžete si vybrať z dvoch druhov káblov - rovné alebo stáčané. 

Pri pokuse odrezať alebo odstrániť senzory či káble, zaznie 
prenikavý zvukový signál, ktorý okamžite upozorní všetkých 
zamestnancov. 

 

6-bodová prípojná lišta 
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Senzor pre sériový port       Senzor s mikrospínačom          Senzor s trhacou nálepkou 

 

Mechanické zábrany 
Ďalšou možnosťou predmetovej ochrany sú rôzne mechanické zábrany ako napríklad 

zamykateľné ramienka, lanká, ktoré sa prevliekajú tovarom apod. Mechanické zábrany nie sú moc 
obľúbené a ich účinnosť je veľmi nízka. Problém je v tom, že napadnutie nehlásia – pokiaľ 
prestrihnem lanko, môžem odniesť napr. kabelku už bez ďalších komplikácií. 

Stojany pre camcordery 

 

Umiestnite montážnu skrutku do otvoru statívu. Druhý koniec skrutky umiestnite do otvoru 
v oceľovej skrinke. Po otočení kľúčom je predmet chránený.  

Vhodným, avšak menej účinným doplnkom systémov EAS, ktorý je cenovo veľmi výhodný, sú 
bezpečnostné zrkadlá. Väčšinou sa jedná o vypuklé zrkadlá, ktoré sa umiestňujú k pokladniam 
alebo do menej prehľadných miest tak, aby si potenciálny zlodej nebol istý svojou nanápadnosťou. 

 

Predmetová ochrana tovaru sa používa buď ako samostatný prvok v elektronickej podobe ako 
100% zebezpečenie tovaru, alebo ako doplnok stémov EAS. Pokiaľ sa vhodne skombinuje systém 
EAS a slučkovej ochrany, zvýši sa bezpečnostný koeficient, a tým sa pochopiteľne znížia straty. 

 

Kamerové systémy 
K veľmi často používaným spôsobom zabezpečenia patria kamerové dohľadové systémy. 

V oblasti ochrany tovaru sa používajú kamerové systémy hlavne proti zlodejom z radov 
zamestnancov. Ak je kamerový systém v obchodnom dome vhodne nainštalovaný, môže ušetriť 
mnoho strát. Je nutné kombinovať otočné kamery tzv. dómy s pevnými viditeľnými kamerami a 
kamerami skrytými. V tomto prípade je nutné obchodnú jednotku vybaviť kamerovou dohľadovou 
miestnosťou so stálou obsluhou. 

Pokiaľ sa jedná o väčšiu obchodnú jednotku, je nutné použiť kamerový systém so stálou 
obsluhou, ktorá vyhodnocuje potenciálnych zlodejov, zaznamenáva krádeže a môže informovať 
ochranku pri vchode o páchateľoch. Určite nie je možné celý sortiment tovaru chrániť pomocou 
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EAS alebo slučkovým alarmom, preto je dôležité využiť kamerový systém ako vhodný doplnok pre 
zníženie množstva krádeží spôsobených vonkajšími zlodejmi. Niektorí zákazníci žiadajú v určitých 
prípadoch len inštaláciu prázdnych, teda nefunkčných kamier. Tieto atrapy sa však nedoporučuje 
používať samostatne, ale vždy ako doplnok funkčného kamerového systému. V prípade inštalácie 
len samotných atráp býva totiž problém s únikom informácií. Obsluha a následne i potenciálni 
zlodeji sa o neúčinnom systéme dozvedia. 
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