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Anotace 
 Cílem práce je seznámení s návrhem nového a vylepšením stávajícího zabezpečení 

rodinného domu, které je posouzeno z hlediska moderních trendů v zabezpečovací technice  

a možností obohacení ostrahy o GSM modul.  

Možná bezpečnostní rizika v systému byla odstraněna a bezpečnost celého systému 

podstatně navýšena. Dále jsou popsány jednotlivé prvky včetně jednoduchých instalačních 

schémat. Do návrhu nového zabezpečení jsem zahrnul i cenovou kalkulaci pro tři varianty 

střežení domu. 

Všechny nové návrhy mají volitelné přídavné prvky navyšující komfort bydlení. 

Kamerový vchodový systém nebo samostatná GSM kamera jistě takové požadavky splňují. Na 

závěr práce byl vypracován leták použitelný pro možný prodej návrhu zabezpečení. 

 

Annotation 
 Thesis of my work aims to introduce new project of security of family house and it´s 

improvement from current status. This project is assessed in modern trends in safety technique 

and possibilities of enriching security of GSM module. 

 Possible security risks were removed and safety of the entire system was significantly 

increased. Individual elements, including simple installations diagrams, are described in next 

parts. I have also included the pricing for three variants of guarding the house in new projects of 

security. 

 All of new designs have optional additional elements, which are increasing the comfort of 

living. Certainly entrance camera system or separate GSM camera will satisfy these demands. 

The flyer of possible sale of security system is presented at the end of this work. 
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KAPITOLA 1 

1.1 Úvod 
S rozvojem moderního způsobu bydlení nastaly nové nároky na zabezpečení a hlídání svého 

majetku. Dříve stačily obyčejné visací zámky nebo robustnější zámky instalované ve dveřích, či 

nejlépe jejich kombinace, aby znepříjemnily život každému zloději. Dnes jsou tyto způsoby 

považovány za absolutní nezbytnost a jistý elementární základ pro ostrahu každého objektu. 

Technologie však pokročily a umožnily nástup elektronickým systémům zabezpečení. 

Standardem je elektronická ochrana oken při rozbití nebo násilnému otevření, detekce pohybu 

nežádoucích osob ve střežených prostorách a různé kamerové systémy umožňující zasílat 

nepřetržité informace o objektu. Ruku v ruce s technologickým pokrokem v oblasti zabezpečení 

objektů však stoupá informovanost zlodějů, každá inovace je brzy nějakým způsobem 

překonána, a proto navrhnout dokonalý zabezpečovací systém nelze.  

 Cílem mé práce je navrhnout vylepšení stávajícího zabezpečení rodinného domu zejména 

o vhodný GSM modul pro komunikaci s majitelem domu. Dále pak vypracovat projekt nového 

zabezpečení ve více cenových variantách nabízejících možnost volby pro potencionálního 

vlastníka domu. Projekt zabezpečení byl koncipován pro minimalizaci příležitostí cizího vniknutí 

a využívá možností pultu centrální ochrany. Systém by měl vydržet i odpojení od napájecí sítě, 

neboť bude jištěn náhradní baterií. Nejnákladnější varianta je pak náhledem do budoucnosti 

zabezpečovacích systémů a využívá nejmodernější prvky domácí ochrany. Čtečka otisků prstů, 

magnetická karta nebo GSM kamera umožňující okamžitý přehled o dění v domě nabízejí 

nadstandardní komfort. 

 Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je popsán právní rámec 

České republiky pro zabezpečovací techniku a seznam platných technických norem. Druhá 

kapitola popisuje analýzu stávajícího řešení zabezpečení rodinného domu pomocí centrály FBII 

XL-2S a slabá místa současné situace včetně návrhu jejich eliminace a celkového zefektivnění 

systému. Dále je rozebrána možnost připojení GSM modulu pro informace o stavu zabezpečení a 

případném nutném zásahu zabezpečovací agentury. Další část se zabývá výběrem vhodné 

centrály, rozebírá výhody a nevýhody jednotlivých výrobců. Ve čtvrté kapitole jsou popsány 

nové verze zabezpečení, rozmístění komponent a řešení komunikace s PCO nebo majitelem 

domu. Cenové kalkulace variant střežení jsou uvedeny v samostatné kapitole. Hodnoceny jsou 

z hlediska finanční náročnosti, efektivity zabezpečení a v neposlední řadě obtížnosti a 
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nákladnosti instalace. Všechny vybrané prvky musí splňovat platné předpisy a nařízení týkající 

se zabezpečovací techniky.  

1.2 Stávající právní rámec pro zabezpečovací techniku 
Při posuzování způsobilosti fungování elektronického zabezpečovacího systému se používá řada 

norem, které klasifikují bezpečnost jednotlivých systémů do několika stupňů (ČSN EN 50131). 

Jednotlivé zabezpečovací prvky jsou poté rozděleny do podskupin a mají přiděleny své 

bezpečnostní třídy (ČSN P ENV 1627). V rámci návrhu musí být také brán zřetel na požadavky 

pojišťoven nabízejících pojistné při případném vloupání do domu (ČAP P 2333). S vyšším 

stupněm zabezpečení se mění pojistná třída, a tím samozřejmě klesá cena pojišťění a současně je 

navýšena výplata v případě krádeže. Povětrnostní vlivy nebo úroveň vlhkosti vzduchu jsou 

faktory, které mají vliv na funkčnost některých detektorů, a proto je zavedena norma rozlišení 

typů prostředí ČSN EN 50131-1. Pro přehlednost jsou všechny výše jmenované normy uvedeny 

v tabulkách i se stručným popisem. 

 

Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131 
Stupeň zabezpečení Způsob napadení 

1 – Nízké riziko 
Narušitel má nedostatečné informace o EZS a použije omezený výběr 

dostupných prostředků. 

2 – Nízké až střední riziko 

Narušitel má určitou informace o EZS a použije základní paletu nástrojů a 

přenosných elektronických zařízení. 

3 – Střední až vysoké riziko 

Narušitel zná použitý systém EZS a použije všechny dostupné nástroje a 

přenosná elektronická zařízení. 

4 – Vysoké riziko 

Narušitel zná podrobné informace o systému EZS a je schopen vypracovat 

detailní plán postupu. Počítá se s využitím prostředků schopných nahradit 

klíčové prvky EZS. 

Tab. 1: Seznam stupňů zabezpečení dle normy ČSN EN 50131 

Bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627 

Bezpečnostní třída Způsob napadení 

1 Příležitostný zloděj zkoušející přístup fyzickým násilím. 

2 Zloděj používá k násilnému vstupu do objektu jednoduché nástroje. 

3 Pro přístup do objektu jsou použity další jednoduché nástroje. 

4 Schopný zloděj využívá sofistikovanější nástroje pro získání přístupu. 

5 Znalý zloděj využije navíc elektrické přístroje, např. vrtačku. 

6 Velmi zkušený zloděj využívá výkonné elektrické nářadí, např. brusku. 

Tab. 2: Seznam bezpečnostních tříd dle normy ČSN P ENV 1627 
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Návaznost pojistných tříd na jednotlivé normy 

Norma 
Pojistné třídy 

A B C D E F 

ČSN P ENV 1627 2 3 3 4 5 6 

ČSN EN 50 131-1 2 2 3 3 4 4 

ČAP P 131-7 1 2 2 3 4 4 

Tab. 3: Pojistné třídy a jejich návaznost s jednotlivými normami 

Klasifikace prostředí dle ČSN EN 50131-1 
Třída Popis 

I. Prostředí 

vnitřní 

Funkčnost komponentu nesmí být ovlivněna běžným provozem ve vytápěných místnostech. 

Předpokládá se rozsah změn teplot v intervalu +5°C až +40°C a střední relativní vlhkost přibližně 

75% bez kondenzace. 

II. Prostředí 

vnitřní 

všeobecné 

Komponenty musí být odolné vlivům prostředí, kde není udržována stálá teplota. Rozsah teplot 

se smí pohybovat v rozpětí -10°C až +40°C a střední relativní vlhkost přibližně 75% bez 

kondenzace. 

III. Prostředí 

venkovní 

chráněné 

Stav prvků by neměl být ovlivněn působením vlivů vyskytujících se vně budov. Nepočítá se 

s přímým ohrožením prvků vlivem nepříznivého počasí. Rozsah teplot se smí pohybovat 

v rozpětí -25°C až +50°C a střední relativní vlhkost přibližně 75% bez kondenzace. Během roku 

se může změnit relativní vlhkost v rozmezí 85% až 95% po dobu 30 dní. 

IV. Prostředí 

venkovní 

všeobecné 

Stav prvků by neměl být ovlivněn působením vlivů vyskytujících se vně budov a počítá se 

s přímým ohrožením prvků vlivem nepříznivého počasí. Rozsah teplot se smí pohybovat 

v rozpětí -25°C až +60°C a střední relativní vlhkost přibližně 75% bez kondenzace. Během roku 

se může změnit relativní vlhkost v rozmezí 85% až 95% po dobu 30 dní. 

Tab. 4: Klasifikace prostředí dle normy ČSN EN 50131-1 

1.3 Typy objektových ochran 
Ochranu budov či jiných prostor můžeme rozdělit do několika typů. Nejčastěji používané 

rozdělení dle standardu AGA dělí ochranu na čtyři druhy - klasickou, technickou, fyzickou a 

režimovou. I s pokrytím všech těchto rizik vždy zůstává riziko, které není možné odstranit 

žádnými technickými prostředky. Role člověka v ostraze objektů a rozlišení mezi falešným a 

skutečným alarmem je stále velice důležitá. 

Klasickou ochranou jsou myšleny takové mechanické prvky, které dokážou objekt 

ochránit. Historický vývoj však ukázal, že tyto prvky přináší do systému zabezpečení pouze tzv. 

„zpožďovací faktor“, který udává dobu schopnosti odolávat jejich překonání. Naopak technická 

ochrana slouží především jako detekční systém. Smyslem takového systému je předávat 
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informace o situaci v chráněném prostoru. Velice účinnou technikou je v kombinaci s klasickou 

ochranou, a tvoří tak dohromady velice spolehlivou dvojici zabezpečení. 

Fyzická ochrana doplňuje předchozí dvě varianty a přidává do systému ochrany ještě 

lidský faktor. Na její úrovni závisí výsledná činnost všech ostatních druhů ochrany, ale se 

zvýšeným bezpečím je také potřeba počítat s vyššími náklady. Jsou-li systémy klasické a 

technické ochrany náročné na počáteční investice a jejich provozní náklady jsou velmi nízké 

nebo nulové, u fyzických ochran je tomu naopak. Charakterizují je nízké vstupní výdaje, např. 

zaškolení personálu a jejich vybavení, ale jejich režijní náklady jsou několikanásobně vyšší. 

Režimová ochrana definuje soubor organizačních a administrativních opatření k zajištění 

požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému. Tato opatření můžeme rozdělit 

na vnější a vnitřní. Jak vyplývá z jejich názvu, pravidla popisují nutná opatření pro externí nebo 

interní režim zabezpečení.  

 

1.4 Členění technické ochrany dle prostorového uspořádání 
Technické prostředky umožňující střežení objektů lze rozdělit do skupin podle jejich využití. 

Takto formulované skupiny opět definuje standard AGA, který hovoří o ochraně obvodové, 

plášťové, prostorové, předmětové a tísňové. Tísňová ochrana signalizuje ohrožení života 

obyvatel domu například zlodějem, nebezpečnými zdravotními problémy, havárií plynu nebo 

požárem.  

 

 Obr. 1: Vizualizace technických ochran objektů 
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Je-li ochranný systém vybaven napojením na PCO, realizuje se tato forma ochrany nouzovou 

zprávou pro dispečink. Prvky obvodové ochrany slouží ke střežení a ochraně obvodového 

perimetru objektu. Obvodovým perimetrem je myšlena katastrální hranice, kterou tvoří obvykle 

přírodní nebo umělé překážky, např. vodní toky, ploty a zdi. Postupujeme-li směrem k objektu, 

narazíme na ochranu plášťovou. Takovou ochranu tvoří signalizační zařízení monitorující 

narušení budovy jako celku. Pachatel překoná mechanickou překážku, např. rozbití okna nebo 

násilné otevření dveří, což je detekováno a zpracováno jako poplach. Obvyklou realizací 

plášťové ochrany je vnitřní montáž, která chrání prvky před povětrnostními vlivy. 

 Podaří-li se zloději dostat ještě dále bez spuštění alarmu, měla by jeho přítomnost 

detekovat prostorová ochrana. Tuto ochranu většinou obsahuje vnitřek domu a tvoří ji různé 

detektory pohybu nebo optické závory. Z důvodů úspory nákladů se umisťuje na klíčová místa 

nutná pro pohyb pachatele po objektu, např. chodby, haly a schodiště.  
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KAPITOLA 2 

2.1 Analýza stávající situace 
Popisovaný dům reprezentuje typickou stavbu v lokalitě řadových domků. Celou oblast pokrývá 

středisko bezpečnostní služby, které poskytuje ochranu a nabízí možnost včasného výjezdu po 

obdržení poplašného hlášení. Rodinný dům je zabezpečen pomocí centrály od firmy FBII, 

konkrétně modelem XL-2S. Dále je vybaven magnetickými spínači na dveřích v přízemí domu a 

senzory pohybu typu PIR.  

Vstupní vchodové dveře jsou opatřeny klasickým klíčem a nachází se u nich ovládací 

prvek zabezpečovací centrály domu. PIR čidla a bezpečnostní prvky jsou napájeny a 

obsluhovány kabelovou montáží. Blízké zdroje rádiového rušení komplikují použití 

bezdrátových prvků.  

 

 Obr. 2: Současné zabezpečení – půdorys přízemí 
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Obr. 3: Současné zabezpečení – půdorys 1. Patra 

 

 
Obr. 4: Současné zabezpečení – rizikové oblasti s naznačeným vstupem 
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Po detailním prozkoumání situace a stavu zabezpečení byly nalezeny dva kritické nedostatky 

v ochraně objektu. Případný zločinec může zneužít přístupu pomocí otevření oken v místnostech 

v přízemí, které nejsou ochráněny magnetickými spínači a ani neleží v oblasti pokryté PIR 

senzory. Menším rizikem je vniknutí do objektu přes první patro domu, které není ochráněno 

žádným hlídacím prvkem.  

Dostupnost z nezabezpečených oken a nechráněných oblastí, kam by se zločinec mohl 

dostat, je vyznačena na obrázku (4) červenou barvou. Jedná se především o vstupní halu, přes 

kterou je možno se dostat do prvního patra a k ovládacímu pultu. Zpřístupnění ovládacího pultu 

umožňuje ovládání celého zabezpečení. Schopný zloděj by se mohl pokusit dostat do jídelny a 

vyřadit PIR čidlo, proto je i tato oblast zařazena do nehlídaných.  

Dalším problémem se jeví napojení na pult centrální ochrany, které je řešeno pomocí 

televizního kabelu a telefonní linky. Modulaci signálu pro televizní kabel obstarávají dvě desky 

plošných spojů od neznámého výrobce. Upravený signál se vysílá přes televizní vedení do pultu 

centrální ochrany a tvoří záložní vedení v případě přerušení telefonního vedení. Pro další návrh 

musejí být buď respektovány, nebo nahrazeny jiným řešením. Telefonní linka je připojena na 

výstup z centrály FBII, a spolu s televizním kabelem tak tvoří dostatečně ochráněné spojení 

s PCO. V dalších návrzích bude telefonní kabel vynechán a nahrazen GSM hlášením. Požadavek 

připojení GSM modulu se ukázal být realizovatelným bez nutnosti výměny centrály, neboť je 

možné ho zapojit na jeden z jejich výstupů. Jednotlivé zabezpečovací prvky a jejich specifikace 

jsou popsány v dalších částech této kapitoly. 

 
Obr. 5:  Blokové schéma stávajícího systému zabezpečení 
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2.2 Popis jednotlivých použitých prvků zabezpečení 

2.2.1 Centrála FBII XL-2S 

Firma FBII byla špičkovým vývojářem a prodejcem zabezpečovací techniky v USA. Její 

produkty se těšily velké podpoře u zákazníků a získaly mnohá ocenění. V současnosti byla 

odkoupena firmou Honeywell a podpora centrál XL-2S byla ukončena. Systém XL-2S je 

mikroprocesorově založená jednotka schopná nezávislé kontroly a komunikace. Systém je 

charakteristický velkým množstvím přídavných modulů, které rozšiřují a doplňují stávající 

funkce. Nicméně tyto moduly jsou poplatné své době a dnešním standardům již nevyhovují. 

 Centrálu je možné programovat pomocí jakékoliv kompatibilní klávesnice nebo pomocí 

speciálního programu distribuovaného firmou FBII. Tento program navíc umožňuje dálkové 

ovládání jako zajištění, vypnutí či pozastavení ochrany. Všechny důležité údaje a programové 

volby jsou uloženy v permanentní přeprogramovatelné paměti typu EEPROM, jež zajišťuje 

bezpečné uložení dat i při ztrátě napájení. Pro běžný denní provoz nabízí centrála různé režimy 

fungování. Režim „BYPASS“ deaktivuje vybrané zóny a nabízí formu částečné ochrany. Pokud 

obyvatelé zůstali v domě, mohou aktivovat režim „STAY MODE“, který vypne všechny zóny 

v programu „INTERIOR“ a je realizována plášťová ochrana. V režimu „DISARMED/ARMED“ 

je zabezpečení deaktivováno nebo aktivováno. 

Jednotlivým zónám pak lze nastavit různé programy střežení. Program „INSTANT“ 

způsobí poplach při narušení ochrany pouze tehdy, je-li aktivováno zabezpečení do stavu 

„ARMED“. Po odchodu z domu a spuštění ochrany se zapne program „DELAY“, který po 

předem nastavené době přepne zabezpečení do aktivního režimu. Senzory umístěné uvnitř domu 

mohou být zařazeny do programu „INTERIOR“, který je spojen s režimem ochrany „STAY 

MODE“. Je-li nutná nepřetržitá ochrana nebo sledování objektu, např. protipožární detekce, lze 

zónu přepnout na program „24 HOUR ZONES“, jenž se ještě dělí na dílčí části. Jednou z nich je 

program „ALARM“ fungující nezávisle na vybraném režimu. Dalšími jsou programy „FIRE“, 

jenž monitoruje protipožární detektory, a „TROUBLE“ fungující jako nouzová signalizace 

v případě ohrožení. 

Ve sledovaném domě využívá centrála pro kontrolu zabezpečení rozložení zón 1-6 

v tomto pořadí: 1 – magnetický spínač pro hlavní vchodové dveře, 2 - magnetický spínač pro 

zahradní dveře, 3 – PIR senzor v obývacím pokoji, 4 – PIR senzor v jídelně (sleduje jídelnu a 

kuchyň), 5 – PIR senzor v garáži a 6 – ochranná smyčka proti otevření centrály. Na každý obvod 

zóny musí být připojen 2,2 kΩ odpor pro přizpůsobení logice mikroprocesoru.  

 Náhradní napájení je řešeno pomocí 12V baterie, jež poskytuje dostatečnou rezervu 

v případě výpadku napájení. Vstupní klávesnice typu XL – 4600SM nabízí komfortní ovládaní a 
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zároveň slouží pro komunikaci centrály s uživatelem. Jsou na ní zobrazovány všechny stavové 

informace o průběhu ochrany, např. zapnutí, vypnutí či pozastavení zabezpečení nebo nízký stav 

baterie. Informace o stavu domu je předávána pomocí frekvence blikáním diody pro zóny.  

Klávesnice je rovněž vybavena reproduktorem po zvukový doprovod stavu zabezpečení. 

Při spuštění alarmu bude vydávat rychle pulsující zvuk pro zmatení zločince. Na monitoru bude 

rychle blikat „SYSTEM: READY“ a pro centrálu bude nutné zadat příslušný kód pro vypnutí 

nebo ji celou resetovat. Z použité klávesnice jsou odebírány řídící signály a jsou využity pro 

komunikaci po televizním kabelu, kde slouží pro detekci stavu zabezpečení a případného 

poplachu. 

Obr. 6: Schéma zapojení centrály XL-2S 
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Obr. 7: Orientační obrázek klávesnice XL - 4600SM 

1 - Informační diody o stavu zón 

2 - Zapnutá/Vypnutá ochrana 

3 - Pobyt 

4 - Instant 

5 - Indikátor nízkého stavu baterie 

6 - Indikace připravenosti systému 

7 - Tlačítko pobytu 

8 - Tlačítko přemostění 

9 - Tlačítko instant 

10 - Tlačítko pro programovací sekvence 

Tab. 5: Popis prvků klávesnice XL – 4600SM 

 

Technické parametry centrály XL-2S: 

- 7 zón (6 plně programovatelných a jedna volitelná, např. pro klíčový okruh) 

- 6 uživatelských hesel s možnostmi pro kód „Přepadení“ a zajištění ochrany 

- možnost popisu každé zóny až 12 znaky 

- on-line stahování dat bez nutnosti zásahu uživatele 

- zamknutí systému při cizích snahách o převzetí kontroly 

- volba rychlého zajištění, nuceného zajištění a přemostění 

- 4 pozice pro detektory kouře s ověřením logických úrovní 

- 2 vstupní a 1 výstupní časové zpoždění 

- 1 programovatelný výstup pro různé funkce, např. detekce rozbití okna 

- vstupní napětí: 12V 

- výstupní napětí: 11,5 – 13,1V nebo 10 – 15,5V 

- výstupní proud 500 mA 

2.2.2 PIR senzor JS-10 Harmony a JS-20 Largo 

Typem instalovaného PIR senzoru ve sledovaném domě je JS-10 Harmony , ale v některých 

jiných domech je obsažen senzor JS-20 Largo, a proto je v tomto přehledu také zahrnut. Obě 
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zmiňovaná čidla mají velice podobné vlastnosti a dají se kombinovat. Technologie PIR je 

založena na pasivním snímání pohybujících se objektů v infračerveném spektru. Senzor detekuje 

infračervené záření tělesa, např. člověka, a je schopen ho interpretovat jako pohybující se objekt. 

V senzoru jsou umístěny dva stejné detekční prvky zapojeny tak, aby působily jako diferenční 

senzor. Oteplení jedné části absorbující záření z pohybujícího se objektu vede k mechanické 

deformaci a poté ke vzniku časově proměnného náboje. Při využití PIR senzoru je nutno brát 

ohled i na možné rušivé vlivy snižující jeho účinnost. Takovým jevem může být například 

průvan, který může způsobit rychlou změnu teploty v blízkosti čidla, což vede k chybné detekci 

narušení a nechtěnému poplachu. 

Do senzorů JS-10  a JS-20 je proto integrována pokročilá forma digitální analýzy obrazu, 

čímž je zvýšena bezpečnost a odolnost senzoru proti falešným hlášením. Schopnost automatické 

kalibrace senzoru přizpůsobuje detekční dispozice senzoru prostředí a vnitřní automatický test 

ještě navyšuje pohodlné užívání čidla. Detekce pohybu je také imunní vůči vysokofrekvenčnímu 

rušení a jiným známým falešným signálům. Při využití digitální analýzy obrazu se prodlužuje 

doba detekce pohybu, nicméně se zvyšuje odolnost proti rušení, čehož se využívá v silně 

zarušeném prostředí. Senzory jsou vybaveny třemi výstupy pro hlášení alarmu, detekci sejmutí 

ochranného krytu a volitelným výstupem pro zapojení např. osvětlení či kamery.  

Detektor JS-10 je navržen pro rohovou i nástěnnou montáž a jeho směrovou 

charakteristiku lze korigovat posuvem desky plošných spojů. Je schopen zabírat oblast v úhlu 

120° a v ideálním případě maximálně 12 metrů dlouhou. Ve sledovaném domě je zapojen do 

pozice „B“, což znamená instalaci zhruba ve výšce 2,5 metru a pokrytí oblasti do vzdálenosti 

maximálně 10 metrů. Pro využití výstupu OUT je potřeba nastavit přepínač J4. První možností je 

indikace poruchy snímače při rozpojeném přepínači J4. Při zjištění poruchy by svítila 

signalizační červená LED dioda přerušovaně. 

 
Obr. 8: Ilustrační schéma PIR senzoru JS-10 

 

 
Obr. 9: Ilustrační schéma PIR senzoru JS-20 
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Je-li p řepínač J4  nastaven d o poloh y 1-2, kontakty relé výstupu OUT se sepnou při 

každém detekovaném pohybu a rozepnou se, pokud není zjištěn nejméně po 1 minutu žádný 

pohyb. V poloze 2-3 kontakty relé sepnou při každém detekovaném pohybu na dobu 2 sekund. 

Výstup TAMP je zapojen do detekční smyčky narušení na centrále FBII. 

 
Obr. 10: Schéma desky plošného spoje PIR senzoru JS-10 

Detektor JS-20 nemá oproti typu JS-10 výstup „OUT“, ale obsahuje pomocné svorky označené 

„GBS“. Jinak se svými vlastnostmi prakticky neliší. 

 

Obr. 11: Schéma desky plošného spoje PIR senzoru JS-20 

Technické parametry senzorů: 

- napájecí napětí 9 – 15V 

- proudová spotřeba 30mA pro obě sepnuté relé, 16mA pro obě relé vypnuté 

- zpracování signálu je prováděno 8 bit procesorem se třemi nastavitelnými stupni 

- detekce pohybů rychlých 0,1m/s až 4 m/s 

- výstup poplachu relé ARM 60V/0,1A 

- výstup OUT 60V/0,1A (pouze senzor JS-10) 
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- rozsah pracovních teplot v rozmezí -10° - 55°C 

- vysokofrekvenční odolnost 20V/m 

2.2.3 Magnetický spínač SA-200 

Použitým bezdrátovým magnetickým spínačem je typ SA-200 od firmy Jablotron. Spínač 

využívá jazýčkových kontaktů zhotovených z magneticky měkkého materiálu, které jsou spínány 

magnetickým polem permanentního magnetu. Velikost pole pro sepnutí a rozepnutí kontaktů je 

rozdílná. Vzniklá hystereze tak přispívá k odolnosti proti nechtěnému sepnutí spínače. Bez 

působení magnetického pole jsou kontakty rozepnuty a otevře-li zloděj při aktivovaném obvodu 

dveře nebo okno, dojde k spuštění poplachu. Doba sepnutí spínače se řádově pohybuje okolo 

1ms, což poskytuje dostatečnou ochranu proti narušitelům. Takto konstruované spínače nabízejí 

dostatečnou ochranu za velmi nízkou cenu.  

 
Obr. 12: Ilustrační obrázek magnetického spínače SA-200 

2.2.4 Použité DPS 

Plošný spoj pro dešifrování povelů z klávesnice využívá mikroprocesor AT89C51 od firmy 

Atmel, zapojení konvertorů logických úrovní 4049 a optronu PC817 od firmy Sharp. Pro 

napájení využívá stabilizační obvod 7805, který poskytuje 5 voltů stejnosměrného napětí. Toto 

zapojení je dodáváno externí firmou a bohužel se nepodařilo zrekonstruovat použitý program pro 

mikroprocesor. Program je zašifrován v hexadecimálním kódu pro použití v mikroprocesorové 

technice a jeho zpětné dekódování je velice obtížné. V modulátoru pro televizní kabel je použit 

modulační procesor HD-1A od firmy Microtek. Tato firma, bohužel, ukončila svou činnost 

nucenou správou a dokumentaci k tomuto zařízení se nepodařilo získat. 
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KAPITOLA 3 

3.1 Návrh pro vylepšení stávajícího řešení 
Jak je patrno z obrázku (4), stávající řešení zabezpečení není dostatečně bezpečné a skýtá 

nechtěné příležitosti pro zloděje. Zloděj může využít dva nechráněné přístupy, a ovládnout tak 

prakticky celý dům. Tomu by měla zabránit zapojení magnetických spínačů na  menších oknech. 

Tato instalace vyjde z ekonomického hlediska nejméně nákladněji, neboť pořizovací cena 

magnetického snímače oproti PIR senzoru je menší. Bude použit bezdrátový přijímač UC-280. 

Problémem v praxi se však ukázalo jeho napájení. Pokud je přijímač napájen z centrály FBII , 

dochází k různému rušení a jiným nepříjemným jevům, jako např. zhoršení příjmu rádiového 

signálu a narušení bezpečnosti zabezpečení. Proto bude nahrazeno separátním 12V adaptérem 

pro zajištění nepřetržitého napájení. Po analýze bezpečnostní situace se ukázala být vhodná 

ochrana prvního patra. Ta bude realizována pomocí dvou bezdrátových PIR senzorů JA-60P 

vhodně umístěných na přístupových cestách. První bude hlídat přístup z prostoru nad 

vchodovými dveřmi a druhý chodbu v prvním patře. 

Centrála FBII bude posílena o GSM modul GD-04 „David“ od firmy Jablotron.  

K tomuto modulu se na vstupu připojí výstup poplachu z centrály FBII, který bude signalizovat 

nebezpečí. Na další vstupy budou připojeny jednotlivé magnetické spínače a PIR čidla. Vybraný 

modul má dostatečnou rezervu i k jinému využití a umožňuje připojení dalších prvků už ne jen 

pro zabezpečení, ale např. i pro dálkové spouštění zásuvek. Obyvatel domu tak získá okamžitou 

informaci o stavu zabezpečení a současně bude moci využít spouštění domácích spotřebičů 

pomocí mobilního telefonu. Velkou výhodou modulu je možnost intuitivní konfigurace pomocí 

internetových stránek a vybraný GSM modul je také dostatečně odolný proti nebezpečí převzetí 

kontroly z cizího mobilního telefonu. Pro svou všestrannost bude použití modulu zvažováno i 

v dalších zapojeních. 

Pro větší uživatelský komfort bude v tomto vylepšení nabízen LCD displej a kamera u 

vstupních dveří. Řešení monitorování činnosti před dveřmi pomocí kamery nabízí dostatečné 

pohodlí pro uživatele a v dalších verzích bude LCD displej také použit. Bohužel, použitá centrála 

FBII je poměrně zastaralá a dostupnost rozšiřujících modulů je v České republice velice špatná. 

Z tohoto důvodu není možné ovládat centrálu přes LCD displej a bude nutno používat stávající 

klávesnici. 

 Pro komunikaci s PCO bude vyřazen televizní kabel a jeho funkci, jako náhradního 

spojení, převezme GSM signalizace. Možnost rušení nebo ztráty GSM signálu a současné 

nedostupnosti telefonního signálu je velice malá. Pouze skutečně dobře technicky vybavený a 
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schopný zloděj by byl schopen podniknout nezbytné kroky pro odstranění signalizace alarmu. 

Bohužel toto jednání nelze nijak ošetřit a o případném souběhu okolností není uvažováno. 

V místě zabezpečovací agentury se počítá s nahrazením nového PCO schopného přijímat povely 

a informace pomocí GSM technologie. Specifikace jednotlivých nových prvků jsou rozebrány 

v další části kapitoly. 

Obr. 13: Celkové blokové schéma vylepšení 

Shrnutí vlastností systému 
Ohlašování bude probíhat pomocí GSM technologie a telefonního kabelu. Systém vyhovuje 

klasifikaci třídy zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3. 

Pokryty jsou všechny nezabezpečené zóny a plánovaná odezva systému je okamžitá po vyvolání 

alarmu. Přidány byly nové bezdrátové magnetické spínače, bezdrátové PIR senzory pro střežení 

prvního patra, GSM modul a bezdrátový přijímač UC 280 spolu s náhradním řešením jeho 

napájení. Pro toto řešení je třeba uvolnit dvě zóny na centrále FBII. Spojeny budou magnetické 

spínače na vchodových a zahradních dveřích. Další zóna se pak uvolní spojením PIR senzorů 

z kuchyně a obývacího pokoje. Tato realizace umožní separátní nastavení zón a lepší funkci 

plášťové ochrany v režimu centrály „STAY MODE“. 
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Obr. 14: Vylepšené zabezpečení přízemí 

 
Obr. 15: Vylepšené zabezpečení prvního patra 
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3.2 Popis jednotlivých použitých prvků zabezpečení 

3.2.1 Bezdrátový přijímač UC-280 

Zařízení UC-280 je konstruováno pro příjem informací z bezdrátových přijímačů řady JA-60 a 

dálkových ovladačů od firmy Jablotron. Ovládání je také umožněno pro bezdrátové sirény a 

reléově výstupní moduly. Velká modulárnost systému nabízí rozšířit množství sledovaných zón 

o expandéry, a tím navýšit jejich počet až na celkových 40. Celková délka propojovacího vedení 

s expandéry však nesmí přesáhnout 1 m. Každý expandér musí být také zapojen na napájecí 

napětí 12V. Deska expandéru není vybavena vlastním přijímačem a obsahuje pouze svorky 

výstupu zón. 

Přijímač je schopen sám vyhledat instalované bezdrátové zařízení a přiřadit si je na 

jednotlivé zóny pro výstup. Přiřazení se děje pomocí tlačítka „LEARN“, kdy po jeho zmáčknutí 

se přiřadí jeden prvek pro jednu zónu. Smazání umožňuje tlačítko „RESET“, které ukončí režim 

přiřazování a krátkým stiskem smaže jednu zónu. Dlouhý stisk naopak vymaže všechny zóny, 

pokud je zapnutý přiřazovací režim tlačítkem „LEARN“.  

 
Obr. 16: Schéma zapojení bezdrátového přijímače UC-280 

Signalizace o provozu je prováděna pomocí LED diody zelené barvy. V případě vyvolání 

poplachu začne LED dioda svítit červenou barvou. Délku a úroveň impulsů na výstupech Z1 až 

Z8 lze nastavit pomocí propojky „1s/3s“, respektive NO/NC. Touto propojkou se nastaví spínání 

nebo rozpínání na výstupech. Výstup „TMP“ slouží pro detekci sabotáže na přístroji. Pro 

indikaci vybité baterie je možno využít výstup „BAT“ a při poruše magnetických spínačů výstup 

TRB. V současném zapojení však nejsou tyto výstupy využity. 
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 Technické parametry bezdrátového přijímače: 

- napájeni 12 V 

- napájecí proud typicky 50 mA pro rozepnuté relé, maximální 100 mA 

- výstupy zón Z1-Z8 8x optoMOS relé 100 mA/ 50 V 

- výstupy 3x optoMOS relé 100 mA / 50 V 

- výstupy poruch a baterie realizovány spínacím kontaktem, sabotáž rozpínacím 

- pracovní frekvence 433,9 MHz 

- pracovní dosah pro prvky JA-60 100 m 

3.2.2 Řešení náhradního napájení pro modul UC 280 

Díky již zmiňovaným nevýhodám spojeným s napájením z centrály je nutno řešit napájení 

bezdrátového přijímače separátně. S požadavkem na vlastní napájení je nutno uvažovat i o 

možnosti náhradního napájení, neboť při výpadku síťového napětí by byl zabezpečovací systém 

paralyzován a nebylo by možné hlídat možnosti vniknutí přes bezdrátové magnetické spínače. 

Požadavek na náhradní napájení a celkové řešení napájení plně splňuje zálohovaný zdroj BP-12 

od firmy Jablotron. Toto zapojení obsahuje adaptér typu DE-20-15 poskytující 15 V střídavého 

napětí pro napájení elektroniky zálohovaného zdroje.  

Součástí obsahu je baterie pro zálohu funkčnosti. Řídící elektronika sama nabíjí baterii a 

je schopna včas zareagovat na změnu napětí. Univerzálnost přístroje umožňuje zálohovat 

prakticky jakýkoliv přístroj vyžadující 12 V napájecí napětí. Baterie tohoto zdroje se nainstaluje 

do krabice modulu a napájení bude vyvedeno pomocí adaptéru. Signalizační LED diody slouží 

k indikaci stavu napájení. Svítí-li zelená LED dioda, je přítomno síťové napětí a žlutá LED dioda 

při normálním stavu stále svítí. Zhasne-li, znamená to vybitý zálohovací akumulátor (např. při 

dlouhodobém výpadku) nebo došlo k přetavení pojistek zapojení. V každém případě je nutná 

kontrola servisním technikem. 

 
Obr. 17: Schéma zapojení zálohovaného zdroje BP-12 
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Technické parametry: 

- vstupní napájení (adaptér typ DE-20-15) 15V 

- maximální vstupní proud 600 mA 

- zálohovací akumulátor 12V, 1,2 Ah 

- výstupní napětí 10,5 až 13,5 V 

- výstupní proud trvale 400 mA, špičkově 1A (nedochází k dobíjení akumulátoru) 

3.2.3 Okenní magnetické spínače 

Bude použit bezdrátový magnetický spínač typu JA-60N. Jeho instalace se provede na malá okna 

v místnosti umožňující přístup do zahrady a do místnosti vedle vchodových dveří. Tato malá 

okna jsou označena na obrázku (4) červenými šipkami. Zapojena budou do samostatných zón na 

bezdrátovém přijímači UC 280. Výstupy z těchto zón budou zavedeny do centrály pro 

signalizaci alarmu a do GSM modulu jako druhotná signalizace pro uživatele domu a 

zabezpečovací agenturu. Toto zapojení neumožní přesnější detekci místa vzniku poplachu, 

nicméně z hlediska jednoduchosti instalace a ekonomické výhodnosti se jeví jako ideální.  

 
Obr. 18: Ilustrační schéma bezdrátového magnetického spínače JA-60N 

Pro spínač JA-60N by neměla mezera mezi snímačem a magnetem překročit 5 mm. Vnitřní 

logika spínače umožňuje rozlišovat mezi okamžitým nebo zpožděným hlášením centrále. Velkou 

devizou tohoto přístroje je možnost připojit další externí snímače s kontaktním výstupem. Takto 

zapojenými snímači mohou být pokryty jedny dveře, a tím se zvýší jejich zabezpečení. Vstupy 

„IN“ a „TMP“ reagují na rozpojení proti svorce označené „GND“.  

Celý snímač je napájen dvěma alkalickými bateriemi typu AAA a je schopen v úsporném 

režimu operovat zhruba jeden rok. V úsporném režimu vysílá signál o své přítomnosti a 
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připravenosti bezdrátovému přijímači UC-280. Druhou možností je nastavit magnetický spínač 

do tzv. „pulzního“ režimu, ve kterém zasílá pravidelně informace o stavu dveří. Při vybité baterii 

zašle spínač do přijímače signál nízkého stavu baterie a zde by se měla rozsvítit signální LED 

dioda. 

Technické parametry magnetického spínače: 

- napájení pomocí 2x alkalická baterie AAA 1,5V 

- pracovní frekvence 433,92 MHz 

- použitá technologie 2x jazýčkový magnetický kontakt 

- maximální vzdálenost od ústředny 100m 

- stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 

3.2.4 Bezdrátové PIR senzory JA-60P 

Výhodou volby tohoto senzoru jsou jeho kompatibilita s bezdrátovým přijímačem UC 280 a 

poměrně nízké pořizovací náklady. Jedinou odlišností tohoto senzoru oproti ostatním použitým 

je nepřítomnost výstupů a nutnost napájet senzor baterií. Tento požadavek vyplývá z bezdrátové 

funkce zařízení a je nutné hlídat stav napájení podobně jako u předchozího bezdrátového 

magnetického spínače. Senzor disponuje nastavitelnou úrovní digitálního zpracování obrazu dle 

stupně zarušení prostoru. 

 
Obr. 19: Ilustrační obrázek bezdrátového PIR senzoru JA-60P 

Technické parametry magnetického spínače: 

- napájení pomocí 2x alkalická baterie AAA 1,5V 

- pracovní frekvence 433,92 MHz 

- doporučená výška instalace 2,5 m 

- pokrytí prostoru do vzdálenosti 12 m 

- detekce pohybu v rozmezí rychlosti 0,1 až 4 m/s 
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3.2.5 GSM modul GD-04 
GSM standard je nejrozšířenějším a takřka všudypřítomným standardem mezinárodního 

telefonování. V současné době je ve verzi 2G, což znamená, že signální i hovorové kanály jsou 

digitální. Postupně se zavádí 3G pokrytí, které nabízí větší přenosové rychlosti pro datové 

přenosy. GSM technologie je založena na síti jednotek (buněk) a každé mobilní zařízení se 

připojuje pomocí nejbližší buňky. Standard spravuje a vyvíjí firma 3GPP, která zaručuje i jeho 

zpětnou kompatibilitu. Z tohoto důvodu je systém vhodný pro signalizaci a komunikaci 

v zabezpečovací technice. 

 Použitý GSM modul GD-04 je univerzální hlásič poplachu a ovladač různých zařízení. 

Disponuje čtyřmi vstupními svorkami pro připojení různých prvků ochrany domu. Na každé 

vstupní svorce může být vyhodnoceno její sepnutí nebo rozepnutí. Po takovémto vyhodnocení 

situace zašle modul automaticky SMS zprávu na předem nastavená telefonní čísla. Pro 

důraznější upozornění může modul také na daná čísla zavolat. 

 
Obr. 20: Ilustrační schéma GSM modulu GD-04 „David“ 

Modul je vybaven časovým spínačem, který může být aktivován pomocí mobilního telefonu. 

Dobu sepnutí lze nastavit v rozmezí 1 s – 10 hodin. Dvě výstupní relé je možné ovládat pomocí 

„prozvonění“ mobilním telefonem. Tato funkce je velice výhodná, neboť je zdarma a uživatelsky 

příjemně jednoduchá. Modul sám vyhodnocuje příchozí hovor, a je-li číslo uloženo v paměti 

přístroje, sepne relé a hovor nezvedne. Do paměti přístroje lze uložit až 50 telefonních čísel, což 

je dostatečná kapacita pro sledovaný dům.  

 Pro případ ztráty síťového napětí bude modul vybaven zálohovacím akumulátorem, který 

se musí dokoupit jako přídavné zařízení k modulu, protože v základní verzi se neposkytuje. Při 

ztrátě napájení bude akumulátor dodávat energii pouze kontrolní elektronice modulu a svorka 

„+12V“ zůstane vypnuta. Vybije-li se náhradní baterie, modul se vypne. Po zapnutí síťového 
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napájení se opět zapne a pošle signál přes SMS „POWER FAIL“. Akumulátor bude dobit zcela 

automaticky a výstupní relé zůstanou vypnuta po dobu nabíjení.  

 
Obr. 21: Schéma zapojení GSM modulu GD-04 

Konfigurace modulu může být provedena pomocí SMS zprávy nebo internetového rozhraní 

nabízeného výrobcem. Nastavení přes internetové rozhraní je velice jednoduché a přehledné. 

Navíc je poskytováno zdarma a správci více centrál nabízí velice rychlou konfiguraci mnoha 

jednotek. Pro zabezpečení sledovaného domu bude v tomto vylepšení využito všech čtyř vstupů 

modulu. Do prvního bude zapojen výstup alarmu z centrály FBII a do zbývajících tří budou 

zapojeny okruhy PIR čidel. Uživatel tak získá dostatečnou informaci o případném narušení. 

Výstupy nebudou využity a možnost jejich použití bude ponechána na obyvatelích domu. 

Technické parametry GSM modulu GD-04: 

- napájecí napětí 11-13 V, odběr 20-400 mA 

- pracovní pásmo GSM signálu 900/950/1800/1900 MHz 

- výstupní výkon vysílače 2 W pro GSM 900 MHz a 1 W pro GSM 1800 MHz 

- 4 vstupní svorky reagující na spojení s GND 

- 2 výstupní relé s pojistkou 5A/250V 

3.2.6 Dveřní systém monitorování SEC-PH340 

Vybraný kamerový systém od německé firmy Koenig Electronics GmbH splňuje požadavky pro 

komfortní způsob monitorování činnosti přede dveřmi. V cenové kalkulaci bude doporučen jako 
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doplňkový. Cena tohoto řešení je velice příznivá, neboť nabízí oba moduly v jedné dodávce, 

čímž se liší od konkurenčních produktů. Kamerový systém obsahuje vnitřní a venkovní modul 

pro komunikaci s návštěvníkem. Venkovní modul je vybaven infračervenými LED diodami pro 

noční monitorování prostoru před vchodovými dveřmi a kamerou schopnou barevného snímání 

videa, která je založena na technologii CMOS. Vnitřní modul slouží zároveň pro napájení vnější 

jednotky pomocí obslužného kabelu a je tvořen barevným 7 palcovým LCD displejem a 

ovládacími tlačítky. Připojení obou částí systému je řešeno pomocí 2 žilového kabelu, který 

naprosto postačuje pro běžné využití. K otevření dveří slouží jednoduché ovládání 

elektronického zámku pomocí tlačítka. 

 
Obr. 22: Ilustrační obrázek venkovního modulu kamerového systému 

1 – 9 infračervených LED diod 

2 – objektiv kamery 

3 - reproduktor 

4 – tlačítko volání 

5 - mikrofon 

6 – štítek se jmenovkou 

Tab. 6: Popis prvků venkovního modulu 

Technické parametry vnitřní jednotky: 

- modulace FM (analogová) 

- obrazový senzor barevný 1/3“ CMOS 

- rozlišení 330 TV řádků (horizontálně) 

- infračervené LED diody 9x IR LED, 1x CDS 

- objektiv s ohniskovou vzdáleností 8 mm 
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Obr. 23: Ilustrační obrázek vnitřního modulu kamerového systému 

1 – LED indikace zapnutí 

2 – tlačítko „TALK“ 

3 – tlačítko monitoringu 

4 – tlačítko pro odemknutí dveří 

5 – tlačítko „MENU“ 

6 – tlačítko pro snížení hlasitosti 

7 – tlačítko pro zvýšení hlasitosti 

8 - mikrofon 

9 – držák monitoru 

10 - napájení 

11 – propojovací kabel 

12 – výstup A/V 

Tab. 7: Popis prvků vnitřního modulu 

Technické parametry vnitřního modulu: 

- napájení 15 V 

- komunikační systém je semi-duplexní 

- frekvence přenosu 6,5 MHz 

- barevný 7 palcový LCD displej 

- rozlišení displeje 480*234 obrazových bodů 

- pokročilé menu pro nastavení kvality obrazu na displeji 

- modulace FM (analogová) 

- maximální délka kabelu mezi jednotkami 20 metrů 
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KAPITOLA 4 

4.1 Výběr nové zabezpečovací centrály 
Centrála jako „srdce“ zabezpečení poskytuje celkovou obsluhu všech periferií a její správný 

výběr je velice důležitý pro budoucí chod a obsluhu zabezpečení. Je nezbytné centrálu vybírat 

nejen dle cenové dostupnosti, ale i s ohledem na možnosti budoucího rozšíření o zabezpečovací 

prvky či přechod na jinou technologii signalizace. Důležitá je také dostupnost a úroveň servisu 

výrobce centrály a její celková dokumentace. Základními požadavky na moderní zabezpečovací 

centrálu jsou snadná obsluha, instalace signalizačních prostředků, komunikace s okolím a 

homologace pro použití v České republice. Pro minimalizaci vstupních investic je vhodné využít 

pro centrálu již zapojené bezpečnostní prvky. V běžném denním režimu by měla být schopna 

informovat o pohybu osob. V nočním režimu musí vyhlašovat poplach dle definovaných postupů 

od opticko-akustické místní signalizace až po dálkový přenos hlasových nebo datových zpráv na 

pult centrální ochrany.  

V současnosti jsou v domě instalovány detektory kouře, a proto dalším reálným 

požadavkem je připojení protipožární ochrany. Centrály by měly být kompatibilní s již 

instalovanými detektory a měly by nabízet ideální možnosti rozšíření. S ohledem na všechny tyto 

sledované parametry byly vybrány tři zabezpečovací centrály od různých firem splňující náležité 

právní a technické podmínky pro provoz jako elektronické zabezpečovací systémy. V úvahu 

přicházejí tyto centrály – forma EZS založená na centrále Galaxy 2 od americké společnosti 

Honeywell, jako zástupce české firmy je vybrána společnost Jablotron se svým řešením Oasis a 

poslední je kanadská firma Digital Security Control nabízející řešení Power 1832. Jejich 

vlastnosti a vybavenost je popsána v následující tabulce spolu s vzájemným srovnáním a pomocí 

jednoduchých symbolů: 

„+“ - lepší než ostatní 

  „-“ – horší než ostatní 

 „o“ – srovnatelné s ostatními   



34 

 Galaxy 2 Oasis  Power 1832 

drátové zóny  12/44 10/30 8/32 

bezdrátové zóny ano ano, max. 50 ano, max. 32 

programovatelné výstupy  4/28 2 2/14 

možnosti ovládání kód/karta/ovladač/hlasem kód/karta/ovladač kód/ovladač 

klávesnice tlačítková/LED/LCD tlačítková/LED tlačítková/LED/LCD 

komunikace s okolím GSM, Ethernet, RS-232 GSM, Ethernet GSM, Ethernet 

množství doplňků + + - 

kompatibilita o o o 

servis a úroveň dokumentace o + - 

orientační cena  6500 4500 5500 

Tab. 8: Srovnání různých centrál 

Z uvedeného srovnání je patrna největší vybavenost systému Galaxy 2 s nejširšími 

komunikačními možnostmi. Pro výběr centrály hovoří i výrobce firma Honeywell, která skýtá 

jistou záruku kontinuity a podpory do dalších let. Instalací by byl umožněn rozvod a zapojení 

různých automatizačních prvků do domácnosti pracujících pod standardy Honeywell. Velkým 

záporem je pořizovací cena samotné centrály a jednotlivých detekčních nebo hlásicích prvků. 

Systém konstruovaný pro tuto centrálu by měl příliš mnoho funkcí, které by byly nevyužity, a 

tím by došlo k navýšení nákladů. Klady převáží hlavně ekonomické zápory, a proto nebude 

centrála použita pro další realizaci. 

 Řešení zabezpečení objektů Power 1832 nabízí dostatečný počet kontrolních zón a 

programovatelných výstupů. Pro řešení domácího zabezpečení by naprosto postačovalo a poměr 

cena/výkon je u tohoto systému příznivější než u předchozího, což je určitě kladem pro výběr 

firmy DCS. Centrála je dostatečně kompatibilní s instalovanými prvky a nabízí požadované 

připojení pomocí GSM technologie. V neprospěch této centrály ale hovoří menší množství 

připojitelných doplňků a možností rozšíření. Zastoupení firmy DCS v České republice také není 

ideální a dostupnost servisu či doba trvání reklamace může být problémem. Kvůli nejasnostem s 

reklamacemi a menšímu množství rozšířitelných modulů nebude tato centrála použita. 

 Jako vítězný vychází z tohoto srovnání systém Oasis od firmy Jablotron. Česká firma 

nabízí dostatečný servis, nákladnost řešení je poměrně nízká a poměr cena/výkon je velice 

výhodný. Poskytuje dostatečný počet zón pro detekci narušení a nabízí výbornou možnost 

připojení dalších modulů. Takovými moduly mohou být např. rozšíření centrály o bezdrátovou 

komunikaci s osobním počítačem formou „bluetooth“ nebo po domácí síti. Velkou výhodou je 

také přistup k systému ze sítě internet nebo s využitím SMS.  

Menšími nedostatky jsou nemožnost instalace velkého LCD displeje, která je aspoň 

částečně kompenzována LED variantou. S použitím programovatelných výstupů se 
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v jednotlivých návrzích nepočítá nebo je jejich počet naprosto vyhovující. Naopak velkým 

kladem je výstražný systém „OKO 1“ navržený a realizovaný firmou Jablotron. Jedná se o 

systém hlásící narušení a jiné alarmy na PCO firmy Jablotron, kde se poté realizuje výjezd. 

V lokalitě domů je sice centrum zabezpečovací agentury, nicméně pro budoucí rozvoj a úsporu 

nákladů by bylo možné řešit ho formou spolupráce s firmou Jablotron. 

 

4.2 Centrála Oasis 
Zabezpečení pomocí centrály Oasis nabízí moderní bezdrátový systém vhodný pro ochranu 

domů a jiných objektů. Jeho možnosti uplatnění se nabízejí při střežení různých kancelářských 

prostor, obchodů, skladů nebo dílen. Rozmanitost funkcí centrály umožňuje hlásit požáry, 

zatopení vodou, tísňová hlášení a stav vytápění objektu. Co se týče řízení přístupu, centrála 

dovoluje instalaci čtečky magnetických karet nebo využití dálkového ovladače pro ovládání 

např. z automobilu.  

Velkou výhodou je i možnost řídit domovní automatizované systémy jako řízení topení, 

ovládání spotřebičů na dálku nebo zapínání spotřebičů detektorem pohybu. Instalace systému je 

velice snadná a realizace formou stavebnice velice jednoduchá na údržbu. Využití vyšších 

komunikačních frekvencí centrály pro spojení s ostatními prvky zajišťuje větší bezpečnost a delší 

dosah systému. Zároveň není nutná instalace dodatečných antén, a prvky tak vypadají lépe na 

pohled. 

 
Obr. 24: Ilustrační schéma zapojení centrály Oasis 

K rozlišení mezi servisním technikem a uživatelem slouží různé typy kódů. Běžný uživatel má 

přidělen obyčejný ovládací kód, který umožňuje zajišťování a odjišťování střežení systému. 

Specifickým typem ovládacího kódu je tzv. „Master“ kód přiřazující uživateli maximální práva 

pro kontrolu systému. Servisnímu technikovi je pak určen servisní kód umožňující pouze 



36 

odjištění systému a provádění kontroly bezpečnostních prvků. V centrále jsou k dispozici tři typy 

střežení objektu – nedělený systém, systém s částečným hlídáním a dělený systém. Nedělený typ 

střežení obstarává ochranu celého domu. Systém s částečným hlídáním umožňuje celou koncepci 

střežení rozdělit na menší podčásti, např. plášťová ochrana, hlídání vnitřních prostor, nebo 

ostrahu celého objektu, a proti dělenému systému, který umožňuje pouze střežení jednotlivých 

podsystémů, umožňuje i jejich kombinace. 

Není-li uživatel přítomen fyzicky u ovládání centrály, může využít nastavení zabezpečení 

pomocí mobilního telefonu nebo svého osobního počítače. Firma Jablotron dodává k centrále 

vlastní programové řešení. Konfigurace pomocí mobilního telefonu probíhá po nastavovacích 

SMS zprávách s přesně definovaným tvarem a obsahem. Takovouto SMS zprávou je možno 

měnit i ovládací kódy centrály. Je-li uživatel v nouzi, může zapnout tísňový poplach pomocí 

bezdrátové ovládací klíčenky nebo klávesnicí. Centrála umožňuje instalaci nouzového tísňového 

tlačítka, které však není použito v zapojení, nicméně může být využito v bezpečnostních 

místnostech oddělených od běžných obytných. 

K centrále bude připojena klávesnice JA-81E po stávající kabelové montáži. V modulu 

klávesnice je obsažena čtečka RFID karet a barevný displej umožňující měnit barvu podsvícení 

podle stavu systému. Klávesnice také umožňuje zapojit jeden dveřní senzor pro detekci 

nechtěného otevření vchodových dveří. Kvůli náročnosti úpravy kabelové montáže ale nebude 

tato možnost využita. Pro servisní účely může být klávesnice k centrále připojena přes výstup 

„Line“, např. pro kontrolu funkčnosti. Ztráta napájení nezpůsobí zmizení přednastavených 

funkcí, neboť si je klávesnice uchovává v paměti. Nastavení lze změnit jen použitím 

nastavovacího menu. 

 

 
Obr. 25: Ilustrační obrázek klávesnice JA-81E 
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Technické parametry ústředny: 

- napájení ústředny 230 V / 50 HZ 

- stupeň zabezpečení 2 

- zálohovací akumulátor 12 V, 18 Ah 

- maximální zatížení výstupů poplachu 0,5 A 

- pracovní frekvence 868 MHz 

- paměť 255 posledních událostí 

- 2 programovatelné výstupy s maximálním zatížením 0,1 A 

4.3 Verze „Basic“ 
Koncepce tohoto systému bude poskytovat pouze opravdu základní ochranu nezbytnou pro 

bezproblémové střežení objektu. Některé možnosti přístupu zloděje nejsou střeženy jako např. 

přístup a setrvání v místnostech v prvním patře. Není poskytována kompletní plášťová ochrana 

celého domu a je řešena především ochrana vnitřních prostor. Tato verze je velice podobná 

předchozímu navrhovanému řešení vylepšení stávajícího systému zabezpečení. 

 

 Obr. 26: Blokové schéma verze „Basic“ 

Zachovává instalované PIR senzory v místnostech v přízemí a magnetické spínače na 

dveřích domu, neboť jsou plně kompatibilní s vybranou centrálou. Senzory pro detekci pohybu 

v prvním patře budou nahrazeny jiným typem a to JA-80P, který je schopen pracovat ve větším 

frekvenčním rozsahu. Navíc budou instalovány bezdrátové magnetické spínače na oknech 

v přízemí pro zajištění plášťové ochrany přízemí. Verze „Basic“ bude nabízena s volitelnou 
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kamerou pro vchodové dveře a separátním displejem pro zobrazení návštěv. Podmínkou 

realizace je využití GSM technologie pro hlášení poplachu nebo jinou signalizaci, a proto i zde 

bude zahrnuta v modulu JA-80Y. Pro komunikaci po telefonní lince bude zapojen rozšiřující 

prvek JA-80X. 

 
Obr. 27: Verze „Basic“ schéma instalace v přízemí 

 
Obr. 28: Verze „Basic“ schéma instalace v 1. patře 
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4.4 Verze „Standard“ 

S touto verzí se počítá jako s nejvíce používanou, neboť nabízí výhodný poměr cena/výkon. 

Oproti typu „Basic“ zajišťuje kompletní plášťovou ochranu objektu. Ta je realizována 

instalováním bezdrátových magnetických spínačů na všechna okna v domě. Dojde tak k úplné 

plášťové ochraně domu, která může být využita v nočním režimu. Stávající pohybové detektory 

v přízemí budou nahrazeny kombinovaným typem JS-25, který nedetekuje pouze pohyb, ale i 

zvuk tříštění skla. Jako velice výhodné se to jeví v obývacím pokoji, kde je prosklené průčelí 

domu. Ostatní PIR senzory budou stejného typu jako ve verzi „Basic“. 

Pro včasné zabránění vniknutí pachatele do objektu je zapojena venkovní siréna JA-80A. 

Tato siréna by měla být schopna zloděje odstrašit a v případě nouze probudit obyvatele domu, 

nebo zalarmovat sousedy. Vstup do domu bude monitorován a bude umožněn buď klíčem, nebo 

otevřením tlačítkem zevnitř domu. Volitelně je také možno přikoupit kamerový systém před 

dveře. Řešení komunikace s PCO a uživatelem domu je stejné jako v předchozí verzi, tedy GSM 

modul JA-80Y. 

 

 Obr. 29: Blokové schéma verze „Standard“ 
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Obr. 30: Verze „Standard“ schéma instalace v přízemí 

 
Obr. 31: Verze „Standard“ schéma instalace v 1. patře 
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4.5 Verze „Premium“ 
Tato verze nabízí největší uživatelský komfort, míru zabezpečení a také nejsnadnější ovládání 

systému. Při jejím navrhování nejsou brány ohledy na finanční nároky projektu a zohledňuje se 

pouze uživatelská přívětivost a stupeň ochrany. V systému jsou striktně odděleny jednotlivé 

uživatelské role, aby nebylo možno ovlivňovat servisní část zabezpečení, nebo nedošlo 

k narušení bezpečnosti snahou převzít kontrolu, např. přes jiné vnější sítě, ke kterým může být 

centrála připojena. Opět bude zapojen GSM modul a modul pro komunikaci s PCO po telefonní 

lince. Budou použity stejné prvky jako v předchozích verzích. 

 Systém zabezpečení se příliš neliší od verze „Standard“ a přebírá mnoho již použitých 

prvků. Ze současně instalovaných prvků zůstávají pouze magnetické spínače na dveřích. Jako 

v systému „Standard“ budou nahrazeny PIR senzory v přízemí typem s dvojitou indikací 

vniknutí (pohyb, tříštění skla). Počítá se i s venkovní sirénou a dvěma dalšími PIR senzory. 

Jeden bude v chodbě na prvním patře a další pak nad vchodovými dveřmi. Kamera instalovaná 

přede dveřmi už nebude volitelná, ale bude zahrnuta v ceně kalkulace. 

 Vstupu do domu bude umožněn pomocí klasických klíčů nebo čtečky otisků prstů. Pro 

co nejsnadnější vstup do domu je doporučena čtečka otisků prstů, která je velice přívětivá pro 

uživatele. Zapomene-li klíče, může použít svůj otisk, a dostat se tak do domu. Volitelným 

příslušenstvím bude samostatná GSM kamera, která bude jistým způsobem jistit systém 

zabezpečení a může být využita při delším pobytu mimo objekt 

 

 Obr. 32: Blokové schéma verze „Premium“ 



42 

 
Obr. 33: Verze „Premium“ schéma instalace v přízemí 

 
Obr. 34: Verze „Premium“ schéma instalace v 1. patře 
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4.6 Popis použitých prvků 

4.6.1 GSM komunikátor JA-82Y 

Jako součást centrály Oasis nabízí tento GSM komunikátor široké spektrum možností využití. 

Základní možnosti jsou hlášení události formou SMS zprávy, což je zpoplatněno, nebo ovládání 

systému pouhým prozvoněním z registrovaného mobilního telefonu. Tato funkce je zdarma a 

centrála sama rozlišuje registrovaná telefonní čísla. Po naistalování v domě bude také hlásit 

poplachy a jiné události na pult centrální ochrany. Největší prioritu při odesílání informací mají 

zprávy PCO, poté SMS zprávy a nakonec volání na mobilní telefon. Hovor na mobilní telefon se 

uskuteční až po odeslání všech SMS zpráv. Dojde-li během poplachu k jeho zrušení, jsou SMS 

zprávy odeslány, neuskutečněné hovory zrušeny, ale reporty na PCO se vždy předávají všechny. 

Řídící SMS zpráva má obecně tento tvar: platný kód mezera příkaz. Kód může být jakéhokoliv 

typu ať už uživatelský, ovládací nebo servisní. Důležité je zachovat přesnou strukturu povelu, 

jinak nebude rozpoznán a vykonán. Příkazem může být např. zajištění (řídící slovo ZAJISTI), 

odjištění (ODJISTI) nebo zjištění stavu ochrany (STAV). 

 Je-li v zabezpečovacím systému zapojena kamera s možností odesílání obrázků, dokáže 

tento modul obrázky odesílat na vzdálený FTP server. Adresa serveru může být ponechána 

z továrního nastavení, kde přidělí každému modulu vyhrazené místo na serveru, nebo nastavena 

na vlastní FTP server. Ovládací program modulu může být aktualizováno pomocí dodávaného 

programového řešení Olink. Program Olink umožňuje také přístup přes síť internet a spravování 

zabezpečení na dálku, samozřejmě se znalostí platných kódů k centrále. Pro sledování objektů je 

také důležité udržování přesného času v modulu. Toto je zajištěno synchronizováním času ze sítě 

GSM, nebo synchronizací času ze serveru, na který se modul připojí pomocí GPRS. Není-li 

možné získat čas ze sítě GSM nebo serveru, zašle komunikátor sám sobě SMS zprávu a z té 

rozpozná přesný čas. 

 

 
Obr. 35: Obrázek plošného spoje GSM modulu JA-82Y 
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Technické údaje: 

- napájení modulu 12 V z ústředny 

 - proudový odběr přibližně 35 mA, velikost závisí na síle GSM signálu 

 - pracovní pásmo modulu QUAD-BAND, 850/900/1800/1900 MHz 

 

4.6.2 Telefonní komunikátor JA-80X 

Stávající instalace telefonního vedení dovoluje efektivně hlásit poplach na pult centrální 

ochrany. To je velice výhodné, neboť GSM síť může krátkodobě zkolabovat, a způsobit tak 

nečekané komplikace. Proto je v centrále instalován modul JA-80X nabízející komunikaci s PCO 

po telefonní lince. Hlášení událostí je možno nastavit až na 8 různých telefonních čísel.  

 
Obr. 36: Obrázek plošného spoje komunikátoru JA-80X 

Technické parametry: 

 - napájení 12 V 

 - klidový odběr proudu přibližně 35 mA 

 - způsob telefonní volby DTFM 

 

4.6.3 Bezdrátový magnetický spínač JA-83M 

V principu fungování se tento spínač prakticky neliší od již zmíněného JA-60N ve třetí kapitole. 

Liší se pouze menším provedením a vyšší pracovní frekvencí pro komunikaci s centrálou Oasis 

(868 MHz). Důležité je správné nastavení propojky „INS/DEL“, která určuje, zda leží magnet 

v přístupové cestě či nikoliv. Leží-li magnet v přístupové cestě, je nutné nastavit propojku na 

stav „DEL“. Takto nastavený spínač nebude hlásit poplach okamžitě, ale s určitým zpožděním. 

To je důležité pro vstup do domu, kdy je potřeba včasně zadat ovládací kód. Při nastavení „INS“ 

se spustí alarm okamžitě. 
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Obr. 37: Ilustrační obrázek bezdrátového magnetického spínače JA-83M 

Technické parametry: 

 - napájení lithiová baterie typ CR-123A(3.0V) 

 - typická životnost baterie přibližně 3 roky 

 - komunikační pásmo 868 MHz  

 - použitý komunikační protokol Oasis 

 - typická rozpínací vzdálenost 10 mm 

 

4.6.4 Bezdrátový PIR senzor JA-80P 

Tento detektor funguje na stejném principu jako bezdrátový JA-60P. Jediným rozdílem je 

zapojený konektor pro vstup magnetického čidla na dveřích. Je-li takový poplach spuštěn, na 

centrále se registruje poplach od zóny, do jaké náleží PIR čidlo. Na senzor lze umístit různé 

kryty dle prostředí, do kterého je senzor instalován. Na výběr je kryt pro dlouhé chodby, kryt 

eliminující nechtěnou detekci malých zvířat jako psů a koček, nebo kryt, který vytvoří plochou 

bariéru a detekuje její porušení. Vybití baterie je signalizováno včasným upozorněním na 

centrále. Dojde-li k takové situaci, měla by se vyměnit baterie maximálně do 14 dní. 

 Při zapojování čidla je třeba zvážit dobu spánku senzoru po aktivaci. V továrním 

nastavení, zaznamená-li pohyb, čidlo informuje ústřednu a po dalších 5 minut nereaguje na 

pohyb. Po uplynutí této doby se senzor aktivuje a střeží přidělený prostor. Dobu zneaktivnění lze 

nastavit také na 1 minutu. Stejně jako senzor JA-60P nabízí dva stupně digitálního zpracování 

obrazu. Zvýšení stupně je nutno nastavit pro velmi zarušené prostory. 
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Obr. 38: Schéma bezdrátového PIR senzoru JA-80P 

Technické parametry: 

 - napájení lithiovou baterií typu LS(T)14500 (3,6V AA) 

 - typická životnost baterie cca 3 roky 

 - komunikační pásmo 868 MHz s použitým protokolem Oasis 

 - komunikační dosah přibližně 300 m 

 - instalační výška 2,5 m 

4.6.5 PIR senzor JS-25 „Combo“ 

Pro usnadnění montáže nabízí tento PIR senzor dvojitou ochranu prostor. První je formou 

klasické detekce pohybu využívající pasivní infračervené záření. Druhá je detekce tříštění skla 

v místnosti. Pro rozlišení mezi platným a falešným poplachem rozbití skla je použita dvojí 

detekce, při které jsou nejprve vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti. 

K těmto změnám dochází při nárazu do skleněné výplně okna.  

 
Obr. 39: Schéma PIR senzoru JS-25 „Combo“ 
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Dále se detekují zvuky vydávané při rozbití okenní tabulky. Citlivost detektoru se nastavuje 

podle vzdálenosti a rozměrů chráněných oken. Nastaví-li se přílišná citlivost senzoru, dochází 

k planým poplachům, proto je třeba vyvážit toto nastavení správně. 

 Senzor má tři typy výstupů, které budou zapojeny do centrály. Výstup „PIR“ slouží 

k vyvolání poplachu v případě zjištění pohybu PIR senzorem. Další výstup „TMP“ indikuje 

snahu o manipulaci se senzorem a poslední výstup „GBS“ detekuje rozbití skla. Všechny tyto 

výstupy budou mít speciální zóny v centrále Oasis. 

Technické parametry: 

 - napájení 12 V 

 - klidový odběr bez aktivní LED diody 15 mA 

 - maximální odběr 45 mA 

 - doporučená instalační výška 2,5 m 

 - detekční vzdálenost rozbití okna 9 m 

 - minimální plocha skleněné výplně 0,36 m2 

4.6.6 GSM/LAN kamera EYE-02 

Do systému navrhovaného ve verzi „Premium“ se dostala tato kamera pro svou všestrannost a 

veliké pole působnosti. Má plnit jistou zálohu zabezpečení v případě napadení systému. Pro svou 

funkci nevyžaduje spojení s centrálou Oasis a při jejím výpadku je stále schopna zasílat 

informace o stavu ochrany. Kamera obsahuje PIR detektor pohybu, detektor zvuku, tříštění skla, 

náklonů a otřesů a detekci pohybu v obraze. Pro detekci pohybu v obraze je využit sofistikovaný 

algoritmus, který srovnává změny v jednotlivých snímcích. Kamera používá vlastní vestavený 

digitální signálový procesor. Detekce změny obrazu je energeticky velice náročná, proto se 

aktivuje pouze výstrahou z PIR senzoru nebo detektoru zvuku.  

 
Obr. 40: Ilustrační obrázek GSM/LAN kamery EYE-02 
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Zprávu o poplachu je možno zaslat prostřednictvím MMS, e-mailu, SMS nebo hlasového volání. 

Pro snadnou konfiguraci je možno využít přiloženého programu JabloTool od výrobce, 

internetové rozhraní a SMS zprávy. Od výrobce jsou přednastaveny různé profily fungování 

kamery, které mění citlivost nastavení detekční prvků. Po zapojení kamery bude použit profil 

„Venku“ snižující citlivost kvůli rušení vnějších vlivů jako např. sluneční svit, vítr nebo hluk 

z ulice. Volitelně může být kamera umístěna uvnitř domu, kde se poté aktivuje režim „Doma“. 

Takový režim je výhodný při ovládání hovorem, kdy je možno odposlouchávat zvuky z místnosti 

přímo přes telefon.  

 Kamera dokáže fungovat i bez síťového napájení a být akceschopná až 24 hodin. Doba 

výdrže je ovlivněna nastavením kamery, zejména pak stavem GSM signálu a stavem 

jednotlivých detektorů. Velkou výhodou je možnost připojit další bezdrátové prvky, se kterými 

dokáže centrála pracovat. To tvoří z kamery vlastně miniaturní centrálu zabezpečení a jen 

podtrhuje její význam jako rezervní prostředek signalizace. Ve verzi „Premium“ není ke kameře 

připojeno žádné zařízení. 

Technické parametry: 

 - rozlišení obrazu VGA(640x480 px), QVG(320x240 px), QQVGA(160x120 px) 

 - kapacita paměti až 4 GB na Micro SD kartě 

 - formát ukládaní obrazu JPEG, EXIF 2.2 

 - infračervené světlo vyzařováno 6x InfraLED s vlnovou délkou 850 nm 

 - GSM systém 850/900/1800/1900 MHz 

 - zabudovaný citlivý všesměrový mikrofon s DSP zpracováním 

 - komunikace s ostatními prvky na frekvenci 868 MHz 

4.6.7 Čtečka otisků prstů SEBURY F1 

Moderní trendem se pomalu stává jištění vstupu dveří pomocí otisku prstů majitele domu. 

Takovéto řešení je velice pohodlné. Čtečka umožňuje připojení na standard Wiegand pro 

komunikaci zařízení v domě. Zařízení umožňuje rozlišení až 4 hlavních ovládacích otisků, které 

mají rozšířená práva pro ovládání. Pro programování čtečky je nutné použít externí bezdrátovou 

klávesnici. Tuto klávesnici bude používat pouze servisní technik a přidávání dalších otisků 

obyvateli domu nebude umožněno. Pokročilejší formy střežení, jako detekce násilného otevření 

nebo střežení nezavřených dveří., nejsou v návrhu využity. Některé tyto funkce přebírá centrála 

Oasis a jiné nejsou uvažovány. 

 Detekce otisků prstů má však jistá omezení a nevýhody. Při použití ve venkovním 

prostředí je nutno uživatele předem upozornit na nutnost zastínit detekční plošku např. svým 

tělem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat při zapisování otisků do paměti čtečky, neboť špatně 
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uložený otisk by zkomplikoval další detekci. Po prvním odmítnutém otisku se také doporučuje 

nechat prst dále přiložený a čtečka by měla být sama schopna provést korekci a správně 

rozpoznat otisk prstu. 

Technické parametry: 

 - napájení 12 V 

 - odběr aktivní 190 mA a pasivní 160 mA 

 - kapacita paměti 120 otisků 

 - rozlišení snímání 4500 dpi 

 - chybně povolených otisků méně než 0,0001% 

 - chybně odmítnutých otisků méně než 0,01% 

 

 
Obr. 41: Ilustrační obrázek čtečky Sebury F1  
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KAPITOLA 5 

5.1 Cenová kalkulace 
Obsahem této kapitoly je shrnutí jednotlivých nákladů na pořízení částí systému a centrály. Není 
uvažována cena práce a marže poskytovatele zabezpečení. Všechny uvedené ceny jsou s 20% 
DPH. 

5.1.1 Kalkulace vylepšení 
- typ počet cena za kus cena za počet 

GSM modul GD-04 „David“ 1 4032 4032 

Bezdrátový přijímač UC-280 1 3120 3120 

Náhradní napájení příjimače BP-12 1 973 973 

PIR senzor JA-60P 2 1374 2748 

Magnetický spínač JA-60N 2 1068 2136 

Kamerový systém SEC-PH340 1 4910 4910 

Celková cena - - - 13009 

Cena včetně volitelných prvků - - - 17919 

 Tab. 9: Cenová kalkulace vylepšení systému 

5.1.2 Kalkulace verze „Basic“ 
- typ počet cena za kus (Kč) cena za počet (Kč) 

Centrála Oasis JA-83K 1 2 640 2 640 

Klávesnice systému JA-81ERGB 1 2 256 2 256 

GSM modul JA-82Y 1 6 996 6 996 

Bezdrátový přijímač JA-82R 1 3 024 3 024 

Komunikace po telefonní lince JA-80X 1 1 548 1548 

Náhradní napájení SA-214/18 1 1 188 1 188 

PIR senzor JA-80P 2 1 582 3 164 

Magnetický spínač JA-83M 11 1 006 11 066 

Kamerový systém SEC-PH340 1 4 910 4 910 

Celková cena - - - 31 882 

Cena včetně volitelných prvků - - - 36 792 

Tab. 10: Cenová kalkulace verze „Basic“ 
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5.1.3 Kalkulace verze „Standard“ 
- typ počet cena za kus (Kč) cena za počet (Kč) 

Centrála Oasis JA-83K 1 2 640 2 640 

Klávesnice systému JA-81ERGB 1 2 256 2 256 

GSM modul JA-82Y 1 6 996 6 996 

Bezdrátový přijímač JA-82R 1 3 024 3 024 

Komunikace po telefonní lince JA-80X 1 1 548 1 548 

Náhradní napájení SA-214/18 1 1 188 1 188 

PIR senzor JA-80P, JS-25 2, 2 1 582,1 072 3164, 2 144 

Magnetický spínač JA-83M 20 1 006 20 120 

Magnetická karta PC-01 1 54 54 

Akustická siréna JA-80A 1 2 976 2 976 

Kamerový systém SEC-PH340 1 4 910 4 910 

Celková cena - - - 46 110 

Cena včetně volitelných prvků - - - 51 020 

Tab. 11: Cenová kalkulace verze „Standard“ 

5.1.4 Kalkulace verze „Premium“ 
- typ počet cena za kus (Kč) cena za počet (Kč) 

Centrála Oasis JA-83K 1 2 640 2 640 

Klávesnice systému JA-81ERGB 1 2 256 2 256 

GSM modul JA-82Y 1 6 996 6 996 

Bezdrátový přijímač JA-82R 1 3 024 3 024 

Komunikace po telefonní lince JA-80X 1 2 880 2 880 

Náhradní napájení SA-214/18 1 1 188 1 188 

PIR senzor JA-80P, JS-25 2, 2 1 582, 1 072 3 164, 2 144 

Magnetický spínač JA-83M 20 1 006 20 120 

Magnetická karta PC-01 1 54 216 

Akustická siréna JA-80A 1 2 976 2 976 

Kamerový systém SEC-PH340 1 4 910 4 910 

Čtečka otisků prstů F1 1 3 692 3 692 
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GSM kamera EYE-02 1 8 520 8 520 

Venkovní kryt kamery KAC-EYE 1 1 198 1 198 

Celková cena - - - 54 874 

Cena včetně volitelných prvků - - - 64 592 

Tab. 12: Cenová kalkulace verze „Premium“ 

5.2 Leták s návrhem prodeje 
 

 
Obr. 42: Náhled letáku pro prodej zabezpečení 
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Závěr 
První část této bakalářské práce se zabývala analýzou stávajícího řešení zabezpečení. Byly 

zjištěny závažné bezpečnostní nedostatky a komplikace s připojením centrály na pult centrální 

ochrany. Rušení bezdrátových prvků se nakonec neukázalo být natolik velkým problémem, aby 

znemožnilo instalaci bezdrátových detektorů zabezpečení.  

 V další části bylo navrženo vylepšení zabezpečení o dva bezdrátové magnetické spínače a 

dva PIR senzory. K systému bude připojen GSM modul pro předávání informací přes SMS 

zprávy. Takto koncipovaná ochrana poskytuje ucelenější systém než stávající instalace a zároveň 

mnohem větší stupeň zabezpečení. Není zajištěna kompletní plášťová ochrana, která je řešena až 

v nových návrzích ostrahy. 

 Kritickým bodem nového návrhu zabezpečení byl výběr vhodné centrály. Po zvážení 

dostupných možností na českém trhu a jejich posouzení dle předem zvolených kritérií byla 

vybrána zabezpečovací centrála Oasis od firmy Jablotron. Tato centrála nabízí dostatečné 

možnosti budoucího rozvoje a poskytuje nadstandardní úroveň zabezpečení. Bezdrátová 

komunikace probíhá na vyšších frekvencích a využívá velice pokročilé formy šifrování. 

Kombinace těchto vlastností zaručuje velice obtížné prolomení zabezpečení a větší dosah příjmu 

centrály. 

Byly navrženy tři varianty střežení domu, každá v jiné cenové relaci. Verze „Basic“ 

poskytuje pouze nejnutnější ochranu, ovšem je také zároveň nejlevnější. Typ ostrahy „Standard“ 

byl navržen pro široké použití a poskytuje celkovou plášťovou ochranu. Nejdražší a zároveň 

uživatelsky nejpohodlnější verzí se jeví „Premium“ varianta. Pokročilá forma detekce vniknutí je 

realizována nejmodernějšími prvky zabezpečení. Vstupní systém přidává možnost ovládat 

vchodové dveře otiskem prstu. Ve všech verzích je nabízena kamera před vchodové dveře a LCD 

displej do vnitřních prostor domu. 

 V závěru je vypracován reklamní letáček v českém a anglickém jazyce, pod kterým by se 

mohlo zabezpečení začít nabízet. Požadovaná anglická verze kalkulace je obsažena na 

přiloženém CD. 
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Slovník použitých termínů a zkratek 
PCO  – pult centrální ochrany 

AGA  – Asociace grémium agentur 

PIR  – „passive infrared“, pasivní infračervený senzor 

GPRS  – „general packet radio service“, mobilní datová služba pro GSM mobilní telefony 

SMS  – „short message system“, systém zasílání krátkých textových zpráv 

MMS  – „multimedia messaging service“, služba umožňující odesílat datové toky pomocí  

    GPRS 

GSM – „groupe special mobile“, globální systém pro mobilní komunikaci 

LED    – „light-emitting diode“, světlo emitující dioda 

FTP  – „file transfer protocol“, protokol umožňující odesílání souborů 

VGA  – „video graphics array“, standard pro počítačovou zobrazovací techniku 

QVGA  – „quarter video graphics array“, termín pro počítačovou obrazovku o velikosti 

                320x240 obrazových bodů 

QQVGA  – „quarte QVGA“, definuje rozlišení obrazovky 160x120 obrazových bodů 

JPEG  – formát komprese obrázků 

EXIF  – „exchangeable image file format“, specifikace pro formát metadat 

DPI  – „dots per inch“, údaj určující kolik obrazových bodů se vejde do jednoho palce 
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