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ANOTACE 

 Tato práce se zabývá problematikou bezpečnostních a přístupových systémů 

v malých firmách. Podrobněji jsou  řešeny možnosti použití prvků elektronických 

zabezpečovacích systémů, prvků elektronických požárních systémů, prvků přístupových 

systémů a jejich návaznost do ostatních informačních systémů. 

 Cílem této bakalářské práce je návrh typového řešení přístupu v prostředí malé 

firmy. Při výběru vhodné varianty je použit nástroj multikriteriální analýzy. 

 

ABSTRACT 

 This thesis deals with issues of security and access control systems in small size 

businesses. Furthermore, ways of deploying electronic security systems devices, electronic 

fire alarm systems devices, and access control systems devices and their concurrence into 

other information systems are explored in detail.  

 The objective of this thesis is to propose a standardized access control solution in a 

small size company environment. Multi-criteria analysis technique was used while 

selecting the most suitable alternate.  
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požární systém,  identifikace, autentizace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

A         Ampér  

apod.  a podobně 

DS Docházkový systém  

DSC typové označení klávesnice zabezpečovacího systému 

EPS Elektronický požární systém  

EUR Evropská měna 

EZS Elektronický zabezpečovací systém  

EZU Elektrotechnický zkušební ústav 

hod.     hodina 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IS  Informační systém  

Kč       Koruny česká 

MHZ  MegaHertz 

MZS Mechanický zábranný systém  

PHM Pohonné hmoty 

PS Přístupový systém  

SPZ Státní poznávací značka  

V        Volt 

 

Cizojazyčné zkratky 

CRT Cathode ray tube (obrazovka s katodovou trubicí)  

CCTV Closed Circuit Television (uzavřený kamerový okruh – kamerový systém) 

DNA Deoxyribonukleová kyselina  

GPS Global Positioning System (globální družicový polohový systém)  

HW     Hardware (technické vybavení počítače) 

IP Internet protokol (identifikační protokol v počítačových sítí) 

IRED Infra Red Emitting Diode (infračervená emitující dioda) 

LAN Local Area Network (počítačová síť) 

LCD Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů)  

PIN Personal Identification Number (personální identifikační číslo) 



 

    

PIR Pasiv Infra Red detektor (pasivní infračervené čidlo) 

PS Personal computer (osobní počítač)  

SQL Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)  

SW     Software (programové vybavení počítače)  

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (sada protokolů pro komunikaci 

v počítačové síti) 

WAN Wide Area Network (počítačová síť) 

WIFI Wireless fidelity (bezdrátová komunikace) 
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ÚVOD  
Potřeba chránit majetek před zloději a dalšími nebezpečnými vlivy je v současné 

době aktuálním tématem. Nejen každá nově vznikající provozovna, nový dům, ale už i 

pouhá stavba  musí řešit zabezpečení svého majetku hned na počátku svého provozu.  

Velmi často jsou využívány služby bezpečnostních agentur, které  poskytují fyzickou 

ostrahu majetku prostřednictvím vyškolených pracovníků ostrahy. Tato služba je velmi 

efektivní, ale velmi nákladná. Je využívána zejména velkými firmami,  které vlastní 

rozsáhlé areály. Většina středních a malých firem a majitelů rodinných domků a bytů 

využívá  technickou ostrahu majetku, kdy si nechá instalovat elektronický bezpečnostní 

systém a zároveň připojení na pult centralizované ochrany.  Tento systém spolehlivě 

umožňuje vzdálený dohled nad střeženým majetkem a je cenově dostupný.   

Většina kvalitních bezpečnostních agentur nabízí komplexní postup při výběru a 

realizaci vhodného zabezpečení. Se zabezpečením úzce souvisí využití přístupových a 

docházkových systémů. Není to tak dávno, co vstup do objektu byl umožněn každému, kdo 

se prokázal na vrátnici průkazkou a pomocí „píchaček“ si označil začátek případně konec 

své pracovní doby. Moderní technologie nabízejí spousty možností elektronické 

identifikace k řízení přístupu a sledování docházky, což přináší nejen větší komfort, snížení 

chybovosti při zpracování, ale hlavně finanční úsporu. Moderní doba si žádá i moderní 

prostředky, a proto se stále častěji můžeme setkat s automatizovaným řízením přístupu 

v nadnárodních společnostech,  bankách, nemocnicích, úřadech,  obchodních centrech, ale 

čím dál tím víc i v malých a středních firmách. Své místo si nalézají i produkty využívající 

biometrické formy identifikace, které se v současné době stávají cenově dostupnější. 

1 CÍL PRÁCE 
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit dostupné prostředky pro řízení přístupu a 

jejich vazbu do provozovaného informačního systému. K dosažení stanovených cílů mi 

pomůže samostudium odborné literatury a aktivní komunikace s odborníky z oblasti 

bezpečnostního a přístupového průmyslu.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní části je uveden 

trend požadavků na ochranu vlastního majetku. V druhé části se je popsáno prostředí malé 

firmy z pohledu bezpečnostních a přístupových systémů. Vybraná firma je typickým 
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příkladem malé výrobní organizace, na které lze charakterizovat jednotlivé bezpečnostní a 

přístupové prvky. V této bakalářské práci, na přání majitele, není firma žádný způsobem 

identifikována. V další části jsou představeny jednotlivé komponenty bezpečnostních 

systémů, zejména mechanické zábranné systémy, elektronická zabezpečovací signalizace, 

elektronická požární signalizace, kamerové systémy. Další samostatnou kapitolu tvoří 

přístupové systémy a následně pak návazné informační systémy, a to zejména docházkový 

systém, evidence vozidel a stravovací systém. V části návrhu typového řešení provádím 

analýzu přístupových a docházkových systémů dostupných na našem trhu. V závěru 

navrhuji řešení přístupového a docházkového systému do prostředí malé firmy, do 50 

zaměstnanců. Prostředí malé firmy je shodné s popisem uvedeném v první kapitole,  při 

čemž jsou vytýčeny klíčové informace, jež mají vliv na implementaci navrhovaného 

systému. 
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2 PROSTŘEDÍ MALÉ FIRMY 
Za malého podnikatele se považuje subjekt, pokud zaměstnává méně než 50 

zaměstnanců a  jeho aktiva/majetek, nebo obrat /příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 

10 mil EUR.[1] 

Tuto podmínku splňuje firma, kterou jsem si vybrala, abych na ní mohla 

reprezentovat možnosti řízení přístupu včetně možné návaznosti na provozovaný systém. 

A dále pak možnosti rozšíření o různé moduly a aplikace za účelem zautomatizování, 

zkvalitnění, zjednodušení a v konečné fázi i snížení nákladovosti nevýdělečných procesů 

firmy. 

Záměrně jsem si vybrala firmu, na které lze prezentovat většinu  bezpečnostních a 

přístupových prvků. Jedná se o chomutovskou firmu s dlouholetou tradicí zpracovávání 

dřeva.  

Firma sídlí na okraji města ve staré průmyslové části. Její hlavní činností je 

zpracování dřeva a následná dřevovýroba. Firma se specializuje zejména na výrobu 

dřevěných oken a dveří. V současné době má 42 zaměstnanců.  

Rozlehlý areál firmy je obezděn a osazen ostnatým drátem. Je střežen kamerovým 

systémem, který je v nočních hodinách posílen o střežení hlídacím psem. Vstupy do areálu 

jsou možné dva a oba jsou zabezpečeny automatickou bránou. Hlavní brána během 

pracovní doby zůstává otevřena, čímž je umožněn nekontrolovatelný vstup nejen vlastních 

zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům, ale i nežádoucím osobám. Branka u 

hlavní brány není v současné době využívána. Druhá brána, která je vyhrazena zejména 

pro zásobovací vozidla a je otvírána pouze na povolení odpovědného pracovníka, který 

povoluje vjezd vozidel do areálu. Provoz firmy je řízen z hlavní administrativní budovy, do 

které je v pracovní době volný přístup. Zadní část administrativní budovy plynule přechází 

do první výrobní haly, ve které  probíhá zakázková a malosériová truhlářská výroba. 

Dalšími budovami, které se nachází směrem do zadní části areálu je expediční hala a na 

konci areálu je druhá výrobní hala, ve které se zpracovává předpřipravený dřevěný 

materiál na výrobu stavebního, truhlářského řeziva, dřevěných obalů a palivové dřevo. 

Dále je v areálu velkoobjemová pila a sušárny dřeva a řeziva. Vstupy do budov v areálu 

jsou zajištěny bezpečnostními dveřmi, vyjma velkoobjemové pily, která je pouze 
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zastřešena. V době provozu však tyto bezpečnostní dveře nejsou uzamčeny, a tak všechny 

budovy jsou komukoliv neomezeně přístupné. U hlavní brány stojí menší nevyužitá stavba, 

zřejmě původně zamýšlená vrátnice. Poslední budovou, která se nachází v areálu je vila 

majitele firmy. Tato budova stojí nedaleko první brány a poskytuje dobrý výhled na celý 

areál. Zaměstnanci ve výrobě jsou vybaveny firemními ochrannými pomůckami a 

ochranným oděvem ve firemních barvách. Ostatní zaměstnanci žádné ochranné pomůcky 

ani ochranný oděv vzhledem k povaze své práce nepoužívají. Každý zaměstnanec má 

firemní průkaz, který ho opravňuje ke vstupu do objektu, případně na pracoviště. Není 

však nikým kontrolován. Odpovědní pracovníci znají kód zabezpečovacího zařízení, 

kterým mohou budovu v případě potřeby uvést do aktivního stavu střežení nebo aktivní 

stav střežení vypnout. Stravování zaměstnanců je řešeno výdejem stravovacích poukázek, 

které většina zaměstnanců používá dle vlastních potřeb mimo areál. Čas určený ke svačině 

mohou trávit ve vyhrazených prostorech tzv. jídelny vybavené ledničkou a mikrovlnou 

troubou. Docházkový systém je veden ručně prostřednictvím vedoucích pracovníků. Mzdy 

a personalistiku zpracovává mzdová kancelář prostřednictvím softwaru WEMA, který 

nemá jiné návaznosti na informační systém. Logistiku zajišťuje účetní kancelář rovněž 

prostřednictvím vhodného softwaru, jež je součástí celého účetního systému POHODA.  

Vzhledem k tomu, že firma zpracovává dřevo, což je vysoce hořlavý materiál, je 

zajištění požární bezpečnosti hlavní prioritou. Prevencí případného požáru je zákaz kouření 

v celém areálu s výjimkou vyhrazené kuřárny v administrativní budově. Všechny výrobní a 

skladové haly a administrativní budova jsou vybaveny elektrickou požární signalizací, 

která je napojena přímo na HZS Chomutov. V areálu je instalována zvuková siréna a 

hydrant, který je napojen na vodovodní řád. 

Pro případ hrozícího napadení vandaly a zloději jsou vstupní brány monitorovány 

kamerovým systémem a budovy jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem. 

Tento systém není napojen na pult centralizované ochrany žádné z místní bezpečnostních 

agentur, ale přímo na majitele firmy, který bydlí ve vile přímo v areálu. Kamerový systém 

je napojen do webové aplikace, jehož výhodou je možnost sledování prostorů 

z jakéhokoliv počítače s připojením do internetové sítě. V pracovní době dohled zajišťuje 

odpovědný, administrativní pracovník, který povoluje vjezd vozidel do objektu.   
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Tato firma se prezentuje jako firma s dlouholetou tradicí, která investuje do 

moderních výrobních technologií a zařízení. Důraz klade na vysokou kvalitu, individuální 

přístup k zákazníkům a flexibilitu dodávek a zároveň i na ochranu životního prostředí.  O 

tom svědčí i architektonické navržení celého areálu, který je z části zatravněn a obklopen 

zelení. Prostředí působí bezpečně, čistě a příjemně nejen na zákazníky, obchodní partnery, 

ale i na vlastní zaměstnance. Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu prosperující, je možné 

uvažovat o dokonalejším přístupovém a docházkovém systému, který firmě nejen posílí 

image, ale přinese i zkvalitnění přístupových procesů a finanční úsporu. 

 

 

Obrázek 1 Náhled areálu malé firmy   Zdroj: vlastní zpracování 
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3 ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ – BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 
Z pohledu zabezpečení objektů jsou bezpečnostní systémy základním prvkem, jehož 

funkcí je nejen vymezení hranic objektu, ale zároveň i aktivní a pasivní ochrana před 

neoprávněným vniknutím do objektu.  

3.1 Mechanický zábranný systém (MZS) 

Mechanické zábranné prostředky zahrnují veškeré prostředky, které ohraničují 

vyhrazené území. Jedná se o vstupní bezpečnostní systémy dveří a oken, mříže, 

bezpečnostní skla a folie a vlastní uzamykací systémy. [2] 

MZS můžeme rozdělit do tří oblastí: 

3.1.1  Prostředky obvodové ochrany 

Označují skupinu vnějších mechanických zábran, které nejsou přímou součástí 

objektu, ale jsou od něho prostorově vzdálené a mnohdy tvoří nejen fyzickou, ale i 

právnickou hranici pozemku. Jedná se ochranné zdi a ploty včetně jejích průchozích prvků, 

jako jsou dveře, vrata, branky, které musí být pevně osazeny do zdí a plotů a musí mýt 

bezpečný uzamykací systém.  Speciálním typem průchozích prvků jsou závory a turnikety. 

Tyto však nedosahují vysokého stupně bezpečnosti.  Pro zvýšení bezpečnostního účinku 

zdí a plotů se velmi často instalují konstrukce z ostnatého drátu, konstrukce z žiletkového 

drátu nebo pevné hroty na vrcholy plotů a zdí. [2] 

3.1.2 Prostředky objektové ochrany 

Zahrnují veškeré zabezpečení vstupů do všech otvorů v objektu a to zejména dveře, 

okna, balkóny, vikýře, zásobovací a energetické šachty, apod. 

Dveřní prostor je nejdůležitějším stavebním otvorem, který je tvořen zárubní a 

dveřním křídlem. Z hlediska bezpečnosti jsou nejdůležitější dveře vstupní, vybavené 

kvalitním bezpečnostním zámkem a  případně dalšími zabezpečovacími prvky.  

Bezpečnostní dveře mají zvýšenou odolnost proti proražení, prořezání a páčení. 

Konstrukce bývá sendvičová s pevným kovovým rámem a protipožární výplní. Dveře mají 

nejméně tři bytelné závěsy, zesílenou bezpečnostní zárubeň a nejméně dva uzamykací 

zámky vybavené všemi způsoby ochrany proti násilnému vniknutí. Nejznámějším a 

nejpoužívanějším bezpečnostním zámkem je cylindrická vložka. Cylindrických vložek je 
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několik druhů. Podle tvaru se dělí na profilové, oválné, kruhové, osmičkové a různé 

speciální profily podle způsobu použití. Dále pak oboustranné a jednostranné, symetrické a 

nesymetrické a podle systému vnitřních stavítek rozeznáváme vložky mechanické, 

magnetické a elektronické. 

Dalším  stavebním otvorem jsou zasklené plochy. Jedná se veškerá okna, prosklené 

stěny a výlohy. Hlavní funkcí oken je denní osvětlení a větrání. Z hlediska bezpečnosti 

musí být rám okna do zdi bezpečně ukotven a závěsy musí být pevné a bezpečně 

připevněné k rámu, tak aby odolaly páčení.[2] 

3.1.3 Prostředky individuální ochrany 

Prostředky individuální ochrany představují úschovné objekty, které jsou konečným 

místem pro úschovu cenností. Patří sem především trezory, ohnivzdorné skříně, příruční 

pokladny, manipulační schránky, přenosné kontejnery a kufry. Vhledem k účelu těchto 

prostředků musí být uzamykání na nejvyšší úrovni. Často se kombinuje s elektronickou 

zabezpečovací technikou. Zámky se používají buďto klíčové, heslové nebo kombinace 

obou typů. Heslové zámky mohou být mechanické nebo elektronické.[2] 

3.2 Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 

EZS je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku a je tvořeno celou řadou 

zabezpečovacích prvků. Velmi často má souvislost s použitým přístupovým systémem.  

Zabezpečovací prvky EZS: 

3.2.1 Prvky plášťové ochrany 

Prvky plášťové ochrany slouží k hlídání otevření oken, dveří, vrat a rolet. K tomu se 

používají magnetické kontakty, čidla na ochranu skleněných ploch, mechanické kontakty, 

vibrační čidla, drátová čidla, rozpěrné tyče, poplachové fólie, polepy a poplachová skla. 

Magnetické kontakty tvoří vždy jazýčkový kontakt a permanentní magnet. 

V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem permanentního 

magnetu. V případě oddálení magnetu dojde k rozpojení a následně k vyslání 

poplachového hlášení.  Magnetický kontakt je nenapájené čidlo s minimálním počtem 

konstrukčních dílů. Je to vysoce spolehlivý prvek s dlouhou životností a vysokou odolností 

proti vnějším vlivům. 
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Čidla na ochranu skleněných ploch využívají charakteristický zvuk a vlnění, které 

vzniká při tříštění skla. Čidla pevně spojená s plochou skla, která zachycují případné vlnění 

se nazývají čidla kontaktní.  Tyto čidla se používají  převážně u neotvíratelných 

prosklených ploch.  Nevýhodou je jejich vysoká citlivost na silný dopravní ruch a podobné 

rušivé elementy. Dalším typem jsou akustická čidla rozbití skleněných ploch, která 

nevyhodnocují vlnění, ale následný akustický efekt, který vzniká při tříštění skla. U těchto 

čidel je nutné zvažovat možné negativní vlivy z okolí, jako například dopravní provoz, 

výskyt kontejneru na tříděný odpad, zejména sklo, přítomnost hlučných živočichů, jako 

například ptáků, hlodavců a cvrčícího hmyzu. Zabezpečení skel proti vibraci a kvalitní 

utěsnění je nezbytnou podmínku spolehlivého provozu.  

Vibrační čidla se používají ke střežení pláště budov, kde hlídají možný průraz stěn a 

stavebních konstrukcí. Instalují se na riziková místa, kde hrozí možný průchod zdí, luxfery, 

případně  na rámy dveří nebo oken.[2] 

3.2.2 Prvky prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany představují čidla prostorová. Nejrozšířenějším typem jsou 

čidla pasivní infračervená (PIR čidla). Tato čidla pracují na principu vyzařování 

elektromagnetického vlnění v infračerveném pásmu.   Zorné pole je rozděleno na aktivní a 

neaktivní zóny.  Čidlo PIR zachycuje změny tělesa, jehož teplota je odlišná od teploty 

okolí, které se pohybuje mezi zónami. Takovéto změny jsou vyhodnoceny jako poplach.  

Velikost a tvar zorného pole je předurčena kvalitou a typem optiky čidla.  Nejčastěji 

používanou optikou je soustava Fresnelových čoček.  Druhou možností je využití soustavy 

křivých zrcadel. Tato metoda je sice přesnější, a to díky přesnému zobrazení obrazu, ale  

výroba  křivých zrcadel v porovnání s Fresnelovými čočkami je mnohem náročnější.  

Kromě PIR čidel se dále používají ultrazvuková čidla, která pracují na principu odraženého 

vlnění. Změní-li se fáze přijímaného vlnění,  elektronika vyhodnotí tuto změnu jako 

poplach. Při aplikaci tohoto typu čidla je třeba brát v úvahu, že se jedná o využití 

ultrazvuku, který mohou některá zvířata, ale i někteří lidé negativně vnímat. Na stejném 

principu fungují i mikrovlnná čidla. Při aplikaci mikrovlnných  čidel je třeba počítat s tím, 

že mikrovlny prochází sklem, plastem, tvrzeným papírem, dřevem i tenkými stěnami, proto 

je nutné vyvarovat se nastavení například směrem do ulice, kde by detekovalo průjezd aut.  
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Navíc se v blízkosti mikrovlnných čidel nesmí vyskytovat velké kovové plochy a 

zářivkové osvětlení.[2] 

    

Obrázek 2 Vnitřní a venkovní pohybové čidlo PIR [24] 
 

3.2.3 Prvky tísňového hlášení 

Prvky tísňového hlášení, tzv. hlásiče,  slouží o ochraně zaměstnanců a veřejnosti, 

kterým hrozí přímé ohrožení.  Dle užití rozlišujeme tísňové hlásiče veřejné, speciální a 

osobní. Veřejné tísňové hlásiče jsou umístěny na veřejně přístupných místech (haly, 

chodby, schodiště). Jedná se magnetické kontakty či spínače v podobě tlačítek. Nejčastěji 

se používají se typy s elektronickou nebo mechanickou pamětí, aby v případě aktivace,  

bylo možné zjistit, kde byl poplach vyvolán. Proti zneužití jsou chráněna krycím sklem. 

Speciální tísňový hlásič je určen zaměstnancům k nenápadnému stisknutí v případě 

ohrožení. Tomu odpovídá i jeho umístění a provedení. Osobní tísňové hlásiče jsou malá 

bezdrátová zařízení, která pracují na daném kmitočtu a vysílají modulovaný kód nastavený 

pro přijímací stranu.  Jsou určeny na ochranu jednotlivých osob. Nejčastěji mají tvar 

dálkových ovladačů, pagerů nebo i šperků. [2] 

3.2.4 Prvky předmětové ochrany 

Pro střežení skříňových a nočních  trezorů, bankomatů a těžkých trezorových 

místností se používají otřesová čidla, která pracují na principu selektivního zpracování 

vlnění, které se při mechanickém nebo termickém narušení šíří pevnými tělesy. Otřesová 
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čidla dokážou reagovat na jakékoliv napadení. Jejich největší výhodou je skutečnost, že 

dokáží vyhlásit poplach dříve, než se pachatel zmocní lupu. 

Pro střežení uměleckých předmětů se používají čidla závěsová a polohová. Tato 

čidla umožňují trvalé střežení, a to i v otvírací době. Závěsová čidla fungují na principu 

působící síly na hák nebo závěsné lanko. Elektronika vyhodnotí jakýkoliv pohyb, dotek či 

pokus o sejmutí předmětu. U předmětů, kde závěsová čidla nejsou vhodná, se používají 

polohová čidla, která citlivě reagují na změnu polohy střeženého předmětu. Poplach je 

vyhlášen v okamžiku, kdy dojde k vychýlení „praporku“ čidla mimo nastavený rozsah. 

Mezi další možnosti ochrany obrazů patří infrazávory a PIR čidla s charakteristikou typu 

závěs. 

Posledním druhem používaných čidel, které indikují i pouhé přiblížení nebo dotek 

střeženého předmětu, jsou kapacitní čidla. Tato čidla mají tu výhodu, že vyhodnocují 

poplach ještě dříve,  než pachatel začne jakýmkoliv způsobem působit na střežený 

předmět. Přesto nepatří v současné době mezi nejpoužívanější, a to díky své náročné 

montáži a nastavení. [2] 

3.2.5 Prvky venkovní obvodové ochrany 

Základní podmínkou použití venkovní obvodové ochrany je celistvé oplocení 

objektu. Použitá čidla, která signalizují narušení musí být odolná vůči změnám 

klimatických podmínek, proto jsou dokonala utěsněná a vybavena vnitřním vyhříváním. 

Dokonale utěsněny musí být i přívodní kabely. 

K ochraně drátěných plotů se nejčastěji používají mikrofonické kabely, které jsou 

vpleteny přímo do plotu nebo jsou položeny pod omítku nebo do betonu zídky. Tento typ 

zabezpečení se vyznačuje nízkými náklady a nároky na montáž. Nevýhodu však může být 

přílišná četnost planých poplachů způsobených silným deštěm, krupobitím, větrem nebo 

zvěří.  

Pracnější montáž a relativně stejné náklady vyžadují infračervené závory a bariéry. 

Infračervené závory patří mezi nejrozšířenější druh venkovních obvodových čidel. Pracují 

na principu vysílání a přijímání infračervených paprsků, při čemž přerušení některého 

z nich signalizuje poplach. Aby nedocházelo k orosení optiky jsou infrazávory vybaveny 

vnitřním vyhříváním a proti cizím zdrojům světla je jejich činnost nastavena v pulsním 

režimu. Pro střežení rozsáhlého pozemku je pozemek rozdělen na jednotlivé koridory, 
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které se částečně překrývají tak, aby nedocházelo ke vzniku „mrtvých“ úseků, na kterých 

by případné narušení nebylo detekováno. Důležitou podmínkou pro použití tohoto typu 

zabezpečení je zcela rovný terén a dobrá viditelnost. Při špatné viditelnosti, způsobené 

například mlhou, hustým sněžením nebo oslněním slunečním paprskem, dochází 

k vyřazení čidla z provozu a případný poplach tak není detekován. 

Dalším prvkem venkovní ochrany je mikrovlnná bariéra, kterou lze použít na 

pozemcích, kde jsou vyloučeny jakékoliv pohybující se předměty, zvěř, větve stromů apod. 

Při instalaci čidla je třeba uvažovat správnou výšku nad zemí tak, aby nebylo možné úsek 

podplazit a dodržet správný odstup od plotu tak, aby pohyby plotu nevyvolaly falešný 

poplach. Je-li terén vlnitý, nelze této typ zabezpečení doporučit. Pro členitý terén je možné 

použít štěrbinové kabely nebo zemní tlakové hadice. To však vyžaduje rozsáhlejší a 

nákladnější zemní práce. Mezi další systémy venkovního zabezpečení patří perimetrická 

pasivní infračervená čidla a systémy využívající rotující lasery a optická vlákna.[2] 

3.2.6 Ústředny elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 

Hlavní funkcí ústředny EZS je přijímání a vyhodnocování signálů od čidel EZS. 

Dále ústředna EZS ovládá veškerá zařízení, která indikují narušení, napájí čidla a další 

prvky EZS elektrickou energií a v neposlední řadě je klíčovým prvkem pro ladění, 

nastavení  a případné diagnostiky systému EZS.[2], [21] 

V současné době se používají ústředny smyčkové, ústředny s přímou adresací čidel, 

ústředny smíšeného typu a ústředny s bezdrátovým přenosem poplachového signálu od 

čidel. 

 

Obrázek 3 Ústředna EZS[25] 
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Smyčková ústředna 

Pro smyčkové ústředny je typické, že mají pro každou poplachovou smyčku vstupní 

vyhodnocovací obvod, který je tvořen nejčastěji sériovým zapojením čidel. K vyhlášení 

poplachu dojde tehdy, pokud se změní předepsaná hodnota odporu smyčky, která může být 

způsobená aktivací některého z čidel nebo sabotáží na smyčce. Nevýhodou celého systému 

se smyčkovou ústřednou je rozsáhlá kabelová síť, neboť ke každému čidlu musí být 

přivedena příslušná smyčka.[2] 

Ústředna s přímou adresací čidel 

Ústředna s přímou adresací čidel využívává princip digitální adresné komunikace po 

datovém vedení. Ústředna přijímá příslušné odezvy jednotlivých čidel, jejíž adresy 

periodicky aktivuje. Výhodou tohoto systému je minimální kabeláž, která je tvořena 

libovolnou konfigurací kabelové sítě. Všechna čidla jsou vybavena komunikačním 

modulem. Při zaznamenání poplachu dokáže ústředna vyhodnotit, které čidlo bylo 

aktivováno.[2] 

Ústředna smíšeného typu 

Ústředny smíšeného typu pracují na principu datové komunikace mezi ústřednou a 

koncentrátorem. Koncentrátor je sběrnicový modul smyček. Čidla jsou na koncentrátory 

připojena pomocí smyček, stejně jako u smyčkových ústředen. Je-li kapacita ústředny 

dostatečná, je možné na jednotlivé vstupy koncentrátorů napojit jednotlivá čidla.[2] 

 
Ústředna s bezdrátovým přenosem od čidel 

Ústředny s bezdrátovým přenosem od čidel jsou vysílací zařízení, která pracují 

v pásmu telemetrie (433MHz). Napájení čidel je zajištěno vlastní lithiovou baterií nebo 9V 

destičkovým článkem. Mezi hlavní výhody použití bezdrátových ústředen patří zejména 

rychlá a snadná instalace, která je možná i do hotových objektů, snadná změna konfigurace 

a snadné rozšíření systému o další prvky. V praxi se setkáváme se dvěma druhy systémů 

bezdrátových ústředen. Systémy s jednosměrnou komunikací pracující jednosměrně, a to 

tak, že v ústředně je přijímač a v čidle vysílač. Starších typy, které nepoužívaly systém 

pravidelných kontrol přenosových cest, byly nespolehlivé, protože  o poškození nebo 

odcizení čidla nedostala ústředna žádnou informaci. Nevýhodou systémů s jednosměrnou 

komunikací je skutečnost, že čidla jsou stále ve stavu střežení, čímž stále spotřebovávají 

energii. Naproti tomu systémy s oboustrannou komunikací pracují duplexně a každý 
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z prvků  systému je vybaven modulem vysílač/přijímač. Čidla neplýtvají energií, protože 

v klidovém stavu nevysílají. Při každém zapnutí je ústřednou ověřen stav všech prvků. [2] 

3.2.7 Ovládací a indikační zařízení 

Základní funkcí ovládacího zařízení je uvádění systému do stavu střežení a do stavu 

klidu. Manipulace by měla být jednoduchá s minimální možností spuštění planého 

poplachu. Tuto obsluhu po zaškolení zvládne běžný uživatel. Ovládací a indikační zařízení 

má ale i další funkce, mezi které patří odpínání a přepínání smyček v případech částečného 

střežení, zadávání uživatelských kódů pro ovládání systému, programování instalačních 

parametrů systému, odstavení a resetování poplachů volbu speciálních funkcí, jako je 

například testování, vyvolání paměti dějů. Většinu těchto funkcí zajišťuje jen odborný 

personál.[2]  

Pro komunikaci s uživatelem jsou indikační prvky vybaveny optickou signalizací, 

akustickou signalizací nebo jejich kombinací. Indikační prvky podávají informaci o 

aktuálních stavech ústředny a celého systému. [2] 

 

          Obrázek 4 Bezdrátová klávesnice DSC[26] 
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3.3 Kamerové systémy 

Kamerový systém umožňuje vizuální kontrolu a monitorování střežených prostorů a 

objektů. Základní prvky kamerového systému tvoří kamery, monitory a záznamová 

zařízení.[5] Volba vhodného typu kamery vychází z technických požadavků dle 

konkrétního použití. Kamery mohou být analogové nebo digitální,  černobílé nebo barevné, 

se standardní nebo vysokou rozlišovací schopností, s různým typem napájení a další. 

V současné době jsou nejpoužívanější kamery digitální. Jejich výhodou je možnost 

přenášet digitální signál i na velké vzdálenosti, aniž by došlo ke snížení kvality obrazu. 

Tato vlastnost se využívá zejména u rozsáhlých kamerových systémů, jejichž správa a 

obsluha je soustředěna do jednoho centrálního místa. [3] 

 

 

Obrázek 5 Kamerové systémy v nabídce firmy Delta Plzeň[27] 

3.3.1 Zobrazení  a záznam obrazu 

Záznam z kamer je možné přímo sledovat na CRT nebo LCD monitorech, které jsou 

přímo napojeny na kamery pomocí sítě LAN, telefonní linkou nebo přes internet. Je-li 

potřeba záznam uchovávat, používají se speciální analogové nebo digitální rekordéry, 

případně  softwarově a hardwarově vybavené PC. V praxi je nejčastěji záznam uchovávám 

jen několik dní a po té je přehrán aktuálním záznamem. [3] 
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3.3.2 Význam použití kamerového systému 

Mezi základní výhody kamerového systému patří možnost monitorování odlehlých 

míst. Obzvlášť v době, kdy systém vyhlásí poplach, je možné získat okamžité informace 

z poplachového místa a o případném pachateli pořídit důkazní materiál.  Dále nám systém 

umožňuje monitorování činnosti vlastních pracovníků1 a v případě mimořádné události je 

možné i zpětně analyzovat jejich podezřelé chování eventuálně analyzovat průběh 

napadení. [3] 

3.4 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Elektronická požární signalizace je tvořena souborem technických zařízeních, jejichž 

hlavním cílem je detekovat vzniklý požár a současně s tím okamžitě přivolat oprávněnou 

osobu, případně rovnou hasičský záchranný sbor. Pomocí EPS je možné rychle a 

spolehlivě určit místo požáru. Velmi často má souvislost s použitým přístupovým 

systémem. Zejména v případě použití elektronických zámků, je nutností v případě 

oprávněného poplachu umožnit volný průchod evakuovaným osobám. 

EPS se skládá zejména z ústředny, požárních hlásičů a ochranných prvků. 

3.4.1 Ústředny EPS 

Ústředna EPS je zařízení, které je centrem celé elektronické požární signalizace. 

Shromažďuje a zpracovává informace ze všech požárních hlásičů a podle situace aktivuje 

další prvky předem definovaným způsobem. Mezi další důležitou funkci ústředny EPS 

patří možnost programování, ovládání, diagnostikování a zajištění napájení celého 

systému. Podle způsobu připojení a komunikace jednotlivých komponentů s ústřednou 

dělíme systémy EPS na konveční neadresné, konvenční adresné, analogové a interaktivní. 

[2] 

3.4.2 Požární hlásiče 

Požární hlásiče jsou bezpečnostní prvky, které slouží k vyhlášení poplachu v případě, 

že zaregistrují požár, kouř nebo jiné nebezpečné jevy. Požární hlásiče mohou být 

manuální-tlačítkové, které ovládá osoba, která nebezpečný stav zaregistruje. Nejčastěji 

bývají umístěné v místech se stálou obsluhou nebo v místech pohybu osob. Druhým typem 

                                                 
1 Implementace kamerového a monitorovacího souladu se zákonem 101/2000Sb. Zákon o ochraně osobních 
údajů 
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jsou hlásiče automatické. Tyto bývají umístěné na stropě a v případě, že zaregistrují kouř, 

nárůst teploty nebo plameny, automaticky předají signál ústředně, která poplach vyhlásí. 

Automatické požární hlásiče pracují na různých principech. 

Teplotní hlásiče využívají teplotní požární detektory, které reagují na překročení 

nastavené teploty nebo na rychlé změny teploty 

Ionizační hlásič kouře využívá existenci dvou komor, mezi kterými se sleduje 

napětí. V jedné komoře se nachází folie s malým množství radioaktivního Americia2.Touto 

folií prochází elektrický proud, jehož velikost se změní, vnikne-li do komory kouř. 

Následkem toho dojde ke změně napětí mezi oběmi komorami. Pokud dojde k překročení 

určité hodnoty, je vyhlášen poplach. 

 Bodové optické hlásiče kouře pracují na principu optické vazby mezi pulzující 

Infra IRED diodou a fotodiodou umístěné ve světlonepropustné komoře. Tato komora 

nepropustí žádné světlo, ale kouř ano. Proniklý kouř pak může zeslabit intenzitu 

infrapaprsku. Poplach se spustí tehdy, zaznamená-li fotodioda změnu intenzity dvou po 

sobě jdoucích pulsech. 

 Hlásiče multisenzorové s využitím plynové detekce jsou kombinací optického, 

teplotního a chemického senzoru, jejichž součástí je inteligentní vyhodnocovací 

elektronika. Vzhledem k tomu, že tyto hlásiče reagují na tři různé charakteristiky senzorů, 

je detekce požáru rychlejší a přesnější. 

 Optické hlásiče plamene identifikují plamen podle ultrafialového anebo 

infračerveného záření. Montují se na strop nebo na stěnu, tak aby „viděly“ na místa, kde 

lze vznik požáru předpokládat.  

 Lineární optický hlásič pracují na principu dvou prvků, vysílače infračerveného 

paprsku a přijímače, které jsou umístěny proti sobě tak, aby nebylo možné přerušit paprsek 

nějakým předmětem. Rozšířením kouře dojde k zeslabení intenzity paprsku a tím 

k vyhlášení poplachu. 

 Lineární teplotní kabel je tvořen vlastním teplocitlivým kabelem a vyhodnocovací 

jednotkou. Vodič kabelu je vyroben z pružného odporového a ze speciálního  izolovaného 

                                                 
2 Americium je uměle vyrobený kovový prvek, tzv. transuran, který se v přírodě nevyskytuje.  Používání 
radioaktivního materiálu s sebou nese problémy s jeho skladováním, evidencí a likvidací.  
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materiálu, který při určité teplotě měkne a dochází k porušení izolace a následnému zkratu. 

Vyhodnocovací jednotka dokáže podle velikosti odporu vyhodnotit, ve kterém místě došlo 

k překročení teploty. Velikost odporu závisí na vzdálenosti poškozeného místa od 

vyhodnocovací jednotky. 

 Aspirační požární hlásiče nasávají prostřednictvím sacích dírek a ventilátoru  

vzduch do optické komory, kde se zjišťuje množství rozptýleného světla. Jestliže je 

v nasávaném vzduchu zjištěna přítomnost kouřových částic přesahující nastavenou 

hodnotu, je spuštěn poplach. 

 Hlásiče tlakové pracují na principu změny tlaku vzduchu, která je vyvolána 

změnou teploty. Změna tlaku se sleduje ve snímací trubici, kde dochází v pravidelných 

intervalech k přesně definovanému přetlaku. 

 Požární videodetekce je nejmodernější metodou, která využívá systém 

nepřetržitého snímaní střežené oblasti kamerou. Snímaný obraz se skládá ze 64000 

samostatných analyzovaných bodů. Dojde-li ke ztmavnutí předem definovaného počtu 

bodů, systém na monitoru toto místo zvýrazní a zároveň dojde ke spuštění poplachu. Tato 

metoda je vhodná i v otevřených venkovních prostorech.[2] 

 

Obrázek 6 Požární detektory [28]   
 
 

Aby systém mohl fungovat, potřebuje ke své činnosti ještě další komponenty, které 

zajistí včasnou a srozumitelnou interpretaci poplachové signálu. 

 Požární poplachová zařízení převádějí elektrický poplachový signál z ústředny do 

akustické nebo optické formy. Nejčastěji se setkáváme s různými typy sirén, zvonů, 

tlampačů, interkomů, majáků a kontrolek 
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 Samočinné zařízení požární ochrany zahrnuje nejrůznější typy stabilního 

hasícího zařízení, různé druhy požárních uzávěr, mezi které patří samočinně se zavírající 

požární dveře, rolety, vrata. Do této skupiny samočinných zařízení patří i 

elektromechanické zámky, které umožňují odjištění dveří v případech nutné evakuace, dále 

pak systémy zajišťující odvětrávání kouře, systémy regulující výtahy v objektu a mnoho 

dalších poplachových prvků jejichž cílem je minimalizovat nebezpečí a škody v případě 

hrozícího požáru.[2] 
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4 PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY 
Přístupové systémy jsou elektronické systémy, jejichž hlavní funkcí je zajištění 

ochrany objektů nebo vyhrazených prostor před vstupem neoprávněných osob. Systém 

dokáže řídit i přístupy oprávněných osob k důležitým či utajovaným informacím. Druhou 

neméně důležitou funkcí je monitoring pohybu oprávněných osob po objektu. Systém 

umožňuje vyhledávat a sledovat pohyb osob ve vybraných zónách a kontrolovat jednotlivé  

průchody. Přístupový systém je velmi často součástí EZS, kamerových systémů nebo 

systémů domácích telefonů.[2], [22] Pomocí přístupového systému můžeme mít přehled o 

pohybu osob v jednotlivých střežených oblastech. V případě požáru nebo živelné či jiné 

katastrofy lze snadno stanovit, kolik osob se nachází v ohrožených oblastech. Důležitým 

řídícím faktorem přístupových systémů je přidělení přístupových práv podle stupně 

oprávnění konkrétním osobám a jejich spolehlivá identifikace. 

4.1 Identifikace, verifikace 

Identifikace je proces porovnávání rozmanitých objektů nebo osob na základě  shod 

nebo rozdílů jejich charakteristik s cílem zjistit, zda se jedná nebo nejedná o identické 

objekty nebo osoby. Identifikace člověka je specifickým případem obecné identifikace. 

Člověk může být subjektem i objektem identifikace. 

V procesu  samotného porovnávání rozlišujeme identifikaci a verifikaci. Při čemž při 

identifikaci porovnáváme jeden vzorek s databází vzorků, a pomocí identifikace můžeme 

zjistit o jaký objekt se jedná. Verifikace porovnává jeden vzorek s pouze jedním vzorem a 

potvrzuje či vyvrací identitu pověřovaného objektu. 

V rámci přístupových systémů můžeme člověka identifikovat na  základě tří 

možných způsobů a tím samotnou identifikaci rozdělit na tři  samostatné okruhy. 

Identifikace podle vlastnictví hmotných věcí nebo přidělených nehmotných 

charakteristik.   

Identifikace podle znalostí, které jsou pro jednotlivé osoby individuální a neměl by 

je znát nikdo jiný. 

Identifikace podle biometrických charakteristik, které jsou pro jednotlivé osoby 

jedinečné.[4] 
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4.2 Identifikace podle vlastnictví 

Každý člověk vstupuje do života se jménem, příjmením a rodným číslem. Tyto 

charakteristiky patří mezi nehmotné vlastnictví a je možné je používat k identifikaci. 

Identifikace založená pouze na sdělení  těchto identifikačních údajů je nespolehlivá, lehce 

zneužitelná a z hlediska bezpečnosti naprosto nevyhovující. Důvodem je jejich nehmotná 

existence. Vyšším stupněm jsou osobní doklady, mezi které patří rodný popřípadě křestní 

list, občanský průkaz, pas a obdobné doklady. Rodný  list je základním dokladem, kde je 

zapsáno rodné číslo a další identifikační údaje. Na základě rodného listu jsou vydávány 

ostatní osobní doklady. Osobní doklady patří mezi hmotné charakteristiky a v současné 

době tvoří hlavní osobnostní identifikační prostředek.  

V různých informačních systémech se můžeme setkat s přidělováním dalších 

identifikačních čísel a kódů. Nejčastěji v personálních a přístupových systémech, kdy 

systém vygeneruje a přidělí nové číslo zaměstnance, které je pro zaměstnance jedinečné po 

celou dobu jeho pracovního poměru. 

Pro identifikaci člověka lze využívat i různé technické prostředky, které používají 

kontaktní nebo bezkontaktní  technologie. 

Kontaktní i bezkontaktní prvky přístupových systémů se od sebe liší pouze typem 

použitého identifikačního media a kompatibilní čtečky. Přístupové systémy se skládají 

z níže uvedených komponent: 

• Napáječ systému 

• Řídící jednotka 

• Terminál (čtečka) 

• Identifikační medium 

• Rozhraní pro komunikaci s PC 

• Vyhodnocovací software 

• Adaptér pro zadávání medií 

Kontaktní prvky jsou nejčastěji ve formě čipu ve tvaru klíčenky nebo karty a je nutné 

při průchodu přiložit do vyhrazeného místa čtečky. Čtečka následně zpracuje identifikační 

údaj a vyhodnotí identifikační proces. 
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Bezkontaktní prvky jsou rovněž ve formě čipu nebo karty a pracují na stejném 

principu.  Rozdílem je skutečnost, že není potřeba čip nebo kartu při průchodu přikládat, 

ale stačí se ke čtečce pouze přiblížit. Což umožňuje rychlejší odbavení, ale naopak 

usnadňuje průchod i neoprávněným osobám, které kartu nebo čip někomu odcizí.  

Nejrozšířenějším a největší možnosti využití mají plastové karty, které mohou plnit 

funkci, jak identifikační, tak třeba i platební. Záleží na účelu použití. Tyto plastové karty 

můžeme podle způsobu uchovávání záznamů a jejich následného způsobu zpracování 

rozdělit na několik typů.[4] 

Karty s reliéfním písmem – starší metoda papírových transakcí za použití tzv. 

„žehličky“ 

Karty s magnetickým záznamem – novější metoda peněžních transakcí, která 

umožňovala výběr z bankomatu a později i elektronické placení. Použití karty bylo vázáno 

na znalost identifikačního kódu PIN3 

Čipové karty – současná metoda s využitím mikročipu, do které lze bezpečně uložit 

jakékoliv verifikační údaje, finanční parametry a případná oprávnění klienta.  

Laserové karty – pracují na stejném principu jako kompaktní disky. To znamená, že 

mají velkou paměťovou velikost, ale jednou provedený záznam již nelze smazat, proto je 

vysoká paměťová kapacita nutností.[4], [23] 

Přestože neustále probíhá proces zdokonalování ochranných prvků jsou identifikační 

karty jsou podobně jako osobní doklady terčem podvodníků a padělatelů. 

4.3 Identifikace podle znalostí 

Identifikovat člověka je možné i podle toho, jak dokáží své okolí přesvědčit, že se 

skutečně jedná o tu osobu, za kterou se dotyčný vydává. K tomuto účelu mohou sloužit 

různá hesla, případně znalosti. 

V současné době se můžeme setkat se dvěmi typy hesel, které běžně používáme.  

Hesla statická jsou běžně neměnná a slouží k přihlašování do informačních 

systémů, do bankomatů apod. Nutností je jejich zapamatování. Často se stává, že uživatel 

                                                 
3 PIN je personal identification numer,což v překladu znamená osobní identifikační číslo [6] 
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volí heslo takové, aby bylo pro něj snadno zapamatovatelné a vybírá si čísla, jména ze 

svého okolí. Takové heslo není bezpečné a je snadno odhalitelné. 

Chceme-li si nastavit heslo bezpečné, měli bychom dodržet následující pravidla: 

• Heslo by mělo být tvořeno minimálně 8 různými alfanumerickými  znaky 

• Heslo  by mělo obsahovat  i nějaký speciální znak 

• Heslo nesmí obsahovat žádný údaj z našeho života 

• Heslo je potřeba pravidelně měnit 

• Heslo nikam nepíšeme a ani jej nikomu neříkáme 

V případě, že je žádoucí, aby se v případě potřeby heslo dozvěděla oprávněná osoba, 

je možné  jej bezpečně uložit například do trezoru. 

Hesla dynamická jsou už mnohem bezpečnější. Mění se podle předem stanoveného 

algoritmu a nemohou být znovu použita, čímž se zvyšuje bezpečnost systému. Změna hesla 

může být v závislosti na čase a na místě použití.[4] 

4.4 Biometrická identifikace  

Identifikace, která využívá jedinečných, měřitelných anatomických nebo 

fyziologických charakteristik nebo projevů člověka k jednoznačnému zjištění nebo ověření 

jeho identity, se nazývá biometrická identifikace. 

Pro identifikační účely se používají anatomické a fyziologické nebo behaviorální 

charakteristiky, které jsou pro každého člověka unikátní a většinou časově neměnné. 

Anatomicko-fyziologické biometrické chararakteristiky 

Anatomicko-fyziologické biometrické charakteristiky jsou využívány pro 

identifikaci nebo verifikaci osob na základě poznatků o oční duhovce, oční sítnici, tváři, 

stavbě vnějšího ucha, otiscích prstů, dlaní a chodidel, geometrii prstů a ruky, topografii žil 

na zápěstí, lidském tělesném pachu, obsahu soli v lidském těle, rozměrech a váhách 

lidského těla a skladbě DNA. Tyto charakteristiky jsou unikátní a ve většině případů 

časově stálé. 
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Behaviorální biometrická identifikace 

Behaviorální biometrická identifikace je založena na seriózních poznatcích o lidském 

hlase, pohybu těla, o znalostech a dovednostech psaní. Rozlišuje se psaní souvislého textu, 

podpis osoby a v poslední době i dynamika úhozů na počítačové klávesnici. Tyto 

charakteristiky jsou unikátní ale mohou být časově nestálé.[4], [23] 

Metody identifikace pomocí otisku prstu patří v současné době mezi nejpoužívanější  

formy biometrické identifikace, které lze používat všude tam, kde je žádoucí náhrada 

klasických zámků a klíčů za elektronické zámky. Dokonce i v prašném prostředí, kam 

donedávna nebyly biometrické čtečky doporučovány, je možné speciální  biometrické 

zařízení použít, a to instalací pod omítku. 

Výhodou biometrické identifikace je skutečnost, že identifikační medium nemůžeme 

nikdy zapomenout nebo ztratit, což  mimo jiné  přináší i finanční úsporu na případných 

nákladech za výrobu klíčů, za výměnu zámků, za výrobu identifikačních karet, čipů apod. 
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5 NÁVAZNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Princip přístupových systémů není v současné době jen otázkou řízení přístupu, ale 

nachází uplatnění v řízení i ve zdánlivě nesouvisejících  provozních činnostech organizace. 

5.1 Řízení přístupu 

Základním prvkem přístupových systémů je automatický způsob, který prověřuje  a 

umožňuje vstup oprávněných osob. Při čemž klasické dveřní zámky jsou nahrazeny 

zámkovými terminály a klasické klíče jsou nahrazeny identifikačním mediem, znalostí PIN 

kódu, případně identifikace pomocí některé biometrické charakteristiky. Zámkové 

terminály lze programovat podle potřeb, tak aby byl umožněn vstup a výstup pouze 

oprávněný osobám. Přístupové systémy lze strukturovat do tří skupin, a to podle typu 

závislosti na řídí jednotce: 

Autonomní systémy, které pracují bez obslužného software a jsou zcela nezávislé na 

počítačích či jakékoliv řídící jednotce. Programují se pomocí Master karty.  Využití najdou 

v přístupech, kde je žádoucí náhrada klasických klíčů za elektronický systém. 

Skupinové systémy jsou již vzájemně propojeny prostřednictvím dvoulinky RS485 a 

následně k počítači. Pomocí připojeného počítače lze zadávat přístupová práva a další 

oprávnění. 

Globální (síťové) systémy jsou spojením autonomního a skupinového systému 

s možností připojení do sítě LAN a následné ovládání pomocí intranetu nebo internetu 

Pomocí přístupového systému je možno řídit různé typy turniketů, závor, vrat a 

dveří. V rámci požadavků na zabezpečení objektu je možné využít různé kombinace 

přístupových konfigurací. 

• Vstup s platnou identifikační kartou 

• Vstup po zadání PIN kódu 

• Vstup po ověření biometrického údaje 

• Kombinace PIN + karta 

• Jiné kombinace 

Kvalitní přístupový systém by měl integrovat všechny kontrolované vstupy i přesto, 

že mají odlišné provozní vlastnosti a režimy. K tomu slouží možnost definování různých 
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práv vstupu jednotlivých držitelů identifikačních medií pro každý přístupový bod. Pro 

vybrané přístupové body je možné definovat speciální režimy, jako jsou různá časová 

kritéria,  trvalé otevření, poplachový režim, vstup podmíněný ověřením dvou oprávněných 

osob, apod. Pro konfiguraci přístupu, který nastavuje pouze oprávněná osoba, slouží tzv. 

časový plán. 

 

Obrázek 7 Zobrazení vytvoření modelu přístupu v aplikaci Anet.[7] 
   

Prostorové přístupy jsou definovány výčtem přístupových terminálů, při čemž různé 

profily mohou obsahovat stejné terminály.  Pro řízení přístupu se používá model přístupu, 

který  vznikne při kombinaci jedné časové zóny a více prostorových profilů. Tento způsob 

umožňuje snazší  přidělení přístupových práv jednotlivým osobám nebo skupinám.  Zóny 

mohou být definovány časově nebo prostorově. Vyžaduje-li to charakteristika střeženého 

objektu, je možné požadovat, aby zóny byly překonávány postupně,  v předem nastaveném 

pořadí. Toto opatření umožní vstup do následující zóny pouze přes logicky předcházející 

zónu. Dalším specifickým požadavkem může být systém antipassback, který hlídá 

opakované vstupy do zóny, a to tak, že každý následující vstup do zóny je podmíněn 

předchozím výstupem ze zóny.    
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Obrázek 8 Zobrazení jednotlivých zón, oddělených přístupovými místy v aplikaci Anet [7] 

5.2 Docházkový systém 

Tento systém elektronicky eviduje příchody a odchody osob při vstupu na 

pracoviště.  K identifikaci nejčastěji používají identifikační kartu nebo identifikační čip, 

případně biometrické charakteristiky. Systém velmi často umožňuje evidovat i jiné důvody 

přerušení práce, jako je například přestávka na svačinu, návštěva lékaře apod.  

Vyhodnocené údaje mohou mít návaznost do provozovaného softwaru pro zpracování 

mezd.  Je žádoucí, aby zpracovávaná data byla v reálném čase.  Proto jsou  údaje 

z terminálů ukládána do řídící jednotky a odtud přes komunikační model nezávisle 

přenášená a ukládána do databáze. K údajům v centrále neměl přístup nikdo jiný, než 

oprávněná osoba, která může manipulovat s údaji. Korekce údajů by měla být provedena 

pouze ve výjimečných případech, jakými může být například chybně označen odchod 

z pracoviště. 

Docházkový systém může být používán samostatně pouze pro evidenci docházky, 

ale velmi často se využívají i jeho další možnosti, jako je vytváření plánu směn pro celé 
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skupiny nebo pro jednotlivé zaměstnance a v případě potřeby i pro systém plánování 

pohotovostí.  

Docházkový systém by měl vyhovovat požadavkům dle §96, zákona č. 262/2006, 

zákoníku práce a měl by být v jeho souladu.  

5.3 Zakázkový systém 

Zakázkový systém pracuje v závislosti na docházkovém systému. Jeho předností je 

výkaz odpracované doby s přihlédnutím k povaze vykonané práce, a to i s možností dělení 

takto evidované práce na nákladová střediska.  Systém umožňuje sestavovat časový plán 

zakázky, přidělovat zakázce potřebné personální zdroje a následně kontrolovat a hodnotit 

reálné její plnění. Výstupy systému lze exportovat do software pro zpracování mezd. Tuto 

možnost využívají resorty, kde jsou zaměstnanci odměňováni podle pracovního výkonu.  

5.4 Parkovací systém a správa vozového parku 

Parkovací systém slouží k evidenci vozidel prostřednictvím identifikační karty nebo 

v případě obsluhy ručním zadáním SPZ do aplikace. Systém umožňuje statistické 

zpracování a sledování pohybu vozidel ve střeženém objektu. Evidovaná vozidla, která 

zpravidla bývají firemní, jsou vybavena  bezdotykovou identifikační kartou, která má 

dosah až 10m a tato jim umožňuje automatický vjezd do objektu a případný průjezd 

následnými přístupovými zónami. Vozidla dodavatelů, zaměstnanců nebo návštěv mohou 

do objektu vjet pouze po schválení odpovědnou osobou. Ke speciální identifikační kartě 

určené pro neevidovaná vozidla se dočasně přiřadí SPZ vozidla a po té je mu umožněn 

vjezd. Tímto je umožněn přehled o pohybu vozidel ve střeženém objektu. 

Správa vozového parku umožňuje on-line monitoring vozidel s následnou evidencí 

knihy jízd. Dle požadavků je možné sledovat spotřebu PHM, otáčky motoru, zatížení 

náprav, teploty motoru, apod. Systém umožňuje hlídat termíny výměny provozních 

kapalin, přezutí pneumatik, výměnu brzdového obložení a další typy údržby. Vozidla 

vybavená zabezpečovacím zařízením mohou být napojena na operační středisko 

bezpečnostní agentury nebo na majitele vozidla. Komplexní zabezpečení vozidla zahrnuje 

ochranu nákladového prostoru, přivolání pomoci v případě nebezpeční a ochranu proti 

odcizení. Pomocí systému GPS  je lokalizována poloha vozidla, která usnadní navigaci 

policie nebo rychlé záchranné pomoci. Zabezpečovací systém je ve vozidle nainstalován 
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skrytě. V případě aktivování alarmu, prostřednictvím náklonového, prostorového nebo 

nárazového čidla, systém informuje operační středisko, případně majitele.  V případě 

odcizení je možné pomocí sytému STOP-RIDE vozidlo bezpečně zastavit. [8] 

5.5 Systém evidence návštěv 

Systém evidence návštěv umožňuje sledovat nezaevidované osoby vstupující do 

střeženého objektu. Vstup do objektu schvaluje oprávněná osoba, která ručně případně 

pomocí speciální čtečky do systému zadá data o návštěvníkovi a dočasně ho přiřadí 

k identifikační kartě a modelu přístupu určené pro návštěvy. Tímto je zajištěn přehled o 

pohybu osob v objektu.  

5.6 Systém zabezpečení tisku a kopírování 

 Tento systém umožňuje evidenci síťového tisku a kopírování. Elektronické zámky  

tiskových zařízení jsou připojeny do lokální sítě, ale i do sítě WAN, čímž lze zajistit 

správu i vzdálených zařízení.[10] Principem zabezpečeného tisku je uložení tiskové úlohy 

na server, kde čeká na autorizaci. Autorizace uživatele probíhá prostřednictvím 

připojeného terminálu k tiskárně případně kopírce, a to pomocí identifikační karty  nebo 

znalostí PIN kódu. Informace o každé tiskové či kopírovací úloze jsou ukládány do 

databáze a lze je v případě potřeby vyhodnocovat. Lze přesně určit náklady pro jednotlivé 

uživatele, střediska i pro celou organizaci. Je možné sledovat využití jednotlivých 

tiskových zařízení. Hlavním cílem je snižovaní nákladů na tisk a kopírování.[9] 

5.7 Stravovací systém 

Stravovací systém je aplikován v podnikových nebo jiných jídelnách, kde nahrazuje 

klasické „stravenky“. Systém umožňuje evidovat informace o jednotlivých strávnících a 

v závislosti na odpracované době provádět výpočet skutečných nároků na dotaci stravného. 

Zaměstnanec má možnost si objednat jídlo podle jídelníčku, a to prostřednictvím 

objednávkového snímače karet nebo přímo v internetové aplikaci, do které má možnost se 

přihlásit i ze vzdálených míst. K přihlášení musí znát přihlašovací údaje. Výdej jídel je 

možný přímo v podnikové jídelně vybavené stravovacím terminálem nebo v jakékoliv 

restauraci či bufetu,  která akceptuje identifikační kartu. Vyúčtování se provádí většinou 



Anna Makarová: Řízení přístupu v prostředí malé firmy 
 

2011/2012  29  

měsíčně, kdy je vyčíslen podklad ke srážce ze mzdy. Jinou možností je tzv. kreditový 

způsob,  kdy je potřeba doplnit na kartu požadovanou sumu peněz. 

5.8 Propojení systémů 

Jednotlivé aplikace identifikačního systému, jako jsou docházka, přístupy, stravování 

a další návazné systémy využívají jedno společné identifikační medium. Data o uživatelích  

vzájemně sdílení nebo si je předávají. Systém může mít jednu nebo několik vazeb na 

ostatní systémy. Tyto systémy mohou být informační a technické. Mezi provázané 

informační systémy patří import z personalistiky, export z docházky do mezd, export hodin 

ze zakázek do ekonomického systému. Mezi provázané technické systémy patří kamerový 

systém, systém EZS a systém EPS.  

Na základě exportovaných dat z docházky probíhá výpočet nároku na dotaci 

stravného podle definovaných pravidel v souladu se zákonem. 

V rámci nasazení systému jsou data plněna ručně případně je lze importovat 

z personalistiky s využitím SQL tabulek anebo textových souborů. 

Z docházky a ze zakázek lze data exportovat do mzdového systému, kde budou 

podkladem ke zpracování mezd.  Dále je možné data ze zakázek exportovat do 

ekonomického systému, kde lze evidovat náklady na pracovní sílu na jednotlivé zakázky. 

Z kamerového systému je možné zajistit snímky jednotlivých osob, snímky zaplnění 

jídelny, snímky pohybu vozidel po areálu a využít je v identifikačním systému. 

Přístupový systém má  vazbu na provozovaný elektronický zabezpečovací systém, 

kdy lze prostřednictví identifikačního media nebo znalostí kódu střežený objekt uvést do 

fáze zastřežení nebo naopak odstřežení. 

Přístupový systém má vazbu i na elektronický požární systém, kdy jsou v případě 

poplachu uvolněné dveře, turnikety apod. tak, aby byla možná snadná evakuace osob. 
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6 NÁVRH TYPOVÉHO ŘEŠENÍ 
Požadavky jednotlivých firem na řešení přístupových systémů se stejně jako 

požadavky na jakýkoliv jiný informační systém liší nejen velikostí organizace, ale i 

charakteristikou prostředí. Při čemž velkou roli při zadávání požadavků na zhotovitele 

hraje i finanční náročnost.  V tomto návrhu se pokusím vybrat nejvýhodnější varianty pro 

implementaci systému do malé firmy.   

6.1 Analýza trhu v České republice 

Z pohledu malých firem je v současné době  zaznamenán zvýšený zájem o 

implementaci přístupových systémů. V rozhodovacích procesech hraje hlavní roli zejména 

bezpečnost a finanční náročnost. Z dostupných přístupových systémů jsou nejvíce 

požadovány systémy používající moderní prostředky identifikace, a to zejména terminály 

s kontaktními a bezkontaktními kartami nebo čipy případně terminály snímající 

biometrické údaje. Trh je v současné době přesycen nabídkou různých přístupových 

systémů, proto vybrat vhodný systém pro malou firmu, tak aby splňoval požadavky, může 

být velkým oříškem. 

Prvním krokem je stanovení charakteristiky malé firmy a její požadavky na systém.  

6.2 Charakteristika firmy 

Malá firma, popsána v první kapitole Prostředí malé firmy, uvažující o implementaci 

přístupového a docházkové systému, zaměstnává 42 zaměstnanců, z nichž většina pracuje 

ve výrobě. Hlavní činností je zpracování dřeva a zakázková dřevovýroba. Firma sídlí na 

okraji města a od nejbližších možných stravovacích zařízení je vzdálena 1 km. Výrobní 

provoz je zajištěn v pracovní dny od 6.00 – 14.30 hod. Administrativní provoz a obchod je 

zajištěn v pracovní dny od 8.00 – 16.30 hod. 

 Pro instalaci přístupového systému jsou v objektu vytipovány tyto budovy: 

Administrativní budova, Výrobní hala 1, Výrobní hala 2, Expediční hala, Sušárna 1, 

Sušárna 2 a vila majitele. Pro instalaci docházkové systému je v objektu vytipován vstupní 

prostor do areálu a část administrativní budovy, kde mohou zaměstnanci trávit svou 

svačinovou přestávku. 
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Provozovaný informační systém POHODA a VEMA má firma  zájem zachovat. Při 

výběru přístupového a docházkového systému je nutné toto přání respektovat. 

V případě úspěšného výběru dodavatelské firmy by zadavatel do budoucna uvítal i 

možnost řízení stravování  formou výdejního automatu s chlazenými potravinami, 

vybaveným výdejním přístupovým terminálem. Čímž by zajistil svým zaměstnancům 

v době svačinové přestávky možnost občerstvení a zároveň evidenci a snazší účtování 

skutečně spotřebovaných dotovaných obědů.  

6.3 Požadavky na  systém 

Prioritní požadavky: 

• Kontrola vstupu a výstupu osob a vozidel 

• Omezení pohybu osob v prostorách areálu 

• Omezení pohybu osob v prostorách budov 

• Náhrada klíčového systému za elektronický, případně biometrický 

• Evidence docházky zaměstnanců 

Další doplňující požadavky 

• Možnost elektronické úhrady za stravování 

• Kontrola řízení tisku 

• Ochrana majetku (možnost návaznosti na provozovaný EZS, EPS, CCTV) 

Systém by měl být jednotný a možností případného propojení na stávající 

ekonomický a mzdový systém. Z tohoto důvodu bude i implementace systému časově 

náročnější. 

Z pohledu financování se nabízí několik možností, a to zakoupení celého systému 

včetně HW a SW, outsourcing celého systému nebo zakoupení HW vybavení a pronájem 

SW. Vzhledem k tomu, že uvažujeme prosperující firmu, jejíž prioritou je bezpečnost a 

funkčnost, je zakoupení celého systému pro firmu reálné řešení. 

Druhým krokem je výběr dodavatelských firem, které jsou schopny dodat systém 

splňující uvedené požadavky. 
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Tabulka 1 Přehled dodavatelských firem 
Firma EZS EPS CCTV Přístupový s. Docházkový s. Stravování Tisk
KOMPET x x x x x x
GACC, spol. s r.o. x x
Z-WARE x x x x
TETRONIK, v.d. x x x x
IVAR a.s. x x
AVARIS, s.r.o. x x
EFG CZ spol. s r.o. x x x x x x
AREMIC s.r.o. x x x x x
DUHA SYSTÉM,  s.r.o. x x x x
HOLDING CONET s.r.o. x x x
ID-KARTA s.r.o. x x x x
IRE-SOFT s.r.o. x x x
JABLOTRON ALARMS a.s. x x x x x
GRANUS s.r.o. x x x

                   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Přesto, že se jedná o zdánlivě související procesy, které by se daly teoreticky 

provozovat jednou firmou, bylo zjištěno, že ideální firma, která by poskytovala komplexní 

systém, který by dokázal uspokojit všechny požadavky, na našem trhu není.  

Z šetření vyplývá, že přístupový a docházkový systém nabízejí téměř všechny 

vybrané firmy.  

Nyní je nutné upřesnit si priority požadavků na systém. Jelikož máme zájem o 

funkční docházkový systém včetně návazného řízení přístupu, ostatní systémy zatím 

nebudeme uvažovat.  Na základě šetření bylo vybráno 9 firem, které vyhověly 

požadavkům na přístupový a docházkový systém.  

6.4 Charakteristika potencionálních dodavatelů  

Firma KOMPET působí na trhu od roku 1994. Intenzivně spolupracuje se 

zahraničními firmami, odkud čerpá nejnovější technologie. Firma se propaguje svou 

schopností poskytnout zákazníkovi služby systémové integrace. 

Přístupový systém:  

Firma dodává přístupový systém ASEP/Guard, který  může fungovat nejen 

autonomně, ale především koncepčně v rámci systému ASEP. Přístupový systém 

ASEP/Guard  je možné provozovat jak v síťové verzi využívající sdílený databázový SQL 
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server, tak i jako lokální verzi, kdy jsou data ukládána na lokálním disku řídící stanice. 

Předností lokální verze je její jednoduchost  a nižší cena. 

Docházkový systém: 

Docházkový systém ASEP/Time je základním modulem identifikačního systému 

ASEP a stejně jako přístupový systém ASEP/Gard ho lze provozovat, jak v síťové, tak  v 

lokální verzi. Identifikačním mediem jsou čipy Dallas nebo bezkontaktní karty.  

Jednodušší a levnější řešení umožňuje doplnění docházkového systému ASEP/Time 

o modul pro konfigurace přístupů osob do objektů. V tomto případě docházkový terminál 

kromě své funkce dokáže řídit přístupové mechanismy v souladu s konfigurací povolených 

vstupů konkrétních osob v nastavených časových intervalech.[12] 

 

Tabulka 2 Specifikace firmy KOMPET 

Slučitelnost DS a PS systémů ano   

(společná dtb) neuvádí 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA SAP R/3, FLUX, P97, RTS a další 

Exporty ano - dle požadavků 

Počet uživatelů do 50 do 50 uživatelů 

Podporované metody identifikace   

kontakt, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) po celé ČR, dle podmínek servisní smlouvy 

Reference (počet) 

úřady, školy, podniky: Agrozet ČB, 
Jihočeská univerzita, Krajský úřad Jihočeský 
kraj 

Záruka 24 měsíců 

původ HW vlastní výroba  

Cena PS terminál od 5.500,- Kč 

Cena DS terminál od 10.000,-15.000 Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování  
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Firma GACC, spol. s r.o. sídlící v Tišnově vyvíjí přístupové, docházkové a pokladní 

systémy na našem trhu 15 let.  

Přístupový systém: 

Firma nabízí dva typy řešení přístupového systému. Jednak individuální řešení na 

míru navržené dle požadavků zákazníka nebo hotové řešení pod názvem EasyKEY, které 

tvoří sada pro jeden přístup. Sada EasyKEY Pro obsahuje 1 externí snímač a  1 síťovou 

řídicí jednotku včetně příslušenství a software. Řídící jednotka obsahuje modul pro síťové 

připojení, které komunikuje s vybraným počítačem. Nainstalovaný SW Job Abacus Pro 

umožňuje sledovat průchody a přidělovat práva až 2000 uživatelům pomocí časových 

okem. Firma nabízí i jednodušší balíčky vhodné do domácností nebo do velmi malých 

firem. 

Docházkový systém: 

Stejně jako přístupový systém, tak i docházkový systém nabízí firma formou 

individuálního řešení na míru nebo hotového řešení formou balíčku pod názvem 

EasyDOORIS. Síťový bezkontaktní docházkový systém EasyDOORIS je dodáván včetně 

terminálu, identifikačních medií a programu pro vyhodnocování docházky Job Abacus. 

Terminál disponuje ethernetovým portem, který umožňuje připojení do počítačové 

sítě.[13] 

 

Tabulka 3 Specifikace firmy GACC, spol. s r.o. 

Slučitelnost DS a PS systémů ano 

(společná dtb) ano 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA VEMA - ano 

Exporty xls 

Počet uživatelů do 50 do 30 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) vzdálená správa 

Reference (počet) 
úřady, školy, podniky: KINET s.r.o. Dvůr 
Králové, MÚ Kuřim, SZŠaS Chrudim 

Záruka 24 měsíců 

původ HW vlastní výroba  
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Cena PS 8900,- Kč/ sada včetně SW 

Cena DS 15590,- Kč/ sada včetně SW 

Cena HW   

Cena SW   

instalace 500,- Kč/ hod 

související náklady 10Kč/km 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Firma Ing. Vladimír Zavřel Z-WARE vznikla v roce 1992 a zabývá se výrobou a 

instalací identifikačních systémů. Veškerý HW i SW je produktem firmy. Jednotlivé 

moduly jsou stavebnicové, jejichž výhodou je možnost postupného rozšiřování. 

Přístupový systém: 

Pro identifikaci používá bezkontaktní karty a klíčenky, kontaktní karty 

s magnetickým nebo čárkovým kódem, kontaktní Dallas čipy a biometrické otisky prstů. 

K omezení vstupu nabízí instalaci terminálu a elektromagnetického zámku pro 

otvíraní dveří, dále pak možnost instalace terminálových turniketů a závor. 

Docházkový systém: 

Identifikace pracovníků je automatizovaná a provádí se pomocí bezkontaktní karty a 

klíčenky, kontaktní karty s magnetickým nebo čárkovým kódem, kontaktní Dallas čipem 

nebo biometrickým otiskem prstů. 

Součástí docházkového sytému je program Docházka M.S.O. Windows. DS lze 

provozovat on-line, kdy je každý průchod terminálem zaznamenán v reálném čase, off-

line, kdy přenos dat probíhá pouze po dobu připojení, např. modemu, on-line Ethernet a 

on-line WIFI, kdy terminál komunikuje s PC přes protokol TCP/IP, při čemž každý 

terminál má svou IP adresu. [14] 

 

Tabulka 4 Specifikace firmy Z-WARE 

Slučitelnost DS a PS systémů ano 

(společná dtb) ano 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA převodní můstek ( 1000,- Kč ) 

Exporty export dat do formátu pdf, dos, xls, xlm, opt 
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Počet uživatelů do 50 neuvádí 

Podporované metody identifikace kontaktní, bezkontaktní 

kontaktní, bezkontaktní, biometrické biometrické - nedoporučují 

Servis - (podmínky) vzdálená správa, servisní smlouva 

Reference (počet) 
700 klientů; školy, úřady a podniky: MÚ 
Hulín, SPŠ Jihlava, Tatramléko Hlinsko 

Záruka 24 měsíců 

původ HW vlastní výroba  

Cena PS terminál od 7.000,- Kč 

Cena DS terminál od 13.000,- Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Firma TETRONIC, v.d.  je českou firmou působící na našem trhu od roku 1990, 

která se  zabývá vývojem a výrobou především přístupových a docházkových systémů. 

Všechny produkované výrobky jsou certifikované EZU. 

Přístupový systém: 

Firma dodává na trh PS  FLEXIS®, který je stavebnicového typu a lze jej libovolně 

rozšiřovat. Systém umožňuje kontrolu přístupu na všech úrovních. Od autonomního 

otvírání dveří, kdy nahrazuje klasické svazky klíčů identifikačním médiem, až po síťové 

přístupové systémy s centrální evidencí dat. 

Docházkový systém: 

Firma dodává DS FLEXI TM, který je rovněž stavebnicového typu. Ve spojení 

s uživatelským SW tvoří kompaktní  celek. Vzhledem k tomu, že je schopen ovládat 

elektromagnetické vstupní a výstupní zábrany, lze jej považovat i za systém přístupový. 

K identifikaci používá kontaktní a bezkontaktní systémy. [15] 

 

Tabulka 5 Specifikace firmy TETRONIC, v.d. 

Slučitelnost DS a PS systémů ano 

(společná dtb) neuvádí 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA ano  
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Exporty ano - dle požadavků 

Počet uživatelů do 50 neuvádí 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) po celé ČR, dle podmínek servisní smlouvy 

Reference (počet) 
úřady, školy, podniky: Nowako ČR s.r.o., MÚ 
Chomutov, Gymnázium Přerov 

Záruka 
24  - 36 měsíců dle podmínek servisní 
smlouvy 

původ HW vlastní výroba  

Cena PS terminál od 7.000,- Kč 

Cena DS terminál od 12.000,- Kč 

Cena HW Neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Firma IVAR a.s. působí na  našem trhu od roku 1990 a její cílem je poskytovat 

komplexní služby v oblasti informačních technologiích. Na náš trh dodává přístupové a 

docházkové systémy od italského výrobce TMC, jehož je výhradním distributorem. 

 Přístupový systém: 

Přístupový systém je stavebnicového typu, lze jej průběžně doplňovat o HW a SW 

doplňky. Nadstavbové funkce systému umožňují dozor v reálném čase v případě 

poplachových čí havarijních stavů. Pro plnou funkci přístupového systému je potřeba 

používat modul MONITOR, který je jakýmsi komunikačním můstkem, dále pak modul pro 

správu a definici přístupových práv VIKING a vyhodnocovací modul ATTAX. Jako celek 

má tento systém většinu vlastností docházkového systému. 

Docházkový systém: 

V nabídce firmy jsou velké systémy evidence docházky, ale i malé docházkové 

systémy vhodné do firem zaměstnávající méně než 200 pracovníků. Tyto malé systémy 

jsou vybaveny jednoduchými identifikačnímu terminály, které mohou pracovat autonomně, 

jako systém sbírající data bez nutnosti nepřetržitého připojení k master PC nebo s on-line 
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připojením po síti. Systém je plně slučitelný s řadou doplňkových modulů. Stejně jako u 

přístupového systému se jedná o stavebnicový typ. [16] 

 
Tabulka 6 Specifikace firmy IVAR a.s. 

Slučitelnost DS a PS systémů ano 

(společná dtb) ano 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA ano 

Exporty ano  

Počet uživatelů do 50 do 200 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní, biometrické 

Servis - (podmínky) vzdálená správa 

Reference (počet) 

úřady, podniky: CHEMAPOL GROUP 
a.s.Praha, ČSÚ Ostrava, Fakultní nemocnice 
Brno 

Záruka 24 měsíců 

původ HW italská výroba 

Cena PS možnost návazného modulu k DS 3200,- Kč 

Cena DS síťová sestava 20500,- Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW 9500,- Kč 

instalace 
instalace terminálu 4600,- Kč; instalace SW 
a školení 5500,- Kč 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Firma DUHA system spol. s r.o.  se od roku 1993 zabývá vývojem vlastního 

software a výrobou zařízení pro sběr dat, jejichž využití nalézá právě v přístupových, 

docházkových a stravovacích systémech. Všechny systémy dodává na klíč. V České 

republice je oficiálním partnerem švýcarské firmy LEGIS Identsystems Ltd. 

Přístupový a docházkový systém: 

 Firma dodává identifikační systém pod názvem Evidence 2000, jehož součástí je 

jak přístupový systém, docházkový systém, tak i stravovací systém, sledování vozidel, 

řízení tisku apod. firma si zakládá na komplexnosti, proto je jejím cílem nabídnout jeden 

program a s jednotným ovládáním od jednoho výrobce. [17] 
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Tabulka 7 Specifikace firmy DUHA systém spol. s.r.o. 

Slučitelnost DS a PS systémů Ano  

(společná dtb) Ano 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA VEMA - ano, POHODA - ne 

Exporty ano - dle požadavků 

Počet uživatelů do 50 neuvádí 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) vzdálená správa 

Reference (počet) OKD, ČTÚ, SUBTERRA (jiné neuvádí) 

Záruka 24 měsíců 

původ HW vlastní výroba + švýcarský dodavatel 

Cena PS terminál od 8.000,- Kč 

Cena DS terminál od 16.000,- Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost ID KARTA s.r.o. poskytuje komplexní služby ve všech oblastech 

informačních technologií od roku 1993. Veškeré aplikace a komponenty vlastními 

prostředky vyvíjí, vyrábí, instaluje a servisuje po celém území  ČR a na Slovensku.  

Docházkový systém: 

Firma nabízí docházkový systém ID WARE, který slouží k evidenci a následnému 

automatickému zpracování odpracované doby s využitím všech dostupných typů medií. 

Systém nabízí sledování termínů platnosti průkazů lékařských prohlídek, školení apod. 

Přístupový systém: 

Přístupový systém je určen k zamezení přístupu nepovolaných osob a monitorovaní 

pohybu osob. Firma nabízí jak autonomní, skupinové a síťové typy systémů. [18] 

 



Anna Makarová: Řízení přístupu v prostředí malé firmy 
 

2011/2012  40  

Tabulka 8 Specifikace firmy ID KARTA s.r.o. 

Slučitelnost DS a PS systémů Ano  

(společná dtb) neuvádí 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA SAP, Hellios 

Exporty ano - dle požadavků 

Počet uživatelů do 50 do 150 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) help-desk, hot-line, 1x ročně školení 

Reference (počet) 
Nemocnice Opava, OSSZ Opava, třinecké 
železárny, a.s. 

Záruka 24 měsíců 

původ HW vlastní výroba  

Cena PS terminál od 9.000,- Kč 

Cena DS terminál od 17.000,- Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Firma Granus, s.r.o. působí do roku 2008 jako výhradní obchodní a servisní 

zástupce firmy Apis. Společnost se zaměřuje zejména na biometrické systémy. 

Docházkový systém: 

Firma dodává na trh docházkový systém VISITOR, který podporuje použití 

bezdotykových čteček RFID a především biometrické čtečky otisků prstů a biometrické 

čtečky řady HandKey snímající geometrii ruky. 

Přístupový systém: 

Přístupový systém PATROL je vstupní branou pro docházkový sytém a stejně tak 

využívá bezdotykové i biometrické čtečky. Jedná se o jednoduchý systém, který lze 

ovládat z centrálního počítače pomocí vzdáleného modemového propojení. [19] 

 
Tabulka 9 Specifikace firmy GRANUS s.r.o. 

Slučitelnost DS a PS systémů Ano  

(společná dtb) Ano 
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Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA neuvádí 

Exporty neuvádí 

Počet uživatelů do 50 neuvádí 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické kontaktní, bezkontaktní 

Servis - (podmínky) vzdálená správa 

Reference (počet) 
úřady, banky, firmy: Ministerstvo dopravy, 
Praha ČR, Česká spořitelna ČR, ČEZ, a.s. 

Záruka 24 měsíců 

původ HW výhradní prodejce firmy APIS 

Cena PS terminál od 11.000,- Kč 

Cena DS terminál od 13.000,- Kč 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Firma EFG CZ, spol. s r.o. vznikla v roce 1991, kdy poskytovala pouze montáž 

zabezpečovacího zařízení. V současné době dodává řešení komplexních technologických 

celků na klíč. Prostřednictvím vlastních prostředků vyvíjí a vyrábí vlastní softwarové 

aplikace a komponenty. Identifikační systém dodává pod názvem AKTION. 

Přístupový systém: 

Přístupový systém dodává v sadě, která je určena pro jedny oboustranně nebo dvoje 

jednostranně kontrolované dveře. Základní sestava obsahuje i záložní zdroj. Dodávaný 

software je vhodný až pro 100 zaměstnanců. Zvýšením počtu dveřních sad lze 

stavebnicově rozšiřovat celý systém. 

Docházkový systém: 

Firma dodává bezkontaktní kartový nebo biometrický docházkový set pro 25 až 100 

zaměstnanců, který obsahuje všechny potřebné komponenty. Rozšíření systémů je možné  

dle požadavků zákazníka. [20] 
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Tabulka 10 Specifikace firmy EFG CZ, spol. s r.o. 

Slučitelnost DS a PS systémů Ano  

(společná dtb) Ano 

Návaznost na stávající IS POHODA, VEMA 
LOTUS NOTES, SAP, PERSIMS, Helios, 
VEMA 

Exporty neuvádí 

Počet uživatelů do 50 DS 25 - 200; PS do 100 

Podporované metody identifikace   

kontaktní, bezkontaktní, biometrické bezkontaktní, biometrické 

Servis - (podmínky) 
osobní zásah po celé ČR a SR, servisní 
smlouva 

Reference (počet) 
Slovnaft a.s., TPC s.r.o., Úřad pro civilní 
letectví, TESCOMA s.r.o. 

Záruka 24 - 60 měsíců 

původ HW vlastní výroba  

Cena PS neuvádí 

Cena DS  9.900,- Kč za sestavu 

Cena HW neuvádí 

Cena SW neuvádí 

instalace neuvádí 

související náklady neuvádí 

       Zdroj: vlastní zpracování 

6.5 Výběr kritérií a stanovení vah 

Nabídky vybraných firem byly porovnány a vyhodnoceny prostřednictvím  

multikriteriální analýzy. Hodnocená kritérii byla stanovena tato:  cena přístupového 

systému, cena docházkového systému, návaznost na stávající informační systém, exporty 

dat, servis, záruka, reference, původ HW a SW vybavení. Vzhledem k tomu, že některé 

firmy styčné údaje na svých internetových stránkách neuvádějí, bylo nutné každou firmu 

oslovit a o chybějící údaje je požádat. Přesto však u některých firem nejsou informace 

k dispozici, což  má vliv na objektivní hodnocení. 

Výpočet vah jednotlivých kritérií byl proveden pomocí metody Fullerova 

trojúhelníku. Tato metoda spočívá ve vzájemném porovnání všech kriterií za použití 

trojúhelníkového schématu, ve kterém se jednotlivé dvojice kritérií vyskytují pouze 

jednou. [11] 
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Cena přístupového systému (A), cena docházkového systému (B): 

Cena je jedním z nejdůležitějším kritériem při rozhodování. S rostoucí cenou produktu, 

roste její význam pro zákazníka. 

Návaznost na existující informační systém (C): 

Návaznost na stávající IS je pro mnohé firmy  také velmi důležitým kritériem. Záměrem je 

zamezit vznik duplicitních dat, ideálním stavem je využívání pouze jedné databáze. Toto je 

reálné pouze v případě, že PS a DS tvoří samostatnou část již existující IS nebo dokáže 

data používat. 

Propojitelnost DS a PS (D): 

Vzájemná propojitelnost docházkové a přístupového systému může být pro některé 

zadavatele velmi důležitá. Zejména pro menší firmy, které hledají levnější varianty. Často 

se rozhodnou pouze pro implementaci docházkové systému a přístupy řídí pouze 

nadstavbovým modulem, který lze provozovat na DS. 

Servis (E): 

Servisní služby bývají často také důležitým hlediskem při výběru vhodného dodavatele. 

Upřednostňovány jsou varianty s uzavřenou servisní smlouvou, ve které mají garantovány 

upgrady, vzdálenou pomoc, ale i servisní zásahy technikem v případě potřeby. 

Záruka (F): 

Standardně je poskytována záruka na dodávku systému 24 měsíců. Firmy poskytující 

záruky delší mají větší bonitu. 

Reference (G): 

Reference jsou jedním z nejdůležitějším kritériem při rozhodování. Zejména, může-li 

dodavatel doložit spokojené zákazníky z okolí zadavatele, případně dostatečné zkušenosti 

u firem podobného charakteru. 

Původ hardwarového a softwarového vybavení (H): 

U původu záleží na preferencích zadavatele, zda dává přednost vlastnímu vývoji a vlastní 

výrobě komponent dodavatelem. Nebo zda raději upřednostní zahraniční nebo i tuzemskou 

výrobu jiného výrobce. Toto hardwarové a softwarové vybavení může mít špičkovou 

kvalitu, ale velmi často se jedná o univerzální produkt. Naopak dodavatelské firmy, které si 

svůj hardware i software sami vyvíjí a vyrábí mohou lépe reagovat na požadavky 

zadavatele, ale s menšími počtem implementovaný systémů stejného typu. 
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Tabulka 11 Fullerův trojúhelník 
 

A A A A A A A 

B C D E F G H 

 B B B B B B 

 C D E F G H 

  C C C C C 

  D E F G H 

   D D D D 

   E F G H 

    E E E 

    F G H 

     F F 

     G H 

      G 

      H 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Z uvedené tabulky zjistíme váhu jednotlivých kritérií. 

A – 3; B – 4; C – 6; D – 3; E – 3; F – 2; G – 6; H – 1 

Návaznost na provozovaný informační systém a reference spokojených zákazníků 

patří mezi nejdůležitější kriteria. Ihned po té následuje cena za docházkový systém. 

Naopak původ hardwarového a softwarového vybavení je vzhledem k ostatním kriteriím 

považován za nejméně důležitý. 

 

Tabulka 12 Odpovídající váhy jednotlivých kritérií 

Kritéria n vi´ 
Cena PS 3 0,107142857 

Cena DS 4 0,142857143 

Návaznost na IS 6 0,214285714 

Propojitelnost DS a PS 3 0,107142857 

Servis 3 0,107142857 

Záruku 2 0,071428571 

Reference 6 0,214285714 

Původ 1 0,035714286 

∑ 28 1 

       Zdroj: vlastní výpočet 
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6.6 Hodnocení firem podle zvolených kritérií 

Cílem vyhodnocování nabídek jednotlivých firem je najít takovou, která nejlépe 

bude vyhovovat zadaným požadavkům. Porovnání firem podle jednotlivých kriterií bylo 

provedeno bodovým ohodnocením na stupnici od 1 do 9, při čemž u kriterií s možnostmi 

splňuje/nesplňuje poměrnou hodnotou vůči počtu posuzovaných firem.  

 

Tabulka 13 Vyhodnocení firem podle kritérií 

Kritéria 
Cena 
DS   

Cena 
PS   

Návaznost 
na IS 

Slučitelnost 
DS a PS   

firma   0,107   0,143   0,214   0,107 

KOMPET 8 0,856 9 1,287 4,5 0,963 8 0,856 

GACC 5 0,535 4 0,572 4,5 0,963 8 0,856 

Z-WARE 6 0,642 7,5 1,073 4,5 0,963 8 0,856 

TETRONIC 7 0,749 7,5 1,073 4,5 0,963 8 0,856 

IVAR 1 0,107 2 0,286 4,5 0,963 8 0,856 

DUHASYS 3 0,321 6 0,858 4,5 0,963 8 0,856 

ID KARTA 2 0,214 3 0,429 4,5 0,963 8 0,856 

GRANUS 4 0,428 1 0,143 0 0 8 0,856 

EFG CZ 9 0,963 5 0,715 4,5 0,963 8 0,856 

 

Kritéria Servis Záruka   Reference Původ   Celkem Pořadí 

firma   0,107   0,071   0,214   0,036     

KOMPET 4,5 0,482 3 0,213 2 0,428 5,5 0,198 5,2825 4 

GACC 3,5 0,375 3 0,213 3 0,642 5,5 0,198 4,3535 6 

Z-WARE 5,5 0,589 3 0,213 4 0,856 5,5 0,198 5,389 3 

TETRONIC 5,5 0,589 7 0,497 7 1,498 5,5 0,198 6,422 2 

IVAR 3 0,321 3 0,213 8 1,712 1 0,036 4,494 5 

DUHASYS 3 0,321 3 0,213 1 0,214 1 0,036 3,782 8 

ID KARTA 3,5 0,375 3 0,213 5 1,07 5,5 0,198 4,3175 7 

GRANUS 3 0,321 3 0,213 6 1,284 1 0,036 3,281 9 

EFG CZ 6,5 0,696 8 0,568 9 1,926 5,5 0,198 6,8845 1 

                    Zdroj: vlastní výpočet 
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6.6.1 Vyhodnocení výsledků analýzy firem 

Z údajů uvedených v tabulce č. 13 bylo zjištěno, že nejlépe hodnocenou firmou je 

EFG CZ. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména dobrým hodnocením v kritériích 

s vysokými hodnotami vah, mezi které patří návaznost docházkového a přístupového 

systému do již provozovaného informační systému, ověřitelné reference a odpovídající 

cena. Na druhém a třetím místě jsou jen minimální rozdíly v hodnocení a nabídky firem 

TETRONIC, KOMPET a Z-WARE můžeme považovat za konkurenční. Za nejméně 

zajímavou považuji nabídku firmy GRANUS, která neuvádí žádné možnosti návaznosti na 

informační systém a dále pak nabídku firmy DUHASYS, která přestože splňuje základní 

požadavek návaznost na provozovaný informační systém,  neuvádí žádné konkrétní 

reference a  její cenová nabídka patří mezi ty dražší.  

Pro návrh typového řešení jsem si tedy vybrala nabídku firmy EFG CZ. 

6.7 Návrh řešení – rozmístění a obsluha prvků přístupového systému 

Do areálu firmy, kde je již provozovaný elektronický zabezpečovací systém a 

elektronická požární signalizace, bude nyní navržen přístupový a docházkový systém. 

Kromě instalace terminálů bude zprovozněna přístupová vrátnice v prostorách domku 

umístěného u vstupní brány. Domek byl postaven podle původních záměrů firmy, ale 

v současné době není využíván. V mém návrhu bude tato budova využita nejen jako 

přístupová vrátnice, ale zároveň zde bude umístěna i podniková prodejna. Obsluhu bude 

provádět administrativní pracovní síla, jejíž pracovní místo bylo dosud v administrativní 

budově. Z místa vrátnice budou obsluhovány obě vstupní brány a pracovník tak bude mít 

přehled o pohybu všech osob a vozidel v areálu. 

Vstup do areálu bude nyní možný pouze vstupní brankou, za níž bude umístěn 

docházkový terminál a turniket. Průchod turniketem bude umožněn pouze osobám, které se 

identifikují svou  bezdotykovou personální kartou. Tato karta bude potištěna základními 

identifikačními údaji a fotografií pro případnou vizuální kontrolu. Nastavení oprávnění ke 

vstupům pro jednotlivé zaměstnance bude podle zón a podle časových masek. Speciální 

karta s potiskem „NÁVŠTĚVA“  bude půjčena proti podpisu všem ostatním osobám, které 

budou mít potřebu vstoupit do areálu. Funkce karty „NÁVŠTĚVA“ bude mít omezené 
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funkce a vstup bude umožněn pouze do povolené zóny. Nastavení karty bude zajišťovat 

pracovník vrátnice. 

Vstupní dveře do administrativní budovy, do obou výrobních hal, do expediční haly, 

do obou sušáren a do vily budou osazeny elektronickým zámkem s dveřní síťovou 

jednotkou a externím snímačem. V administrativní budově, v prostorách jídelny bude 

umístěn druhý docházkový terminál. Cílem  instalace tohoto terminálu bude umožnění 

kontroly přestávek na jídlo. Občerstvovat se a kouřit na pracovišti je z bezpečnostních 

důvodů přísně zakázáno. K těmto účelům je v administrativní budově zřízena jídelna a 

kuřárna. Vstupní dveře budou rovněž opatřeny elektronickým zámkem a docházkovým 

terminálem. Vstup do těchto prostor bude umožněn pouze osobám přihlášených na 

přestávku na jídlo. Při opuštění jídelny nesmí pracovníci zapomenout se z přestávky na 

jídlo odhlásit.  

 

 

 

Obrázek 9  Návrh rozmístění přístupových prvků  Zdroj: vlastní zpracování 
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6.7.1 Návrh řešení stravovacího systému 

Tato výrobní firma je malá a nemá vlastní vývařovnu, přesto má zájem poskytovat 

svým zaměstnancům dotované teplé obědy a nápoje. Pro tento účel bude zajištěna 

dodavatelská firma, která zajistí automatický catering, prostřednictvím pronájmu výdejního 

jídelního a nápojového automatu. Úhrada za odebrané obědy je prováděna identifikační 

kartou zaměstnance. Vyúčtování bude probíhat na začátku následujícího měsíce, a to tak, 

aby utracená částka byla zaměstnanci sražena ze mzdy. Stravovací systém je potřeba 

nastavit, tak aby si zaměstnanec mohl odebrat potraviny dle své aktuální potřeby a při tom 

byl zachován nárok jednoho dotovaného jídla na jednu osmihodinovou směnu. Ostatní 

odebrané potraviny a nápoje jsou účtovány v plné výši.  

6.8 Technické aspekty typového řešení 

Vzhledem k rozmístění budov po areálu je nutné uvažovat natažení síťové kabeláže 

z oblasti nově vzniklé vrátnice. Ostatní budovy jsou propojeny  už z minulosti, kdy byla 

instalována EZS a EPS.  

Dalším důležitým aspektem při implementaci docházkového systému je vzájemná 

spolupráce mezi technikem dodavatelské firmy a mzdovou účetní, personalistou a případně 

dalšími osobami, jež se podílí na zpracování plánu směn, vyhodnocování odpracované 

doby, řešení přesčasů a na celkovém zpracování mezd. Uživatelská nastavení by měla být 

součástí školení, které by mělo být součástí dodávky systému.  

Nejdůležitějším aspektem typového řešení je zajištění záložního zdroje pro případ 

výpadku elektrické energie. Záložní zdroj bude pro oba docházkové terminály a dále pro 

každý vstup  do výrobní a expediční haly, sušárny i administrativní budovy. Kapacita 

záložního zdroje je 13,8 V/ 3A a má výdrž až 6 hodin.   

6.9 Cenová kalkulace typového řešení 

Z tabulky 14 lze vyčíst, jak je implementace přístupového a docházkové systému 

finančně náročná. Vysoká cena je dána zejména použitím v jednotlivých budovách 8 kusů 

dveřních síťových jednotek a 8 kusů záložních zdrojů. Dále pak použití 2 kusů 

docházkových síťových terminálů, které jsou již včetně záložního zdroje. Ostatní 
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komponenty jsou finančně méně náročné. Zajímavostí je, že firma poskytuje licenci 

uživatelského softwaru do 30 zaměstnanců zdarma. 

 
Tabulka 14 Cenová kalkulace firmy GACC s.r.o. na realizaci implementace přístupového a 
docházkové systému v areálu dřevozpracující firmy 

Komponenty cena za jednotku počet kusů Celková cena 

Docházkový terminál síťový 15 500 Kč 2 31 000 Kč 

Napájení k terminálu 250 Kč 2 500 Kč 

Dveřní jednotka síťová 7 900 Kč 8 63 200 Kč 

Externí snímač ke dveřím 2 500 Kč 8 20 000 Kč 

Elektronický zámek 1 230 Kč 9 11 070 Kč 

Čipová karta bezkontaktní 69 Kč 42 2 898 Kč 

Licence SW do 30 osob zdarma     

Rozšíření licence SW o 12 osob 7 100 Kč 1 7 100 Kč 

Záložní zdroj 2 900 Kč 8 23 200 Kč 

Cena za systém     158 968 Kč 

        Zdroj: vlastní výpočet 

K uvedené ceně je třeba ještě přičíst náklady na dopravu technika, které činní 10,- Kč za 

km. A cenu za montáž, která je účtována sazbou 500,- Kč za hod. 
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7 ZÁVĚR 
Cílem mé práce bylo zhodnotit dostupné prostředky pro řízení přístupu a jejich 

vazbu do provozovaného informačního systému. Změřila jsem se na řízení přístupu 

z pohledu zabezpečení objektu proti nežádoucím vstupům nepovolaných osob. 

V souvislosti s tím jsem se seznámila s bezpečnostními systémy, které jsou tvořeny 

mechanickým zábranným systémem, elektronickým zabezpečovacím systémem, 

kamerovým systém a elektronickou požární signalizací. Bezpečnostní systém tvoří 

základní složku zabezpečeného objektu a v případě, že jsou využívány všechny jeho prvky 

a funkce, přináší majiteli pocit spolehlivosti a bezpečí. 

V návaznosti s tím jsem se v další části své práce seznámila s přístupovými systémy, 

které umožňují vyšší stupeň zabezpečení objektu. Poznala jsem různé metody identifikace, 

které lze využívat i v návazných informačních systémech, jako je docházkový systém, 

stravovací systém, řízení tisku a další. 

Dílčím cílem bylo navrhnout typové řešení. Pro tento účel jsem si vybrala malou 

firmu, která svým charakterem je modelovým příkladem, na němž lze představit možnosti 

navržení přístupového  a docházkového systému.  

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla nastínit i postup při výběru vhodného dodavatele 

systému, charakterizovala jsem požadavky zadavatele, na základě kterých jsem provedla 

analýzu dodavatelů. Pro objektivní rozhodnutí jsem použila nástroj multikriteriální analýzy 

pro stanovení vah kriterií, a to metodu Fullerova trojúhelníku. Získávání podkladů pro 

zpracování analýzy bylo největším problémem, který mi poněkud komplikoval práci. 

Většina firem rozhodné informace na svých internetových stránkách neuvádí a tak jsem 

vybrané firmy musela kontaktovat několikrát prostřednictví e-mailu a telefonu. Přesto se 

mi všechny požadované informace, zejména cenové kalkulace,  nepodařilo získat. A tak se 

na výsledku analýzy podílí pouze cena za docházkový terminál a přístupový terminál, při 

čemž původní záměr byl zohlednit celkové náklady za implementaci docházkového a 

přístupového systému v prostředí malé firmy. Pro představu finanční náročnosti projektu 

uvádím na závěr své práce cenovou kalkulaci firmy GACC s.r.o.  



Anna Makarová: Řízení přístupu v prostředí malé firmy 
 

2011/2012  51  

Domnívám se, že stanovené cíle  práce byly splněny. Hlavním přínosem je ucelený 

přehled bezpečnostních a přístupových systémů včetně jejich návaznosti na další 

informační systémy.   
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