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ANOTACE 
PIEŠ, L., Mobilní telefon v bezpečnostní praxi. Bakalářská práce. Ostrava, 2008 

Bakalářská práce se zabývá využitím mobilního telefonního přístroje v bezpečnostní 

praxi. V první části je popsána zadaná problematika, identifikace mobilního přístroje, využití 

vybraných funkcí a telekomunikační hrozby. Další část uvádí přehled právních norem 

vztahujících se k bezpečnosti a mobilním telefonům. Samostatně je popsána teorie 

bezpečnostního řízení a spojení zabezpečovacího systému s GSM komunikátorem. 

V praktické části je navrženo zabezpečení rodinného domu s využitím GSM komunikátor 

a rozšíření funkce tohoto zařízení propojením s ústřednou zabezpečovacího systému. 
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ANNOTATION 
 

PIEŠ, L. Mobile phone in security practice. Bachelor thesis. Ostrava 2008 

 

This bachelor's thesis deals with the use of a mobile phone in a security practice. The first 

part gives a description of the problematics, mobile phone identification, the use of chosen 

functions and a telecommunication threat. Next part introduces the overview of legal rules 

referring to security and telecommunication threats.The theory of security control and 

connection between security system and GSM communicator is described in a separate 

chapter. The practical part concerns the design of a house security system by means of GSM 

communicator and its functional enhancements by its connection with the security system 

center. 
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1 ÚVOD 
V dnešním světě představuje bezpečnost osob a majetku jednu z nejvýznamnějších 

hodnot, která musí být součástí běžného spokojeného života. Významnou měrou do této 

oblasti zasahují také mobilní telefony, které najdeme téměř v každé kapse či aktovce.  

Nové poznatky a technologie v oblasti mobilních telefonů jsou vyvíjeny týmy odborníků 

a jejich aplikace do praxe v podobě nových výrobků, které se již spíše podobají svými 

funkcemi malým počítačům, zaplavují pulty obchodů. Postupem času výrobci mobilních 

telefonů začaly své výrobky zmenšovat, jejich funkce se rozšiřovaly a možnost jejich využití 

sahá do mnoha oblastí lidské činnosti. Jsou účinným pomocníkem při záchraně života jak 

u pohřešovaných osob tak i nemocných nebo raněných, kteří si jedním tlačítkem přivolají 

pomoc. Svou cestu si samozřejmě našli k zločincům, kteří je používají při jednání porušující 

zákony. Funkce mobilního telefonu jsou běžně využité v zařízeních pro přenos informace 

o stavu zabezpečení chráněného objektu a stejně tak lze zpětně mobilním přístrojem předávat 

informace na objekt, aby provedl nějakou činnost. 

Ve své práci popisuji používané komunikační prostředky se zaměřením na mobilní 

telefony, jejich identifikaci a výhody i hrozby plynoucí z vybraných funkcí mobilního 

telefonního přístroje. Součástí práce je přehled právních předpisů související s problematikou 

používání mobilního přístroje a přehled norem použitých při navrhování systému zabezpečení 

objektu. Samostatně je zde popsána teorie v bezpečnostním řízení, bezpečnostní rizika 

a následně přehled využití mobilní sítě propojené s ústřednou elektronického 

zabezpečovacího systému. V poslední kapitole jsem navrhl zabezpečení rodinného domu 

zabezpečovacím systémem, který využívá k přenosu poplachových zpráv mobilní síť. 

2 MOBILNÍ TELEFON 
Slovní spojení „mobilní telefon“ se dá přeložit jako pohyblivý nebo také přenosný 

(mobilní) vzdálený (tele) hlas (fon). Za konečným zařízením pojmenovaným telefon se však 

ukrývá dlouhodobá a náročná práce vynálezců a dalších vědců, sahající až do poloviny 

19. století.  

Za prvního vynálezce elektrického telefonu byl po mnoha soudních sporech rezolucí 

č. 269 ze dne 11. 6. 2002 kongresem Spojených států amerických (USA) uznán Antonio 

Meucci. Ten roku 1860 v New Yorku předvedl zařízení pracující na principu 

elektromagnetického mikrofonu a sluchátka. Zvuk rozkmital membránu s permanentním 
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magnetem v cívce, která převedla pohyb na elektrický proud. Ten pak byl přenesen dráty do 

stejného zařízení, které jej přeměnilo zpět na zvuk. Dnešní telefon, tak jak jej známe, má však 

s tímto prvním telefonem shodný opravdu už jen název [35]. 

2.1 Komunikační prostředky 
Samotné telefony se rozdělují zejména podle způsobu přenosu signálu na linkové 

komunikační prostředky a bezdrátové komunikační prostředky [7]. 

2.1.1 Linkové komunikační prostředky 
Jsou určeny k uskutečnění služeb využívajících pro přenos signálu vedení. Toto vedení je 

metalické nebo optické a propojuje koncová zařízení, která jsou rozhraním mezi přenosovou 

cestou signálu a samotným uživatelem. Koncová zařízení rozdělujeme dále na: pobočkové 

ústředny, telefonní přístroje, záznamník, modem, telefonní komunikátory elektrického 

zabezpečovacího systémy (EZS), teletext, výkonné prvky, telefax (FAX), telemetrické 

systémy. K moderním linkovým komunikačním prostředkům patří linky Integrated Services 

Digital Network (ISDN), jejich evropská varianta Euro Integrated Services Digital Network 

(Euro ISDN) a optické vlnovody [7]. 

Linka Euro ISDN je prostředek pro přenos hlasových, datových i obrazových informací 

v rámci jedné přípojky. 

Optické vlnovody jsou čistá křemenná skleněná vlákna v obalu, ve kterých se šíří daný 

světelný signál. 

Pobočková ústředna zajišťuje propojení do jednotné telekomunikační sítě (JTS), 

ale i provoz vlastních pobočkových linek. Toto koncové zařízení nám zpravidla ukládá do 

paměti informace o uskutečněných hovorech, omezení délky hovoru, omezení volaných čísel, 

priorita volání, tisk historie ze záznamu provozu, propojení EZS či propojení dveřního 

dorozumívacího zařízení. Přehled služeb je samozřejmě odlišný dle typu a promítá se také 

v ceně zařízení. 

Telefonní přístroje představují rozhraní mezi uživatelem a přenosovou cestou a to formou 

fonické komunikace. Rozdělujeme je na: analogové, systémové, videotelefonní přístroje 

a bezšňůrové telefony.  

Záznamník telefonních hovorů zajišťuje záznam hlasové informace. 
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Modem je zařízení k modulaci a demodulaci signálu z digitálního zařízení nebo 

analogového zařízení a připojení do JTS.  

Telefonní komunikátory EZS jsou mikroprocesorem řízená zařízení, která po aktivaci 

komunikují s předvolenými účastnickými stanicemi JTS. Mikroprocesor zejména zajišťuje 

kontrolu stavu telefonní linky, nastavení volaných čísel, nahrávku hlasové zprávy či odpojení 

dalšího koncového zařízení. 

Teletext celosvětová síť účastnického dálnopisu. 

Výkonné prvky jsou zařízení schopna vyhodnocovat signály z telefonní linky a po 

provedení autorizace provést určitý úkon (zapnutí/vypnutí spotřebiče). 

FAX je zařízení, sloužící k přenosu grafických předloh. 

Telemetrické systémy jsou systémy sloužící k přenosu dat naměřených hodnot po telefonní 

lince ve formě signálu [7]. 

2.1.2 Bezdrátové komunikační prostředky 
Slouží k přenosu informace pomocí rádiových vln. Tento radiokomunikační systém se dělí 

na: direktní, buňkové, satelitní a pagingové radiokomunikační systémy. 

Direktní radiokomunikační systémy jsou konvenční radiokomunikační prostředky 

(radiostanice), určené pro přímé spojení. 

Satelitní radiokomunikační systémy využívají k přenosu signálu družice umístěné na 

oběžné dráze okolo země. 

Paginové radiokomunikační systémy jsou systémy pro předávání informace zejména 

jednosměrně do kapesních přijímačů a to selektivně, skupinově nebo na všechny přijímače 

uživatelů.  

Buňkový radiokomunikační systém také celulární je bezdrátový systém, založený zejména 

na soustavě základnových stanic hospodárně využívajících frekvenční spektrum. Tento 

systém může sloužit prakticky neomezenému počtu účastníků na velkých územních celcích, 

jako jsou státy, ale i kontinenty [7]. 

2.2 Přenos informací mobilním telefonem 
K zajištění přenosu signálu z mobilního telefonu a na mobilní telefon je vybudován 

buňkový (celulární) radiokomunikační systém. Jedná se o síť vysílačů a přijímačů, 

pokrývajících dané území. V dnešní době nejrozšířenější digitální buňkový systém je Global 
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System for Communication (GSM). Tento mobilní celulární systém je označován GSM-850, 

GSM-900, GSM-1800 a GSM-1900, kdy čísla označují frekvenční pásma v MHz. 

Obr. č. 1: Celková architektura veřejného celulárního radiotelefonního systému GSM 

Celková architektura celulárního systému má tři základní části (Obr. č. 1). Jedná se 

o subsystém základnových stanic Base Station Subsystem (BSS), se kterým přímo 

komunikuje mobilní telefon v radiovém rozhraní. Další část tvoří síťový a spínací subsystém 

Network and Switching Subsystem (NSS). Jedná se o zařízení s funkci podobné telefonní 

ústředny, jehož hlavním úkolem je řízení komunikace mezi mobilními účastníky a ostatními 

účastníky. Tento síťový a spínací subsystém kromě samotného spojování hovorů plní další 

funkce spojené s přepojováním stanice (pohyb stanice), obsahuje databázi stanic a sleduje 

pohyb stanic. Provoz a údržbu BSS a NSS zajišťuje operační subsystém (OSS). Operation 

Subsystem, který dále koordinuje celou funkci subsystému, jako jsou tarifikace nebo evidence 

plateb [7, 12, 19]. 

V České republice jsou v současné době provozovány tři sítě GSM. Jednu provozuje 

Telefónica O2, a. s. (dříve Eurotel Praha, spol. s. r. o.), druhou provozuje T-Mobile Czech 

Republic a. s. (předchůdcem je společnost RadioMobil s názvem Pegas) a třetí provozovatel 

Oscar (dříve pod názvem Český Mobil, a. s., následně Oscar Mobil, a. s.). 
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2.3 Identifikace mobilního telefonního přístroje 
Mobilní telefonní přístroj se skládá z několika základních částí. Jedná se zejména 

o pevnou část elektronického obvodu, zobrazovací prvek, zdroj energie a Subscriber Identity 

Module (SIM) kartu. Každý telefonní přístroj má jedinečné identifikační číslo International 

Mobile Equipment Identity (IMEI). Aby přístroj mohl plnit své základní funkce, musí být do 

něj vložena SIM karta (Obr. č. 2). Tato SIM karta rovněž obsahuje vlastní jedinečné 

identifikační číslo International Mobile Subscriber Identity (IMSI). 

 

Obr. č. 2: Přehled identifikačních čísel mobilního telefonního přístroje 

Číslo IMEI – International Mobile Equipment Identity – Mezinárodní identifikace mobilní 

výbavy. Jedná se o 15místné číslo ve tvaru: 

IMEI = aaaaaabbccccccd, 
kde 

a = kód schváleného typu, b = konečný montážní kód, c = sériové číslo, d = rezerva. 

Za jedinečnost čísla je odpovědný výrobce. Pokud je toto číslo známo, lze mobilní 

telefonní přístroj při dodržení zákonných podmínek blokovat. Samotné číslo IMEI lze zjistit 

na zadní straně přístroje v prostoru baterie nebo přímo na displeji zapnutého telefonu 

posloupnosti kláves *#06#. Toto číslo lze také zjistit pod čárovým kódem při zakoupení 

telefonního přístroje na obalu, popřípadě záručního listu (Obr. č. 3). Tuto zdánlivě 

nevýznamnou informaci je nutno zde uvést, jelikož v případě odcizení přístroje se jedná 

o téměř jedinou možnost majitele, jak zjistit IMEI odcizeného telefonního přístroje. 

Číslo IMSI – International Mobile Subscriber Identity – Mezinárodní identifikace 

mobilního účastníka. Jedná se o unikátní číslo identifikující mobilního uživatele-účastníka 

obsažené na SIM kartě. Toto číslo nalezneme vytištěno přímo na SIM kartě [9]. 
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Číslo SIM – Subscriber Identity Module neboli SIM karta. Je karta aktivující funkce 

mobilního telefonu a nesoucí telefonní číslo uživatele. Tato karta obsahuje dva adresáře, kde 

do jednoho se ukládají telefonní seznamy, krátká textová zpráva Short Message Service 

(SMS) a poslední volání. Druhý adresář obsahuje informace o síti operátora. SIM karta slouží 

k identifikaci uživatele uvnitř sítě pomocí čísla IMSI. Bez SIM karty lze volat pouze na 

tísňová čísla [9]. 

 

Obr. č. 3: Identifikační znaky 

2.4 Mobilní telefon v bezpečnosti osob a majetku 
Z hlediska základní funkce mobilního telefonu, je tento určen zejména k verbální 

a textové komunikaci bez nutnosti připojení k vedení-síti pomocí elektrických či optických 

vodičů. Tato bezdrátová komunikace může probíhat mezi účastníky na kterémkoliv místě 

pokrytém signálem ze sítě, umožňujícím přenos informace. Základní funkce mobilního 

telefonu je dnes již pouze okrajovou funkcí a toto zařízení zahrnuje v sobě řadu dalších 

služeb. Jedná se o fotoaparát, kameru, záznamník, kalendář, budík, svítilnu, modem a mnoho 

dalších, jejichž výčet prakticky s každým nově vyvinutým zařízením mobilního telefonu se 

mění, vylepšuje a roste. Všechny tyto další funkce spolu se základní funkcí lidé využívají jak 

ke svému prospěchu a zvelebení života, tak k porušování etických a zákonných norem. 
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2.4.1 Telekomunikační hrozby 
Hrozby ve spojení s užíváním telekomunikací znamenají hrozbu jak pro telekomunikační 

společnosti, tak pro jejich zákazníky. Telekomunikační hrozby lze rozdělit na: technologické, 

kriminální a obecné [10]. 

Technologické hrozby 
Jsou to dlouhé nerozpojené hovory u pobočkových ústředen firem a organizací. Zde se 

může stát, že zdánlivě ukončený hovor zůstane podržen-neukončen i několik dní. Následkem 

může být značná škoda, například za týdenní hovor do zahraničí. Dále to mohou být sekvence 

volání, kde dojde při špatně nastaveném zařízení ke generování dlouhých sekvencí krátkých 

volání [10]. 

Hrozby kriminální  
Tyto lze dělit na hrozby ohrožující zákazníky a hrozby ohrožující telekomunikační 

společnosti. 

K hrozbám ohrožující zákazníky patří zejména vlastní zaměstnanci, kteří volají na účet 

firmy do drahých směrů. Dále to můžou být přesměrovaná drahá spojení takzvané Diallery, 

které představují klasický příklad prolínání počítačové a telekomunikační kriminality. Tento 

problém se týká také pokročilých moderních telefonů s vlastním operačním systémem. 

U mobilního telefonu se může šířit také nezabezpečeným bluetooth připojením. Jedna 

z nejčastěji se vyskytujících kriminálních hrozeb ohrožující zákazníky je spam. Toto masově 

šířené sdělení, tak jak je známo z elektronické pošty, existuje rovněž u telefonu. Při spojení 

sociálním inženýrstvím se jedná o hromadné obvolávání s příslibem nějakého požitku 

s výzvou na zavolání. Volání je samozřejmě na číslo zpoplatněné drahou sazbou (premium 

rate service). Další hrozbou jsou odposlechy telekomunikačního provozu, které lze realizovat 

pouze na základě vyžádání státních orgánů a za dodržení zákona. Toto tvrzení je sice 

pravdivé, ale ve skutečnosti probíhají odposlechy také ilegálně. U pevných sítí lze toto 

realizovat napojením na metalické vedení, u mobilních sítí lze běžně odposlouchávat pouze 

analogové sítě první generace. Odposlech zařízení v GSM síti je technicky značně náročné, 

ale rovněž realizovatelné. Samotný mobilní telefon může rovněž sloužit jako prostředek 

odposlechu. Tyto telefony obsahují přidaný programovatelný čip, a pokud na telefon 

zavoláme z příslušného čísla, dojde k navázání hovoru. Spojení však není nijak signalizováno 

majiteli [10]. 
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Hrozby ohrožující telekomunikační společnosti, jsou klasické hrozby, jako neplacení účtů 

či zákaznické smlouvy s falešnou identitou uživatele. Rovněž již popsané samotné hrozby 

ohrožující zákazníky jsou v konečném důsledku hrozbami pro telekomunikační společnost, 

jelikož přicházejí o důvěru a tím ztrátu zákazníků [10]. 

Obecné hrozby 
Představují manipulace telekomunikační signalizace jako záměnu identity volajícího 

a potlačení identity volajícího. Tato záměna nebo potlačená identifikace poté může mít vtah 

na další protiprávní jednání [10]. 

2.4.2 Vybraná nebezpečí 
Nebezpečí mobilních telefonů plyne zejména z možnosti jejich využití při jednání 

porušující zákon. Mobilní telefon najdeme snad v každé kapse, a proto nebudí tolik 

pozornosti. Tohoto jevu si jsou dobře vědomi jak kriminální zločinci, tak teroristé. 

Prostředek k protiprávnímu jednání 
Mobilní telefony jsou používané jako spojovací prostředek osob, jednajících ve svůj 

prospěch a porušující zájmy chráněné zákony. Jedná se zejména o spolehlivé zprostředkování 

předem dohodnutých signálů a informací na místě činu. Nemalou funkci plní telefon při 

předávání informací k dohodám na přípravě budoucího protizákonného jednání nebo o již 

provedeném zločinu. Rovněž telefon může být ihned na místě použitý k zhotovení 

videozáznamu či fotografie objektu zájmu pachatele. Tento pořízený záznam je z místa 

odeslán překupníkovi ke schválení budoucího výkupu. Typickým příkladem může být 

odstavené jízdní kolo, které pachatel vyfotografuje fotoaparátem z mobilního přístroje 

a následně zašle multimediální zprávu Multimedia Messaging Service (MMS) překupníkovi. 

Překupník mu sdělí zpět na místo krátkou textovou zprávou, že za toto jízdní kolo mu dá jistý 

finanční obnos. Významnou funkci plní telefon při samotném předávání informací a dohod na 

přípravě budoucího protizákonného jednání. 

Telefonování za jízdy 
U řidiče motorového vozidla, který se dostatečně nevěnuje řízení tím, že obsluhuje 

mobilní telefon, je podstatně snížená schopnost soustředit se na jízdu. Jeho pozornost je 

rozptylována a řidič není schopen účinně reagovat na vzniklé situace. Toto jednání je řidiči 

zakázáno § 7 odst. 1, c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších změn 

a předpisů. V tomto zákoně je přesně stanoveno „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce 
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nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení“. 

Samozřejmě platí, že telefonováním řidič dále porušuje základní povinnosti řidiče 

dle § 5, odst. 1b) „Řidič je povinen plně se věnovat řízení vozidla“ [26]. 

Úkryty v mobilním telefonu 
Informace o mobilním telefonu ukrývající v těle střelnou zbraň, se poprvé objevila už 

v roce 2000 ve spojitosti s distribucí drog po Evropě. Jedná se o telefonní přístroj vzhledem 

připomínající starší typ mobilního telefonu (Obr. č. 4). Přístroj s imitací displeje na kterém je 

umístěn smyšlený název „NOKITEL“ není upravený telefon, ale již vyrobená skrytá střelná 

zbraň. Telefon obsahuje 4 hlavně ráže 22 (5,6 mm). Jedna ze čtyř hlavní je tvořena anténou 

vyčnívající z mobilu s ústím zakrytým zátkou. Vypálit střelu z tohoto přístroje lze stisknutím 

kláves 5-6-7-8. Účinnost zbraně je nejvyšší při střelbě na cíl vzdálený asi deset až dvanáct 

metrů. Střílet lze i přes případné pouzdro telefonu [13, 16]. 

 

Obr. č. 4: Střelná zbraň v mobilním telefonu [13, 16] 

Kromě úkrytu zbraně může mobilní telefon sloužit jako schránka pro úkryt věcí, které 

mají zůstat skryty ostatním. Rovněž se lze setkat se zařízením, které plní funkci elektrického 

paralyzéru nebo ruční sirény (Obr. č. 5). Tento přístroj může sloužit jako ochrana při 

napadení, ale také jako předmět k útoku [16]. 

 

Obr. č. 5: Mobilní telefon jako elektrický paralyzér a ruční siréna [16] 
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Nástražný výbušný systém 
Nebezpečí použití mobilního telefonu k aktivaci výbušného systému představuje vážnou 

hrozbu pro společnost. Možnost zneužití takovéhoto přístroje je pro teroristy a další zločince 

velmi pravděpodobné, dostupné a finančně nenáročné. Způsob aktivace tohoto systému je již 

jen otázkou fantazie konstruktéra nástražného výbušného systému (NVS). Jako příklad lze 

uvést využití k sepnutí elektrického obvodu iniciátoru, například vibračního motorku 

v mobilu. Na (Obr. č. 6) je znázorněn mobilní telefon propojený s hořlavou látkou pomocí 

elektrického vodiče zakončeného rozbuškou. 

 

Obr. č. 6: Mobilní telefon jako součást nástražného výbušného systému [28, 29] 

Rovněž je zde znázorněn obraz zařízení pod rentgenem (Obr. č. 6). Roznětku zde tvoří 

mobilní telefon Nokia 5110 s nainstalovanou Java 2 Micro Edition (J2ME) aplikací, která 

umožní vzdálené odpálení [28, 29]. 

Ochrana životního prostředí a likvidace mobilních přístrojů 
Ročně je vyrobeno ve světě přes miliardu nových mobilních telefonů Při průměrném 

dvouletém užívání telefonů své majitele opustí přibližně 125 milionů starých mobilů ročně. 

V domácnostech jich ale na vyhození celosvětově čeká více jak 500 milionů kusů. Tento 

počet představuje až třicet tisíc tun plastů, sedm a půl tisíce tun mědi a 500 tun zinku, niklu 

a stříbra, stovky tun cínoolověných pájek a dalších kovů včetně chrómu, kobaltu a v bateriích 

obsažené nebezpečné rtuti. Likvidace elektroodpadu, mezi který patří i použitý mobilní 

přístroj, je ošetřena zákonem o odpadech. Tento zákon každému z nás ukládá, jak máme 

s použitým elektrospotřebičem naložit. Zjednodušeně řečeno vyhozením mobilu do 

odpadkového koše nejenom, že poškozujeme životní prostředí, ale dopouštíme se také 

protizákonného jednání. Proto lze doporučit každému, aby svůj použitý mobilní telefon 

odevzdal u prodejce nebo sběrně tříděného odpadů. Jako motivaci k odevzdání přístroje 

někteří prodejci mobilních telefonů za takovýto odevzdaný přístroj nabízejí peněžní poukazy 

na nové zboží. Důsledné dodržování zákona o odpadech je jedna ze základních činností 

vedoucí k ochraně našeho životního prostředí [5, 25]. 
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2.4.3 Využití vybraných funkcí mobilního telefonu v bezpečnosti 
Zařízení v podobě mobilního přístroje přináší společnosti kromě samotného telefonování 

také řadu dalších pozitivních služeb. Funkce přístroje mohou být využité při zpracovávání 

zpravodajských informací, kontrole a monitorování majetku nebo k přivolání pomoci 

a zajištění ochrany života a zdraví. Mobilní přístroj je rovněž zahrnut do základních 

technických opatření k ochraně obyvatelstva pro příjem textových informací v systému 

varování a vyrozumění.  

Tísňové volání 
Z hlediska zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku slouží mobilní telefon jako 

nejrychlejší prostředek k přivolání pomoci. Zde je nutno brát v úvahu dostupnost signálu 

v místě, ze kterého se subjekt snaží přivolat pomoc. Základní telefonní čísla k přivolání 

pomoci jsou 112 jednotné evropské číslo tísňového volání, 150 Hasičský záchranný sbor 

České republiky (HZS ČR) v případech mimořádné události, která ohrožuje zdraví, životy 

osob, majetek nebo životní prostředí, 155 zdravotnická záchranná služba (ZZS) při stavech 

ohrožujících život a zdraví, 158 Policie České republiky (PČR) nebo 156 Městská (obecní) 

policie, pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu. Jedná se 

o nezpoplatněné volání s nepřetržitým provozem, určené všem k oznámení mimořádné 

události na operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). 

Tísňová volání jsou veřejně dostupné služby elektronických komunikací dané zákonem 

o elektronických komunikacích. Nutno poznamenat, že uvedené čísla jsou platná pro všechna 

telekomunikační zařízení [12, 22]. 

Lokalizace polohy přístroje 
Zjišťování polohy volajícího představuje pro záchranné a bezpečnostní složky cennou 

informaci. Jedná se zejména o určení lokality, ze které volající přivolává pomoc nebo zjištění 

posledního místa výskytu osoby. Lokalizace se využívá zejména při pátrání po pohřešovaných 

osobách, osobách ohrožených na životě a dalších činností spojených se zjišťováním polohy 

mobilního přístroje.  

V zásadě je pro zjištění polohy volajícího využita funkce přenosu rádiového signálu mezi 

mobilním telefonem a sítí GSM. Mobilní telefon společně se SIM kartou představuje 

jedinečnou identifikaci v rámci celé sítě GSM. Systém sítě GSM je složen z buněk 

pokrývající území o velikosti 300 m až 35 km v průměru. Zapnutý mobilní přístroj 

komunikuje s buňkou a ta předává informace o výskytu-poloze mobilního telefonu na řídící 
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stanici, která určí, jaká buňka bude komunikovat s mobilním telefonem tak, aby byl zajištěn 

optimální signál. Veškeré tyto informace o poloze se zaznamenávají a z těchto informací lze 

následně zjistit, která buňka komunikovala s mobilním telefonem, nebo SIM kartou. Podle 

velikosti a tvaru pokrytí území buňkou lze tedy říci, že v daném území se nachází mobilní 

telefon. K upřesnění polohy lze dále počítat s časovou prodlevou v komunikaci mezi buňkou 

a mobilním telefonem a podle velikosti časové prodlevy určit vzdálenost od buňky popřípadě 

více buněk [12]. 

Blokace provozu SIM a IMEI 
PČR je oprávněna požadovat na provozovateli veřejně dostupné telefonní služby 

znemožnění nebo obnovení provozu odcizeného mobilního telefonu ve veřejné síti GSM 

všech operátorů působících na území České republiky. Požadavek musí být doložen 

souhlasem dotčeného vlastníka mobilního telefonu. Policie nemůže zablokovat ztracený 

mobilní telefon, mobilní telefon odcizený mimo území České republiky, odcizenou nebo 

ztracenou SIM kartu. Rovněž nelze zablokovat telefon, pokud vlastník nedoloží příslušné 

doklady od telefonu. Doklady je rozuměno, účtenka, faktura, krabice nebo záruční list 

s výrobním číslem IMEI, kterým se prokazuje vlastnictví telefonu (Obr. č. 3). Prostřednictvím 

internetových stránek Ministerstva vnitra ČR lze ověřit, po zadání 14 čísel IMEI, zda 

telefonní přístroj není blokován a jsou zde další informace k blokování (Obr. č. 7). Mobilní 

přístroj po zablokování se stává bezcennou věcí pro nové „majitele“. Z mobilních přístrojů se 

rázem stává neatraktivní zboží pro překupníky kradených věcí, což nepochybně vede ke 

snižování kriminality. K zablokování SIM karty proti neoprávněnému volání se lze obrátit na 

příslušného operátora [30]. 

 

Obr. č. 7: Lustrace blokovaných mobilních telefonů 

Služby SMS zpráv pro neslyšící 
Linku tísňového volání mohli až donedávna plně využívat pouze slyšící občané. O tento 

kontakt byla neslyšící část společnosti ochuzena. Policie se rozhodla, že pomůže neslyšícím 

najít východisko a začala regionálně zavádět službu SMS zpráv pro neslyšící. Jak je z názvu 
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patrné, prostřednictvím této služby již může také sluchově handicapovaný občan 

plnohodnotně využívat linku tísňového volání. 

Telefonní komunikátor a tísňová péče o seniory a zdravotně postižené občany 

Zařízení představuje dva technologické komunikační body využívající propojení pevné 

nebo mobilní telekomunikační sítě. První z bodů je technologie dispečinku tísňové péče, 

druhým bodem je klientská stanice instalovaná v bytě seniora či zdravotně postiženého 

občana. 

 

Obr. č. 8: Tísňová péče 

Toto zařízení sestává z šesti základních komponentů-řídící jednotka s telekomunikátorem, 

která řídí a komunikuje s jednotlivými periferními členy systému (bezdrátové tísňové tlačítko, 

telefonní přístroj umožňující hlasitou komunikaci, infrapasivní pohybové čidlo, ovládací 

skříňka vybavená čtečkou kontaktních čipů a kontaktní čip). Tísňové tlačítko nosí klient 

neustále u sebe, zavěšené na krku. Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne 

tlačítko a čeká. Řídící jednotka systému do třiceti vteřin realizuje automatické spojení 

s dispečinkem tísňové péče. Obsluha dispečinku se pomocí automaticky zapnutého hlasitého 

telefonu s bytem propojí a zorganizuje pomoc. Pohybové čidlo střeží pohyb v bytě, a pokud 

není vyhodnocen pohyb v předem nastavené době, dojde rovněž k realizaci automatického 

spojení s dispečinkem tísňové péče. Toto pohybové čidlo lze při opuštění bytu přepnout 

uživatelem pomocí čipu a ovládací skřínky do režimu hlídání objektu. V případě zaznamenání 
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pohybu je opět vyslán signál na pult dispečinku (Obr. č. 8). V ČR tuto službu poskytuje 

humanitární sdružení Život 90 pod názvem „Tísňová péče AREÍON“ [6]. 

Autoalarm a GSM zařízení 
Zařízení GSM určené pro přenos poplachu z motorového vozidla se jinak také nazývá 

GSM-pager. Informace o poplachu je přenášena bezdrátovým systémem přenosu 

prostřednictvím pevně zabudovaného mobilního telefonu, antény zabudované ve vozidle 

a GSM sítě určitého operátora. Informaci o poplachu lze přijímat jak na mobilní telefon, tak 

na pevnou telefonní linku. U pevné telefonní linky se ozve informace ve formě pípání, 

u mobilního telefonu se zobrazí číslo pageru (Obr. č. 9). U mobilního telefonu není třeba 

přijmout takovýto hovor z pageru a tím se ušetří impuls. Informace o poplachu lze předat na 

více telefonních čísel a při vyzvednutí hovoru lze odposlouchávat prostor ve vozidle [18]. 

 

Obr. č. 9: GSM pager [14] 

Nejnovější zařízení GSM využívají navíc k přenosu datové spojení General Packet Radio 

Service (GPRS) a kombinují funkce zabezpečení automobilu, imobilizéru i přenos poplachové 

informace na mobilní telefon. Autoalarm se ovládá dálkovým ovladačem automobilu nebo 

formou textových zpráv z mobilního telefonu, případně prozvoněním (Obr. č. 10). Při detekci 

poplachu se aktivuje siréna, dojde k odeslání SMS zpráv a zavolání na přednastavená 

telefonní čísla. Odesláním textové zprávy z mobilu lze například odpojit imobilizér nebo 

přívod paliva. Zařízení umožňuje pomocí přidané handsfree komunikovat s posádkou ve 

vozidle, nebo jen odposlouchávat prostor ve vozidle [36]. 
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Obr. č. 10: Textová zprávy z autoalarmu [36] 

Velice efektivní je zařízení autoalarmu propojené s Global Positioning System (GPS), 

které plní další funkce jako sledování provozu vozidla a přijímač GPS souřadnic. Textové 

zprávy ze zařízení obsahují podrobné informace o zdroji a typu narušení, GPS souřadnice, 

nadmořskou výšku, rychlost, datum a čas. Toto zařízení rovněž umožňuje přesné sledování 

pohybu vozidla prostřednictvím satelitního systému. Samozřejmostí je paměť na zápis poloh 

pro sledování provozu vozidla. Systém může být také vybaven skrytě montovaným nouzovým 

tlačítkem pro případ ohrožení života [14, 18]. 

 

Obr. č. 11: Autoalarm GPS/GSM [14]
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V předchozích odstavcích jsem nastínil několik způsobů použití stávajících i nových 

vybraných funkcí zařízení pracujících s mobilním telefonem. Výčet všech funkcí a možností 

zde nelze uvést, protože svým rozsahem by přesáhly rámec této práce a prakticky s ohledem 

na rychlý vývoj v této problematice ani není možný. 

3 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY  
K realizaci řešené problematiky jsou přesně dané právní normy, zákony, a podzákonné 

normy, které vymezují možnosti a hranice uplatnění. 

3.1 Listina základních práv a svobod 
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady 

dne 16. prosince 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., (LZPS), je právní normou vyšší právní síly, od níž se 

odvozují další právní normy, zákony a podzákonné normy. Chrání svobodu a rovnost lidí 

v důstojnosti i v právu (čl. 1). Lidská práva a svobody jsou nezrušitelná a všeobecně 

nedotknutelná. Jejich omezení je možné jen na základě zákona [20]. 

Ve vztahu k řešené problematice jsou základní lidská práva a svobody dána touto listinou 

a těmito právy: způsobilost k právům (čl. 5), právo na život (čl. 6), právo na nedotknutelnost 

(čl. 7), právo na osobní svobodu (čl. 8), právo na ochranu osobnosti (čl. 10), vlastnické právo 

(čl. 11), právo na nedotknutelnost obydlí (čl. 12), právo na listovní tajemství (čl. 13), právo na 

informace (čl. 17) [20]. 

3.2 Občanský zákoník 
V zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jsou upravené 

další vztahy o nedotknutelnosti vlastnictví, ochraně majetku, osobnosti a s tím souvisejících 

práv a povinností, pokud toto není upraveno v jiném zákoně [21]. 

K řešené problematice zabezpečení-ochrany objektu a přiměřeně i použití mobilního 

telefonu se vztahují tato ustanovení:  

§ 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“; 
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§ 12 „Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo 

použity jen s jejím svolením.“ Toto ustanovení je třeba připomenout ve vztahu k mobilnímu 

telefonu a jeho funkce kamery, diktafonu nebo fotoaparátu. Za užití těchto funkcí (bez svolení 

dotčené osoby) a zejména následným zveřejněním pořízených záznamů na internetu dochází 

vážným způsobem k porušení zákona. 

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

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním“; 

§ 124 „Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní 

ochrana“; 

§ 126 „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje“; 

§ 417 „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení“; 

§ 418 „Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, 

není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 

anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu 

nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze 

a nebezpečnosti útoku“; 

§ 420 „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení“ [21]. 

3.3 Trestní zákon 
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vymezuje podmínky 

k použití obraných prostředků [23]. 

§ 13 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku“; 

§ 14 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 



 

 18

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil“; 

§ 15 Oprávněné použití zbraně „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

zmocnění příslušných zákonných předpisů“ [23]. 

3.4 Trestní řád 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto zákoně ve vztahu k ochraně objektu a využití mobilního telefonu, 

předkládám výčet ustanovení týkajících se telekomunikačního provozu a omezení osobní 

svobody [24]. 

Omezení osobní svobody 
Omezení osobní svobody je upraveno v § 76 trestního řádu. V prvním odstavci je 

vymezeno omezení osobní svobody policejním orgánem „Osobu podezřelou ze spáchání 

trestného činu může, je-li tu některý z důvodů vazby, policejní orgán v naléhavých případech 

zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání. K zadržení je třeba předchozího 

souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc 

nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li osoba přistižena při 

trestném činu nebo zastižena na útěku“. Zasahující pracovník bezpečnostní služby stejně jako 

ostatní osoby postupují při omezení osobní svobody dle ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit“ [24]. 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je upraven v § 88 trestního řádu. 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze provádět, jen pokud je vedeno trestní 

řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin dle § 41 odst. 2 trestního řádu „Zvlášť 

závažnými trestnými činy jsou trestné činy uvedené v § 62 a ty úmyslné trestné činy, na něž 

tento zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let.“ nebo 

pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva [24]. 
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Doba nemůže být delší jak šest měsíců. Poté může být prodloužena soudcem vždy na 

dalších šest měsíců. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí zvláštní útvary 

PČR. Příkaz k odposlechu může vydat pouze soudce. Bez příkazu lze provádět odposlech 

pouze se souhlasem účastníka odposlouchávané stanice. Odposlech a záznamu 

telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným není dovolený [24]. 

Zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu 
Zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu upravuje § 88a trestního řádu. 

Tyto údaje jsou vydány pouze na příkaz soudce, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 

Bez příkazu lze tyto údaje vydat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu pouze se 

souhlasem uživatele, ke kterému se údaje vztahují [24]. 

3.5  Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu. 

Dále upravuje zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím 

spojený výkon státní správy [27]. 

3.6 Zákon o elektronických komunikacích 
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

upravuje v souladu s právem Evropského společenství podmínky podnikání a výkon státní 

správy v oblasti elektronických komunikací včetně regulace trhu. Ve vztahu k zadané 

problematice a citovaného zákona upozorňuji na § 2 vymezení pojmů, kde jsou definovány 

základní užité pojmy. Dále na § 33 přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání 

a národním číslům tísňových volání, kde je vymezena zejména povinnost bezplatného 

přístupu, identifikace a lokalizace koncového zařízení. V § 97 odposlech a záznam zpráv 

a stanovení podmínky pro tuto činnost. Blokace provozu telekomunikačního provozu je 

upravena v § 75 tohoto zákona [22]. 

3.7 Technické normy 
Požadavky na prostředky zabezpečovacích systémů a jejich rozdělení upravuji níže 

uvedený výběr technických norem. Tento výběr norem je doporučen Asociací grémium alarm 

(AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) [32]. 
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Požadavky na odolnost komponentů požárních a poplachových systémů-

elektromagnetickou kompatibilitu a metody zkoušek vlivu prostředí je řešen v normách viz 

(Tabulka č. 1). 

ČSN EN 50130-4             
+A1, A2 

Poplachové systémy-Část 4: Elektromagnetická kompatibilita-
Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů 
požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů 
přivolání pomoci 

ČSN EN 50130-5 Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí 

Tabulka č. 1: Všeobecně 

Doporučení pro zřizovatele „Closed Circuit Television“ (CCTV) neboli „uzavřené 

televizní okruhy“ je upraveno v normách viz (Tabulka č. 2). 

 

ČSN EN 50132-2-1 
Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 2–1: Černobílé kamery 
(zrušena) 

ČSN EN 50132-4-1 
Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 4–1: Černobílé monitory 
(zrušena) 

ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 5: Přenos videosignálu 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tabulka č. 2: Systémy CCTV 

Požadavky na systémy kontroly vstupu v zabezpečovacích aplikacích jsou uvedeny 

v normách, viz (Tabulka č. 3). 

 

ČSN EN 50133-1               
+A1 

Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupů pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50133-2-1 
Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupů pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 2–1: Všeobecné požadavky na 
komponenty 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupů pro použití 
v bezpečnostních aplikacích-Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tabulka č. 3 Systémy kontroly vstupu 

Normy specifické pro elektrické zabezpečovací systémy viz (Tabulka č. 4). Stanovuji 

stupně zabezpečení a třídy vlivu prostředí. Jsou vodítkem pro dodavatele elektrických 
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zabezpečovacích systému, pojišťovací společnosti, uživatele a policii při stanovování 

kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Celkově elektrické 

zabezpečovací systémy a komponenty těchto systému jsou zde rozděleny do stupňů 

zabezpečení pro zajištění požadované úrovně zabezpečení. Jednotlivé stupně zabezpečení 

berou v úvahu míru rizika, která závisí na typu objektu, hodnotě majetku a předpokládaném 

typu narušitele [31]. 

ČSN EN 50131-1               
2007 

Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50131-1               
Z1 

Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 1: Všeobecné požadavky, ZMĚNA Z1 

ČSN CLC/TS 50131-2-2 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory 

ČSN CLC/TS 50131-2-3 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory 

ČSN CLC/TS 50131-2-4 
Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené 
a mikrovlnné detektory 

ČSN CLC/TS 50131-2-5 
Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené 
a ultrazvukové detektory 

ČSN CLC/TS 50131-2-6 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické) 

ČSN CLC/TS 50131-3 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 3: Ústředny 

ČSN CLC/TS 50131-4 Poplachové systémy-Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy-Část 4: Výstražná zařízení 

ČSN EN 50131-5-3 
Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové 
propojení 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy – 
Část 7: Pokyny pro aplikace 

TNI 354591-1 Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 1: Návrh PZTS 
TNI 354591-2 Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 2: Montáž PZTS 

TNI 354591-3 Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 3: Prohlídky 
a funkční zkoušky PZTS, revize elektrické instalace PZTS 

Tabulka č. 4: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 
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ČSN EN 50136-1-1           
+A1 

Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 1–1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové 
systémy 

ČSN EN 50136-1-2  
Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 1–2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené 
poplachové přenosové cesty 

ČSN EN 50136-1-3  
Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 1–3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory 
využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

ČSN EN 50136-1-4  
Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 1–4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory 
využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

ČSN EN 50136-2-1           
+A1 

Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 2–1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová 
zařízení 

ČSN EN 50136-2-2  
Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 2–2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících 
vyhrazené poplachové přenosové cesty 

ČSN EN 50136-2-3  

Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 2–3: Požadavky na zařízení v systémech s digitálními 
komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní 
síť 

ČSN EN 50136-2-4  

Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 2–4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými 
komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní 
síť 

ČSN CLC/TS 50136-4 
Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových 
přijímacích centrech 

ČSN CLC/TS 50136-7  Poplachové systémy-Poplachové přenosové systémy a zařízení-
Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tabulka č. 5: Systémy poplachové a přenosové 

Normy pro poplachové a přenosové systémy jsou uvedeny v (Tabulce č. 5). Seznam 

norem pro systém přivolání pomoci, určující postupy pro instalaci, testování i údržbu tohoto 

sytému včetně technického vybavení a organizování pomoci uvádím, viz (Tabulka č. 6). 

Požadavky týkající se pravidel integrace s cílem zdůraznit význam jednotlivých 

předmětových poplachových norem a objasnit případné rozpory řeší norma uvedená 

v (Tabulce č. 7). 
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ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci-Část 1: 
Systémové požadavky 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci-Část 2: 
Aktivační zařízení 

ČSN EN 50134-3 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci-Část 3: Místní 
jednotka a kontrolér 

ČSN EN 50134-5 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci-Část 5: 
Propojení a komunikace 

ČSN EN 50134-7 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci-Část 7: Pokyny 
pro aplikaci 

Tabulka č. 6: Systémy přivolání pomoci 

ČSN CLC/TS 50398  Poplachové systémy-Kombinované a integrované systémy-
Všeobecné požadavky 

Tabulka č. 7: Systémy kombinované a integrované 

Na závěr tohoto přehledu norem uvádím normu s označením ČSN P ENV 1627 okna, 

dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. Požadavky a klasifikace: 2000. Tato 

norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u oken, dveří a uzávěrů. 

Bezpečnostní třídy se vztahují na zkušební metody uvedené v normách ČSN P ENV 1628, 

ČSN P ENV 1629 a ČSN P ENV 1630 [33]. 

K normám všeobecně je nutno uvést, že právní úprava technické normalizace je obsažena 

v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novelizace je v zákoně č. 226/2003 

Sb., a č. 277/2003 Sb. Zabezpečením tvorby a vydáváním českých technických norem byl 

pověřen Český normalizační institut. Technické normy jsou dokumentované dohody, které 

pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky 

činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby 

vyhovovaly danému účelu. V dnešní společnosti jsou technické normy kvalifikovaná 

doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné [34]. 

4 BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ  
Bezpečnost osob a majetku je nejčastěji definována jako: „Ochrana aktiv organizace před 

identifikovanými hrozbami.“ Z uvedené definice v oblasti bezpečnosti jsou „aktiva“ to co 

přispívá k úspěchu organizace, tedy lidé (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další 

veřejnost), informace, (veškerá dokumentace, fotografie, digitálně uchované informace 
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a jejich zálohy) a majetek (stroje, peníze, materiál, budovy). Pokud tedy nejsou aktiva 

zabezpečená, může dojít k negativní události, která poškodí firmu, lidi a zejména naruší 

image firmy. Vzhledem k tomuto je potřeba zavést ochranná opatření, která při co nejmenších 

nákladech budou mít maximální účinek. Takovéto opatření jsou: fyzická ochrana, 

elektronická ochrana a jejich kombinace. Dále je to dokumentace (politiky, předpisy, 

směrnice a pokyny) a lidé (personální politika, výběr osob, jejich prověřování, ale i jejich 

příprava) [2]. 

4.1 Bezpečnostní politika 
Dokument bezpečnostní politiky má charakter všeobecného plánu v oblasti bezpečnosti 

a měla by být vyjádřená v písemné formě.  

Bezpečnostní politika organizace je charakterizována: 

- co má organizace činit v oblasti bezpečnosti a proč, 

- jaké cíle chce organizace dosáhnout v oblasti bezpečnosti, 

- způsob řízení jednotlivých podnikových činností a provedené opatření k dosažení cílů 

[1]. 

4.2 Projektování zabezpečovacího systému 
Projektováním zabezpečovacího systému rozumíme činnost, jejímž úkolem je sestavit 

ucelený systém bezpečnostních prvků, který odpovídá požadavkům na ochranu objektu. 

Podkladem pro systémový návrh zabezpečení je záznam o identifikovatelném nebezpečí, 

vyhodnoceni rizik a posouzení vnitřních a vnějších podmínek objektu. 

Projektování se účastní zadavatel (osoba využívající systém), řešitel (projektant navrhující 

systém) a provozovatel (zajišťuje provoz a údržbu systému). 

Řešitel (projektant) při sestavování koncepce vychází z významu a povahy chráněného 

zájmu. Tedy stavební struktury, míry rizika, hodnoty majetku, které ovlivňují výběr stupně 

zabezpečení a počet stupňů ochranných bariér. Při samotném sestavení koncepce 

zabezpečovacího systému vychází projektant z bezpečnostní analýzy objektu [15]. 

Bezpečnostní systém je společně fungující soubor věcí, činnosti a jejich částí. Pro 

realizaci a navrhování bezpečnostního sytému platí tyto pravidla: 
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- ochranná opatření musí svou mírou odpovídat možným rizikům. Zbytečně mnoho 

bezpečnostních opatření znamená mnoho nákladů. Naopak málo ochrany znamená zvýšení 

rizika; 

- kvalitní bezpečnostní systém = dobře spolupracující prvky fyzické ochrany, 

bezpečnostního personálu a bezpečnostních směrnic. Tyto prvky samy o sobě bez vzájemné 

kvalitní spolupráce neposkytnou očekávanou ochranu; 

- náklady vložené do bezpečnostního systému musejí odpovídat přínosu pro bezpečnost 

organizace; 

- prvky ochrany musejí být také chráněny; 

- veškerá bezpečnostní opatření musejí být v souladu s platnou legislativou, principem 

svobody podnikání a zásadami dodržování lidských práv [3]. 

4.3 Bezpečnostní analýza objektu 
Základem pro bezpečnostní analýza objektu, je bezpečnostní posouzení objektu, 

topografie předmětu střežení a režimová studie objektu. Cílem této analýzy objektu je 

posouzení efektivnosti a účinnosti všech současných metod ochrany a zhotovení podkladu pro 

zpracování projektu zabezpečovacího systému. Na (Obr. č. 12) je znázorněna struktura 

bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu [11]. 

Možné způsoby napadeníSeznam a ppopis nebezpečí

Přehled zranitelných míst

Vnější vlivyPopis objektu ochrany Analýza zranitelnosti objektu

 

Obr. č. 12: Struktura bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu 
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Bezpečnostní analýza objektu zahrnuje: popis objektu, prověrku lokality budovy, 

režimovou studii objektu, porovnání projektu EZS s režimem ostrahy objektu, seznam a popis 

nebezpečí, možné způsoby napadení objektu, přehled zranitelných míst a vnější vlivy [15]. 

a) Popis objektu ochrany – posouzení rozsahu a charakteru majetku vystaveného ve 

střeženém objektu nebezpečí. 

b) Prověrka lokality budovy – znamená posouzení budovy střeženého objektu 

(konstrukce pláště, poloha střeženého objektu, personál, držení klíčů, stávající 

zabezpečení, historie krádeží, legislativa a vlastní předpisy, vlivy působící na 

EZS). 

c) Režimová studie objektu – pohyb lidí v pracovní i mimopracovní době. 

d) Možné způsoby napadení objektu – ze stanovených druhu nebezpečí ohrožujících 

chráněný zájem se definují způsoby napadení objektu a následně kritická 

(zranitelná) místa [15]. 

4.4 Bezpečnostní rizika 
U redukce vlivu hrozeb je nutno vycházet z rizika, které kvalitativně nebo kvantitativně 

vyjadřuje míru jejich vlivu. Riziko lze chápat jako funkci faktoru (Obr. č. 13): aktiv a jejich 

hodnot (asset), hrozeb (threat), zranitelnosti (vulnerability) a ochranných opatření 

(safeguards) [11]. 

teží z

zvyšují zvyšují
Vystavují hrozbám

mají
zvyšujíindikují

chrání před

se plní 
pomoci

Zranitelná místa

Aktiva

Hrozby

Protiopatření

Hodnoty Bezpečnostní požadavky

RIZIKA

 

Obr. č. 13: Vzájemné vztahy ve správě rizik 
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„Cílem subjektu je snížení hodnoty rizika minimálně na hodnotu akceptovatelného rizika, 

které je schopen, resp. ochoten snášet“. Snížení hodnoty rizika znamená přijetí adekvátních 

a relevantních opatření. Po zavedení ochranných opatření se hodnota rizika sníží na novou 

úroveň (Rz zůstatkové riziko). Zůstatkové riziko Rz se od původního rizika liší o redukované 

riziko ochrannými opatřeními (Tabulka č. 8). Následně se provádí klasifikace rizika, zda je 

akceptovatelné nebo ne. V případě, že riziko je akceptovatelné, jsou ochranná opatření 

dostatečná. V případě, že není akceptovatelné, musí se změnit struktura nebo rozsah 

ochranných opatření [11]. 

R I Z I K O 
Akceptovatelné riziko Ra Riziko, které je třeba redukovat 

Zůstatkové riziko Rz Riziko redukované ochrannými opatřeními 

 Klasická 
ochrana

Fyzická 
ochrana

Režimová 
ochrana 

Technická 
ochrana 

Tabulka č. 8: Riziko a jeho složky 

5 INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 
Integrovaný bezpečnostní systém (IBS) je složen z řady technických prvků navzájem 

propojených, jehož strukturu tvoří:  

- mechanické zábranné systémy (klasická ochrana) – tvoří pevnou překážku proti 

průniku pachatele, 

- signalizační a monitorovací prostředky (technická ochrana) – registrují a předávají 

informace o napadení, 

- systém organizačních opatření a ostrahy (režimová a fyzická ochrana) – přebírá 

informace a přijímá opatření [17]. 

5.1 Zabezpečovací systémy 
Poskytování ochrany představuje soubor organizačních a technických opatření k zajištění 

požadované bezpečnosti. Z tohoto souboru opatření zabezpečovacího systému je možné 

vyjádřit dvě roviny pohledu na zabezpečovací systémy. Jedná se o operační hledisko, jehož 

cílem je, co má zabezpečovací systém umět pro daný objekt (způsob a rozsah ochrany) 
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a technické hledisko, které slouží k získání informací o stavu chráněného objektu pomocí 

detektorů-čidel. 

Struktura operačních a technických opatření následně určují funkčnost zabezpečovacího 

systému.  

K základním operačním prvkům patří: 

- preventivní vliv na potencionálního pachatele – schopnost systému psychologicky, 

ekonomicky nebo společensky zabránit pachateli v napadení objektu), 

- detekce – schopnost v operačním prostoru zabezpečovacích čidel zjištění 

charakteristických rysů ohrožení objektu, 

- poplach – označení detekce, 

- spolehlivost zabezpečovacího systému – schopnost systému vykonávat požadované 

funkce v daných podmínkách a požadovanou dobu, 

- reakce zabezpečovacího systému na charakteristické rysy ohrožení – účinná včasná 

a rychlá reakce systému na nebezpečí, 

- diskriminovaná detekce – identifikace každé detekované události ve vztahu k ohrožení 

chráněného zájmu, 

- efektivnost zabezpečovacího systému – prostředky vynaložené na zabezpečení, 

společenská a technická ekonomická efektivita. Ekonomická efektivnost je poměr vlivu 

systému na snižování ztrát z protizákonného jednání a vynaložení prostředků na zabezpečení 

[15]. 

5.2 Klasická ochrana 
Jedná se o pasivní ochranu, kterou v širším pojetí představují zejména střecha, zeď, okna, 

dveře a podlaha objektu. V užším pojetí se jedná o mechanické zábranné prostředky (MZP) 

jako jsou bezpečnostní vrstvená a tvrzená skla, trezory, bezpečnostní fólie, uzamykací 

systémy a bezpečnostní schránky. Hlavním úkolem je ztížit nebo zcela zabránit pachateli 

průniku do chráněného prostoru. MZP lze dále rozdělit na: 
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- prostředky obvodové ochrany – zajišťující bezpečnost okolo chráněného objektu a je 

vymezena obvodem objektu, který většinou tvoří katastrální hranici (ploty, zdi, vodní toky), 

- prostředky plášťové ochrany – jedná se o ochranu individuálního stavebního objektu. 

Zabraňují nepovolanému přístupu. (okna, dveře, mříže, podlaha a strop), 

- prostředky předmětové ochrany – zabraňuje napadení a manipulaci s konkrétním 

chráněným předmětem (trezory). 

MZP poskytují ochranu svou mechanickou pevností a doba, kterou potřebuje narušitel 

k překonání, bývá zpravidla delší, než je pro narušitele přijatelné. To je vyjádřeno 

maximálním prodloužením časového intervalu Δt (1), který narušitel potřebuje pro překonání 

zábrany a dosažení chráněného zájmu [17]. 

 [ ]min.   12 ttt −=Δ          (1) 

 Δt – časový interval potřebný k překonání překážky, 
 t1 – čas zahájení útoku na překážku, 
 t2 – čas konečného překonání překážky [17]. 

5.3 Technická ochrana 
Technická ochrana podporuje ochranu klasickou a maximálně zefektivňuje ochranu 

fyzickou. Jedná se o prvky signalizačního a monitorovacího systému, které představují 

elektronická zařízení a prostředky, jejichž prostřednictvím lze chránit daný objekt. Hlavním 

úkolem je registrovat a předávat informace o napadení chráněného objektu. Jde zejména 

o EZS, pulty centralizované ochrany (PCO), elektrické požární systémy (EPS), kamerové 

monitorovací systémy, prostředky perimetrické ochrany, prostředky ochrany dat a informací, 

individuální technické prostředky, přepěťovou ochranu a speciální ochranu [8]. 

5.3.1 Členění technické ochrany 
Ochranu objektů za využitím elektronických prostředků lze rozdělit z hlediska 

prostorového zaměření, způsobu předání poplachového signálu a rizikovosti chráněného 

objektu. 
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Z hlediska prostorového zaměření na ochranu: 

- obvodovou – signalizuje narušení pláště objektu a většinou se jedná o venkovní 

technické prostředky, vyráběné k tomuto účelu, 

- plášťovou – signalizuje narušení pláště individuálního objektu, 

- prostorovou – signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru, 

- předmětovou – signalizuje manipulaci s předmětem chráněného zájmu nebo 

bezprostřední přítomnost pachatele. 

Z hlediska způsobu předání poplachového signálu 

- systémy s lokální signalizací – poplach je vyvolán spuštěním optické a akustické 

signalizace nebo jen jedné z nich přímo v chráněném prostoru nebo bezprostřední blízkosti, 

- autonomní systémy – výstup poplachové signalizace je sveden ke strážní službě 

v objektu nebo jeho blízkosti,  

- systémy s dálkovou signalizací – jedná se o automatické telefonní hlásiče a voliče, 

které předávají na zvolená čísla zprávy o narušení a PCO, které umožňují přenos, příjem, 

kontrolu a vyhodnocení poplachových signálů z chráněných objektů. 

Z hlediska stupně rizikovosti chráněného objektu 

- Stupeň 1: nízké riziko – narušitelé mají malou znalost zabezpečovací techniky a mají 

k dispozici omezený sortiment běžně dostupných nástrojů, 

- Stupeň 2: nízké až střední riziko – narušitelé mají určité znalosti z oblasti 

zabezpečovací techniky a používají základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů, 

- Stupeň 3: střední až vysoké riziko – narušitelé dobře znají zabezpečovací techniku 

a mají k dispozici úplný sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení, 

- Stupeň 4: vysoké riziko – narušitelé jsou schopni vypracovat podrobný plán vniknutí 

do objektu, nebo mají zdroje pro jeho zpracování, mají kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků umožňujících nahradit rozhodující prvky EZS [8]. 
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5.4 Režimová ochrana 
Zahrnuje v sobě organizační opatření, která směřují k zajištění bezporuchového fungování 

celého zabezpečovacího systému objektu. 

Režimová opatření 
Režimová opatření se týkají například vymezení režimu kontroly pohybu všech osob 

v objektu včetně návštěv, kontroly vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, oběhu informací 

a dokladu, výstupu informací a dat vně podniku, stanovení okruhu osob s přístupem k těmto 

informacím, ale i manipulace s klíči a technickými prostředky. Základním rozdělením těchto 

opatření je na vnější (směrnice vstupu a opuštění objektu) a vnitřní (směrnice chování uvnitř 

objektu). Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého systému zabezpečení 

objektu [8, 15]. 

5.5 Fyzická ochrana 
Jedná se o ochranu živou silou, kterou lze provádět vlastními silami, strážnými, 

soukromou bezpečnostní službou, ale také policií nebo armádou. Jedná se o nákladnou 

ochranu, ale účinnou. Zajišťují například včasný zásah a zadržení narušitele, bezpečnostní 

doprovod osob, ale i peněžních prostředků či jiných cenností nebo také kontrolu vstupu 

a vjezdu do objektu. Při zásahu proti narušiteli je touto ochranou nejvíce využíváno omezení 

osobní svobody dle trestního řádu tak, jak je již popsáno v kapitole 3.4 této práce [8]. 

5.6 EZS 
 Každý systém EZS je složen z několika základních bloků, které plní specifické funkce 

a společně tyto bloky vytvářejí zabezpečovací řetězec (Obr. č. 14). 

 

Obr. č. 14: Zabezpečovací řetězec 

Čidlo je zařízení sledující určité parametry prostředí a při změně těchto parametrů dle 

nastavených mezí předá informaci o změně.  
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Ústředna zpracovává informace z čidel (detektorů) a dle nastavení požadavků zajišťuje 

jejich přenos na nadřazené koncové systémy. 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny na určená místa 

signalizace a přenos případných povelů do ústředny. 

Doplňková zařízení umožňují realizovat další speciální funkce a usnadňují ovládání 

systému. 

Po technické stránce lze systémy EZS dělit do dvou obecných kategorií. Jedná se o systém 

pro vnitřní zabezpečení a systém pro vnější zabezpečení. 

Systémy pro vnitřní zabezpečení 
Jedná se o systémy určené k střežení vybraných prostor příslušného objektu. Pro zajištění 

maximální bezpečnosti jsou tvořeny jako více stupňové.  

První stupeň tvoří snímače pro detekci otevření oken a dveří. Jedná se především 

o magnetické kontakty (závrtné, povrchové, masivní kontakty)  

Druhý stupeň tvoří akustické detektory tříštění skla-audiodetektory k ochraně prosklených 

ploch oken dveří a stěn. Takovéto čidlo je vybaveno piezomikrofonem a jeho reakce je pouze 

na zvuk tříštění skla. 

Třetí stupeň tvoří elektronické detektory pohybu. Tyto podle umístění mohou mít záběr 

střeženého prostoru od 60° (umístěné na zdi) po 360° (umístění na stropě). Podle principu 

snímání je lze rozdělit: na pasivní infračervené detektory (PIR) pracující na principu snímání 

náhlého rozdílu teploty ve střeženém prostoru, mikrovlnné (MW), snímající pohybu tělesa, 

ultrazvukové (UZ) jejichž reakce je na změnu vysílaného a přijímaného ultrazvukového 

signálu a kombinované nejčastěji infračervené s mikrovlnným (PIR+MW), kde poplach je 

vyhlášen při zaregistrování oběma senzory. 

Čtvrtý stupeň obsahuje ostatní prvky používané v EZS. Zde lze zařadit tísňové hlásiče 

používané v případě vypnutí EZS k ochraně osob například v peněžních ústavech. Mohou 

pracovat na rádiovém principu takzvané osobní tísňové hlásiče nebo hlásiče montované pod 

pracovní desku stolu. Do tohoto stupně patří rovněž seizmické (otřesové) detektory, 

používané například u trezorů, závěsné snímače, používané k ochraně třeba obrazů, snímače 

úniku plynu, kouře nebo vody [9]. 

Systémy pro vnější zabezpečení 
Zde se využívají k detekci narušitele technologie na vysoké technické úrovni. Vzhledem 

k tomu, že zařízení detekující narušitele sleduje venkovní prostor, je vystaveno mnoha 
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rušivým vlivům. Jedná se zejména o klimatické podmínky (sníh, mráz, voda, teplo, vítr) ale 

i jiné rušivé faktory (zvěř, pohyb větví stromů). Používají se zde zejména duální prostorové 

detektory pohybu, infračervené aktivní detektory (infrazávory), mikrovlnné bariéry, zemní 

indukční kabely a plotové systémy na bázi koaxiálního kabelu. Venkovní systémy se 

používají pro střežení míst, kde není možno použít jiný typ zařízení, jako jsou parkoviště, 

pozemky, venkovní sklady. Jsou instalovány samostatně nebo v kombinaci se systémem 

vnitřního zabezpečení. Pro snížení falešných poplachů je však výhodné použití kombinace 

dvou různých systémů [9]. 

6 EZS A MOBILNÍ TELEFON 
U zabezpečeného objektu lze přímo signalizovat ohrožení chráněného zájmu nebo 

narušení objektu na místě. Toto se děje prostřednictvím akustické a světelné signalizace. 

Takto signalizovaný poplach je ovšem z praktického hlediska nedostačující, jelikož slouží 

pouze jako psychologický účinek působící na vetřelce. Je nezbytné, aby o vyhlášení poplachu 

byl informován určený cílový subjekt nebo více subjektu a mohlo být provedeno adekvátní 

opatření jako například výjezd na místo události soukromou bezpečnostní službou. Informace 

o narušení se z místa chráněného zájmu se přenáší po přenosových trasách na PCO (v normě 

ČSN 50131-1:2007 je použito označení poplachové přijímací centrum-PPC) případně na další 

určené místo [4]. 

6.1 Přenosová trasa 
Přenosová trasa je komunikační cesta mezi poplachovým systémem a poplachovým 

přijímacím centrem (PPC) popřípadě dalším určeným subjektem. 

K nejběžnějším přenosovým trasám patří: 

- rádiový přenos na vyhrazených frekvencích, 

- přenos po sítí GSM prostřednictvím GPRS, 

- přenos po sítí GSM v hovorovém pásmu, 

- přenos po sítí GSM prostřednictvím SMS, 

- telefonní linka v hovorovém pásmu, 

- telefonní linka v nadhovorovém pásmu, 



 

 34

- telefonní linka ISDN, 

- přenos pomocí internetové sítě [4]. 

Rádiový přenos zpráv v zabezpečovací technice se od ostatních liší tím, že je jedinou 

přenosovou trasou určenou výhradně pro účely přenosu dat z poplachových přenosových 

systémů. Všechny ostatní přenosové trasy jsou využívány primárně k jiným účelům. Její další 

výhoda spočívá v tom, že je zcela pod kontrolou provozovatele, je těžce napadnutelná, není 

zpoplatněná a poskytuje nejrychlejší způsob přenosu zpráv. Přenosy telefonními linkami jsou 

v současné době jedny z nejvíce používaných tras. Vzhledem k rozvoji sítě GSM, technologií 

rádiových sítí a internetu odstavují tento přenos do pozadí. Tato síť je však lehce 

napadnutelná přerušením metalického vedení. Podrobný popis všech užívaných přenosových 

tras by přesahoval rozsah této práce, a proto se dále zaměřím na problematiku přenosu 

poplachové zprávy po síti GSM [4]. 

6.2 Přenos poplachové zprávy po síti GSM 
Rozšíření sítě GSM představuje v oblasti bezpečnosti a řídící široké možnosti využití. 

Umožňuji nám kontrolu vozidla, objektu či jiného sledovaného zájmu a zároveň možnost 

ovládání zařízení pouhou SMS zprávou. Jedná se například o zapnutí topení, světla, 

zavlažování a to vše téměř z kteréhokoliv místa. Obecně se produkty umožňující tyto funkce 

nazývají GSM pagery. Komunikační procesor doplněný mobilním telefonem je základním 

stavebním prvkem všech těchto zařízení. Běžná telefonní linka se dnes stává již 

nespolehlivou, vzhledem k možnosti jejího jednoduchého přerušení. Toto nebezpečí 

odstraňuje možnost využití sítě GSM pro přenos poplachové zprávy. Zařízení je umístěno vně 

objektu a pro jeho odstavení tedy musí narušitel vniknout do objektu a zde toto zařízení nalézt 

a odstavit. Možnou alternativou je použití rušícího zařízení, ale toto zařízení opět nemusí 

fungovat zcela stoprocentně. Běžné GSM pagery jsou používané pro zabezpečení, domů, chat, 

automobilů, bytů, kanceláří, skladů ale i malých provozoven. Prostřednictvím vstupů můžeme 

ze zabezpečovacího systému přenášet zprávy o poplachu, poruše a stavu střežení předmětu 

zájmu. Následnou zprávu o daném stavu lze doručit na několik cílových zařízení a to formou 

zprávy SMS na mobilní telefon nebo emailem na internet a následně počítač. Cílovým 

zařízením lze naopak dálkově ovládat zpětnou zprávou SMS jako je signalizační zařízení, 

ovládání zámku, spuštění záznamového zařízení či osvětlení. Prostřednictvím vstupu lze na 

komunikační procesor připojit různá čidla k střežení objektu. Velice efektivní je využití 
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takovéhoto zařízení při střežení vozidla. S tím je spojena možnost kontroly SMS zprávou 

o uzamčení vozidla, snímání otevření dveří, kufru kapoty, vnitřní prostor vozidla, nastartování 

vozidla, ale i naklonění vozidla. Rovněž zde platí možnost využití funkce pro zapnutí 

signalizačních zařízení, ale i možnost zastavení přívodu paliva. Důležitým a podstatným 

prvkem takovéhoto zařízení je napájení a záložní zdroj [9]. 

K jedné z nejdůležitějších výhod přenosové trasy využívající sítě GSM je její pokrytí. 

Téměř celé území naší republiky je pokryto signálem z této sítě a není nutno budovat vlastní 

síť. GSM síť rovněž umožňuje obousměrnou komunikaci, které se využívá pro potvrzování 

odeslaných zpráv. Nevýhoda této přenosové trasy je garance dostupnosti a neporušenosti 

operátorem a hrazení poplatku za jednotlivý přenos [4]. 

6.2.1 Přenos po sítí GSM prostřednictvím GPRS 
Přenos zpráv prostřednictvím GPRS patří k nejlepším používaným trasám. Je službou 

přenosů obecných paketů a přenos zpráv je podobný přenosu po rádiové síti. V místě 

střeženého objektu je nutno nainstalovat modem GPRS. Tato trasa díky nízkým nákladům na 

datový přenos umožňuje periodické kontroly neporušenosti trasy v intervalech od jedné 

minuty. Tato trasa vykazuje ovšem vyšší počet a delší dobu výpadku spojení [4]. 

6.2.2 Přenos po sítí GSM prostřednictvím SMS 
Tento způsob přenosu byl nejvíce využíván v sítích GSM před zavedením GPRS, stále je 

však hojně využíván. Běžně se u tohoto zařízení používá předplacená SIM karta, čímž odpadá 

nutnost hradit pravidelný měsíční poplatek. Nevýhodou může být cenově náročný přenos 

(1 zpráva = 1 SMS zpráva) a s tím spojena četnost zasílání periodického testu spojení, které je 

zpravidla jednou denně. U některých zařízení lze toto obejít prozvoněním, které není 

zpoplatněno. Takováto zařízení jsou vybavena GSM modemem případně upraveným 

mobilním telefonem [4]. 

6.2.3 Přenos po sítí GSM v hovorovém pásmu 
Jedná se o přenos obdobný přenosu po telefonní lince, pouze místo metalického vedení je 

použitý hovorový kanál sítě GSM. Tento přenos je nákladný, jelikož se neplatí za přenesená 

data, ale za dobu přenosu. Vysoké náklady jsou způsobeny voláním z GSM bran (nacházející 

se v místě chráněného zájmu-objektu) na telefonní karty v PPC nebo určené SIM karty 

dalších uživatelů. Jedná se tedy o volání typu mobilní telefon – pevná linka (nejdražší cena 
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volání) nebo mobilní telefon – mobilní telefon. Vzhledem k nákladné trase se provádí 

periodický test pouze jedenkrát denně. U této trasy hrozí opakovaní přenosu při testu a s tím 

spojené celkové prodražení ceny za přenos [4]. 

7 NÁVRH ZABEZPEČENÍ OBJEKTU S VYUŽITÍM 
MOBILNÍHO TELEFONU 
Pro návrh zabezpečení objektu jsem vybral imaginární rodinný dům, ve kterém žije 

čtyřčlenná rodina a pravidelně do domu dochází pracovnice úklidové služby provádět úklid. 

Ochrana rodinného domu bude zabezpečená zejména detektory, ústřednou a komunikačním 

GSM modulem, který bude komunikovat s mobilním telefonem a PCO bezpečnostní služby. 

7.1 Bezpečnostní posouzení objektu 
Jak již bylo řečeno v úvodu návrhu zabezpečení, jedná se o rodinný dům, který má dvě 

podlaží a v domě se nepravidelně pohybuji čtyři domácí osoby (otec, matka, dvě děti) 

a pravidelně jedna cizí osoba (uklízečka). Dům se nachází na okraji města v zástavbě nových 

rodinných domů. V okolí domu jsou prováděny stavební práce na dalších domech a dům není 

prozatím oplocen. Přístup do domu je z ulice přes hlavní vstupní celodřevěné dveře a plastová 

garážová vrata. Další přístup je na odvrácené straně domu ze strany budoucí zahrady přes 

dveře vedoucí do zadní části garáže a přes plastové terasové dveře do obývacího pokoje. 

Objekt bude zařazen do druhého stupně míry rizika. Dům je zděný se sedlovou střechou. 

Kritická místa jsou okna, hlavní vstupní dveře, garážová vrata, zadní dveře do garáže 

a terasové dveře do obývacího pokoje. 

7.2 Návrh systému zabezpečení  
V domě bude mít přístup do všech jeho částí otec a matka. Ostatní uživatelé (děti 

a uklízečka) budou mít přístup do všech části domu s výjimkou pracovny a garáže. Z tohoto 

rozdělení domu na přístupné a nepřístupné místnosti pro jednotlivé osoby jsem následně 

navrhl jednotlivé podsystémy zabezpečení pro EZS (Tabulka č. 9). Vzhledem k tomuto 

rozdělení na čtyři podsystémy jsem vybral pro přenos zpráv z objektu komunikační modul 

GSM, který má čtyři vstupy a dva reléové výstupy. Takovýto požadavek splňuje většina 

běžně používaných komunikačních GSM modulů (například GSM AXEMAX od firmy 

Abbas, a.s.). Přestože samotný komunikátor GSM dokáže sám plnit funkci zabezpečovacího 

systému, rozhodl jsem se jeho čtyři vstupy propojit se samostatnou zabezpečovací ústřednou 

a tím rozšířit množství zón na jednotlivých podsystémech. Tímto rozšířením dojde 
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k zjednodušení ovládání celého systému. Bude možno ovládat systém klávesnici na stěně, lze 

použít bezdrátové klíčenky k zapnutí/vypnutí střežení v jednotlivých podsystémech. Není 

třeba používat pouze mobilní telefon k ovládání jednotlivých prvků. Vybraný GSM 

komunikátor bude sloužit k předávání všech potřebných informací ze systému formou SMS 

zprávy na mobilní telefon určené osoby (otec) a dále na PCO bezpečnostní služby. 

Bezpečnostní služba v případě přijetí oznámení na PCO postupuje dle dohody 

s uživatelem. Může informovat uživatele o přijetí poplachu a se souhlasem uživatele vyjet na 

místo, nebo vyjet na místo při každém poplachu.  

rozdělení podsystému mezi uživatele domu 
přízemí horní patro klíčenka 

  
jednotlivé 
místnosti garáž

jednotlivé 
místnosti pracovna   

otec 1 3 2 4 kl.1 
matka 1 3 2 4 kl.2 
dítě_A 1   2   kl.3 
dítě_B 1   2   kl.4 

uklízečka 1   2   ne 

Tabulka č. 9: Rozdělení podsystému mezi uživatele 

Pro názornost jsem barevně rozlišil červenou barvou místnosti, kam nemají přístup 

uklízečka a děti (Obr. č. 15) Stejné barevné rozlišení je v tabulce rozdělení podsystému mezi 

uživateli (Tabulka č. 9). 

   

Obr. č. 15: Barevné rozlišení podsystému 



 

 38

Ústřednu EZS tvoří modulární systém pro malé a střední instalace. Ústřednu lze rozdělit 

do čtyř samostatných podsystémů. Samostatná ústředna dokáže obsloužit pouze osm zón 

(připojených detektorů). Pro daný návrh zabezpečení domu by toto bylo nedostačující. 

Ústředna proto umožňuje rozšíření počtu zón pomocí tří expandérů až na 32 zón (každý 

expandér rozšiřuje systém o osm zón). Přehled napojených detektorů na jednotlivé expandéry 

je uveden viz (Tabulka č. 10), je také patrný z blokového schématu (Obr. č. 16) a (Příloha č. 

1). 

ústředna 1 2 3 4 5 6 7 8 
expander 01 9 10 11 12 13 14 15 16 
expander 02 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 
expander 03 kl. 

01 
kl. 
02 

kl. 
03 kl.04 kl.  č. 5 až 32 

         
  přístup děti a uklízečka + číslo klíčenky 
  přístup otec a matka + číslo klíčenky 
  volné-nevyužité zóny a klíčenky 

1 až 32  označení čísla detektoru v návrhu 
kl. 1 až kl. 32 klíčenky 

Tabulka č. 10: Napojení detektorů na jednotlivé expandéry s přiřazením klíčenek 
uživatelům 

 

Obr. č. 16: Blokové schéma zabezpečení objektu s vyobrazením komponentů 
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Ústředna bude napájena z distribuční sítě 230V. Pro případ výpadku síťového napájení 

bude ústředna zálohována záložním zdrojem (olověný akumulátor). Na ústřednu budou dále 

připojeny dvě klávesnice a reléový modul. Jedna klávesnice bude umístěna ve vstupní chodbě 

v přízemí a druhá v chodbě na patře. Tyto klávesnice budou sloužit k ovládání ústředny. 

Reléový modul bude sloužit k ovládání motoru garážových vrat a zároveň k obsluze vstupů 

GSM komunikátoru. Jeden z výše uvedených expandérů bude sloužit k bezdrátovému přenosu 

mezi klíčenkami a bezdrátovými detektory, o které může být systém doplněn. Klíčenky jsou 

přiřazeny každému uživateli (Tabulka č. 9). Klíčenky budou sloužit k zjednodušenému 

ovládání systému jako je otevírání vrat garáže (otec a matka) a zapnutí a vypnutí střežení 

podsystémů dle uživatelských práv. To znamená, že otec a matka budou mít možnost odstřežit 

celý dům a ovládat vrata, kdežto dítě bude moci touto klíčenkou pouze odstřežit obytné 

místnosti. Uklízečka bude mít přidělený kód s omezeným počtem použití a nebude vlastnit 

klíčenku (z důvodu zneužití systému jinou osobou). 

Všechny zóny, na kterých jsou připojeny jednotlivé detektory, budou mít definovánu 

funkci chování střežení. Tím je myšleno chování zabezpečovacího systému při přerušení 

hlídané zóny. Typy zón ukazuje (Tabulka č. 11). 

  zóna (smyčka, detektor) 
okamžitá 1 až 4, 6, 9 až 15, 17 až 21
vstupní 8 

následná 7 
požární 5, 16 

Tabulka č. 11: Typy zón 

Okamžitá zóna znamená, že narušením zóny se okamžitě spustí poplach, je-li ústředna 

zastřežena. 

Požární zóna vždy způsobí aktivaci poplachu bez ohledu na to, je-li ústředna zastřežena 

nebo odstřežena. 

Vstupní/výstupní zóna má definován určitý čas (typicky 30 sekund), po který se neaktivuje 

poplach i když byl systém zastřežen. Slouží k zapnutí nebo vypnutí střežení objektu. 

Následná zóna umožňuje přístup do místnosti, kde se vyskytuje klávesnice. Je-li nejprve 

aktivována vstupní zóna a následně tato zóna, tak nedojde k poplachu. Naopak je-li nejprve 

aktivována následná zóna, ústředna tento stav vyhodnotí jako poplach. 
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Vnější siréna 
Na čelní straně rodinného domu ve směru do ulice bude ve výšce 6 m umístěna venkovní 

siréna se světelnou signalizací. Tuto sirénu jsem zde navrhl, aby byla na dobře viditelném 

místě a nedošlo k jejímu vyřazení. Svým ostrým zvukem vyplaší narušitele objektu, přivolá 

pomoc z blízkého okolí a tak zamezí dalším škodám. Výrazný blikač upoutá pozornost již 

z dálky. Siréna je chráněna sabotážním kontaktem proti otevření krytu i proti stržení 

z montážního místa. Siréna bude ovládána ze dvou míst. Při poplachu aktivuje ústředna sirénu 

s majákem. Tuto sirénu bude možno vypnout pomocí reléového výstupu GSM komunikátoru. 

Rozvody 
Rozvody od ústředny k jednotlivým detektorům budou provedeny stíněnými kabely. 

Kabely budou uloženy v chránicích trubkách a budou vedeny tak, ať nejsou ovlivňovány 

silovými kabely (elektroinstalací). 

7.3 Druhy ochran v návrhu zabezpečení objektu 
Rodinný dům bude střežen detektory pohybu, detektory otevření dveří a oken, detektory 

rozbití skla a kouřovými detektory. 

 

Obr. č. 17: Návrh zabezpečení objektu – přízemí
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Obr. č. 18: Návrh zabezpečení objektu-první patro 

Tyto detektory budou rozmístěny a kombinovány do různých druhů ochran. Přízemí 

objektu a rozmístění detektorů je zakresleno v půdorysu (Obr. č. 17). Rovněž v prvním patře 

rodinného domu budou instalovány detektory, které jsem zakreslil do půdorysu domu (Obr. č. 

18). 

7.3.1 Plášťová ochrana objektu 

   

a)     b) 

Obr. č. 19: Magnetické detektory. a) detektor pro okna a dveře; b) detektor pro garážová 
vrata 
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U navrhovaného objektu budou plášťovou ochranu tvořit magnetické kontakty na okna 

a dveře (Obr. č. 19a). Garážová vrata budou opatřena magnetickým kontaktem na vrata (Obr. 

č. 19b). 

7.3.2 Prostorová ochrana objektu  
Vstupní chodba – bude střežena stropním PIR detektorem (Obr. č. 20c), který dokáže 

snímat prostor 360°. Tento detektor jsem zde navrhl s ohledem na tvar chodby, která je ve 

tvaru písmene „T“. 

Kuchyně – zde bude rovněž stropní PIR detektorem (Obr. č. 20c). Tento detektor jsem zde 

navrhl proto, že nábytek (kuchyňská linka) nedovoluje umístění jiného čidla, které by bylo 

normálně umístěno v rohu místnosti. 

Obývací pokoj – zde bude použitý duální detektor PIR+MW (Obr. č. 20a) a audio detektor 

(Obr. č. 20b). Duální detektor PIR+MW jsem navrhl proto, že v místnosti je umístěn krb 

a toto duální čidlo zamezí planým poplachům. Audio detektor bude detekovat zvuk 

z případného tříštění skla oken. 

 
a)         b)           c)   d) 

Obr. č. 20: Detektory a) PIR +MW b) audio c) PIR stropní d) PIR. 

Garáž bude střežena dvěma PIR detektory (Obr. č. 20d) a audio detektorem (Obr. č. 20b). 

Dvě čidla jsem navrhl proto, že garáž má v zadní části místnost kotelny, která svým tvarem 

zastiňuje část této místnosti. Vstup do garáže z chodby je přes dřevěné dveře, které jsou ze 

dvou třetin prosklené. Tyto dveře budou opatřeny magnetickým kontaktem (Obr. č. 19a). 

Vyšší počet detektorů jsem volil také z toho důvodu, že jsem zde navrhl umístit ústřednu EZS 

společně s GSM komunikátorem a dalším příslušenstvím. Audio detektor jsem zde navrhl 

proto, aby snímal zvuk z případného tříštění skla na zde zaparkovaném vozidle. 
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Ostatní pokoje v domě a koupelna v patře budou střeženy PIR detektory (Obr. č. 20d). 

Toto čidlo dokáže střežit prostor z místa umístění pod úhlem 90° horizontálně a je dostačující 

pro tyto místnosti. 

Chodba v patře a část schodiště budou střeženy stropním PIR detektorem (Obr. č. 20c). 

Tento detektor zde navrhuji s ohledem na tvar chodby a schodiště, která je ve tvaru písmene 

„L“. 

7.3.3 Sabotážní ochrana 
Sabotážní ochrana proti nedovolené manipulaci bude u všech PIR detektorů, audio 

detektorů, ústředny, venkovní sirény a PIR+MW detektoru. Tato sabotážní ochrana je 

standardní součástí navržených detektorů a dalších součástí systému. Rozvaděč s ústřednou 

EZS a GSM komunikátorem je rovněž vybaven magnetickým kontaktem, označeným SK 

(sabotážní kontakt). Informace o sabotáži bude přenášena do EZS. 

7.3.4 Ostatní ochrana 
V domě budou dva protipožární detektory. Tyto detektory jsem navrhl zařadit do systému 

zabezpečení a umístit je v kotelně a kuchyni, kde se vyskytuje zvýšené riziko požáru a úniku 

plynu.  

7.4 Propojení EZS s GSM komunikátorem 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.2 o návrhu systému, umožňuje GSM komunikátor plnit 

funkci samostatného zabezpečovacího systému. Na vstupy tohoto komunikátoru se připojují 

klasické detektory, jako jsou PIR čidla nebo magnetické kontakty. Princip funkce PIR 

detektorů nebo magnetických kontaktů je takový, že při aktivaci detektoru dochází k přerušení 

hlídané smyčky (zóny). Tento princip funkce bude využit i při propojení GSM komunikátoru 

s ústřednou zabezpečovacího systému. Ústředna zabezpečovacího systému je vybavena 

výstupním reléovým modulem, který lze naprogramovat libovolně dle potřeb zabezpečení 

objektu. Při poplachu na ústředně EZS se aktivují relé na výstupním reléovém modulu 

a rozpínací kontakty těchto relé přeruší vstupní smyčky GSM komunikátoru. GSM 

komunikátor zjistí, že došlo k přerušení jeho vstupních smyček a začne se chovat podle svého 

programu (aktivuje výstupy, posílá SMS zprávy na PCO a na mobilní telefon nebo pevnou 

linku určeného uživatele). Názorný princip propojení EZS s GSM komunikátorem ukazuje 

(Obr. č. 21). 
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Obr. č. 21: Připojení GSM komunikátoru k EZS 

Lze vidět, že toto řešení zvyšuje počet hlídaných zón a umožňuje použití GSM 

komunikátoru na rozsáhlejší objekty než které by bylo možno použitím samotného 

komunikátoru zabezpečit. 

GSM komunikátor disponuje dvěma reléovými výstupy, které budou využity k vypnutí 

sirény a k ovládání venkovního osvětlení. Tyto výstupy bude možno ovládat buď zavoláním 

na telefonní číslo, přiřazené SIM kartě v GSM komunikátoru nebo posláním SMS zprávy. 

8 ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit využití mobilního telefonního přístroje 

v bezpečnostní praxi a na základě teoretických znalostí navrhnout zabezpečení objektu 

s využitím mobilního přístroje. 

Zadanou problematiku jsem popsal v jednotlivých kapitolách a následně navrhl 

zabezpečení objektu s využitím mobilního telefonu. K zabezpečení jsem vybral imaginární 

rodinný dům nacházející se v rozestavěné oblasti nových domů. Tento typ objektu jsem zvolil 

proto, že s výstavbou nových rodinných domů se lze setkat na okraji každého města a stávají 

se předmětem zájmu kriminálních živlů. 
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Při návrhu zabezpečení rodinného domu jsem použil GSM zařízení se čtyřmi vstupy 

a dvěma reléovými výstupy. Toto zařízení dokáže obsluhovat maximálně osm detektorů což 

je pro zvolený objekt zabezpečení nedostačující, a proto jsem počet zón rozšířil pomocí 

ústředny a k ní připojených expandérů na 32 zón. Při tomto jsem rovněž navrhl způsob 

zařazení detektorů do podsystémů, tak aby bylo možno odděleně zastřežit různé části domu. 

Zařízení GSM je nejlepším řešením pro přenos informací o poplachu z chráněného 

objektu, kde se nenachází metalické vedení pevných telefonních linek a vybudování jiné 

rádiové sítě by bylo nákladné. Tyto informace ze zařízení se dostanou bezpečně na mobilní 

telefon k majiteli téměř všude na jeho cestách. Pokud se zrovna nachází v místě, kde není 

dostupný signál GSM, zpráva je uložena u operátora v takzvaném SMS centru a ihned po 

vstoupení do oblasti s pokrytím sítě je mu tato zpráva doručena. Velkou výhodou je také to, 

že jednotlivý operátoři mají mezi sebou podepsané dohody o poskytování služeb a díky 

tomuto můžeme zprávy z našeho GSM zařízení přijímat i například v zahraničí na dovolené. 

Každý majitel takovéhoto zařízení si musí ovšem uvědomit, že zločinci využívají ke své 

činnosti technické prostředky, kterými můžou rušit signál GSM a toto rušení představuje 

určité hrozby pro daný objekt. Proto jsem také v návrhu použil optickou a světelnou 

signalizaci, která by měla psychologicky odradit pachatele a upozornit okolí na nebezpečí. 

Samotné zabezpečení rodinného domu, ale i jiného objektu pomocí elektronického 

zabezpečovacího systému není dostačující a je nutno brát v úvahu další mechanické zábranné 

prostředky, které tvoří poté jeden účinný celek ochrany. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ADC  Administartive Centre (administrativní centrum ADC) 

AuC  Authenticity Centre (centrum autentičnosti) 

AGA  Asociace grémium alarm 

BTS  Base Transceiver Station (základnová stanice) 

BSC  Base Station Controller (základnová řídící jednotka) 

BSS  Base Station Subsystem (subsystém základnových stanic) 

CCTV  Closed Circuit Television (uzavřené televizní okruhy) 

ČAP  Česká asociace pojišťoven 

EIP  Equipment Identity Register (registr identity mobilních stanic) 

EPS  elektrická požární signalizace 

EuroISDN Euro Integrated Services Digital Network (evropská varianta ISDN) 

EZS  elektrický zabezpečovací systém 

FAX  telefax  

GPRS  General Packet Radio Service (všeobecná paketová rádiová služba) 

GPS  Global Positioning System (systém globální navigace) 

GSM  Global System for Communication (digitální buňkový systém) 

HLR  Home Location Register (domovní lokační registr) 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IBS  Integrovaný bezpečnostní systém 

IMEI  International Mobile Equipment Identity (Mezinárodní identifikace mobilní 

  výbavy) 

IMSI  International Mobile Subscriber Identity (vlastní jedinečné identifikační číslo) 

ISDN  Integrated Services Digital Network (digitální síť s integrovanými  

  službami) 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

J2ME  Java 2 Micro Edition 

JTS  jednotná telekomunikační sít 

kl.  klíčenka 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

MMS  Multimedia Messaging Service (multimediální zpráva) 

MSC  Mobile Switching Centre (mobilní radiotelefonní ústředna) 

MW  mikrovlnný detektor 
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MZP  mechanické zábranné prostředky 

NMC  Network Management Centre (centrum managementu sítě) 

NSS  Network and Switching Subsystem (síťový a spínací subsystém) 

NVS  nástražný výbušný systém 

OMC  Operations and Maintenance Centre (provozní a servisní centrum) 

OSS  Operation Subsystem (operační subsystém) 

odst.  odstavec 

PCO  pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 

PIR  pasivní infračervený detektor 

PPC  poplachové přijímací centrum 

PZTS  poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

R  riziko 

Ra  akceptovatelné riziko 

Rz   zůstatkové riziko 

SIM  Subscriber Identity Module (SIM karta) 

SK  sabotážní kontakt 

SMS  Short Message Service (krátká textová zpráva) 

USA  Spojené státy americké 

UZ  ultrazvukový detektor 

VLR  Visitor Location Register (návštěvnický lokační registr) 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 
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