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Abstrakt 

Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy 

a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno 

jejich rozdělení. Mezi hlavní body této práce patřil popis RFID technologie. Velká pozornost 

byla věnována také zabezpečovacím ústřednám, jejich vlastnostem a ovládání. V poslední 

řadě byl navržen systém pro bezdrátovou identifikaci osob a systém řízení ovládaní zámku. 

 

Abstract 

During writing this bachelor labour I strived to describe some entrace and security 

systems and their parts. Also some functions and usage  of these systems were consecrated 

and there was introduced their division. The main points of this work belonged description of 

RFID technology. I concerned also with observing of preventive exchanges, their properties 

and operating. The last part describe system for wireless personal identification and 

management system operated locks. 
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1. ÚVOD 

Přístupové a zabezpečovací systémy se používaly už v dávné minulosti, kdy lidé 

přidělovali práva k přístupu k určitým důležitým věcem a zabezpečovali svůj majetek. Během 

let docházelo k vývoji těchto systémů, přes různé padací mosty, příkopy a další přístupové a 

zabezpečovací prostředky, až k dnešní době, kdy většina těchto systémů je elektronická a 

můžeme se s nimi setkat denně, všude tam, kde se člověk podívá. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s přístupovými a zabezpečovacími 

systémy, RFID systémy, ústřednami a navržení systému pro bezdrátovou identifikaci osob. 

 

V poslední době se čím dál tím více odpouští od zabezpečení vstupu do místnosti 

pomocí klasických klíčů. Ty jsou nahrazovány elektrickým přístupovým systémem, zejména 

v případech, kdy je potřeba objekt zabezpečit pomocí identifikačního systému. Subjekt lze 

jednoznačně identifikovat mnoha způsoby. V současné době probíhá identifikace nejčastěji 

pomoci RFID systémů.  

 

Zabezpečení objektu není lehká záležitost. Musí se zvážit mnoho podstatných věcí, 

aby nedocházelo k jeho narušení. Musí se například vybrat druh ochrany nebo stupeň 

zabezpečení. Další důležitou věcí je volba ústředny, která může mít mnoho rozdílných 

vlastností a parametrů, mezi kterými uživatel volí podle velikosti a typu střeženého objektu. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY 

Přístupové systémy umožňují provádět efektivní kontrolu a zabezpečení vstupu do 

určitých objektů. Provádět vstup je umožněno jen subjektu, který práva na přístup do těchto 

objektů vlastní. Dále tyto systémy zajišťují rychlý pohyb v těchto objektech a to je zajištěno 

tím, že odpadá nutnost nosit u sebe tolik klíčů a otevírání zámků je mnohem pohodlnější. 

Prostředek, kterým se subjekt identifikuje, může být plastová karta (kontaktní i bezkontaktní), 

čip nebo biometrický rys člověka. Ukázka bezkontaktních čipů je zobrazena na obr. 2-1.  

 

Výhody přístupových systémů oproti klíčům: 

 

1. Pokud dojde ke ztrátě karty nebo jsou odebrána přístupová práva, stačí kartu 

vymazat ze systémové databáze a je jedno, jestli byla karta vrácena nebo si jí 

vlastník nechal. 

2. Přístupové systémy umožňují kontrolovat, kdo vstoupil nebo naopak opustil 

určitou oblast v určitém čase. Také umožňují sledovat neplatné pokusy o vstup.  

3. Možnost přidělení vstupu jen do určitých oblastí a jen v určeném časovém 

úseku. 

4. Nedochází k opotřebení čipů a karet jako u klíčů.  

 

 

Obrázek 2-1: Bezkontaktní čipy[2] 
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Přístupové systémy neslouží pouze k otevírání elektrických dveřních zámků, ale také 

podle přístupových práv umožňují průchod jakoukoliv elektronickou zábranou. Pomocí těchto 

systémů lze ovládat i elektronické zabezpečovací systémy. Ve výsledku tyto systémy 

umožňují v mnoha případech zmenšit náklady na ostrahu či zámkový systém, a přesto 

podstatně zvýšit úroveň bezpečnosti.     

 

Přístupové systémy se dělí podle správy na: 

− centrálně řízené  

− autonomní 

− kombinované  

 

Centrálně řízené zámky se používají ve velkých organizacích nebo při vysokém 

počtu nasazení. Tento systém se vyznačuje rychlou a efektivní reakcí na změny. Další 

výhodou je možnost zablokovat přístup při ztrátě autorizačního klíče. Zablokování se provede 

odstraněním autorizačního klíče z centrálně uložené evidence.  

 

Autonomně řízené zámky se používají v prostředí bez velkého nasazení. Tyto zámky 

jsou závislé pouze na energetickém zdroji. Jelikož se jedná o elektrické zámky, není potřebná 

výměna zámku, pouze se vymaže záznam z paměti.  

 

Kombinované zámky jsou kombinací předešlých variant a řeší jejich nedostatky. 

Tyto zámky se jeví jako centrálně řízené, ale při vyskytnutí se problému, dojde k přepnutí do 

nezávislého režimu.     

 

Zámky lze také rozdělit podle toho, jestli je zapotřebí externího klíče nebo klíč je 

součástí nositele. Mezi externí klíče patří třeba kontaktní magnetické karty, bezkontaktní 

čipové karty a rádiové nebo IR vysílače. Klíče, které jsou součástí nositele, mohou byt 

biometrické nebo číslicově kódové. Mezi hlavní přístupové systémy patří přístupové systémy 

na bázi RFID a čipové karty. [1] [2] [3] 
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2.1 ČIPOVÉ KARTY 

Čipová karta je integrovaný obvod, zalisovaný v nějakém nosiči, obsahující 

kryptografický koprocesor s dostatečně velkou pamětí a operačním systémem, který bývá 

umístěn v paměti ROM čipu. Pod pojmem čipová karta si můžeme představit miniaturní 

kryptografický počítač, jehož funkcí je komunikace s PC nebo terminálem pomoci 

kontaktního nebo radiového přenosu. Čipové karty mohou ve svém koprocesoru generovat 

šifrovací klíčové páry a následně s nimi dělat různé operace, díky tomu privátní klíč nikdy 

neopustí kartu. 

Čipové karty zajišťují dvojí bezpečnost. Jednou je samotná karta, kterou vlastníte a 

druhou heslo. Pro zjištění vaších informací je zapotřebí mít vaší kartu a současně znát vaše 

heslo. Čipové karty mohou obsahovat další bezpečnostní prvky, jako jsou magnetické 

proužky a natištěné informace. 

Čipové karty dělíme na: 

− Kontaktní čipové karty 

− Bezkontaktní čipové karty 

 

Kontaktní čipové karty mají na sobě osm kontaktů, jejichž prostřednictvím dochází 

k propojení se čtečkou. Tyto karty jsou používány jako bezpečné medium a jsou napájeny ze 

čtečky.   

Bezkontaktní čipové karty se skládají z čipu a antény. Ke komunikaci se čtečkou 

používá elektromagnetické vlny, nemusí se zasouvat do čtečky. Díky tomu jsou používány 

pro identifikaci fyzického přístupu a jsou rovněž napájeny ze čtečky.  

Využití čipových karet je velice rozsáhlé. Nejčastěji bývají využívány pro řízení 

fyzického přístupu v rámci přístupových systémů objektů. Většinou se používá bezkontaktní 

RF komunikace. Jedná se o jednoduchou identifikaci pomocí identifikačního čísla. U 

přístupového systému s vyššími bezpečnostními podmínkami lze doplnit o verifikaci vlastníka 

karty, pomocí zadání kódu PIN. [1] [4]  
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3. RFID TECHNOLOGIE 

RFID je bezkontaktní identifikace pomocí rádiového signálu bez nutnosti přímé 

viditelnosti, jedná se vlastně o rádiovou náhradu čárových kódů. O vývoj karty RFID se 

zasloužila firma Wal-mart, stejně jako u čárových kódů. K bezkontaktní identifikaci je 

využíváno paměťových čipů, které obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem 

čipu. Čipy se vyskytují v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis.  

 

 

Obrázek 3-1: Základní princip komunikace RFID[10]   

 

Každý RFID systém se skládá z 3 částí a těmi jsou anténa, vysílač s dekodérem a 

transponder. Označení transponder pochází ze dvou slov TRANSmitter a resPONDER, tedy 

vysílač a odpovídač. V dnešní době se častěji používá označení RFID tag. Princip 

komunikace RFID je graficky znázorněn na obr. 3-1. Vychází z toho, že je radiový signál 

vysílán vysílačem, tento signál aktivuje RFID tag, který odešle informace zpět a případně 

zapíše přijaté informace do své paměti.           

 

Mezi hlavní výhody RFID systémů, oproti čárovým kódům, patří čtení bez přímé 

viditelnosti. Čárové kódy jsou snímány, proto musí byt viditelné. Dále je to hromadné čtení 

nosičů RFID a také možnost přepisování RFID nosičů, přitom vytištěnou etiketu nejde měnit. 

Naproti tomu výhoda čárových kódů oproti RFID systému je cena. [10] [22]         
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3.1 RFID TAG 

RFID tagy jsou nositeli informací v RFID systémech. Jejich základní funkcí je uložení 

těchto informací do vnitřní paměti a poskytnutí těchto informací RFID systému. Tagy dělíme 

podle typu na pasivní a aktivní. 

Pasivní RFID tagy nemají vlastní baterii. RFID systém pracuje jako vysílač 

periodických pulsu do okolí. Blízký RFID tag využije přijímaný signál k nabití svého 

napájecího kondenzátoru a odešle odpověď. Pasivní karty jsou nejrozšířenější, nemají vlastní 

zdroje energie a jsou napájeny polem snímače.  

Aktivní RFID tagy mají oproti pasivním tagům vlastní baterii a jsou schopny samy 

vyslat svoji identifikaci. Aktivní karty se používají méně než pasivní karty, protože jsou 

dražší, složitější a těžší. Tyto tagy mohou také obsahovat snímače pro měření fyzikálních 

veličin. 

 

Obrázek 3-2: Pasivní RFID čip[10] 

 

Na obr. 3-2 vidíme, jak vypadá pasivní RFID čip. Čtverečky kolem jsou anténa a 

maličký černý flek uprostřed je čip. Aktivní čip navíc obsahuje nezávislý zdroj napájení. [1] 

[9]   

Tagy RFID můžeme také dělit podle možnosti zápisu: 

− pouze ke čtení (programováno ve výrobě) 

− zapisovatelné 1x nebo vícenásobně (programováno při použití) 

− zapisovatelné vícenásobně (programováno kdykoliv, čtení 1000 tagů/s) 

− zapisovatelné vícenásobně (programováno kdykoliv, čtení 1600 tagů/s) 
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3.2 KMITOČTOVÁ PÁSMA RFID 

 

Provoz RFID systémů se provádí na různých vlnových délkách. Volba kmitočtového 

pásma má rozhodující vliv na vzdálenost a rychlost čtení. Při zvyšování frekvence dochází ke 

zvětšování čtecí vzdálenosti a rychlosti. Rozlišujeme 4 základní frekvenční pásma pro 

systémy RFID, které jsou zobrazeny na obr. 3-3. 

 

frekvence (Hz) 100K 10M 1G

Vysokofrekvenční pásmo Nízkofrekvenční pásmo Ultrafrekvenční pásmo Mikrovlnnéfrekvenční pásmo 

13.56 MHz(124 kHz/135 kHz) (860 až 960 MHz) (2.45 GHz)

roste čtecí vzdálenost a rychlost

10G

 

Obrázek 3-3: Kmitočtová pásma RFID[8] 

 

Nízkofrekvenční pásmo (typicky 124 kHz, někdy 135 kHz) 

 

RFID systémy pracující v tomto frekvenčním pásmě se využívají v docházkových a 

identifikačních systémech, dále například v systémech sledování zvířat. Jejich nevýhodou je 

krátká čtecí vzdálenost, která dosahuje maximálně 20 cm a nízká čtecí rychlost. Naopak jejich 

výhodou je možnost snímání na kovu a přes vodu. Nejčastěji se používají pasivní tagy. 

 

Vysokofrekvenční pásmo (13.56 MHz) 

 

I v tomto frekvenčním pásmě se systémy vyznačují možnosti snímat na kovu a přes 

vodu, ale oproti nízkofrekvenčnímu pásmu je čtecí vzdálenost větší. Dosahuje až metrové 

vzdálenosti a také čtecí rychlost je větší. Použití RFID systémů pracujících v tomto 

frekvenčním pásmě je při bezkontaktním placení, označování zavazadel při přepravě, při 

záznamu a přenosu dat atd. Opět se nejčastěji se používají pasivní tagy, ale jsou cenově 

dostupnější.  
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Ultrafrekvenční pásmo (rozsah 860 až 960 MHz) 

 

Ultrafrekvenční RFID systémy nacházejí využití při sledování palet při přepravě a ve 

skladech, dále při elektronickém mýtném, u parkovacích karet atd. U těchto systémů odpadá 

možnost snímání na kovu a přes vodu. Čtecí vzdálenost dosahuje až do 3 metrů. Díky velké 

přenosové rychlosti je možnost využití větší kapacity paměti RFID tagu. 

 

Mikrovlnnéfrekvenční pásmo (2.45 GHz) 

 

U tohoto pásma jsou používány aktivní tagy. Ty jsou díky vlastnímu zdroji energie 

schopny zvýšit vzdálenost čtení až na desítky metrů. Použití nachází při identifikaci vozidel a 

pohybujících se předmětů. [8]   

 

3.3 KOMERČNÍ RFID SYSTÉMY 

 

Pro identifikační systémy se využívají RFID systémy pracující na frekvenci 125 kHz 

nebo 13,56 MHz. Pracovní frekvence 125 kHz má na trhu několik možných standartu, které 

jsou označené podle názvu obvodu, který je použitý při konstrukci tagu. Nejpoužívanější je 

obvod EM4001, který má 64b paměti, z které je možné jenom číst. Obvody s větší paměti 

1kb, do nichž je možné i zapisovat, se nazývají obvody EM4450. Pracovní frekvence 13,56 

MHz nabízí na trhu systémy s technologii Mifare, které se využívají pro aplikace s vyšším 

zabezpečením.   

 

3.3.1 Moduly ID-xx společnosti ID Innovations 

 

Různé typy modulů ID-xx se liší výkonem, provedením antény či dostupností pinů, 

pro emulaci magnetického záznamu. Typ nabízející vysoký výkon s dosahem překračující 12 

cm a integrovanou anténou tvoří optimální střed mezi moduly IDxx a nazývá se modul ID-12. 

Tento modul nabízí základní ASCII výstup, ale taky je možnost využití rozhraní Wiegand26 a 

Magnetický datový formát ABA Track2. Pokud v elektromagnetickém poli čtečky se objeví 

bezkontaktní identifikátor, dojde k přečtení unikátního ID a jeho poslaní na výstup. Technické 

provedení modulů ID-xx je zobrazeno na obr. 3-4. 
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Obrázek 3-4: Moduly ID-xx společnosti ID Innovations[5] 

 

Základní vlastnosti ID-12: 

− Pracovní rozsah s interní anténou: 12 cm 

− Rozměry: 26 x 25 x 7 mm 

− Pracovní frekvence: 125 kHz 

− Formát podporovaných RFID čipů: EM 4001 nebo kompatibilní (Unique) 

− Kódování: Manchester 64-bitů 

− Napájení: +5V, max. 13mA 

− Maximální výstupní proud I/O pinů: 75 mA 

 

3.3.2 Systém RFID-PS25 

RFID-PS25 je bezkontaktní přístupový systém, který slouží pro 25 uživatelů. Pokud 

uživatel přiloží autorizovaný RFID přívěsek, dojde k sepnutí relé, díky kterému může dojit 

k otevření dveří, zapnuti/vypnuti zabezpečovací ústředny nebo může byt ovládán jakýkoliv 

spotřebič. Technické provedení systému RFID-PS25 je zobrazeno na obr. 3-5. 

 

Obrázek 3-5: RFID-PS25[7] 
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Základní vlastnosti RFID-PS25: 

− Napájecí napětí: 12V DC 

− Odběr proudu v klidovém stavu: 35mA 

− Odběr proudu při sepnutém relé: 60mA 

− Maximální zatížení výstupního relé: 1A/30V DC 

− Frekvence RFID čtečky: 125kHz 

− Čtecí vzdálenost: 4cm 

− Rozměry: 80,5 x 80,5 x 34 mm 

 

3.3.3 Systém  RP - 01 

Systém RP - 01 pracuje na bázi RFID jako bezkontaktní vstupní systém. Tento systém 

plní funkci čtečky RFID přívěšků. Čtecí modul je oddělen od řídicí jednotky, která může být 

umístěna uvnitř chráněného prostoru. Ovládaní zařizení je možné pomocí nastavovacích 

tlačítek na řídicí jednotce nebo obslužného programu na PC. Technické provedení systému 

RP - 01 je zobrazeno na obr. 3-6. 

 

Obrázek 3-6: Systém RP – 01[6] 

 

Základní vlastnosti RP – 01: 

− Napájecí napětí: 9-16 V DC nebo 8-12 V AC 

− Spotřeba - 35 mA 

− Rozměry (řídící jednotka): 76 x 110 x 33 mm 

− svorky: NO, C, NC výstup relé – přepínací kontakt max. 1A / 125V 

− podpora RFID 125kHz (Manchester) 
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4. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY 

 

Zabezpečovací systémy se využívají k zabezpečování majetku, informací a osobní 

bezpečnosti. Jejich úkolem je detekovat jakýkoliv pokus o vniknutí do střeženého objektu a 

následně na něj upozornit. 

Zabezpečovací systémy se dělí na zabezpečení mechanické a elektrické. Mezi 

mechanické zabezpečení patří např. bezpečnostní dveře a mříže nebo fólie na oknech. Tento 

způsob zabezpečení má odradit či ztížit přístup do objektu, přesto pokud bude mít zloděj 

dostatek času, prolomí tyto překážky. Úkolem elektrického zabezpečení je upozornit na pokus 

o vniknutí do objektu. 

Systémů elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) je celá řada, ale v podstatě se 

všechny skládají z několika základních stavebních jednotek, které dohromady tvoří 

zabezpečovací řetězec. Tento řetězec můžeme vidět na obr. 4-1. Mezi tyto základní stavební 

jednotky patří:  

− snímací prvky (detektory) 

− ústředny 

− doplňkové zařízení 

− zařízení pro odeslání poplachových informací 

− signalizační prostředky  

 

 

Obrázek 4-1: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce[11] 
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4.1 SNÍMACÍ PRVKY 

Funkcí snímacích prvků je vyslání signálu o narušení chráněného prostoru do 

elektronické zabezpečovací ústředny. Snímací prvky jsou voleny tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly prostředí, do něhož mají být umístěny a také svému použití. Dalším požadavkem 

na konstrukci a instalaci snímacích prvků je zvětšit na maximum detekci skutečného vniknutí 

a zmenšit na minimum riziko planých poplachů.  

Mezi nejpoužívanější snímací prvky, které se používají k zabezpečení bytů a 

rodinných domů, patří PIR detektory, magnetické kontakty, požární detektory a detektory 

rozbití skla. 

PIR detektory jsou infrapasivní snímače, sloužící pro ochranu vnitřních prostor před 

narušiteli. Jedná se o pohybové detektory, které zaznamenávají pohyb na základě analýzy 

teploty v určitém prostoru. Tyto detektory reagují na osvícení čelní strany čidla, zastínění 

čidla nábytkem, pohybující se záclony v blízkosti snímače, průvan před přední části čidla 

apod.. 

Magnetické kontakty se umísťují na okna a dveře. Při jejich otevření vyšlou signál 

do ústředny o narušení. Pro jejich umístění se volí hlavní přístupová místa (vchodové dveře, 

brány apod.). Jejich nevýhodou je, že nereagují např. na rozbití nebo vyříznutí skla v okně. 

Požární detektory slouží k detekci požárů. Existuji 3 druhy snímačů a to ionizační, 

optické a tepelné. Nejvíc používané jsou ionizační, které detekují zvýšený výskyt kouře 

v prostoru. Umístění těchto detektorů se realizuje podle objektu, který je třeba zabezpečit. U 

rodinných domů se musí nacházet v části vedoucí k východu z rodinného domu, u bytových 

domů se musí nacházet v každém bytě v části vedoucí směrem do únikové cesty. 

Detektory rozbití skla slouží jako akustické detektory. Kvalitní snímače ignorují jiné 

podobné zvuky. Detektor se umísťuje naproti skleněné výplni a to maximálně do vzdálenosti 

9 metrů od skleněné výplně. Jeho výška instalace od podlahy by měla být přibližně 2 metry. 
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4.2 PŘENOSOVÉ PROSTŘEDKY 

 

 Zařízení vybavena pouze lokální signalizací jsou využívána pouze v případě nízkých 

rizik, a to nejčastěji v privátním sektoru. Pokud je zapotřebí chránit místa s velkým rizikem 

narušení nebo chránit větší majetek, ať už materiální hodnoty či data, je nezbytné, aby byly 

informace o poplachu přenášeny ze střeženého objektu do místa, odkud lze zajistit zásah. 

Výběr způsobu přenosu dat probíhá na základě technické proveditelnosti, vhodnosti 

z hlediska bezpečnosti a také podle cenových možností. Pro příklad přenosového prostředku 

je na obr. 4-2 zobrazen GPRS komunikátor. 

 

Nejčastější způsoby přenosu dat: 

− Připojení radiovým vysílačem 

− Připojení po telefonní lince 

− Připojení GPRS komunikátorem  

  

Obrázek 4-2: GPRS komunikátor[12] 

 

4.3 SIGNALIZAČNÍ PROSTŘEDKY 

 

Pro akustickou signalizaci poplachu slouží sirény. Sirény mají upozornit na narušení 

střeženého objektu a zároveň znepříjemnit pobyt narušitele ve vnitřních prostorách. Základní 

dělení sirén je na vnitřní a venkovní. 
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Vnitřní sirény  

Převážně se jedná o piezoměniče, které po přivedení napětí vydávají akustický signál. 

Vnitřní sirény mohou byt vybaveny také optickou signalizací. Tyto zařízení by neměly byt 

instalovány v blízkosti ústředny ani ovládací klávesnice. Jejich umístění by mělo být 

v místnosti, kde by měl být akustický signál nejsilnější a nejčastěji pod strop, aby byly co 

nejméně přístupné. 

Venkovní sirény  

Součásti venkovní sirény jsou většinou piezo- nebo magnetodynamický měnič, blikač, 

záložní akumulátor a elektronika. Tyto zařízení jsou napájeny trvale z ústředny nebo 

pomocného zdroje a elektronika udržuje záložní akumulátor v nabitém stavu. Vnější sirény 

jsou opatřeny často bezpečnostním kontaktem nazývaným tamper, který chrání proti otevření 

krytu sirény.  

Dalším řešením signalizace poplachu, které zvýší bezpečnost objektu, je připojit 

elektronické zabezpečovací zařízení k pultu centralizované ochrany.   

Pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany je dispečerské pracoviště, na které jsou posílány důležité 

informace, které je systém elektrické zabezpečovací signalizace schopen poskytnout. Příklad 

dispečerského pracoviště vidíme na obr. 4-3. V případě příjmu hlášení poplachu v objektu je 

vyslána do objektu zásahová jednotka nebo kontaktovaná osoba určena majitelem objektu. [1] 

[11]       

 

Obrázek 4-3: Pult centralizované ochrany (PCO) [13] 
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4.4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY EZS 

 

EZS musí obsahovat funkce v souladu s normou ČSN EN 50131-1 pro detekci 

vniknutí, aktivaci tísňových prostředků, zpracování informací, vyhlášení poplachů a 

prostředky k ovládání EZS. Při návrhu EZS je dále potřebné určit, v jakém prostředí bude 

tento systém instalován a jaký má být stupeň zabezpečení.  

Základní věcí, co je třeba posoudit před určením způsobu zabezpečení a zvolením 

stupně zabezpečení, je zranitelnost daného objektu, tedy míru možnosti vloupaní a zájem 

pachatelů. Prvním faktorem zranitelnosti je frekventovanost místa možného napadení, to 

znamená jaká je třeba viditelnost z ulic či domovních chodeb na hlavní vchod do objektu nebo 

jak je rušné okolí domů či bytů. Čím je frekventovanost menší, třeba jako u domků 

s vysokými neprůhlednými ploty nebo odlehlých míst, tím větší je pravděpodobnost možnosti 

pokusu o vniknutí. Dalšími faktory zranitelnosti jsou hlučnost okolí a možnosti proniknout 

méně častými cestami do objektu.  

 

4.4.1 Stupeň zabezpečení 

 

Každý EZS je proveden na základě přiřazeného stupně zabezpečení, který určuje 

oprávnění, přístupové úrovně, provozování, vyhodnocování, detekce, hlášení, napájení, 

zabezpečení proti sabotáži, monitorování propojení a záznam událostí. Zabezpečení dělíme na 

4 stupně, jak je zobrazeno v tabulce 4-1, kde stupeň 1 je základní a stupeň 4 je nejvyšší. 

Pokud je EZS důkladně rozdělen do subsystému, pak je možné, aby komponenty v každém 

subsystému měly různý stupeň zabezpečení. 

Stupeň Název 

1 Nízké riziko 

2 Nízké až střední riziko   

3 Střední až vysoké riziko 

4 Vysoké riziko 

Tabulka 4-1: Stupně zabezpečení[14] 
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Velikost rizika je dána předpokládanou znalostí a vybaveností narušitele. 

 

1. Vniknutí do zabezpečeného prostoru provádí osoba s malými znalostmi EZS a 

s jednoduchými nástroji. 

2. Vniknutí do zabezpečeného prostoru provádí osoba s omezenými znalostmi 

EZS, s běžným nářadím a přenosnými přístroji. 

3. Vniknutí do zabezpečeného prostoru provádí osoba obeznámena s EZS, 

s rozsáhlým sortimentem nástrojů a přenosnými přístroji. 

4. Vniknutí do zabezpečeného prostoru provádí osoba s možnosti zpracovat 

podrobný plán vniknutí a s kompletním sortimentem zařízení. 

Orientačně můžeme stupně zabezpečení rozdělit podle objektů nebo věcí, na které se 

mají vztahovat. U nízkého rizika se jedná o garáže, chaty, byty a rodinné domy. U nízkého až 

středního rizika může jít o komerční objekty. U středního až vysokého rizika se jedná o 

střežení zbraní, cenin, informací a narkotik. U vysokého rizika jde zejména o objekty 

národního a vyššího významu.  

4.4.2 Třídy prostředí 

 

Dále je zapotřebí před výběrem vhodných komponentu zvážit, v jakém prostředí se 

budou dané komponenty nacházet. Prostředí dělíme do 4 tříd, jak je zobrazeno v tabulce 4-2. 

Třída komponentů je udávána v dokumentaci výrobce. 

 

Třída Název 

I Vnitřní 

II Vnitřní – všeobecné 

III Venkovní – chráněné nebo extremní vnitřní podmínky   

IV Venkovní – všeobecné 

Tabulka 4-2: Třídy prostředí[14] 
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I. Jedná se o podmínky působící obvykle ve vnitřních prostorách při stálé teplotě, 

jako jsou obytné a obchodní objekty.  

Předpokládají se změny teplot v rozmezí +5 °C až +40 °C při střední relativní 

vlhkosti okolo 75 % bez kondenzace. 

II. Jedná se o podmínky působící obvykle ve vnitřních prostorách při nestálé 

teplotě, jako jsou chodby, haly nebo schodiště. 

Předpokládají se změny teplot v rozmezí – 10 °C až +40 °C při střední relativní 

vlhkosti okolo 75 % bez kondenzace. 

III. Jedná se o podmínky působící obvykle vně budov, kde součásti EZS nemůžou 

byt ovlivněna povětrnostními vlivy. 

Předpokládají se změny teplot v rozmezí – 25 °C až +50 °C při střední relativní 

vlhkosti okolo 75 % bez kondenzace. 

IV. Jedná se o podmínky působící obvykle vně budov, kde součásti EZS můžou 

byt ovlivněna povětrnostními vlivy. 

Předpokládají se změny teplot v rozmezí – 25 °C až +60 °C při střední relativní 

vlhkosti okolo 75 % bez kondenzace. 

 

4.4.3 Přístupové úrovně 

Norma udává 4 přístupové úrovně: 

− úroveň 1 – přístup pro kohokoli 

− úroveň 2 – přístup pro uživatele, například osoba obsluhující systém  

− úroveň 3 – přístup pro uživatele, například pro servisní techniky 

− úroveň 4 – přístup pro uživatele, například výrobce zařízení  

 

Přístup k jednotlivým ovládacím prvkům, které jsou přístupné na různých 

přístupových úrovních nebo k indikačním prvkům, které jsou viditelné v jednotlivých 

přístupových úrovních, musí byt rozlišen pomocí zámku, klíčového nebo kódového 

přepínače.[1][14]   
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5. ÚSTŘEDNY EZS 

 

Ústředna je základní řídící jednotka systému elektronické zabezpečovací signalizace. 

Její funkce jsou:  

 

− provádění shromáždění a vyhodnocení informací od senzorů 

− signalizace a vysílaní informace o svých stavech 

− ovládání poplachových, signalizačních a doplňkových prostředků 

− napájení prvků EZS elektrickou energií 

− umožňuje diagnostiku EZS 

 

Na dnešní ústředny se můžeme dívat jako na mikropočítače s potřebnými rozhraními. 

Díky těmto rozhraním dochází k připojení senzoru, zobrazovacích zařízení, ovládací jednotky 

a také dalších ústředen. Jeden systém (EZS) může obsahovat více ústředen hierarchicky 

uspořádaných. U některých ústředen je možné rozdělit střežený prostor na zóny, to umožňuje 

pohyb v druhém patře a první střežit ve dvoupodlažním domě. Pro představu jak taková 

zabezpečovací ústředna vypadá, je jedna zobrazena na obr. 5-1.  

  

  

Obrázek 5-1: Zabezpečovací ústředna[15] 
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Ústředny rozlišujeme podle kabelového vedení na drátové a bezdrátové. Výhodou 

drátové ústředny je bezporuchový a stabilní provoz, také možnost zapojení velkého počtu 

detektorů. Naopak nevýhodou je náročnost údržby a vedení kabelových rozvodů v objektu. U 

bezdrátové ústředny je výhodou skoro bezúdržbový provoz a nezávislost na napájení. Jejich 

nevýhodou je vysoká cena ústředny a detektorů. 

Ústředny jsou zálohovány akumulátorem, kvůli nebezpečí výpadku elektrického 

proudu. Umístění ústředny by se mělo nacházet na místě, které není běžně přístupné a také 

odděleně od ovládající klávesnice. Často se umisťuje do různých komor nebo na toaletě. [1] 

[16]  

 

5.1 DĚLENÍ ÚSTŘEDEN 

V zásadě lze ústředny EZS rozdělit podle možného způsobu připojování 

zabezpečovacích smyček k ústředně do čtyř hlavních skupin: 

− smyčkové ústředny 

− ústředny s přímou adresací senzorů 

− ústředny smíšeného typu 

− ústředny s bezdrátovým přenosem informací od senzorů 

 

Smyčkové ústředny 

Charakteristické pro tyto ústředny je, že každá poplachová smyčka je napojena na 

samostatný vyhodnocovací obvod ústředny, jak vidíme na obr. 5-2. Proudové smyčky mají 

danou hodnotu a toleranci. Tyto smyčky jsou zakončeny zakončovacím odporem tak, aby 

vykazovaly předepsanou hodnotu pro příslušný typ ústředny. Změnou této hodnoty, která 

může nastat aktivaci některého z čidel smyčky, dojde k vyhlášení poplachu. Systémy EZS 

obsahující smyčkovou ústřednu, jsou náročné na kabelovou síť, neboť ke každému čidlu je 

veden kabel příslušné smyčky.  
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Obrázek 5-2: Příklad zapojení systému EZS se smyčkovou ústřednou[16] 

 

Ústředny s přímou adresací senzorů 

Komunikace mezi ústřednou a senzorem probíhá po datové sběrnici, jak vidíme na 

obr. 5-3. Ústředna periodicky generuje adresy jednotlivých čidel a přijímá příslušné odezvy. 

Senzory jsou napojeny v libovolném pořadí a každý obsahuje komunikační modul.   

 

Obrázek 5-3: Příklad zapojení systému EZS s ústřednou s přímou adresací senzorů[16] 

 Ústředny smíšeného typu 

 Komunikace mezi ústřednou a koncentrátorem (sběrnicový modul smyček) probíhá po 

datové nebo analogové sběrnici, jak vidíme na obr. 5-4. Na koncentrátor jsou čidla připojeny 

pomoci smyček jako u smyčkových ústředen. [16] 

 

Obrázek 5-4: Příklad zapojení systému EZS s ústřednou smíšeného typu[16] 
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5.2 VLASTNOSTI ÚSTŘEDNY EZS 

 

Volba ústředny a jejího následného provedení je velice důležitá. Základními prvky při 

volbě ústředny jsou její vlastnosti. 

 

Jednou z hlavních vlastností ústředny je maximální počet zón. Bezpečnostní zóna je 

prostor chráněny detektorem připojeným vedením nebo bezdrátově k ústředně. Takže počet 

zón udává rozsah zabezpečovacího systému. Rozlišujeme maximální počet zón připojených 

na základní desku ústředny a maximální počet zón v systému, protože u některých ústředen je 

možné připojit speciální modul, který rozšíří možný počet zón v systému. Zápis možného 

zapojení zón může vypadat např. takhle 2x5+2/4. Zápis vyjadřuje, že je možné připojit 10 zón 

na desku ústředny, plus 2 zóny do klávesnice a plus 4 zóny na expandér.  

 

Mezi důležitou vlastnost patří také počet podsystémů. Díky podsystémům je možné 

rozdělit hlídaný prostor na samostatné části, které mají možnost mít svůj individuální režim 

zabezpečení, tím lze jednou ústřednou zabezpečit 2 až více objektů. Z toho plyne, že 

k ovládání podsystémů stačí jen jedna ústředna.  

 

Další vlastností je přítomnost sběrnicové technologie. Digitální sběrnicový systém 

zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi detektorem a ústřednou. Na sběrnici je možné 

připojit expandéry, bezdrátovou nástavbu a další moduly. Možnost připojení bezdrátové 

nástavby je také zajímavou vlastností. Jedná se o připojení bezdrátového přijímače, se kterým 

jsou spojeny bezdrátové detektory, a tím vzniká možnost vytvořit novou bezdrátovou zónu 

bez zásahu do zdiva.  

 

Ústředny mohou být doplněny o komerční vlastnosti, mezi které patří FM rádio, 

hlasitý telefon, budík, přístupová práva přes telefon a vysoká kvalita hudby a hlasu.    
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5.3 TYPY ZÓN A REŽIMU  

Podle typu zóny a režimu v jakém se ústředna vyskytuje, je spuštěná odpovídající reakce 

ústředny. Mezi hlavní režimy zabezpečovací ústředny patří: 

− vypnuto 

− zapnuto  

− zapnutá plášťová ochrana 

− podsystém 

 

Při vypnutém režimu je ústředna neaktivní, je možný pohyb po objektu a na narušení 

detektorů ústředna nereaguje. Naopak při zapnutém režimu je ústředna aktivní, po objektu se 

nikdo nepohybuje a narušení detektorů není ignorováno, ale dochází k reakci ústředny dle 

programu. Režim zapnutá plášťová ochrana je kombinací režimů vypnuto a zapnuto, 

detektory tvoří dvě rozdílné skupiny. Jednou skupinou jsou detektory, které jsou aktivní a 

tvoří plášťovou ochranu a druhou jsou detektory, které jsou neaktivní. V tomto režimu je 

možný pohyb v domě, zatímco je dům chráněn před narušením z vnější strany. U režimu 

podsystém dochází k rozdělení ústředny do podsystémů. Základní varianta je rozdělení na dva 

podsystémy. Hlídaný objekt je rozdělen na dvě samostatné části, které lze zapínat a vypínat 

samostatně. Jednotlivým uživatelům je přístup do těchto podsystémů buď povolen, nebo 

zakázán.  

Detektory se dělí do zón. Dochází k volbě vlastností zón a druhu reakce systému na 

narušení detektorů. Mezi nejčastěji používané zóny patří: 

 

− okamžitá zóna 

− zpožděná zóna 

− podmínečně zpožděná zóna 

− 24 hodinová zóna 

− plášťová (Stay) 
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Při okamžité zóně, pokud je ústředna v režimu vypnuto, je ignorováno narušení 

detektorů a pokud je v režimu zapnuto, dojde k okamžitému poplachu při narušení detektorů. 

Při zpožděné zóně, pokud je ústředna v režimu vypnuto, je ignorováno narušení detektorů a 

pokud je v režimu zapnuto, spustí se čas pro příchod při narušení detektorů. Během tohoto 

času musí dojít k zadání správného kódů, pokud k tomu nedojde do určené doby, dojde 

k aktivaci poplachu. Při podmínečně zpožděné zóně, pokud je ústředna v režimu vypnuto, je 

ignorováno narušení detektorů a pokud je v režimu zapnuto a dojde k narušení během času 

zpoždění pro příchod je poplach aktivován až po uplynutí tohoto času, nedojde-li k vypnutí do 

stanoveného limitu pro příchod. Při 24 hodinové zóně, dojde k okamžitému poplachu při 

narušení detektorů, pokud je ústředna v režimu zapnuto i vypnuto. Při plášťové zóně, pokud je 

ústředna v režimu vypnuto, je ignorováno narušení detektorů, pokud je v režimu zapnuto, 

dojde k  poplachu při narušení detektorů a pokud je v režimu zapnuto Stay, tak narušení zóny 

definováno jako STAY je ignorováno.[17] 

 

5.4 OVLÁDANÍ ÚSTŘEDEN 

Ovládání ústředen může být manuální a to klávesnicemi, nebo dálkové a to pomocí 

mobilu a klíčenek. 

Klávesnice  

Ústředna je ovládána klávesnicí, se kterou je přímo propojena. Díky klávesnici lze 

zjistit informace o poruchách a stavu detektorů.  Klávesnice slouží také k naprogramování 

ústředny a k informování o stavu EZS. Pro programování je potřeba se instalačním kódem 

dostat do režimu programování, zadat adresu a zadat data. Klávesnice jsou dodávány ve dvou 

základních provedeních, a to buď LED klávesnice nebo LCD klávesnice.  

 

Obrázek 5-5: Led klávesnice[17] 
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Pro představu o funkci LED klávesnice uvedené na obr. 5-5 slouží následující popis 

klávesnice. Popis slouží pouze pro systém na obrázku, každá firma má svůj způsob 

signalizování stavu, ale princip je v podstatě stejný. LED AC signalizuje svitem napájení ze 

sítě AC a naopak při zhasnutí signalizuje vadné napájení. LED READY signalizuje svitem 

zelené barvy, že všechny detektory jsou v klidu a možnost zapnutí systému. LED ARM 

signalizuje svitem, že systém je v chodu a blikáním signalizuje poplach v systému. Klávesy 1 

až 10 znázorňují zóny shodného čísla a jejich svit vyjadřuje stav, ve kterém se nachází. Pokud 

klávesa svítí, zóna je narušena, a pokud klávesa nesvítí, zóna je v klidu. U klávesy TBL je 

svitem signalizovaná porucha v systému a následným stiskem klávesy přejde klávesnice do 

režimu zobrazení poruch. U klávesy MEM je svitem signalizováno upozornění na stav, kdy 

během posledního zapnutí byl v systému poplach. 

 Klávesnice LCD jsou schopné stejně dobře podávat informace o stavech systému jako 

klávesnice LED, jen je rozdíl v zobrazení. Místo svitu kláves se údaje přímo vypisují na 

displeji. Mezi výhody klávesnic LCD patří možnost listovat v historii ústředny, a tím mít 

přehled, co se stalo v systému v určitý čas.    

Přístupová bezdotyková karta 

K aktivaci a deaktivaci alarmu stačí přiložit kartu ke čtečce. U systémů s vyšším 

zabezpečovacím stupněm je potřeba kombinace s kódem vloženým na klávesnici. 

Bezdrátový kódovaný ovladač     

K aktivaci a deaktivaci alarmu stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači. 

 Mobilní telefon   

Tato možnost připadá v úvahu, pokud je systém osazen GSM komunikátor, pak lze 

ovládat a zjišťovat stav ústředny odkudkoliv mobilním telefonem. [17]   
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5.5 FUNKCE ÚSTŘEDNY  

Vstupy slouží k příjmu a identifikaci poplachových, sabotážních, poruchových signálů 

a zpráv. Jsou schopné taky přijímat a identifikovat jiné signály a zprávy. Díky provozním 

funkcím je ústředna schopna reagovat automaticky nebo na manuální příkazy uživatele. 

Zpracování umožňuje ústředně zpracování signálů a zpráv od detektorů a tísňových hlásičů, 

vyhodnocení sabotáže a monitorování funkcí a odezvu na uživatelské instrukce. Výstupy 

zajišťují předání informací uživateli o vyhlášení nebo signalizaci poplachu, poruchy nebo 

sabotáže. Pomoci sabotážní ochrany dochází k detekci sabotáže pomoci elektrických, 

elektronických nebo jiných prostředků a pomáhá odolávat sabotáži použitím fyzických 

prostředků. Další funkcí je monitorování, které slouží ke sledování správné funkce ústředny a 

propojení. Je závislá na stupni zabezpečení. 

Vstupy 

Vstupy přijímají a zpracovávají v závislosti na stupni zabezpečení signály a zprávy 

z různých zařízení, tak jak je dáno v následujících šesti bodech. 

Detekce narušení – příjem a zpracování signálů a zpráv z detektorů. 

Tísňové zařízení – příjem a zpracování signálů a zpráv z tísňových zařízení. 

Sabotáž – příjem a zpracování sabotážních signálů a zpráv. 

Porucha – příjem a zpracování poruchových signálů a zpráv. 

Monitorování – ověření, že ústředna a propojení pracují správně. 

Uživatelský vstup – příjem a zpracování informací ze zařízení uživatelských vstupů 

Provoz 

Ústředna musí obsahovat prostředky umožňující oprávněný přístup uživatele k jejím 

funkcím. Přístupové úrovně jsou popsány v podkapitole č. 4.4.3. 

K nastavování do stavu střežení je zapotřebí, aby ústředna nabízela uživateli 

prostředky s příslušnými úrovněmi přístupu. Ústředna může umožňovat automatické 

nastavení stavu střežení v předem daný čas. Pokud ano, musí generovat minimálně jednu 
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signalizaci, než dojde k uvedení do stavu střežení. Ústředna je povinná mít prostředky pro 

uživatele s příslušnou přístupovou úrovní k nastavení do stavu klidu. Ústředna může 

umožňovat nastavení do stavu klidu v předem daný čas. Vybavení příchodovou trasou je 

volitelné. Pokud se jedná o řešení pomocí příchodové trasy, ústředna musí obsahovat 

prostředky ke stanovení poplachových bodů na ní. Dobu umožňující ukončit uvádění do stavu 

klidu, musí byt ústředna schopna omezit maximálně na 45 s. Pokud je tato doba překročena, 

musí byt vyhlášen poplach. Pokud dojde k poplachu během uvádění do stavu klidu, je poplach 

signalizován nebo vyhlášen jenom vnitřním výstražným zařízením. Správnost nastavení do 

stavu klidu musí bytí signalizována a signalizace nesmí být delší než 30 s. 

Zpracování 

Ústředna musí být schopna zpracovávat vstupní signály nebo zprávy a generovat 

výstupní signály či zprávy a signalizace. Zpracování narušení, tísňových, sabotážích a 

poruchových signálů nebo zpráv musí proběhnout samostatně tak, aby generovaly jeden nebo 

více poplachových stavů. Pokud při zpracování uživatelských vstupů ústředna umožňuje 

uživateli prostředky k signálům nebo zprávám vstupů nebo příkazům na ústředně nebo 

ovládacím zařízení, musí přístup k zvoleným funkcím odpovídat: 

− stupni zabezpečení 

− přístupové úrovni  

− každé podskupině přístupové úrovně podle dokumentace výrobce 

Monitorování provozu 

Ústředna, která je programově řízena zpracováním sériových dat, musí obsahovat 

prostředky k monitorování provozu podle stupně zabezpečení, při stupni zabezpečení 1 a 2 

volitelně a při stupni zabezpečení 3 a 4 povinně. 

Musí byt splněny následující podmínky:  

− detekce poruchy generátoru časové základny musí proběhnout během 10 s. 

− ústředna musí obsahovat pro stupeň zabezpečení 4 výstup, který je povinný 

změnit stav, pokud je zapnuto monitorování provozu.   
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− činnost monitorování provozu pro stupeň zabezpečení 3 a 4 musí uskutečnit 

pokus restartovat procesor a generovat na ústředně poruchový signál nebo 

zprávu. 

− pokud dojde k restartování ústředny podle předešlého bodu, musí navázat na 

činnost v předešlém provozním stavu. 

 

Signalizace 

Signalizace musí být k dispozici, i přestože jsou signalizace sdruženy do společných 

prostředků hlášení. Může docházet k signalizaci na přístupové úrovni 1, že informace je 

dostupná na dalších přístupových úrovních. Signalizace poplachu, sabotáže a poruchy si musí 

vynutit potvrzení uživatele, pokud k tomu dojde, musí signalizace probíhat aspoň do 

vynulování těchto stavů. Signalizace stavu střežení musí být omezena na maximálně 180 s po 

ukončení uvádění do tohoto stavu. 

Signalizace stavu klidu je omezena na maximálně 30 s po ukončení uvedení do tohoto 

stavu. 

Zabezpečení proti sabotáži 

Úkolem zabezpečení proti sabotáži je zmenšit riziko sabotáže na minimum. K tomu 

slouží kryty komponentů, které musí mít prostředky k zamezení přístupu k jejich vnitřním 

prvkům podle stupně zabezpečení ústředny a všechny připojení vedoucí k ústředně musí být 

uvnitř krytu ústředny. Ústředna musí být zabezpečena tak, aby vniknutí do ústředny bylo 

možné pouze v případě použití příslušného nářadí.  

Propojení 

Ústředna může využívat přímá nebo datová sběrnicová propojení. Pro správnou 

funkčnost musí ústředna mít prostředky k potvrzení funkčnosti propojení. Na potvrzení o 

správné funkčnosti propojení musí byt ústředna připravena v časech a to při stupni 

zabezpečení 1 do 240 minut, při stupni zabezpečení 2 do 120minut, při stupni zabezpečení 

3 do 100 sekund a při stupni zabezpečení 4 do 10 sekund. Pokud nelze zjistit potvrzení 

propojení z důvodu poruchového stavu, musí byt zajištěno generování poruchových zpráv 

nebo signálů pro všechny stupně zabezpečení.  
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Záznam události 

Záznam povinné události musí proběhnout během 10 s od vzniku události a nesmí být 

přepsán nebo ovlivněn nepovinnou události. V ústředně není možné mazat nebo měnit obsah 

paměti události, pouze v případě, že je kapacita paměti ústředny plná, pak jsou mazány 

nejstarší události. Dále musí každá uložená událost ve stupních zabezpečení 2, 3 a 4 

obsahovat čas a datum vzniklé události. [18] 
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6. SYSTÉMY IDENTIFIKACE OSOB 

V současné době jsou čím dál tím víc populární identifikační systémy používané pro 

přístup či docházku. Je nutné rozpoznávat dva pojmy přístupové a docházkové systémy. 

Přístupové systémy jsou systémy kontroly vstupu. Tyto systémy na základě přidělených 

přístupových práv obstarávají řízení a evidence přístupu do zabezpečeného objektu nebo 

prostor. U docházkových systémů není hlavní úlohou řízení přístupu do zabezpečeného 

objektu nebo prostoru, ale také je nutné, aby uživatel prokázal svou identitu. Hlavní úlohou je 

sledování času a důvodu průchodu místem kontroly. Tyto informace slouží pro monitorování 

pracovní docházky a mzdovou agendu. Rozlišujeme dva typy docházkového systému a to on-

line a off-line systém. U on-line systému jsou data ihned odeslána do sběrného počítače. U 

off-line systému jsou data stahovány ručně nebo se odesílají v daných časových intervalech.  

 

V přístupových a docházkových systémech rozlišujeme tři základní pojmy a těmi jsou 

identifikace, autentizace a autorizace osoby. 

 

Identifikace je proces určování totožnosti neznámého subjektu. K určování dochází 

tak, že systém prochází všechny záznamy v databázi, aby našel patřičnou shodu a identitu 

člověka sám rozpoznal. 

Autentizace je proces, při kterém dochází ke kontrole, zda předkládaná identita 

subjektu je její skutečná identita. 

Autorizace je proces, který následuje po autentizaci, po jejím průběhu dostane dany 

subjekt určitý status. 

 

6.1 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE OSOB 

Možnosti řešení identifikace osob se dělí na tří základní způsoby a to podle toho co je 

použito při identifikaci: 

− abstraktní znalost 

− fyzický objekt 

− biologická informace 
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Abstraktní znalost 

 

Při tomto způsobu identifikace dochází k identifikaci na základě něčeho, co uživatel 

zná, tedy abstraktní znalosti, a to tak že uživatel tyto abstraktní znalosti zadává do systému, 

který následně prochází databázi, pokud najde shodné data, potvrdí identitu uživatele. Mezi 

abstraktní znalosti se řadí PIN, heslo či přístupová fráze. V případě hesla je problém takový, 

že nedochází k zablokování hesla po určitém počtu pokusů, takže pokud je heslo krátké a 

jednoduché, není složité se přes něho dostat pomocí systémů generujících kód. Na rozdíl od 

hesla je u pinu počet zadání omezený určitým počtem nesprávných pokusů, po kterém 

dochází k zablokování pinu. Za hlavní výhody tohoto způsobu identifikace se považuje to, že 

systémy pracující na tomto principu jsou lehce ovladatelné a nejsou složité na údržbu. Ukázka 

klávesnice, která používá k identifikaci abstraktní znalost, konkrétně přístupového kódu, je 

zobrazená na obr. 6-1.  

 

Obrázek 6-1: Kódová klávesnice pro ovládání dveří[20] 

 

Fyzický objekt 

 

Tento způsob identifikace předpokládá, že uživatel něco má, tedy že vlastní fyzicky 

objekt, kterým se identifikuje. Tento fyzicky objekt je označován jako token. Tokeny mohou 

obsahovat specifické fyzické vlastnosti, mezi ně patří např. elektrický odpor nebo elektrická 

kapacitu, dále mohou obsahovat specifické tajné informace nebo dokonce mohou vykonávat 

specifické výpočty. Mezi nejpoužívanější tokeny patří karty. Karet je mnoho typů. 

Nejjednodušší jsou s magnetickým proužkem, dále jsou to čipové karty, které mohou byt jak 
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kontaktní tak bezkontaktní. Dalšími typy tokenů je tzv. autentizační kalkulátor a USB token. 

Tokeny se vyznačují velkou odolnosti proti zkopírování a snadnou zjistitelnosti při ztrátě. 

Ukázka čtečky, která používá k identifikaci fyzický objekt, konkrétně bezkontaktních 

proximity karet, je zobrazená na obr. 6-2. 

 

 

  

Obrázek 6-2: Kovová antivandalová čtečka[20] 

 

Biologická informace 

 

V tomto případě se uživatel prokazuje něčím, čím je, tedy biologickou informací, tzv. 

biometrikou. Biometrie je souhrn výpočetních technik, které dokážou rozpoznat kteroukoliv 

osobu na základě jejich anatomických vlastností. Mezi anatomické vlastnosti patří například 

otisk prstu, oční duhovka, oční sítnice, tvář, písmo, chůze, apod. Ukázka čtečky, která používá 

k identifikaci biologickou informací, konkrétně otisk prstu, je zobrazená na obr. 6-3. [19] 

 

  

Obrázek 6-3: Čtečka otisků prstů[20] 



 

35 
 

6.2 NÁVRH SYSTÉMU PRO BEZDRÁTOVOU IDENTIFIKACI OSOB 

Navržený systém pro bezdrátovou identifikaci osob by mohl sloužit jako přístupový 

systém do zabezpečené místnosti. Uživatel pro vstup do této místnosti je povinen prokázat, že 

je oprávněn pro vstup a to tak, že přiloží ke čtecímu zařízení RFID čip. Čtecí zařízení přečte 

klíč uložený na RFID čipu a odešle ho na počítač, kde je kontrolováno oprávnění ke vstupu. 

Pokud počítač vyhodnotí, že uživatel je oprávněn ke vstupu, vyšle signál k řídící jednotce a ta 

odemkne na předem nastavenou dobu elektrický zámek. 

Návrh systému pro bezdrátovou identifikaci osob je zobrazen na obr. 6-4 Jednotlivé 

komponenty navrženého systému jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

Čtečka

Počítač
Elektricky
zámek

Elektický
zámek

Řídící
jednotka

Počítač

Čtecí
zařízení

RFID čip

UART/USB

UART/USB

 

Obrázek 6-4: Navržený systém pro bezdrátovou identifikaci osob 
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6.2.1   Čtecí zařízení  

 

Jako čtecí zařízení je použita RFID čtečka s USB výstupem. Tato čtečka obsahuje 

USB převodník a umožnuje čtení RFID tagů na vzdálenost až 8 cm při pracovní frekvenci 125 

kHz. Ke čtečce je možné přistupovat z běžně dostupných aplikací, jako například terminál 

Windows, Termite, SAL232 a to díky USB převodníku, který se po připojení k počítači chová 

jako virtuální COM port. K připojení k počítači dochází pomoci mini USB kabelu, přes který 

je čtečka zároveň napájena, takže odpadá starost s externím zdrojem. Tato čtečka byla použita 

pro přímé propojení s PC.[21] 

 
 

Základní vlastnosti RFID čtečka s USB výstupem: 
 

− Maximální proudový odběr: 150mA 

− Napájecí napětí: 5V DC z USB sběrnice 

− Rozměry: 50x 65 x 18mm 

− Pracovní frekvence: 125 kHz 

− Čtecí vzdálenost: 8cm 

 

 

6.2.2 Elektrický zámek  

 

Elektrický zámek slouží jako bezpečnostní prvek, který zabraňuje vstupu, dokud 

neproběhne úspěšná identifikace uživatele. Pro odblokování zámku je nutné na zámek přivést 

napětí, které vygeneruje na cívce magnetické pole, které přitáhne kotvu držící blokovanou 

střelku. Poté lze dveře otevřít zatlačením nebo přitažením. 

 
Základní vlastnosti použitého elektrického zámku: 
 

− Rozměry: 100x20 

− Hloubka: 28mm 

− Napájení cívky: 12V AC i DC 

− Špičkový proud: 1,7A (AC) /2,1A (DC). 
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6.2.3 Počítač 

 
 

Počítač slouží ke kontrole příchozích klíčů, načtených z RFID čipů prostřednictvím 

čtecího zařízení, s kterým komunikuje přes USB převodník. Ke komunikaci se čtečkou 

mohou být použité programy, které splňuji parametry komunikace sériového portu:  

 

− Komunikační rychlost: 9600 b/s 

− Počet datových bitů: 8 

− Počet stop bitů: 1 

− Parity: bez parity 

− Řízení toku: žádné 

 

6.2.4 Řídící jednotka 

 
Řídící jednotka v tomto systému neslouží pro kontrolu oprávnění vstupu jako ve 

většině přístupových systémů, tuto práci obstarává počítač. Řídící jednotka slouží k ovládání 

připojeného elektrického zámku. Návrh, jak by tato řídící jednotka mohla vypadat, je uveden 

v následující podkapitole. 
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6.2.5 Návrh systému řízení ovládaní zámku 

 

Navrhnutý systém ukazuje, jak by mohl vypadat systém řízení odemykání a zamykání 

elektrického zámku. Systém po přivedení napětí, které signalizuje správnou identifikaci 

uživatele, sepne spínací relé, a tím odemkne zámek. Zároveň se začne generovat obdélníkový 

signál. Obdélníky jsou počítány v čítači a po dosažení zadaného počtu je zámek zamknut.      

Navrhnutý systém je zobrazeny na obr. 6-5. Jednotlivé prvky systému jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

 

Obrázek 6-5: Navržený systém řízení ovládaní zámku 
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Ovládání 

Ovládání plní spouštěcí funkci a zároveň je to bezpečnostní prvek. Bezpečnostní prvek 

zabraňuje nežádoucím stavům, které můžou být způsobeny např. impulsem statické elektřiny. 

Podobný bezpečnostní prvek se používá při výrobě pyrotechniky. Spouštění probíhá pomocí 

přepínače, který zapnutím indukuje správnou identifikaci uživatele. Elektrické schéma 

ovládání je zobrazeno na obr. 6-6. 

 

Obrázek 6-6: Elektrické schéma Ovládání 

 

Timer 

Tento člen pracuje jako generátor obdélníkového signálu. K tomu je použitý 

Schmittův klopny obvod, který slouží k úpravě tvaru signálu, který má byt přiveden na vstup 

logického členu. Obvod mění skokem dva stabilní stavy, a to při průchodu vstupního signálu 

nastavenou napěťovou úrovní. Frekvence obdélníkového signálu je daná velikosti odporu a 

kondenzátoru. Elektrické schéma timeru je zobrazeno na obr. 6-7. 
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Obrázek 6-7: Elektrické schéma timeru 

 

Counter, time set a logic 

Prvek counter neboli čítač počítá přichozí obdelníky na svém vstupu. Counter začína 

výstupem Q4, který se z nuly změní na jedničku, pokud bylo napočítano 24 cyklů, tedy 16 

cyklů. Výstup Q5 by dosahl jedničky po 32 cyklech, Q6 po 64 cyklech a Q7 po 128 cyklech. 

Time set je prvek který slouží k nastavení doby, jak dlouho má byt zámek odemčen. 

Obsahuje 4 přepinače, pokud by byla frekvence taková, že 16 cyklů by trvalo 1 sekundu, pak 

zapnutí přepínače č.1 by zámek odemknulo na 1 sekundu. Přepínač č.2 by zámek odemknul 

na 2 sekundy, přepínač č.3 na 4 sekundy a přepínač č.4 na 8 sekund.  

 Prvek logic tvoří logiku řízeni navrženého systému. Skládá se ze tří logických členu. 

První dva členy jsou logické součiny. Logický součin má na výstupu nulu, dokud není na 

všech vstupech jednička. Třetím členem je invertor, který plní funkci negace vstupního 

signálu, tedy pokud na vstup invertoru přichází jednička, tak na výstupu se objeví nula a 

naopak. Díky invertoru je signál drv v jedničce, přestože čítač nedopočítal a na výstupech 

logických součinu jsou nuly. Prvky counter, time set a logic jsou zobrazeny na obr. 6-8. 
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Obrázek 6-8: Elektrické schéma Counteru, time setu a logicu 

¨ 

Door control  

Tento prvek ovládá spínaní relé, které odemyká a zamyká zámek. Relé je spínané a 

rozepínané příchozím signálem drv přes tranzistor mosfet. Elektrické schéma Door controlu je 

zobrazeno na obr. 6-9. 

 

 

Obrázek 6-9: Elektrické schéma Door controlu 
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Stavová signalizace 

Stavová signalizace obsahuje 5 ledek, kde první ledka signalizuje, že je systém 

napájeny. Další tři ledky signalizují, jak systém nabíhá po přivedení napětí a poslední ledka 

signalizuje, že byl zámek zamčen. Elektrické schéma stavové signalizace je zobrazeno na obr. 

6-10. 

 

Obrázek 6-10: Elektrické schéma stavové signalizace 
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7. ZÁVĚR 

Během psaní této bakalářské práce jsem se obeznámil s funkcemi přístupových 

systémů a s výhodami, které přinášejí do běžného i profesního života. V rámci přístupových 

systémů sem věnoval velkou pozornost RFID technologii, jejímu principu komunikace, dělení 

RFID tagů a uvedl tři komerční RFID systémy. Dále jsem se seznámil se zabezpečovacími 

systémy, jaké existují způsoby zabezpečení a které druhy detektorů k tomu slouží. Vypracoval 

jsem pohled na základní věci, které je třeba zvážit před výběrem zabezpečení objektu. Poté 

jsem se zaměřil na zabezpečovací ústředny, na jejich rozdělení, na způsob jejich komunikace 

s PCO, na jejich vlastnosti a na jejich funkce.  

Na základě informací dosažených psaním této bakalářské práce jsem navrhl systém 

pro bezdrátovou identifikaci osob. Tento systém pracuje na principu bezdrátové identifikace 

osob pomoci RFID technologie. Na základě této identifikace osob je pomoci řídící jednotky 

ovládán elektrický zámek, tedy celý navržený systém by mohl plnit funkci přístupového 

systému do zabezpečené místnosti. Řídící jednotka má za úkol odemknout elektrický zámek a 

po uplynutí určitého času znovu zamknout. Pro ukázku jak by mohla řídící jednotka pracovat, 

byl navrhnut systém řízení ovládání zámku. Systém po přivedení signálů, který signalizuje 

oprávněný přístup, odemkne přes spínací relé elektrický zámek. Zároveň začne Schmittův 

klopny obvod generovat obdélníkový signál, který přichází na čítač, který po dočítání 

určeného počtu cyklu obdélníkového signálu vyšle signál, který zamkne elektrický zámek.    

  

Pokud by se pokračovalo v práci, mohl by být navržen software, který by kontroloval 

oprávnění vstupu, dále by mohla byt řídící jednotka realizována fyzicky a celkově celý systém 

by mohl být zaveden do praxe. 
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9. SEZNAM ZKRATEK 

EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 

ROM  Read-only memory 

PIN  Osobní identifikační číslo 

RFID  Identifikace na rádiové frekvenci 

DC  Stejnosměrný proud 

USB  Universal serial bus 

PCO  Pult centralizované ochrany 

RF  Radiová frekvence 

IR  Infračervené záření 

PC  Počítač 

FM  Frekvenční modulace 

LED  Elektroluminiscenční dioda 

LCD  Displej z tekutých krystalů 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

GPRS  General packet radio service 

 

 


