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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tématem bakalářské práce jsou technické prostředky pro zabezpečení malé firmy. 

Protože většina firem se zaměřuje především na ochranu firemních dat, je cílem 

bakalářské práce informovat o fyzickém zabezpečení ve firmě. Další část práce je 

věnována sledovacím systémům, které nejběžněji zastupují bezpečnostní kamery. 

Následně jsou popsány různé druhy přístupových systémů, mezi které jsou řazeny 

především turnikety a různá vstupních zařízení. V následující části, která se věnuje 

docházkovým systémům, je práce obecně zaměřena na druhy, metody a využití 

biometrických systémů. V závěru práce je popsán příklad realizace kamerového 

systému CCTV včetně kalkulace tak, aby byl použitelný pro malý podnik. 

 

 

ABSTRACT OF THESIS 

The theme of this bachelor thesis is technical security systems for small firms. Because 

most firms focus above all on data security, the objective of this bachelor thesis is to 

inform about physical security in the firm. Another part of the thesis is dedicated to 

surveillance systems, which are most commonly represented by security cameras. 

Subsequently, different types of building access systems, mainly turnstiles and various 

entrance security systems, are described. In the following part, which is concerned with 

attendance systems, the thesis generally analyses sorts, methods and utilization of 

biometric systems. Finally, an implementation example of a CCTV camera system 

including the calculation, which should be applicable for small businesses, is described. 
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1. Úvod 

Většina firem v současnosti hlavně sází na perfektní zabezpečení počítačů nebo 

sítí a už se nezaměřují na fyzickou ochranu.  Neuvědomují si, že v prvé řadě by měl být 

řádně zabezpečený vstup do podniku. Proto jsem se rozhodla psát bakalářkou práci 

právě na téma Technické prostředky pro zabezpečení malé firmy. K čemu je dokonalá 

bezpečnost informačních systémů, když počítač, notebook či server dokáže šikovný 

lupič odcizit během chvíle a důležitá data pak firma nemá už nikdy k dispozici.  

Cílem práce je dostatečně informovat o možnostech a technických prostředcích 

fyzického zajištění podniku. V práci nebudou rozebrány pouze skutečnosti a incidenty, 

kterých je nutné se vyvarovat, ale také různá technická zařízení, která umožňují zabránit 

neoprávněnému vniknutí do samotného podniku. 

Druhá kapitola bude věnována obecným poznatkům o fyzické bezpečnosti, jejíž 

součástí bude i správná metodologie posuzování.  Dále poukážu na finanční dopady, 

které vyplývají z průzkumu stavu informační bezpečnosti za rok 2005. Ostatních pět 

podkapitol bude zahrnovat nejběžnější příčiny poškození majetku, ztráty dat a informací 

v podniku. Nebezpečím pro podnik jsou tedy především přírodní katastrofy (povodeň, 

oheň, zemětřesení aj.), problémy s elektřinou, lidský faktor, neautorizovaný přístup              

a v neposlední řadě velmi časté krádeže. 

V další kapitole se podrobněji zaměřím na sledovací systémy, které jsou nejčastěji 

zastoupeny v podobě bezpečnostních kamer. V první podkapitole vysvětlím, co to 

vůbec znamená zkratka CCTV a hned následně popíši různé druhy kamer. Existují         

i kamerové systémy s dlouhodobým záznamem obrazu, což bude součástí třetí 

podkapitoly. S kamerovými systémy úzce souvisí i ochrana osobních údajů, na kterou 

se podrobně zaměřím ve čtvrté podkapitole. 

Čtvrtá část práce bude popisovat přístupové systémy, mezi které patří různé druhy 

turniketů a vstupních zařízení. Zabývám se zde turnikety klasickými, průmyslovými, 

komorními a vysokými. Dále uvádím elektromechanickou branku, zařízení pro 

náhodnou kontrolu odcházejících osob a elektrický zámek s výsuvným pístem. 

V předposlední kapitole se zaměřím také na docházkové systémy, které nacházejí 

v současnosti široké využití v rámci zabezpečení podniků. Protože jsou často používané, 

rozhodla jsem se věnovat první podkapitolu v naší zemi ne tak rozšířeným 

biometrickým systémům. Zde bude nutné vysvětlit, jaké mají výhody, nevýhody a co 

znamenají pojmy autentizace, autorizace a identifikace. Další podkapitoly obsahují 
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biometrické metody, hlavní oblasti použití biometrických zařízení, jak zvláštní má 

význam DNA a samozřejmě také biometrické zámky. 

V závěru práce bude vypracován příklad realizace kamerového systému CCTV     

a to včetně kalkulace zvlášť za materiál a instalaci, tak aby mohl být využit v malém 

podniku. 
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2. Fyzická bezpečnost 

Mnohá firemní aktiva bývají svojí povahou fyzická a dají se poškodit podstatně 

hrubšími a často i jednoduššími metodami. I v digitálním věku jsou počítačové systémy 

závislé také na fyzickém hardwaru, který zkrátka musí být fyzicky někde umístěn. Bez 

správných mechanismů fyzického zabezpečení se všechna ostatní bezpečnostní opatření 

dají snadno obejít. Čím citlivější informace daný podnik má, tím důležitější je v něm      

i fyzické zabezpečení systémů. K čemu je firmě ten nejmodernější  firewall, nejnovější 

IDS a špičková síť VPN, když se nechají otevřené dveře od počítačové centrály? 

Fyzické zabezpečení může být dvojího typu. První odrazuje útočníky a druhé je 

detekuje. Jejich společným cílem je pak omezení fyzických hrozeb vůči firemní síti. 

V rámci posouzení fyzické bezpečnosti může podnik navrhnout a zavést cenově 

přijatelné prostředky fyzického zabezpečení, které budou odrazovat případné útočníky, 

sledovat podezřelé aktivity, a hlavně pak chránit cenná firemní aktiva před poškozením, 

pozměněním, napadením či dokonce zničením. 

2.1 Metodologie posuzování 

Posuzování fyzické bezpečnosti se provádí zásadně na vlastním pracovišti, 

přičemž se zaměřuje na fyzická bezpečnostní opatření a na vnitřní postupy fyzického 

charakteru, jejichž úkolem je právě ochrana síťových prostředků. Součástí 

bezpečnostního posudku zde proto musí být: 

• pozorování a kontrola míst možného vstupu do budovy zvenku a kontrola 

činnosti strážců ochranky; 

• kontrola technických systémů fyzického střežení, jakou jsou např. uzavřené 

kamerové okruhy, prokazování pracovníků při vstupu a zapisování návštěv; 

• kontrola mechanismů fyzické ochrany informačních prostředků, ale i písemných 

papírových dokumentů; 

• zjištění rozsahu fyzických prostředků pro ochranu počítačového vybavení, jako 

je např. omezení přístupu k počítačovému prostředí, záložní napájecí zdroje       

a chráněné kanály pro datovou komunikaci; 

• pozorování zažitých zvyklostí zaměstnanců s ohledem na fyzickou bezpečnost; 

• pozorování metod fyzické likvidace kriticky důležitých dat; 

• doporučení pro další zabezpečení informačních prostředků před fyzickými 

útoky; 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



9 

• kontrola postupů pro zálohování a ukládání kriticky důležitých dat; 

• přezkoumání zásad pro vstup firemních zákazníků, dodavatelů a cizích 

návštěvníků do budovy a kontrola zacházení s neznámými jednotlivci. 

2.2 Průzkum stavu informační bezpečnosti z roku 2005 

Podle Průzkumu stavu informační bezpečnosti z roku 2005 největší finanční 

dopad měly přírodní katastrofy (590 000 Kč) a chyba administrátora nebo obsluhy    

(570 000 Kč). Chyba, kterou způsobí uživatel, byla na 5. místě (110 000 Kč). Výpadek 

proudu, který se sice vyskytuje často, neměl však tak významný finanční dopad,          

se umístil na 8. místě se škodou 50 000 Kč. Jedná se o přímé finanční dopady 

nejzávažnějších bezpečnostních incidentů, jejichž částky jsou vyjádřeny průměrnou 

hodnotou.  

Jiná situace byla ale při hodnocení závažnosti dopadu pro organizaci. Zde je 

výpadek proudu na 1. místě, kde 25 % respondentů uvádí výpadek proudu jako 

nejzávažnější incident. Tento výpadek proudu (jako bezpečnostní incident) nemá 

rostoucí ani klesající trend, i přesto se stále drží na předních místech. Podle posledních 

průzkumů byl na 2. místě, kde byl předstižen pouze výskytem spamu, který má rostoucí 

trend.  

Chyba uživatele se vyskytuje na stabilním 5. místě a neroste ani neklesá. 

Například spam, ačkoliv je velmi častý, nemá ale dle mínění organizací závažný dopad.  

Důležitým kritériem v oblastech lidského faktoru a přírodních vlivů je jednak 

prevence, protože mnoha bezpečnostním incidentům je možné předejít. Dále je nutné 

rychlé zotavení informačního systému z takových bezpečnostních incidentů, kterým 

zabránit nejde.  

Fyzická bezpečnost patří k termínům užívaných pro nebezpečí vyskytující se vně 

počítačového systému. Mezi prostředky fyzické bezpečnosti můžeme počítat např. 

zámky, turnikety, kamerové systémy, EZS. Mezi porušení fyzické bezpečnosti patří 

oheň, povodeň a jiná rizika, která způsobují obvykle škody.  

Jiné předměty jako stejně i počítače mohou utrpět škodu při haváriích a přírodních 

neštěstích, které se mohou přihodit jak doma, tak i v obchodě, ba dokonce v autě atd. 

Počítače mohou být zatopeny při povodni, shořet, nebo být zničeny při zemětřesení 

nebo tornádu. Počítače jsou ještě navíc velmi citlivé na okolní podmínky, jako je vysoká 

teplota, kouř nebo kolísající napětí. Přírodním katastrofám bohužel není možno 

zabránit, a proto je nutné vypracovat velmi pečlivé havarijní plány.  
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V dalších pěti kapitolách se budu zabývat přírodními katastrofami, problémy 

s elektřinou, lidským faktorem, neautorizovaným přístupem a krádeží.  

2.3 Přírodní katastrofy 

Přírodní pohromy jako povodeň, oheň či ostatní (zemětřesení, vulkanická erupce), 

patří k nejvýznamnějším incidentům, které se týkají právě fyzické bezpečnosti podniku. 

V následujících podkapitolách se podrobněji zaměří na to, co všechno můžou konkrétní 

katastrofy způsobit, co vše je důležité naplánovat, aby se dalo účinně předejít zbytečné 

ztrátě dat. 

2.3.1 Povodeň  

Voda z přírodních toků přináší bahno a nečistoty, i když stoupá postupně. 

Většinou bývá nějaký čas na přemístění výpočetní techniky, a tak při nejhorším podniky 

ztratí pouze její část. Naopak při protržení přehrady (což není u nás časté), při poruše 

vodovodního potrubí (např. poškození kohoutku) nebo při bouřce, kdy může vítr odnést 

střechu, nemá podnik dostatek času na přemístění techniky. K zaplavení prostor pak 

dochází velmi rychle. V těchto případech je vzestup vody velmi rychlý a navíc teče           

ze všech stran. Při povodni může dojít samozřejmě k poškození hardwaru, který je 

možné však často rychle nahradit. Mnohem horší je ztráta či poškození dat, a proto se 

musejí provádět pravidelně zálohy a uchovávat se na jiném místě. K dalším možnostem 

se řadí označení dat podle důležitosti a nejpotřebnější data se dávají na disk, který se při 

možném riziku ohrožení ukládá na bezpečnější místo. Dále je možné mít připravené 

vodě odolné obaly, do kterých se média s daty rychle přemísťují. Nejdůležitější je 

hlavně s takovou možností vůbec počítat. Zásadní je tedy alespoň pravidelně zálohovat 

nejvýznamnější data a zálohy uchovávat na jiném místě například v archivu, který je 

umístění v jiné budově.  

Okna, dveře, ucpané odpady od umyvadla, prasklý odtok od pračky o patro výše, 

to vše může způsobit zničení počítače. Z takového hlediska je například umístění 

místnosti se servery pod umyvárnou či toaletou velmi nevhodné.  

2.3.2 Oheň 

Požár bývá mnohem rizikovější než zatopení. Často není čas na záchranu počítačů 

a navíc mohou být v ohrožení lidské životy. V případě výskytu ohně je obvykle           

na pracovišti požární plán. V plánu by mělo být přesně stanoveno, kdo má jakou 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



11 

zodpovědnost, za co, kdo odnáší nejdůležitější média, kdo a jak ukončuje běh systému, 

kdo zavírá jaké dveře a podobně.  

Často se k hašení ohně používá voda, při čemž může dojít ke vniknutí vody        

do počítače. Někdy větší škodu udělá právě hašení než oheň samotný. Navíc jsou hasicí 

zařízení často aktivována samočinně i při malém ohni. Vzhledem k tomu je důležité 

pečlivě uvážit, v jakých prostorách se bude počítačové vybavení nacházet a vše předem 

důkladně naplánovat. Vybavení v místnosti by mělo být takové, aby i při požáru mohl 

personál bez rizika ukončit práci a v případně ohrožení mohla být odnesena alespoň část 

vybavení, a při tom všem nehrozilo nikomu nebezpečí např. otravy zplodinami. Je tedy 

důležité pečlivě promyslet vybavení místností, použít ohnivzdorné dveře, nehořlavé 

materiály aj. Protipožární prevence bývá velmi účinná, ale musí být opravdu perfektně 

nacvičena případná evakuace jak lidí, tak i výpočetní techniky.  

2.3.3 Ostatní  

Kromě těchto nejvýznamnějších a nejčastěji se vyskytujících incidentů mohou 

nastat i další přírodní katastrofy jako je např. zemětřesení, vulkanická erupce aj. Proti 

těmto katastrofám nelze samozřejmě dělat vůbec nic. Zde je jen důležité vytvořit 

kvalitní havarijní plán a nejvýznamnější data pro podnik zálohovat na odlišném místě.  

2.4 Problémy s elektřinou 

Počítače potřebují stabilní dodávku elektrického proudu. Lze rozlišovat několik 

druhů základních anomálií v síti.  Možné je rozlišit anomálie např. na:  

• výpadek napětí, 

• krátkodobý pokles napětí,  

• napěťové špičky, 

• podpětí, 

• přepětí, 

• napěťové rázy,  

• indukovaný šum, 

• kolísání frekvence,  

• harmonické zkreslení normálního sinusového průběhu napětí.  

Poškození dat nebo jejich ztráta jsou nejzávažnější problémy dnešních firem. 

Potíže s napájením patří k jednomu z nejčastějších důvodů odstavení a ztrát dat             

v počítačových sítích. Studie, kterou provedla firma IBM, ukázala, že typický počítač je 
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měsíčně vystaven více než 120 případům poruch napájení. Následky závad v napájení 

jsou nejrůznější a to například od zablokované klávesnice a myši až po dramatičtější 

jevy, jako je třeba ztráta dat nebo zničení části počítače. Z toho vyplývá, že počítače 

potřebují stabilní nekolísavou dodávku elektrického proudu. Výpadek napětí způsobí 

okamžitý kolaps počítače a vzhledem k tomu je nutné, po určitý čas, nezbytný pro 

standardní ukončení aplikací, udržet normální napětí. K zajištění klidného chodu 

počítače po dobu potřebnou na ukončení činnosti systému se používají záložní zdroje 

energie tzv. UPS (uniteruptible power supply), které existují v různých cenových 

hladinách, liší se třeba svými funkcemi nebo výkonem.  

UPS jsou různého druhu a jejich účinnost lze posuzovat i z pohledu toho, kolik     

z výše uvedených poruch dovedou řešit. Je ovšem nutné si uvědomit, že účinnost UPS 

není po celou dobu životnosti stejná a je důležité jej čas od času kontrolovat, testovat 

apod. V již zmíněném Průzkumu stavu informační bezpečnosti z roku 2005 dle 

statistiky patří problémy s elektrickým proudem mezi nejčastější bezpečnostní incidenty 

v České republice.  

Významným zdrojem problémů je také kolísání napětí, které by mohlo být 

ovlivněno i např. zapínáním klimatizace apod. Proto by měl být každý počítač (nebo 

tiskárna) vybaven tzv. ochranou proti přepětí. Pro více připojených zařízení se může 

zakoupit tzv. pes, který má ochranu proti přepětí zabudovanou.  Výhodou některých 

UPS je, že dovedou podobné anomálie vyrovnávat.  

2.5 Lidský faktor 

Člověk může ničit jak data, tak software a stejně tak i hardware. V tomto případě 

je nutné si klást otázku, kdo vlastně může být lidský útočník? Odpovědí je mnoho. 

Např. vlastní zaměstnanec, nudící se operátor, sabotér, člověk najatý konkurencí, 

student, který přecení své znalosti, a mnoho dalších. Dalo by se tedy říci, že člověk v 

kombinaci s počítačem je často vysoce škodlivý a bohužel ne všem jeho častým 

neočekávaným činnostem lze zabránit, ale i přesto na ně musí být podnik připraven. Zde 

je důležité dávat velký pozor zejména na děti, děti zaměstnanců nebo uklízeček aj. 

Jejich chování bývá často z našeho hlediska neočekávané a iracionální. Můj kamarád 

psal diplomovou práci.  Doma ji nechal rozepsanou v počítači a odešel. Na počítači 

neměl nastavené heslo. Během jeho nepřítomnosti přišla na návštěvu mámina 

kamarádka s malým dítětem. Aby se chlapce (cca 10 let) zbavili, posadili ho k tomuto 

počítači. Dítě si hbitě začalo na počítač instalovat jakési hry a můj kamarád po svém 
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návratu domů již ke své diplomové práci neměl přístup, protože operační systém 

počítače zkolaboval a již více nenaběhl. Protože můj kamarád neměl vůbec čas celou 

situaci řešit, musel si půjčit jiný počítač a použít zálohu, kterou sice měl, ale ne zrovna 

nejnovější. Proto pokud hrozí nebezpečí přístupu dětí k informačním technologiím,         

je důležité jim v tom zamezit.  

Fyzickému přístupu zamezíme např. mřížemi na dveřích, omezením přístupu       

do místnosti se servery a dalším zařízením pouze pro ty zaměstnance, kteří zde mají 

povoleno pracovat. Možným řešením je i přístup přes magnetické karty s přesně 

definovanými právy apod. 

 Jak je možné fyzickému přístupu zamezit a předejít se budu podrobněji zabývat 

v dalších kapitolách. 

2.6 Neautorizovaný přístup a použití  

S tím, jak se výpočetní systémy stávají distribuovanými, ochrana proti přístupu 

zvenku je více obtížná, ale o to důležitější. Jednou z forem neautorizovaného přístupu je 

odposlouchávání (zjišťování hesel a monitorování provozu sítě), kdy útočník zachycuje 

data a buď poruší utajení těchto dat, nebo je naopak může učinit nečitelnými pro další 

uživatele. Tento útok je označován za tzv. pasivní útok. Musíme bohužel počítat také    

s aktivními útoky, kdy útočník vkládá jiná data do zprávy nebo data mění. 

2.7 Krádež 

Není jednoduché odcizit velký počítač, ale disky, záznamová média, tištěné 

zprávy, pásky a další, není jednak příliš obtížné a jednak se na ztrátu může přijít až za 

dlouhou dobu.  

PDA, osobní počítače nebo laptopy jsou malé a přenosné. Není proto problém je 

odcizit. Pro prevenci krádeže lze podniknout několik kroků: 

1. zabránit nějakým způsobem přístupu k počítačům (případně mediím), 

2.  zabránit možnosti přemístění - zamykání počítače do schránky, použití 

bezpečnostního upoutání počítače, 

3.   detekce krádeže.  

K prostředkům proti krádeži patří stejné prostředky, jaké se používají třeba 

v knihovnách nebo v obchodních domech. Další možností je oddělená přeprava počítače 

a harddisku, která sice nezabrání krádeži, ale zabrání zneužití dat. Když je tedy ukraden 

počítač, nejsou ztracena aspoň data, která mají velice často vyšší hodnotu. 
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3. Sledovací systémy 

Nejběžnější sledovací systémy jsou bezpečnostní kamery, které se používají         

k zabezpečení nejrůznějších objektů a pozemků, muzeí, bank, galerií, benzinových 

pump, parkovišť nebo letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové 

systémy se využívají při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení 

velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu). 

Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasických EZS 

(elektronických zabezpečovacích systémů), čímž se zjednodušuje a zefektivňuje 

zabezpečení objektu. 

3.1  CCTV 

Zkratka CCTV je odvozena od anglického pojmu „Closed Circuit Television“, 

čemuž odpovídá český název „uzavřené televizní okruhy“. Rozdíl spočívá v tom,         

že veřejné televizní vysílání je přístupné každému, kdo vlastní televizor, ale CCTV 

obraz je přístupný pouze tomu, kdo je připojen přímo do CCTV okruhu. 

Velmi často se pro CCTV kamerové systémy používá rovněž starší pojem 

průmyslová televize (nebo i průmyslové kamery), což vyjadřuje původní použití 

CCTV kamer, které bylo převážně pro průmyslové aplikace. Postupně se však začala 

průmyslová televize používat také ve školství a zdravotnictví, nebo ke sledování 

dopravy, ke kontrole výrobních procesů a podobně. Největší uplatnění však nalezly 

CCTV kamerové systémy při zabezpečení nejrůznějších objektů, a proto se lze často 

setkat rovněž s pojmem bezpečnostní kamery nebo zabezpečovací kamery. 

3.2  Druhy bezpečnostních kamer 

Standardní bezpečnostní kamery jsou většinou vybaveny snímacím prvkem CCD 

a lacinější low-end kamery využívají CMOS čip. Díky technickému pokroku v oblasti 

vývoje CCD obrazových prvků jsou dříve výhradně používané černobílé kamery 

postupně nahrazovány kamerami barevnými. Bezpečnostní kamery se vyrábějí              

v nejrůznějších provedeních:  

• standardní kamery s CS-závitem pro výměnný objektiv – černobílé i barevné,  

• kompaktní kamery s vestavěným objektivem – vnitřní nebo venkovní, 

• polokulovité dome-kamery pro montáž na strop,  

• deskové kamery CCD pro vestavbu do různých zařízení, 
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• miniaturní, skryté, speciální i bezdrátové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Bezpečnostní kamera se sejmutým teleobjektivem 10-100 mm 

Pro kamerové systémy s aktivní obsluhou (neboli operátorem) je možné využít 

tzv. auto-dome kamery (jinak také fast-dome kamery nebo speed-dome kamery), které 

umožňují vzdálené natáčení, naklápění a zoomování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Rozebraná kamera řady AutoDome. Objektiv kamery je ukrytý pod černou kopulí. Vrchní 

průhledný kryt vydrží tlak až stovek kilogramů. 

3.3.   Kamerové systémy s dlouhodobým záznamem obrazu 

Digitální technologie jsou prosazovány rovněž v oblasti záznamu obrazu. CCTV 

kamerové systémy využívají speciální videorekordéry umožňující dlouhodobý 

bezobslužný záznam obrazu z bezpečnostní kamery. Dříve se používaly analogové 

time-lapse videorekordéry, ale postupně jsou vytlačovány digitálními videorekordéry 

(DVR), které ukládají obrazová data na pevný disk (HDD). Digitální videorekordéry 

bývají vybaveny videoserverem, který umožňuje vzdálený přístup k rekordéru přes 

LAN / Internet. 

Jinou možností digitálního záznamu je standardní počítač vybavený videokartou   

a zabezpečovacím softwarem. Kamerové systémy pro počítač se skládají obvykle           

ze 4-kanálové PCI videokarty a speciálního softwaru, který umožňuje sledování            
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a záznam kamer na HDD počítače. Videokarty bývají většinou modulární, takže např. 

při instalaci 4-kanálových videokaret lze na počítači sledovat a nahrávat až 16 kamer. 

Kompletní sortiment techniky pro CCTV kamerové systémy nabízí společnost 

ESCAD Trade. Kromě již zmíněných kamer a videorekordérů to jsou i tyto 

komponenty: objektivy, držáky, kamerové kryty, polohovací hlavice, video přepínače, 

kvadrátory, multiplexery, pojítka pro radiový přenos videosignálu, převodníky                

pro přenos videosignálu po krouceném páru (symetrickém vedení), převodníky pro 

přenos po optickém vlákně, detektory pohybu, videozesilovače, videodistributory, 

webové videoservery, černobílé a barevné videomonitory, LCD monitory, zpětná 

videozrcátka do vozidel, domovní videotelefony, BNC konektory a koaxiální kabely.  

V CCTV sortimentu jsou zastoupeny například tyto značky: Sony (Real Shot), 

Mitsubishi, CBC, Computar, GANZ, VCS, Axis, VTQ Videotronik, Convision, Seikou 

(Avenir), Bosch (Philips), Mintron (Marscam), Kampro, Yoko Technology, Merit       

Li-Lin, Dynacolor, AND, Misumi, Evertech (VGUARD, Chateau), AverMedia, 

Milestone (XProtect), Vivotek, Viewtek, Provideo, IFS, Yutek a další. 

3.4.  Úřad pro ochranu osobních údajů a oznamovací povinnosti 

správců provádějících zpracování osobních údajů kamerovými 

systémy 

Úřad pro ochranu osobních údajů v poslední době zaznamenává enormní nárůst 

telefonických dotazů či písemných žádostí týkajících se instalování a způsobu používání 

kamerových sledovacích systémů, včetně plnění povinnosti správce takové zpracování 

osobních údajů oznámit ÚOOÚ.   

Fyzické i právnické osoby často nevědí, zda mají povinnost nahlásit ÚOOÚ, 

pokud ve svém podniku instalují kamery, které sledují určitý vyhrazený prostor. 

Podle ÚOOÚ je provozování kamerového systému považováno za zpracování osobních 

údajů, jestliže je vedle kamerového sledování prováděn také záznam pořizovaných 

obrazových popřípadě i zvukových záběrů nebo jsou v záznamovém zařízení 

uchovávány informace a současně jsou tyto záznamy či jiné vybrané informace 

pořizovány za účelem jejich možného využití k identifikaci fyzických osob. Na takové 

zpracování je nutné pohlížet i z hlediska § 16 zákona, kde ten, kdo chce jako správce 

zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování (s výjimkou zpracování 

uvedených v § 18) je povinen takovou skutečnost před zpracováním osobních údajů 

písemně oznámit ÚOOÚ. 
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Podle definice z § 16 zákona č. 101/2000 Sb. je zřejmé, že ne každé zpracování 

osobních údajů (v našem případě prováděné kamerovým systémem) musí zákonitě 

podléhat i oznamovací povinnosti. Vyskytují se i případy, kdy je instalace kamerového 

systému bezpodmínečně nutný prostředek sloužící ke zpracování osobních údajů, které 

je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona jako jsou 

například: 

• zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR (§ 42f), 

• zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii (§ 24b), 

• zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti (§ 30, § 33), 

• zákon č. 202/1990 Sb., České národní rady o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění zákona č. 70/1994., a o změně a doplnění dalších zákonů (§ 37, 

§ 50), 

• zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií (§ 9a), 

• zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie (atomový zákon)    

a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů (§ 4). 

Z uvedeného tedy vyplývá, že na zpracování vykonávané v rámci agendy, která je 

stanovena zvláštními právními předpisy, se bude vztahovat výjimka z oznamovací 

povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona. Podle této výjimky se oznamovací 

povinnost podle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, protože to správci 

ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů potřeba k uplatnění práv           

a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Správce je povinen při zpracování dat 

dodržovat ostatní ustanovení zákona. Oznámení o zpracování (v tomto případě 

provozování kamerového systému) by měl správce učinit až po důkladném uvážení 

a to s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona.   

Je nutné také upozornit na skutečnost, že oznamovací povinnost podle § 16 

zákona se vztahuje pouze na správce, který je v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. 

definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí zpracování a odpovídá za ně. Na zpracovatele v § 4 písm. k) zákona č. 

101/2000 Sb., který pouze technicky zajišťuje instalaci, provoz, údržbu a opravy 

kamerového systému na základě smluvního vztahu uzavřeného se správcem,                

se oznamovací povinnost nevztahuje. 

V souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. je jednou ze základních 

povinností správce stanovit účel, ke kterému mají být osobní údaje zpracovávány. 
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V mnoha případech si správci neuvědomují, že kamerový systém je technický 

prostředek (což vlastně znamená způsob), kterým jsou osobní údaje zpracovávány, 

nikoliv účel (např. ochrana majetku). U každého, kdo se rozhodne provozovat 

kamerový systém, je tedy důležité jednoznačně stanovit účel, pro který hodlá osobní 

údaje z pořizovaných záznamů zpracovávat. Kamerový systém je v zásadě možné 

použít pouze v případě, kdy nelze účinně dosáhnout sledovaného účelu jinou cestou. 

Pokud u provozovaného kamerového systému správce usoudí, že dochází 

ke zpracování osobních údajů, vzniká oznamovací povinnost. Oznámení je nutné 

provést postupem podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. 
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4. Přístupové systémy 

Součástí kontrolovaných vstupů do objektu nebo do jednotlivých prostor je 

turniket. Jedná se o zařízení, které jako jediné separací zajistí, aby se každý 

zaměstnanec firmy identifikoval vlastní zaměstnaneckou kartou. Uvolnění průchodů 

probíhá na základě autorizace přes snímač (čárkového kódu nebo bezkontaktních čipů), 

který rozhodne o povolení nebo respektive zamítnutí vstupu. Každý uživatel si               

s ohledem na požadovaný komfort může zvolit mezi elektromechanickou či motorem 

poháněnou jednotkou. 

Turniketů existuje celá řada různých provedení od malých až po velké. Turnikety 

lze proto rozdělit do následujících skupin: 

• klasický turniket, "trojnožka", 

• klasický dvouturniket, "dvě trojnožky",  

• průmyslový dvouturniket,  

• komorní turniket,  

• vysoký turniket,  

• elektromechanická branka. 

Mezi další přístupové systémy také patří:   

• zařízení pro náhodnou kontrolu odcházejících osob,  

• elektrický zámek s výsuvným pístem. 

4.1 Klasický turniket 

Předností je svislá osa otáčení, a proto patří mezi nejčastěji používané typy.  Je 

ergonomicky výhodnější, protože turniket nebouchá do zad. Klasická trojnožka má 

vodorovnou osu otáčení a z ergonomického hlediska není tak výhodná. Je ovšem 

levnější a hlavní účel turniketu (propustit na jeden povolený vstup jenom jednu osobu) 

plní spolehlivě a umožňuje průchod oběma směry. Na obrázku č. 3. je nerezová pouze 

otáčivá část. Trojnožka lze připevnit bez stojanu, protože se přichytí se na zeď a celý 

turniket je pak nerezový. V obou dvou případech zůstává stejná cena. Při napětí 12 V  

na ovládací vstup turniketu se blokovací mechanizmus uvolní a jemným zatlačením    

lze projít. Turniket se sám přesune do původní polohy, pokud při průchodu osoby 

nedošlo k jeho úplnému pootočení. Tento typ turniket nevyžaduje žádné výrazné 

stavební úpravy, pouze se hmoždinkami přichytí k podlaze.  
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Obr. 3. Klasický turniket trojnožka 

4.2 Průmyslové turnikety 

Turnikety tohoto typu se vyznačují robustní konstrukcí a příznivou cenou. Hodí  

se především do vstupních hal výrobních organizací. Umožňují průchod oběma směry. 

Jejich předností je také skutečnost, že montáž turniketu nevyžaduje vyhloubení otvoru   

v podlaze. Turniket se opět přichytí k podlaze pouze hmoždinkami. Nutné je však ještě 

přivést k turniketu kabely. Napájení je 12 V, což je z montážního hlediska položení 

přívodních kabelu nenáročné.                                              

Na obrázku č. 4. je dvouturniket, kde jsou dva nezávislé průchody oběma směry. 

Barvu je možné změnit, ale za menší příplatek. Otáčivá část, které se uživatelé dotýkají, 

je vždy nerezová. Existuje i jednoprůchodová verze tohoto turniketu, která není 

optimálním řešením, protože podstatná část konstrukce je stejná a cena je jen o něco 

málo nižší, než u dvouprůchodového turniketu na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Průmyslový dvouturniket 
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4.3 Komorní turnikety 

Tyto turnikety se umísťují do architektonicky náročných interiérů. Celý turniket je 

nerezový, osa otáčení je svislá, a také umožňuje průchod oběma směry. Může být           

v provedení s rovnými rameny nebo s rameny tvaru U. Vyžaduje menší otvor              

do podlahy.  Jeho předností je, že tento otvor je málo hluboký (cca 12 cm). Napájení     

má 12 V a ani přívodní kabely nevyžadují mimořádná opatření pro montáž. Provedení 

na obrázku č. 5. má jeden obousměrný průchod, má oblá nebo rovná ramena. Počet 

ramen (jedno nebo dvě) si je možné zvolit. V případě potřeby lze instalovat dva 

turnikety vedle sebe, případně mezi ně ještě vložit nerezové zábradlí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Komorní turniket 

4.4 Vysoký turniket  

V případě, že je nutné zamezit podlézání nebo přelézání turniketu (což při 

obvyklé výšce 1 m nelze úplně vyloučit), používají se vysoké turnikety. Činnost                 

a ovládání těchto turniketů jsou stejné jako u komorních typů. Rozdíl je pouze ve výšce, 

která je u vysokých turniketů přibližně 2 m a samozřejmě i v ceně. Vysoké turnikety 

mají celkem tři verze. První má tři ramena a pohyblivá část je nerezová. Druhá verze má 

tři ramena a turniket je celý nerezový. Třetí má čtyři ramena, nerezovou pohyblivou část 

a zbytek je lakovaný. Turniket se může být i se stříškou, takže potom ho lze používat     

i ve venkovním prostředí. Rozteč mezi rameny se může zvolit dle uvážení. Volitelná    

je  třeba i barva u lakovaných částí turniketu. 
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Obr. 6. Vysoký turniket 

4.5 Elektromechanická branka  

Jednoznačnou předností branky je to, že je ze všech zařízení pro regulaci 

průchodu osob nejlevnější. Po uvolnění blokovacího mechanizmu může projít i více 

osob najednou. To je ovšem stejná nevýhoda jako u elektronických turniketů. Tam, kde 

neseriózní chování nehrozí, plní branka svou základní funkci, kterou je povolení 

průchodu pouze oprávněným osobám, zcela bezchybně. Hodí se ovšem pro stěhování 

delších předmětů, nebo obecně jakýchkoliv předmětů, a proto se velmi často používá 

jako doplněk k jiným typů turniketů. Otáčí se na obě strany, potom se sama vrátí zpět. 

Přirozenou zábranou proti brance bývá zeď, zábradlí apod. Napájení má 12 V                

a k podlaze se uchytí opět hmoždinkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Elektromechanická branka 
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4.6   Zařízení pro náhodnou kontrolu odcházejících osob  

Toto malé technické zařízení může být velmi užitečné. Slouží k náhodnému 

určení osoby, u které potom odpovědná osoba při odchodu provede kontrolu 

odnášených věcí. Je to vlastně zařízení sloužící k namátkové kontrole s tím, že podnět 

nepochází od osoby konající dohled nad odcházejícími, ale je určen náhodně 

elektronickým zařízením. Vyloučí se tím lidský faktor a zamezí se spekulacím, že po 

dohodě s vrátným lze něco odnést respektive, že vrátný může, ale nemusí svou kontrolní 

funkci vykonávat zodpovědně a hlavně nezávisle na vztahu k jiným osobám (případně 

na jeho zájmech). Je to výhodné i pro kontrolující osoby, protože je nelze vinit z toho, 

že někoho prohlíží až příliš často, jiného málo nebo vůbec. 

Zařízení pracuje tak, že systém vyžaduje podnět, že právě někdo odchází. Tento 

podnět může přijít např. od čtečky přístupového systému, od turniketu, od kontaktu 

dveří, které odcházející otevře, od čidla a podobně.  Na základě informace systém 

provede náhodnou kalkulaci a rozsvítí červenou nebo zelenou LED. Zelená znamená 

pro dotyčného volný odchod a červená samozřejmě povinnost provést kontrolu.  

Intenzita kontroly (jak často v průměru bude muset bezpečnostní služba přistoupit         

k provedení kontroly) se dá nastavit. Rozsah tohoto zařízení je každá 2. – 256. osoba. 

Uvedený údaj znamená střední průměrnou hodnotu. V praxi například nastavení          

na každá 4. osoba znamená, že někdy systém vyzve ke kontrole hned dvě osoby jdoucí 

po sobě, jindy nechá 10 osob projít bez kontroly, ale v průměru provede kontrolu           

u každého čtvrtého procházejícího člověka 

Jeho ovládání je také snadné.  Velké LED umístěné na zařízení lze použít přímo 

pro detekci. Pro jednodušší práci ostrahy je zařízení vybaveno možností připojit externí 

signalizační prvky. Informaci o kontrole je možné zobrazit na semaforech nebo jiných 

vhodných optických signalizačních zařízeních umístěných na dobře viditelném místě. 

Instalaci zvládne osoba s pouze základní vědomostí o elektronice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Zařízení pro náhodnou kontrolu odcházejících osob 

4.7  Elektrický zámek s výsuvným pístem  

Elektrický zámek s výsuvným pístem je vhodným doplňkem k dosud převážně 

používaným elektrickým zámkům, které pouze blokují střelku klasického mechanického 

zámku. Zámek zajistí zamčení dveří pomocí železného pístu.  Takto zamčené dveře 

odolávají i pokusům fyzicky zdatných zlodějů. Lze jej proto použít i pro uzamčení 

vchodových dveří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Elektrický zámek s výsuvným pístem 
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5. Docházkové systémy 

Docházkové systémy jsou určeny pro zabezpečení a kontrolu vstupů do určitých 

objektů. Tyto systémy, jak už název napovídá, slouží hlavně k tomu, abychom se mohli 

zbavit klíčů a otevírat zámky mnohem komfortnějším řešením. Docházkový systém 

umožňuje se volně a velice pružně pohybovat v určitém objektu, do kterého                       

se kterákoliv jiná nepovolaná osoba nedostane, případně zůstane stát u prvních dveří. 

Protože jich existuje celá řada, rozhodla jsem se zaměřit systémy biometrické. 

5.1 Biometrické systémy 

Biometrii lze vysvětlit stručnou definicí, která vysvětluje, že je to obor 

identifikace/verifikace osob podle jedinečných fyziologických znaků člověka. 

Biometrické systémy neidentifikují předměty, kódy či hesla, ale přímo samotného 

člověka. Všude tam, kde je třeba zajistit vysokou spolehlivost, transparentnost, 

bezpečnost, jednoduchost a komfort, se používají biometrické čtečky.  

5.1.1 Výhody 

K výhodám těchto systémů bezesporu patří jejich rychlost, protože není potřeba 

nic hledat. Jsou neoklamatelné, protože se kontrolují lidé nikoliv předměty. Provozní 

náklady jsou nulové, protože není potřeba žádných režií s předměty potřebnými              

k indetifikaci. Nic se nenosí, tak není co ztratit ani zapomenout. Identifikace je 

jednoduchá a výsledek okamžitě zřejmý. Efektivní přínos má i přímé datové propojení 

do počítačových databází pro automatické zpracování transakcí. Osvědčené technologie 

jsou samozřejmě i spolehlivé.  K dalším výhodám patří i fakt, že biometrika je silná 

metoda, a to jak pro autentizaci samotnou, tak i z hlediska obrany proti zneužití. Lze ji 

také kombinovat s hesly nebo se dokonce zdvojí více biometrických metod pro zvýšení 

spolehlivosti (kritické systémy). Na rozdíl od hesel nebo karet jsou tyto zařízení odolná 

vůči krádežím nebo monitorování. 

5.1.2 Nevýhody 

Biometrie má samozřejmě i svá proti. Prvním negativem je složitost a náročnost 

na prostředky, jak technické tak finanční, pro snímání a porovnávání snímaného údaje 

s mnoha údaji uloženými v databázi. Identifikační databáze je nutné také zabezpečit. 

Chybovost je různá a to z dvou pohledů. Buď je chybné přijetí, což znamená nesprávné 
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ztotožnění uživatele se vzorkem někoho jiné, nebo může dojít také k chybnému 

odmítnutí, kdy vlastně nedojde k ztotožnění uživatele s jeho vlastním vzorkem. 

5.1.3 Autentizace versus autorizace a identifikace 

Pojmy autentizace a autorizace si lidé velmi často pletou, a proto vysvětlím, jaký 

je mezi nimi rozdíl. Autentizaci je možné definovat jako postup vedoucí k osvědčení 

identity. U biometrických systémů to funguje asi tak, že pokud vím, za koho se osoba 

vydává, tak ověřím, že se skutečně jedná o ní. S biometrií autorizace přímo nesouvisí, 

protože se jedná o proces přidělení příslušných práv. Autorizace tedy vezme výsledek 

autentizace a podle něho oprávnění přidělí v případě, že vše dopadlo dobře, nebo odepře 

přístup v případě, že autentizace nepotvrdila identitu. Autentizace tedy předchází 

autorizaci. 

Z jiného soudku než autorizace je pak identifikace, která je použita tehdy, když 

neznám ani to, za koho se daná osoba vydává a identita je určena až na základě shody 

s nějakým záznamem v databázi po příslušném prohledávání. Autentizace znamená 

porovnání dvou záznamů, kdežto identifikace vyhledávání jednoho záznamu v databázi. 

5.2 Biometrické metody 

I když se biometrické metody využívají, jsou z hlediska bezpečného použití 

v praxi teprve velmi krátkou dobu. K nejpoužívanějším metodám patří: 

• Otisky prstů – zde je využíváno množství moderních principů (optický, 

kapacitní, teplotní, stejnosměrný a střídavý, ultrazvukový nebo radiofrekvenční), 

• Sken oční duhovky – funguje na principu, že oko je snímáno speciální 

černobílou kamerou ze vzdálenosti několika decimetrů, 

• Sken oční sítnice – kde je sítnice oka vyšetřena přímým měřením laserovým 

paprskem, 

• Rozpoznávání obličeje – se provádí fotografováním barevnou kamerou 

s velkou rozlišovací schopností, 

• Rozpoznávání hlasu – frekvenční analýzou hlasového spektra se klasifikuje 

intonace hlasu a jeho rytmus, 

• DNA (deoxyribonukleová kyselina) – tato metoda je naprosto spolehlivá,           

ale velmi komplikovaná, protože genetická informace se nachází ve všech 

buňkách lidského těla. V praxi není analýza DNA jako biometrická metoda 

vhodná, využívá se však s úspěchem v jednotlivých případech biometrie. 
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Existují i jiné biometrické metody, jako je například identifikace člověka podle 

pachu, verifikace správnosti popisu, geometrie dlaně, podle dynamiky úhozů do kláves 

atd. Posoudit jednotlivé biometrické metody není jednoduché a volba některé z nich 

závisí na mnoha faktorech: 

1. Především je třeba si vyjasnit, kde a které biometrické systémy lze v široké míře 

uplatnit tak, aby byly maximálně využity jejich přednosti a minimalizovány 

jejich zápory jako:  

• zachování dlouhodobé přesnosti a spolehlivosti biometrické metody, 

• náklady na pořizování biometrických dat a jejich kontrola, 

• ochrana biometrických dat před znehodnocením nebo zcizení aj. 

2. Velká pozornost by měla být věnována zejména ochraně biometrických dat 

použitých v podobě digitálního osobního průkazu.1 

3. Dalším problémem při volbě biometrické metody je stanovení optimální úrovně 

bezpečnosti. Pokud je systém nastavený především na strunu bezpečnosti,        

lze dosáhnout malé či dokonce i nulové pravděpodobnosti tzv. falešného přijetí 

(FAR – False Accept Rate), ale za cenu poměrně vysokého počtu případů       

tzv. falešného odmítnutí (FRR – False Reject Rate). Systém, který by byl 

nastavený na menší hodnotu FRR se sice bude příjemně používat, ale 

pravděpodobnost průniku neoprávněného uživatele do systému by byla zaručeně 

větší. 

5.3 Hlavní oblasti použití biometrických zařízení 

U identifikace osob biometrie slouží jako náhrada průkazů totožnosti, podpisů 

nebo podpisových vzorů. Je vhodná pro docházkové a stravovací systémy komerčních 

organizací všeho druhu, státních institucí nebo bank. Pro oblast fyzické bezpečnosti je 

používána u docházkových a přístupových systémů, jako jsou například režimová 

pracoviště, elektrárny, výpočetní centra, letiště, trezory, sklady, budovy i kanceláře. 

Z hlediska informační bezpečnosti jsou biometrické systémy využívány pro ochranu 

počítačů a sítí jako jsou přístupy do počítačů, přístupy k souborům a adresářům, 

aplikační software (homebanking, podpisové vzory aj.).  

Nalézt ji je možné také u cestovních dokladů, národních ID karet a dalších 

personalizovaných karet (městské karty, věrnostní programy). V praxi se 

                                                             
1
 Krádeže osobních průkazů jsou např. v USA nejrychleji rostoucí oblast kriminální činnosti, která ročně 

postihuje přes půl milionu osob. 
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s biometrickými metodami lze setkat také u automatického celního odbavení a pasové 

kontroly. Identifikovat se mohou také osoby v davu (například bezpečnostní kamerové 

systémy na stadiónech nebo v nákupních centrech). Ověřovat totožnost je možné             

i na dálku a to při nákupech po internetu, při využívání telefonního bankovnictví nebo 

při používání bankomatu. 

5.4 Zvláštní význam DNA 

V biometrii patří DNA významné místo, protože je naprosto spolehlivou 

genetickou informací, jež se nachází ve všech živých buňkách. Jejímu využití 

k zjišťování identity osob a jejich vyhledávání brání delší doba nutná pro vyhodnocení 

zjišťované informace a cena potřebné výpočetní techniky. Uvedená metoda se často 

využívá k identifikaci osob v jednotlivých případech. Například ve stovkách soudních 

jednání bylo možné díky DNA stanovit nevinu obžalovaného nebo dokonce i vinu 

skutečného pachatele trestného činu. 

Velmi cenné a jedinečné využití nachází DNA i v moderní léčebné genetice. 

V každé buňce našeho těla jsou přibližně tři miliardy genů a v lidském těle přibližně 

triliony buněk, jejichž geny vstupují do vzájemných vztahů, vytvářejí nemírně složitý 

genetický systém, ale pro účinný výzkum dosud nejsou k dispozici zařízení ani metody, 

které by umožňovaly realizovat nové efektivní postupy pro komplexní zpracování takto 

rozsáhlých souborů dat. Není ale pochyb, že postupně budou odkrývána tajemství 

lidského života, poznávány primární příčiny chorob, dědičnosti, přirozeného stárnutí, 

budou zaváděny nové úspěšné léčebné postupy dosud nevyléčitelných smrtelných 

chorob a podobně. 

5.5 Biometrické zámky 

Nové identifikační technologie se minimalizují a dostávají se do zařízení,                  

ve kterých bychom je ještě před pár lety nehledali. Jedním z nich je biometrický zámek 

se snímačem otisků prstů. Vlastní snímání je poměrně rychlé a tedy i pohodlné. Existují 

různé typy snímačů otisků prstů, z nichž mezi ty nejznámější patří zejména optické, 

kapacitní a ultrazvukové.  

Optické snímače osvětlují přiložený prst laserovým světlem. Následně dochází 

ke zkoumání rozptylu nebo odrazu světla v místech, kde se papilární linie přiloženého 

prstu stýkají se snímací plochou. Světlo, které dopadá na papilární linii, se odráží zpět. 

Naopak světlo dopadnuvší do rýhy prstu se neodráží. 
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Kapacitní snímače (nazývané také silikonové) měří kapacitní odpor v ploše 

dotyku prstu se snímací podložkou. Kapacitní snímače mají menší rozměry než optické, 

a také si dokáží lépe a úspěšně poradit s mírně zašpiněným prstem. Na trhu se vyskytuje 

několik typů zámků ovládaných otiskem prstu případně i s možností otevření kódem. 

Instalovány mohou být na obrázku 10. jako hlavní zámky s klikou, která je 

uvedena do činnosti po vyhodnocení správného otisku nebo na obrázku 11. jako 

přídavné zámky doplňující stávající zámek na dveřích. Obě varianty na obrázkách jsou 

autonomní, napájené z vestavěných baterií a bez nutnosti instalovat jakékoliv kabely do 

dveří. 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Biometrický zámek s klikou 

Hlavní a přídavné zámky určené na dveře do prostor, do kterých je nutné zajistit 

nepřenositelnou a jedinečnou identifikaci osob oprávněných ke vstupu, jsou vhodné            

na dveře do kanceláří, skladů. K odemykání dochází otiskem prstu nebo PIN kódem. 

Paměť zámku je až na 130 uživatelů. Biometrické zámky jsou vybaveny automatickým 

zamykáním, mají jednoduché ovládání, protože není za potřebí žádné klíče, karty          

ani hesla, čímž je zajištěn rychlý přístup do místnosti (do 1 sekundy). Mezi jejich 

přednosti patří také rychlé přidávání či odebírání oprávnění ke vstupu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Přídavný biometrický zámek 
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6. Příklad realizace 

Pro příklad realizace zabezpečení firmy jsem si vybrala kamerový systém CCTV 

firmy L.A.S.O.,spol. s r.o., který lze použít jako systém bezpečnostní, i jako dohlížecí. 

Systém bude navržen tak, aby ho mohla využít jakákoliv malá či střední firma. Udělám 

i kalkulaci a pro přehlednost rozdělím zvlášť oblast materiálovou a činnosti spojené 

s instalací systému do běžného provozu. 

 Základ tvoří kamery, umístěné v otočných hlavicích (auto-dome), nebo 

v pevných krytech. Pro správnou funkci celého kamerového systému je prvním 

předpokladem výběr vhodné kamery a objektivu. K dispozici jsou kamery: 

• ČB standardní (řádkování okolo 360 TVř.), 

• s vysokou rozlišovací schopností (okolo 560 TVř.), 

• barevné (okolo 460 TVř. – odpovídá kvalitě okolo 560 tvř. ČB), 

• nebo s vysokou rozlišovací schopností. 

Vypovídací schopnost barevného zobrazení už ve standardním rozlišení je 

podstatně vyšší, než zobrazení u ČB kamer s vysokým rozlišením. Dnes se kamery 

dodávají standardně se systémem kompenzace protisvětla (BLC) a výstupy pro řízení 

objektivů (autoris/ videoiris). Speciální kamery, které jsou umístěné v natáčecích 

hlavicích auto-dome, umožňují monitoring většího střeženého prostoru s použitím jedné 

kamery. Obsahují kompletní ČB nebo barevné kamery se speciálními elektronickými 

zoom objektivy. Umožňují nastavení prepozic (přednastavené pohledy s přesné 

nastaveným objektivem na dané místo), trasování (nastavení přesného zaostření 

objektivu v závislosti na natáčení hlavice) i manuální pohyb hlavice z řídícího centra. 

Přenosy videosignálů a řídících dat pro auto-dome jsou kabelové, nebo 

bezdrátové. Vhodnou volbou typu přenosu a zároveň vhodným umístěním trasy přenosu 

lze dosáhnout vysoké kvality snímaného (zaznamenaného) signálu. Pro různé aplikace 

lze použít přenos analogový (koaxiálním kabelem – pro vzdálenosti řádově desítek 

metrů, párovým kabelem – pro vzdálenosti řádově stovek metů, optickým vláknem – 

pro vzdálenost řádově v km bez rizika el. mag. rušení, bezdrátové rádiové – Mhz, 

mikrovlnné – GHz, infračervené) nebo digitální (ISDN/PSDN,LAN, kabellink). 

Zpracování videosignálů v řídícím pracovišti lze provést několika způsoby 

v závislosti na rozsahu systému CCTV (podle počtu kamer) a požadavku uživatele 

(sekvenční přepínače, kvadrátory, multiplexery, videomatice, videoprintery, analogové 

videorekordéry, digitální videorekordéry, detektory pohybu apod.). 
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Multiplexery jsou v provedení simplex (multiplexní režim záznamu nebo 

prohlížení), nebo duplex (multiplexní režim záznamu i prohlížení zaráz), v provedení 

pro 8, respektive 9 kamer, nebo 16, rep. 18 kamer ČB nebo barevné. Mulitplexery 

standardně obsahují sekvenční přepínač (postupné zobrazení jednotlivých kamer         

na kontrolním monitoru) a kvadrátor (zobrazení 4 předvolených kamer zaráz                     

na kontrolním monitoru) s výstupem na jeden monitor a jedno záznamové zařízení. 

Podle typu multiplexeru obsahují alarmové vstupy od jednoho až po maximální počet 

kamer (spuštění záznamu plného obrazu od vnějšího zařízení – EZS atd.). V současné 

době se na našem trhu objevují digitální triplexní multiplexery se zálohováním dat       

na interní HDD, respektive na externí DAT jednotku. 

Analogové videorekordéry TIME LAPSE jsou pomaloběžné videorekordéry 

s nastavitelnou dobou záznamu na jednu videokazetu 240 minut od 3 hodin až po 72 

hodin. Jsou vhodné pro menší instalace CCTV. K vyhledávání daného místa záznamu je 

nutný druhý VCR, nebo přerušení záznamu na stejném VCR. Opakování záznamu na 

jednu videokazetu dlouhodobě záleží na kvalitě video pásky, která se opotřebováním 

zhoršuje. 

Pro dlouhodobé archivace videozáznamu jsou vhodné digitální rekordéry se 

záznamem obrázků na HDD. Zařízení je schopné provádět nepřetržitý záznam, 

s ohledem na kapacitu HDD, kterou lze dle požadavku zadavatele vhodně navýšit, navíc 

velkou výhodou je možnost sledovat pomocí internetu jakýkoliv hlídaný prostor. 

Detektor pohybu je dalším zařízením, zvyšujícím bezpečnostní systém a komfort 

obsluhy CCTV. Jedná se o systém, který digitálně rastruje obraz snímaný kamerou,        

a v předem nastaveném ohraničení obrazu sleduje pohyb. Lze nastavit citlivost                  

na rychlost pohybu, směr pohybu i velikost rozlišovaného pohybu (rozdíl člověk – pes). 

Detektorem pohybu jsou vybaveny některé dražší modely multiplexerů, i digitální 

videorekorédry. 
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a) Rozpis položek kamerového systému - materiál 

1. 4 x barevná kamera ¼˝ CCD Sony S 892 s funkcí den/noc, IR přisvícení 

24 LED, rozlišení 480 TVř., 12 DVC – 2 990 Kč/ks – celkem 11 960 Kč, 

2. 1 x 4-kanálový digitální videorekordér AVC 760, nahrávání v rozlišení  

720 x 576 / 20 fps, vzdálený dohled přes GPRS nebo LAN/ Internet, 

jednoduchá záloha pomocí USB, rozhraní či přes Internet za 7 450 Kč, 

3. 1 x HDD Seagate 160 GB za 1 740 Kč, 

4. 1 x monitor Samsung pro CCTV, LCD 19˝, VGA, S-video za 9 890 Kč, 

5. 4 x zdroj kamery DC POWER  za 499 Kč/ks – celkem 1 996 Kč, 

6. pomocný instalační materiál ( lišty, kabeláž,..) cca 3 500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Propojení barevné kamery Sony S 892 s digitálním videorekordérem AVC 760                              
a monitorem pro  CCTV Samsung 
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b) Rozpis položek kamerového systému – instalace 

1. montáž, zapojení, nastavení kamer - 1 680 Kč (420 Kč/ks), 

2. montáž a zapojení transformátoru - 500 Kč (125 Kč/ks), 

3. instalace, zapojení a programování DVR - 1 500 Kč, 

4. ladění systému, uvedení do trvalého provozu -  2 500 Kč, 

5. instalace a nastavení monitoru - 80 Kč, 

6. pomocné instalační práce - 1 500 Kč, 

7. vytvoření dokumentace, měření, revize - 500 Kč, 

8. zaškolení uživatele, zkušební provoz - 500 Kč, 

9. doprava do firmy - 3000 Kč. 

V tomto případě přijde materiál na 36 536 Kč bez DPH a samotná instalace včetně 

školení na 10 360 Kč bez DPH. Navržený kamerový systém firmu vyjde celkem        

tedy  na 46 896 Kč bez DPH.  

Veškerá zařízení musejí splňovat také podmínky nejen technické, ale také 

organizační, které jsou obsaženy v systému managementu jakosti, který odpovídá ČSN 

EN ISO 9001:2001. 

Celkový návrh realizace včetně ceny je pouze orientační. Záleží na tom, jestli       

si firma navrhne celý systém a zrealizuje ho sama, nebo zda se rozhodne využít služeb 

odborníků. U první zmíněné možnosti se dá určitě ušetřit spousta peněz jak za materiál, 

tak i za instalaci a navíc se firmě nebude započítávat ani doprava. Samotná realizace 

však bude velmi náročná z časového hlediska. Proto bych spíše volila sice o něco 

dražší, ale o dost méně starostlivější druhou možnost. Dnes už není nic těžkého najít 

specializovanou firmu, která do firmy přímo přijede a celý systém navrhne podle 

představ a přání zákazníka. Stačí se podívat na internet a odborníky oslovit. Z vlastní 

zkušenosti mohu všem potvrdit, že stačí projevit pouze zájem a pomoc je hned              

na blízku. 
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7. Závěr 

Aktivem firem jsou informace, které lze ztratit i jinými způsoby než počítačovou 

kriminalitou. Proto je důležité zabezpečit tyto informace také jinými způsoby než jen 

ochranou počítačové sítě. Můj názor na věc je takový, že firmy spíše dbají o ochranu 

elektronických dat, ale už méně o ochranu majetku, osob a dat ve fyzické podobě. 

Cílem práce tedy bylo podat dostatečné množství informací o tom, jak je možné 

ochránit veškerý firemní majetek. Každý kdo si přečte mou práci, by měl sám zhodnotit, 

jaké z uvedených faktorů ohrožují jeho firmu a také jak se jim dá vyvarovat. Myslím si, 

že cíl bakalářské práce byl tímto splněn.  

V práci jsem uvedla příklad realizace kamerového systému CCTV, který byl 

navržen tak, aby ho bylo možné aplikovat na jakoukoliv menší firmu. Výsledná částka 

na zabezpečení v mém případě vyšla na 46 896 Kč bez DPH. Cena je pouze orientační, 

protože v současné době existuje spousta specializovaných firem, které se přímo 

orientují nejen na kamerové systémy, ale na celkové zabezpečení objektu. Nabídka 

těchto firem začíná řádově na desetitisících, v některých případech se tato částka 

vyšplhá až k statisícům korun.  

Kdybych měla ve firmě na starosti zajistit zabezpečení, vybrala bych si nabídku 

firmy L.A.S.O.,spol. s r.o, protože se zabývá komplexním zabezpečením objektů a také 

proto, že jejich cenová nabídka byla úměrná kvalitě poskytovaných služeb.  

Malé firmy nemají tolik finančních prostředků na zabezpečení, aby si mohly 

objednat dražší služby, ale přece jen chtějí určitou kvalitu za dostupnou cenu. Proto 

firma L.A.S.O.,spol. s r.o vyhovuje těmto požadavkům. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

BLC – systém kompenzace protisvětla. 

CCD (Charge Coupled Device) -  typ snímače obrazu, který převádí světlo procházející 

a zaostřené objektivem na elektrické signály. 

CCTV (Closed Circuit Television) - uzavřené televizní okruhy. 

CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) - doplňující se kov-oxid-

polovodič. 

ČB – černobílá. 

DVR – digitální videorekrodér. 

EZS - elektronických zabezpečovací sytém. 

HDD (hard disk drive) – pevný disk. 

LCD (Liquid crystal display) – display z tekutých krystalů. 

LED – světlo vyzařující dioda. 

MZP – mechanické zábranné prostředky. 

PCO - Pult centrální ochrany. 

PDA (personal digital assistant) - osobní digitální pomocník - kapesní počítač.  

UPS (uniteruptible power supply) - nepřerušitelný zdroj energie – záložní zdroj. 

ÚOOÚ – úřad pro ochranu osobních údajů. 
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