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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Úvod  
 

Předložená projektová dokumentace řeší instalaci nového elektronického přístupového a 
zabezpečovacího systému ALTEX – pro identifikaci a kontrolu vstupu osob do objektu a 
nového kamerového systému CCTV v objektu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, 
ulice Jiráskova 3, Litomyšl. 
Navrhované řešení vychází z předpokládaného využití objektu a dle požadavků investora 
v návaznosti na technické řešení celé stavby. Navrhované řešení bude odpovídat právním 
normám a ČSN. 
 

Bezpečnost práce a požární bezpe čnost 

Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce na 
technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je 
nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících 
předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a s řádnou 
kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby proškoleni 
o bezpečnostních předpisech.  
Z hlediska požární bezpečnosti musí všechna instalovaná zařízení vyhovovat současně 
platným předpisům ČR. 
 

Vlivy za řízení 

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 (Elektrické instalace 
budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní principy) tak, aby nedocházelo 
k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. 

 

2. Technické řešení  
 
Zabezpečovací a p řístupový systém ALTEX  
 
Systém ALTEX-EZS je určen pro účely zabezpečení objektů středního a většího rozsahu. 
Robustnost popisovaného systém podtrhuje to, že obsahuje kromě standardních 
zabezpečovacích technologií a funkcí i technologii elektronické kontroly vstupu (EKV, ACS) 
s vazbou na ovládání systému. Ten je možno ovládat rovněž i pomocí dálkového radiového 
ovladače s plovoucím kódem. Další doplňkové funkce tvoří obvody měření a regulace, tzn. 
obvody na měření teploty a kontaktní releové výstupy umožňující spínat topení a 
klimatizaci. Pomocí identifikačních karet a dálkových ovladačů je možné ovládat vstupní 
dveře, vjezdové závory, vrata, … .    
Systém může komunikovat až po 2 nezávislých přenosových cestách. Jednu z nich tvoří 
datová linka typu ADSL s rozhraním ethernet nebo vnitřní datová síť LAN/WAN. Druhý typ 
komunikace zajišťuje GSM komunikátor, kde přenos dat probíhá prostřednictvím tarifně 
výhodného protokolu GPRS.  
Obsluha systému je prostřednictvím ovládacího tabla, které v základní konfiguraci tvoří 
prosvětlená klávesnice spolu s grafický LCD displej s rastrem 96x128 bodů. Na něm je 
přehledně zobrazován aktuální stav systému.  
Obsluha systému je optimalizována pro maximální jednoduchost a při běžném provozu je 
možné systém ovládat identifikační kartou nebo dálkovým radiovým ovladačem s 
plovoucím kódem. Tento způsob ovládání má tu přednost, že není nutné si pamatovat kód 
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pro zastřežení resp. odstřežení systému. Stejným identifikačním prvkem lze ovládat 
otevření dveří či garážových vrat nebo odemknout bytové dveře zajištěné 
elektromechanickým zámkem napojeným do zabezpečovací ústředny. ALTEX-EZS plně 
podporuje napojení na pult centrální ochrany.  
Zařízení slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do 
střeženého prostoru /objektu/ nebo nežádoucí činnosti narušitele. Samočinně nebo 
prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace určené osobě nebo 
osobám.  
Z toho vyplývá, že základními podmínkami pro splnění účelu EZS je, že informace 
signalizované zařízením budou včas a správně vyhodnoceny a budou přijata opatření 
podle vzniklé situace. Nutnou podmínkou pro splnění účelu EZS je i jeho správná obsluha 
v součinnosti s příslušným režimem provozu zabezpečeného objektu. 
 

Základní technické parametry systému ALTEX  

� 10 240 skupin uživatelů nezávislých podsystémů  
� 14 500 uživatelských kódů  
� 22 000 identifikačních karet  
� 10 000 událostí v historii  
� hodiny reálného času  
� datový ethernet komunikátor a GSM komunikátor pro napojení na PCO  
� rozhraní RS232 pro napojení tiskárny  
� 8 analogových smyček impedančně vyvážené – 16 adresných zón  
� 4 dvoustavové smyček impedančně vyvážené – 24 adresných zón  
� 2x tamper vstup (kryt ústředny, stržení ze zdi)  
� 1x napěťový výstup pro sirénu  
� 2x bezpotenciálový výstup  
� 6x výstup OC  
� obslužné tablo - klávesnice  
� radiofrekvenční identifikační čtečka pro ovládání systému a otvírání dveří  
� komunikační port RS485 pro rozšiřující moduly systému a klávesnici  
� měření teploty - sběrnice pro připojení až 4 teploměrů DALAS  
� programový modul měření a regulace  
� 2 porty pro osazení digitalizačního kamerového modulu s pamětí  
� 1x zálohový zdroj 13,8V/2A  

 
V systému jsou pro detekci narušení použita čidla:  
   
Magnetický kontakt , který, aktivuje smyčku při nežádoucí manipulaci křídly dveří, oken, 
nebo jiných otviratelných částí otvorů, které mohou být potencionálním vstupem do objektu. 
Použita budou na vstupních dveřích do objektu.  
   
Infrapasivní detektory pohybu  - měří tepelné záření pohybujících se objektů. 
Vyhodnocují elektromagnetické záření v optickém pásmu a jsou vhodné především pro 
detekci osob nebo zvířat s úzkým (delší dosah, řádově stovky metrů) nebo širokým (kratší 
dosah, řádově desítky metrů) úhlem záběru. Detekované záření vyzařuje sám objekt nebo 
je odráženo jeho povrchem, ozařovaným zvláštním zdrojem (denní světlo, infračervené 
LED apod.)  
Použita budou ve vstupních chodbách do objektu.  
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Detekce sabotáže  
Ústředna, pomocné ovládací zařízení, poplachový přenosový systém, signalizační zařízení, 
napájecí zdroje, čidla, svorkovací a propojovací krabice musí být vybaveny detekcí 
sabotáže.   
Svorkovací a propojovací krabice či skříně, pro umístění technologie EZS, budou 
zabezpečeny ochrannými kontakty (mikrospínači), které budou zapojeny na samostatné 
smyčky systému EZS, určené pro tento účel..  
Detekce sabotáže musí být aktivní i v klidovém režimu EZS. 
Jednotlivé poplachové události (poplachy, poruchy, signalizace otevřených dveří, …) 
budou zasílány na e-mail určený oprávněnou osobou investora. 
 
Identifikační systém bude instalován na jednotlivých vstupech do objektů. Hlavní vstup do 
objektu 07-01 dveře (vrata) v 1.NP – do chodby – místnost č. 01001 a na výstupu z této 
chodby do dvorního traktu. Systém bude doplněn o PIR čidla, která jsou umístěna vždy u 
východů z chodby. Bude provedena repase dveří vč. demontáže kabeláže původního 
nefunkčního dorozumívacího zařízení a instalovány elektromechanické zámky Abloy vč. 
bezpečnostního kování a samozavírače dveří. S ohledem na historický vzhled bude typ a 
provedení samozavírače odsouhlaseno pověřeným zástupcem investora. 
Dále bude identifikační systém kontroly vč. elektromechanického zámku a samozavírače 
dveří instalován na vstupu do objektu 07-02 místnost č. 01008. Také zde je nainstalováno 
PIR čidlo. 
Elektromechanické zámky Abloy budou osazeny panikovým kováním. Slouží k uzamčení 
dveří z vnější strany, ale současně umožňuje i v uzamčeném stavu bezpečnou funkci 
vnitřního panikového kování a úniku z objektu. 
 
Ve 2.NP. objektu 07-01 bude identifikační systém nainstalován na dveře pro vstup do 
místnosti č. 02016 (z místnosti č. 02017). Vstup z místnosti č. 02015 do místnosti č. 02016 
bude trvale uzamčen! V místnosti č. 02016 bude opět nainstalováno PIR čidlo. 
 
Identifikační systém obsahuje Řídící jednotku(y) – RJ na které jsou napojeny:  
- vstupní čtečka ALR s tlačítkem 
- magnetické spínače na dveře 
- elektrický zámek 
- PIR čidlo 
 
Řídící jednotky jsou napájeny z přídavného síťového zdroje 230/12V, který bude umístěn v  
v objektu 07-01 v místnosti č. 01003 – SERVEROVNA a v objektu 07-02 v místnosti č. 
02006 (2.NP). Přívod bude proveden kabelem CYKY 3x1,5 připojeným v rozvaděči na 
samostatný jistič. Jistič bude označen popisem ALTEX EZS. Systém bude zálohován 
záložním akumulátorem pro případ výpadku sítě (min. 72 hod). Napájení detektorů, 
koncentrátorů a dalších prvků je malým bezpečným napětím 12V. Rozmístění jednotlivých 
komponentů je zřejmé z výkresové dokumentace. 
 
Řídící jednotky jsou propojeny datovým kabelem na řídící ústřednu G2 – umístěnou v  
místnosti č. 01003 – SERVEROVNA nad stávajícím datovým rozvaděčem, která je 
napojena na PC centrální jednotku systému ALTEX a do stávající datové sítě. 
 
Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu LAM a kabely typu UTP uloženými 
v kabelových lištách. Pro instalaci komunikační linky mezi objekty 07-01 a 07-02 bude 
využito závěsné lano instalované mezi objekty. 
 
Po instalaci systému elektronické kontroly vstupu provede montážní firma zaškolení 
odpovědné osoby uživatele. Režim vstupu do jednotlivých objektů a případné časové 
nastavení zastřežení určí odpovědná osoba uživatele. 
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Zasílání upozornění (e-mail, sms,…) na poruchy, poplachy a jiné technické informace dle 
požadavku investora. 
 
 
 
Stupeň zabezpečení:  
Navržený systém je posouzen do stupně zabezpečení 3 EN 50131-1 (střední riziko), 
předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že použijí základní sortiment 
nástrojů a přenosných přístrojů.  
   
Třída prost ředí:  
V systému jsou použity komponenty zařazené do třídy I ČSN EN 50131-1, prostředí vnitřní.  
 
 
Nastavení čteček ACS za účelem sjednocení vizuální a zvukové signalizace čteček 
dle standardu: 
  

� funkční čtečka, nezastřeženo – trvale svítí žlutá - po načtení karty blikne žlutá a dále 
podle práv:  

� oprávněný vstup – blikne zelená, zahraje nahoru a trvale svítí žlutá  
� neoprávněný vstup – blikne červená, zahraje dolu a trvale svítí žlutá  
� funkční čtečka, zastřeženo – trvale svítí červená - po načtení karty blikne žlutá a 

dále podle práv:  
� oprávněný vstup – blikne zelená, zahraje nahoru a trvale svítí žlutá  
� neoprávněný vstup – blikne červená, zahraje dolu a trvale svítí červená  
� při zastřežování zvuk – „pípání“ a změna barvy ze žluté na červenou  
� nefunkční čtečka: vůbec nesvítí nebo trvale píská  

 
Konečné nastavení čteček ACS bude řešeno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem 
investora. 
 
 
 
Poznámka: 
V objektu 07-01 je plánována výměna oken. Tato projektová dokumentace řeší budoucí 
rozmístění magnetických kontaktů na oknech v 1.NP objektu 07-01 včetně přívodních 
kabelů od jednotlivých koncentrátorů. Tato projektová dokumentace dále neřeší propojení 
jednotlivých řídících elektronik a umístění dalších prvků elektronické zabezpečovací 
signalizace (PIR detektory, detektory tříštění skla). Dodávka magnetických kontaktů bude 
součástí dodávky nových oken a jednotlivé komponenty nejsou obsaženy ve výkazu výměr 
této projektové dokumentace.  
 
 
 
Domovní souprava DTEL 
 
Pro signalizaci a obousměrnou komunikaci od hlavního vchodu do objektu 07-01 bude u 
vstupu instalován domovní dorozumívací systém. Venkovní komunikační jednotka systému 
s tlačítkem vyzvánění bude umístěna v místě původního nefunkčního dorozumívacího 
zařízení, a po jeho demontáži instalována na pravé straně při vstupu do objektu. Domovní 
telefon bude umístěn v místnosti č. 01006. Domovní telefon obsahuje tlačítko pro uvolnění 
dveřního zámku. Systém DTEL bude propojen do systému ALTEX. Zde budou 
zaznamenávány události o otevření dveřního zámku pomocí tlačítka domovního telefonu. 
Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu SYKFY 5x2x0,5 uloženými v kabelových 
lištách. 
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Kamerový systém CCTV 

Kamerový systém bude řešen umístěním kamer na plášť budovy. Nový kamerový systém 
tvoří celkem pět barevných kamer. Tři kamery jsou venkovní s infrapřísvitem (například 
COMPACT) na snímání prostoru nádvoří a  dvě kamery jsou vnitřní – Dome kamera. 
 
První kamera – vnit řní bude umístěna v chodbě 1.NP místnost č. 01001 a bude 
monitorovat prostor za vstupními dveřmi do objektu spolu se vstupní chodbou. 
Druhá kamera – vnit řní bude umístěna v místnosti č. 02016 (2.NP) a bude monitorovat 
prostor učebny. 
Třetí venkovní kamera  monitoruje prostor zadního nádvoří a bude umístěna mezi okny 
schodiště. 
Čtvrtá venkovní kamera  monitoruje prostor zadního vjezdu/výjezdu do/ze dvora a bude 
umístěna mezi okny schodiště. 
Pátá venkovní kamera  monitoruje vstupu do objektu 07-02 a části prostoru zadního 
nádvoří. Bude umístěna na rohu objektu 07-01. 

 
Rozmístění jednotlivých komponentů je zřejmé z výkresové dokumentace. 
Signály jednotlivých kamer budou svedeny do místnosti č. 01003 – SERVEROVNA – kde 
bude umístěno záznamové zařízení a zdroj pro kamery. Záznamové zařízení bude 
umístěno ve  stávajícím datovém rozvaděči. Jedná se o profesionální triplexní DVR 
multiplexer, pro 9 vstupů s min. měsíčním záznamem typu fronta. Nejstarší záznam je 
přepisován nejnovějším. Záznam bude trvalý. Může být proveden výstup ze záznamového 
zařízení po datových linkách na vybraná pracoviště. Součástí dodávky bude SW pro 
správu a zobrazení. Na digitálním kamerovém záznamu je rezerva pro připojení ještě 
dalších kamer. Ze záznamového zařízení budou obrazy z jednotlivých kamer zobrazeny na 
monitoru. Monitor 19“ je součástí dodávky PC ALTEX. 
Pro rozvod videosignálu se bude využívat metalický koaxiální kabel (např. koaxiální kabel 
DG 113) a kabel pro napájení. 
 
 

Kabelové rozvody 

� Kabelové rozvody pro identifikační systém  ALTEX – kabely LAM 2x0,8+4x0,4, kabely 

UTP  v lištách, případně pod omítkou  

� Kabelové rozvody pro kamerový systém – koaxiální kabely + napájecí kabely v lištách, 

případně pod omítkou 

� Kabelové rozvody pro dorozumívací systém kabely SYKFY 5x2x0,5  v lištách, případně 

pod omítkou  

 
 
 

3. Napájení  
 

Napěťová soustava:  3PEN  400V/230V ~ 50 Hz síť TN-S 
U rozvodů EZS: 12 V 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41:  
Samočinným odpojením od zdroje. 
Pro ostatní prvky EZS: Bezpečným napětím 
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4.  Závěr 
 
Dodavatel v závěru montáže provede výchozí revizi elektrických zařízení a jejich zkušební 
provoz. Při realizaci je nutné dodržovat platné ČSN. 
 
Všechny systémy musí být kompatibilní se systémy UPa včetně napojení na stávající instalace 
s plnohodnotným ovládáním a vizualizací na nadstavbovém systému. 
 
Přístupový systém musí splňovat požadavky ČSN EN 50133-x a musí být kompatibilní se stávajícími 
systémem UPa s minimálním počtem 21.000 karet, systém musí být napojen na Centrální registr 
UPa. 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace musí splňovat požadavky ČSN EN 50130-x, ČSN EN 50131-x, 
TNI 334591-x,  … a musí být kompatibilní se stávajícími systémem UPa. 
 
Kamerové systémy musí splňovat požadavky ČSN EN 50132-x, a musí být kompatibilní se 
stávajícími systémem UPa. 
 
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny projektové dokumentace, které vyplynou 
ze stavebních změn, interiérových změn nebo z upřesňujících požadavků investora. Každá 
změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto 
projektu. 
 
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 
 
 
 
 
 
Vypracoval:   Marie Kuchařová, Vlastimil Čáň 
 
 
 
 
 
Kontroloval: Ing. Karel Petrů 

autorizovaný inženýr činný ve výstavbě 
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5. Použité normy a p ředpisy  
 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami: 
 
ČSN IEC 38  Normalizované napětí IEC 
ČSN IEC 73  Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových 
prostředků 
ČSN IEC 617-4 Značky pro elektrotechnické schémata 
ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 
ČSN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1:  

Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na el. zařízení 
ČSN EN 60259 Stupně ochrany krytem 
ČSN EN 60375 Pravidla, týkající se elektrických a magnetických obvodů 
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
ČSN 33 2000-1 El. instalace budov, rozsah platnosti, účel a základní principy 
ČSN 33 2000-3 Stanovení základných charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-47 Opatření na zajištění ochrany před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-473 Opatření na ochranu proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru při osobitných rizikách nebo nebezpečí 
ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 El. instalace budov, elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-5-54 Uzemňovací soustavy a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozích revizích 
ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN 33 0172  Označování a tvary ovládacích tlačítek 
ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez 

el. kvalifikace 
ČSN 33 2030  Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 
ČSN 33 2031 Ověřování a provoz technologických zařízení a letadel s ohledem na 

nebezpečné účinky elektrostatických nábojů 
ČSN 33 2130  Elektrotechnické předpisy – vnitřní el. rozvody 
ČSN 33 2180  Připojování el. přístrojů a spotřebičů 
ČSN 33 2312  El. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN 33 2340  El. zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin 
ČSN 33 3015 Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při 

zkratech 
ČSN 34 1610  Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozech 
ČSN 38 0810  Použití ochran před přepětím v silnoproudých zařízeních 
ČSN 38 1754  Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 

 

Normy přímo související se systémem Elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 

- řada norem ČSN EN 50 131 (Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací 
systémy) 

- řada norem ČSN EN 50 130 (Poplachové systémy) 

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce 
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Normy přímo související s Přístupovým systémem (ACS) 

- řada norem ČSN EN 50 133 (Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro 
použití v bezpečnostních aplikacích) 

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce 

 

Normy přímo související s Kamerovým systémem (CCTV) 

- řada norem ČSN EN 50 132 (Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro 
použití v bezpečnostních aplikacích) 

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce 

 


