
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE A PARTNERY VELETRHU 
FSDays 2015



ZÁKLADNÍ INFORMACE

• Termín: 15. 9. 2015 
• Čas: 10:00 – 16:20 hod
• Lokace:  PVA EXPO Praha v Letňanech
• Kapacita sálu: 170 osob (již vyčerpána, vyprodáno)
• Dresscode: business či business casual
• Občerstvení: zajištěna registrační káva, studený oběd a odpolední přestávka 

na kávu a osvěžení
• Foto a video: pořizování záznamů je povoleno
• Internet: možnost využití wifi, heslo bude k dispozici na místě
• VSTUP pouze po předchozí registraci (účastnický reg. poplatek),

na vyhlášení výsledků soutěže FSDays AWARD 2015 – volný vstup

CÍLEM konference je seznámit ředitele škol a především jejich zřizovatele, státní správu a samosprávu, s
technickými možnostmi při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou
ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před nebezpečím požáru,
vandalismem nebo krádežemi.



MÍSTO KONÁNÍ

• PVA EXPO Praha v Letňanech,
Konferenční místnost č. 1,  vstupní hala 1

• http://www.fsdays.cz/planek-vystaviste.html

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
• Veletržní areál PVA Letňany se nachází v 

blízkosti stanice metra C Letňany a v blízkosti 
autobusové zastávky na znamení „Výstaviště Letňany“.

• metro "C" - Letňany
• metro "B" - Českomoravská: 158, 166, 305, 348, 351, 365, 366
• metro "B" - Vysočanská: 158, 166, 195, 305, 348, 351, 365, 366
• metro "B" - Palmovka: 140, 233, 274
• metro "B" - Rajská zahrada: 186
• metro "B" - Černý most: 186

• Výstupní zastávka – zastávka na znamení „Výstaviště Letňany“

Pro mimopražské doprava zde:
http://www.fsdays.cz/doprava.html

http://www.fsdays.cz/planek-vystaviste.html
http://www.fsdays.cz/doprava.html
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TÉMATA- souhrn

• Dosavadní výsledky a výstupy pracovní skupiny 
pro vytvoření Standardu bezpečnosti ve školním prostředí

• Ozbrojený útočník ve škole
• Mechanické zábranné systémy ve školách
• Přístupové systémy s verifikací – provázanost ACS a kamerových systémů 
• Technická normalizace v oblasti prevence kriminality 
• Bezpečná škola z pohledu České školní inspekce
• Aspekty bezpečné školy = bezpečného školního prostředí z pohledu vedení školy
• Turnikety jako nezbytná součást komplexní ochrany vstupu
• Příspěvek AGA k implementaci bezpečnostních opatření do škol
• Řešení bezpečného vstupu do škol
• Aktuální poznatky z bezpečnostních auditů fyzické ochrany ve školách
• Mul-T-Lock – to nejvyšší zabezpečení
• Příprava managementu školy na zmírnění dopadů krizových situací: příklad dobré praxe
• Technologie FAB Cliq a její realizace v České republice
• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší exponát veletrhu FSDays 2015



PROGRAM

09:30 – 10:00 REGISTRACE
10:00 – 10:05 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Veronika Fáberová, moderátorka konference
10:05 – 10:15 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně MŠMT
10:15 – 10:35 Dosavadní výsledky a výstupy pracovní skupiny pro vytvoření 

Standardu bezpečnosti ve školním prostředí
JUDr. Tomáš Koníček
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
Prezentace základních výsledků a výstupů pracovní skupiny pro vytvoření Standardu
bezpečnosti ve školním prostředí. Jedná se o pracovní skupinu z meziresortních odborníků,
členů Poradního sboru pro situační prevenci kriminality ministerstva vnitra. Připomenutí
přípravy české národní normy prevence kriminality ke školám.

10:35 – 10:55 „Ozbrojený útočník ve škole“
por. Bc. Ondřej Penc a por. Bc. Ladislav BERÁNEK
Oddělení tisku a prevence, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 
Vymezení pojmu, nejznámější případy, charakter útoku a prevence.



PROGRAM

10:55 – 11:15 Mechanické zábranné systémy ve školách
Ing. Ivo Buk
člen představenstva CMZS
Potřeba promyšleného uzamykatelného systému ve školách; 
zvláštní bezpečnostní funkce jednotlivých komponentů.

11:15 – 11:35 Přístupové systémy s verifikací – provázanost ACS a 
kamerových systémů 
Bc. Tomáš Semerád
vedoucí oddělení Security Siemens, s. r. o.
V objektech, ve kterých je instalovaný pouze tradiční kamerový systém se záznamem, má ve
skutečnosti spíše charakter preventivní, a to aby odradil osobu, která má v úmyslu páchat
přestupek nebo trestnou činnost, než aby přímo zabránil události. Kamery jsou viditelné při
vstupu do objektu i v jeho okolí a často odradí osoby, které chtějí páchat přestupek nebo
trestnou činnost. Videozáznam pořízený z takovýchto systémů většinou slouží až následně po
události, jako jedna z mnoha indicií k určení pachatele a k analýze jeho chování. V případě
kombinace a vzájemné provázanosti s ostatními bezpečnostními systémy, jako je například
přístupový systém (ACS), umožňuje vstup pouze oprávněných osob a zároveň upozorní na
pokus o vstup nebo zamezí vstup neoprávněné osoby.



PROGRAM

11:35 – 12:05 OBĚD (30 minut)

12:05 – 12:30 Technická normalizace v oblasti prevence 
kriminality 
Ing. Lukáš Tichý
vedoucí oddělení stavebnictví, odbor technické normalizace ÚNMZ 
Stručné seznámení s působností Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví (ÚNMZ), členství ÚNMZ v evropských a mezinárodních 
normalizačních organizacích, základní principy tvorby technických norem 
a jejich závaznost, technická normalizační komise TNK 148 Prevence kriminality 
a ochrana obyvatel, informace o aktuálně zpracovávané původní české technické
normě týkající se prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby 
a navrhování škol.



PROGRAM

12:30 – 12:50 Bezpečná škola z pohledu České školní 
inspekce
Mgr. Tomáš Zatloukal
ústřední školní inspektor (ČŠI)

Prezentace základních informací z tematické inspekční činnosti zaměřené na posouzení
zajištění základní bezpečnosti účastníků vzdělávání (úkol zadaný vládou ČR v návaznosti
na tragickou událost ve Žďáru nad Sázavou). Komentář k návrhu minimálního standardu
bezpečnosti ve školách a školských zařízeních. Informace o stavu BOZ ve školách a školských
zařízeních ve školním roce 2014/2015. Pojetí bezpečnosti v kritériích pro hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání a problematika připravenosti dětí, žáků a studentů na
mimořádné situace dle RVP.



PROGRAM

12:50 – 13:10 Aspekty bezpečné školy = bezpečného 
školního prostředí z pohledu vedení školy

Mgr. Jan Mareš, MBA
místopředseda Unie CZESHA
Vymezení pojmů bezpečného školního prostředí a bezpečnosti ve školním prostředí, na právní 
prostředí, ve kterém se školy pohybují, na vnitřní a vnější vlivy, které bezpečnost ovlivňují a 
na potřebnost bezpečnostní standardu. Cílem je poukázat na skutečnost a praxi, se kterou se 
vedení škol potýká při plnění zákonné povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 
vzdělávání a činnostech souvisejících.



PROGRAM

13:10 – 13:30 Turnikety jako nezbytná součást
komplexní ochrany vstupu
Robert Vanečka
KEY ACCOUNT MANAGER GUNNEBO
Případová studie pražské gymnázium, výhody a omezení jednotlivý typů
turniketů, robustnost a spolehlivost jako základ pro bezproblémový provoz.

13:30 – 13:50 Současný stav a možnosti technického zabezpečení základních škol
Ing. Rudolf Drga, Ph. D.
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav 
bezpečnostního inženýrství
Případové studie, inteligentní systémy – použitelnost/nepoužitelnost.

13:50 – 14:10 Příspěvek AGA k implementaci bezpečnostních opatření do škol
JUDr. Václav Růžička
viceprezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
Seznámení s AGA, jejím posláním a členskou základnou, role AGA při tvorbě norem v oboru, 
prosazování kvality v oboru, podíl na přípravě metodiky zabezpečení škol.



PROGRAM

14:10 – 14:30 COFFEE BREAK (20 minut)
14:30 – 14:50 Řešení bezpečného vstupu do škol

Aleš Petelík
KEY ACCOUNT MANAGER 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 
Kvalitní komunikace, spolehlivá kontrola vstupu a kamerový dohled jsou
dnes základními požadavky při řešení vstupů do škol. Přednáška nabízí přehled možností 
a doporučených řešení od společnosti 2N.

14:50 – 15:10 Aktuální poznatky z bezpečnostních auditů fyzické ochrany ve školách
Ing. Petr Rostek
Konzultant F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol – prezentace 
výstupů projektu realizovaného z programu bezpečnostního výzkumu MV ČR a prezentace 
aktuálních poznatků bezpečnostních auditů FO ve školách (bezpečnostní audit a jeho 
náležitosti, cíle bezpečnostního auditu a jeho výstupy, výsledky provedených auditů).



PROGRAM

15:10 – 15:30 Mul-T-Lock – to nejvyšší zabezpečení
Ing. Jan Pospíchal 
Managing Director Mul-T-Lock Czech&Slovakia
Systémy generálního klíče Mul-T-Lock. Máte od každé místnosti, budovy, vchodu jiný klíč? 
Není třeba. Školní cylindrická vložka Mul-T-Lock. Bezpečnostní cylindrická vložka vyvinutá 
přímo pro využití ve školách, nejrozšířenější použití naleznete ve Velké Británii. Přístupový 
systém SMARTair . Uživatelsky příjemný a jednoduchý elektronický přístupový systém mnoha 
tváří a možností TRAKA21 – klíčový management pro instituce. Konec šuplíkům, ztrátám klíčů 
či dotazům kdo má klíč, je tu efektivní řešení – klíčová banka pro každého. ENTR – Chytrý 
zámek  - Ochutnávka nakonec, revoluční chytrý zámek do každých dveří – ovládejte mobilním 
telefonem, klíčem, ovladačem, klávesnicí či otiskem prstu.



PROGRAM

15:30 – 15:50 Příprava managementu školu na zmírnění 
dopadů krizových situací: příklad dobré praxe
Ing. Zdeněk Kalvach
ředitel Soft Targets Protection Institute, z.ú. (STPI)

V návaznosti na útok ve Žďáru nad Sázavou realizoval STPI projekt pro MČ Praha 7, který si 
kladl za cíl připravit vedoucí pracovníky škol na zvládnutí dopadů obdobných krizových situací. 
V rámci celodenního workshopu byli ředitelé a zástupci školeni v postupech krizového řízení a 
své zkušenosti a nové znalosti uplatnili v rámci zážitkové simulace. Účastníci workshopu si 
mohli velmi realisticky zažít, co všechno by je po obdobné situaci mohlo čekat, co je pro danou 
krizovou situaci obecné a jaké principy řízení tak lze uplatnit i při jiných katastrofických 
událostech. Vzhledem k tomu, že mnohým útokům a mimořádným událostem ve 
školách nelze zabránit preventivně, považujeme přípravu na zmírnění událostí za 
významnou součást komplexního bezpečnostního řešení škol a optimálně i za 
součást minimálního standardu, který je v současnosti diskutován. 



PROGRAM

15:50 – 16:10 Technologie FAB Cliq a její realizace v České Republice
Švarc Ondřej
Business Unit Manager LKS, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Pro naše zákazníky jsme vyvinuli technologii, která dokáže tyto systémy rozšířit na 
plnohodnotný, elektronický přístupový systém. Není nutné draze měnit celý systém, ale pouze 
jeho podstatné a důležité části. Vše ovšem bude i nadále ovládáno jedním klíčem. Tím, že 
přístupový systém FAB+CLIQ nevyžaduje dodatečnou kabeláž a složité úpravy dveří, je 
předurčen pro použití ve starších budovách. Od uvedení systému na trh jsme získali významný 
počet referencí včetně vzdělávacího sektoru. O svých zkušenostech promluví Bc. Martin Hnízdo 
– bezpečnostní technolog Univerzity Pardubice.

16:10 – 16:20 Ukončení konference, diskuse
16:20  - 17:00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší exponát veletrhu FSDays 2015 

a předání FSDays Award 2015



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Veronika Fáberová
nezávislý bezpečnostní expert

Paní Veronika Fáberová pracuje v oblasti komerční bezpečnosti
již 25 let. Svou kariéru nastartovala v Group 4 Securitas, a.s.,
kde 15 let zastávala různé vedoucí pozice a stala se členkou
představenstva. V roce 2005 získala titul Manažer roku v oblasti komerční
bezpečnosti, udělovaný Manažerským svazovým fondem. Nyní již 10 let pracuje
jako nezávislá bezpečností poradkyně. Posledních 12 měsíců, jako Security Director
Organizačního výboru MS v ledním hokeji IIHF v Praze a Ostravě 2015, měla na starosti
přípravu a realizaci rozsáhlých bezpečnostních a dopravních opatření pro celý šampionát.
V průběhu své profesní dráhy se vždy věnovala především návrhu a organizaci komplexních
bezpečnostních opatření, především pak vzdělávání v oblasti prevence rizik. Nyní se věnuje
práci ve své poradenské a vzdělávací společnosti Doverville.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Jaroslav Fidrmuc
Náměstek ministra pro vzdělávání, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR

Jaroslav Fidrmuc po absolvování studia oboru učitelství předmětů matematika – fyzika
působil jako učitel na základní škole, středním odborném učilišti a gymnáziu.
Od roku 1992 byl součástí týmu, který zakládal jedno z prvních církevních gymnázií v ČR –
dnešní Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově. Od roku 1993 působil ve funkci
zástupce ředitele a v letech 1997 - 2014 ve funkci ředitele této školy. Od roku 2010 zastupoval
Českou republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou výchovu).
Ve funkci hlavního manažera realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných
z prostředků ESF a státního rozpočtu. Od srpna 2014 působí na MŠMT.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

JUDr. Tomáš Koníček
odborný pracovník odboru bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality MV ČR na pozici referent společné státní správy 
a samosprávy

Tomáš Koníček se celoživotně profesně zaměřuje na ochranu majetku a osob v
bezpečnostních složkách státu (od roku 1975 zaměstnancem Ministerstva vnitra, z toho
20 let aktivní činnost v Policii ČR, služba kriminální policie, ochrana majetku a osob).
Více jak 25 let má praxi v oblasti prevence kriminality (od roku 2000 s Evropskou
působností). Specialista odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra se zaměřením
na situační prevenci a řešení krizových situací a na bezpečnost silničního provozu.
Je spoluautor celostátního Programu Bezpečná lokalita, mimo jiné lektor výuky policistů,
strážníků městských a obecních policií, bezpečnostního managementu podniků a firem.
Taktéž je organizátor mezinárodních seminářů, výstav a veletrhů z oblasti prevence
kriminality, krizového řízení a bezpečnostního managementu.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

por. Bc. Penc Ondřej
koordinátor prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 
Oddělení tisku a prevence

U Policie České republiky od roku 1999. 11 let praxe na základním útvaru 
na různých pozicích. Od roku 2010 preventista Oddělení tisku a prevence. 
Od roku 2014 koordinátor prevence.

por. Bc. Beránek Ladislav
preventista Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Oddělení tisku a prevence

U Policie České republiky od roku 1992. Pracoval na několika útvarech Pražské policie v 
různých pozicích. Od roku 2005 působí na Oddělení tisku a prevence. 



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ing. Ivo Buk
člen představenstva CMZS

Ivo Buk se věnuje problematice zabezpečení přístupu více než 10 let.
V současné době působí jako obchodně technický poradce ve švýcarské firmě Kaba,
která je světově jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů kompletního
sortimentu zabezpečovací techniky. Ing. Buk je členem představenstva Cechu
mechanických zamykacích systémů ČR, kde se mj. věnuje zahraničním vztahům.

Bc. Tomáš Semerád
vedoucí oddělení Security Siemens, s. r. o.

V oblasti bezpečnostních systémů pracuje od roku 1998. Dlouhodobě se věnuji oblasti 
CCTV, ale má silné povědomí o dalších speciálních bezpečnostních systémech. 
Za společnost Siemens je v redakční radě odborného časopisu Elektroinstalatér.    



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor
Tomáš Zatloukal je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Je celoživotním pedagogem, působil jako učitel a později ředitel Gymnázia Zlín-Lesní
čtvrť. Byl také členem výboru pro vzdělávání Evropského parlamentu, pracoval jako
náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce
evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství
na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v řídicí radě
stěžejního mezinárodního šetření PISA a ve valném shromáždění Mezinárodní asociace
pro hodnocení výsledků vzdělávání. Zastupuje Českou republiku v řídicím výboru Centra
pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. Jan Mareš, MBA
místopředseda Unie školských asociací CZESHA 

Více jak třicet let působí jako učitel na střední odborné škole.
Z toho 19 let v pozici ředitele školy. Jednoho volební období (2010 – 2015) v pozici
primátora statutárního města Chomutov a místopředsedy Svazu měst a obcí. V
profesních sdruženích zaměřených na vzdělávání je prvním místopředsedou Unie
školských asociací CZESHA a předsedu Asociace energetického a elektrotechnického
vzdělávání.

Robert Vanečka 
GUNNEBO CZ s.r.o, Key Account Manager

Pro švédskou společnost GUNNEBO pracuje od roku 2005, kdy měl na starost primárně
bankovní sektor a neprůstřelné přepážky. V roce 2008 začal navíc věnovat problematice
Entrance Control – řešení kontroly vstupu a ochrany perimetru, která je od roku 2010
jeho hlavní náplní. Má na starost kompletní řešení projektů.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ing. Rudolf  Drga, Ph.D.,(*1955)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 
Ústav bezpečnostního inženýrství

Vysokoškolské vzdělání dosáhl v roce 1980 na VUT FE v Brně. Po skončení vysokoškolského studia
pracoval v řadě firem, kde se zabýval realizací nejnovějších technologií automatizace v praxi a
vývojem testovacích zařízení pro výrobu PC, později v oboru informačních a bezpečnostních
technologií. Na Universitě Tomáše Bati pracuje od roku 2006 a vyučuje předměty „Elektronické
bezpečnostní systémy“, „Technické prostředky bezpečnostních systémů“ a další předměty
technicky zaměřené. Realizoval laboratoř „Pokročilých bezpečnostních systémů“ a podílí se na
projektech dalších specializovaných laboratoří. Podílí se na práci české normalizační komise TNK
124, byl zástupcem za ČR v v Evropské normalizační komisi TC72 a TC79 pro bezpečnostní a
požární systémy. Úspěšné absolvování doktorského studia s prací na téma „Senzory
bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření“.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

JUDr. Václav Růžička 
předseda představenstva Alkom Security, a.s., člen prezidia AGA 
a v letech 2001-2002 prezident AGA 

Od r. 1982 se věnuje bezpečnosti, rigorózní práce na téma "zabezpečení objektů
zvlášní důležitosti" spoluautor normy ČSN EN 50131-1 Z1, Norma na Poplachové systémy. Podílel
se na metodice a vždy i realizaci zabezpečení pro MF tiskárnu cenin, pro MZV ambasády ČR /v
38 zemích/, pro MK, v letech 1991 - 2015 na Jednotných zásadách zabezpečení České pošty, s.p.
/4000 objektů a vozidel/, zpracoval pro pojišťovny "Modelové projekty zabezpečení", v poslední
době pracoval pro MŠMT zabezpečení škol. Aktuální práce zabezpečení nemocnic, ordinací
praktických lékařů a hlavní práce je směřována od r.2003 na využití MDC multifunkčních,
dohledových center PCO, dálkového dohledu pro boj proti tr. činnosti a terorizmu. Publikační
činnost v odborných časopisech Security magazín, Zabezpečení a kriminalita, Pojistný obzor,
Právo, Práce, Informační Bulletin AGA, Aktuální informace AGA apod. články na téma technické
zabezpečení a řízení bezpečnosti ve velkých podnicích.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Aleš Petelík
Key Account Manager 2N Telekomunikace a.s. 

Aleš Petelík se věnuje již více než 20 let oblastem bezpečnosti, komunikací 
a informatiky. Ve společnosti 2N Telekomunikace má na starosti obchodní 
partnery v České republice a na Slovensku.

Ing. Petr Rostek
konzultant útvaru fyzické ochrany u společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.

Bezpečnostní inženýr a doktorand FBI VŠB – TU Ostrava, v roce 2011 vystudoval VŠB – TU
v Ostravě, obor Bezpečnostní plánování, v roce 2009 získal osvědčení o odborné způsobilosti v
požární ochraně. Zaměstnán na různých pozicích vědeckovýzkumný pracovník, konzultant
v oboru bezpečnosti, řešitel / spoluřešitel vědeckovýzkumných projektů (MŠMT ČR, MV ČR, NATO
DAYS atd.). Zajímá se o problematiku posouzení kritičnosti infrastruktur, fyzické ochrany, ochrany
kritické infrastruktury a analýzy rizika.



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ing. Jan Pospíchal 
Generální ředitel Mul-T-Lock Czech&Slovakia

Od roku 2014 pan Jan Pospíchal zcela nově obnovuje pozici značky 
Mul-T-Lock jak v Čechách, tak na Slovensku. V předchozích osmi letech
pracoval pro firmu LOMAX & Co. s. r. o. jako projektový manažer, kde plně 
zodpovídal za obchodní výsledky jednotlivých regionů. Mimo jiné se věnuje koučování týmu 
prodejců. Vystudoval Zemědělskou univerzitu v Praze, obor podnikání a finance.

Ing. Lukáš Tichý
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví / Odbor technické 
normalizace / Vedoucí oddělení stavebnictví 

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, od roku 2002 zaměstnán u stavební společnosti 
Metrostav a.s., kde se na pozici stavbyvedoucího a později hlavního stavbyvedoucího 
účastnil realizace stavebních zakázek nejrůznějšího charakteru. Od roku 2013 je 
zaměstnancem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kde 
v rámci Odboru technické normalizace zastává funkci vedoucího oddělení stavebnictví. 



ŽIVOTOPISY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Ondřej Švarc
ASSA ABLOY Czech  Slovakia s. r. o.

ve společnosti ASSA ABLOY pracuje sedmým rokem a průběžně zastával 
následující pozice:
Manager LKS, Key Account manager LKS , Business development manager
LKS (současnost). Rovněž je specialistou na technologie FAB+CLIQ a SmartAir.

Ing. Zdeněk Kalvach
ředitel Soft Targets Protection Institute, z. ú. (STPI)

Zdeněk Kalvach se profesně zaměřuje na ochranu objektů a akcí proti extrémnímu násilí,
zejména tvorbou bezpečnostních analýz, řízením bezpečnostních týmů a krizovým
plánováním. V roce 2015 se stal spoluzakladatelem a ředitelem institutu na ochranu
měkkých cílů (Soft Targets Protection Institute, z.ú.). Od roku 2011 do roku 2014 působil jako
bezpečnostní manažer společnosti M2C pro Rádio svobodná Evropa. V letech 2004 až 2009
byl vedoucím bezpečnosti Židovské obce v Praze. Zdeněk publikoval i několik odboných
publikací v Mezinárodní politice, Security magazínu či Učitelských novinách s tématy:
"Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou", "Staronová hrozba terorismu pro Evropu"
či "Ohrožení obchodních center po útoku v Nairobi".



KONTAKT

Mascotte s. r. o.
Denisa Čermáková, koordinátorka konference 
E-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz
tel.: +420 702 010 003
www.fsdays.cz

mailto:bezpecnaskola@mascotte.cz
http://www.fsdays.cz/
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