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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce �eší problematiku možností využití mobilních telefon� GSM 

v organizacích soukromých bezpe�nostních služeb. Jsou zde uvedeny �innosti v jednotlivých 

odv�tvích bezpe�nostních agentur a jejich požadavky na komunika�ní pot�eby. Dále jsou 

zde popsány jednotlivé služby nabízené mobilními operátory a služby vybraného mobilního 

telefonu. Na záv�r práce je ke každé �innosti bezpe�nostních služeb navržen zp�sob 

komunikace. 

 

Klí�ová slova: soukromé bezpe�nostní služby, komunikace pomocí GSM systému, mobilní 

telefon, služby operátor�   

 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis tries to find a solution to possibility of utilization of mobile telephones 

GSM in organizations of private safety service. The functions in individual sectors of safety 

agents and their demands for communication needs are presented. Further there are the field 

services from mobile operators and functions of choice mobile telephone described. In 

conclusion of the thesis the way of communication is putted forward to every operation of 

safety service. 

 

Keywords: private safety service, communication by force of the GSM system, mobile 

telephone, service of operators 
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ÚVOD 

V sou�asné dob� jsme sv�dky bou�livého rozvoje v oboru telekomunikací. Rozvoj systému 

GSM je vynucen neustále rostoucí pot�ebou komunikace a vým�ny informací mezi dv�ma 

nebo n�kolika subjekty, které se nacházejí na libovolném míst�. Nicmén� vlastní rozvoj byl 

umožn�n rozvojem mikroelektroniky. Mobilní telefony jako za�ízení samotné se také 

neustále zdokonalují, jsou menší a leh�í. Nemají jen charakter komunika�ního za�ízení, ale 

jsou i prvkem informa�ního systému, tedy poskytují i informa�ní služby. Také služby 

poskytované mobilními operátory se neustále vyvíjejí. Nap�íklad pomocí telefonu již  

m�žeme provád�t rezervace míst v autobuse, objednávky letenek, provád�t platby 

v bankách atd. Komunikaci pomocí tohoto prost�edku využívá stále více lidí, díky její 

jednoduchosti, spolehlivosti, dostupnosti a v neposlední �ad� i z ekonomického hlediska. 

Mobilní telefon používá v�tšina naší populace, soukromé bezpe�nostní služby nejsou 

výjimkou. 

V oboru bezpe�nostních �inností jsou kladeny obecn� vysoké nároky na komunika�ní 

služby, a to p�edevším na jejich kvalitu a spolehlivost. Komunikace v tomto oboru je velmi 

d�ležitá, a to jak mezi technickými za�ízeními, které  objekt st�eží, tak i mezi jednotlivými 

pracovníky, kte�í si mezi sebou neustále vym�
ují získané aktuální informace, nap�íklad p�i 

vyhlášení poplachové události a na koordinaci p�i zásahu. V práci jsou uvedeny jednotlivé 

p�íklady komunikace pracovník� bezpe�nostních služeb, v jednotlivých sektorech podle 

jejich požadavk� na to, jak by m�la být komunikace zajišt�na. Každá �innost má své 

specifické úkoly a postupy. Podle toho pak volíme správnou formu komunikace. Pokud by 

byla komunikace mezi pracovníky nesprávná, mohlo by dojít k ohrožení ur�eného cíle, a to 

tím, že nap�íklad pot�ebná informace nebyla v�as doru�ena na ur�ené místo, p�ípadn� 

ur�ené osob�. 

 Zpo�átku se systém GSM používal pouze pro p�enos hovorových signál�, to však v 

sou�asné dob� již neplatí. Ve velké mí�e se využívá také k p�enosu datových signál� (text� 

a obraz�), videosignál�, umož
uje p�ístup k internetu atd. 

Cílem této práce je monitorovat  sou�asný stav použití komunika�ních prost�edk� 

v bezpe�nostních službách, a pokud jsou v n�jakém odv�tví nedostatky, pokusit se 

navrhnout adekvátní �ešení využití komunika�ních prost�edk� pro pot�eby jednotlivých 

pracovník�. Tím m�že být nap�íklad i nov� nabízená služba n�kterého z operátor�. 
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1 SPECIFIKACE POŽADAVK� BEZPE�NOSTNÍCH �INNOSTÍ NA 

KOMUNIKA�NÍ SLUŽBY 

Každá �innost má svoji vnit�ní  a vn�jší logiku. K tomu abychom mohli správn� navrhnout 

využití komunika�ního systému, je t�eba si ujasnit, jak budou služby využívány v 

jednotlivých úsecích. [4] 

1.1 Formy �innosti v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti 

Každá �innost soukromých bezpe�nostních služeb má svou vn�jší i vnit�ní logiku z hlediska 

ochrany osob a majetku. Forma je její ur�itá podoba, zp�sob, projev. Formy soukromé 

bezpe�nostní �innosti jsou realizovány prost�ednictvím metod této �innosti, za využití 

adekvátních sil a prost�edk�. 

Formy soukromé bezpe�nosti v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti d�líme z hlediska p�edm�tu 

ochrany na: 

� ochranu osob, 

� ochranu majetku, 

� detektivní �innosti. 

P�itom ochrana osob, zejména ochrana života a zdraví, má vždy v naší �innosti pr�myslu 

komer�ní bezpe�nosti p�ednost p�ed ochranou majetku. 

Formy ochrany osob a majetku dále d�líme na: 

� fyzickou ochranu, 

� technickou ochranu: 

o mechanickou, 

o elektronickou, 

o smíšenou, 

o speciální, 

� kombinovanou. [4] 

 

1.2 Fyzická ochrana 

Je nejstarší formou ochrany osob a majetku. Pokud je takováto ochrana provád�na 

profesionáln�, bývá zpravidla nejjednodušší a nejefektivn�jší. Její nejv�tší výhodou je, že lze 

v p�ípad� nutnosti provést okamžitý zásah k ochran� osoby �i majetku, a tak odvrátit �i 
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odstranit nebezpe�í hrozící chrán�nému zájmu nebo alespo
 snížit riziko škody nebo již 

škodu jako takovou na minimum snížit. 

 

Fyzickou ochranu d�líme podle �asového rozvrhu. 

� Fyzická ochrana v dob� pracovní doby 

Fyzická ochrana je vykonávána jen v dob� provozní (pracovní) doby 

podnikatelského subjektu. 

� Fyzická ochrana permanentní (nep�etržitá) 

Fyzická ochrana je vykonávána nep�etržit� celých 24 hodin denn�. 

� Fyzická ochrana nárazová 

Fyzická ochrana je vykonávána jen dle pot�eb organizace. Jedná se i o p�ípady 

zajiš�ování p�epravy pen�z a jiných cenností, zajiš�ování ochrany kombinované a 

jiné p�epravy zboží, výrobk� a materiálu. Za nárazovou fyzickou ochranu lze 

považovat i p�ípady, kdy jeden pracovník ochrany a ostrahy provádí dozorování 

nenarušenosti na více objektech, pop�. i �innost zásahové skupiny vyjížd�jící na 

signál narušení objektu. 

 

Dále fyzickou ochranu d�líme podle druhu výkonu. 

� Fyzická ochrana propustková (stacionární) 

Jedná se o službu informátor� a vrátných ve vrátnicích objektu a p�i výkonu jiných 

druh� propustkové služby. Fyzická ochrana je v t�chto p�ípadech vykonávána na 

pevných stanovištích (stacionárn�). 

� Fyzická ochrana celoplošná (dohledová) 

Služba je vykonávána poch�zkov� v celém objektu. 

� Fyzická ochrana doprovodná 

Jde o výkon fyzické ochrany formou doprovod� p�i kamionové p�eprav�, p�eprav� 

po železnici, p�eprav� podnikovými �i najatými vozidly apod., doprovod� p�epravy 

pen�žních hotovostí a jiných cenností. 

� Fyzická ochrana víceú�elová 

Jedná se o výkon fyzické ochrany sm��ované k zajišt�ní víceú�elové bezpe�nosti, jde 

o výkon služby nap�. tzv. patrolováním �i revírní služby apod. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2007 11 

 

� Fyzická ochrana p�ehledov� dozorová 

Jedná se o výkon služby p�i dozoru (dozor�í a operátorská služba) u elektronických 

zabezpe�ovacích a signaliza�ních systém�, kamerových systém�, pult� 

centralizované ochrany apod. M�že se ale jednat i o nárazové formy p�ehledové 

dozorové fyzické ochrany, jako nap�. dozor p�i vykládce a nakládce zboží, výrobk�, 

materiálu apod. 

� Fyzická ochrana revírní 

Jde o výkon fyzické ochrany uskute�
ovaný namátkovou pohyblivou kontrolou 

stanoveného území (revíru). 

 

Dále fyzickou ochranu m�žeme  d�lit dle zp�sobu zajišt�ní. 

� Fyzická ochrana z �ad vlastních pracovník� (vlastní ochrana a ostraha) 

Ochrana je vykonávána vlastními pracovníky podnikatelského subjektu, kte�í jsou u 

této firmy v pracovním �i jiném pracovn� právním pom�ru (nap�. dohoda o pracovní 

�innosti). Nevýhodou této ochrany je skute�nost, že firmy mají tendenci do této 

služby za�azovat tzv. nepot�ebné pracovníky. Zpravidla není v�nována pot�ebná 

pozornost odborné zp�sobilosti pracovník� ochrany a ostrahy. 

� Fyzická ochrana na smluvním základ� 

Jde o zabezpe�ení fyzické ochrany objekt� podnikatelského subjektu na smluvním 

základ�, zpravidla smlouvou o obstarání v�ci – zabezpe�ení soukromých 

bezpe�nostních služeb. Služby jsou tudíž zajiš�ovány specializovanými firmami – 

soukromými bezpe�nostními (hlídacími) agenturami. Výhodou tohoto zp�sobu 

ochrany je profesionalita (vyšší odborná zp�sobilost pracovník� soukromých 

bezpe�nostních agentur), a tím i vyšší kvalita poskytovaných služeb a snížení rizika 

ohrožení objektu a vzniku škod (za p�edpokladu, že se jedná o dobrou soukromou 

bezpe�nostní agenturu). 

� Fyzická ochrana smíšená (kombinovaná) 

Kombinovaným zp�sobem fyzické ochrany zpravidla kompenzujeme výši náklad� a 

nedostatky v osobní a místní znalosti. Jde zpravidla o p�ípady, že informátory �i 

vrátné na vrátnicích, zejména v provozní dob� podnikatelského subjektu vykonávají 

pracovníci firmy a službu na ostatních stanovištích v dob� mimo provoz firmy 

vykonávají soukromé bezpe�nostní (hlídací) agentury. 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2007 12 

 

Podle zp�sobu výstroje a výzbroje lze fyzickou ochranu d�lit na následující druhy. 

� Fyzická ochrana ozbrojená 

Pracovníci mohou být ozbrojeni prost�edky osobní ochrany, jako jsou r�zné spreje, 

distan�ní ty�e, elektrické šokové prost�edky, pop�. st�elné zbran� tam, kde je to 

nezbytn� nutné. Výkon služby se st�elnou zbraní by m�l být požadován nebo 

zajiš�ován jen v nezbytn� nutných p�ípadech, kde to charakter objektu nebo ochrany 

bezprost�edn� vyžaduje. Použití st�elné zbran� je s ohledem na zákonnou úpravu 

zna�n� problematické i p�i spln�ní podmínek nutné obrany ve smyslu § 13 trestního 

zákona. Vybavení pracovník� st�elnou zbraní vede �asto k problémovým situacím i 

k p�ekro�ení rámce nutné obrany, pop�. krajní nouze. Použití zbran� z hlediska 

krajní nouze p�ipadá v úvahu zejména v p�ípad� zast�elení zdivo�elého zví�ete, 

ohrožujícího životy �i zdraví osob nebo ni�ení majetku. 

� Fyzická ochrana neozbrojená 

Neozbrojená ochrana a ostraha objekt� (fyzická ochrana) je vykonávána zpravidla 

na dispe�erských a operátorských stanovištích, informátory na vrátnicích apod. 

� Fyzická ochrana uniformovaná 

� Fyzická ochrana civilní 

� Fyzická ochrana skrytá (detektivní) 

Skrytá fyzická ochrana p�ipadá v úvahu pouze výjime�n�, nap�. ochrana v obchod� 

�i obchodním dom� sloužící k odhalení zlod�j� zboží, pop�. p�i nárazových akcí 

fyzické ochrany tam, kde je podez�ení z krádeží a �eká se na p�íchod (výskyt) 

pachatele. Skrytým zp�sobem je zpravidla vykonávána i �innost hotelových 

detektiv�, detektiv� obchod� a obchodních dom�, detektiv� v hernách a kasinech 

apod. Skrytým zp�sobem je také vykonávána fyzická ochrana v rámci �innosti 

osobních ochránc�, tzv. bodyguard. V t�chto p�ípadech je nezbytné, aby se skrytá 

fyzická ochrana p�ed realizací jakéhokoli zákroku prokázala p�íslušným pr�kazem 

(pop�. i písemným oprávn�ním), a ve výzv� sd�lila, o jakou ochranu �i ostrahu se 

jedná. 

� Organiza�ní režimové systémy 
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Soukromé bezpe�nostní služby mají samoz�ejm� �adu modifikací své �innosti. Nejvíce se ale 

z hlediska forem realizuje fyzická ochrana. Ta m�že mít �adu podob, a to: 

� strážní služba, 

� kontroln� bezpe�nostní dohled, 

� bezpe�nostní ochranný doprovod, 

� operativn� bezpe�nostní pr�zkum, 

� pr�stupová kontrolní služba. [1,2,4] 

 

1.2.1 Strážní služba 

Strážní službu m�žeme d�lit na: 

� strážní službu na pevných stanovištích, 

� strážní službu hlídkovou na pohyblivých stanovištích, 

� strážní službu revírní, uskute�
ovanou namátkovou pohyblivou kontrolou 

stanoveného území (revíru). 

 

Pracovník SBS  zpravidla plní úkoly ochrany ve�ejného po�ádku, dále ochrany majetku, 

zejména proti krádežím vloupáním, krádežím prostým uvnit� objektu, dále proti vandalismu, 

teroristickým akcím, zejména zabra
uje vzniku mimo�ádných událostí jako jsou požáry, 

výbuchy a jiné pr�myslové havárie. Tuto �innost pracovník SBS vykonává zejména 

pozorováním objektu a p�ilehlého okolí v�etn� p�ilehlých komunikací, parkoviš�, dále 

pozorováním �innosti a chování osob v blízkosti objektu, zabra
uje nedovolené �innosti, 

která má znaky sm��ující k narušení objektu, plní další specifické úkoly. [4] 

 

1.2.2 Kontroln� bezpe�nostní dohled 

Kontroln� bezpe�nostní dohled d�líme na: 

� kontroln� bezpe�nostní dohled p�ímý, konaný pracovníkem SBS 

� kontroln� bezpe�nostní dohled dálkový, konaný pracovníkem SBS za využití 

monitorovacích systém� s fyzickým výjezdem k místu události p�i jejím zjišt�ní. 

 

Kontroln� bezpe�nostním dohledem zajiš�uje pracovník SBS zpravidla vnit�ní ochranu 

objektu �i prostoru a kontroluje p�edevším oprávn�nost pobytu a �innost osob v objektech, 

dodržování stanoveného vnit�ního režimu, doprovází cizí osoby po objektu, provádí dozor 
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nad pracovníky dodavatel� a subdodavatel�, kte�í plní úkoly v objektu, uzavírá, uzamyká, 

zajiš�uje a pe�etí ur�ené prostory. Monitoruje a kontroluje kontrolní a strážní body a místa, 

kontroluje a obsluhuje bezpe�nostní, signální a regula�ní techniku, eventuáln� plní další 

specifické úkoly dle smlouvy mezi SBS a zákazníkem. 

 

Kontroln� bezpe�nostní dohled m�že probíhat i formou tzv. patrolování, kdy je sestavena 

osádka vozidla, která objíždí ur�ité množství  zákazník�, aby zde kontrolovala stav objekt� 

nap�. neporušenost výkladních sk�íní, oken, dve�í, rolet, eventuáln� uzam�enost objektu. [4] 

 

1.2.3 Bezpe�nostní ochranný doprovod 

Bezpe�nostní ochranný doprovod d�líme na: 

� bezpe�nostní ochranný doprovod osob (osobní ochrana) 

Jde o výkon �innosti tzv. bodyguarda. Ochranné doprovody osob by nem�ly být 

záležitostí fyzické ochrany, ale záležitostí speciálního sm�ru soukromé detektivní 

�innosti. Kvalifikovaná osobní ochrana osob je záležitostí speciáln� vyškolených a 

vycvi�ených bodyguard�. 

� bezpe�nostní ochranný doprovod pen�žních hotovostí a cenností 

Bezpe�nostní ochranný doprovod pen�žních hotovostí a cenností, by m�l být 

zabezpe�en speciáln� vyškolenými a vycvi�enými pracovníky fyzické ochrany 

(specialisty na tyto p�epravy), zejména, pokud jde o vyšší hodnoty hotovostí a 

cenností. 

� bezpe�nostní ochranný doprovod kamionové p�epravy, p�epravy po železnici a 

dalších zp�sob� dopravy a p�esun� 

� bezpe�nostní ochranný doprovod letecké p�epravy 

 

Tento typ specifické fyzické �innosti SBS lze realizovat: 

� p�ším zp�sobem, 

� s využitím dopravních prost�edk�. 

 

Zde se jedná o �innost SBS zajiš�ující ochranný doprovod majetku a osob p�i p�esunech. 

Cílem je zajistit bezpe�ný doprovod zásilky v�etn� osob zákazníka, kte�í ji doprovází za 
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využití obranných opat�ení, která umož
uje zákon a nep�ipustit odcizení �i poškození 

zásilky a zajistit ochranu života a zdraví doprovázejících osob zákazníka. [2,4] 

 

1.2.4 Operativn� bezpe�nostní pr�zkum 

Operativn� bezpe�nostní pr�zkum je forma práce podnik� pr�myslu komer�ní bezpe�nosti 

sledující prov��ení, prozkoumání nebo rekognoskaci terénu, situace, místa, objektu, kde má 

být provád�na další �innost soukromé bezpe�nostní  služby. Operativn� bezpe�nostní 

pr�zkum nap�íklad �eší pr�zkum p�ed faktickým st�ežením, p�ed p�ijetím zakázky, p�ed 

transportem pen�z, p�ed p�ijetím r�zných bezpe�nostních opat�ení. M�že být realizován 

jako: 

� operativn� bezpe�nostní pr�zkum fyzický, 

� operativn� bezpe�nostní pr�zkum technický, 

� operativn� bezpe�nostní pr�zkum kombinovaný. [4] 

 

1.2.5 Pr�stupová kontrolní služba (PKS) 

Pr�stupová kontrolní služba zabezpe�uje p�edevším režimová opat�ení p�i vstupu a výstupu 

do objekt� za využití fyzické i technické ostrahy. P�i PKS �eší pracovník SBS zejména tyto 

úkoly: 

� kontroluje a zamezuje vstup a vjezd neoprávn�ných osob a vozidel do prostoru �i 

objektu st�ežení, neoprávn�né vnášení a vynášení p�edm�t� a jiné porušování režimu 

objektu, 

� kontroluje p�icházející a odcházející osoby, 

� poskytuje informace návšt�vník�m objektu v pot�ebném rozsahu a zajiš�uje 

požadovaný režim návšt�v, 

� vede pot�ebnou a stanovenou režimovou dokumentaci, 

� podle interního plánu plní vrátnou službu v�etn� odemykání a zamykání objektu, 

� zajiš�uje klí�ovou službu, 

� podle stanoveného režimu organizuje a provádí doprovod návšt�v do objektu, 

� plní další úkoly dle pokyn� a požadavk� zákazníka. 

 

Tato služba bývá �asto kombinována s dalšími úkoly (evidence vozidel, telefonní služba, 

poštovní služba, obsluha topení, vzduchotechniky, pr�myslová signalizace apod.). [4] 
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1.3 Technická ochrana 

Technická ochrana je ochranou za využití technických prvk� používaných v pr�myslu 

komer�ní bezpe�nosti: 

� mechanických, 

� elektronických (elektrických), 

� smíšených a speciálních. 

 

Mechanická ochrana je ochrana majetku a osob za využití mechanických prvk�, respektive 

mechanických zábranných prost�edk� �i systém�, které zamezují nebo znesnad
ují 

proniknutí do chrán�ného objektu, p�ípadn� ke chrán�né osob�. 

 

Elektronická ochrana, nebo také elektrická ochrana, je ochrana majetku a osob, zajiš�ovaná 

pomocí elektrických (elektronických) prvk�. Pat�í sem zejména: 

� elektrická zabezpe�ovací signalizace (EZS) 

� elektrická požární signalizace (EPS) 

� uzav�ené st�ežící a dohlížecí televizní okruhy (CCTV) 

� p�ístupové a docházkové systémy (ACCESS) 

� biometrické identifika�ní systémy 

� satelitní vyhledávání vozidel 

� elektronická ochrana zboží 

� ochrana dat a informací 

� pr�myslová havarijní signalizace 

� zdravotní a nouzová signalizace 

 

Smíšená ochrana je ochrana majetku a osob, která využívá kombinaci mechanických 

zábranných systém� a elektronickou ochranu jako jednotný celek. Pat�í sem zejména 

elektronické blokování dve�í, závor, turniket� apod. [4] 

 

1.4 Kombinovaná ochrana 

Kombinovaná ochrana je ochrana osob a majetku využívající: 

� kombinované prvky mechanické a elektronické ochrany, p�ípadn� i dalších prvk� 

bezpe�nostní ochrany, 
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� integrované bezpe�nostní systémy využívající nej�ast�ji kombinací a provázanosti 

r�zných systém� elektronické ochrany majetku a osob. Integrované bezpe�nostní 

systémy dnes mohou z jednoho �ídícího centra (PCO) �ídit a koordinovat EZS, EPS, 

CCTV, ACCESS, pr�myslovou havarijní signalizaci a zdravotní a nouzovou 

signalizaci, pokud všechny tyto integrované systémy vyhoví platným zákonným 

normám. 

Kombinovaná ochrana se používá zejména ve velkých nebo d�ležitých podnicích a m�stech, 

zejména p�i realizaci integrovaného záchranného systému. [4] 

1.4.1 Pulty centralizované ochrany objekt� 

Jedním z nejd�ležit�jších pracoviš� pr�myslu komer�ní bezpe�nosti jsou pulty 

centralizované ochrany objekt� (PCO). Tento název p�vodn� znamenal název jednoho 

z pracoviš� Policie  �R, zpravidla dispe�erské pracovišt�, které provád�lo vyhodnocování 

signál� elektrické zabezpe�ovací signalizace (EZS). V dnešní dob� má však  PCO daleko 

širší význam a zahrnuje širší okruh �inností než tomu bylo v minulosti. 

Pulty centralizované ochrany tedy d�líme v širším slova smyslu na: 

� pracovišt� Policie �R, kde jsou soust�ed�ny informace z technických 

bezpe�nostních systém� 

� pracovišt� obecní policie (zpravidla m�stské) sloužící k témuž ú�elu 

� pracovišt� Hasi�ského záchranného sboru, kde jsou soust�ed�ny informace o 

vzniklém požárním nebezpe�í získané z technických prost�edk� elektrické požární 

signalizace 

� pracovišt� Integrovaného záchranného systému kraje (okresu, oblasti), kde jsou 

soust�e�ovány informace z r�zných technických za�ízeních sloužících pro �ízení IZS 

(pulty EZS, EPS, CCTV, apod.) 

� pracovišt� firem podnikajících v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti, kde jsou 

soust�e�ovány informace z r�zných technických bezpe�nostních systém� a sou�asn� 

je zde organizován represivní zásah a následný informa�ní tok k zákazníkovi a 

sou�innostním složkám (policii �R, obecní policii, hasi��m, IZS apod.) 
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V užším slova smyslu jsou pak pulty centralizované ochrany objekt� technická za�ízení 

bezpe�nostního pr�myslu sloužící k p�íjmu, vyhodnocování, signalizaci a uchování informací 

o narušení prostoru, který je st�ežen technickými prost�edky ochrany osob a majetku. 

 

PCO jsou obvykle koncipovány dv�ma zp�soby: 

� jako samostatný systém s vlastním sí�ovým napájením a zálohováním, 

� jako integrální sou�ást osobního po�íta�e. 

 

Autonomní (samostatný) systém je konstruován tak, že je schopen plnohodnotného provozu 

bez dalších p�ístroj�. Obvykle je vybaven displejem a tiskárnou. Jeho sou�ástí je napájecí 

zdroj se zálohovaným akumulátorem. Pro komfortn�jší obsluhu a využití r�zných 

softwarových kombinací se k systému p�ipojuje po�íta�. Mezi p�ední využití SW pro 

podporu PCO pat�í zejména softwarové vybavení, které umož
uje sledovat r�zné 

dopl
kové funkce, p�edevším stav akumulátor�, stav úst�edny, detektor�, napájení. To jsou 

technické informace pro práci instala�ního nebo servisního technika. Pro vlastní práci 

operátora PCO se p�edevším používá zobrazování map a plánk� místa st�ežení objektu a 

okolí, p�ípadné trasy a p�ístup k objektu; dále p�ímo jednotlivých st�ežených budov, podlaží, 

místností apod. Jakmile dojde k výpadku napájení, je za�ízení mimo této signalizace 

schopno p�edat veškeré pot�ebné informace dispe�inku, rovn�ž tak p�i výpadku napájení na 

dispe�inku je za�ízení zálohováno z akumulátoru. Po dobu výpadku sice nelze zpravidla 

používat dopl
ky softwarového vybavení, nespornou výhodou je však okamžitá záloha 

PCO a zejména laciná, nebo� vhodný akumulátor umožní p�eklenout bez problém� i 

výpadek 24 i více hodin. 

Integrované systémy do PC jsou konstruovány tak, že ke svému provozu vyžadují plný 

provoz osobního po�íta�e, nebo� jsou jeho integrální sou�ástí. Pro jejich provoz je 

nezbytné, aby fungovaly všechny �ásti po�íta�e. Porucha harddisku, na n�mž je základní 

software znamená, že dojde ke kompletnímu kolapsu funkcí PCO. Totéž se stane v p�ípad� 

poruchy softwarového charakteru, což není vylou�eno vzhledem ke složitosti opera�ního 

systému. U tohoto systému je také složit�jší zajistit podmínku bezporuchového provozu p�i 

výpadku sí�ového nap�tí. Existují zdroje nep�erušovaného napájení UPS kryjící pouze 

nastartování benzínového nebo naftového generátoru. Každopádn� je tento systém 

nejsložit�jší a nejdražší. 
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Sou�asné typy PCO – jako p�ístrojové za�ízení: 

� linkové - (jednostranné, oboustranné, jednolinkové, vícelinkové, s využitím JTS) 

� kombinované – kombinace linkového a radiopultu 

� GSM – s využitím mobilních sítí  a GSM bránou 

� ISDN – s využitím virtuálních linek a rychlostí  p�enosu dat na PCO 

� CTV – kamerové a to jak linkové, tak i radiové 

 

Pro provoz pult� centralizované ochrany objekt� existuje v sou�asné dob� sm�rnice a 

registra�ní �ád pro registraci poskytovatel� bezpe�nostních služeb a zabezpe�ovacích 

systém�. Sm�rnici vydal Certifika�ní institut �AP jako závazný regulativ  pro pojiš�ovací 

ústavy sdružené u �eské asociace pojiš�oven. Sm�rnice upravuje podmínky pro provoz 

PCO a má za cíl zvýšení úrovn� kvality poskytovaných služeb. 

 

Problémy v provozování PCO: 

Poslední doba, zejména vysoké technické požadavky pojiš�oven na provoz PCO nabízí 

otázku, zda PCO centralizovat na minimum pracoviš�, �ešit p�enos dat centráln� a zásahové 

jednotky pracoviš� PCO mít decentralizované po celé �R. Jde o diskutabilní otázku, 

vyhovující p�evážn� ekonomicky i personáln� silným firmám. Poplachovou informaci lze 

p�enášet na velké vzdálenosti a to bleskov�. Centralizací lze ušet�it náklady na personál 

dispe�inku i technické náklady na zbudování PCO. Zásahová jednotka pak musí být co 

nejblíže objektu, ve kterém je zaznamenán poplach. Problém spo�ívá v ekonomické 

efektivit�, tj. vytíženosti. Velké firmy pr�myslu komer�ní bezpe�nosti jsou �asto v mylném 

domn�ní, že když vybudovaly nákladný technický moderní PCO, musí mít v�tší inkaso 

poplatk�, než zásahová firma v míst� poplachu, což m�že být i firma �ítající jen dv� desítky 

pracovník�. Pokud zde nedojde k celostátní dohod�, problém se nevy�eší. Každopádn� pro 

centralizaci sv�d�í zlepšující se p�enosové cesty, �emuž vyhovují jak sít� pevných 

telefonních linek, tak sít� mobilních operátor�. Výhodné jsou zde linky ISDN garantující 

navázání spojení mezi libovolnými dv�ma místy do dvou sekund a zárove
 velmi rychlý 

p�enos poplachové zprávy. Radiový p�enos má zase problémy, jednak jde o vyhrazené 

radiové sít�, kterých je pot�eba, a dále je zde problém retranslace signálu, zejména na velké 

vzdálenosti. Je zde tedy na míst� záv�r, že i v této oblasti bude nejlépe používat pevných 

telefonních linek nebo GSM. [3] 
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1.5 Požadavky na komunika�ní služby v jednotlivých úsecích 

 

1.5.1 Strážní služba 

U strážní služby probíhá komunikace mezi pracovníkem na PCO a strážnými v terénu na 

jejich koordinaci p�i zásahu. Rovn�ž strážníci si mezi sebou m�žou p�edávat informace o 

vzniklých událostech, �i nov� získaných poznatk�. Komunikace mezi jednotlivými 

pracovníky musí probíhat i na velmi velké vzdálenosti, nebo� hlídané objekty v�tšinou 

nejsou vedle sebe a v jednom areálu, ale jsou vzdálené od sebe n�kolik kilometr� �i více. 

Proto jsou zde kladeny vysoké požadavky na kvalitní, spolehlivou a v�asnou komunikaci 

mezi jednotlivými pracovníky a také na  p�ípadný p�enos dat. Spojení musí být navázáno 

b�hem velmi krátké chvíle, nap�íklad na vyhlášení zásahu p�i poplachové situaci. �etnost 

hovor� je zde spíše menší a jedná se hlavn� o povely a rozkazy, p�ípadn� další nezbytné 

informace pro ochranu st�eženého objektu. 

 

1.5.2 Bezpe�nostní ochranný doprovod 

U bezpe�nostního ochranného doprovodu probíhá komunikace mezi pracovníkem, který 

m�že být na PCO, úst�edn� nebo na jiném �ídícím stanovišti a samotnými pracovníky 

zajiš�ujícími ochranný doprovod, ti mezi sebou rovn�ž komunikují a p�edávají si aktuální 

informace. Komunikace i v tomto p�ípad� probíhá na velké vzdálenosti, nebo� jednotliví 

pracovníci doprovází hlídané osoby, p�epravují st�ežené peníze a jiné cennosti, �i další 

zásilky na p�ání zákazníka. Proto pot�ebují rovn�ž kvalitní, spolehlivé a rychlé spojení, 

p�ípadn� i p�enos dat. Komunikace musí být okamžitá, zpožd�ní zprávy si nem�žeme 

dovolit, mohlo by dojít nap�íklad k ohrožení života nebo zásilky v�asným nedoru�ením 

informace. �etnost hovor� bude v�tší, nap�íklad pro zjiš�ování aktuální polohy a informací 

mezi bodyguardem a úst�ednou, která dává povely a rozkazy, dále sbírá podrobné 

informace o zásahu.  

 

1.5.3 Detektivní �innost 

U detektivní �innosti probíhá komunikace také mezi více ú�astníky. Nap�íklad detektiv 

v obchodním dom� dostává informace od pracovníka, který je na PCO, a sleduje kamerový 

systém. V p�ípad� poplachové situace sd�lí pot�ebné údaje detektivovi na prodejn� a ten 

provede zásah. Pokud je v prodejn� více detektiv�, tak i ti si mezi sebou p�edávají pot�ebné 
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informace. Zde musí být také zajišt�no kvalitní a v�asné spojení, aby nám p�ípadný pachatel 

neunikl. �etnost hovor� m�že být v�tší, p�jde spíše o kratší zprávy, nap�íklad o n�jaké 

aktuální poznatky z kamerového systému. Komunikace se p�enáší v�tšinou na kratší 

vzdálenosti, nebo� pracovník sledující kamerový systém m�že být ve vedlejší místnosti 

v témže objektu. Podobné to bude i u hotelových detektiv�, detektiv� v hernách a kasinech. 

 

1.5.4 Operativn� bezpe�nostní pr�zkum 

U operativn� bezpe�nostního pr�zkumu probíhá komunikace mezi pracovníky provád�jícími 

pr�zkum a pracovníkem na PCO, nebo jiným �ídícím místem (nap�íklad p�i ov��ování cesty 

p�ed transportem pen�z). Zde se testuje dostupnost a kvalita signálu po celé délce 

prov��ované trasy. Díky této �innosti  se m�žeme vyhnout trase s p�ípadným malým, �i 

žádným pokrytím GSM signálem, pokud je to možné. �etnost hovor� zde bude spíše nižší, 

rovn�ž i délka t�chto hovor�.  

 

1.5.5 Pr�stupová kontrolní služba (PKS) 

Pracovník provád�jící pr�stupovou kontrolní �innost komunikuje hlavn� s vedením firmy. 

Délka a �etnost hovor� zde nelze p�esn� ur�it, bude záležet na konkrétních situacích a 

požadavcích vedení. Zprávy budou spíše informa�ního charakteru. Nap�íklad p�ijde–li 

návšt�va do firmy, pracovník ji ohlásí p�íslušné osob� a ta mu sd�lí další postup. Dále se zde 

zprost�edkovává komunikace mezi firmou a okolím. 

 

1.5.6 Pulty centralizované ochrany objekt� (PCO) 

Na pracovišti pult� centralizované ochrany objekt� se shromaž�ující veškeré informace, 

tedy i ty komunika�ní. Komunikace probíhá mezi PCO a všemi složkami v pr�myslu 

komer�ní bezpe�nosti. Nesmíme opomenout ani datovou komunikaci mezi technickými 

za�ízeními EZS, EPS, CCTV, apod. Jelikož se zde centralizují veškerá data, jsou zde 

kladeny vysoké nároky na kvalitu, spolehlivost a v�asnost spojení. Zpožd�ná zpráva m�že 

znamenat obrovský problém. �etnost a délka zpráv je vyšší. Komunikace a� již mezi 

pracovníky v terénu nebo technickým za�ízením probíhá i na velmi velké vzdálenosti. 
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1.5.7 Montáž zabezpe�ovacích systém� 

P�i montáži zabezpe�ovacích systém� jde hlavn� o komunikaci mezi zákazníkem a firmou, 

respektive techniky, kte�í tuto montáž provádí. �etnost hovor� a její délka zde m�že být 

v�tší. Jedná se hlavn� o vyzkoušení namontovaného systému, zda se data odesílají kam mají, 

nap�íklad na PCO, a vše funguje jak má.  
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2 UR�ENÍ A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU GSM, 

ARCHITEKTURA, SLUŽBY, TECHNOLOGIE 

V této �ásti práce jsou shrnuty podstatné informace o systému GSM, zejména ur�ení, 

architektura, služby a technologie.  

2.1 Ur�ení a charakteristika systému GSM 

Systém GSM (Global System for Mobile Communication, Group Special Mobile) 

Systém je ur�en k poskytování hovorových a datových služeb mobilním ú�astník�m. 

Umož
uje zajistit p�enos hovorových informací mezi dv�ma ú�astníky, p�ípadn� i 

konferen�ní spojení. Dále umož
uje dvoubodový p�enos dat spojení mezi uživateli. 

Je to celulární radiotelefonní systém. Pat�í mezi systémy druhé generace, které jsou pln� 

digitální. Jeho vývoj byl zahájen v po�átku osmdesátých let na podn�t organizace CEPT. Na 

vývoji tohoto celoevropského standardu ve�ejné radiotelefonní sít� se podílel také ETSI, 

který v roce 1991 vydal první �ást doporu�ení GSM - Phase 1. Zpo�átku se systém používal 

pouze pro p�enos hovorových signál�, avšak v sou�asné dob� se již ve velké mí�e využívá 

také k p�enosu datových signál� (text� a obraz�). Je dostate�n� flexibilní, aby do n�j mohly 

být implementovány nové technologie (GPRS, HSCSD). Proto se jeho použití rozší�ilo i 

mimo Evropu. Druhá fáze je ozna�ována jako GSM – Phase 2. V sou�asné dob� se vývoj 

dostal již  do t�etí fáze a po�ítá se s jeho dalším vylepšováním generace UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System) – Universální mobilní telekomunika�ní systém. 

V porovnání s analogovými systémy umož
uje dosáhnout kvalitn�jší spojení v nep�íznivých 

podmínkách ší�ení pozemních rádiových signál�, efektivn�ji využívá p�id�lená kmito�tová 

pásma a odposlech je tém�� vylou�en. P�enos signál� v digitální form� umož
uje zna�n� 

rozší�it nabídku poskytovaných služeb a dosáhnout kompatibility s jinými digitálními sít�mi, 

a to nejen v rámci jednoho státu, ale po celém sv�t�. [5] 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2007 24 

 

2.2 Architektura systému GSM 

Systém GSM je navržen tak, aby nebyl autonomní a uzav�ený, ale aby umož
oval p�ístup i 

do jiných sítí. Architekturu tvo�í t�i základní subsystémy (obr. 1). 

• Subsystém základnových stanic BSS (Base Station Sub-System), neboli rádiový 

subsystém, se kterým prost�ednictvím rádiového rozhraní U m  p�ímo komunikují mobilní 

stanice MS (Mobile Stations). 

• Sí�ový a spínací (p	epojovací) subsystém NSS (Network and Switching Subsystem), 

ozna�ovaný n�kdy jako radiotelefonní úst�edna s rozší�enými úkoly a funkcemi. 

• Opera�ní subsystém OSS (Operation Support Subsystem) zajiš�uje servis a koordinuje 

funkce celého systému (provoz, údržba, opravy poruch, atd.). 

 

Obrázek 1  Architektura systému GSM 

 

BTS (Base Transceiver Station) základnová rádiová stanice 

BSC (Base Station Controller) základnová �ídící jednotka 

MSC (Mobile Switching Centre) mobilní radiotelefonní úst�edna 
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HLR (Home Location Register) domovský loka�ní registr 

VLR (Visitor Location Register) návšt�vnický loka�ní registr 

AuC (Authentication Centre) centrum autentizace 

EIR (Equipment Identity Register) registr mobilních stanic 

IMEI (International Mobile Equipment Identity) mezinárodní identifikace (�íslo) 

registrované MS 

OMC (Operational and Maintenance Centre) provozní a servisní centrum 

NMC (Network Management Centre) centrum managementu sít� 

ADC (Administrative Centre) administrativní centrum 

 

P�i pln�ní základních funkcí kooperuje systém GSM se t�emi externími složkami. T�mito 

externími složkami jsou: 

• uživatelé systému se svými mobilními stanicemi, 

• operáto�i, což jsou spole�nosti angažující se v oblasti telekomunikací, kte�í �ídí systém z 

hlediska finan�ního, ekonomického a �áste�n� i provozního (ú�tují služby, evidence, 

tarifování, vydávají SIM karty, atd.), 

• externí telekomunika�ní sít�, p�edevším ve�ejné komutované telefonní sít� PSTN  

(Public Switching Telecommunication Network), digitální sít� ISDN (Integrated Services 

Digital Network), ve�ejné datové sít�, atd. 

Mezi jednotlivými �ástmi systému jsou p�esn� definovaná rozhraní. Mezi MS a BTS je 

tzv. rádiové rozhraní ozna�ované Um. Mezi základnovou stanicí BTS a �ídící jednotkou 

BSC je tzv. rozhraní A-bis. Zde má signál p�enosovou rychlost 16kbit/s. Signál s touto 

rychlostí vznikne z hovorového signálu s rychlostí 13kbit/s nebo z datových signál� 

s nižšími rychlostmi, p�idáním dalších signaliza�ních a synchroniza�ních bit� pro rozlišení 

p�enosu hovoru nebo dat. Na výstupu �ídící jednotky BSC bývá zapojena transkódovací 

jednotka TRAU (Transcoder and Rate Adaptor Unit), která m�ní p�enosovou rychlost 

signálu na hodnotu 64kbit/s, která je nutná pro komunikaci mezi �ídící jednotkou BSC a 

mobilní úst�ednou MSC na rozhraní A. Jednotka TRAU m�že však být také použita ke 
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slou�ení (multiplexování) �ty� signál� s rychlostmi 16 kbit/s do výsledného signálu s 

rychlostí 64 kbit/s. Na rozhraní A se používá signaliza�ní systém SS7 . Ten využívá 

zvláštních kanál� pro p�enos signaliza�ních signál� a podporuje komunikaci nejen mezi BSS 

a MSC, ale i p�enos sí�ových informací mezi MS a MSC. [5] 

2.3 Služby poskytované systémem GSM 

Služby, které GSM nabízí, je možno rozd�lit do t�í kategorií: 

� telefonní služby, 

� p�enosové služby, 

� služby s p�idanou hodnotou. 

 

Pojem telefonní služby se vztahuje na spojení dvou ú�astnických stanic. Samoz�ejm�, že 

nejd�ležit�jší telefonní službou je spojení hovorové. Ovšem pat�í sem i p�enos n�kterých 

specifických krátkých zpráv, kdy zpráva p�ijatá mobilní stanicí je zobrazena p�ímo na jejím 

displeji (specifická forma alfanumerického pagingu). 

Telefonní služby slouží k spojení mezi uživateli uvnit� GSM, p�ípadn� mezi uživateli GSM a 

uživateli v PSTN, PDNS nebo ISDN. 

Speciálním druhem telefonního volání je volání nouzové. Pro vytvo�ení tohoto volání je 

nutné, aby uživatel stla�il tzv. SOS tla�ítko, p�ípadn� aby zvolil nouzové �íslo (112) pomocí 

klávesnice. MSC bude v tomto p�ípad� obsluhovat volání vždy, i když nap�. nesouhlasí 

identifika�ní �íslo uživatele nebo je uživatel automaticky blokován. Nouzové volání m�že 

být realizováno s prioritami. Nouzové volání m�že být realizováno i bez SIM. 

V p�ípad� p�enosových služeb si koncové za�ízení zajiš�uje uživatel sám a odpov�dnost 

pozorovatele sít� kon�í u p�ipojení bodu tohoto za�ízení. Pat�í sem celá �ada forem p�enosu  

dat s p�enosovými rychlostmi od 2400b/s a vyšší. V síti GSM jsou tyto transparentní datové 

služby podporovány r�znou úrovní adaptace, kanálového kódování a prokládání. Dále jsou 

podporovány i netransparentní datové služby s bitovou rychlostí 12kbit/s. 

Služby s p�idanou hodnotou rozši�ují základní telefonní služby a nemohou být uživateli 

nabízeny samostatn�, ale jen p�idružen� k telefonním službám. Dále se budou rozvíjet 

v návaznosti na služby ISDN, ale budou pravd�podobn� v jednotlivých zemích rozdílné. 

Mezi první zavád�né služby pat�í automatické p�esm�rování hovor�, indikace výše 

poplatk�, blokování ú�astníka a konferen�ní spojení. Nap�íklad služba automatického 
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blokování dovoluje podle požadavku uživatele zablokovat všechna mezinárodní volání, 

p�ípadn� všechna p�íchozí nebo všechna odchozí volání. [5] 

 

2.4 Technologie 

 

2.4.1 Rozd�lení kmito�tového pásma 

Primární systém GSM, ozna�ovaný PGSM (Primary GSM) nebo GSM 900, má p�id�leno 

kmito�tové pásmo 890MHz až 960MHz, které je rozd�leno na dv� �ásti. Pro spojení 

mobilní stanice MS (Mobile Station) – základnová rádiová stanice BTS (Base Tranceiver 

Station), tzv. uplink, je vyhrazeno pásmo 890MHz až 915 MHz. Pro spojení BTS – MS, 

tzv. downlink, je vyhrazeno pásmo 935MHz až 960 MHz. Je tedy použit p�ístup FDMA a 

kmito�tový duplex FDD. 

Základnové stanice vysílají na vyšším kmito�tu duplexního páru, jehož rozte� je 45MHz. 

Uvnit� každého pásma je vytvo�eno 124 rádiových kanál�, každý s ší�kou pásma 200kHz. 

Zbylá 125. �ást je rozd�lena na poloviny (2×100kHz), z nichž jedna tvo�í odd�lovací úsek 

na horním a druhá na dolním konci každého pásma. Pro �íslo rádiového kanálu, které m�že 

nabývat hodnot od 1 do 124, se používá ozna�ení ARFCN (Absolute Radio Frequency 

Channel Number). Systém PGSM používá tedy 124 duplexních kanál�. [5] 

 

2.4.2 Zdrojové kódování 

Analogový hovorový signál v pásmu 300 - 3400 Hz je po filtraci vzorkován s kmito�tem 

8kHz a segmentován do �asových rámc� 20ms. V analogov� digitálním p�evodníku se 

vytvo�í v každém �asovém rámci 160 vzork�, z nichž každý je kódován 13 bity, tj. do 8192 

úrovní. Bitová rychlost signálu na vstupu kodéru je tedy 160×13 20×10−3
 = 104kbit/s . 

Obvody kodéru, jsou realizovány signálovými procesory v technologii LSI a podle funkce je 

lze rozd�lit na bloky: 

� p�edzpracování signálu, 

� analýza LPC, 

� krátkodobá analýza a filtrace, 

� analýza LTP a filtrace, 

� kódování RPE. 
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P	edzpracování signálu spo�ívá v odstran�ní stejnosm�rné složky a provedení preemfáze, 

aby se p�esn�ji zpracovaly složky s vyššími kmito�ty, které mají menší úrovn�. 

Výsledkem analýzy LPC je osm filtra�ních koeficient� (tzv. koeficient� odrazu), které jsou 

vyjád�eny v logaritmické mí�e a kvantovány. 

Výsledkem krátkodobé analýzy a filtrace je filtrovaný signál (160 vzork�) a filtra�ní 

koeficienty. Filtr lze považovat za digitální imitaci lidského hlasového traktu, kde 

koeficienty p�edstavují vliv jeho ostatních �ástí (zuby, jazyk, hltan, atd.). Zde ješt� 

nedochází k výraznému snížení p�enosové rychlosti. 

Kódování RPE. Pro LTP analýzu je hovorový rámec 160 filtrovaných vzork� rozd�len do 

4 blok� po 40 vzorcích (5ms). První blok obsahuje vzorky 1, 5, 9, 13, ...... 157, druhý 2, 6, 

10, 14, ..... 158, atd. Z t�chto blok� je vybrán blok s nejv�tším signálem. 

Analýza LTP. Smy�ka LTP používá k výpo�tu odhadu rozdílového signálu z 

rekonstruovaného excita�ního signálu. LTP filtr je charakterizovaný ziskem a zpožd�ním. 

Výsledkem zdrojového kódování je 47×4 = 188 bit� excita�ního signálu a 4×9 + 36 = 72 

bit� reprezentujících koeficienty LTP filtru a LPC analýzy. Celkem 260 bit� za 20ms 

p�edstavuje výstupní p�enosovou rychlost signálu 13kbit/s. P�i použití výkonn�jších 

signálových procesor� je možné dosáhnout rychlosti polovi�ní, tj. 6,5kbit/s. [5] 

 

2.4.3 Kanálové kódování 

Z celkového po�tu 260 bit� hovorového rámce délky 20ms jsou však pro rekonstrukci 

signálu na p�ijímací stran� n�které bity d�ležit�jší a n�které mén� d�ležité. Proto se také 

zabezpe�ují proti chybám na p�enosové cest� s r�zným stupn�m ochrany. 260 bit� je 

rozd�leno na t�i �ásti, tzv. t�ída 1a, t�ída 1b, t�ída 2, které jsou podle své d�ležitosti 

kódovány s r�zným stupn�m zabezpe�ení. 

Nejd�ležit�jších 50 bit� t	ídy 1a je zabezpe�eno t�emi paritními bity v blokovém kodéru, 

nakresleném na obr. 2. V p�ípad� výskytu chyby v této skupin� bit�, je na p�ijímací stran� 

ignorován celý blok dat. Vstupní signál, p�icházející do kodéru, je vedený jednak na jeho 

výstup, ale sou�asn� je zavád�n p�es s�ítací �len i do registru, jehož zp�tná vazba je 

uzav�ena sepnutým spína�em S. Prvních 50 bit� tedy beze zm�ny p�ichází na výstup kodéru, 

ale sou�asn� tyto bity ovliv
ují nastavení kruhového registru sestaveného podle generujícího 

mnoho�lenu. Po na�ítání 50 bit� se spína� S rozpojí a k signálu jsou p�idány nakonec t�i 
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paritní bity, které z�staly v bu
kách posuvného registru. Tak je k signálu p�idána informace, 

jejíž obsah nutn� závisí na všech 50 p�edchozích bitech.  

Ke 132 bit�m t	ídy 1b jsou p�idány 4 koncové nulové bity. Zbylých 78 bit� t	ídy 2 se 

p�enáší bez zabezpe�ení. [5] 

 

Obrázek 2  Kodér pro zabezpe�ení bit� t�ídy 1a 
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3 VYMEZENÍ TREND� V OBLASTI UŽIVATELSKÝCH SLUŽEB 

TELEFON� T�ÍDY GSM 

Uživatelská služba je schopnost komunika�ního systému zajistit p�enos informací 

standardizovaným zp�sobem mezi dv�ma a více ú�astníky. 

Uživatelské služby mobilních telefon� m�žeme rozd�lit do n�kolika skupin: 

� volání (hovor), 

� SMS, MMS, 

� dopl
kové služby. 

 

Základní službou všech telefon� je volání. Jde o p�enos dat pr�b�hu hovorového signálu 

obsahující hovorové informace mezi dv�ma stanicemi. Chce-li ú�astník klasické telefonní 

sít� uskute�nit telefonní hovor s ur�itou individuální telefonní stanicí, zvolí na své 

stacionární stanici (na svém telefonu) její "radiotelefonní" �íslo, toto �íslo bývá 

n�kolikamístné, p�i�emž prvá �íslice otevírá vstup do radiotelefonní sít�. Zvolené �íslo 

p�ichází p�es úst�ednu ve�ejné telefonní sít� do radiotelefonní úst�edny, kde je zaeviduje 

centrální po�íta�. Ten ve své pam�ti zjistí, ve které bu
ce se práv� nachází volaná stanice, a 

p�id�lí jí dva neobsazené rádiové kanály. Na nich se pak m�že uskute�nit obousm�rný 

p�enos hovorových signál� mezi touto individuální stanicí a p�íslušnou základnovou stanicí. 

To všechno prob�hne ve zlomku sekundy, takže hned po volb� �ísla je volaný ú�astník 

akustickým �i optickým signálem upozorn�n, že jej n�kdo volá. Poslední dobou se stále 

�ast�ji setkáváme s videovoláním, jde o komunikaci dopln�nou obrazem. 

Další službou je SMS (Short Message Service). P�es SMS lze napsat zprávu do sto šedesáti 

znak� a odeslat ji na p�íslušné GSM �íslo. SMS lze odesílat i p�ijímat, p�i�emž tato služba 

funguje na všech telefonech. MMS je vlastn� SMS dopln�ná o obrázek �i zvuk, �i video. 

Velikost odeslané MMS zaleží na vlastnostech používaného telefonu. U modern�jších 

telefon� se pohybujeme okolo 300kB. 

Do dopl
kových služeb m�žeme za�adit r�zné aplikace, které nám nemusí sloužit p�ímo ke 

komunikaci. Zde pat�í nap�íklad poznámkový blok, kde m�žeme psát r�zné poznámky. U 

v�tšiny telefon� je pak lze posílat jako SMS. Další službou m�že být nap�íklad kalendá� 

�asto spojený s úkolovníkem, budík, kalkula�ka, stopky, �i jiné aplikace. V poslední dob� se 

mobilní telefon již neobejde bez kvalitního integrovaného fotoaparátu spojeného s kamerou. 

Také MP3 p�ehráva� už je samoz�ejmostí. Pro ú�ely SBS je však d�ležité, nap�íklad pro 
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dokumentaci n�jaké situace, nejvíce práv� kvalitní fotoaparát, s pokud možno co nejv�tším 

rozlišením. Tento požadavek také klade nárok na místo pro po�ízené fotografie, �i video 

v telefonu. To zajistíme u v�tšiny mobilních telefon� pam��ovou kartou. 

 

3.1 P	ehled vybraných služeb O2 využitelných v PKB 

 

3.1.1 Meeting Asistent 

Tato služba umož
uje volanému v p�ípad�, že ji má aktivovánu, zobrazit na displeji krom� 

standardní nabídky "odmítnout – p�ijmout" také odeslat volanému p�edem nastavenou 

informaci a to p�es SMS nebo jako hlasovou zprávu. 

 

3.1.2 Záznamová služba 

Záznamová služba slouží k zaznamenání vzkaz� v situacích, kdy není možné p�ijímat 

hovory, nebo ú�astník nechce hovory p�ijmout. V takových p�ípadech dokáže systém 

zprávu p�ijmout za ú�astníka a ten si ji m�že vyzvednout, až bude chtít. 

 

3.1.3 Konferen�ní hovor 

Konference probíhá p�ipojováním ú�astník� do probíhajícího rozhovoru, p�ipojování m�že 

uskute�nit volaný i volající. V pr�b�hu konferen�ního hovoru lze voln� p�echázet do 

soukromého hovoru s n�kterým z ú�astník� a zp�t. Konferenci ukon�uje zav�šením ten 

ú�astník, který ji zahájil. Spojení a ovládání konferen�ního hovoru probíhá prost�ednictvím 

menu telefonu nebo pomocí tzv. kód� sít�. 

 

3.1.4 Blokování hovor� 

Pokud nechce být pracovník rušen žádnými hovory, tak si zablokuje všechny p�íchozí 

hovory. Jakmile vypne blokování hovor�, všichni se mu op�t dovolají. Blokovat lze 

libovolné druhy hovor� i služeb s výjimkou tís
ového volání na �íslo 112.  

 

3.1.5 Zmeškané hovory 

Pokud má ú�astník vypnutý telefon nebo je-li na míst�, které není pokryto signálem, 

obvykle se nedozví, že se mu n�kdo pokoušel dovolat. Díky této služb� informaci o 
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zmeškaných hovorech obdrží po zapnutí mobilního telefonu, �i po p�ihlášení telefonu do sít� 

ve form� SMS zpráv. 

 

3.1.6 O2 P	epínám 

O2 P�epínám je hlasová služba, která umožní používat mobilní telefon podobn� jako 

vysíla�ku. Sta�í pouze zmá�knout tla�ítko a hned hovo�íme s vybranou skupinou - nap�íklad 

s kolegy z pracovního týmu nebo se zam�stnanci. Stejn� tak kdokoliv ze skupiny m�že 

hovo�it s námi. Skupin si m�žeme vytvo�it více. Provoz funguje stejn� jako u známých 

vysíla�ek - m�že tedy hovo�it vždy pouze ten, kdo drží zmá�knuté tla�ítko. Služba je 

dostupná všude tam, kde je pokrytí signálem O2. Oproti b�žným vysíla�kám tedy uživatelé 

nejsou omezováni vzdáleností. 

 

3.1.7 P	esm�rování 

Pokud nem�že ú�astník momentáln� telefonovat, je-li mimo dosah signálu �i má obsazený 

telefon, pomocí této služby se  p�íchozí hovory p�esm�rují na zvolené telefonní �íslo.  

 

3.1.8 O2 Video volání 

Video volání m�žeme uskute�nit se svým mobilním telefonem fungujícím v síti UMTS. 

P�itom se s volaným navzájem nejen slyšíme, ale zárove
 vidíme jeden druhého na displeji 

svých mobilních telefon�. [6] 

 

3.2 P	ehled vybraných služeb T-Mobile využitelných v PKB  

 

3.2.1 Navigátor 

Tato služba je založena na kombinaci tzv. pozi�ních služeb a krátkých textových zpráv 

(SMS). To znamená, že informace, které formou SMS zpráv dostaneme, se vztahují práv� k 

poloze, kde se nacházíme. To  m�že pomoci snadn�ji se vyznat i v neznámém prost�edí. 

 

3.2.2 SHARIK - GPRS s aktivní kontrolou spojení 

SHARIK – GPRS je monitorovací systém pro soukromé objekty. Systém je ur�ený pro 

individuální ochranu a prevenci vloupání do monitorovaného objektu i krádeže v�cí uvnit� 

objektu. P�i napadení objektu systém informuje uživatele respektive majitele objektu na jeho 
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mobilní telefon. To umož
uje bezprost�ední zásah. Systém je vybaven funkcemi, které jsou 

ve srovnání s podobnými systémy rozší�ením. Zejména se jedná o aktivní kontrolu spojení, 

kterou systém aktivuje po zablokování. Ztráta spojení je hlášena uživateli systému stejným 

zp�sobem jako jiná napadení objektu. Funkce „aktivní kontrola spojení“ je ur�ena pro 

ochranu objektu proti úmyslnému zarušení GSM / GPRS spojení systému. 

3.2.3 REX – objektový alarm s GSM/GPRS 

REX – objektový alarm s GSM/GPRS je profesionální alarm s GSM komunikací. Zásadní 

výhodou je triviální instalace a možná p�enositelnost. Využívá škálu bezdrátových 

poplachových �idel. Možnost napojení na nep�etržitý dohledový pult. 

3.2.4 Videodohled s GSM p	enosem 

Videodohled s GSM p�enosem je sestaven z webkamer pro vnit�ní i venkovní použití s 

p�ipojením pomocí GSM modemu a možností odesílání snímk� a poplachových informací 

službou GSM data/GPRS nebo možností p�ímého p�ipojení na kameru a prohlížení dat a 

snímk� z PC �i MDA. [8] 

 

3.3 P	ehled vybraných služeb Vodafone využitelných v PKB 

3.3.1 Auto manažer 

Služba Auto manažer umožní zjistit, kde je práv� uživatel�v automobil, kolik kilometr� má 

najeto a kolik spot�eboval pohonných hmot. Lze také sestavit knihu jízd. Sta�í nainstalovat 

za�ízení do voz� a službu aktivovat. Pro p�enos aktuálních informací o provozu vozidla je 

do každého za�ízení vložena SIM karta s hlasovým a datovým tarifem. Samotná aplikace, 

která zobrazuje údaje o provozu vozidla, je p�ístupná p�es internet na jakémkoli po�íta�i. 

[9] 
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3.4 P	ehled služeb vybraného mobilního telefonu Nokia N95 

Nokia N95 (obr. 3) v sou�asné dob� (jaro 2007) tvo�í vrchol nabídky mobilních telefon� 

spole�nosti Nokia. Proto byl  zvolen pro podrobn�jší popis vybraných funkcí a služeb, které 

nabízí. Je to nejvybaven�jší telefon na sou�asném trhu. 

 

Obrázek 3  Mobilní telefon Nokia N95 

 

Mezi služby tohoto telefonu m�žeme za�adit: 

� uživatelská nabídka - možnost poskládat nej�ast�ji používané funkce do 

odd�leného menu, p�ípadn� možnost uživatelsky p�i�adit vybrané funkce tla�ítk�m 

telefonu 

� hlasové ovládání - pomocí hlasového ovládání lze aktivovat n�které funkce 

vyslovením p�edem nahraného hlasového p�íkazu, tímto zp�sobem lze nap�íklad 

p�epínat  vyzván�cí profily apod. 
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� hlasové vytá�ení - s hlasovým vytá�ením je možné vytá�et telefonní �ísla 

vyslovením n�kterého z p�edem nahraných hlasových p�íkaz� 

� SIM Toolkit - slouží pro p�ístup k bankovnímu ú�tu v rámci GSM bankovnictví, 

mobilní operáto�i prost�ednictvím této funkce nabízejí také informa�ní služby 

� vestav�ný GPS modul - umož
uje lokalizovat polohu telefonu kdekoli na Zemi, 

využívá se p�edevším k navigaci 

� hlasité handsfree - s použitím hlasitého handsfree není nutné telefon držet u ucha,  

hlas druhé strany je slyšet hlasit� z reproduktoru, mikrofon zárove
 zvýší svoji 

citlivost, aby zachytil hlas mluvícího, i když telefon leží t�eba na stole 

� videotelefonování - telefon podporuje sít� t�etí generace, díky tomu se dá používat 

tato funkce, pro videotelefonování slouží speciální kamera na �elní ploše p�ístroje 

� záznamník hovoru je možné nahrávat probíhající telefonát, druhá strana p�itom 

v�tšinou slyší slabé pípání, které ji upozor
uje na nahrávaný hovor, délka nahrávky 

je až jedna hodina 

� Push to talk (Stiskni a mluv) - funkce funguje podobn� jako vysíla�ka, hlas se 

p�enáší p�es datovou sí� (GPRS/EDGE), v jedné chvíli m�že mluvit jen jedna strana,  

v �eské republice ji nabízí jen operátor O2 (pod jménem P�epínám) 

� filtrování hovor� - funkce telefonu, se kterou m�že být stanoveno, kdo se p�íjemci 

m�že dovolat, nej�ast�ji je spojena se skupinami a vyzván�cími profily, uživatel 

vybere,  které skupiny se v daném vyzván�cím profilu dovolají, u ostatních volajících 

se neozve hlasité vyzván�ní, p�ípadn� jim bude rovnou odeslán obsazovací tón 

� potvrzení o doru�ení SMS - aktivací tohoto potvrzení se ú�astník dozví, zdali 

odeslaná textová zpráva dorazila na mobilní telefon p�íjemce 

� dlouhé SMS - telefon umož
uje psát i delší zprávy než standardních 160 znak�,  

delší zpráva se p�i odeslání rozd�lí do n�kolika �ástí (platí se za každou zvláš�), 

telefon p�íjemce potom tyto �ásti dokáže spojit do p�vodní dlouhé zprávy 

� multimediální zprávy MMS - ve zprávách MMS lze odeslat plnohodnotné 

fotografie po�ízené mobilním telefonem, ale t�eba také videa, zvuky a dlouhé texty 
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� organizátor �asu - obsahuje více aplikací, v kalendá�i jsou sch�zky a ostatní typy 

událostí rozt�íd�ny do dn�, týdn� nebo m�síc� (funkce p�ipomíná b�žný papírový 

plánovací kalendá�), dále zde pat�í úkolovník (typický hlavn� možností „odškrtnout“ 

spln�né úkoly), v poznámkách lze psát r�zn� dlouhé texty, v nabídce telefonu je i 

jednoduchá kalkula�ka 

� synchronizace - p�i synchronizaci se p�enášejí data mezi databázemi: adresá�em, 

kalendá�em, úkolovníkem, poznámkami nebo t�eba i emailovým klientem v mobilním 

telefonu a na po�íta�i, porovnávají se databáze a zm�n�né položky se p�enesou 

z jednoho za�ízení do druhého,  výsledkem je potom nap�. stejný adresá� v telefonu i 

na po�íta�i 

� prohlíže� Office dokument� a PDF  v telefonu lze otev�ít a prohlížet dokument 

Microsoft Office, tedy s p�íponami DOC, XLS nebo PPT a dokument typu PDF 

� diktafon - umož
uje nahrávat r�zné hlasové poznámky, délka nahrávky m�že být až 

jedna hodina 

� p	ehrávání videa - nahrané nebo p�ijaté videosoubory lze v telefonech prohlížet 

v p�ehráva�i videa, video lze p�ehrávat p�es celou plochu displeje a je možné jej 

b�hem p�ehrávání p�etá�et dop�edu a dozadu, telefon  nabízí i p�ehrávání soubor� 

MP3, AAC;  pro výstup na sluchátka je použit konektor jack 3,5mm (standardní 

sluchátkový konektor) 

� digitální fotoaparát v telefonu - maximální fyzické rozlišení  snímacího �ipu 

vestav�ného fotoaparátu je 2 592 × 1 944 (5,04 Mpx), �o�ka fotoaparátu bývá �asto 

náchylná k poškrábání a snadno se zašpiní (obojí má velký vliv na kvalitu po�ízených 

fotografií, proto má telefon praktickou krytku objektivu fotoaparátu), telefon 

umož
uje p�iblížení snímané scény tzv. zoom, a to digitální (tzn. ze snímku vy�ízne 

jen jeho �ást a zbývající body jsou softwarov� dopo�ítány). Telefon dokáže snímaný 

objekt automaticky zaost�it p�esn� na vzdálenost, ve které se nachází. Snímky jsou 

pak mnohem ost�ejší a kvalitn�jší. Funkce makro umož
uje nastavit optickou 

sestavu objektivu tak, aby mohla snímat velmi blízké objekty. Mobil je vybaven 

vysoce zá�ivou diodou, která slouží k osv�tlení snímané scény ve špatných 

sv�telných podmínkách. Nahrazuje tedy klasický blesk, jak jej známe z fotoaparát�. 

Tuto diodu lze aktivovat i nezávisle na fotoaparátu a lze ji využít jako svítilnu.  
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Pro lepší zachycení snímk� za zhoršených sv�telných podmínek je telefon vybaven 

funkcí no�ního režimu. Ten zvýší citlivost �ipu fotoaparátu. Snímky jsou pak ale 

v�tšinou poznamenané výrazným šumem. Telefon umož
uje stejn� jako digitální 

fotoaparát uložit do souboru obrázku i informace EXIF, ve kterých jsou 

zaznamenány podrobné parametry po�ízené fotografie, nap�íklad �as po�ízení, název 

atd. Pomocí telefonu lze i natá�et video. Aby soubory s nato�eným videem 

nezabíraly p�íliš mnoho pam��ového prostoru, jsou komprimovány do základních 

videoformát� a to do MPEG4 nebo 3GP. Maximální rozlišení videa 640 × 480 

udává, z kolika bod� je tvo�en každý snímek videozáznamu. Tento parametr udává 

množství bod� v horizontálním a vertikálním sm�ru. Video lze natá�et tak dlouho, 

dokud je místo na sdílené pam�ti. V pr�b�hu natá�ení m�žeme používat i zoom, 

neboli p�iblížení. P�i natá�ení videa se pochopiteln� zaznamenává i zvuk, zde je však 

možnost záznamu zvuku zamezit. 

� datové p	enosy - GPRS je mobilní technologie pro paketový p�enos dat. EDGE je 

nádstavba nad GPRS, nabízí ješt� rychlejší p�ipojení. HSDPA je technologií pro 

rychlejší datové p�enosy v sítích UMTS. Telefon podporuje Wi-Fi technologii, 

pomocí n�j se m�že p�ipojit k bezdrátovým po�íta�ovým sítím. Prost�ednictvím 

infraportu se telefon m�že spojit bezdrátov� pomocí infra�ervených paprsk� 

s po�íta�em, druhým telefonem nebo jiným za�ízením. Oba p�ístroje ale na sebe musí 

„vid�t“, vzdálenost spojení zpravidla nep�esáhne n�kolik desítek centimetr�. 

Technologie bluetooth dokáže propojit telefon s po�íta�em, druhým mobilem nebo 

jiným za�ízením �i p�íslušenstvím spojit bezdrátov�, pomocí rádiových vln. Mezi 

ob�ma za�ízeními nemusí být zajišt�na p�ímá viditelnost, bluetooth je funk�ní až do 

vzdálenosti 10m. Telefon lze také propojit s po�íta�em pomocí mini USB kabelu, 

telefon po p�ipojení se chová jako další disková jednotka. 

� uživatelská pam�� - vnit�ní pam�� telefonu je 160 MB, pam�� lze rozší�it 

p�ídavnými pam��ovými kartami typu micro SD [9] 
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4 NÁVRH ZP�SOBU VYUŽITÍ KOMUNIKA�NÍCH A 

INFORMA�NÍCH SLUŽEB TELEFON� GSM V PROST�EDÍ 

BEZPE�NOSTNÍCH ORGANIZACÍ 

Mezi základní komunika�ní služby GSM pat�í nap�íklad volání a posílání SMS, pop�ípad� 

MMS. Tyto služby používáme ve všech odv�tvích pr�myslu komer�ní bezpe�nosti. 

4.1 Strážní služba 

Komunikaci mezi strážnicí a jakýmkoliv místem mimo objekt m�žeme zajistit pomocí pevné 

linky, p�es kterou m�žeme posílat data nap�íklad z PCO v objektu p�ímo dom� majiteli 

firmy. Komunikaci mezi jednotlivými pracovníky v terénu a pevným stanovišt�m, nap�. 

vrátnicí m�žeme zajistit pomocí vysíla�ek nebo mobilních telefon� (obr. 4). Jedná se 

nap�íklad o vyhlášení zásahu p�i poplachové situaci. U poplachové zprávy up�ednost
ujeme 

hlasovou komunikaci p�ed textovou zprávou. P�enos informací pomocí textové formy m�že 

být zpožd�ný a navíc nevíme, zda-li si zprávu pracovník p�e�etl �i nikoli. P�i hlasové 

komunikaci tento problém �ešit nemusíme. U hovor� p�es mobilní telefony musíme po�kat 

až se takzvan� hovor vyto�í, to trvá �ádov� n�kolik vte�in. P�i komunikaci p�es vysíla�ku 

tento problém odpadá, ale m�že hovo�it vždy jen jeden pracovník. Abychom mohli 

komunikovat pomocí vysíla�ky i mobilního telefonu musíme mít u sebe dva p�ístroje. To je 

dosti nepohodlné a hlavn� neekonomické, nebo� musíme zakoupit dva komunika�ní 

p�ístroje. �ešením tohoto problému by byla služba nabízená spole�ností O2, která se 

jmenuje P�epínám. Jde vlastn� o tzv. vysíla�ku implementovanou do mobilního telefonu. 

Tudíž máme u sebe pouze jeden p�ístroj. P�i stisknutí pat�i�ného tla�ítka telefon funguje 

jako vysíla�ka a my se m�žeme spojit i s více ú�astníky najednou. Služba je dostupná všude 

tam, kde je pokrytí signálem O2. Takže nejsme omezeni vzdáleností jako u b�žných 

vysíla�ek. Tato služba by mohla v budoucnu velmi usnadnit komunikaci mezi pracovníky 

soukromých bezpe�nostních služeb, protože by nahradila dva p�ístroje jedním, tím by mohla 

ušet�it nemalé náklady. Nevýhodou však zatím z�stává pom�rn� vysoký m�sí�ní poplatek a 

také to, že tuto službu nabízí pouze spole�nost O2. Pokud n�jaká firma využívá služeb 

konkuren�ních operátor�, tato služba by byla pro ni nedostupná v p�ípad�, že by necht�la 

zm�nit poskytovatele telekomunika�ních služeb. Do budoucna by snad ale i ostatní 

operáto�i mohli tuto službu zavést. Nesmíme zapomenout ani fakt, že tato služba je zatím 
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dostupná jen u vybraných mobilních telefon� zna�ky Nokia nap�. N95. Ze služeb nabízených 

mobilním telefonem by bylo vhodné využívat zejména p�ednastavení n�jakého telefonního 

�ísla pod pat�i�né tla�ítko nap�íklad �íslo 2. V p�ípad� nouze nemusíme procházet telefonní 

seznam a hledat pot�ebný kontakt, sta�í zmá�knout p�ednastavené tla�ítko a m�žeme 

uskute�nit hovor. 

 

Obrázek 4  Schéma komunikace mezi pracovníky bezpe�nostní služby 

4.2 Bezpe�nostní ochranný doprovod 

P�i bezpe�nostním ochranném doprovodu m�žeme zajistit komunikaci mezi pracovníky 

provád�jícími ochranný doprovod a �ídícím místem (PCO) rovn�ž pomocí mobilních 

telefon�, p�ípadn� i vysíla�ek. Vhodným �ešením by bylo i zde využití služby P�epínám od 

spole�nosti O2, která jednotlivým pracovník�m usnadní komunikaci. Další využitelnou 

službou nabízenou operátorem by mohl být konferen�ní hovor, díky n�muž se rovn�ž m�že 

spojit více ú�astník� najednou. Dále probíhá i komunikace mezi PCO a p�epravovaným 

(st�eženým) nákladem, tu zajistíme nap�íklad pomocí GSM modul�. Zde se ov��uje neustále 

nap�íklad poloha p�epravovaného nákladu. Ze služeb nabízených mobilním telefonem zde 

m�žeme také využít p�ednastavení telefonního �ísla pod ur�ité tla�ítko. Další službou by 
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mohlo být i hlasové vytá�ení nebo ovládání telefonu, které nám usnadní manipulaci se 

samostatným p�ístrojem. Zde je však problém, pokud by jsme byli v hlu�ném prost�edí, �i 

špatn� vyslovili pat�i�ný p�íkaz, nemusí se nap�íklad hovor vyto�it nebo m�že dojít 

k zám�n� slov, nap�íklad pokud si jsou vzorky podobné a vyto�í se hovor jiný. P�i 

telefonování nap�íklad p�i �ízení automobilu m�žeme využít hlasité handsfree, díky n�mu 

nemusíme držet telefon v ruce a m�žeme se pln� v�novat �ízení a zárove
 telefonovat. U 

této �innosti m�žeme využít i diktafonu, pokud si pot�ebujeme ud�lat n�jaké poznámky. 

Nemusíme se zdržovat psaním textu a jednoduše si namluvíme pot�ebné informace. 

4.3 Detektivní �innost 

P�i detektivní �innosti také musíme zajistit kvalitní a v�asné spojení. Zde bude st�žejní �ást 

komunikace tvo�ena rovn�ž pomocí vysíla�ek nebo mobilních telefon�. Vhodným �ešením 

by jist� bylo op�tovné použití služby P�epínám, která i u této �innosti by m�la obrovský 

p�ínos. V p�ípadech, kdy nejsme vázáni nutností okamžitého spojení mezi jednotlivými 

pracovníky, a v mén� závažných situací, m�žeme použít pro komunikaci textovou zprávu. 

Ovšem pokud se bude jednat o poplachovou situaci, musíme komunikaci provést v hlasové 

form�. P�i komunikaci pomocí SMS m�žeme využít služby telefonu na potvrzení o doru�ení 

SMS p�íjemci. Díky tomu zjistíme, že SMS byla úsp�šn� odeslána a p�íjemce ji dostal. 

Pokud je text delší, lze také využít službu dlouhá SMS, která nám jednotlivé zprávy spojí do 

jedné, a tím nám zlepší p�ehled. U detektivní �innosti lze také využívat diktafonu na 

p�ípadné poznámky, pokud si je nechceme psát t�eba do poznámkového bloku. Rovn�ž lze 

použít i záznamník hovoru p�i telefonování, tím odpadá také psaní poznámek, které nás 

m�že zdržovat. Pro dokumentaci n�jaké situace m�žeme využít fotoaparátu v mobilním 

telefonu, p�ípadn� lze nato�it i video. P�i dostate�n� velké pam��ové kart� lze po�ídit i delší 

záznamy. 

4.4 Operativn� bezpe�nostní pr�zkum 

Operativn� bezpe�nostního pr�zkumu m�žeme zajistit komunikaci mezi pracovníky 

provád�jící bezpe�nostní pr�zkum (nap�íklad p�ed p�evozem pen�z) a pracovníkem na PCO 

rovn�ž pomocí mobilního telefonu nebo vysíla�ky. Služba P�epínám se dá použít i u této 

�innosti. Komunikace mezi pracovníky m�že probíhat jak hlasovou, tak i textovou formou. 

P�i této �innosti nehrozí pom�rn� žádné riziko, tudíž pokud by došlo ke zpožd�ní zprávy, 
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nedojde k žádnému ohrožení. P�i samotném transportu už musí být komunikace výhradn� 

hlasová. Ze služeb nabízených telefonem i zde m�žeme využít potvrzení o doru�ení SMS 

nebo také psaní dlouhých SMS. Pro po�ízení poznámek lze využít poznámkového bloku 

v telefonu nebo diktafonu. 

4.5 Pr�stupová kontrolní služba (PKS) 

U pr�stupové kontrolní �innosti m�žeme komunikaci zajistit mezi jednotlivými pracovníky 

také pomocí vysíla�ky nebo mobilního telefonu. K této �innosti se rovn�ž dá využít služby 

P�epínám. I zde se m�že použít služba konferen�ní hovor. Komunikace m�že být ve form� 

hlasové i textové. Není zde velké riziko n�jaké škody p�ípadným zpožd�ním zprávy. 

M�žeme i zde použít službu nabízenou mobilním telefonem na potvrzení doru�ení SMS 

p�íjemci a také psaní dlouhých SMS.   

4.6 Pulty centralizované ochrany objekt� (PCO) 

Na míst� pult� centralizované ochrany objekt� se centralizuje veškerá komunikace, která 

�asto bývá i zaznamenávána pro pozd�jší použití. Komunikace mezi PCO a jednotlivými 

pracovníky v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti se zajiš�uje pomocí pevných linek, mobilních 

telefon� a vysíla�ek. V závažných a d�ležitých p�ípadech, kdy si nem�žeme dovolit 

zpožd�ní zprávy, je využita komunikace hlasová, jinak m�že být použita i v textové form�. 

Dále je zde provád�na datová komunikace mezi technickým za�ízením (EZS, EPS, CCTV 

apod.). Ta m�že probíhat rovn�ž prost�ednictvím metalického spojení pevných linek, 

pomocí GSM systému, �i rádiového spojení. P�i komunikaci pomocí mobilních telefon� se i 

zde dá využít potvrzení o doru�ení SMS, p�ípadn� i psaní dlouhých zpráv. 

4.7 Montáž zabezpe�ovacích systém� 

P�i montáži zabezpe�ovacích systém� lze zajistit komunikaci mezi pracovníky provád�jícími 

montáž pomocí vysíla�ek i mobilních telefon�. Služba P�epínám by i v tomto sektoru našla 

své uplatn�ní. Další službou využívanou v tomto odv�tví by mohla být konferen�ní hovor, 

díky n�muž se rovn�ž m�že spojit více ú�astník�. Komunikace mezi pracovníky m�že 

probíhat i pomocí textové formy, není zde žádné riziko škod v�asným nedoru�ením zprávy. 

Využitelnou službou mobilního telefonu je také potvrzení o doru�ení SMS. Pro zlepšení 
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komunikace lze také použít hlasité handsfree. Na poznámky m�že sloužit poznámkový blok 

nebo i diktafon. Pokud bychom cht�li získat poznámky p�i telefonování, pak m�žeme použít 

službu záznamník hovoru. Pro dokumentaci lze využít fotoaparátu, p�ípadn� kamery.  
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ZÁV�R 

Tato práce se zabývá možností využití telefon� GSM v soukromých bezpe�nostních 

službách. U každé �innosti tohoto oboru jsou kladeny r�zné požadavky na komunika�ní 

služby. Jedná se hlavn� o kvalitu p�enosu, délku hovor�, její charakter apod. Všeobecn� 

platí, že komunikace by m�la být co nejrychlejší a nejefektivn�jší. Jen tak m�žeme snadno a 

efektivn� zajistit �ešení n�jakého problému. Nap�íklad p�i vyhlášení poplachu ve 

st�eženém objektu je požadavek p�enesení pot�ebných informací z PCO k výjezdové hlídce, 

která provede zásah. Na tyto požadavky jsem se snažil navrhnout pat�i�né �ešení.  

Nejv�tší p�ínos v komunikaci mezi pracovníky SBS nabízí služba poskytovaná mobilním 

operátorem O2, která by se dala uplatnit v celém rozsahu �inností, které SBS konají. Jelikož 

nám nahradí dva p�ístroje (mobilní telefon a vysíla�ku) jedním, �ímž m�žeme ušet�it nemalé 

náklady a také zefektivnit komunikaci mezi pracovníky. Mezi hlavní nedostatky této služby 

pat�í to, že m�sí�ní poplatek za užívání této služby je zatím dosti vysoký a také absence této 

služby v nabídce jiných mobilních operátor�. Do budoucna by ale mohla tato služba být 

zavedena i tam. To by rozší�ení této služby mezi jednotlivé firmy SBS zna�n� usnadnilo. 

Také po�et mobilních telefon� podporující tuto službu by se mohl zvýšit. Zatím ji nabízejí 

jen vybrané telefony zna�ky Nokia, nap�íklad již zmi
ovaná Nokia N95. 

Dále jsem se v práci zam��il na dopl
kové služby nabízené mobilními telefony, které nejsou 

vysloven� spojené s telefonováním. Jedná se hlavn� o fotoaparáty kombinované s kamerou. 

Díky tomu lze po�ídit nap�íklad dokumentaci n�jaké situace. Nicmén� v sou�asné dob� 

mobilní telefon s kvalitním fotoaparátem, nap�íklad Nokia N95, kterou jsem si vybral pro 

podrobn�jší výpis funkcí, je pom�rn� finan�n� náro�ná. V dob� psaní práce se cena mobilu 

pohybovala na 20 000 K�. Z toho d�vodu je zatím prakti�t�jší koup� samostatného 

fotoaparátu. Postupem �asu a s neustále se vyvíjející se technologiemi však jednou bude 

dokumentace pomocí mobilních telefon� zcela b�žná a hojn� využívaná. Další významnou 

funkcí mobilních telefon� je diktafon, na který si lze namluvit naše poznámky, abychom se 

nemuseli zdržovat psaním. Tento zp�sob záznamu je rychlý a velmi efektivní. 

Velmi vhodnou funkcí je také GPS modul, který nám usnadní orientaci kdekoliv se 

nacházíme. M�žeme jej tedy využít jako naviga�ní za�ízení. 
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ZÁV�R V ANGLI�TIN� 

The Bachelor thesis tries to find a solution to possibility of utilization of mobile telephones 

GSM in organizations of private safety service. The different requirement at communication 

service is described to every functions of this branch. It discussed mainly a quality of signal 

transmission, a length of call, its character etc. The communication could be fastest and 

most effective. The methods of solution of some problem can be ensuring in this way. For 

example at fire call in close objects the requirement of transmission of necessary information 

from PCO to exit guard which achieve action. I try to put forward to this requirements 

pertinent solving. 

Service coming from mobile operator O2 offers the biggest contribution in communication 

among workers in private safety service. This service would put apply throughout the range 

activity which private safety service do. It replaces two apparatus (mobile telephone and 

radiator) and that we can save much money and also effect communication among workers. 

The high month’s tax and absence these services in offer of other mobile operators pertain 

to main deficiency of this service. If this service introduces to offer, it will facilitate 

expansion of this service to private safety service. The number of mobile telephones that 

afford this service can increase. In these days only mobile telephones Nokia have this 

service, for example Nokia N95. 

Further I located on additional services offered mobile telephones, which are not 

pronouncedly pair with telephony. It acts mainly about cameras combination with camera. 

Thanks that can be come off for example documentation some situation. Nevertheless at 

present mobile telephone with high - quality camera for example Nokia N95, which I chose 

for more detailed statement function, is relatively money wise exacting. At the time writing 

work the price of portable telephone drowse on 20 000 crowns. On that account it is 

meanwhile more hands-on purchase independent camera. Progress time and with all the time 

developing technologies documentation by the help of mobile telephones once will quite 

common and plentifully exploited. Next significant function mobile telephones is 

dictaphone, whereupon can be narrate ours notes, so that we didn't have to restrain with 

writing. That manner entry is fast and very efficient. Very useful function is also GPS 

modulus, which will make easy orientation to us anywhere we find. We can use GPS 

modulus as navigator. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

GSM  Global System for Mobile Communications. 

SBS  Soukromá bezpe�nostní služba. 

PKS  Pr�stupová kontrolní služba. 

EZS  Elektrická zabezpe�ovací signalizace. 

EPS  Elektrická požární signalizace. 

CCTV  Uzav�ené st�ežící a dohlížecí televizní okruhy. 

ACCESS  P�ístupové a docházkové systémy. 

PCO  Pult centrální ochrany objekt�. 

JTS  Jednotné telefonní sít�. 

ISDN  Integrated Services Digital Network. 

GPRS  General Packet Radio System. 

HSCSD  High Speed Circuit Switched Data. 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System. 

EDGE  Enhanced Data rates for GSM Evolution. 

BSS  Base Station Bub-Syteme. 

NSS  Network and Switching Subsystem. 

OSS  Operation Support Subsystem. 

SIM  Subscriber Identity Module. 

SMS  Short Message Service. 

MMS  Multimedia Messaging Service. 

USB  Universal Serial Bus. 
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