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G R I F F I N    M E D I C A L    A L A R M 
výhradní zastoupení  TUNSTALL 

 
                      

SYSTÉMY  KOMUNIKACE  ,  OCHRANY  ZDRAVÍ  , 
 MONITOROVÁNÍ  POHYBU  OSOB 

V  ÚSTAVECH  SOCIÁLNÍ  PÉČE 
A  NA  ODLOUČENÝCH  PRACOVIŠTÍCH 

 
 

Základní    přehled 
 

Česká bezpečnostní firma od roku 1993 

Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. 
Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční 
bezpečnosti. Bezpečnostní firmu v roce 1993 na českém trhu zavedla 
obchodní společnost Griffin, spol. s r.o. Na podzim roku 1997 byla 
založena nová společnost Griffin, a.s. Důvodem založení této nové 
společnosti byly požadavky klientů, snížení podnikatelských rizik a 
možnost lepší dostupnosti vnějšího kapitálu. v současné době obě 
organizace pracují paralelně a vzájemně se doplňují. Od roku 2006 
rozšířila svoji činnost o projekty domácí tísňové péče pro seniory a 
projekty systémů komunikace, signalizace, ochrany zdraví, monitorování 
pohybu a ochrany zdraví pracovníků v ústavech sociální péče a 
průmyslových podnicích s odloučenými pracovištěm a jejich technickým 
zajištěním..Tuto činnost provozuje společnost GRIFFIN MEDICAL 
ALARM sro.v součinnosti se společností Griifin as a Griffin sro. Alkon 
Čáslav sro a Jistota Tábor sro.  Po pečlivém výběru dodavatele 
elektronických systémů tísňové péče společnost Griffin,a.s. navázala 
kromě jiných spolupráci s anglickou firmou Tunstall GmbH, V současné 
době se společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM  transformuje na 
„obecně prospěšnou společnost „ pro možnost žádat o dotace z EU 
z důvodu vysoké  finanční náročnosti projektu „domácí tísňové péče“ 
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v kategorii B služeb pro  organizace se jedná o tyto poskytované lužby 
 
 
 

1. STUDIE ,  PROJEKTOVÁNÍ  A  REALIZACE  
           systémů ochrany zdraví a majetku, signalizačních a komunikačních   
           systémů pro zdravotnictví i průmysl 
 

• Komunikační signalizační a monitorovací systémy pro 
domovy pro seniory a jiné ústavy sociální péče 

• Poplachové, nouzové a tísňové systémy pro domovy pro 
seniory a jiné ústavy sociální péče 

• Zabezpečovací a protipožární systémy  pro domovy pro 
seniory a jiné ústavy sociální péče 

• Aktivní účast v celostátním projektu Ministerstva vnitra           
„ Bezpečná lokalita –bezpečné bydlení „ 

 
 

2. MONTÁŽE PROJEKTOVANÝCH SYSTÉMŮ VČETNĚ 
JEJICH REALIZACE A ZÁRUČNÍHO, POZÁRUČNÍHO  
SERVISU 

 
 

3. POŘÁDANÍ SEMINÁŘŮ, BESED A ŠKOLENÍ 
 

tyto akce jsou pořádány pro seniory v různých společenských 
organizacích na téma bezpečnost v běžném životě , za spolupráce 
s ministerstvem vnitra , městských úřadů a městské a státní policie  

 
 

4. PRODEJ  POMŮCEK PRO  A SENIORY 
 

• Pomůcky hygienické 
• Pomůcky elektronické ( telefony a jiné pomůcky pro seniory 
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Systémy které se montují do domovů pro seniory nebo pro ústavy sociální 
péče je možné obecně rozdělit do dvou kategorií 
 

A. systémy které předávají informace z určitého místa ( pokoj 
klienta )  na určité místo ( recepce, sesterna, dispečink, vrátnice) 

 
1. systémy které komunikují pomocí mluveného slova  
 

• systémy které nahrávají a archivují jednotlivá volání – jejich  
realizace je finančně nejnáročnější- potřebují speciální 
centrální pult 

• systémy které pouze archivují jednotlivá volán – 
zaznamenávají (čas.datum, délka hovoru, číslo volajícího), 
vlastní hovor nenahrávají- realizace je středně náročná – 
potřebují jako centrálu PC + speciální software 

• systémy které pracují pouze on-line- realizace je finančně 
nejméně náročná- jako koncové zařízení postačuje telefonní 
aparát 

• speciální alternativou  
 
2.   systémy které komunikují bez pomocí mluveného slova- komunikují  
      vizuálně pomocí různých peagerů, které může mít obsluhující personál  
      u sebe a umožňuje informaci zaslanou klientem získat kdekoli v dosahu  
      peageru 
 

B. systémy které předávají informace z určitého místa ( pokoj 
klienta )  na pohyblivé místo ( sestra nebo jiný personál , který je 
v pohybu) 

 
 
1. systémy které komunikují pomocí mluveného slova  
 

• systémy které pouze archivují jednotlivá volán – 
zaznamenávají (čas.datum, délka hovoru, číslo volajícího), 
vlastní hovor nenahrávají- realizace je středně náročná – 
potřebují jako centrálu PC + speciální software- koncové 
zařízení je přenosný bezdrátový telefon s dosahem signálu 
po celé budově , který je zajištěn určitým počtem převaděčů 
signálu 
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• systémy které pracují pouze on-line- - jako koncové zařízení 
přenosný telefon s dosahem signálu po celé budově , který je 
zajištěn určitým počtem převaděčů signálu 

• systémy jsou založeny na přenosu informace a její  
 
2. systémy které komunikují pomocí datového přenosu 
 

• systémy které komunikují bez pomocí mluveného slova- 
komunikují vizuálně pomocí různých peagerů, které může 
mít obsluhující personál u sebe a umožňuje informaci 
zaslanou klientem získat kdekoli v dosahu peageru 

 
C. systémy monitorovací a kombinované na ochranu zdraví 

v odloučených pracovištích a vymezení prostoru pohybu 
 

• množství kombinaci a uplatnění těchto systémů se těžko 
zařazuje do jednotlivých kategorii a sestavují se individuálně 
dle konkrétních požadavků a posouzení daného objektu. 
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