
Příloha č. 1a  

 

Rozšíření zabezpečení systému EZS, lokálního kamerového systému a oprava 

vstupní brány s automatickým otvíráním ve dvou úrovních a její připojení do 

řídícího systému EZS (Kaštanová) 

 

 

 

     Areál MP Brno na ulici Kaštanová disponuje systémem EZS se zabezpečovací 

ústřednou MUL, ovládací klávesnicí a koncovými prvky typu PIR. Přenos poplachové 

informace je realizován prostřednictvím přenosového zařízení LATIS 2400N. Dále je 

zde lokální kamerový systém (LKS) s DVR HIKVISION a telemetrií pro řízení otočné 

kamery pro fyzickou ostrahu objektu. LKS je připojen do datové sítě MP Brno a je 

možné jej sledovat prostřednictvím SW IVMS – 4200 na počítačích v síti MP Brno. 

Automatická brána s hřebenovým pohonem je nepoužívaná a poškozená. 

 

Z důvodu předpokládaného zrušení fyzické ostrahy na objektu je nutné realizovat 

rozšíření stávajícího zabezpečení: 

 

Systém EZS: předpokládá se doplnění dalších prvků tak, aby byla zajištěna 

celoprostorová ochrana objektů. Rozšíření přístupů přes plášťové dveře bude 

zabezpečeno prostřednictvím čteček, které budou kompatibilní se systémem 

používaným u MP Brno. Přiložením čipu (RFID 125KHz) bude měněn stav 

ZASTŘEŽENO/ODSTŘEŽENO (součástí bude i ukazatel stavu objekt  ZAST/ODST), 

odemykaní dveří bude zachováno – stávající mechanické zámky a kliky. Stávající 

nevyhovující ústředna bude vyměněna za ústřednu, která bude kompatibilní se 

systémem ASSET, tak aby bylo možno prostřednictvím SW ASSET-client (který je 

používán u MP Brno) měnit uživatele a jejich oprávnění. Poplachová informace bude 

přenášena na PCO LATIS II prostřednictvím stávajícího přenosového zařízení LATIS 

2400N, které je ve vlastnictví zadavatele. 

Kamerový systém: předpokládá se doplnění současných analogových kamer vně 

budov o  další kamery vně budov a jedné otočné uvnitř budovy „hangár“ tak aby se 

dostatečně zvýšilo pokrytí areálu, zejména mimo budovy. V zadní části budov budou 

umístěny dvě kamery a LED světla, která budou aktivovány čidlem reagujícím na 

osvětlení – při setmění se automaticky aktivuje osvětlení, tato skutečnost má působit 

preventivně. Přidané kamery budou připojeny do nového DVR (stávající kapacitně 

nevyhovuje), které opět umožní prostřednictvím datové sítě a SW IVMS-4200 dálkový 

dohled, včetně telemetrie otočných kamer. Propoje mezi kamerami a DVR jsou 

realizovány optickými vlákny (tyto kabely jsou funkční, nicméně v havarijním stavu). 

Automatická brána s hřebenovým pohonem: předpokládá se nutná oprava brány 

(upřesnění dále) a nastavení následujících funkcionalit – brána bude osazena kamerou 

pro čtení RZ, kdy pro oprávněné RZ bude otevřena v plném rozsahu, pro ostatní RZ 

zůstane uzavřena. Z vnější strany brány bude umístěna čtečka čipů MP Brno a po 



přiložení čipu bude brána otevřena na cca 1m. Odjezd vozidla z areálu a otevření 

brány bude realizováno pomocí smyčky kdy při identifikaci vozidla se realizuje 

otevření v plné šíři.  Chodci k odchodu využijí odchodové tlačítko, kdy po jeho 

aktivaci dojde k otevření brány cca 1m. Pro návštěvy bude brána opatřena z vnější 

strany dvěma tlačítky, která budou vyvedena ve skladu výstroje a na údržbě, kde 

z těchto org. celků bude možno prostřednictvím nejlépe PC bránu otevřít dle potřeby 

zda se bude jednat o vozidlo, nebo chodce (otevření celkové, nebo cca 1m). Na těchto 

dvou pracovištích bude v PC prostřednictvím IVMS-4200 možno sledovat kdo se 

dožaduje vstupu. Po průchodu bránou vstup/výstup dojde k samovolnému uzavření. 

 

Pro nastavování přístupů oprávněných RZ ,tedy otevření brány při příjezdu vozidla s 

registrovanou RZ, bude možné zadávání těchto RZ vzdáleně prostřednictvím datové 

sítě MP Brno tak, aby nebyla nutná při každé změně přítomnost technika MP Brno na 

objektu Kaštanová. 

 

 

 

Pozn.: 
Ve výkresech jsou stávající koncové prvky (PZTS, CCTV) označeny oranžovou (cihlovou) 

barvou. 

Nové koncové prvky PZTS: barva modrá 

Nové koncové prvky CCTV: barva zelená 

(viz příloha č. 1b (výkres - celý půdorys) a 1c (výkres -brána a sloup) výzvy a zadávací 

dokumentace) 


