
ELEKTRONICKÉ ZABEZPE OVACÍ
SYSTÉMY

TEORIE
Ochranu objektu lze d lit na mechanickou a elektronickou.

INSTALACE ELEKTRONICKÉ OCHRANY OBJEKTU

SVÉPOMOCÍ
Instalaci elektronické ochrany svépomocí nelze v bec doporu it. 
Jedná se o velmi složitý soubor úkon  za ínajících bezpe nostní 
analýzou daného objektu a pokra ujících návrhem systému, vý-
b rem odpovídající technologie, HW zapojením a zakon ených SW 
programováním a oživením. Jedná se o zcela specifi cký elektronický 
systém ídící se vlastními pravidly instalace a technickými normami. 
Oživení a nastavení systému je složité a vyžaduje odborné znalosti 
zapojení a programování. 
KVALITNÍ ELEKTRONICKÉ ZABEZPE ENÍ NEM ŽE INSTALOVAT NEKVALIFI-
KOVANÁ OSOBA

UŽIVATEL – INSTALA NÍ FIRMA
Ur it  se obra te se svými požadavky na zabezpe ení na instala ní 
fi rmu. Instala ní fi rma má proškolené techniky s certifi kátem pro 
instalaci daného bezpe nostního systému. Provede všechny kro-
ky spojené s nasazením elektronického bezpe nostního systému 
od  analýzy až po odborné zaškolení obsluhy. 
PARAMETRY ZABEZPE ENÍ DEFINUJE INSTALA NÍ FIRMA - UŽIVATEL

UŽIVATEL - INSTALA NÍ FIRMA - PCO (pult centrální ochrany)
Pokud bude z objektu zajiš ován p enos dat ze systému elektronic-
ké ochrany na PCO, je pot eba se nejd íve informovat, jestli PCO 
nemá n jaké další požadavky na vlastnosti systému. PCO p ebí-
rá odpov dnost za zásah po poplachu a ve smluvních podmínkách 
m že být i specifi kace vlastností systému. Toto musí p i návrhu zo-
hlednit instala ní fi rma a uživatel.  
PARAMETRY DEFINUJE INSTALA NÍ FIRMA – UŽIVATEL A POŽADAVKY 
M ŽE VZNÁŠET I PCO

UŽIVATEL – INSTALA NÍ FIRMA – POJIŠ OVNA
P i pojišt ní objektu je charakter zabezpe ení již p ímo dán pojiš o-
vací smlouvou. Instala ní fi rma a uživatel musejí p i návrhu a jeho 
provedení zohlednit p edpisy pojiš ovny a její podmínky pro danou 
úrove fi nan ního pln ní. Od jednání s pojiš ovnou se tedy bude 
odvíjet charakter elektronického zabezpe ení a volba jednotlivých 
prost edk .
PARAMETRY ZABEZPE ENÍ DEFINUJE POJIŠ OVNA

Mechanická ochrana objektu
Mechanické zabezpe ení tvo í všechna za ízení nebo p edm ty, kte-
ré svojí p ítomností zt žují proniknutí do prostoru nebo objektu. 
Jsou to nap íklad dve e, zámky, brány, fólie na sklo, ploty, ostnaté 
dráty a spousta dalších technických prost edk . Zám rn  bylo e e-
no, že mechanické prost edky pr nik do objektu pouze zt žují, pro-
tože zcela zabránit jejich p ekonání nelze. Pro provoz mechanické 
ochrany nejsou zpravidla již pot ebné žádné další fi nan ní náklady.

Elektronická ochrana objektu
Elektronická ochrana je tvo ena senzory nebo detektory reagujícími 
na narušení nebo na p ítomnost osoby. P i detekci poplachu je spuš-
t na reakce systému, která upozorní na poplachový stav odbornou 
obsluhu, jež problém vy eší. Sou ástí elektronického zabezpe ova-
cího systému je vždy akustická siréna s vysokou hladinou hluku, 
která výrazn  upozorní na stav narušení a zárove  má pachatele 
odradit od pokra ování v trestné innosti.

Nicmén  je dnes ve velké mí e využívána ú inná komunikace systé-
mu s uživatelem a/nebo s již výše zmi ovanou odbornou obsluhou. 
Uživatel dostává zprávu o poplachu na mobilní telefon, ale velmi 
doporu ován je zejména p enos kódované zprávy bezpe nostní 
agentu e, která provozuje tzv. pult centrální ochrany (PCO) a doká-
že zajistit v krátké dob  i odborný zásah. Výhodou p enosu zpráv 
na odborné pracovišt  je vedle aktivního postupu proti narušiteli 
i to, že stav elektronického zabezpe ovacího systému je soustavn
monitorován. 

Kombinovaná ochrana objektu
P i ochran  objektu je vždy pot eba kombinovat mechanické a elek-
tronické zabezpe ení. P i návrhu zabezpe ení je pot eba: ZTÍŽIT 
P ÍSTUP – DETEKOVAT NARUŠENÍ – ZAJISTIT V ASNÝ ZÁ-
SAH. Pouze dodržením t chto t í zásad lze efektivn  chránit vás 
i váš majetek.



ELEKTRONICKÉ ZABEZPE OVACÍ
SYSTÉMY

ANALÝZA

DRÁT / BEZDRÁT

Správná bezpe nostní analýza je velice d ležitým krokem pro 
ochranu majetku a osob, ale i pro zajišt ní spokojenosti uživatele 
p i používání systému. Je nezbytné, abyste Vy jako uživatel p esn
defi noval své pot eby a také požadavky, které má zabezpe ení po-
skytnout. V konzultaci s instala ní fi rmou dojde ke slad ní  Vašich 
požadavk  s možnostmi navrhovaného systému. Instala ní fi rmy 
mají zkušenost s r znými typy objekt  a r znými systémy zabez-
pe ení. Jsou proto schopné Vám navrhnout vhodný režim užívání 
i systém, který pro danou aplikaci bude nejlépe vyhovovat. 

REŽIM UŽÍVÁNÍ - OVLÁDÁNÍ
Každý systém, a  už mechanický nebo elektronický, vnáší do uží-
vání objektu jistá pravidla, která je nutné dodržovat. U mechanické 
ochrany se jedná o uzamknutí dve í i používání branky v plotu 
a situace je uživatelsky pom rn  jednoduchá. U elektronických sys-
tém  je režim užívání defi nován p ísn ji. Je pot eba systém kvali-
fi kovan  zapínat / vypínat, používat p íchodové a odchodové trasy 
a dodržovat další postupy, které zabezpe ení vyžaduje. S tímto reži-
mem je pot eba po ítat a nechat si jej od instala ní fi rmy navrhnout 
a podrobn  vysv tlit. Pro rodinný d m je situace pom rn  p ehled-
ná, ale v okamžiku, kdy je v objektu nap íklad n kolik samostat-
ných fi rem, mají spole né parkovišt  a spole nou chodbu, m že být 
situace komplikovan jší.

Vstupní trasa
Elektronický bezpe nostní systém má p esn  defi novanou p ístu-
povou trasu a as, do kterého je pot eba od první detekce vypnout 
systém. Již vlastním návrhem a instalací je pot eba omezit vznik 
falešných poplach  vinou obsluhy. Z t chto d vod  se jako první 
detektor volí vždy magnetický kontakt na dve ích. Otev ení dve í
aktivuje as pro zadání kódu. Narušení jiného detektoru než mag-
netického kontaktu jako prvního ihned spustí poplach.  
KAŽDÉ ZABEZPE ENÍ VYTVÁ Í PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

DETEKTORY
Všechny detektory pracují na vyhodnocování fyzikálních veli in. 
I když jsou detektory po technické stránce na vysoké úrovni, je 
pot eba po ítat s jistými omezeními. Problémem m že být nap í-
klad detekce v místnosti, ve které se pohybují domácí zví ata nebo 
jsou zde umíst ny teplé p edm ty (kamna, horkovzdušné topení). 
Je pot eba si uv domit, že zp sob detekce neumož uje rozlišit dva 
velké psy od pohybující se postavy. Problém rovn ž zp sobují zá-
vany teplého vzduchu. S t mito a dalšími podobnými omezeními je 
pot eba po ítat již p i návrhu a volit vhodné ešení detekce. Použití 
detektor  vždy uvádí výrobce a jejich vhodnou volbu Vám doporu í
instala ní fi rma.
KAŽDÝ DETEKTOR MÁ SVÉ FYZIKÁLNÍ LIMITY

OVLÁDÁNÍ JINÝCH TECHNOLOGIÍ
Elektronické zabezpe ení se krom  vlastního hlídání velice as-
to používá i pro ovládání dalších technologií (bezdrátové ovládání 
garážových vrat, vjezdové brány). V t chto p ípadech je pot eba 
dodržovat zásadu, že tyto technologie výhradn  ovládá elektronické 
zabezpe ení. Z hlediska bezpe nosti je nep ípustné, aby zabezpe-
ení bylo ovládáno t mito technologiemi (nap íklad vypínat systém 

z ostrahy p es dálkové ovládání ke garážovým dve ím).

Ovládání klí enkou – velmi asto se jedná o ovládání vn  sys-
tému. Pokud není klí enka obousm rná (p ímo na t le klí enky se 
zobrazuje stav systému), je vhodné o stavu systému zp tn  uživa-
tele informovat. Toto se provádí externí sv telnou nebo zvukovou 
signalizací. Houknutí / bliknutí 1x zapnuto, houknutí / bliknutí 2x 
vypnuto. Pokud se klí enkou ovládají nap íklad garážová vrata, je 
nutné zajistit, aby nešla otev ít p i zapnutém systému. Pokud bude 
garáž v režimu hlídání, m že úst edna blokovat otvírání garážových 
dve í a znemožní tím vstup do hlídaného prostoru. Tímto je vylou-
ena chyba obsluhy.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPE ENÍ NAD ADIT OSTATNÍM TECHNOLOGIÍM
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Základní otázkou p i výb ru systému je, zda zvolit DRÁTOVÝ nebo 
BEZDRÁTOVÝ p enos signálu mezi detektorem a vyhodnocovací 
úst ednou. Tuto volbu doporu ujeme probrat s instala ní fi rmou, 
ale p edem upozor ujeme, že nejjednodušší ešení nebývá tím nej-
lepším.

DRÁT
I p es zna ný technologický pokrok v bezdrátové komunikaci je 
drátové propojení mezi detektorem a úst ednou tím nejjist jším 
a nejspolehliv jším ešením.  Drátové propojení ale vždy vyžaduje 
stavební zásah do objektu. Prvotní náklad na provedení instalace se 
mnohonásobn  v budoucnu zúro í nízkými požadavky na údržbu de-
tektor  a absolutní spolehlivostí p enosu signálu. Pokud to jen trochu 
jde, doporu ujeme dát drátovému ešení p ednost.

BEZDRÁT
Pokud je elektronické zabezpe ení instalováno do již hotového ob-
jektu bez možnosti zasekání vodi , je pot eba volit bezdrátový p e-
nos. Systém PARADOX umož uje volit p enos na dvou frekvencích 
- 433MHz a 868MHz. P enos signálu je velmi spolehlivý a detektory 
p edávají informace o poplachu i o stavu baterií. I p es technickou 
pokro ilost detektor  je pot eba po ítat s vým nou baterií v detek-
torech asi 1x za 2 roky a dávat pozor na to, aby v daném frekven -
ním pásmu nebyly instalovány jiné technologie a nedocházelo tak 
k rušení.


