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Příloha č. 1 – Právní úprava ochrany objektu 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 

448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. 

Ústava České republiky stanovuje základní práva občanů a definuje demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a demokratického právního státu 

založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 

 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Listina základních práv a svobod je právní ochranou lidské důstojnosti, stanovuje 

základní lidská práva, základní svobody, jakož i jiná základní práva občanů České republiky. 

Deklaruje základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné. 

Listina základních práv a svobod mimo jiné ustanovuje: 

Článek 2, odst. 3 Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. 

Článek 7, odst. 1 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem. 

Článek 10, odst. 1 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

Článek 10, odst. 2 Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života. 

Článek 10, odst. 3 Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Článek 11, odst. 1 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.  
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Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Ve smyslu ochrany objektu ustanovuje: 

Část první, Obecná ustanovení, Hlava první: Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana 

§ 1 odst. 1 Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a 

svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. 

§ 6 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

§ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy 

Část druhá, Věcná práva, Hlava první: Vlastnické právo 

§ 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s nimi. 

§ 126 odst. 1 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje. 

Část šestá, Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, Hlava první: Předcházení 

hrozícím škodám 

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí 

§ 417 odst. 1 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. 

 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb. 

Tento zákon chrání zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva 

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Definuje trestný čin a stanovuje tresty za 

spáchané trestné činy.  
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Okolnosti vylučující protiprávnost: 

§ 28 Krajní nouze 

Odst. 1 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

Odst. 2 Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§ 29 Nutná obrana 

Odst. 1 Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

Odst. 2 Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

§ 30 Svolení poškozeného 

Odst. 1 Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Odst. 2 Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno 

až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená 

v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

Odst. 3 S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v 

souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

§ 31 Přípustné riziko 

Odst. 1 Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

Odst. 2 Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k 

němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se 

příčí dobrým mravům. 
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§ 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. 

Vybraná ustanovení trestního zákona související s ochranou objektu: 

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

Odst. 1 Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává 

nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem 

veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se 

osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

Odst. 2 Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí 

osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, 

a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje 

týkají. 

§ 173 Loupež 

Odst. 1 Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu 

zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.  

§ 174 Braní rukojmí  

Odst. 1 Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví 

nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude 

potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

§ 205 Krádež 

Odst. 1 Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí, 

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 
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Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 412/2005 Sb.  

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. 

§ 2 Vymezení pojmů 

a) Utajovaná informace: informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv 

nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu 

zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v 

seznamu utajovaných informací. 

§ 4 Stupně utajení 

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky,  

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou 

újmu zájmům České republiky,  

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou 

újmu zájmům České republiky,  

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné 

pro zájmy České republiky. 

Ochrana utajovaných informací je zajišťována personální bezpečností, průmyslovou 

bezpečností, administrativní bezpečností, fyzickou bezpečností, bezpečností informačních 

nebo komunikačních systémů a kryptografickou ochranou. Míra zabezpečení je dána stupněm 

utajovaných informací, které jsou podnikem zpracovávány.   

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

účinném od 1. ledna 2010. 

§ 4 Vymezení pojmů 

a) Osobní údaj: jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
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specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. 

b) Citlivý údaj: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 

§ 13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů 

Odst. 1 Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

Odst. 2 Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a 

provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se 

zákonem a jinými právními předpisy. 

Odst. 3 V rámci opatření podle odst. 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající 

se 

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k 

osobním údajům, 

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro 

jejich zpracování, 

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 

záznamů obsahujících osobní údaje a 

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 

Odst. 4 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo 

zpracovatel v rámci opatření podle odst. 1 povinen také 

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze 

oprávněné osoby, 

b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 

zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím 

oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených 

výlučně pro tyto osoby, 
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c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu 

byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a 

d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 

 

Zákon o střelných zbraních a střelivu 

Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 58 Zabezpečení zbraní a střeliva stanoví druh zabezpečení přechovávaných zbraní na 

základě typu zbraně, množství zbraní v kusech nebo na základě počtu nábojů. 
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Příloha č. 2 – Vybrané technické normy 

Následující tabulka (Tabulka 1) uvádí vybrané technické normy týkající se zabezpečení 

objektu. Níže jsou uvedené anotace norem, které byly konkrétně zmíněny v bakalářské práci 

(v tabulce označeny tučně). 

Tabulka 1 

Označení normy Název normy Platnost od: 

ČSN EN 50 131-1 
ed. 2 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a 
tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky 

 

1. 4. 2007 

ČSN EN 50 131-2-2 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené 
detektory 

1. 12. 2008 

ČSN EN 50 131-2-4 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní 
infračervené a mikrovlnné detektory 

1. 12. 2008 

ČSN EN 50 131-2-5 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní 
infračervené a ultrazvukové detektory 

1. 4. 2009 

ČSN EN 50 131-2-6 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické 
kontakty) 

1. 4. 2009 

ČSN EN 50 131-3 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 3: Ústředny 

1. 1. 2010 

ČSN EN 50 131-5-3 

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - 
Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové 
propojení 

1. 3. 2006 

ČSN EN 50 131-6 
ed. 2 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

1. 11. 2008 

ČSN EN 50 132-5 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu 

1. 4. 2002 

ČSN EN 50 132-7 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

1. 4. 1999 

ČSN EN 356 
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a 
klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

1. 10. 2000 

ČSN EN 949 

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - 
Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým 
tělesem 

1. 4. 2002 

ČSN P ENV 1627 
Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 
Požadavky a klasifikace 

1. 4. 2000 
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ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje 

však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Systémové požadavky se 

vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné prostředky detekce, 

vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma 

stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na 

jednotlivé komponenty systémů. 

 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, 

určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá ve zpoždění 

vniknutí předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro 

bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. 
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Příloha č. 3 – Technické parametry čidel 

V této příloze jsou uvedena čidla, která jsou vhodná pro instalaci do zabezpečovacího 

systému autosalonu dle návrhu zpracovaného v bakalářské práci. U jednotlivých detektorů 

jsou popsány jejich technické parametry tak, jak je uvádí jejich výrobci. 

 
Kompaktní detektor pohybu PI-7 s funkcí PET Immunity 

Prodejce: STUmobil <www.unlock.cz>  

 
 

 

Nejdostupnější čidlo s funkcí potlačení poplachů způsobených pohybem drobných 

domácích zvířat (PET Immune System) v hlídaném objektu. Spolehlivý pohybový snímač 

PIR odolný proti VF rušení spolu s PET Immune optikou bude ignorovat narušení způsobené 

psem do hmotnosti cca 20kg, dvěma kočkami nebo velkým počtem hlodavců. Vyhodnocení 

signálu z čidla se provádí metodou počítání impulzů; každý pohybový signál je převeden na 

puls a porovnáván, zda odpovídá stavu poplachu. Signály neodpovídající pohybu jsou 

zamítnuty. 

Pro zvýšení spolehlivosti je detektor osazen duálním snímacím elementem PIR s nízkým 

šumem. LED na čelní straně signalizuje stav poplachu – funkce může být potlačena pomocí 

jumperu na PCB. Vestavěné relé umožňuje připojit čidlo k jakémukoli systému elektronické 

signalizace nebo jím přímo spínat elektrické okruhy. Kontakty pro odhalení sabotáže čidla 

jsou umístěny rovněž na základové desce. 

Technické parametry: 

• PIR snímač pohybu s potlačením poplachů způsobených domácími zvířaty 
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• snímač: duální element low noise 

• teplotní kompenzace: ano 

• napájení: 9V–16V, 12mA 

• provozní teplota: −10°C až +50°C 

• rádius snímání: 12m × 12m 

• montážní výška: 2,4m 

• výstup (připojení): N.C. 24V,100mA 

• tamper (čidlo sabotáže): N.C. 24V, 100mA 

• rozměry: 89mm × 52mm × 39mm 

Cena: 600 Kč 

 

COBALT Plus duální detektor pohybu 
Výrobce: SATEL (Polsko) 

Detektor COBALT se skládá z duálního pyroelektrického 

elementu a mikrovlnného (MW) senzoru. Duální detektory 

MW/PIR COBALT, COBALT Plus & COBALT Pro mohou 

pracovat ve dvou režimech: v základním režimu nebo v 

mikrovlnném režimu (MW). V základním režimu postačí k 

aktivaci poplachu detekce pohybu oběma senzory. První systém 

(MW nebo IR), který detekuje pohyb, aktivuje 3 sekundovou 

prodlevu. Během této doby musí detekovat pohyb druhý senzor. 

Pokud dojde k zachycení pohybu druhým senzorem je spuštěn 

poplach. V opačném případě nedojde k aktivaci poplachu. V režimu čítání mikrovln (MW), 

detektor spustí poplach ve dvou případech, na základě detekce od obou systémů, ale také po 

16 podnětech od mikrovlnného senzoru, bez narušení PIR senzoru. Detektor je vybaven 

funkcí ANTIMASKING, která signalizuje pohybující se objekty v těsné blízkosti detektoru, a 

tím zajišťuje ochranu před zakrytím. 

Technické parametry: 

• napájecí napětí: 9V...16V 

• odběr čidla: 24mA 

• montážní výška: 2,1 m nad úrovní podlahy 
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• úhel detekce / délka záběru: 101° / 9 m (se základní čočkou) 

• rozsah mikrovlnného senzoru: od 3 do 20m 

• rozměry krytu: 63x136x49mm 

• rozsah pracovních teplot:  -10 až +50 °C 

Cena: 1670,- Kč s DPH  

 

JS-20 LARGO PIR detektor pohybu 

Výrobce: JABLOTRON (Česká Republika) 

PIR snímač pohybu osob JS-20 je určen k prostorové ochraně 

objektů. Detektor zpracovává signál metodou násobné analýzy 

signálu. Tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti 

proti falešným poplachům. Detekční analýzu PIR čidla lze navíc 

zvýšit nastavovací propojkou (je-li výrobek montován do 

problematických prostorů). Ve snímači lze vyměnit základní čočku 

za verzi pro dlouhé chodby, záclonovou nebo za verzi s volnou 

zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat). Pro snadnější 

zapojování rozvodů je čidlo vybaveno párem volně použitelných 

svorek (GBS). Detektor vyniká vysokou odolností proti 

vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Je navržen jak pro montáž na rovnou 

plochu tak i pro montáž do rohu.  

Technické parametry: 

• napájecí napětí: 12 V 

• odběr PIR čidla v klidu: max. 10 mA 

• maximální odběr (včetně led): max. 35 mA 

• doporučená instalační výška PIR čidla: 2,5 m nad úrovní podlahy 

• Úhel detekce / délka záběru: 120° / 12 m (se základní čočkou) 

• rozsah pracovních teplot: -10 až +55 °C 

• doba stabilizace po zapnutí: max. 180 s 

• zatížitelnost výstupu PIR: spínač max. 60V / 50 mA vnitřní odpor max.30 Ohm 

Cena: 534,- Kč s DPH 
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GBS-210 "VIVO" detektor rozbití skla 
Výrobce: JABLOTRON (Česká Republika) 

GBS-210 VIVO vyhodnocuje akustické změny a zvuky (akustické 

čidlo tříštění skla,glassbreak)v hlídaném prostoru. Spolehlivě rozezná 

případné rozbití kterékoliv skleněné výplně. Použitý duální elektronický 

systém vylučuje možnost falešného spuštění při zachycení zvuků 

podobných rozbití skla (zvonek telefonu, cinkání klíčů, vibrace předmětů 

a podobně). Snímač má kontaktní výstup pro připojení do 

zabezpečovacího systému, poskytuje ochranný kontakt krytu, volitelnou 

paměť poplachového stavu, umožňuje nastavení citlivosti pro hlídaný 

prostor. V čelní stěně přístroje je umístěn senzor a tři indikační diody. 

Zobrazují aktivaci tlakového filtru, akustického filtru, výstupního relé 

(paměť). Pro zkoušení je vhodný tester GBT-200 

Technické parametry:  

• napájecí napětí: 10 až 15 V 

• odběr v klidu: max. 10mA 

• maximální pracovní dosah snímače: 9 m (ledvinová charakteristika) 

• pracovní teplota: -10 až +40 °C 

• rozměry: 100 x 74 x 27 mm 

• stupeň zabezpečení 2: dle EN 50131-1 

• třída prostředí II.: vnitřní všeobecné (-10 až +40 °C) 

Cena: 860,- Kč s DPH 

 

Detektor hořlavých plynů GS-130 požární hlásič 
Výrobce: JABLOTRON (Česká Republika) 

Detektor GS-130 slouží k indikaci úniku hořlavých a výbušných 

plynů. Čidlo detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, 

svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje na únik plynu 

ve dvou úrovních koncentrace. Charakteristickými vlastnostmi snímače 

GS-130 jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost, malé 

rozměry a napájení ze sítě 220V. Hlásič plynu signalizuje únik opticky a 
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akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí. Detektor se umístí v blízkosti 

možného úniku plynu. 

Technické parametry: 

• napájení ze sítě: 230V/50Hz, příkon 5W 

• citlivost (LEL = dolní mez výbušnosti): 1. stupeň 10 % LEL 

   2. stupeň 20% LEL 

  (vše kalibrováno metanem) 

• zvuková signalizace: 94dB/0.3m 

• reléový výstup: volitelná reakce na 1. nebo 2. Stupeň 

• zatížitelnost výstupu: přepínací kontakt max.230V / 5A 

• reakční doba snímače: cca 5 sekund 

• pracovní teplota: -10°C až +40°C 

• metoda detekce: katalytické spalování 

• krytí: IP 30 (ČSN EN 60 529) 

Cena: 1106,- Kč s DPH 

 

Autonomní opticko-kouřový detektor FDA-728S 
Výrobce: VAR-TEC (Velká Británie) 

Požární autonomní hlásič opticko-kouřový FDA-

728S je určen k automatické detekci a signalizaci 

vzniku požáru (kouřové čidlo). Objeví-li se v dosahu 

detektoru produkty spalin, požární detektor aktivuje 

svoji optickou a akustickou signalizaci a upozorní 

osoby v dosahu detektoru na vznikající nebezpečí, 

které tak mohou učinit včasná a potřebná opaření k 

zabránění požáru. V jiném případě akustický signál 

včas upozorní spící či jinak indisponované osoby a poskytne jim tak dostatek času pro 

opuštění prostoru. Akustický a optický signál ustane v okamžiku, kdy jsou spaliny vyvětrány. 

Detektor užívá k detekci ionizační komoru s extrémně malým (podlimitním) množstvím 

radioaktivního prvku, které nepředstavuje při používání v souladu s návodem žádné riziko pro 

lidské zdraví. Detektor je hlavně určen jako samostatný přístroj k instalaci do domácností. Je 
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napájen 9V baterií a je nezávislý na externím napájení. Nízké napětí baterie signalizuje 

detektor slabým pípnutím v intervalu 32 s. 

Technické parametry: 

• Typ detektoru: autonomní opticko-kouřový 

• Napájecí napětí: 9 V alkalická baterie 

• Průměrná doba životnosti baterií: 12 měsíců 

• Detekční metoda: obsahuje optickou měřící komoru 

• Detekce slabé baterie: ano, akustická signalizace každých 32s 

• Akustický výkon sirény: 95 dB/m A (85 dB/3 m) 

• Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +70 °C 

• Relativní vlhkost: 25 % až 75 % 

• Krytí: IP 40 (ČSN EN 60 529) 

• Rozměry: 100 x 35 mm 

• Barva krytu: bílá 

Cena:  360,- Kč s DPH  

 

Detektor zaplavení VAR-TEC WLD-38R 
Výrobce: VAR-TEC (Velká Británie) 

Detektor zaplavení je používán zejména v 

místech, kde hrozí nebezpečí zatopení nebo úniku 

vody - sklepy, koupelny, WC, garáže atd. Při instalaci 

lze oddělit detekční kontakty a vyhodnocovací 

elektroniku, aby voda nezpůsobila poškození 

elektronické části detektoru. Po detekci zatopení je 

sepnutím relé předána poplachová zpráva ústředně 

EZS a zároveň je aktivována vnitřní siréna detektoru 

pro místní výstrahu. 
 

Technické parametry: 

• Detekce vody: čistá, znečistěná, kalová 

• Napájení: 10,5 - 14 V= 

• Odběr: 5mA max. 30mA 
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• Výstup siréna: 85dB/1m 

• Rozsah pracovních teplot: 0°C + 50°C 

• Poplachový výstup: NO/NC, 1A / 24 Vss  

• Délka kabelu u sondy: 1,5m 

• Rozměry: 60 x 100 x 35 mm 

Cena: 690,- Kč s DPH  
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Příloha č. 4 – Projekční schematické značky 

 
Čidlo rozbití skla 

 
Magnetické čidlo otevření 

 
PIR čidlo – vějíř 

 
PIR čidlo – antimasking 

 
PIR čidlo – záclona dveří 

 
PIR čidlo – dlouhý dosah 

 
IR infrazávora – vysílač 

 
IR infrazávora – přijímač 

 
Hlásič úniku plynu 

 
Hlásič požáru 

 
Siréna vnější s blikačem 

 
Ústředna EZS 

 
Ovladač EZS – klávesnice 

 
Kamera 

 

 






