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NÁZEV:

Využití technických a informačních prostředků k ochraně majetku a osob ve školách

ABSTRAKT:

Práce se zabývá problematikou bezpečnostních systémů a možností jejich využití v budovách

škol.  Shrnuje  platnou  legislativu  v oblasti  bezpečnostních  systémů  a zejména  ochrany

osobních  údajů  a vysvětluje  principy  funkce  jednotlivých  komponent  bezpečnostních

systémů. Hlavní důraz je kladen systémy elektronické požární signalizace (EPS), elektronické

zabezpečovací signalizace (EZS), elektronické kontroly vstupu (ACS) a kamerových systémů

(CCTV) po stránce hardware, komunikace a práce s daty. Součástí práce je i modelový návrh

komplexního bezpečnostního systému pro reálnou budovu školy.

KLÍ ČOVÁ SLOVA:

Funkce, systémy, EPS, EZS, ACS, CCTV 
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TITLE:

Utilization of technical and informatical services for protection of property and individuals at
schools

SUMMARY:

The objective of this work is to deal with problematic of security systems and their possible

use at school buildings. It summarizes the current legislative on the field of security systems

and in particular the protection of personal data and explains the principles of function of

security  systems.  The  main  emphasis  is  on  electronic  fire  alarm system (FS),  electronic

security systems (ESS), electronic access control (ACS) and closed-circuit television (CCTV)

components  in  terms  of  hardware,  communications  and data  utilization.  The  work  also

includes  a model  of  practical  comprehensive  security  system  design  for  actual  school

building. 

KEYWORDS:

Functions, systems, FS, ESS, ACS, CCTV
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 1  ÚVOD
V dnešní době můžeme pozorovat nárůst zejména majetkové trestné činnosti. Pokrok na

poli elektrotechniky nám ovšem dává k dispozici velice silný nástroj pro boj s touto trestnou

činností.

Tento  nástroj  nese  oficiální  název  „Technické  prostředky  ochrany  majetku  a osob“,  ale

obvykle se označuje jako „bezpečnostní systémy“.

Tato  bakalářská práce si  dala  za cil  zpřehlednit  poměrně  široké pole  bezpečnostních

systémů, které ač  jsou mocným nástrojem, nebývají  využívány. To je způsobeno zpravidla

zdánlivou  nepřehledností  platné  legislativy  a technickou  nepřehledností.  Ta  je  dána  jak

dynamickým vývojem technologií  a nutností flexibilně reagovat na celosvětové trendy, tak

i konkurenčním bojem vývojářů a prodejců techniky, který ovšem žene technologie často do

slepých uliček, kde vzniká riziko značných finančních nároků na údržbu systému, kterému

skončila technická podpora ze strany výrobce a dodavatele. a jsou to právě omezené finanční

možnosti, které brání školám pouštět se do instalace bezpečnostních systémů. 

Právě  pracovníkům  ve  školství,  ať  již  ředitelům  ZŠ,  či  SŠ,  nebo  technickým

a administrativním pracovníkům VŠ je má práce určena především.

Práce  přináší  analýzu  platné  legislativy  v oblasti  bezpečnostních  systémů,  přehledy

a vysvětlení  principů  funkce  nejčastěji  používaných  komponent  a technologií,  datových

přenosů  a práce s daty.  Součástí práce je též komplexní návrh bezpečnostního systému za

použití popisovaných technických prostředků pro reálnou budovu školy.

Na  základě  této  práce,  by  měl  být  technicky  rámcově  vzdělaný  člověk  schopen

rozhodnout, co je pro jeho potřeby vyhovující řešení „co chtít“ a čeho se vyvarovat, bez obav,

ze mu nějaká podstatná část  řešení  unikla,  na  čemž,  jak  vím ze své praxe,  často reálná

aplikace bezpečnostních systémů ztroskotá.

9



 2  LEGISLATIVA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů V SOUVISLOSTI
S BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY
Česká legislativa upravuje podmínky, za kterých lze pořizovat, uchovávat a zpracovávat

informace o osobách. V této kapitole se podíváme na část, která pojednává o osobních údajích
ve vztahu k bezpečnostním systémům.

 2.1  OBECNÉ TEZE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana  osobních  údajů,  někdy  se  lze  setkat  i s výrazem  ochrana  osobních  dat,

představuje v právním smyslu určitý soubor práv a povinností, které se vztahují ke zpracování
informací o fyzických osobách.

Osobní  údaje  jsou  jakékoli  informace,  které  se  vztahují  ke  konkrétní  fyzické osobě.
Nemusí jít vždy o identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, atd.), ale i o jiné údaje,
které souvisejí se životem určité osoby, jakkoli absurdní se to může zdát (např. velikost bot,
bydliště, koníčky, atd.).

Ochrana  osobních  údajů  (ochrana  osobních  dat)  je  v České  republice  regulována
zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále
jen zákon) a dalšími právními předpisy.

Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají  osobní údaje jiných lidí (tzv.  správce nebo
zpracovatel  osobních  údajů)  a dále  osoby,  jejichž  osobních  údaje  správce  a zpracovatele
zpracovávají (subjekty údajů).

Správcům  a zpracovatelům  jsou  při  ochraně  osobních  údajů  ukládány  především
povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva..

Na ochranu práv subjektů údajů a kontrolu plnění povinností správce a zpracovatele byl
zřízen Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen Úřad). Pokud správce neplní své povinnosti,
hrozí mu sankce (obvykle v podobě finanční pokuty).[1]

 2.2  ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. Dubna roku 2000 se Parlament České republiky usnesl na zákoně č.101/2000 Sb. jenž
byl následně novelizován. Na základě § 2 zákona č. 101/2000 Sb. byl zřízen Úřad pro ochranu
osobních údajů.[2]

„Působnost Úřadu je vymezena v § 2 a v § 29 zákona. Pro některé zvláštní agendy je
působnost vymezena ve zvláštních právních předpisech.

Úřad při výkonu správních činností postupuje podle zákona a podle obecného procesního
předpisu - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. a mimo jiné provádí dozor nad dodržováním
povinností při zpracováním osobních údajů v oblasti elektronických komunikací na základě
zákona č.  127/2005 Sb.,  o elektronických komunikacích a o změně  některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 odst. 3“.1

1 Úřad pro ochranu osobních údajů [on-line]. 18.03.2011 [cit. 2011-03-19]. o působnosti Úřadu. Dostupné
z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=17>.
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 2.3  PRAKTICKÉ DŮSLEDKY PRO INSTALACI
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ DO ŠKOLY

Co to vlastně všechno znamená?

 2.3.1  Systémy EPS (elektronické požární signalizace)
Zde nehrozí  žádný konflikt  se zákonem, pokud budou dodrženy všechny podmínky dané
zákonem č.67/2001Sb.o  požární  ochraně  a vyhlášky č.246/2001Sb.,o  stanovení  podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

 2.3.2  Systémy EZS (elektronické zabezpečovací signalizace)

Z  hlediska  zákona  není  žádný  problém.  Jedná  se  pouze  o signalizaci  výskytu  osob
v monitorovaném prostoru.  Sice  víme,  že  se  zde někdo  pohybuje,  ale  tento  systém nám
neumožňuje jeho identifikaci, takže se podle zákona 101/2000 Sb. nejedná o zpracovávání
osobních údajů. Postupuje se podle platné normy ČSN EN 50 131 – Poplachové systémy,
EZS.

 2.3.3  Systémy ACS (elektronická kontrola vstupu)

S přístupovém systémem na bázi čipových karet je to trochu složitější. Sice nesbíráme
nové osobní údaje,  stačí nám využít již sebrané údaje pro sestavení databáze přístupů, ale
podle zákona č. 101/2000 Sb., využíváme údajů, které již máme k jinému účelu, než byly
pořízeny a je tedy nutné podat oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud bychom
ovšem chtěli využít ke vstupu do budovy biometrické údaje, byla by situace jiná.

Jediný problém, na který zde můžeme narazit je přístup pro osoby, které nejsou v systému
a tudíž nemají přístup. Zde se nabízí možnost vrátného, který zjistí účel návštěvy pro systém
neznámého a vpustí ho dovnitř.

 2.3.4  Systémy CCTV (kamerové systémy)
Ve stručnosti lze říci, že provozování kamerového systému je považováno za zpracování

osobních údajů, pokud je pořizován záznam, použitelný k identifikaci fyzických osob. 

Pouhé kamerové sledování není zpracováním osobních údajů. Pokud je ovšem pořizován
záznam,  jedná  se  o  osobní  údaje  „za  předpokladu,  že  na  základě  těchto  záznamů  lze
identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku,
na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky, což je v případě
kamerových systémů zejména obličej, a na základě propojení těchto znaků s dalšími údaji je
možná plná identifikace osoby. 

Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu
spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním“2.

2 STANOVISKO č. 1/2006 [on-line]. 16.9.2009 [cit. 2011-03-19]. Úřad pro ochranu osobních údajů. Dostupné
z WWW: <http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2006_1.pdf>.
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Úřad pro ochranu osobních údajů v sekci Názory Úřadu uvádí: „Nasazení kamerových
systémů  se  jeví  jako  poslední  možnost,  kdy  již  všechny  dříve  požité  a méně  invazivní
prostředky dozoru selhaly“ 3.

Ovšem  ve  Vyjádření  a doporučení  ÚOOÚ  k možnosti  instalovat  kamerový  systém
v prostorách školy uvádí: „To  že neexistuje zvláštní právní úprava podmínek pro provozování
kamerových systémů  neznamená, že škola při  splnění svých zákonných povinností správce
osobních údajů nemůže rozhodnutí o instalaci kamerového systému se záznamem učinit.“ 4

To není dle mého názoru tak úplně pravda. Monitorování prostřednictvím kamerového
systému je možno zahrnout do výkonu povinností školy stanovených v § 29 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb.,  o předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání,
který upravuje zajišťování bezpečnosti a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání
a tudíž nelze říci, že zákonná úprava chybí.[6] 

V této souvislosti  musím dát  za pravdu doktoru Minkáčovi,  který říká:  „Je nezbytné
zároveň odkázat na ustanovení § 30 školského zákona, kde je stanoveno, že ve školním řádu,
který  vydává  ředitel  školy,  musí  být  upraven  provoz  a vnitřní  režim  školy,  podrobnosti
k výkonu práv a povinnosti dětí, žáku a studentů a jejich zákonných zástupců a také podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků studentů“ .5

Také je třeba respektovat  vyjádření odboru legislativního a právního MŠMT k otázce
používání kamer ve školách ze 6. prosince 2006, že za současného právního stavu je možné
umístit kamerový systém:

• „ve společných a obslužných prostorách školy (vyjma tříd), kam mají přístup nejen
žáci, ale i učitelé, návštěvy, popř. další osoby,

• v prostorách školy, kam nemají žáci volný přístup (např. ředitelna, sborovna, kabinet
učitele),

• vně školy a u jejího vchodu“.6

MŠMT také schvaluje plány pro využívání kamer včetně jejich rozmístění.

Pokud se tedy škola rozhodne k instalaci kamerového systému, musí splnit následující
podmínky:

• Předložit projekt ke schválení MŠMT.

• Podat oznámení Úřadu

• Zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu

• Provozovat systém tak, aby bylo soukromí osob narušováno jen minimálně 

• Informovat monitorované (piktogram u vstupu do monitorovaného prostoru

3 Praktické otázky provozování kamerových systémů ve školách a školských zařízeních [on-line]. 16.9.2009
[cit. 2011-03-19]. Úřad pro ochranu osobních údajů. Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?
menu=14&loc=383>. 

4 Vyjádření a doporučení ÚOOÚ k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy [on-line].
16.9.2009 [cit. 2011-03-19]. Úřad pro ochranu osobních údajů. Dostupné z WWW:
<http://www.uoou.cz/files/vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf>. 

5 MINKÁČ, Jan. Poradenské služby ve školství, semináře, prevence inspekčně- zřizovatelský- a kontrolně-
patologických jevů [on-line]. 20.7.2010, 14.3.2011 [cit. 2011-03-19]. PaedDr. Jan Mikáč. Dostupné z WWW:
<www.janmikac.cz/ochrana_udaju.doc>.

6 Česko. PRÁVNÍ VÝKLADY 1/2006 : Č.j. 911/2006-14. In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
legislativní a právní odbor oddělení školské legislativy - právní výklady. 2006, s. 8-9. 
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• Zabezpečit  ochranu  zpracovávaných  informací  a stanovit  dobu pro  uchovávání
záznamů[7]

Základní přístupová kriteria Úřadu pro ochranu osobních údajů lze shrnout takto:

• „Provozovatel školy musí zasahovat co nejméně do soukromí zaměstnanců a žáků, ale
i dalších osob.

• Ve  škole  musí  být  zřejmý  velmi  závažný  důvod  nebo  vážná  příčina,  pro  který  je
kamerový systém instalován a který neumožňuje použít jiný, méně invazivní prostředek
zasahující  do  soukromí  osob  pohybujících  se  ve  sledovaném prostoru.  Kamerový
systém nelze využívat za účelem sledování žáků, učitelů nebo zaměstnanců školy, ale
pouze pro legitimní účely jako je například ochrana majetku.

• Musejí  být  dána  jasná  pravidla  pro  přístup  jen  vymezeného  okruhu  osob
k uchovávaným záznamům a oprávnění manipulovat se sledovacími zařízeními.

• Je  nezbytné  řešit  zvláštní  režim  přístupu  oprávněných  osob  k uchovávaným
záznamům, to znamená, jak osob pověřených správcem, tak osob, které využijí svého
práva přístupu k zaznamenaným údajům o nich.

• Musí  být  stanovena doba uchovávání  záznamů,  která nepřesáhne dobu potřebnou
k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno zjistit dodatečnými prostředky
a předat  k vyšetření  příslušným  orgánům.  Přitom  doba  uchování  by  při  běžném
provozu  systému  neměla  přesáhnout  délku  několika  dnů  s přihlédnutím  k možným
odchylkám jednotlivých záznamů pořizovaných například během prázdnin.

• Před spuštěním systému by měl být vypracován projekt rozmístění kamer a instalace
jednotlivých sledovacích a záznamových zařízení včetně stanovení režimu (časového)
pro jejich provoz“.7

7 Vyjádření a doporučení ÚOOÚ k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy [on-line].
16.9.2009 [cit. 2011-03-19]. Úřad pro ochranu osobních údajů. Dostupné z WWW:
<http://www.uoou.cz/files/vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf>. 
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 3  ROZDĚLENÍ BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH FUNKCE
V této části práce nastíním základní filozofii a popíši technické prostředky používané

v bezpečnostních  systémech.  Pro  přehlednost  bezpečnostní  systémy  rozdělíme  do  čtyř
kategorií.

• MZS – Mechanické zábranné systémy

• EPS – Elektronická Požární Signalizace

• EZS – Elektronická Zabezpečovací Signalizace

• ACS (EKV, SKV)  – Access Control System (Elektronická Kontrola Vstupu, Systém
Kontroly Vstupu)

• CCTV  – Closed-Circuit TeleVision

Těmto celkům se nyní budeme věnovat podrobněji.

 3.1  MZS (MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY)
Pod pojmem mechanické zábranné systémy se skrývají v podstatě veškeré neelektronické

prostředky, kterými běžně  chráníme náš nemovitý, ale i movitý majetek, jako jsou zámky,
závory, mříže apod.

Hlavním úkolem mechanických zábranných systémů je narušitele odradit, nebo alespoň
při  jejich  překonávání  co  nejvíce  zdržet.  Všechny  mechanické  zábranné  systémy  jsou
překonatelné, ovšem narušitel je obvykle při pokusu o jejich překonání vidět, nebo slyšet. To
poskytuje čas na reakci (sousedi volají policii, bezpečnostní agentura provádí zásah atd.).

Účinnost zábran se zvyšuje v kombinaci  s elektronickými systémy,  respektive zvyšuje
účinnost elektronických systémů. Například málokdo se pustí do odvrtávání zámku v budově,
kde houká siréna a záběry z bezpečnostních kamer zlodějů  překonávajících několik  minut
ostnatý drát povedou spíše k jejich dopadeni, než kdyby během deseti vteřin prostě přelezli
plot.

Vzhledem k tomu, že mechanické zábranné systémy v různých podobách používá denně
asi každý z nás se jimi v této práci nebudu dále zabývat. 
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 3.2  EPS (ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Jak už vyplývá z názvu systémy Elektronické požární signalizace (dále jen EPS) jsou

soubory zařízení, které mají za úkol lokalizovat a hlásit požár akustickou (siréna) a optickou
(maják, signalizace na monitoru PC) na určené místo, popřípadě ho automaticky uhasit.

Včasným zásahem se předejde újmám na zdraví a minimalizují se škody na majetku.

 3.3  EZS (ELEKTRONICKÁ ZABEZPE ČOVACÍ SIGNALIZACE)
V dnešní době s trendem nárůstu kriminality je stále více kladen důraz na bezpečnost a to

nejen z hlediska ochrany majetku, ale především ochrany zdraví a života.

Elektronická Zabezpečovací Signalizace (EZS) je systém, který má za úkol signalizovat
narušení  zabezpečeného  prostoru.  Systém  nezabrání
vstupu nepovolané osoby do tohoto prostoru, ale pouze
informuje o jeho narušení. Měl by proto být použit jako
doplňková  ochrana  k prvkům  mechanických  zábran
MZS.

Systém EZS je soubor ústředen, čidel, ovládacích
a indikačních  zařízení,  tísňových  hlásičů,  prostředků
poplachové signalizace a přenosových zařízení, jejichž
prostřednictvím  je  signalizováno  narušení  střeženého
prostoru.  Děje  se  tak  pomocí  akustické  a optické
signalizace (sirény,  majáku, nebo signalizace na PC).
Zprávu  o narušení  je  také  možné  přenášet  po
telefonních linkách, bezdrátově, nebo pomocí sítě GSM
na  PCO  (pult  centrální  ochrany)  -  specializované
bezpečnostní  pracoviště  (obvykle  velín  bezpečnostní
agentury,  či  policie  ČR),  případně  dalším  určeným
osobám.[12], [13]
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Obr. 2: Schema zapojeni EZS,
zdroj:www.turkon.cz

Obr. 1: Schema systému EPS, zdroj:www.zabezpeceni-objektu.eu



 3.4  ACS (ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU)
Přístupový  systém  je  typicky  určen  k zajištění  ochrany  osob  a majetku.  Základní

myšlenkou je kontrola pohybu materiálu a osob přes určená kontrolní stanoviště – obvykle
k tomu slouží  různé elektronicky ovládané dveřní  systémy.  Jedná se obvykle  o turnikety,
závory  a brány.  Jejich  kontrola  může  být  posílena  biometrickou  identifikací.  Integrací
přístupových systémů s jinými bezpečnostními systémy můžete získat mnoho výhod. 

• Evakuace v případě požárního poplachu bude snažší, pokud budeme znát počet osob
v budově.

• Monitorování  vstupů  do  budovy  a  omezení  přístupu  nepovolaných  osob.  Pro
nepovolanou osobu je mnohem obtížnější dostat se do prostoru, který je obsluhován
systémem ACS. Záleží ovšem na režimu vstupu, který je nastaven. Nepovolaná osoba
se do střeženého prostoru obvykle dostane tak, že jí někdo oprávně (ať již vědomě,
nebo nevědomě) pustí dovnitř.

• Můžeme  propojit  přístupový  systém  a s  docházkou  a pomocí  vhodného  software
automatizovat kontrolu docházky.

Z vlastní  zkušenosti  správce bezpečnostních systémů  v  Ústřední  vojenské nemocnici
mohu  říct,  že  majetková  trestná  činnost  v prostorech  s přístupovým  systémem  je
mnohonásobně  nižší.  Už  jen  fakt,  že  zde  přístupový  systém  je  nainstalován  většinu
nežádoucích osob odradí a jdou se poohlédnout někam jinam. 

 3.5  CCTV (UZAVŘENÉ KAMEROVÉ OKRUHY)
Dříve se o kamerových systémech CCTV hovořilo spíše v souvislosti  s průmyslovými

aplikacemi, proto jsou někdy označovány jako průmyslové kamery nebo systémy průmyslové
televize. v současnosti se používají v podstatě všude.

Zkratka CCTV je odvozena z anglického „Closed Circuit  Television“,  což v překladu
znamená  „uzavřený  televizní  okruh“.  Uzavřený  proto,  že  videosignál  je  přenášen  jen
v určitém prostoru, například v areálu firmy.

Kamerové  systémy  slouží  k monitorování  prostoru.  Jejich primárním  účelem  není
signalizace  (i  když  některé  systémy  mohou  nahrazovat  čidla  pohybu),  ale  zaznamenání
události a její zpětné vyhodnocení. 
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 4  PRINCIPY A TECHNOLOGIE BEZPE ČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

 4.1  ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí

• zařízení pro požární signalizaci (požární hlásiče),

• zařízení pro potlačení požáru (samočinné hasicí systémy),

• zařízení pro únik osob (nouzové osvětlení, panikové kování dveří),

• zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře)[8]

 4.1.1  Zařízení pro požární signalizaci

Manuální (požární  tlačítka)  –  manuální  hlásiče  pracují  na
principu  rozbití  sklíčka  a promáčknutí  tlačítka  za  ním,  nebo
rozepnutí mikrospínače už samotným rozbitím sklíčka. Umísťují se
do  společných  prostor  budov,  většinou  v blízkosti  dveří.  Kromě
vyhlášení  požárního  poplachu  obvykle  odblokují  blízké  dveře,
pokud je v nich osazen elektrický zámek. Speciálním případem jsou
tzv.  klíčové  trezorky,  kde  je  rozbitím  sklíčka  vyhlášen  požární
poplach a ve schránce za sklíčkem je umístěn klíč od evakuačních
dveří.

Optické (kouřové)  -  V detekční  komoře  je  umístěn  vysoce
účinný  optický systém skládající  se  z LED  diody a fotodiody se
dvěma optickými čočkami.  k detekci  kouře se používá rozptýlené
infračervené světlo světlo. Kouř vstupuje do detekční komory skrz filtr, což zabraňuje vzniku
planých  poplachů.  Ve  snímačích  se  používají  dva  opačné  principy  –  absorpce  (paprsek

neprojde  skrz  kouř)  a rozptylu
(paprsek  je  mimo  osu  detektoru,
při  rozptylu  paprsku  o částečky
kouře dojde k detekci).[8]

V  halách  a místnostech
větších rozměrů s vysokými stropy
(sportovní haly, sklady, tělocvičny)
se  používají  tzv.  lineární  hlásiče,
které fungují na principu absorpce
Na dlouhou  vzdálenost  je  vyslán
paprsek  a přijímač  vyhodnocuje
kolik  %  energie  prošlo.  100%
ztráta  zde  není  vyhodnocována
jako  poplach,  ale  chyba  (zakrytí
pevnou překážkou).

Teplotní  hlásiče –
nejjednodušší  z teplotních hlásičů
termodiferenciální.  Skládá  se  ze
dvou stejných termistorů – měřící
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Obr. 3: Požární
tlačítko,
zdroj:www.adiglo
bal.cz

Obr. 5: Princip absorpce, zdroj:aplikace.mvcr.cz

Obr. 4: Princip rozptylu, zdroj:aplikace.mvcr.cz



a izolovaný referenční. Systém vyhodnocuje diferenci teplot. Obvykle je osazen regulačním
prvkem sloužícím k nastavení diference.

Liniové hlásiče metalické – princip je velice jednoduchý. 2 ocelové vodiče s teplotně
závislou izolací mění svůj odpor (analogové) nebo se přetaví a dojde ke zkratu (digitální)

Liniové  hlásiče  optické  –  optické  vlákno  je  omotáno  uhlíkovým  vláknem spojeným
s válečkem z teplotně deformačního materiálu. Při změně teploty dojde k napnutí  uhlíkového
vlákna a deformaci optiky. Tato deformace je posléze vyhodnocována.

Hlásiče vyzařování plamene – detekují světelné spektrum od IR po UV

Detekce  pomocí  CCTV –  v dnešní  době  je  vyvíjeno  obrovské  množství  různých
algoritmů pro vyhodnocování obrazu z kamer. Jedním z nich je i detekce požáru, ovšem je
třeba říci, že klasické detektory zatím poskytují lepší výsledky.[9]

 4.1.2  Požární ústředny
Na trhu se v poslední době objevilo velké množství autonomních požárních hlásičů různé

kvality.  Tyto  hlásiče nejsou navzájem propojené  a jsou  napájeny baterií nebo adaptérem.
Požár vyhlašují  zpravidla lokálně  (siréna), nebo zasílají  pomocí SMS (GSM modul).  Tato
zařízení  jsou  vhodná  pro  domácnosti,  či  malé  provozy.  Pro  nás  jsou  zajímavá  zařízení
připojená na požární ústředny.

Požární  ústředny  jsou  zařízení,  která  zajišťují  nepřetržité  napájení  hlásičů  požáru
a dalších  prvků  elektrické  požární  signalizace  (sirény,  tlačítka  atd.).  Jsou  zálohovány
bateriemi, nebo systémem UPS na dobu min. 24hod střežení.

• Umožňují programování, ovládání, diagnostiku systému

• Signalizují  poruchové  stavy  (zkrat  na  lince,  rozpojení),  požární  poplach  (včetně
lokalizace) a stav provoz.

• Předání  informace  o lokalitě  obsluze  –  přes  display  ústředny,  SMS  zprávou,  na
grafickou nadstavbu systému (PC s grafickou aplikací) 

Požární  ústředny  umožňují  obvykle  dvojstupňovou  signalizaci  požáru  -  nejprve  je
vyhlášen úsekový poplach (tzv. předpoplach), který poskytne nastavený čas na prověření, zda
skutečně hoří. Pokud do stanoveného času nedojde ke zrušení poplachu, nebo přijde signál
z druhého hlásiče na stejné lince, je spuštěn všeobecný poplach. Manuální hlásiče mají vždy
přednost.

U  jednostupňové  signalizace  je  všeobecný  poplach  (evakuace,  spuštění  požární
vzduchotechniky atd.) objektu nebo jeho části, vyhlášen ihned.

Zapojení snímačů na vstupech ústředny je z pravidla v několika uzavřených smyčkách,
kde má každý senzor svou vlastní unikátní adresu. Smyčka je ústřednou kontrolována z obou
stran, což umožňuje snadnější diagnostiku chyb hlásičů i linky.[10] 
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 4.1.3  Další zařízení systémů EPS
Poté,  co  je  ústřednou  vyhlášen  poplach  dojde  k  aktivaci  akustických a  vizuálních

signalizačních zařízení. Jedná se o sirény, majáky a hlášení požárního rozhlasu.

Do  systémů  EPS  se  zahrnuje  celá  řada  dalších  zařízení,  přestože  se  už  nejedná  o
signalizaci. Jako příklad lze uvést samohasicí zařízení, protipožární ucpávky, dveře s požární
odolností, atd.

V dřívější době bylo zvykem, že systém EPS sám zavolal hasiče. Od toho se ovšem v
poslední době upouští z důvodu výjezdů k planým poplachům 

 4.2  ELEKTRONICKÁ ZABEZPE ČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)
„Poplachový  systém pro  detekci  a indikaci  přítomnosti,  vstupu  nebo  pokusu  o vstup

narušitele do střeženého objektu“.8

Jak již zde bylo řečeno, systém EZS je soubor ústředen, čidel, ovládacích a indikačních
zařízení, tísňových hlásičů, prostředků poplachové signalizace a přenosových zařízení, jejichž
prostřednictvím je signalizováno na určeném místě narušení střeženého prostoru. To se děje
prostřednictvím různých komponent napojených na ústřednu.

Systémy EZS nejčastěji využívají následující komponenty:

• Magnetické kontakty – obvykle jsou použity dva kusy. Elektromagnet v rámu dveří,
nebo  okna  a magnet  v aktivním  křídle.  Při  přerušení  kontaktu  je  signalizováno
otevření dveří/okna.

• Pohybové senzory PIR – pasivní infračervené detektory pohybu v prostoru

• Mikrovlnné detektory pohybu – malé krátkodosahové radary

• Duální detektory pohybu – jsou kombinací dvou předchozích technologií

• Vícepaprskové  bariéry  –  v podstatě  kombinují  několik  PIR,  MW,  nebo  duálních
detektorů v úzkých paprscích. Používají se k vytvoření detekční plochy

• Tísňové hlásiče – pevná,  nebo rádiová tlačítka,  pomocí  kterých  lze ručně  vyvolat
poplach

• Klíčové trezory (schránky)  – obvykle jsou součástí  systémů  EPS pro  zabezpečení
nouzových východů

• Detektory tříštění skla – akustické detektory sledující zvuky na specifické frekvenci
tříštění skla

8 JUDR. ČERNÝ, Josef; ING. IVANKA, Ján. Systemizace bezpečnostního průmyslu I. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati, 2006. 135 s.
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 4.2.1  Ústředny EZS
Ústředna  EZS  je  jak  srdcem,  tak  i mozkem celého

systému.  Vyhodnocuje  veškeré  signály  z detektorů
a ovládacích zařízení. Na základě jejich analýzy v souladu
s naprogramováním  vyhodnotí  způsob  reakce.  Je  to
zařízení určené k příjmu a vyhodnocení signálů vstupních
prvků systému.

Ústředna EZS je zařízení, které má tyto funkce:

• „Přijímá a vyhodnocuje elektrické signály z čidel,

• Ovládá  zařízení,  která  indikují  narušení
(signalizační, přenosová aj.),

• Zajišťuje napájení čidel a prvků EZS,

• Pomocí  ovládacích  zařízení  umožňuje  nastavení
a řízení systému,

• Umožňuje diagnostiku EZS“ 9

 Ústředny jde podle způsobu propojení s detektory rozdělit do tří skupin:

Kabelové -  ústředny  jsou  propojeny  se  svými  komponenty  pomocí  kabelů
(drátů).Výhodou je relativně nízká cena a spolehlivost přenosů signálu. Nevýhodou je nutnost
propojení všech prvků kabeláží, což je v některých objektech obtížné.

V současné době  má většina profesionálně  používaných ústředen hybridní topologii  –
kombinují výhody smyčkových i sběrnicových ústředen.

Bezdrátové  (rádiové) ústředny - jsou sběrnicového typu. Sběrnice je rádiová, většinou
v pásmu 433 MHz  a 868MHz.  Dosah  sběrnice  ve  volném prostranství  je  v závislosti  na
použitém systému v řádech  stovek  metrů  (100  –  cca  1000m).  Uvnitř  objektů  klesá  tato
vzdálenost přibližně na desítky metrů (10 – 100m).

Jejich výhody jsou zejména snadná instalace do již hotových objektů, snadné rozšíření
systému, nebo změna rozmístění prvků. Tyto výhody ovšem více než vyvažují nevýhody -
snížení bezpečnosti a spolehlivosti (bezdrátové přenosy mohou být rušeny, ať záměrně, nebo
náhodně, vyšší poruchovost komunikačních modulů)

P.  Chmiel o nich říká:  „Bezdrátové systémy je vhodné instalovat  pouze v prostorách,
které vylučují  možnost použití kabelových rozvodů. Hlavním důvodem je nižší spolehlivost
a zvýšené nároky na pravidelnou kontrolu stavu a výměnu baterií“.

Hybridní  - umožňuje připojení jak drátových prvků, tak i bezdrátových modulů.[12]

9 CHMIEL, Pavel. Střední škola, Havířov-Šumbark [on-line]. 9.3.2011 [cit. 2011-03-21]. úvod architektura
EZS. Dostupné z WWW: <http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/te/ezs.pdf>.
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Obr. 6: Ústředna EZS,
zdroj:www.cctv-kamerove-
systemy.cz



 4.2.2  Magnetické kontakty 
Magnetický  kontakt  je  pasivní  prvek  -

neobsahuje žádné elektronické vyhodnocovací
obvody. Pracuje na principu jazýčkového relé,
které  je  spínáno  přiložením  statického
magnetu. Skládá se tedy ze dvou částí, z nichž
část  s relé  obsahuje  vývody s  vodiči  a druhá
část pouze statický magnet. 

Pokud  se  instaluje  na  pohyblivá  křídla
(okna,  dveře),  část  s vývody  se  umístí  na
pevnou část (zárubeň, rám) a část s magnetem
se upevní na pohyblivé křídlo.

Pokud  dojde  k otevření  křídla  a tím
oddálení části s magnetem, jazýčkový kontakt
rozpojí vyváženou smyčku a centrální jednotka
vyhodnotí  poplachový stav.  Díky magnetické
hysterezi magnetický kontakt sepne například
při přiblížení obou částí na vzdálenost 10 mm, avšak k rozepnutí dojde až po oddálení větším
než 20 mm.[12]

 4.2.3  Pohybové detektory PIR 
Pasivní infračervená čidla, označována jako "PIR" detektory,

jsou  nejčastěji  využívanými  detektory  v  systémech EZS.  Jsou
schopny zachytit  pohyb  těles,  která  mají  jinou teplotu,  než je
teplota  přirozeného  pozadí.  Zachycují  totiž  změny  vyzařování
v infračerveném pásmu spektra. Nejlépe reagují na teploty blízké
povrchu  lidského  těla  (od  25°C  do  40°C).  Je  toho  dosaženo
pomocí soustavy Fresnelových čoček (ohyb elektromagnetického
záření  na  dvojštěrbině),  které  jsou  vylisovány  na  průzorovém
segmentu. Při vyšších teplotách vzduchu se zdá, že detektory PIR
ztrácejí  citlivost;  ve  skutečnosti  dochází  ke  snížení  teplotního
kontrastu mezi pohybující se osobou a pozadím.

Přicházející tepelné záření je směrováno soustavou čoček na
světlocitlivý prvek - pyrosensor, na němž se vyhodnocuje součet
dopadající energie.[13] 

 4.2.4  Duální pohybové detektory PIR/MW 
Duální pohybové detektory PIR/MW obsahují nezávislé elektronické sekce. Pasivní sekci

s detektorem  PIR  a aktivní  s detektorem  MW.  k vyhlášení  poplachu  dojde,  pokud  obě
vyhodnocovací  jednotky  v rámci  nastaveného  časového  intervalu  zjistí  nestabilitu
v záběrovém poli. Zjištěný poplachový stav jednou sekcí startuje časový úsek, v němž musí
druhá sekce rovněž vyhodnotit poplachový stav. 

S velkou výhodou se těchto detektorů  používá tam, kde jsou poměrně  časté teplotní
nestability. Stále vyzařují slabé mikrovlnné záření, proto jsou nevhodné pro použití v místech,
kde lidé tráví většinu svého času. 
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Obr. 7: Magnetický kontakt,
zdroj:www.czalarm.cz

Obr. 8: Detektor PIR,
zdroj:www.pcs.cz



Tvarově  jsou téměř  k nerozeznání od pohybových detektorů PIR, prozradí je většinou
delší kryt, v jehož horní,  části je pod plastovým krytem anténní systém MW radaru.[13]  

 4.2.5  Infrazávory IR/MW 
Infrazávory mohou chránit  prostor  před  okny,  nebo ohraničovat

vymezený  zabezpečený  prostor.  Hojně  se  využívají  v obvodové
ochraně.

Jejich velkou nevýhodou jsou v našich klimatických podmínkách
časté falešné poplachy při silném sněžení, mlhách, dešti. 

Infrabzávora je obvykle tvořena dvojicí sloupů, pod kterými jsou
ukryty vysílače a přijímače jednotlivých paprsků, které od sebe bývají
vzdáleny 30 cm a v jednotlivých výškových úrovních. 

Snížení počtu falešných poplachů  a zlepšení detekční funkce lze
dosáhnout  kombinací  sestavy  s  infrapaprsky  a mikrovlnných  bariér.
Mikrovlnná  bariéra  je  rovněž  sestavena  z vysílače  a přijímače
mikrovlnného záření v 10GHz pásmu.[12]

 4.2.6  Ultrazvuková čidla
Jsou to aktivní čidla pracující na bázi  sonaru v pásmu ultrazvukového signálu. Vysílač

generuje konstantní signál. 

„P řijímač přijímá vlnění odražené od překážek v prostoru. Po krátké době se v prostoru
vytvoří klidový stav. v klidovém stavu je přijatá vlna stejná jako vlna vyslaná. Pohybuje-li se
v prostoru libovolné těleso,  způsobí změnu části  kmitočtu přijaté vlny. Tato změna fáze je
vyhodnocena elektronikou a je vyhlášen poplach“.10

Jejich velkou nevýhodou je jejich fyzikální ovlivnitelnost (zvuky se širokým frekvenčním
spektrem,  zavěšené  předměty  apod.).  Já  osobně  jsem se  ve  své  praxi  s tímto  detekčním
systémem nesetkal.[13]

 4.2.7  Tísňové hlásiče 
Tísňové  hlásiče  jsou  tlačítka,  většinou  skrytá,  která  mohou  být

pevná, nebo přenosná. Pevná tlačítka mají mechanickou paměť, aby
bylo možno zpětně zjistit, zda bylo tlačítko použito.

Jsou-li osobní tísňové hlásiče vybaveny elektronickými obvody,
bývá  mechanická  paměť  doplněna  i o světelnou  signalizaci  LED
diodou, ta však obvykle zůstává trvale svítit po prvním stisku a není ji
možno  vypnout  bez  odpojení  od  napájecího.  Smyčky  tísňových
hlásičů se nevypínají (24 hodinová ochrana).

Bezdrátová tlačítka používají frekvenci 433,92 nebo 868,35 MHz

Tísňové  hlásiče  jsou  konstruovány tak,  aby  byly  nezaměnitelné
s požárními hlásiči. 

10 CHMIEL, Pavel. Střední škola, Havířov-Šumbark [on-line]. 9.3.2011 [cit. 2011-03-21]. úvod architektura
EZS. Dostupné z WWW: <http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/te/ezs.pdf>.
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Obr. 9:
Infrazávora,
zdroj:www.atis
group.cz

Obr. 10: Tísňové
tlačítko,
zdroj:www.digies
hop.cz



 4.2.8  Klíčové trezorky (krabičky)
Jsou doplňkem EPS systémů. Do systémů EZS

se řadí  proto,  že  jejich  otevření  a  vyjmutí  klíče
vyvolá poplach. 

Při  použití  systému ACS zde musí  být  přímá
vazba,  která  způsobí  odblokavání  elektrického
zámku (pokud je osazen) Používají  u nouzových
východů z objektu.

Smyčky klíčových trezorků se nevypínají (24
hodinová ochrana).

Ještě  je  třeba zmínit  klíčové krabičky,  které
nejsou elektronicky střeženy. Je v nich táké umístěn klíč, nebo klika,
používají se z pravidla u hydrantů a řadí se k prvkům EPS.

 4.2.9  Ovládací prvky
Nejrozšířenějším ovládacím prvkem jsou klávesnice. Používají se různé klávesnice. Od

těch s jednoduchým dvojřádkovým LCD displayem a klaviaturou podobnou kalkulačce, až po
barevné ikonové klávesnice s dotykovým displayem.

Připojení klávesnic bývá na společnou sběrnici (RS 485), nebo jednoúčelovou sběrnicí
přímo k ústředně.  Klávesnice je  prvek  nutný pro  obsluhu systému na uživatelské úrovni.
Pokud je třeba provést servisní zásah do systému, zpravidla se připojujeme pomocí PC přímo
k ústředně, nebo ho provedeme z grafické centrály.

 4.3  ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (ACS)
Pro elektronickou kontrolu vstupu se v dnešní době používá několik zkratek. Nejčastější

jsou EKV a ACS (Access Control System). Tato označení jsou zcela rovnocenná. Já budu
v dalším textu používat ACS. Toto označení mám zažité z praxe, když jsem se začal věnovat
těmto systémům, označení EKV se ještě nepoužívalo.

Úkolem systému ACS je jednoduše řečeno nepustit dovnitř nikoho, kdo tam nemá co dělat.
k tomu nám složí tři základní nástroje – identifikace, autentizace, autorizace.[15]

Petr Foltýn ve své diplomové práci popsal tyto procesy následovně:

• „Identifikace  je  proces,  při  kterém  se  systém pokouší  určit  totožnost  neznámého
subjektu.  Při  tomto  procesu  subjekt  svoji  identitu  sám  nepředkládá  (například
vložením svého uživatelského jména, nebo vlastnictvím nějakého prostředku – čipové
karty),  ale  systém  prochází  všechny  (relevantní)  záznamy  v databázi,  aby  našel
patřičnou shodu a identitu člověka sám rozpoznal.

• Autentizace  obecně  znamená  proces  stanovení,  že  něco  je  to,  čím  se  tváří  být
(autentické).  v souvislosti  s informačními  technologiemi  představuje  autentizace
proces ověření předkládaného tvrzení subjektu o své identitě. Odpovídá se na otázku:
"Je to opravdu ta osoba, za kterou se sama vydává?". Předkládáním, proklamováním
své identity se rozumí přiložení své identifikační karty, vložení svého uživatelského
jména či načtení otisku prstu atd.

• Autorizace osoby obvykle následuje po procesu její autentizace, na jehož základě se
prohledává databáze oprávněných osob. Výsledkem autorizace je přidělení určitého
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Obr. 11: Klíčová
schránka,
zdroj:www.kta-
technika.cz

Obr. 12:
Klávesnice
EZS,
zdroj:www.el
montgroup.cz



statutu  dané  osobě.  Obvykle  se  jedná  o přidělení  statutu  „oprávněný“  či
„neoprávněný““ .11

 4.3.1  Způsoby prokazování identity

Přístupové  systémy  jsou  založeny  na  třech  základních  principech,  které  slouží  k
autentizaci subjektu. 

• znalost uživatele (heslo, PIN),

• vlastnictví předmětu (čip, identifikační karta), 

• anatomie uživatele (otisk prstu, oční duhovka).

Hesla a PINy

Autentizaci  pomocí  hesla  provádí  uživatel  tak,  že  systému  zadá  uživatelské  jméno
a heslo.  Systém prohledá databázi  hesel,  a pokud se zadaná data shodují,  potvrdí  identitu
uživatele. 

 při špatně zadaném heslu bývá neomezený nebo chráněný časovou prodlevou pro jeho
opětovné zadání. 

Pro  prolomení  hesla  lze  tedy  použít  automatizovaných  systémů  generujících  kód.
Omezení počtu neplatných pokusů o autentizaci a následné zablokování možnosti autentizace
uživatele  to  ovšem  znemožňuje,  ovšem  po  vyčerpání  pokusů  znemožní  autentizaci
i právoplatnému uživateli. Proto bývá počet pokusů při špatně zadaném heslu neomezený, ale
chráněný časovou prodlevou pro  jeho opětovné zadání.  To  způsobí,  že čas  potřebný pro
uhodnutí hesla pomocí generátoru vzroste o několik řádů.

Od autentizace pomocí hesla se odlišuje autentizace pomocí PIN (z anglického Personal
Identification Numer, tj. osobní identifikační číslo). Při práci s PINy je omezen počet pokusů
pro  zadání.  Po  provedení  určitého  počtu  neplatných  pokusů  dojde  k zablokování  PINu
a nutnosti použití jiného kódu pro jeho odblokování. Díky tomu se používá délka PINu jen 4-
8 znaků, typicky číslic.[15], [16]

Tokeny

Slovo token má mnoho významů. Nejčastěji je to symbol, či odznak. Pro systém ACS je
to předmět, podle kterého nás může autentizovat. Tokeny mohou mít například specifický tvar
–  klíč  byl,  zejména  ve  středověku  odznakem  důvěry.  V  dnešní  době  se  jedná  spíše  o
elektronické obvody s pamětí, ve které je uložena ona charakteristická značka.[16]

K nejčastěji používaným patří:

• přístupové karty,

• autentizační kalkulátory,

• čipy.

Jan Krhovják  a Václav  matyáš  z Masarykovy univerzity o  tokenech říkají:  „Výhodou
tokenu je, že ho lze jen velmi obtížně zkopírovat, jeho ztráta je snadno zjistitelná, a je schopen
uchovávat a především pak i často zpracovávat náhodné informace s velkou entropií (míra
informace). Nevýhodou pak je, že různé typy tokenů nejsou vzájemně kompatibilní a mohou
být z hlediska fyzického provedení značně složité (aby je nebylo možné snadno zkopírovat). K

11 FOLTÝN, Petr. NÁVRH A REALIZACE JEDNOTEK MODULÁRNÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
DIPLOMOVÁ. [s.l.], 2010. 69 s. Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. 
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jeho použití  musí také existovat příslušná čtecí zařízení, což zvyšuje náklady při  zavádění
systému do praxe.  Dalším negativem je,  že uživatel  nemůže být  bez  tokenu rozpoznán a
vytvoření náhradního předmětu (např.  po ztrátě) je časově  i  procedurálně  náročné (což z
hlediska uživatele není příliš pohodlné). Token se navíc může porouchat, a to je samo o sobě
před vlastním pokusem o autentizaci jen velmi obtížně zjistitelné.“12

Biometrické údaje

Biometrika se věnuje metodám rozpoznávání člověka na základě jeho fyzických znaků,
které jsou u každého člověka jedinečné. 

Mezi nejvíce používané biometrické vlastnosti pro identifikační účely patří:

• otisk prstu

• geometrie ruky

• geometrie tváře

• duhovka oka

• sítnice oka

• hlas

Pro účely přístupových a docházkových systému jsou v současné době  nejrozšířenější
systémy zpracovávající otisk prstu. Tato technologie je dostatečně rychlá, spolehlivá a cenově
dostupná pro běžné použití.[19]

Vícefaktorová autentizace

Pro zvýšení bezpečnosti  autentizace se využívá vzájemná kombinace rúzných metod.
Výhody  jednotlivých  metod  tak  zůstanou  zachovány.  Obvyklá  je  je  dvoufaktorová
autentizace, při které se použije např. PIN a přiložení ID karty. Nevýhodou této metody je
relativně dlouhý čas rozpoznávání, takže se j běžných provozech příliš nevyužívá.

 4.3.2  Přístupové karty

Přístupové karty jsou z daleka nejrozšířenější tokeny. Nejstarším a zástupcem jsou karty
s čárovým kódem.  Karty  s magnetickým proužkem nesou informaci,  kterou  lze  i přepsat.
Karty s čipem sice z bezpečnostních systémů již pomalu mizí, ale setkáváme se s nimi u
bankovních aplikací. Čipové tokeny mohou nabývat v podstatě jakéhokoli tvaru, záleží jen na
přání uživatele.

Rozměry  přístupových  karet  odpovídají  rozměrům  běžné  kreditní  karty,  které  jsou
standardizovány dle ISO 7810.[17]

Karty s čárovým kódem

Tištěné čárové kódy byly původně určeny k identifikaci zboží. Do přístupových systémů
pronikl díky nízkým pořizovacím nákladům.

Princip  čtení  kódu  spočívá  na  v  převodu  šířek  čar  a mezer  elektrické  impulzy
odpovídající délky. Začátek kódu obsahuje synchronizační část, která určuje frekvenci pro
synchronizační signál.

12 Krhovják, J, Matyáš, V.: Autentizace a identifikace uživatelů. Zpravodaj ÚVT MU. roč. 2007, s.1-5, ISSN
1212-0901
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Nositelem informace jsou jak čáry, tak i mezery mezi nimi. U přístupových systémů se
nejčastěji setkáváme se skupinami čárových kódů EAN-8 (8 číslic), EAN-13(12 číslic+CRC)
a CODE 128 (proměnný počet ASCII znaků). 

Základní terminologii pro technologii čárových kódů obsahuje evropská norma ČSN EN
1556.[17]

Karty s magnetickým proužkem

Karty  s magnetickým  proužkem  (magnetické  karty)  se  v  přístupových  systémech
používají častěji. Rozšířily se v sedmdesátých letech minulého století a nejprve sloužily pro
odbavování cestujících na letištích.

Na kartu  je  nanesena páska obsahující  magnetický oxid  kovu ve které  jsou zapsány
informace pomocí změny polarity magnetického pole.[18]

Magnetický proužek obsahuje tři stopy, z nichž slouží k jinému účelu. V jejich popisu mi
opět pomůže pan Foltýn:

• „první  stopa  je  definována  Mezinárodní
asociací  leteckých  dopravců  IATA
(International  Air  Transportation
Association).  Sloužila  k automatickému
odbavení  cestujících  a následně  také
v bankovnictví.  Je schopna pojmout až 79
alfanumerických znaků.

• druhá  stopa  byla  vytvořena  společností
ABA (American  Bankers  Association)  pro
použití  karty  při  finančních  transakcích.
v dnešní době je používána v přístupových
systémech.  Umožňuje  uložit  až  40
numerických znaků hodnot.

• třetí  stopa  slouží  pro  finanční  transakce
s ověřením PIN kódu. Jako jediná je definovaná pro čtení i zápis, takže je na ni možné
ukládat například počet kreditů. Umožňuje uložit až 107 numerických znaků.

Karty  s magnetickým proužkem se dále rozdělují  dle koercitivní  síly,  která schopnost
odolávat demagnetizaci. Rozlišují se obvykle dva druhy karet:

• HiCo pro vysokou koercivitu - odolnější před poškozením, ale díky tomu je náročnější
jejich  kódování.  Jsou  určeny  pro  časté  používání  například  u přístupových
a docházkových systémů.

• LoCo pro nízkou koercivitu - jednodušší kódování, ovšem jsou náchylnější k poškození
vlivy prostředí. Využívají se například jako zákaznické“ 13.

Nevýhodou karet s magnetickým proužkem je jejich snadné kopírování, proto se obvykle
používá vícefaktorová autentizace s PIN kódem, nebo podpisem. v přístupových systémech se
využívá v magnetickém proužku druhá stopa.

Formát stop magnetických karet je normalizován dle ISO 3554:1976.[17]

Čipové karty

13 FOLTÝN, Petr. NÁVRH A REALIZACE JEDNOTEK MODULÁRNÍHO PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
DIPLOMOVÁ. [s.l.], 2010. 69 s. Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. 
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Obr. 13: Magnetická karta,
zdroj:www.profi-elektronika.cz



Čipová karta se skládá z plastové karty a čipu,  který je do ní  zalisován. Čip obvykle
obsahuje  procesor  a paměť  typu  EEPROM  s uloženým  identifikátorem  karty,  operačním
systém  SCOS  (Smart  Card  Operating  System)  a ostatním  programovým  vybavením.
Vzhledem k množství různých čipových karet byla k jejich sjednocení vytvořena řada norem
ISO. [17]

Kontaktní čipové karty

Kontaktní karta musí být, překvapivě, vybavena kontakty. Při použití se vkládá do čtečky,
kde  se  spojí  s kontakty  ve  čtečce.  Tento  typ  karet  se  používá  v bankovních  aplikacích
(bankomaty), a jako telefonní karty. Z přístupových systémů jsou vytlačovány bezkontaktními
kartami.

Speciální  aplikací  jsou  tzv.  kontaktní  čipy,  které  se  používají  k otevírání
elektromechanických  zámků  s autonomním  přístupovým  systémem  a do  snímačů  pro
obchůzkové systémy. Jejich výhodou oproti kartám je to, že jsou prakticky nezničitelné.

Mezi kontaktní čipová zařízení lze počítat i hardwarové klíče s flash pamětí, ať už USB,
nebo starší paralelní, či sériové.

Komunikační rozhraní na fyzické a transportní vrstvě je standardizováno v ISO 7816-3.
[17],[20]

Bezkontaktní čipové karty

Bezkontaktní karty  jsou podobné jako kontaktní, avšak oproti nim je na čip připojena
anténa z tenkého drátu tvořící smyčku po obvodu karty. Ta umožní bezdotykové čtení a zápis
informací  do  paměti.  Tato  technologie  je  označována  jako  RFID  (Radio  Frequency
Identification) - bezdrátová identifikace na rádiové frekvenci.

Jelikož je technologie RFID jedním ze základních kamenů  na kterých jsou vystavěny
soudobé přístupové systémy,  později si ji rozebereme podrobněji.
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 4.3.3  Technologie RFID
Jelikož je na této technologii postavena většina moderních přístupových systémů, které

využívají přístupové karty (a těch je zatím převážná většina), řekneme si o této technologii
trochu více.

Historie 

S historií RFID nám pomůže výukový materiál z VŠB: 

„RFID neboli  Radio Frekvenční  Identifikace je bezkontaktní  automatická identifikace
sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln.

Samotná technologie vychází  z principu radaru a její  historie zasahuje až do 20.  let
minulého  století,  kdy  se  k navigaci  letadel  se  začaly  používat  rádiové  vysílače,  tzv.
radiomajáky. v roce 1939 byla použita podobná technologie tzv. IFF (Identification, Friend
and Foe), používaná za války k odlišení vlastních a nepřátelských letadel.

Roku  1970  si  nechal  Mario  Cardullo  patentovat  vysílací  zařízení  s pamětí  a dalšími
funkcemi RFID čipu.  První skutečný RFID čip předvedla americká Los Alamos Scientific
Laboratory roku 1973. v sedmdesátých letech se na vývoji podílela řada firem, mimo jiné
i IBM.  Od  roku  1980  začaly  vznikat  první  komerční  aplikace  a v  devadesátých  letech,
s vytvořením prvních standardů, nastaly podmínky pro mezinárodní využívání RFID“.14

Systém RFID 

Mezi základní komponenty RFID systému patří: 

• RFID tag, který se skládá z čipu, vysílacího obvodu a antény a v případě aktivních
tagů, je vybaven i vlastním zdrojem energie (baterií). Všechny tyto součásti jsou pak
umístěny na z nevodivého materiálu,

• čtecí  zařízení  tzv.  RFID  reader  (čtečka),  který  je  tvořen  vysílacím/přijímacím
obvodem s dekodérem a anténou. v některých případech může být čtečka vybavena
i vlastním operačním systémem se základní softwarovou funkcionalitou.

• řídící  software  (middleware),   podpůrné  systémy  (řídící  počítače,  databáze,
telekomunikační sítě) a systémy na strategické úrovni řízení.[21],[22]

RFID tag

Nosičem informací, jak už bylo řečeno je tzv. tag jehož základní funkcí je uchování dat v
paměti a jejich poskytnutí RFID čtečce.

Každý tag tedy musí mít paměť. Používají se paměti ROM,
RW  i WORM  podle  typu  a použití  tagu  v rozmezí  od  26b
(pasivní tagy pro vysokou rychlost čtení) až po 2Mb (u aktivních
tagů s dalšími funkcemi).

Velikost tagu přímo souvisí s velikostí antény, která je jeho
největší  součástí.  Obvykle  platí,  že  čím  větší  je  použitá
frekvence, tím menší může být anténa a větší dosah. Neváhodou
je vyšší míra odstínění.

14 Vysoká škola báňská [on-line]. 14.2.2011 [cit. 2011-03-22]. Základy RFID technologií. Dostupné z WWW:
<http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
>.
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Obr. 14: pasivní RFID
tag,
zdroj:www.ibns.gr



Provedení tagu je celá řada a souvisí zejména s aplikací, kde bude použit. Některé tagy
musí odolávat extrémním podmínkám, jiné musí být co nejmenší, nebo co nejlevnější. 

Nejčastější provedení jsou:

• „Mince - mají kruhový tvar velkosti od několika mm až po 10 cm. Výhodou těchto tagů
je  jejich jednoduchá implementace do  jiných součástek,  například  jako imobilizér
nebo klíčenka, která se používá v oblasti,  kde jsou potřebné vysoké požadavky na
bezpečnost – střežené prostory, kanceláře a podobně.  v jejich středu bývá otvor na
uchycení. Obal je tvořený plastem, což zajistí vysokou mechanickou odolnost.

• Smart  label  tzv.  „chytrá  etiketa“  je  papírová  nebo  plastová  tištěná  etiketa
s integrovaným  pasivním  tagem.  Celý  komplet  se  nalepí  jako  obyčejná  etiketa
s libovolným potiskem.  Kombinace RFID tagů  a klasické tištěné etikety  obsahující
čárový kód se využívá k označení materiálu. Výhodou je nízká cena a využití čárového
kódu jako záložního identifikátoru a.

• Smart card má formát platební karty, tedy cca 88 x 55 x 2 mm, je možné umístit do
nich poměrně velkou anténu, která má příznivý vliv na dosah systému. Způsob výroby
je vrstvení, Mezi dvě vrstvy plastu se zataví anténa.

• Jinou formu představují PCB tagy, což jsou
je RFID čip s PCB (Printed Circuit  Board)
anténou.  Tento  tag  je  vhodný  pro  návrh
zákaznických  tagů,  kde  jsou  kladeny
specifické  nároky  na  jejich  aplikaci.  Další
výhodou  je,  že  PCB  tag  je  možné  snadno
osadit  dodatečným  kondenzátorem,  který
zajistí ještě lepší čtecí vzdálenost. Tyto tagy
lze  zabudovat  přímo  do  objektu,  nebo  do
speciálních obalů z materiálů, které vyhovují
podmínkám  provozu,  ve  kterých  budou
využity.

• Skleněné tagy jsou vyvinuté pro zavedení pod
pokožku  a jsou  vhodné  pro  aplikace
v lékařství, kontrolu zvířat apod. Jedná se o skleněnou trubičku velkosti 10 až 30 mm.
Čip je zachycený na plastovém nosiči. Cívka je navinutá z drátu silného 0,04 mm“ 15.

Toto je jen několik případů provedení tagů. Závisí pouze požadavcích zákazníka, výrobci
dodají  prakticky  jakékoli  provedení.  Setkal  jsem  se například  s nažehlovacími  tagy  pro
evidenci prádla, kde cena jednoho tagu nepřesáhla 1Kč a tag měl vydržet 1000 cyklů praní na
vyvářku.

Aby tag fungoval, musí být napájen elektrickou energií. Podle toho, jakým způsobem se
to děje můžeme tagy rozdělit na tři skupiny.

• Pasivní RFID tagy nemají baterii, a veškerou potřebnou energii postávají přes anténu
ze čtečky.  Jejich výhoda spočívá v zanedbatelných požadavcích na údržbu, dlouhé
životnosti  a  nízké  ceně.  Čtecí  vzdálenost  pasivních  tagů  je  od  10  centimetrů  do
několika  metrů,  záleží  zejména  na použité  frekvenci.  V dnešní  době  je  tento  typ
nejrozšířenější.

15 Vysoká škola báňská [on-line]. 14.2.2011 [cit. 2011-03-22]. Základy RFID technologií. Dostupné z WWW:
<http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
>.
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Obr. 15: Typy RFID tagů,
zdroj:www.tms.com.sg



• Aktivní  RFID  tagy  mají  vlastní  baterii.  Díky  tomu  mohou
aktivně vysílat na vzdálenosti desítek (v otevřeném prostoru až
stovek)  metrů.  Jejich  nevýhoda  je  nutnost  výměny baterií  a
vyšší cena. 

• Semipasivní  tagy  mají  schopnost  akumulovat  energii  čtečky
využít  jí  později.  Proti  pasivním  čipům  mají  větší  čtecí
vzdálenost. Výhodou je vyšší životnost baterie než u aktivních
čipů . Jejich nevýhodou je ovšem časté selhání přenosu od tagu
ke čtečce diky slabému signálu.[22]

Pasivní RFID

Princip  je
následující:  čtečka
neustále  vysílá
rádiovou vlnu do okolí.
Pokud se přiblíží tag na
čtecí  vzdálenost,  dojde
k indukování napětí  na
anténu  tagu.  Vyvolaný
proud  je  použit  k nabití  kondenzátoru  v  tagu.  Když  napětí  na  kondenzátoru  dosáhne
minimální potřebné úrovně,  začne tag odesílat odpověď čtečce zařízení.

 Pro  vysílání  tagu  se  používá  ASK  (Amplitude  Shifting  Key)  modulace,  která
představuje ovlivňování všech tří parametrů signálu (frekvence, amplitudy i fáze).

RFID tag je tedy závislý pouze na energii z čteky, která mu nejen dodává energii, ale také
otevírá komunikační kanál ve směru od čtecího zařízení  k RFID tagu. Pasivní RFID bylo
původně nasazeno pro identifikaci předmětů. Do ID karet se začaly používat až později.[23]

Aktivní RFID – RTLS

RTLS (Real Time Locating
System)  je  systém  pro
sledování  polohy  předmětů,
majetku,  zboží  a  osob
v reálném  čase  pomocí
aktivních  RFID  (RTLS)  tagů.
Tento  systém  byl  navrhnut
k určování  polohy  materiálu  a
osob  zejména  uvnitř  budov  a
areálů.  Poloha  RTLS  tagu  je
určována  s různou  přesností,
která  záleží  na  použitém
signálu a pohybuje se v řádu několika metrů u technologie Wi-Fi, až po několik centimetrů
u UWB systémů. 

Aktivní  tagy  vysílají  samy své  údaje  do  okolí  (TTF  Tag  Talks  First),  protože  jsou
napájeny vlastní baterií. Jejich nevýhodou je právě potřebná baterie, která snižuje odolnost
tagů a navíc je nutné baterie měnit. Používají se zpravidla ke sledování osob a materiálu v
reálném čase (riziková nemocniční oddělení).
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Obr. 16: Pasivní RFID tag – princip, zdroj:access.feld.cvut.cz

Obr. 17: Person Locator, zdroj:www.7md.cz

Obr. 17: RTLS
tag,
zdroj:www.777
md.cz



Každý  RTLS  systém  ke  své  činnosti  potřebuje  bezdrátovou  infrastrukturu  a  je  pak
dostupný všude, kde je pokrytí signálem. Systém využívají zpravidla jednoúčelové bezdrátové
sítě, které pracují na kmitočtech 433 MHz, 860 / 900 MHz a 2,4 GHz (z čehož plynou zásadní
nevýhody  -  je  zapotřebí  vybudovat  a udržovat  jednoúčelovou   infrastrukturu),  nebo
standardizované  sítě  jako  například  WiFi  (ty  se  pro  změnu  obvykle  vyznačují  menší
přesností).[22],[23]

Kmito čtová pásma RFID

Systémy RFID využívají ke své činnosti elektromagnetické vlny různých délek.Ty jsou
tvořeny pohybujícími elektrony a skládají se z elektrických a magnetických polí, které jsou na
sebe navzájem kolmé. Tyto vlny mají různou schopnost procházet materiálem. Záleží zejména
na kmitočtu vlny.  Čím vyšší  frekvence,  tím rychlejší  přenos dat  a delší  čtecí  vzdálenost,
ovšem i větší náchylnost k rušení.

Na volbě  vhodného kmitočtu  pro  konkrétní  aplikaci  závisí  celková funkčnost  celého
systému ACS.

• LF (Low Frequency) pásmo 125 -134 kHz – Frekvenční pásmo LF má velmi krátkou

(téměř kontaktní) čtecí vzdálenost (do cca. 20 cm) a nízkou přenosovou rychlost.

• HF (High Frequency) pásmo 13,56 MHz - Toto pásmo má vyšší čtecí vzdálenost než
LF (do cca. 1 metru). Má nižší přenosovou rychlost a poskytuje v přítomnosti kovu
a tekutin vysokou spolehlivost.

• UHF (Ultra High Frequency) pásmo 860 - 960 MHz) - UHF pásmo umožňuje přenos
informace na vzdálenosti jednotek metrů. 

• MW (Microwave) pásmo 2,45 - 8 Ghz. - Pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často
používaných  Wi-Fi  sítí.  Charakteristickým  znakem této  technologie  je  velká  čtecí
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Obr. 18: Kmitočtová pásma RFID, zdroj:access.feld.cvut.cz



vzdálenost a vysoká přenosová rychlost, ale s velmi špatným výkonem v přítomnosti
kovu a tekutin. Používá se obvykle pro aktivní tagy.[23]

 4.3.4  Sytém elektronické kontroly vstupu s použitím přístupových
karet

Jak jsem již  zmínil  výše,  lze pro identifikaci  a autentifikaci  osoby použít  nepřeberné
množství způsobů. Při  rozhodování který z nich chceme použít je třeba zhodnotit všechna
fakta a zvolit rozumný kompromis zejména mezi bezpečností, rychlostí a finanční náročností
pořízení a následného provozu.

Pro  většinu  provozů  nám  jako  rozumný  kompromis  vyjde  použití  pasivní  RFID
technologie v kombinaci s identifikační kartou, proto si tento systém probereme podrobněji.

Samotný  systém  se  skládá  na  jedné  straně  z identifikačních  karet  a na  straně  druhé
z čteček karet, řídících jednotek, komunikačních modulů a serveru.

Bezkontaktní čtečka karet (RFID reader)

RFID čtečky jsou nepříliš  výkonné mikropočítače,  které  se  skládají  z několika  částí.
Jedné nebo více antén (obvykle integrované, ale mohou být i externí), rádiového rozhraní,
které  je  zodpovědné  za  modulaci,  demodulaci,  přenos  a příjem  rádiového  signálu
a komunikačního rozhraní pro komunikaci se řídící jednotkou. 

„Čtečka  působí  jako  most  mezi  RFID  tagem  a řídícím  počítačem  a má  jen  několik
základních funkcí.

• Dodávat energií pasivním tagům,

• Číst údaje, které obsahuje RFID tag,

• Přenášet data z a do řídícího počítače,

• Popř. základní filtrace dat a ovládání integrovaných vstupně/výstupních obvodů.
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Obr. 19: Schema ACS, zdroj:www.delta-plzen.cz



Kromě  plnění  výše  uvedených  základních  funkcí,  je  schopna  složitější  RFID  čtečka
provádět další operace:

• provádění antikolizních opatření k zajištění RW komunikace s mnoha tagy najednou,

• ověřování tagů, aby se zabránilo podvodům nebo neoprávněnému přístupu k systému,

• šifrování dat a ochranu integrity dat“16.

RFID řídící jednotka

Také Jednotka řízení vstupu (Access Control Unit). „Zařízení, které rozhoduje o uvolnění
jednoho nebo několika přístupových míst a řídí sled souvisejících ovládání.“17

Je mozkem jakéhokoliv RFID čtečky. Hlavním prvkem řídící jednotky je mikroprocesor.
Jeho  úkolem  je  zpracovat  data  přicházející  ze  čtecího  zařízení.  k mikroprocesoru  jsou
připojeny  pomocné  obvody,  díky  nimž  může  mikroprocesor  komunikovat  jak  se  čtecím
zařízením, tak s PC. Po vyhodnocení údajů ze čtečky (v případě úspěšné autorizace) spíná
výstup (výstupy) pro ovládání připojeného zařízení (zámek dveří, závora, atd.).

Řídící jednotka komunikuje na jedné straně se čtečkou (obvykle ovládá 1 - 16 čteček) za
použití protokolů RS422, nebo RS485, které umožňují teoreticky komunikaci na vzdálenost
až 1200m.

Na druhé straně přenáší data z a do řídícího PC a to buď přímo za použití TCP/IP, nebo
přes tzv. netmodul, který zprostředkovává komunikaci s PC a na který může být připojeno
větší množství řídících jednotek po sběrnici RS422, nebo RS485.

Jednotka porovnává zjištěné údaje při identifikaci s údaji v databázi přístupů. Systém ACS je
schopen pracovat s on-line, autonomně, nebo v kombinaci obou. Verze systému jsou: 

• Systém s centrální  správou  (on-line  systém) -  je  systém,  kdy řídící  jednotka  neustále
monitoruje  provoz  na  všech  zařízeních,  a také  jednotka  provádí  všechny  operace.
Výhodou je práce v reálném čase a možnost spolupráce s dalšími systémy.

• Systém s autonomní správou (off-line systém) – je systém, kde vše řídí ovládané zařízení.
Správa  takového  systému  je  obtížná  a to  z důvodu,  že  jednotlivá  zařízení  spolu
nekomunikují skrze centrální řídící jednotku.

• Kombinovaný  systém  -  je  systém,  kde  důležitou  roli  hrají  ovládané  zařízení  i řídící
jednotka.  Informace  jsou  uchovávány  v ovládaném  zařízení  (jeho  řídící  části)  a zápis
probíhá dávkově do řídící jednotky celého systému. Hlavní jednotka tak nemusí být stále
zapnuta  a systém  je  pak  odolný  proti  výpadkům,  jelikož  k nahrání  dat  do  centrální
databáze dochází po určených časových intervalech.

Ve složitějších  systémech se  obvykle používá kombinovaná  verze.  Má výhody obou
systémů. Jedinou nevýhodou je, že při výpadku komunikace v kombinaci s nastavením, kdy
se nepřepisuje krátkodobá paměť řídící jednotky (tradičně aplikace dle Zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací) může dojít ke zkolabování řídící jednotky.[24],[25]

16 Vysoká škola báňská [on-line]. 14.2.2011 [cit. 2011-03-22]. Základy RFID technologií. Dostupné z WWW:
<http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
>.

17 JAŠEK, Roman. Úvod do informační bezpečnosti – Distanční kurz. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
2002., s.54 . 
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Centrální řídící jednotka

Za předpokladu, že není použit autonomní správa, je systém řízen tzv. centrální řídící
jednotkou,  což  je  server  s databází  osob,  událostí  a aplikací,  umožňující  správu  systému
(definice přístupových bodů, správa osob, prohlížení logů průchodů, atd.). Dříve bylo nutné
správu  systému provádět  přímo  ze  serveru,  dnes  se  tak  děje  pomocí  klientské  aplikace,
případně přes webové rozhraní.

Hardwarové nároky na výpočetní kapacitu nebývají nijak velké, pouze pro větší aplikace
(několik  tisíc  osob  a stovky  přístupových  bodů)  je  třeba  počítat  s dostatečnou  kapacitou
pevných disků pro databázi událostí.

Softwarovému vybavení se budu věnovat v kapitole 4.

 4.4  KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)
Jak  již  bylo  řečeno,

zkratka  CCTV  je  odvozena
z anglického  ”Closed  Circuit
Television“,  což  volně
přeloženo  znamená
”uzavřený  televizní  okruh“.
Uzavřený proto,  že  je  video
distribuováno  jen  v určitém
omezeném prostoru.

To  dnes  platí  pouze
napůl.  Záběry  z kamer  je
možné  sledovat  na  druhém
konci  světa,  leckdy  jen
pomocí webového prohlížeče
a vhodných  kodeků.
Uzavřenost  okruhu  je  dána
hlavně  zabezpečením,  což
bývá spíše záležitost správce
sítě. Nicméně  zkratka CCTV
se  stále  používá  ve  spojení
s kamerovými  systémy,  které
mají bezpečnostní charakter, používá.

Kamerové  systémy  mohou  být  různé  -  jedna  IP  kamera  zobrazovaná  ve  webovém
prohlížeči (web kamera na rodinném domku), nebo systém se stovkami kamer ukládajících
záznam  přes  desítky  kilometrů  za  použití  několika  různých  sítí  do  centrálního  úložiště
(městské kamerové systémy).

Nyní  se  podíváme  na  jednotlivé  prvky  kamerových  systémů.  Většina  lidí  by  za
nejdůležitější z prvků CCTV systémů považovala právě kamery. Je pravda, že jsou prvkem
stěžejním, ale bez zobrazovací jednotky a přenosové cesty je samotná kamera k ničemu.
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Obr. 20: Architektura systému CCTV,
zdroj:informator.dipol.com.pl



 4.4.1  Kamery
Co je to kamera ví asi každý - přístroj, který snímá obraz v reálném čase a ukládá ho na

paměťové médium. u CCTV kamer platí  pouze první  polovina. Kamera snímá obraz,  ale
o ukládání se stará jiné zařízení, kterému ho kamera pošle.

V dnešní  době  se  pro  snímání
obrazu  využívá  obrazový  senzor
(matice  polovodičových
světlocitlivých  elementů,  ve
kterých  se  po  dobu  expozice
akumuluje  elektrický  náboj
úměrný osvětlení buňky) vyrobený
technologií  CCD  (Charged
Coupled  Device),  nebo  CMOS
(Complementary  Metal  Oxide
Semiconductor).

Snímače obrazu

Jednou z nejčastěji  využívaných technologií  je CCD. Využívá fyzikálního jevu zvaný
fotoefekt.  |Foton  dopadající  na  světlocitlivou  vrstvu  materiálu  při  nárazu  do atomu dodá
potřebnou energii pro převedení některého elektronu do tzv. excitovaného stavu.

„V polovodiči se takto uvolněný elektron může podílet na elektrické vodivosti respektive
je možno ho z polovodiče odvést pomocí přiložených elektrod, tak, jak se to děje například

u běžné  fotodiody.  Ta  proto  po  dopadu  světla  vyrábí  elektrický  proud.  Stejně  fungují
i fotočlánky, které se používají jako zdroj elektrické energie.

U  CCD  je  ovšem  elektroda  od  polovodiče  izolována  tenoučkou  vrstvičkou  oxidu
křemičitého SiO2, který se chová jako dokonalý elektrický izolant, takže fotoefektem uvolněné
elektrony nemohou být odvedeny pryč“ 18.

Poté  přivedeme  na  elektrody  hodinový  signál,  který  nám  „sejmutý“  náboj  postupně
„dostrká“ až na výstupní elektrodu. Tím získáme analogový signál k dalšímu zpracování, což
nám obvykle nevyhovuje a signál potřebujeme zdigitalizovat. To se děje buď přímo v kameře

18 CCD#Princip .C4.8Dinnosti. In Wikipedia : the free encyclopedia [on-line]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, [cit. 2011-03-23]. Dostupné
z WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/CCD#Princip_.C4.8Dinnosti>.
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Obr. 22: Princip CCD, zdroj:cs.wikipedia.org

Obr. 21: Schema kamery,
zdroj:www.kamerovesystemy.org



prostřednictvím A/D převodníku,  nebo v tzv.  enkodéru,  což  je  zařízení  které  digitalizuje,
případně ukládá signál z několika kamer. [27]

Senzory CMOS 

Integrují  v jednom čipu  snímač  i převodník  A/D
a poskytují  již  digitalizovaný  signál,  což  umožňuje
zjednodušit  konstrukci  kamery.   CMOS  snímače
umožňují  nabídnou  nižší  cenu  za  kameru,  protože
obsahují vše, co je potřeba pro vytvoření kamery kolem
nich.  Má to  však  také  nevýhody,  z nichž  největší  je
nižší světelná citlivost.

Čipy  CMOS  sice  zatím  neposkytují  tak  kvalitní
obraz, jako CCD, ale tuto nevýhodu vyvažuje, že jejich signál můžeme
bez  dalších  zařízení  ukládat  a zpracovávat  v digitální  podobě.  To  nám

může ušetřit značné finanční prostředky, nehledě na to, že kamery jsou levnější samy o sobě.
[28]

Rozlišení snímače

Důležitým parametrem kamery je její  rozlišení. Tento parametr nám říká, jak kvalitní
obraz je kamera schopna zaznamenat. Obvykle se udává v megapixelech (dnes od 1,3 do
11,4), ale na rozdíl od digitálních fotoaparátů je tu ještě jeden důležitý parametr. Při kolika
FPS (snímcích za sekundu) je kamera schopna snímat v jakém rozlišení. i 1,3Mpix kamera je
schopna docílit rozlišení 1280x960, ale při třech snímcích za sekundu je v praxi nepoužitelná
a rozlišení se musí nastavit nižší.[27],[28]

Provedení

Kamery  jsou  vyráběny  a nabízeny  v nejrůznějších
provedeních. Záleží jen na požadavcích uživatele a jeho finančních
limitech. Jen pro příklad uvedu několik typů

• pro venkovní/vnitřní použití

• černobílá/barevná

• režim den/noc s IR přísvitem

• termokamery

• rychloběžné kamery 

Obecně platí (jako u všeho), čím víc funkcí, lepší rozlišení a vyšší počet FPS, tím dražší.
Webovou  kameru  s minimálním  rozlišením  a FPS  pořídíme  za  pár  korun,  bezpečnostní
kameru  v pancéřovém  krytu,  která  zobrazí  SPZ  auta  jedoucího  osmdesátikilometrovou
rychlostí po nerovné silnici na sto metrů získáme za jinou cenu. Výběr vhodné kamery je
otázkou kompromisu mezi cenou a výkonem.[29]

IP Kamery

Jedná  se  o digitální  kamery  se  zabudovaným  web  serverem.  Výhodou  je  možnost
konfigurace a sledování obrazu pomocí webového prohlížeče. Pro přenos dat je využívána
standardní  ethernetová  síť.  To  v kombinaci  s technologií  PoE  (Power  over  Ethernet)  –
napájením  po  ethernetu  umožňuje  nasazení  kamery  kdekoli,  kde  je  již  vybudována
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Obr. 23:
CMOS či,
zdroj:www.
dalsa.com

Obr. 24: CCD
čip,
zdroj:www.
dalsa.com

Obr. 25: Dome kamera,
zdroj:www.pelco.co
m



strukturovaná kabeláž datové sítě bez nutnosti  další kabeláže (jak přenos dat, tak napájení je
realizováno UTP kabelem zapojeným do switche).

Vzhledem k tomu, že cena IP kamer se v dnešní době blíží cenám klasických digitálních
kamer, je jejich využití finančně velmi výhodné.

 4.4.2  Ovládání kamer PTZ
V praxi  bývá snímaný obraz  sledován z jednoho

místa,  tzv.  dohledového centra.  Často  je  umístěno na
vrátnicích, nebo v jiných místnostech, kde je v zaručena
přítomnost  obsluhy.  Ta  má  možnost  na  monitoru
sledovat  reálné  dění  ve  sledovaných  prostorech  a v
případě potřeby prohlížet již pořízené záznamy.

Dohledová  centra  bývají  vybavena  ovládací
klávesnicí PTZ (Pan Tilt Zoom), nebo sofrwarem, který
ovládání  PTZ umožňuje.  PTZ kamery (DOME kamery)  jsou speciální  pohyblivé kamery,
nebo  kamery  umístěné  na  pohyblivých  hlavicích.  Komunikace  mezi  monitorovacím
pracovištěm a kamerami  PTZ probíhá  zpravidla  přes  sériové  rozhraní  RS-485.  Na  jedno
vedení tak lze připojit více samostatných PTZ zařízení a jeho celková délka může dosahovat
až 1200m.[29]

 4.4.3  Další prvky kamer
Kamerové kryty  – jsou nutné především pro venkovní prostředí, nebo maskovací funkci

(kouřové sklo kulatých krytů). Součástí venkovních krytů je i protisluneční stříška a vyhřívání
s termostatem.  Nejen  u venkovních  kamer  se  často  používá  kryt  v tzv.  antivandalním
provedení  –  kryt  není  možné  jednoduše  (bez  použití  těžkých  nástrojů)  poškodit,  nebo
demontovat.

Objektivy

Správná  volba  objektivu  je  velice  důležitá.  Existují
velké rozdíly v kvalitě  objektivů.  Špatný objektiv snadno
degraduje kvalitní  kameru.  Pro pevné kamery je vhodný
objektiv vari-focal (umožňují nastavit přesné přiblížení na
konkrétní  bod  a při  přemístění  kamery  ho  změnit  bez
nutnosti vyměnit objektiv). Jejich nevýhodou je jen mírně
vyšší cena.

Sledovanými parametry objektivů jsou zejména:

• ohnisková vzdálenost - čím menší ohnisková
vzdálenost, tím širší úhel záběru  

• rozsah nastavení ohniskové vzdálenosti (transfokace) u objektivů ZOOM 
• rozsah clony (minimální clona má vliv na světelnou citlivost, maximální má vliv na

kvalitu obrazu za vysokého osvitu)
V současnosti jsou na trhu kamery, které jsou schopny samy ovládat objektiv a provádět

korekce zaostření obrazu a nastavení clony automaticky. Jsou sice o něco dražší, ale odpadá
u nich neustálé manuální „dolaďování“, které je nutné například vzhledem k vlivu teplotních
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Obr. 26: Ovládání PTZ,
zdroj:www.pelco.com

Obr. 27: Objektivy kamer,
zdroj:www.pelco.com



rozdílů  a pokud je  kamera na málo přístupném místě,  je její  ladění dosti  nepohodlné (v
případě nutnosti použití vysokozdvižné plošiny i nákladné).[30]

 4.4.4  Záznamová zařízení
Pokud nemáme systém CCTV jen jako monitorovací, potřebujeme uchovávat snímaný

obraz na paměťovém médiu.

Analogový záznam

Pro analogový signál  můžeme použít  videorekordéry
s dlouhou dobou záznamu, které byly vyvinuty pro CCTV
aplikace. Pořizují záznam v reálném čase (50 půlsnímků/s)
ve  vzorkovacím režimu  (až  960  hodin  na  E180  kazetu)
s možností ukládání časových značek.

V době levných pevných disků s terabytovou kapacitou
je  ovšem  zbytečné  zaznamenávat  obraz  analogově.
Nejvýhodnější  je  použít  rovnou  digitální  kamery,  nebo

kamery  s A/D  převodníkem.  Pokud  máme  analogové  kamery  (tradičně  upgrady  starších
CCTV systémů), je pro nás výhodné signál zdigitalizovat a ukládat v digitální podobě. Jelikož
je neekonomické používat A/D převodník pro každou kameru zvlášť (a tahat nové kabely),
můžeme použít enkodér, nebo DVR.

Obě  zařízení  mají  jedno  společné.
Převádí  analogový  signál  na  digitální,
ovšem  na  rozdíl  od  obyčejného  A/D
převodníku  obvykle  umožňují  v reálném
čase  kódovat  obraz  z několika  kamer
(tradičně 1-24 vstupů). Rozdíl je v tom, že
enkodér  obraz  zpracuje  a pošle  dál  (na
server s diskovým polem), DVR má vlastní
pevný disk a záznam ukládá lokálně.

Je tedy zřejmé, že použití DVR je výhodné pouze pro malé instalace (1, maximálně 2
jednotky DVR). Pro několik stovek kamer je výhodnější používat centrálního úložiště  dat
s klientským přístupem.[31]

Pro velmi malé aplikace (rodinné domky) lze využít PC s kartou pro analogové vstupy
(až 4 vstupy).

Digitální záznam

Pokud máme k dispozici digitální (nebo již
digitalizovaný)  signál,  stačí  nám  již  obyčejné
PC  (s  dostatečným  hardwarem)  a k  tomu
vhodný  software.  Existují  i speciální  zařízení
pro  záznam digitálního signálu,  ale ta fungují
nejčastěji  na  bázi  PC  s vhodnou  softwarovou
výbavou  a zjednodušeným  uživatelským
rozhraním.[31]

O softwaru si řekneme více v kapitole 5.
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Obr. 29: DVR analog, zdroj:www.dallmeier-
electronic.com

Obr. 28: Enkodér 1 vstup,
zdroj:www.dallmeier-
electronic.com

Obr. 30: IP based DVR,
zdroj:www.dallmeier-electronic.com



 5  PRÁCE S INFORMACEMI V OBLASTI BEZPE ČNOSTNÍCH
SYSTÉMŮ

 5.1  ROZHRANÍ RS485 A RS422
Pro komunikaci mezi jednotlivými prvky bezpečnostních systémů se nejčastěji využívá

komunikace pomocí sériového rozhraní RS 422, nebo častěji 485.

U  těchto  rozhraní  se
používá  pro  každý  signál
jeden  twisted  pair  vedení.
z elektrického  hlediska
mluvíme  tzv.  Differential
balanced line. Stručně řečeno
- logická „1“ je pro zápornou
a „0“ pro kladnou diferenci.

Délka vedení  dosahovat  až  4000 stop  (cca 1200 metrů)  a rychlost  do  35MBit/s.  Na
maximální vzdálenost je rychlost 100kbit/s.

RS 422 je však určena pro point-to-point  komunikaci  s úrovní  napětí  od -6  do +6V.
Používá dva oddělené Tx+, Tx-, Rx+, Rx- (Full Duplex) vodiče a data mohou být přenášena
v obou směrech současně. v konfiguraci Master/Slave je možné na jednu linku připojit 1 x
Master a 10 x Slave jednotek.

RS 485 (EIA-485)  se používá pro multipoint
komunikaci s úrovní napětí od -5 do +5V.. Většina
RS  485  systémů  používá  jeden  twisted  pair
Tx+/Rx+,  Tx-/Rx-  (Half  Duplex)  a Master/Slave
architekturu,  kde  má  každá  slave  jednotka  svojí
unikátní  adresu  a odpovídá  pouze  na  jí  určené
pakety. v této konfiguraci lze na linku připojit 1 x
Master  a 32  x  Slave  jednotek.  Pokud  ovšem
použijeme dva páry můžeme komunikovat  point-
to-point  Full  Duplex.  To  je  výhodné  zejména
u rozsáhlých sítí s kombinovanou architekturou.[33],[34]

Většina aplikací bezpečnostních systémů využívá rozhraní RS485 po jednom páru (Half
Duplex). Je to výhodné, protože nám v praxi umožňuje připojit až 32 zařízení na jednu linku
kilometr dlouhou. Díky tomu jsme schopni napojit například celý systém EPS i v poměrně
rozlehlé budově na jedinou linku. Další výhodou architektury smyčky je, že pokud ztratíme
komunikaci  s částí  zařízení  na  lince,  můžeme  to  zkusit  z druhé  strany.  Tím  dokážeme
poměrně  přesně  lokalizovat  chybu (pokud je vadný prvek,  tak přesně,  pokud je chyba na
vedení, tak alespoň úsek).

 5.2  PŘEVODNÍKY PRO RS485

V prostorách,  kde je již  instalována strukturovaná datová síť  lze použít zařízení  IAP
(Industrial  Communication  Platform),  které  umožňuje  vytvářet  virtuální  sériové  linky po
ethernetové  síti  zapouzdřením  sériových  dat  do  paketů  TCP/UDP.  Nemusí  se  jednat
o obyčejný převodník, ale o tzv. konzolový server, který nám nabídne další funkce, jako je:
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Obr. 31: Differential balanced line, zdroj:cs.wikipedia.org

Obr. 32: Twisted Pair DM quad,
zdroj:www.softelectro.ru



• Telnet, nebo webové rozhraní,

• Zabezpečená  správa  (autentifikace
uživatele),

• Záznamy historie,

•E-mailová notifikace

Existují  i převodníky  pro  Ethernet
na RS485. Výhoda spočívá v tom, že po
UTP kabelu s využitím všech párů  pro
point-to-point  komunikaci
prostřednictvím RS485 (4 a 4 dráty jako

jeden twisted pair) můžeme komunikovat až na vzdálenost 1000m.[35]

Pro konfiguraci pomocí PC je většina ústředen vybavena porty RS232, nevýhodou je, že
je  nutné  ústřednu  fyzicky  otevřít.  Naproti  tomu jednoduchý  převodník  RS485/USB nám
umožní připojit se notebookem kdekoli z linky. 

 5.3  SYSTÉMY EPS
Převážná  většina  systémů  EPS

využívá  ke  komunikaci  právě
rozhraní  RS485  v konfiguraci
Master/Slave.  Na  jednu  smyčku
v ústředně se připojí až 32 čidel. 485
adresace  nám  zajišťuje,  že  známe
i přesnou  polohu  komunikujícího
čidla  (samozřejmě  za  předpokladu,
že  je  prvek  správně  zakreslen
v plánech).

Systémy  EPS  nebývají  co  do
komunikace  a zaznamenávaných
informací  nijak  složité.  Stačí  nám
totiž vědět jen kde a co se děje, tzn.
zaznamenávat  jen  dva  stavy  –
poplach  a ztráta  komunikace  (lepší
ústředny testují smyčku z obou stran
a rozlišují zkrat/přerušení linky).

Samotný  záznam  v ústředně  je
také  velice  jednoduchý.  Jedná  se
o prostý textový záznam (log), který
obsahuje  typ  události
(poplach/chyba),  adresu  čidla
a lokaci  (pokud  je  v ústředně
přiřazena  adrese  čidla).  Stačí  nám
tedy  paměť  flash  pro  operační
systém  mikroprocesorem  řízené
ústředny a pro záznam logů. Většina
ústředen umožňuje přímé připojení tiskárny událostí.
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Obr. 35: Zapojení systému EPS,
zdroj:www.adiglobal.cz

Obr. 34: Převodník
RS485/USB,zdroj:ww
w.papouch.com

Obr. 33: Převodník
RS485/Ethernet,z
droj:www.metela
nd.eu



Pro další zařízení, ať vstupní, nebo výstupní se používají I/O moduly (pokud pro ně nemá
ústředna  přímé  vstupy/výstupy).  Tyto  moduly  jsou  relé  ovládaná pomocí  rozhraní
RS422/RS485. Mohou mít i rozšiřující  funkci (na jeden vstup/výstup ústředny lze připojit
více zařízení – tzv. expandéry). 

V instalacích s použitím většího počtu ústředen bývají tyto ústředny navzájem propojeny.
Komunikace probíhá opět  pomocí  rozhraní  RS422/RS485. Lze využít  architektury kruhu
(jedna ústředna je Master a ostatní Slave), což nám může způsobit jisté zpoždění signálu (v
opravdu velkých instalacích až jednotky sekund), nebo při menším počtu ústředen i point-to-
point.

U velkých instalací  pro přehlednost  používají  tzv.  grafické nástavby (nadstavby),  kde
jsou na PC  zobrazovány půdorysy objektů s prvky EPS. Je obvyklé, že kompletní správa
systému  EPS  je  prováděna  z PC  a ovládací  panel  ústředny  funguje  pouze  jako  záložní
možnost  ovládání.  k propojení  ústředen  s PC  můžeme  použít  celou  řadu  převodníků
RS485/Ethernet,  USB,  RS232.  Většina  ústředen  má tento  převodní  integrovaný,  nebo  je
možné dokupit rozšiřující kartu.[35]

Existují ještě další doplňková zařízení, jako GSM moduly, které umožňují zasílat hlášení
prostřednictvím SMS zpráv.

Nadstavbovým grafickým aplikacím se budu věnovat v kapitole integrace systémů.

Co se týká bezpečnosti, ústředny EPS zpravidla vyžadují autentizaci pouze pro přístupy
vyšších úrovní (technik, správce).

 5.4  SYSTÉMY EZS
Pro systémy EZS platí to, co pro EPS, ale je tu ještě něco navíc.

Instalace  bývají  složitější.  Zatím  co  požární  signalizaci  v místnosti  vyřešíme  jením
čidlem,  zabezpečení té samé místnosti  může obsahovat  x  prvků.  v zabezpečené místnosti
v přízemí domu je obvyklé dát  magnet  na dveře a okna,  prostorové čidlo  PIR,  akustický
detektor tříštění skla, případně tísňový hlásič. To je pět prvků a mohou být i další, ale jedná se
o jednoduchá zařízení s digitálním výstupem (klid = 0, pohyb = 1). Pokud bychom připojovali
jednotlivé  prvky přímo na sběrnici  RS485,  potřebovala by ústředna příliš  mnoho vstupů.
z úsporných  důvodů  se  proto  tzv.  koncentrátory.  Přímo  na  sběrnici  ústředny  RS485
připojujeme pouze ovládací  klávesnice,  koncentrátory, expandéry a případné komunikační
moduly (RF, GSM). 

 5.4.1  Koncentrátor
Koncentrátor  je  zařízení  s několika  vstupy

a výstupy  na  které  jsou  zapojeny  jednotlivé
koncové  prvky  EZS.  Koncentrátor  sám  nemá
žádné vyhodnocovací obvody, slouží pouze jako
prostředník v komunikaci ústředny s koncovými
prvky.  s ústřednou  komunikuje  po  sběrnici
RS485.

Vstupy  koncentrátoru  jsou  překvapivě
analogové. Výstupy jednotlivých prvků jsou sice
digitální,  ale  z důvodu  detekce  sabotáže  se
používají tzv. vyvážené smyčky - pomocí dvou hodnot odporu se přenáší stavy detektoru.
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Obr. 36: Vyvážená smyčka,
zdroj:www.jablotron.cz



Klidový stav  je  dán  základní  hodnotou  odporu,  aktivace  jeho  změnou  na  hodnotu  jinou
(tradičně dvojnásobnou). Zkrat nebo rozpojení smyčky je bráno jako sabotáž smyčky nebo
otevření krytu detektoru.

Zapojení vyvážených smyček je celá řada. Pokud použijeme napěťový dělič s hodnotami
rezistorů  1kΩ  zapojený na rozpínací  kontakt  detektoru,  pak v klidu bude odpor 1kΩ.  Při
aktivaci detektoru se odpor zvýší na 2kΩ. Jakákoli jiná hodnota odporu (s určitou tolerancí –
obvykle 10-20% jmenovité hodnoty odporu)  je považována za sabotáž  a vyhlásí  poplach.
Vynechání detektoru bez vyvolání poplachu je tak mnohem obtížnější a narušitel musí znát
hodnoty rezistorů použitých k vyvážení.[36]

 5.4.2  Ústředna EZS
Zatímco všechny senzory systému EPS jsou aktivní stále v režimu 24x7, u EZS je to

poněkud složitější – musíme systém rozčlenit na různé skupiny prvků (zóny).

Programování ústředny EPS je jednoduché . Je vyhlášen poplach z čidla – signalizuj +
sepni  některé  výstupy  (spuštění  požární  vzduchotechniky,  odemčení  nouzových  východů
atd.). To zvládne velice jednoduché zařízení. Naproti tomu, ústředna EZS je zařízení o něco
sofistikovanější.

Dalším markantním rozdílem je, že s ústřednou EPS pracuje jeden člověk, nebo skupina
lidí  jako jeden uživatel,  který nemusí  být  nikde v systému definován.  Se systémem EZS
pracují všechny, osoby, které mají přístup do zabezpečených oblastí (což jsou i stovky osob na
jednu ústřednu).  

Nastavení v takové ústředně je celá řada. Od konfigurace jednotlivých vstupů a výstupů
až po programování přístupů pro jednotlivé osoby.

Je  třeba  nastavit  a uložit  do  paměti  jednotlivé  senzory,  vytvořit  pro  ně  skupiny  (po
logických celcích např. Místnostech) a uložit jednotlivé uživatele (definovat práva na senzory
a úroveň přístupu do systému). Každý uživatel má práva na používání ovládacích klávesnic,
kde zadá kód a zastřežuje/odstřežuje přidělení skupiny (grupy).

Je tedy zřejmé, že ústředna musí mít v paměti uloženu databázi s nastavením jednotlivých
prvků  a databázi  osob  s přístupovými  kódy  a právy  na  prvky.  Pro  přístup  se  z pravidla
používají jednoduché PIN kódy. Navíc se stejně jako u EPS zaznamenávají události (nejen
poplachy, ale například i odstřežení a zastřežení grup).

Nejčastější  zapojení  systému  je  tedy  několik  koncentrátorů  na  lince  ústředny
komunikující  po  RS485  a na  nich  hvězdicově  připojené  koncové  prvky  do  analogových
vstupů/výstupů.

U velkých instalací s použitím více ústředen je obvyklé, že se každá ústředna stará o svou
část a má vlastní  databázi  osob. Pokud chceme jednotlivé ústředny integrovat  do jednoho
systému, máme v zásadě dvě možnosti.

• Vybavit každou ústřednu komunikačním modulem TCP/IP – tato metoda má výhodu
v tom, že můžeme ke každé ústředně  přistupovat zvlášť  a plně  ji  konfigurovat. Ve
stejné věci spočívá i její nevýhoda. Máme sice jeden software, ale ke každé ústředně
se připojujeme zvlášť přes IP modul.

• Připojit ústředny na sběrnici a pomocí převodníku RS485/Ethernet přenášet data do
cílového zařízení (PC s grafickou nadstavbou) – tento způsob nám zajistí zobrazování
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poplachů  a událostí  ze všech připojených ústředen, ale jsme odkázáni  na možnosti
našeho integračního softwaru, který má obvykle omezení daná neznalostí výrobce SW
vnitřních komunikačních protokolů ústředen EZS.

Optimální  možnost  je  použít  grafickou  nástavbu,  která  umožňuje  plnou  konfiguraci
ústředny. v dnešní době  již existují  systémy, které umožní nejen monitorovat události,  ale
i modifikovat  databázi  ústředny a její  konfiguraci.  Pokud to náš systém neumožňuje, stále
máme možnost pro některá nastavení použít komunikační moduly.[37]

Nadstavbovým grafickým aplikacím se budu věnovat v kapitole integrace systémů.

 5.5  SYSTÉMY ACS
Oba dva předchozí systémy mají jedno společné. Kromě svých komponent, přenosové

sítě a ústředny nic dalšího ke své činnosti nepotřebují. Jejich primární funkcí je signalizace.

S přístupovými systémy je to o něco složitější.  Jejich primární funkce je autorizace osob
na základě určitých znaků. a tomu musí odpovídat i komunikace, zpracování a vyhodnocování
dat. Jak zde již bylo řečeno, identifikace osob probíhá na základě různých znaků. Při návrhu
systému musíme vždy vycházet z požadavků provozu. Musíme brát v úvahu zejména:

• Cenu instalace a provozní náklady

• Rychlost identifikace (u dveří s 2000 průchody denně je i několik sekund příliš dlouhá
doba)

• Bezpečnost systému

Konečná  verze  systému  je  zpravidla  kompromisem  mezi  těmito  požadavky.  Existují
instalace, kde cena nehraje roli a přístup má pouze několik osob, takže zde není nárok na
vysokou  rychlost  identifikace  (výzkumné  ústavy,  místnosti  pro  uchovávání  informací
s vyšším stupněm utajení, a z běžných podmínek třeba místnosti s bankovními servery). Zde
zbývá pouze bezpečnost. Potom vznikají  kombinované systémy – karta/oční duhovka/hlas
apod.

V běžných podmínkách, kdy jsme limitováni cenou nám stačí jeden stupeň autentizace.
Potřebujeme levné čtecí zařízení a levné médium při zachování určitého stupně bezpečnosti
Zpravidla potřebujeme i vysokou rychlost autentizace.

V podmínkách školy biometrické údaje nepřichází v úvahu z několika důvodů.

• Shromažďování dalších osobních údajů

• Pomalé

• Drahé

První bod platí u všech systémů, druhé dva se střídají. Navíc používání biometriky u dětí
je velmi náročné vzhledem k nutnosti časté aktualizace údajů.

Jako ideální se jeví  systém používající jako identifikační médium bezkontaktní čipové
karty. Karty je možné potisknout a používat jako papírovou legitimaci, lze je použít např. Do
knihovny, nebo pro výdej obědů. Jsou levné, snadno nahraditelné a mechanicky odolné.

Různých  typů  karet  a komunikace  je  opět  celá  řada.  k nejpoužívanějším  patří  karty
formátu Wiegand, iClass a v poslední době Mifare.
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 5.5.1  Rozhraní Wiegand
Jedná se původně  o jednoduchý komunikační  protokol  používající  dva datové vodiče

a zem. Datové vodiče se většinou nazývají Data 0 a Data 1. Datové vodiče jsou v klidu drženy
na  úrovni  log.  1.  v případě  komunikace  je  odpovídající  vodič  stažen  do  úrovně  log.  0.
Napěťové úrovně jsou 5V.

Protokol je u klasických karet 26 bitový (Wiegand 26), kde 1.bit je paritní pro 1. část
zprávy (12bitů). Následuje 8 bitů tzv. Facility code (unikátní kód budovy ve které je karta
užívána), 16 bitů dat a poslední paritní bit pro druhých šestnáct bitů.[38],[39]

Je tedy patrné, že Wiegand je jak komunikační protokol, tak i formát uložení dat na RFID
kartě. Výhoda spočívá zejména ve snadném neprocesorovém zpracování dat, které zvládne
několik logických hradel.[39]
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Obr. 37: Protokol Wiegand, zdroj:www.dhservis.cz



 5.5.2  RFID podle ISO/IEC 14443

RFID karty vyráběné podle ISO 14443. Pracující na frekvenci 13.56 MHz, poskytující
vysokorychlostní  a spolehlivou  komunikaci.  RFID  tag obsahuje  unikátní  96-bitové
identifikační číslo (UIN), které je výrobcům centrálně přiděleno.[40]

Komunikace  mezi  čtečkou  a RFID  čipem  karty  využívá  princip  ASK100%.  Jsou
definovány sekvence:

sekvence X - po čase 64/kmitočet pole nastává „pauza“
sekvence Y- po celou dobu trvání bitu (128/kmitočet pole) nepřijde žádná modulace
sekvence z - na začátku trvání bitu přijde „pauza“

A tyto  stavy jsou následně  využity k zakódování  informace.  To se děje  následujícím
způsobem:

Logická „1“ - sekvence X 
Logická „0“ - sekvence Y, pokud je více „0“ za sebou, vkládá se mezi ně sekvence 

Z. Pokud je počáteční bit „0“ je pro něj každou bezprostředně 
následující „0“ použita sekvence Z

Začátek - sekvence z 
Konec - Logická „0“ a po ní sekvence Y
Žádná informace - Nejméně dvě sekvence Y

Datový  tok  při  inicializaci
a antikolizi je fc/128 (~10kbit/s).

Pro komunikaci mezi RFID čipem
karty  a čtečkou  se  používá  kmitočet
fc/16  (~847  kHz)  a kódováni
Manchester. 

Používá se zátěžová modulace, kdy
karta odebírá větší nebo menší množství
energie  z elektromagnetického  pole
čtečky. Sekvence jsou definovány takto:

Sekvence D -  k modulaci dochází v 1.
polovině trvání bitu
Sekvence E -  k modulaci dochází v 2.
polovině trvání bitu
Sekvence D -  k modulaci nedochází
vůbec

Potom  je  informace  kódována
následovně:

Logická „1“ - sekvence D
Logická „0“ - sekvence E
Začátek - sekvence D
Konec - sekvence F
Žádná informace - nic[41]
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Obr. 38: Tzv. "Pauza" dle ISO/IEC 14443-2,
zdroj:ISO/IEC 14443-2



 5.5.3  Šifrování komunikace čip - čtečka (PICC – PCD)

Jelikož  jsou  RFID  tagy  bezkontaktní,  se  správným  hardwarem  není  problém  kartu
„přečíst“  i na vzdálenost několika metrů  a terminál  až na desítky metrů.  Proto se používá
vytváření bezpečných komunikačních kanálů výzva-odpověď a šifrování dat. Jsou zde ovšem
omezení  jak  výkonnostní,  tak i kapacitní.  RFID čip  nemůže mít  příliš  výkonný procesor
a nemá ani dostatečnou paměť k uložení silných šifrovacích klíčů.

Dříve se výrobci spoléhali zejména na nepublikované algoritmy s krátkou délkou klíče
např. karty MIFARE Classic s algoritmem CRYPTO1 a 48-bitovým klíčem. Zlomovým se stal
okamžik, kdy byl tento algoritmus prolomen (rok 2008).[42]

Dnes se standardně používá šifra AES (Advanced Encryption Standard) – symetrická
bloková šifra se 128, 196, nebo 256-bitovým klíčem, která je pod tímto názvem schválena
americkým  úřadem  pro  standardizaci  NIST.  Specialitou  byly  testy na  platformách
s redukovanými možnostmi.[43]

 5.5.4  Řídící prvky

Nyní máme data v paměti čtečky RFID, která je z pravidla neumí zpracovat. Data se musí
od čtecí hlavy dostat do řídící jednotky, která ovládá výstupní relé a v případě on-line, nebo
hybridního systému komunikuje s řídícím počítačem.

Možností  komunikace  čtecí  hlavy s řídicí  jednotkou je  několik.  Obvykle  se  používá
rozhraní Wiegand – pro karty a zařízení Wiegand (ovšem nejen pro ně,  některé čtečky ho
využívají i pro jiné typy karet). Pro ostatní se nabízí RS232, RS422, nebo RS485. v poslední
době se objevují zařízení komunikující se čtečkou po TCT/IP.

Pokud budeme uvažovat hybridní systém (kombinace on-line a off-line systémů), dílčí
řídící  jednotky sice dokáží  vyhodnocovat  přístupová práva,  ale čas od času musí  odeslat
události a aktualizovat databázi přístupových práv. Proto musí komunikovat s centrální řídící
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Obr. 39: Řídicí software ACS – K4, zdroj: ÚVN Praha



jednotkou, což bývá typicky počítač PC. Zde je již komunikace po TCP/IP mnohem častější,
ale  nemusí  být  vždy  výhodná  vzhledem  k nutnosti  překonávat  velké  vzdálenosti.  Proto
některé systémy používají rozhraní RS485.

Řídících  softwarů  je  opět  celá  řada.  Každý  druhý  výrobce  technologií  má  vlastní
program. Ovšem mají jedno společné – databázi osob, přístupových bodů a událostí. Co se
týká databáze, v dnešní době to bývá SQL (pro menší instalace nám stačí i MS SQL Server
s licencí  Express,  která  je  zdarma,  ovšem  je  limitována  co  do  velikosti),  nebo  Oracle.
Některým aplikacím je to jedno a dají nám vybrat. Bývá též obvyklé, že řídící aplikace běží
jako server a systém je možné spravovat z klientských stanic. To je výhodné zejména tam, kde
se na správě systému podílí větší množství osob. 

Některé integrační nadstavby umožňují přímé ovládání přístupového systému. Nemusíme
tedy integrovat řídící software do nadstavby, ale využít modulu ACS přímo v nadstavbě. Tím
zpravidla ušetříme nemalé prostředky za licence.

 5.6  SYSTÉMY CCTV

V této  práci  není  prostor  pro  historické  technologie.  Budu  se  zabývat  pouze  dnes
používanými systémy ukládání a zpracování dat – tedy pouze daty v digitální podobě. 

Přenos dat v systémech CCTV je relativně jednoduchá záležitost. Analogový signál buď
digitalizujeme  rovnou  a posíláme  po  strukturované  datové  síti  pomocí  TCP/IP,  nebo
přenášíme v analogové podobě po koaxiálních kabelech a digitalizujeme v enkodérech, nebo
DVR systémech.

Při  digitalizaci  je  obraz  převáděn zpravidla  do  formátu  MPEG4,  nebo MJPEG nebo
h.264. Použití této komprese má velkou výhodu v tom, že se do velmi malého datového toku
dá  zakódovat  velmi  kvalitní  obraz.  Má  to  ovšem  jednu  nevýhodu  a tou  je  hardwarová
náročnost.[44]

Signál z digitálních kamer přenášíme do koncového zařízení po strukturované datové síti
bez nutnosti jakýchkoli úprav, protože je kódován už v kameře.

Pro CCTV sítě s malým počtem kamer zpravidla nepotřebujeme speciální software, ale
vystačíme s tím, co nám dá výrobce kamery. Pokud používáme jednotku DVR, odpadá nám
problém softwaru úplně. Pro CCTV síť s větším počtem kamer ovšem potřebujeme speciální
software.

Dohledové systémy

Dohledových systémů  je opět  celá řada. Rozebírat jejich výhody a nevýhody je zcela
zbytečné.  Zaměříme  se  na  společné  rysy  a základní  požadované  funkce.  Čtyři  základní
požadavky na systém jsou:

• Flexibilita (otevřená architektura) – možnost připojení jakéhokoli hardware

• Přizpůsobitelnost  –  možnost  vytvářet  dohledové profily,  logickou strukturu  kamer,
apod.

• User Friendly – systém musí být uživatelsky příjemný

• „Blbuvzdornost“ – možnost přihlašování s různými právy a nastaveními

•
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Co musí dohledový software CCTV umět nejlépe vysvětlím na příkladu.

Máme kamerový systém na základní škole (půdorys do „L“, 3 patra, 40 tříd, 2 tělocvičny,
jídelna, šatny). Na budově školy je 6 venkovních kamer, na chodbách je dohromady 9 kamer,
v každém patře 3. Na dvou schodištích je v každém patře kamera (tedy 6ks). v tělocvičnách
a v jídelně je po kameře.

Máme  tedy  celkem  24
kamer, z toho 6 venkovních, 9
pro  dlouhou  vzdálenost  a 9
pro  snímání  širokého
prostoru. Máme tedy 3 různé
typy  kamer  –  systém  nám
musí  umožnit  tyto  kamery
připojit.

Navíc v tělocvičnách není
vhodné  pořizovat  záznam
během  výuky.  Kamera  tedy
poběží,  ale  záznam  se  bude
pořizovat jen v době od 15:00
do 8:00 – dvě kamery fungují
v jiném časovém režimu.

Videosignál  je  přenášen
po  strukturované  datové  síti
do serverovny, kde je záznam
ukládán  na  diskové  pole
v režimu časové smyčky nastavené na 7 dní. Dále je živé video sledováno na vrátnici, ovšem
přístup k němu má i ředitel  a učitel  informatiky.  Vrátný smí video pouze sledovat,  ale ne
prohlížet záznam. Učitel informatiky smí záznam prohlížet, ale nesmí ho exportovat.

Z toho vyplývá, že systém musí mít různé úrovně přístupu a záznam musí být na pevném
disku uložen tak, aby nešel jednoduše kopírovat a přehrát. Záznam je třeba exportovat do
běžného formátu za použití námi zvolených kodeků.

Pro  obsluhu  (vrátný)  je
třeba  vytvořit  tzv.  „layouty“,
logické  celky  kamer
v přednastavených
seskupeních,  které  lze
jednoduše přepínat  (venkovní
kamery,  chodby,  schodiště,
atd.).

Většina  profesionálních
systémů  umožňuje  i vkládání
půdorysů budovy s označením
kamer, případně i úhlu záběru.

Toto  jsou  jen  základní
funkce,  které  mají  v podstatě
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Obr. 41: Úhel záběru kamery (Omnicast),
zdroj:www.genetec.com

Obr. 40: Dohledový systém CCTV – Omnicast,
zdroj:www.king-ict.hr



všechny  nabízené  systémy.  Využití  funkcí  kamery  (ovládání  PTZ,  digitální  zoom)  jsou
naprostou samozřejmostí.

Z  dalších  funkcí  bych  zmínil  zejména  detekci  pohybu (a  na  ní  navazující  akce).
v některých případech detekci provádí již kamera, ale většinou je to záležitost softwarová.
s tím úzce souvisí  funkce aktivních zón (detekce jen v části  snímaného obrazu)  a detekce
odložených, či naopak zmizelých předmětů.

Novější systémy umožňují i použití webových klientů a e-mailovou notifikaci v případě
nastavené události (pohyb v zóně, porucha zařízení, atd.).

Jelikož  jsou  systémy  CCTV brány  jako  doplňkové  k ACS  a EZS,  nabízí  se  široké
možnosti integrace jednotlivých technologií.

 5.7  GRAFICKÉ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY
Grafické nadstavbové systémy jsou určeny nejen pro monitorování, ale v poslední době

i pro ovládání systémů EPS, EZS, ACS a CCTV. Integrovaný systém nám umožňuje sledovat
a ovládat stavy připojených zařízení z centrálního pracoviště.

Jednotlivé systémy spolu spolupracují (nebo by mely). Například při požárním poplachu
z EPS dojde k odblokování evakuačních východů, které jsou ovládány řídící jednotkou ACS,
nebo se autorizuji přístupovou kartou ACS a pak zadávám ještě PIN do EZS, protože jsou to
dva oddělené systémy.
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Obr. 42: Integrační systém SBI, , zdroj: ÚVN Praha



Řešením je integrovat všechny technologie do jednoho systému. Ten mi umožní v jednom
půdorysu budovy vizualizovat (ve vrstvách, které můžu libovolně zobrazovat a skrývat) prvky
všech bezpečnostních systémů, což je velmi pohodlné z hlediska obsluhy.

Další  výhodou je udržování jen jednoho serveru a hlavně  jedné databáze. Při  využití
architektury  klient/server  jsou  zde  minimální  hardwarové  nároky  na  klientské  stanice.
Moderní systémy 

Samotné  připojení  grafického  nadstavbového  systému  je  zpravidla  po  lokální  síti
prostřednictvím TCP/IP.

Základem takového programu je  databáze,  která  udržuje všechny tabulky a číselníky
potřebné pro provoz programu. v dnešní době se používá zpravidla MS SQL a Oracle. MS
SQL Server Express je zdarma, ovšem databáze je limitována maximální velikostí 4GB. To
ovšem pro menší  a většinu středních aplikací stačí  (pokud nebudeme do tabulek databáze
ukládat například kamerové záznamy).
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 6  NÁVRH ŘEŠENÍ INTEGROVANÉHO BEZPE ČNOSTNÍHO
SYSTÉMU PRO BUDOVU ŠKOLY

V této části práce bych rád navrhl možnost řešení integrovaného bezpečnostního systému
pro budovu školy. Budu vycházet zejména z požadavku na nízkou cenu systému při zachování
funkčnosti. Jako model použiji reálnou školní budovu, jejíž výkres je v příloze č.1 – Návrh
bezpečnostního systému.

Všechny komponenty jsou napájeny ze zálohovaných zdrojů 230V, slaboproudé 12V SS
(ve výkresu označeno červenou barvou).

 6.1  SYSTÉM EPS
Jak už zde bylo několikrát zmíněno, systém EPS slouží k požární signalizaci. v návrhu

použijeme  standardní  optické  detektory  kouře  a požární  ústředny  se  dvěma  smyčkami
komunikující  se snímači  po rozhraní  RS485.  Ústředna je připojená na grafickou centrálu
přímo stejným způsobem. v případě požárního zabezpečení nám předpisy (z pochopitelných
důvodů) nedovolují využít strukturované datové sítě.

Do  každé  místnosti  (kromě  sprch  a WC)  umístíme  jeden  hlásič  kouře.  Na  chodby
rozmístíme hlásiče v pravidelných intervalech po deseti metrech. Hlásiče jsou umístěny na
stropě, vždy v nejvyšším bodě tak, aby k nim měl případný kouř volnou cestu.

Tlačítkové hlásiče s bezpečnostním sklíčkem jsou umístěny u únikových cest z budovy,
u východů z místností, kde je pravděpodobné, že se tam bude zdržovat velké množství lidí
(posluchárny  o výměře  kolem  100m2).  v dlouhých  chodbách  vždy  tři  v pravidelných
rozestupech. Tísňová tlačítka, stejně jako nouzové východy a únikové cesty je nutné viditelně
označit.

Dále  je  zde  vytvořena  vazba  na  systém  ACS.  v případě  požárního  poplachu  dojde
k odblokování elektrických zámků na únikových východech (vstupy do budovy). To je možné
provést i manuálně rozbitím sklíčka požárního hlásiče umístěného u únikového východu.

Kabeláž  bude  realizována   kabelem  FI-JXFE  1x2x0,8  – bezhalogenový  s požární
odolností.

Ve výkresu jsou všechny prvky EPS označeny zelenou barvou.

 6.2  SYSTÉM EZS

Systém elektronické zabezpečovací signalizace budeme realizovat třemi typy hlásičů:

• Magnetické kontakty – zajištění oken a dveří

• Duální detektory pohybu – zajištění vnitřních prostor místností

• Akustické detektory tříštění skla

Jelikož se jedná o přízemí, je vhodné vybavit magnetickými kontakty kromě dveří i okna.
Vzhledem k počtu oken stačí  zapojit  všechny okenní kontakty v rámci jedné místnosti  na
jeden vstup koncentrátoru. Tím ušetříme několik koncentrátorů při zachování poměrně vysoké
přesnosti lokalizace.

Detektory pohybu použijeme duální. Jejich cena není o mnoho vyšší, než u klasických
IR,  ale  spolehlivost  je  výrazně  lepší.  Přestože se jedná o detektory PIR/MW, označuji  je
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v plánu jako PIR. Toto označení je už tak zažité, že se přejímá pro všechny detektory pohybu
využívající podobnou technologii.

Akustické detektory tříštění skla jsou v podstatě  pouze doplňkovým systémem, záleží
zejména na provedení oken. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu s prosklenou stěnou,
rozhodl jsem se akustické detektory nasadit spíše kvůli vandalizmu, než z důvodu objektové
bezpečnosti.

Klávesnice pro ovládání systému jsou zde spíše doplňkové. Počítá se spíše s centrálním
ovládáním přes grafickou centrálu a časové programy. Klávesnice jsou umístěny u vchodů do
budovy.

Jako koncentrátory jsou použity klasické osmizónové RIO (běžný koncentrátor za nízkou
cenu) napojené na sběrnici RS485 ústředny.

Pro 12 koncentrátorů  nám stačí  jednoduchá ústředna EZS s možností  připojení  jedné
smyčky po RS485 (32 zařízení) a je schopna rozdělit jednotlivé prvky (pro ústřednu se jedná
o vstupy z koncentrátoru)  do čtyř  skupin po osmi  podskupinách (32  grup).  To nám dává
možnost zastřežit každou místnost zvlášť. Díky tomu je možné každému uživateli nastavit
libovolnou kombinaci místností, do kterých má přístup. Ústředna modul pro komunikaci po
ethernetu a je přes technologický  switch připojena do lokální sítě školy. Veškerá data jsou
dostupná na grafické centrále.

Je  zde  vytvořena  vazba  na  systém  ACS,  která  nám  umožní  příkazem  z klávesnice
odblokovat zámky na dveřích ovládaných čtečkami.

Pro rozhraní RS485 jsou použity kabely J-Y(st)Y 2x2x0,8. Pro Ethernet použijeme UTP
cat.5e.

Pozn.:  Některé  firmy  zapojují  všechny  detektory  v místnosti  na  jeden  vstup
koncentrátoru. Tím se sice sníží počet koncentrátorů, ale při vyvolání poplachu nelze určit,
jaký prvek smyčky ho vyvolal.  Navíc je pak prakticky nemožné smyčku správně  vyvážit.
Potencionálnímu narušiteli tak kvůli pár ušetřeným tisícikorunám otevíráme cestu dovnitř.

Ve výkresu jsou všechny prvky EZS označeny modrou barvou.

 6.3  SYSTÉM ACS
Vzhledem k tomu, že pro tuto aplikaci bude potřeba větší množství přístupových karet,

vysoká  rychlost  čtení  (zejména  v době  těsně  před  začátkem  vyučování)  a nároky  na
zabezpečení karet nejsou nijak vysoké, zvolil jsem karty formátu Wiegand 26. Tyto karty jsou
poměrně  levné, trvanlivé a lze je opatřit potiskem, nebo polepkou. Není problém je použít
i pro jiné aplikace, jako je např. systém výdeje obědů.

Jak vyplývá z předchozího odstavce, čtečka bude s přístupovou kartou komunikovat po
rozhraní Wiegand. Se svou řídící jednotkou bude čtečka komunikovat po rozhraní RS485.

Zvolená řídící jednotka umí sice ovládat pouze dvě  čtečky (v aplikaci čtečka-čtečka),
nebo jednu čtečku a odchodové tlačítko, což je náš případ. Na trhu jsou sice řídící jednotky,
které umožňují připojení až 32 čteček, ale v případě poruchy ŘJ bychom přišli o celý systém.
Pokud se porouchá ŘJ v naší aplikaci, přijdeme o jednu čtečku bez narušení chodu ostatních.

Řídící  jednotky  jsou  připojeny  rozhraním  RS485  do  koncentrátoru  ACS.  Zvolený
koncentrátor je průmyslové PC se systémem Linux, který v případě  ztráty komunikace se
serverem  ACS  (v  našem  případě  grafickou  centrálou)  plně  přebírá  řízení  systému
a shromažďuje  události  systému,  které  po  obnovení  komunikace  předá  serveru  ACS.
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Komunikace  se  serverem  probíhá  po  TCP/IP,  proto  je  koncentrátor  zapojen  přes
technologický switch do lokální datové sítě.

Pro rozhraní RS485 jsou použity kabely J-Y(st)Y 2x2x0,8. Pro Ethernet použijeme UTP
cat.5e.

Ve výkresu jsou všechny prvky ACS označeny okrovou barvou.

 6.4  SYSTÉM CCTV
Pro kamerový systém zvolíme 3MPix IP kamery s režimem den/noc (led infrapřísvit).

Tyto  kamery  jsou  schopné  snímat  video  v rozlišení  1280x960  při  25  FPS  (snímcích  za
sekundu). 

Využijeme  možnost  napájení  PoE.  Díky  tomu  nám  stačí  připojit  kamery  do
technologického switche kabelem UTP cat.5e bez nutnosti instalace napájecích kabelů.

Pro  venkovní  kamery  je  třeba  vybrat  vhodné  kryty.  Zvolíme  tedy  variantu  DOME
antivandalských krytů.

Ve  výkresu  jsou  všechny  prvky  CCTV označeny  fialovou  barvou.  Fialově  jsou  též
označeny technologické switche a grafická centrála, protože slouží především systému CCTV.
Ostatní systémy mohou být ovládány z klavesnic, nebo ústředen.

 6.5   PŘENOS DAT
Pro přenos dat mezi prvky využijeme rozhraní RS485. Pro přenos signálu kamer a dat pro

grafickou  centrálu  aplikace  počítá  s instalací  dvou  technologických  switchů.  Jedná  se
o standardní  TCP/IP  zařízení,  výběr  je  vhodné  přizpůsobit  stávající  technologii  použité
v budově, ale není to nezbytně nutné. Jeden je umístěn do technické místnosti (místnost A21),
kde  jsou  v rackové  skříni  instalovány  další  technologie,  druhý  je  v místnosti  obsluhy
(místnost A40). Tento switch je připojen do datové sítě školy. v datové síti se vytvoří virtuální
síť, kterou budou využívat pouze bezpečnostní technologie.

 6.6  GRAFICKÁ CENTRÁLA
PC s integračním softwarem,  který  nám umožní  centrálně  spravovat  všechny použité

technologie je umístěno v místnosti A40 (místnost obsluhy), kde je přes den trvale přítomen
pracovník obsluhy.

Software umožňuje správu (monitorování i ovládání) všech technologií. Využívá k tomu
server MS SQL  Server Express. Obsluha pracuje přímo na serveru, ale centrála umožňuje
i vzdálenou správu (monitorování) přes libovolný webový prohlížeč pomocí MS Silverlight.
Pro konfiguraci  zařízení  přes vzdálenou správu je ovšem nutno instalovat  prvky ActiveX
a tedy použít IE.

Na serveru  je  umístěn půdorys  budovy (viz  příloha,  ovšem bez  kabelových tras)  ve
formátu XAML s umístěním všech prvků a zobrazením jejich stavů, včetně grup prvků EZS.
Ovládání se provádí pomocí pravého tlačítka myši.

Do půdorysu zadat informace o umístění dalších zařízení, jako jsou požární hydranty,
hasicí přístroje, apod.

Software je modulární. Kromě modulů EPS, EZS, ACS a CCTV lze instalovat další, např.
automatizovaná docházka pomocí přístupových karet, plánování dovolených apod.
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ZÁVĚR
Doufám, že tato práce přispěje ke zvýšení obecného povědomí o možnostech které nabízejí

současné  moderní  technologie  v oblasti  technických  prostředků  ochrany majetku  a zdraví
osob což je,  zvláště  ve školství,  více než žádoucí. Zde totiž může pomoci udržet  vysoký
standard  edukačního  prostředí  i přes  to,  že  se  často  jedná  i o  pole  formování  morálních
aspektů mladých osobností.

Je  nesporné,  že  bezpečnostní  systémy pomáhají  zvyšovat  bezpečnost  objektu.  Nejde
ovšem jen o ochranu majetku, ale zejména o vyšší bezpečnost učitelů a žáků školy. a pocit
vlastní bezpečnosti jak u učitelů, tak i u žáků je jednou ze základních podmínek k úspěšnosti
edukačního procesu.

Byl bych rád, kdyby se má práce stala pomocníkem odpovědných pracovníků a zřizovatelů
škol jakéhokoli stupně, pomohla jim zorientovat se v této problematice a byla jim nápomocna
při hledání optimálního řešení právě pro jejich zařízení.
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CONCLUSION
I hope that this work is going to help to raise awareness of possibilities offered by the

modern technology on the field of technical means of property and personal protection, what
is particularly at  school more than desirable.  It  could help maintain the high standard of
educational environment, despite the fact that the formation on the field of moral aspects of
young personages is often involved.

It is undisputed that the safety systems helps to improve building safety. It is not just about
protecting property, but especially about greater security for teachers and students. a sense of
safety  for  both  teachers  and  pupils  is  also  one  of  the  basic  conditions  for  successful
educational process.

I would be happy if my work will be helpful for officials and the founders of schools of
any grade. It should them help to comprehend the issues and to find the optimal solution just
for their facilities. 
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