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Vážení čtenáři, 
v tomto vydání se věnujeme především 
tomu, co zaznělo na letošní Mezinárodní 
konferenci bezpečnostního managementu 
2015 pořádané ASIS International CZ pod 
záštitou rektora Vysoké školy obchodní 
v Praze, a ČVUT. Příspěvky na konferenci 
souvisely i s rizikem teroristických útoků na 
měkké cíle a s bezpečnostními riziky, kterým 
čelí ČR. Pouze několik dní poté se naplnily 
obavy bezpečnostních expertů a noční můra 
zpravodajských služeb a došlo k teroristickým 
útokům v Paříži. Cílem atentátníků byla veřejná 
místa s vysokou koncentrací osob, která lze jen 
velmi těžko ochránit. Díky tomu vzaly víceméně 
za své i informace uvedené v poslední 
zprávě BIS o bezpečnostní situaci v ČR. 
Bezpečnostními riziky pro naši republiku jsou 
bezesporu podobné útoky, stejně jako útoky 
hackerů v kyberprostoru nebo nárůst extremismu 
v české společnosti. 

Nastal čas, kdy by se měli naši zákonodárci 
velice rychle rozhodnout, zda schválí 
zákon o SBČ, byť nedokonalý, a stanoví 
alespoň „nějaká“ pravidla pro tento segment 
podnikání. Další otálení kolem přijetí návrhu 
zákona je hazardérstvím s životy a zdravím 
občanů i ochranou soukromého majetku. 

Přesto zůstaňme optimisty a za naši redakci 
Vám přeji klidné a bezpečné prožití vánočních 
svátků a mnoho pracovních i osobních 
úspěchů a zdraví v novém roce 2016.
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KONfERENCE

KZ Konference se konala pod záštitou 
prezidenta Miloše Zemana, premiéra 
Bohuslava Sobotky, slovenského velvy-
slance v ČR J. E. Petra Weisse, MŠMT, 
Magistrátu hl. m. Prahy a Hospodářské 
komory ČR. V konferenčních prostorách 
Muzea TGM se sešli odborníci z praxe 
a akademického prostředí, aby zde 
prezentovali své příspěvky s aktuál-
ními tématy v oblasti bezpečnostního 
a krizového managementu. 

Slavnostní úvod konference v rámci 
státního svátku patřil proslovům Bc. Li-
bora Hadravy, radního Hl. m. Prahy, 
Mgr. Magdaleně Elznicové Mikeskové, 
ředitelce Muzea TGM a Ing. Vladislavu 
Stankovi, MBA, CEO, European Institute 
of Security and Crisis Management. 
Konferenci moderoval Mgr. Martin 
Zach, tiskový mluvčí European Institute. 

Úvodní přednáškový blok zaháji-
la Ing. Blanka Šrámková. – Project 
Manager for Education společnosti 
European Institute, která účastníkům 
vysvětlila problematiku vzdělávání 
bezpečnostních pracovníků v ČR, 
představila vzdělávací programy, kurzy, 
zkoušky odborné způsobilosti a MBA 
studijní programy organizátora konfe-
rence. 

Za dobu svého trvání si FSDays zís-
kal pověst kvalitního odborného vele-
trhu, jehož úlohou je každoročně 
představovat nejnovější trendy, postupy 
a novinky v systémech protipožární 
ochrany, zabezpečení, ostraze 
a ochraně objektů i systémech pro inteli-
gentní budovy. 

Připravovaný ročník veletrhu se, 
stejně jako ten předchozí, orientuje 
primárně na odborného návštěvníka 
z řad montážních a realizačních firem, 
odborníky z nejširšího spektra oborů 
bezpečnosti, bezpečnostních složek 
státu, tj. organizátorem a partnery 
akce pečlivě vybraných a pozvaných 
cílových skupin návštěvníků. Oslovuje 
tak k prezentaci a propagaci svých 

produktů a služeb především společnosti 
– výrobce, dovozce a distributory jednot-
livých světových značek zabezpečovací 
techniky. 

V souvislosti se souběžně konaným 
stavebním veletrhem For Arch si 
samozřejmě své místo mezi vystavovateli 
úspěšně nacházejí i firmy specializu-
jící se na „konečného spotřebitele“ – 
zákazníka se zájmem o bezpečnostní 
systémy pro domácnosti, rodinné domy, 
bytové domy, firmy, … jen apod. Na 
výstavní ploše 1 200 m2 se představí 
nejnovější technologie z oborů fire & 
security, IT bezpečnosti, integrovaných 
systémů budov a mnoha dalších spe-
cializací, nejvýznamnějších společností 
zastoupených na našem trhu. FSDays 
přináší nové trendy, informace, zajíma-
vosti ze světa bezpečnosti odborným 
návštěvníkům a přívržencům B2B se-
ktoru, stejně tak jako široké veřejnosti 
a každoročně jej shlédne více než 
70 000 návštěvníků z České repub-
liky i ze zahraničí. Nedílnou součástí 
veletrhu jsou odborné doprovodné 
programy, konference, semináře, 
kde se účastníci setkávají a diskutují 
s předními odborníky a představiteli 
bezpečnostního průmyslu. Na setkání 
s Vámi v roce 2016 se těší realizační 
tým veletrhu a společnosti Mascotte 
s.r.o. www.fsdays.cz

Prague Fire & Security 
Days 2016

Společnost European 
Institute of Security and 

Crisis Management 
uspořádala 28. října 

v Muzeu TGM v Lánech 
ve spolupráci s generálním 

partnerem London 
International Business, 

hlavními partnery Muzeem 
TGM a Společností 

M. R. Štefánika II. ročník 
konference.

Již 8. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších 
trendů v oboru protipožární a zabezpečovací 
techniky, systémů a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2016 (FSDays 2016) se uskuteční ve dnech 
20.–24. září 2016 v letňanském výstavním areálu 
PVA EXPO PRAHA.
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KONfERENCEAUToR MARTIN ZACH, TISKOvÝ MLUvČÍ ČSR, WWW.EUROPEAN-INSTITUTE.CZ

Mgr. Elznicová Mikesková 
obohatila konferenci tematickým 
příspěvkem o zajištění bezpečnosti 
prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka, na ni již navázaly 
přednášky se současnou problema-
tikou. 

Přednášku Krízový manažment a sú-
dobá Európa přednesl Ing. Robert Klír, 
PhD., z Katedry manažmentu leteckej 
prevádzky Leteckej fakulty Technickej 
Univerzity v Košiciach. Aktuální situaci 
v Izraeli a vliv na Evropu popsal Da-
vid Bohbot, ředitel MASADA Security 
Solutions a rabín komunity Bnej Israel. 
Dále zazněly příspěvky: Aktuální otáz-
ky snižování míry korupce v ČR, plk. 
v. v. JUDr. RNDr. Vlastislava Mana, 
Přeprava humanitární pomoci na Ukra-
jinu 16.–19. 2. 2015, mjr. Mgr. Lukáše 
Kmece, MBA, ZÚ HZS ČR Hlučín, 
Možnosti boje proti terorizmu, Ing. 
Vladislava Stanka, MBA, člena prezídia 
Českého klubu bezpečnostních služeb. 
Závěrečný přednáškový blok zakončila 
Simona Masicová, externí konzul-
tantka European Institute a studentka 
Právnické fakulty Univer zity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košicích přednáškou 
na téma Počítačová kriminalita ako 
bezpečnostná hrozba a návrhy na 
vytvorenie medzinárodného súdneho 
orgánu pre počítačovú kriminalitu. 

Program konference pokračoval 
plenárním zasedáním a odbornou 
diskuzí posluchačů s přítomnými od-
borníky. Závěr konference patřil 
slavnostnímu předání certifikátu 
účastníkům konference a diplomů 
úspěšným studentům MBA programů 

European Institute of Security and 
Crisis Management. Na konferenci 
navázal v odpoledních a večerních 
hodinách program tradiční oslavy 
97. výročí založení samostatné 
Československé republiky pořádané 
společností ČSR – CZECHOSLOVAK 
REAL ve spolupráci s partnery Mu-
zeem TGM v Lánech a Společností 
M. R. Štefánika, Brezová pod Bra-
dlom s pietou u hrobu TGM, simultánní 
šachovou partií s velmistry Davidem 
Navarou a Sergejem Movsesianem, 
kulturním programem a rautem.

II. ročník Mezinárodní konference 
Security And Crisis Management 
In Real Enviroment

Pietní akt u hrobu prezidenta TGM.

Ing. Stanko MBA, radní pro bezpečnost hl.m. 
Prahy, Bc. Hadrava a ředitelka muzea v Lánech 
Mgr. Elznicová Mikesková.
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ČČínský HIKVISION začínal v roce 2001 
jako malá firmička s 27 zaměstnanci. 
O čtrnáct let později zaměstnává téměř 
15 tisíc lidí. Investice do vývoje umožnily 
společnosti stát se technologickým lídrem 
na světovém bezpečnostním trhu.

Pro Čínu firma Hikvision vyvíjí ucelené 
řady domácích bezpečnostních systémů, 
které je možné ovládat přes mobilní 
telefony s iOS a Androidem a myslí i na 
sportovce, pro které má outdoorovou 
kameru podobnou těm od firmy GoPro. 
Podle představitelů firmy je možné dnes 
považovat společnost nejen za výrobce 
hardwaru, ale také za softwarovou 
společnost a v případě čínského trhu také 
za content providera.

Co se týká softwaru, tak firma 
zaměstnává celkem 2 tisíce softwarových 
inženýrů, vlastní na 600 patentů 
a komerčně nasazuje přes 400 aplikací. 
Velký důraz je kladen na výzkum a vývoj, 
tedy divizi “R and D”, která zaměstnává 
celkem asi 5 tisíc pracovníků. Firma do-
konce založila i jedno středisko výzkumu 
a vývoje v USA a využívá tak zdrojů 
v technologicky silné zemi.

V samotném městě Hangzhou má firma 
celkem sedm výrobních závodů s 3500 
zaměstnanci, kde produkuje denně asi 
160 tisíc kamer (jak analogových, tak IP) 
a asi 28 tisíc zařízení jako jsou domácí 
poplachové systémy nebo sportovní ka-
mery.

Aby produkty firmy obstály před cyber 
útoky, tak si Hikvision pravidelně na trhu 
najímá hackery a umožňuje jim útočit na 
své produkty. Tím se odhalí slabá místa, 
která se pak ošetří. Hikvision si je vědom 
toho, že se útoky na jeho produkty stupňují 
s tím, jak je více a více IP produktů na trhu. 

NOvINKY AUToR fILIP KLASNA

MMezinárodní společnost Puma, která 
je např. partnerem nejrychlejšího 
člověka planety Usaina Bolta, je 
jedním z největších klientů, pro které 
dceřiná společnost M2C pracuje na 
ruském trhu od Moskvy až po Novo-
sibirsk. Celkově je to několik desítek 
obchodů, kterým M2C poskytuje to 
nejlepší, co umí – bezpečnostní služby. 
Zajišťujeme nejenom fyzickou ostrahu 
obchodů ve velkých obchodních cen-
trech a skladech společnosti Puma ve 
městech Ruské federace, ale také na 
prodejnách celého řetězce instalu-
jeme nové bezpečnostní technologie 
a služby. 

Spolupráce mezi M2C a Pumou 
skvěle funguje již 5 let a postupně byla 
rozšířena i na pobočky na Ukrajině 
a v Turecku. Ty u Pumy patří pod obcho-
dní region Rusko. 

V rámci úspěšných 5 let vzájemné 
spolupráce bylo M2C v letošním roce 
partnerem event akce Pumy s názvem 
Puma Social Club. Ten se konal od 
dubna do září v parku Gorky, který je 
jedním z nejznámějších moskevských 
parků. U této akce jsme zajišťovali 
ostrahu celého projektu. Ten svým ro-
zsahem patřil mezi největší event akce 
v Moskvě v letošním roce. Pro Pumu 
jsme letos zabezpečovali bezpečnost 
i při dalších speciálních projektech typu 
POP-UP story. Jedná se projekt speciál-

ních obchodů, 
které společnost 
Puma otevírá 
jen u velkých 
akcí, jako jsou 
např. mezi-
národní spor-
tovní utkání. 

Cesta do firmy Hikvision 
v Hanghzou

Spolupráce mezi 
M2C a společností 
Puma v Rusku slaví 
5 let

Produkty Hikvision se prodávají ve více než 
100 zemích světa

Firma má více než 200 technologických 
partnerů

Zaměstnává 14 500 lidí

Tržby dosáhly v roce 2014 výše 
2,82 miliardy dolarů, což představuje 
meziroční růst o 60 %

8 % z ročního obratu firma investuje 
do výzkumu a vývoje
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Vyzývá také uživatele k výměně hesel za 
složitější, případně ta přednastavená. 
Kvůli zvýšení bezpečnosti firma používá 
uzavřené protokoly.

S návrhem výrobní linky 
pomáhala Toyota
Budova závodu, na který jsme se jeli podí-
vat, má několik pater, v každém z nich 
se vyrábí něco jiného. Je tu patro, kde se 
vyrábí PCB desky do kamer – zajímavostí 
je, že osazování desek čipy se provádí na 
strojích značky Siemens, software si ale 
vyvinul Hikvision vlastní. Samotné čipy jsou 
na páscích, které jsou navinuty na cívkách.

V provozu nazývaném “SMT Work-
shop” se střídají, na rozdíl od ostatních 
provozů, kde začíná směna v 8:30, dvě 
směny. Pracovníci jsou oblečeni v antista-
tických oblecích různých barev podle funk-
cí, které zastávají – modří jsou běžní pra-
covníci na lince, oranžoví jsou kontroloři 
kvality atd. Kvalita je kontrolována 
namátkově, a to jak vizuálně, tak kontrolou 
příslušenství nebo funkčností výrobku.

V patře, kde se vyrábí kamery, vzniká 
denně 23 tisíc kamer různých produ-

ktových řad. Zajímavostí je, že s návrhem 
výrobní linky pomáhal japonský expert 
z firmy Toyota, takže například pracovníci 
u linky stojí, protože podle Japonců je tak 
efektivita práce až o 20 % vyšší, než kdy-
by seděli! Každé dvě hodiny je přestávka 
10 minut. Stejný expert poradil čínské 
firmě, aby byla výrobní linka zatočena do 
oblouku, aby byli pracovníci blíž k sobě 
a linka tak zabírala míň místa. Prostředí 
splňuje stejné požadavky na čistotu, jako 
například u výrobců mobilních telefonů.

Firma Hikvision umožnila novinářům 
také setkání s managementem firmy, který 
poodhalil, kam chce světová jednička 
na trhu se CCTV upřít svoje úsilí v budou-
cnosti. V Číně firma vidí budoucnost v pro-
jektech takzvaných „Smart Cities“, tedy 
chytrých měst, kde využije toho, že je do-
davatelem kompletních bezpečnostních 
systémů, tedy od síťových kamer, přes 
analogové kamery (vše samozřejmě 
v různých provedeních jako např. městské 
kamery, kamery pro policii, nebo do 
průmyslového prostředí), přístupových 
systémů a konečně software k analýze 
a vyhodnocování.

NOvINKY

vV rámci jubilejního již XV. ročníku 
akce Týden facility managementu 
2015 konaném ve dnech 9.–13. listo-
padu 2015 byly tradičně na slavnost-
ním večeru 10. listopadu 2015, 
pořádaném v Kaiserštejnském paláci 
v Praze, udělovány prestižní ceny FM 
Awards 2015 v ka tegorii projekt roku, 
 studentská práce roku, odborná práce 
roku a zvláštní cena poroty FM Awards 
2015. 

Letos poprvé Představenstvo asoci-
ace propůjčilo emeritní členství IFMA 
CZ třem významným osobnostem 
oboru faci lity management. IFMA 
CZ také děkuje za výborné zorga-
nizování letošního ročníku prestižní 
soutěže FM Awards 2015 panu Ing. 
Martinu Vojáčkovi, který je členem 
Představenstva IFMA CZ a letos byl 
patronem soutěže. IFMA CZ všem 
výhercům blahopřeje! Více informací 
o Týdnu Facility managementu 2015 
a FM Awards 2015 naleznete na 
www.ifma.cz.

Prestižní ceny 
FM Awards 2015 
mají své držitele

Reportáž z cesty našeho zpravodaje 
do Číny s pohledem do zákulisí 
jednoho z největších světových 
výrobců kamer.

Podrobnější informace a videa

www.securitymagazin.cz 

v sekci Kalendář akcí

Ing. Lucie Čiháková – vítěz kategorie Studentská 
práce roku.
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vVeletrh China Public Security se konal již po 
patnácté v Shenzhenu, v Convention & Ex-
hibition Center. Největší pavilon věnovaný 
výrobcům CCTV praskal ve švech, kolem 
všech stánků se tlačily stovky lidí a prakticky 
nebylo možné kamkoliv projít. To, že vzít 
si oblek byla chyba, jsem pochopil, když 
mi došlo, že klimatizace nezvládá nápor 
topících exponátů a tisíců návštěvníků. 

První prohlídka logicky vedla k obro v-
skému stánku Hikvisionu, který dominoval 
pavilonu s exhibicemi konkurenčních 
firem Dahua a Honeywell. Společnost 
Hikvision chystá poměrně velké drony, 
jeden z prvních ve stádiu prototypu lé-
tal v kleci tvořené železnými lany, které 
bránily poranění přihlížejících.

Celkem devět hal veletrhu ho stilo 
různé čínské výrobce kamer. Zhruba 
70 procent vystavovatelů na celém vele-
trhu totiž nabízelo právě kamerové sy-
stémy. Mnoho firem předvádělo systémy 
pro chytrou domácnost, kdy se kamery 
a různá čidla připojí na domácí bezdrá-
tovou síť a pak je možné vše sledovat 
z chytrého telefonu.

Čekal jsem velkou přehlídku dronů 
a robotů od různých firem, ale tito 
výrobci se dali spočítat na prstech jedné 
ruky. Zajímavé je, že drony používá již 
čínská policie, která asi nebojuje s le-
gislativou jako ta naše. Zajímavostí byl 
velký zemědělský dron na stánku firmy 
Huimingjie, který ležel nepovšimnutý na 

podlaze a vypadal jako několik trubek 
s prázdným kontejnerem na vodu.

Na výstavě bylo zastoupeno i několik 
firem vyrábějících silniční zátarasy a zá-
brany vjezdu do ulic, či objektů. V Číně je 
obecně asi velký trh na poli produktů pro 
policii - často nabízeným výrobkem byly 
totiž různé kombinace mobilních telefonů 
s vysílačkami a kamerami. Softwarové 
firmy na výstavě se zaměřily na analýzu 
obrazu, rozpoznávání obličeje nebo 
značek automobilů.

Shrnuto a podtrženo – veletrh China 
Public Security je v podstatě show jedno-
tlivých výrobců kamer, ti ostatní tam 
působí poněkud upozaděným dojmem 
a zdaleka nepoutají takovou pozornost.

Veletrhu China Public Security 
dominovaly kamery
Letošní ročník největšího čínského bezpečnostního veletrhu se konal od 29. října 
do 1. listopadu a exponáty byly na celkem 120 tisících metrech čtverečních. 
Organizátoři počítali s návštěvou více než 130 tisíc lidí z celého světa. My se díky 
firmě Hikvision podívali na zahájení, kde to vypadalo, jako kdyby všichni návštěvníci 
přišli hned první den.

AUToR fILIP KLASNA



CPSE 2015
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Kamera má špičkovou kvalitu obrazu 
s rozlišením 4K, dokáže velmi rychle 
záběr otáčet a naklánět a má velmi 
výkonné přiblížení – a díky tomu je velmi 
vhodná pro vnitřní i venkovní instalace 
v prostředí s náročnými světelnými i kli-
matickými podmínkami. Je tak ideální 
volbou pro aplikace, jako jsou nákupní 
centra, otevřené parkovací plochy a spor-
tovní stadiony, jakož i městský a ob-
vodový dohled. 

Kopulové PTZ kamery Axis vybavené 
technologií Axis Sharpdome umožňují 
pokrýt výjimečně rozsáhlé oblasti – nad 
i pod linií horizontu – a poskytují do-
konalé prokreslení detailů při přiblíženém 
záběru. Jako všechny kamery v řadě 
Q61 i model AXIS Q6128-E podporuje 
elektronickou stabilizaci obrazu (Elec-
tronic Image Stabilization). Kamera 
má řadu funkcí, které umožňují rychlou 
a spolehlivou instalaci, může praco-

vat bez problémů v rozmezí teplot od 
-50°C do 50°C, má vestavěnou funkci 
rychlého osychání („Speed Dry“), jež za-
jistí ostrý obraz i za deště, a automatické 
odmlžování. Mezi vestavěné funkce 
analýzy obrazu patří detekce pohybu 
a funkce Advanced Gatekeeper, které 
umějí zajistit, aby kamera detekovala 
objekt v určené oblasti a automaticky 
jej přiblížila. Podle očekávání by kopu-
lová PTZ kamera AXIS Q6128-E měla 
být dostupná během 4. čtvrtletí 2015 
prostřednictvím distribučních kanálů 
společnosti Axis za doporučenou 
maloobchodní cenu 80 900 korun.

Původním úkolem kamerového systému 
bylo zajistit perimetrickou ochranu hranic 
závodu a poskytnou přehled o dění 
v areálu. Záměrem bylo především zajistit 
kompletní vizuální zabezpečení objektu 
před nepovolanými osobami a moci 
jednoznačně identifikovat narušení hranic 
zvěří.

Zakázku realizovala společnost Ma-
teotech s.r.o., která se musela vypořádat 
s řadou technických výzev. Úkolem 
bylo nejen spolehlivě a bez zbytečných 
falešných alarmů zajistit ochranu 
infračervených hranic pozemku závodu, 
ale také získat dostatečně kvalitní vizuální 
přehled o celém území, aby záznamy 
mohly posloužit například v případném 
důkazním řízení. Speciální zájem v tomto 
směru ležel především na skladu MTZ 
MTZ (materiálně technického záso-
bování), rozhodnuto proto bylo využít 
špičku na trhu v podobě HD IP kamer 
Axis. 

Bezpečnostní kamery od Axisu byly 
nainstalovány nejprve na pozemku 
samotného závodu v Ústí nad Labem, 
kde se natolik osvědčily, že nyní 
zabezpečují také strategické vodo-

Špičkový výkon a ultra 
vysoké rozlišení obrazu – 
kamera AXIS Q6128-E
Společnost Axis Communications představila 
19. listopadu nejnovější přírůstek do řady kopulových 
síťových kamer.

Zařízení k výrobě 
a dodávkám pitné vody 

patří mezi nejzranitelnější 
prvky technické 

infrastruktury. Severočeské 
vodovody a kanalizace 

vsadily při ostraze podniku 
i strategické suroviny 
na kamery od Axisu. 

Sofistikované kamery od 
Axisu umožnily firmě nejen 
ušetřit za ostrahu objektu, 

ale nově chrání také 
vodojemy. 

Podrobnější informace a videa

www.securitymagazin.cz 

v sekci Technologie
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jemy s pitnou vodou. Na pozemcích 
závodu pomáhají kamery chránit nejen 
hranice pozemku před nenechavci, 
ale také pohyb osob po areálu. To se 
ukázalo jako velmi prozíravé zejména 
ve  vztahu ke skladu MTZ, kde je na 
volném pro stranství uskladněn drahý ma-
teriál a technologie. Na území závodu 
je nainstalováno celkem 23 IP kamer 
Axis, díky kterým se podařilo prakticky 
eliminovat krádeže materiálu i dalšího 
vybavení a předcházet nehodám 
v nepřehledném prostoru.

Na území závodu byly vzhledem ke 
kritičnosti provozu a potřebě opravdu 
efektivního boje s krádežemi materiálu, 
dopravními nehodami a pracovními úra-
zy na pracovišti, instalovány výhradně 
Axis kamery z nejvyšších řad – dvanáct 
kamer AXIS P1355-E, deset kamer AXIS 
P1357-E a jedna skrytá DOME kamera 
AXIS P3364-VE 6mm s funkcí Light-
finder. Poslední jmenovaná kamera je 
nainstalována tak, že nahlíží do korby 
nákladních vozů, které přijíždějí do are-
álu, nebo opouštějí závod. Dříve nebyla 
tato situace řešitelná vzhledem k množství 
zaměstnanců, vozů cizích firem v areálu 
a nepřehlednosti prostředí. Zbylá část 
kamer má na starosti kompletní vizuální 
zabezpečení objektu a zabezpečení 
perimetru. Po instalaci kamer nedo-
chází například k chybnému parkování, 
a výrazného zlepšení doznala také 
bezpečnost pracovníků pohybujících se 
po objektu. 

K instalaci nového kamerového sy-
stému založeného na IP kamerách došlo 
v rámci modernizace zastaralého ana-
logového systému video dohledu, který 
závod používal dříve. Rozdíl mezi zo-
brazovacími schopnostmi obou systémů 
se ukázal natolik zásadní, že následně 

vedl k celé sérii dalších změn a rozho-
dnutí. Díky kamerám se však podařilo 
nejen zvýšit bezpečnost materiálu, 
techniky a pracovníků, ale také uspořit 
na lidských zdrojích. Kamery zajištující 
obvodovou ochranu areálu ve spojení 
s alarmy v budovách eliminovaly potřebu 
finančně nákladné lidské ostrahy. Velkým 
benefitem kamer je také možnost využít 
kvalitního rozlišení a dobré interpretace 
obrazu v horších světelných podmínkách 
pro řešení sporů (například odřený vůz, 
špatné parkování) a jako materiálu 
v důkazním řízení. 

Instalace bezpečnostních kamer Axis 
neproběhla pouze v samotném areálu 
závodu, ale kamery fungují také na je-
dnotlivých vodojemech a podílejí se tak 

aktivně na ochraně zcela zásadní stra-
tegické suroviny, jakou je pitná voda. 
Zde se realizátor musel vypořádat 
s problémy, jako bylo stabilizování obra-
zu v podmínkách s množstvím vibrací 
a nepříznivými povětrnostními vlivy, nebo 
vypořádání se s nutností zachovat sou-
kromí majitelů okolních pozemků. V obou 
případech se velmi osvědčily technolo-
gie, které jsou v kamerách Axis přítomné 
již defaultně. V prvém případě se jedná 
především o funkci elektronické stabili-
zace obrazu EIS, která vylepšuje kvalitu 
videa v situacích, kdy je kamera vysta-
vena vibracím. O zachování soukromí 
jednotlivců i vykrývání cizích pozemků 
v záběru se naopak zase postarala 
funkce private masking.

ochrana prvku kritické infrastruktury 
pomocí sofistikovaných kamer

PřÍPAdOvá STUdIEAUToR AXIS COMMUNICATIONS, MATEOTECH S.R.O.
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vVýrobci mají v rukávu připravené již další 
eso, které hodlají využít v konkurenčním 
boji. Ultra HD, nebo chcete-li 4K, 
je dalším krokem ve vývoji, který se 
samozřejmě nikdy nezastaví a bude 
i nadále přinášet nové technologie. 
Myšlenka je velice jednoduchá a napro-
sto geniální. Zaznamenat čtyřnásobné 
množství detailů, které umožní lepší iden-
tifikaci. 

Prvotní nadšení rychle zchladí 
vědomí, že vítězství potřebuje i své oběti. 
 Jednou z obětí jsou větší nároky na zá-
znamovou kapacitu. Dalo by se říci, že 
čtyřnásobné množství obrazových bodů 
bude potřebovat čtyřnásobnou kapacitu 
pro ukládání záznamu. Při dnešních ka-
pacitách pevných disků a možnosti osa-
zení jednoho záznamového zařízení 
až 96TB, je tento problém jistě řešitelný. 
Druhá oběť je ovšem mnohem zásadnější 
a nedá se bohužel tak snadno rozšiřovat, 
jako disková pole. Jedná se samozřejmě 
o propustnost síťové infrastruktury. 

Hlavní výhodou ofenzivy pokroku 
je skutečnost, že probíhá současně na 
všech frontách. Když se spojí minimálně 
dvě nové technologie, vznikne vždy mno-
hem zajímavější produkt, který nabízí 
více možností v ještě lepším kabátě. 
V dřívějších dobách s příchodem nových 
technologií zanikaly staré standardy 
a hrozila nekompatibilita se stávající 
infrastrukturou. Tento problém je dnes 

výrobci citlivěji chápán a všichni se snaží 
minimalizovat možnou vlnu nevole nebo 
špatnou uživatelskou zkušenost. Proto se 
rozhodla společnost Dahua jako první na 
trhu zařadit kompletní profesionální řadu 
kamer i NVR s podporou kompresního 
algoritmu H.265, ale zároveň zacho-
vala možnost nastavení kódování i pro 
stávající nejrozšířenější kodek H.264. 

Nový kodek H.265 je opravdu skvělá 
podpora nového formátu 4K. Umožňuje 
při stejném datovém toku přenést dvakrát 
více detailů, nebo při stejné kvalitě snížit 
datový tok na polovinu. Snížením datové-
ho toku o polovinu se samozřejmě snižují 
i nároky na kapacitu záznamových 

úložišť. Mírnému zvýšení požadavků na 
záznamové kapacity se samozřejmě ne-
lze vyhnout, ale díky novým technologiím 
to nebude takový nárůst, jaký se podařil 
v rozlišovací schopnosti.

Vzhledem k faktu, že přední výrobci 
své profesionální kamery již začaly 
označovat dle dosažené rozlišovací 
schopnosti ve stupnici K, je trend vývoje 
více než zřejmý. Když uvážíme, že kla-
sický analog dnes nahrazuje technolo-
gie HDCVI, která dosahuje rozlišovací 
schopnosti Full HD a jsou ohlášené nově 
i 4K HDCVI kamery, je vize shora neome-
zené rozlišovací schopnosti IP kamer jistě 
v blízké budoucnosti minimálně 10K.

4krát více detailů pro identifikaci? 
Se standardem Ultra HD 
žádný problém.
Nemusíme se ohlížet příliš daleko do minulosti, abychom si vybavili podobnou 
situaci s příchodem nového standardu. Jistě si všichni vzpomeneme na událost, 
kdy rozlišení High Definition nastupovalo na trh. Nyní je situace obdobná.
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KKlíčovou funkcí technologie síťového 
videa je možnost ovládat kamery a sle-
dovat živé video i uložené záznamy 
prostřednictvím sítě na libovolném místě. 
To znamená, že bezpečnostní pra-
covník se může nacházet kdekoli na 
světě, a přitom má bezprostřední přístup 
k vysoce kvalitnímu obrazu a může ana-
lyzovat incidenty i, v případě potřeby, 
předat materiály policii za účelem tre-
stního stíhání. 

Zranitelnost
Společnosti stále častěji využívají HD IP 
síťové kamery a dome kamery schopné 
pořizovat záznamy kvality důkazního 
materiálu k ochraně svého ústředí i svých 
poboček. Existuje proto riziko, že by 
podvodníci mohli získat přístup k cenným 
a důvěrným informacím. 

Nasazení externích IP kamer 
vyžaduje externí síťová připojení. Tato 
externí síťová připojení se mohou stát 
cílem zlovolné manipulace s cílem zí-
skat přístup do vnitřní sítě společnosti. 
V zájmu jejich ochrany lze učinit mnohé: 

Síťová připojení mohou být izolována 
prostřednictvím síťových switchů anebo 
lze vybudovat zcela oddělenou síť, která 
slouží výhradně bezpečnostním účelům, 
nicméně i tak určitá rizika přetrvávají. 

Tyto obavy jsou na místě zejména 
v případě, kdy je teoreticky možné odpo-
jit externě nainstalovanou IP kameru, 
využít její připojení k získání přístupu do 
sítě a poté vyhledat a vypnout ostatní ka-
mery anebo samotné síťové videorekor-
déry. Pokud je bezpečnostní síť součástí 
celkové sítě anebo je k ní připojena, 
může dobře připravený útočník získat 
přístup a manipulovat i s ostatními systé-
my a zařízeními.

Záchrana spočívá v technologii
Naštěstí je nyní k dispozici řešení, 
které veškerým zločinným záměrům 

Jak ochránit externí síťová připojení 
před nezákonným průnikem 
a ztrátou důvěrných informací?
Dostupnost IP síťových bezpečnostních systémů změnila způsob, jímž firmy využívají 
dané prostředky, aby zabezpečily ochranu svých aktiv a zajistily zaměstnancům 
bezpečné pracovní prostředí. 



15

U

CCTv

proniknout do sítě 
prostřednictvím bez-
pečnostního sy stému 
založeného na IP 
síťových technologiích 
zabrání. 

Technologické řešení 
s názvem LINKLOCK™ vyrábí 
britská společnost Veracity a distribuuje 
jej společnost Samsung Techwin Eu-
rope. Řešení skýtá úplnou bariéru vůči 
neautorizovaným přístupům do sítě 
a blokuje připojení veškerých kabelů 
a zařízení, s nimiž bylo manipulováno 
nebo došlo k jejich odpojení. Řešení 
zcela zamezí přívodu dat a napájení 
do koaxiálního kabelu a dojde k úplné 
izolaci linky. To je pro instalace kriticky 
důležité z bezpečnostního hlediska, 
například v bankách, ideální ochranné 
opatření. Síťovou kabeláž a videoka-
mery je v takových případech nutné 
nainstalovat externě, aby mohly moni-
torovat a pořizovat důkazy kriminálních 
aktivit, včetně vandalismu, zneužívání 
bankomatů a ozbrojených loupeží, 
i sledovat areál mimo úřední hodiny. 

Jak? LINKLOCK™ je k dispozici 
jako rozšíření 
na Ethernet/
PoE over coax 
a d a p t é r e c h 
řady HIGH-
WIRE Power-
star společnosti 
Veracity a lze jej použít pro libovolný 
model a typ IP kamery. Ve standardním 
bezpečnostním systému zabezpečená 
a šifrovaná linka přes koaxiální ka-
bel narušení nezabrání – ether-
netové připojení ke kameře zůstává 
otevřené a zabezpečeno není. Koa-
xiální připojení HIGHWIRE používá 
zabezpečený proprietární baseban-
dový protokol PPP (Point-to-Point Proto-
col). Technologie PoE over coax napájí 
adaptér HIGHWIRE na konci kamery 
i samotnou kameru. Každý pokus 
o manipulaci nebo odpojení koaxiál-
ního kabelu nebo sítě je detekován 

základní jednotkou 
LINKLOCK, která 
okamžitě vypne PoE 

a přenos dat. Násled-
kem toho jsou všechna 

externí zařízení okamžitě 
a úplně izolována od interní 

sítě LAN. 

další bezpečnostní pojistka 
Blokovací režim LINKLOCKu nelze 
zvrátit prostřednictvím externího 
síťového nebo koaxiálního rozhraní. 
Návrat do normálního provozního 
režimu vyžaduje fyzický reset základní 
jednotky HIGHWIRE LINKLOCK uvnitř 
budovy pomocí kontaktního spínače na 
konektorech na samotné jednotce. 

Tato ochrana není závislá na tom, 
zda je IP kamera napájena pomocí 
technologie PoE. Bude-li IP kamera 
napájena lokálním zdrojem, zůstane 
v provozu i po spuštění blokovacího 
režimu LINKLOCK, ale veškerá komu-
nikace přenášená koaxiálním kabelem 
ustane. Blokovací režim bude fungovat 
i tehdy, pokud útočník nejprve připojí 
kameru k externímu napájení a teprve 

poté s ní začne 
manipulovat. To 
proto, že ether-
netový nebo 
koaxiální signál 
H I G H W A R E 
musí být fyzicky 

znovu připojen, aby došlo k připojení 
zařízení třetí strany (útočníka). Tato 
událost bude normálně zaznamenána 
a spustí se blokovací režim.

Efektivní řešení
Média již zaznamenala několik vý-
znamných případů použití technologie 
LINKLOCK. Ta představuje snadno 
implementovatelné a efektivní řešení 
pro firmy (zejména ty, které mají povin-
nost chránit data), které chtějí využívat 
předností systémů Video over IP, aniž 
by vytvářely příležitost k nezákonnému 
proniknutí do sítě. 

U systému TRINITY mohou kamery 
s čipovou sadou WiseNetIII zapiso-
vat přímo na disk. Řešení nevyžaduje 
server nebo síťové nahrávací zařízení 
a přitom stejně jako video podporuje 
i zvuk a metadata a zároveň nabízí další 
funkce, jako je pojistný mechanismus proti 
výpadku kamer a odolnost vůči síťovým 
výpadkům. V důsledku toho lze dosáhnout 
velkých úspor na softwarových licencích 
a nákladech na síťové videorekordéry, které 
normálně instalace IP síťových nahrávacích 
systémů doprovázejí. Díky poli COLD-
STORE o kapacitě až 120 TB a spotřebě 
60 wattů se nabízí potenciál až 90 % úspor 
ve spotřebě energie ve srovnání se stan-
dardními serverovými úložnými řešeními. 
U velkých bezpečnostních projektů tak 
mají uživatelé možnost možnost žádat 
o  Evropskou unií financované environmen-
tální granty. 

Úložná disková pole COLDSTORE 
se stále častěji používají při velkých 
bezpečnostních instalacích a při projek-
tech, kde je požadováno dlouhodobé 
uchovávání videozáznamů. Jedním 
z důvodů je velká úložná kapacita a nízká 
spotřeba energie. Dalším je klíčová funkce 
pole COLDSTORE, tj. skutečnost, že bylo 
navrženo s ohledem na co nejvyšší spolehli-
vost disků. Nedávné uvedení verze COLD-
STORE Compact znamená, že TRINITY je 
nyní vhodné i pro systémy s menším počtem 
kamer. 

To nabízí provozním manažerům po-
tenciál k získávání cenných informací, 
které jim mohou pomoci při zvyšování 
efektivity v oblastech, jako je řízení 
procesů, zdravotnictví nebo market-
ing a řízení lidských zdrojů, a zároveň 
umožňuje bezpečnostnímu personálu 
rychle a pohotově reagovat na každou 
bezpečnostní hrozbu. 

TRINITY™ – IP síťové 
bezpečnostní řešení bez 
síťového videorekordéru
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SStále větší roli začaly tedy hrát 
bezpečnostní a související systémy a je-
jich efektivní řízení. Nové technologie 
v oblasti security značně zlepšily funkční 
možnosti, s čímž přímo souvisí zvýšení 
efektivní podpory bezpečnosti železniční 
infrastruktury. Ve spojení s automatizací 
a integrací systémů řízení to otevírá 
nové možnosti použití na nádražích, 
nechráněných železničních přejezdech 
nebo jiných prvcích infrastruktury.

SYSTÉMY CCTv – INTELIGENTNÍ 
ANALYTIKA KLÍČEM KE ZvÝŠENÍ 
EfEKTIvITY
V rozsáhlých systémech vizuálního moni-
toringu je standardem přenos založený 
na počítačové síti TCP/IP. Společně 
s nárůstem počtu instalovaných kamer 
a významným zlepšení kvality jejich 
obrazu, rostou také požadavky na 
operátory systémů CCTV a investice 
do vybavení se často neodráží v efe-
ktivnosti systému dozoru. Systém inteli-
gentní analýzy obrazu (Intelligent Video 
Analysis – IVA) firmy Bosch zavádí 
novou úroveň automatizace procesů 
dozoru díky pokročilé videodetekci 
a průběžnému informování operátora 
o podezřelých událostech. Systém 
sleduje trajektorii (rychlost a směr) všech 
objektů, může detekovat objekty pohy-
blivé, nehybné a opouštějící chráněnou 

oblast. Operátor je automaticky infor-
mován o výskytu podezřelých událostí. 
Současné filtrování obrazů z několika 
kamer a označení pouze těch míst, 
kde bylo zjištěno podezřelé chování, 
dává operátorům prostor k účinné 
reakci. Hovoříme-li o typických algo-
ritmech analýzy obrazu v aplikacích 
používaných při přepravě, je nutné zmínit 
zejména:
  vstup do zakázaných oblastí – operá-

tor CCTV je informován v době de-
tekce pohybu ve vymezené oblasti,

  překročení virtuální linie – systém si-
gnalizuje například přiblížení osob 
k okraji nástupiště, přičemž umožňuje 
intervenci obsluhy,

  detekce opuštěného předmětu – auto-
matická reakce systému na vzdálení 
osoby např. od zavazadla,

  pohyb objektů v definované oblasti 
po určitou dobu – operátorovi je 
předávána informace např. o postoji 

automobilu v oblasti železničního 
přejezdu,

  sčítání osob, které vstupují a pobývají 
v oblasti.
Ačkoli je průběžné předávání in-

formací o nebezpečných událostech 
operátorovi v systémech CCTV velmi 
důležité, je dobré také věnovat pozor-
nost analýze nahraného materiálu. Mno-
ho událostí je odhaleno teprve zpětně, 
proto spojení videozáznamu s událostí 
vyžaduje prohlížení nahrávek uložených 
v systému. Obvykle je to dlouhodobý 
proces, především v případě, že je 
s událostí spojeno více kamer, a doba 
události není přesně známa. Mechanis-
mus Forensic Search umožňuje zpětnou 
analýzu nahrávek i jejich filtrování, jako 
je detekce objektů klasifikovaných jako 
člověk, určení směru pohybu osoby nebo 
určení barvy oblečení osoby. Již během 
několika desítek sekund může operá-
tor najít událost splňující jeho kritéria 
vyhledávání.

OZvUČENÍ – PřEdáNÍ 
INfORMACÍ A RYCHLá 
EvAKUACE v PřÍPAdĚ NEBEZPEČÍ
Systém zvukové informace pro cestu-
jící je jedním z nejdůležitějších systémů 
a to nejen na železnici. Na jeho kvalitě 
závisí srozumitelnost zpráv na zastávkách 
a nádražích. Na větších stanicích se 

Bezpečnost veřejných prostor 
vyžaduje komplexní řešení 
Úroveň rizika při veřejné přepravě poslední dobou značně stoupá. Kromě typických 
jevů, jako kapesní krádeže nebo vandalismus, se objevují značně nebezpečnější. 
Teroristické útoky ze začátku 21. století prokázaly, že železniční objekty se stávají 
častým terčem těchto útoků. U hromadné přepravy osob nelze, s ohledem na její 
specifika, zajistit stoprocentní bezpečnost a její zlepšení vyžaduje zásah do všech 
prvků železničního systému. 
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často prolíná se zvukovým výstražným 
systémem (DSO), který spolupracuje se 
systémy požární ochrany, jež zajišťují 
evakuaci cestujících z nádraží v případě 
požárního poplachu. Systém ozvučení se 
skládá ze síťových kontrolérů, zesilovačů 
a reproduktorů rozmístěných na je-
dnotlivých stanicích, spojených pomocí 
přenosového systému, např. Cobranet. 
Systém umožňuje vysílání automatických 
hlasových zpráv (informací pro cestující), 
jak nahraných a naprogramovaných 
lokálně na zastávkách, tak i centrálních, 
rozesílaných do všech nebo některých 
zastávek. 

SYSTÉMY POŽáRNÍHO 
POPLACHU – NEJdŮLEŽITĚJŠÍ 
RYCHLá dETEKCE NEBEZPEČÍ
Každý požár – jak ten s technologický mi 
příčinami, tak ten vyvolaný vnějšími 
faktory – je velkým ohrožením zdraví 
a života na území železničního objektu. 
Bosch Security Systems nabízí širokou 
řadu požárních čidel, uzpůsobených 
k provozu za každých podmínek a k de-
tekci veškerých možných druhů požáru. 
Nabídku detektorů doplňují: nasávací 
systém, lineární kouřová čidla nebo 
senzorické kabely. Na straně ovládání 

zajišťuje klíčové funkce modulová jed-
notka série FPA-5000, umožňující síťové 
spojení mnoha jednotek do jednoho sy-
stému. Pružné funkční moduly usnadňují 
výměnu dat a ovládání realizačních 
prvků, jako např. kouřové klapky nebo 
sprinklery.

KONTROLA PřÍSTUPU – 
OCHRANA PROTI vETřELCŮM 
Potencionální teroristické útoky, sabotáže 
nebo vniknutí na určité území, to jsou 
noční můry všech bezpečnostních 
manažerů v objektech železniční infra-
struktury. Současně je nutné zajistit přístup 
oprávněným osobám a službám. Avšak 
typické systémy kontroly přístupu mají 
omezení s ohledem na metody přenosu 
informací mezi prvky systému, což snižuje 
možnosti uplatnění v takto velkých ob-
jektech. Taková omezení systém kontroly 
přístupu Bosch nemá. Komunikace v sy-
stému probíhá v síti TCP/IP. Pomocí stan-
dardní síťové infrastruktury lze tedy zajistit 
průchody a dveře na objektu libovolné 
velikosti. Kontroléry přístupu firmy Bosch 
spolupracují s širokou řadou čteček 
karet a biometrikou. Platforma TCP/IP 
usnadňuje veškeré možné integrace – od 
integrace s CCTV, přes vizuální ověření 

událostí, až po kompletní spolupráci kon-
troly přístupu v systému bezpečnosti ob-
jektu (Security Management System).

INTEGRACE SYSTÉMŮ – ÚČINNÉ 
řÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Množství událostí a operací v rámci 
několika systémů ochrany ve velkém 
a komplikovaném objektu je obvykle 
obrovské. Analýza a zpracování těchto 
dat nesporně stojí mnoho času a peněz. 
Integrace významně zvyšuje efektivitu 
systémů ochrany objektů železniční in-
frastruktury. Otevírá možnosti korelace 
událostí z různých systémů, přičemž 
poskytuje operátorovi nejkomplexnější 
možný obraz situace. Současně mo-
hou být možné scénáře reakce rychlejší 
a koordinovanější.

Bosch nabízí všestranné nástroje 
pro integraci systémů v podobě soft-
waru Building Integration System. BIS 
se skládá z komponentů automatizace 
a integrace, umožňujících kompletní 
kontrolu všech systémů ochrany, spojitou 
vizua lizaci a řízení v objektu. Přes BIS 
mohou být integrovány nejen systémy 
firmy Bosch. Díky standardům OPC lze 
ovládat libovolné systémy jiných výrobců, 
nejen v oblasti security. 
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HHlavním zahraničním řečníkem byl bývalý 
armádní velitel Dakar Eilat z izraelského 
International Institute for Counter-Terro rism 
(ICT) (viz článek „Evropa je ve válce, ale 
nechce si to přiznat.”). V úvodním panelu 
věnovanému ochraně veřejných prostor 
proti extrémnímu násilí rozebral specifika 
teroristic kých hrozeb, kterým bude Evro pa 
v blízké budoucnosti čelit (viz článek „Ev-
ropa je ve válce, ale nechce si to přiznat“). 
Další řečníci se zabývali otázkou lidského 
faktoru v bezpečnosti. 

Zástupce Ministerstva vnitra ČR, Bene-
dikt Vangeli, ve svém příspěvku zdůraznil, 
že politizace aktuální migrační vlny 
naopak vyvolává skutečný problém xe-
nofobie a posilování pravicově extremi-
stických aktivit, které mohou oslabit stát 
a demokratickou společnost. Nelze však 
opominout, že stojíme před problé mem, 
zda jsme schopni čelit podobným teroris-
tickým útokům jako v Paříži nebo Kodani, 
byť nejsme potencionálními cíli. Rovněž 
je silně podceňována bezpečnost 

v souvislosti s probíhající migrační krizí. 
Nejhorším zjištěním však bude, pokud 
se potvrdí, že evropský stát není schopen 
čelit těmto bezpečnostním hrozbám.

Velmi diskutovanou oblastí byl vývoj 
bezpečnostních technologií a otázky, jak 
zabránit jejich zneužití. To je velmi disku-
tovaným tématem především u techno-
logie Face recognition, kdy je díky bio-
metrickým systémům možné rozpoznávat 
tváře, které jsou v databázi (viz článek 
„Profilace osob – ochrana objektů 

Konference KBM 2015 –  
Čí je odpovědnost?

Ve čtvrtek 22. října proběhl v Praze již XI. ročník Mezinárodní Konference 
bezpečnostního managementu. Leitmotivem konference byla otázka odpovědnosti 
za bezpečnost, která je zájmem jak prostředí soukromého, tak veřejného (státního 

či obecního). Tematicky byla konference zaměřena na oblast ochrany veřejných 
prostor, kde je právě tato sdílená odpovědnost nejlépe popsatelná. 
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a letecké dopravy”). Dalším aktu álním 
trendem v používání technologií jsou 
drony.  Jedná se o bezpilotní vrtulníky či 
letadla, které fungují na bázi GPS a mo-
hou ze  vzduchu mapovat aktuální situaci 
terénu, přístupnost, členitost terénu, atd. 
V bezpečnosti mohou mnohdy na hradit 
i venkovní ostrahu. 

Hlavním tématem v oblasti 
kyberbezpečnosti byla ochrana digitál-
ních dat na všech úrovních – na úrovni 
jedince, na úrovni firem a organizací 
a na úrovni státu. Produkt manažerka 
společnosti Cryptelo, Martina Hlaváčová 
Hupková, přitom názorně ukázala, 
že firmu lze kompromitovat nejen na 
základě firemních dat, ale i na základě 
běžně dostupných osobních dat jejích 
zaměstnanců (viz článek „Citlivá firemní 
data ohrožují především sami uživatelé“).

Jedním z nejdůležitějších témat kon-
ference byla oblast bezpečnostního 
managementu, jejíž diskuzí provázel 
předseda České komory ASIS Inter-
national, Jaromír Průša. Zaměřil se 
na adekvátní kvalifikaci a kladl důraz 
na zvýšení míry vzdělávání všech 
pracovníků SBS, včetně managementu 
bezpečnostních agentur.

V panelu, ve kterém mimo jiné vys-
toupil i zástupce Policejní akademie, 
Oldřich Krulík, se řešila otázka role státu 
v zajištění bezpečnosti ve veřejných pro-
storách, a to do jaké míry mají policejní 
složky a obce delegovat část svých úkolů 
na soukromé subjekty. 

Účastníci konference mohli též 
zhlédnout prezentace specialistů na 
krizovou komunikaci. Dagmar Krausová 
ze společnosti Ahold a.s. a Petr Brichcín 
ze Soft Targets Protection Instite, z.ú., 
nadchli publikum svými prezentacemi 
a lekcemi ze své praxe. 

Velmi tíživým tématem je reálná cena 
služeb a mezd pracovníků ostrahy. Lídři 
na trhu s bezpečnostními službami v zas-
toupení jejich generálních ředitelů Matěje 
Bárty za společnost M2C a Michala 
Kuníka za společnost Securitas se vyjádřili, 
že náklady na mi nimální mzdu za po-
slední tři roky skokově narostly o desítky 
procent, což rozhodně ovlivňuje hodino-
vou mzdu strážce a musí být v budoucnu 
zohledněna i v cenách. Matěj Bárta ještě 
upozornil na s tím související informace 
z medií, kdy na jedno volné místo připadá 
pouze 4,5 lidí, což znamená, že výběr pro 
zaměstnavatele je velmi omezený. 

Tradičně byla konference spojena 
s vyhlášením cen České komory ASIS 
International za rok 2015 v kategoriích.

Cenu Bezpečnostní projekt 2015 
získal projekt PREVENCE AKTIVNÍHo 
ÚToČNÍKA VE ŠKoLÁCH, oddělení tisku 
a prevence, Krajského ředitelství policie 
hl. m. Prahy.

Cenu diplomová práce roku 2015 
získal Bc. Jakub Pekař, DiS., z Vysoké 
školy obchodní v Praze za práci s názvem: 
ZAJIŠTĚNÍ MEZINÁRoDNÍCH LETIŠŤ 
PŘED PRoTIPRÁVNÍMI ČINY. 

Cenu Bezpečnostní manažer roku 
2015 získal Guy Genovese, PCI Director 
of Corporate Security Rádia svobodná 
Evropa/Rádia svoboda.

Martina Hlaváčová Hupková

Petr Brichcín

Matěj 
Bárta

ondřej 
Štrup
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OObor komerční bezpečnosti 
nemá v tuzemsku v současné 
době téměř žádnou regulaci, jak 
vnímáte připravovaný zákon 
o SBS?

Společným jmenovatelem veškerých 
diskusí, které se v současnosti vedou, 
je připravovaný zákon o soukromých 
bezpečnostních službách (SBS). Vzhl-
edem k faktu, že o tomto tématu bylo na-
psáno už mnoho, nechtěl bych se k němu 
příliš podrobně vyjadřovat. Neodpustím 
si jen následující poznámku.

Na trhu fungují firmy, kterým nevadí, 
že se připravuje nový zákon. Bohužel, je 
více takových, které se ho bojí. Já osobně 
pevně věřím, že nový zákon o SBS 
stanoví funkční pravidla, která umožní 
oddělit zrno od plev a která poskyt-
nou seriózním podnikatelům v oboru 
možnost dále se rozvíjet a prosperovat. 
Smutné bude, pokud připravovaný zákon 
bude bezzubý a přinese pouze admini-
strativu, která zvýší náklady nás všech. 
Proto podporuji snahu těch, kteří vidí 
v připravovaném zákonu šanci, jak zpro-
fesionalizovat trh bezpečnostních služeb 
tak, aby se zlepšila jeho image a repu-
tace.

Musím s lítostí konstatovat, že 
v současnosti je trh bezpečnostních 
služeb v zoufalém stavu. Je to proto, že 

jediným konkurenčním nástrojem je stále 
cena a jediným beneficientem cenové 
války, která v současnosti zuří, je záka-
zník. Ale pouze zdánlivě. Dostane sice 
bezpečnostní služby za nejnižší ceny, 
rozhodně ale nebudou v kvalitě, kterou 
požadoval a už vůbec ne v kvalitě, 
kterou by měl dostat. Takže vzniká 
začarovaný kruh, který začíná u špatně 
zkalkulovaných cen za bezpečnostní 
služby nebo u zneužívání dotací na 
částečně invalidní zaměstnance, zej-
ména v oblasti fyzické ostrahy, a končí 
v kvalitě lidí, ve schopnosti nás všech 
nabrat kvalitní zaměstnance a v nepo-
slední řadě v pošramocené image oboru.

Jak se podle vás bude vyvíjet 
trh komerční bezpečnosti 
v následujících letech?

Odpověď na tuto otázku není jedno-
duchá. Podnikatelské prostředí je totiž 
velmi turbulentní, a to i ve státech zá-
padní Evropy, kde můžeme hledat inspi-
raci, pokud chceme odhadnout vývoj. 
Ukazuje se, že Česká republika tak, jak 
se zvyšují náklady na pracovní sílu, bude 
řešit stejný problém, který řeší např. se-
verské země. Fyzická ostraha bude vel-
mi drahá. Věřím, že se to projeví na její 
profesionalitě, že se podaří přitáhnout do 
oboru středoškoláky a vysokoškoláky, že 

Budoucnost komerční bezpečnosti: 
Integrovaná řešení a vysoce 
specializované bezpečnostní služby
O problémech, se kterými se v současnosti potýká sektor komerční bezpečnosti, 
i o budoucnosti tohoto podnikání jsme hovořili s jedním z nejpovolanějších – 
Michalem Kuníkem, jednatelem a CEO bezpečnostní agentury SECURITAS ČR s.r.o., 
která je dceřinou společností švédské společnosti Securitas AB.

Michal Kuník
  vystudoval sdělovací elektrotechniku
  před rokem 1992 pracoval 

v telekomunikacích
  od roku 1992 dodnes pracuje v oboru 

bezpečnostních služeb, kde prošel 
řadou manažerských pozice v operativě, 
v interním auditu a v managementu jakosti

  od roku 1998 je jednatelem a generálním 
ředitelem SECURITAS ČR, odpovědným 
i za SECURITAS SK

  je zakládajícím členem a v současnosti 
prezidentem sdružení zaměstnavatelů 
v bezpečnostním průmyslu registrovaného 
pod názvem Security Club

  je dlouholetým členem České manažerské 
asociace a České společnosti pro jakost

  v roce 2006 v rámci soutěže Manažer 
roku získal titul Manažer odvětví 
zaměstnavatelů v bezpečnostním 
průmyslu.
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se budou nabízet služby s vyšší přidanou 
hodnotou.

Na druhé straně lze zcela jistě 
očekávat pokles počtu zaměstnanců 
v našem oboru, tak, jak je tomu i v jiných 
oborech. I ve službách jsou lidé nahra-
zováni nejrůznějšími technologiemi. Tomu 
nahrává jejich snižující se cena spolu se 
zvyšující se cenou lidské práce. Klíčová 
proto v budoucnu bude schopnost firem 
nabídnout zákazníkovi vysokou přidanou 
hodnotu v nabízených službách. Tudíž 
jedinou cestou, která může do budoucna 
uspět, jsou integrovaná řešení a kom-
plexní bezpečnostní řešení nebo vysoce 
specializované bezpečnostní služby či 
řešení.

Jak se vypořádáte se zvýšením 
minimální a zaručené mzdy?

Patříme mezi firmy, které platí své 

zaměstnance v souladu s platnou legisla-
tivou. Vypořádat se s dopadem minimální 
a zaručené mzdy je samozřejmě jednou 
z našich priorit.

Bohužel, v roce 2014 se nám 
nepodařilo promítnout zvýšení minimální 
mzdy do cen a ani v průběhu roku 2015 
nejsme dostatečně úspěšní, abychom re-
fundovali zvýšené náklady. Díky velkému 
tlaku konkurence na naše zakázky jsme 
byli v řadě případů nuceni naše služby 
spíš zlevnit než zdražit.

Dostali jsme se do stádia, kdy jsme 
některé zakázky museli vypovědět, 
protože jsme nebyli schopni ani ochotni 
poskytovat služby za nepřiměřeně ní-
zkou cenu, která nám nedovolí platit naše 
zaměstnance odpovídajícím způsobem.

Na druhou stranu jsme takové za-
kázky nahradili novými kontrakty se 
zákazníky, kteří akceptují zvýšené nákla-

dy, chápou cenu lidské práce a jsou 
připraveni zaplatit férovou cenu.

Osobně zvyšování minimální mzdy 
podporuji, jelikož mzdy v našem oboru 
jsou velice nízké. Zároveň se mi ale 
nelíbí, že někteří zákazníci, dokonce ani 
stát, nejsou u svých zakázek ochotni ak-
ceptovat zvýšení nákladů a jeho promít-
nutí do cen za služby.

Zvyšováním minimální mzdy má 
ještě jeden nepříjemný aspekt, a to 
snižování prostoru pro odměňování 
těch schopnějších, protože těm méně 
schopným je nutné dát více, než by si 
v existujícím poměru zasloužili. 

Čím se SECURITAS ČR odlišuje od 
konkurence?

SECURITAS se od konkurence 
odlišuje zejména svou velikostí. Začínal 
jsem u firmy v roce 1992. Mohu pro-
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to posoudit rozdíl v řízení firmy o stu 
a o několika tisících lidech. My, na rozdíl 
od řady konkurentů, máme dobře zvlád -
nuté procesy a kontrolní mechanismy 
i systém komunikace. Hlavní rozdíl je 
v ekonomické síle, ve schopnosti finan-
covat velké projekty z vlastních zdrojů 
a v nejlepším pojištění odpovědnosti 
za škodu na trhu, což zvyšuje důvěru 
zákazníků v naší společnost.

Největší konkurenční výhodou, kte-
rou Securitas disponuje, je schopnost 
přenášet know-how z více než 50 zemí 
prostřednictvím globálně fungujících 
kompetenčních center a sofistikovaného 
komunikačního nástroje jménem My 
Securitas, který umožňuje komuniko-
vat s kýmkoli v rámci Securitas po 
celém světě v reálném čase a získat tak 
zkušenosti a řešení, ke kterým se lokální 
poskytovatel nemá de facto šanci dostat.

Toto platí i pro systém referencí 
a přenášení standardů u našich globál-
ních zákazníků. 

Velmi dobře funguje také nadnárodní 
program Securitas Management Train-
ing, do kterého je zařazen každý vrcho-
lový manažer Securitas. Během něj si 
účastníci vyměňují know-how v globál-
ním měřítku a jeho absolvování zahrnuje 
mimo jiné i zpracování úspěšného pro-
jektu, samozřejmě v angličtině. 

V neposledním řadě Securitas di-
sponuje portfoliem komplexních služeb, 
které jsme schopni nabídnout bez ohledu 
na velikost zákazníka.

Jaké novinky přinášíte svým 
zákazníkům? Proč si vybrat 
právě vás?

Řada novinek v Securitas vzniká 
právě díky kompetenčním centrům 
a manažerským programům. Mezi ty 
hlavní, které nás odlišují, patří RVS – Re-
mote Video Solution. Jde o inteligentní ka-
merový systém, který umožňuje jednomu 
operátorovi sledovat až stovky kamer. 
Vyvinula ho Securitas společně se svými 
partnery a nabízí ho na globální úrovni.

Další novinkou je sofistikovaný 

obchůzkový systém označovaný v Se-
curitas jako GRS – Guard Reporting 
System. Byl vyvinut ve spolupráci se 
zahraničními partnery a zákazníkovi 
umožňuje online přehled o tom, co 
se děje v jeho objektu, může komu-
nikovat se strážným a ad-hoc měnit 
pokyny pro jeho práci. Prostřednictvím 
internetové aplikace zprostředkovává 
GRS v reálném čase informace a denní 
hlášení o stavu chráněných objektů. 
To umožňuje Securitas proaktivně ko-
munikovat se zákazníkem a pružně 
přenášet pokyny na své zaměstnance, 

například i při mimořádných událos-
tech.

V neposlední řadě musím jmenovat mo-
bilní služby, ve kterých je Securitas lídrem. 
Disponujeme vozidly vybavenými technolo-
giemi, od vozidel s kamerovými systémy 
až po specializovaná vozidla s psovody 
na testování a na dohled nad provozy 
zákazníků. Vše je zastřešeno tzv. SOC 
– Securitas Operation Centre, které má 
přehled o všech operacích a dění v celé 
firmě. V České republice má Securitas 
více než 13 000 zákazníků, kteří jsou do 
tohoto centra napojeni. 
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NNechtěl jste se stát astronautem 
jako každé dítě v Sovětském 
svazu? Proč jste si vybral 
kariéru námořníka? 

Ne, astronautem, v Rusku se říká 
„kosmonautem“, jsem být nechtěl, nebo 
si to nepamatuji. Naopak námořníkem 
jsem se toužil stát již od dětství. Nevím, 
proč. Možná proto, že jsem léto trávil 
u babičky na břehu Volhy, kde byl 
druhý břeh viditelný pouze za velmi 
dobrého počasí jako tenký proužek 

na horizontu. Samozřejmě jsem tehdy 
nerozlišoval námořníky na vojáky, 
rybáře a členy posádek obchodního 
loďstva. Ale na konci školy jsem se roz-
hodl, že půjdu k obchodnímu loďstvu. 

Čím vším musí člověk projít a co 
musí umět, aby se stal kapitánem 
atomového ledoborce? 

Nejprve musí získat vyšší námořní 
vzdělání. Potom se musí dostat na mís-
to pomocníka kapitána na atomovém 

ledoborci, dlouho se učit od starších 
kolegů, od samotné Arktidy. A na-
konec musí získat doplňující vzdělání 
na kurzech pro zvýšení kvalifikace. Stát 
se profesionálem ve svém oboru, získat 
důvěru vedení.

Na učilišti nás, kapitány, neučili 
plout v ledu, neučili nás, co jsou to 
ledoborce, a už vůbec nás neučili, co 
jsou to ato mové ledoborce. To všechno 
jsem zjišťoval až na palubě atomového 
ledoborce a na speciálních kurzech.

Lidé se dělí do tří kategorií:  
Na živé, mrtvé a na ty,  

kdo odplouvají na moře
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Dmitriy Lobusov se 
narodil 10. května 1964. 
Po absolvování navigační 
fakulty Státní námořní 
akademie v Leningradě byl 
vyslán k námořnictvu do 
Murmansku a 16. května 
1987 absolvoval svoji 
první plavbu jako zástupce 
4. důstojníka na jaderném 
ledoborci „Arktika”. 
V roce 1991 byl jmenován 
3. důstojníkem jaderného 
ledoborce „Jamal”, na 
kterém pracoval až do 
roku 2005, kdy se stal 
kapitánem ledoborce 
„Arktika“. od roku 2007 
je kapitánem atomového 
ledoborce „50 let 
vítězství“.

ROZHOvOR

Většina z nás, obyčejných smrtelníků, zná jen první dvě 
kategorie, ta třetí je úplně jiný způsob bytí. Dmitriy Lobusov 
brázdí vody Severního ledového oceánu už více než 
čtvrt století. Živí se jako kapitán atomového ledoborce. 
Bezpečně provází lodě na jejich cestě zamrzlým 
královstvím a vozí turisty za krásami Severního pólu. Život 
jako z jiného světa, život na Arktidě.

foto: © Lauren Farmer
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Jak dlouho pracujete na 
ledoborci? 

Vyšší inženýrské námořní učiliště ad-
mirála Makarova v Leningradu, nyní 
Petrohradu, jsem dokončil roku 1987. 
Poté mě poslali do Murmanské námořní 
plavební společnosti, kde jsem se dos-
tal jako náhradník čtvrtého pomocníka 
kapitána na legendární loď – atomový 
ledoborec „Arktida“. Od té doby jsem 
až dodnes tady. Pracoval jsem hlavně 
na atomovém ledoborci „Arktida“, „Ja-
mal“, dnes pracuji na ledoborci „50 let 
vítězství“. V mé kariéře se však objevují 
i ledoborce „Rusko“ a „Sovětský svaz“.

Normální „suchozemec“ si život 
na moři nedokáže představit. 
Jak dlouho trvala vaše nejdelší 
plavba na ledoborci a jaká byla 
nejtěžší operace na moři?

Za starých časů se říkávalo, že se lidé 
dělí do tří kategorií: na živé, mrtvé a ty, 
kdo odplouvají na moře. Plavba trvá 
průměrně okolo čtyř měsíců, ale stávalo 
se, že trvala i pět nebo šest měsíců. 

Je složité vybrat tu nejtěžší operaci. 

Mořeplavectví je od samého počátku 
velmi náročná disciplína, mořeplavectví 
v ledu je ještě složitější, těžší 
a nebezpečnější. Ale protože jsme mezi 
krami neustále, je to pro nás už důvěrně 
známé životní i pracovní prostředí. 

A čím je operace složitější, tím větší 
pociťujeme uspokojení, že jsme ji zvládli 
úspěšně. Koneckonců, naším primárním 
cílem je pomáhat lodím dostat se skrze 
led na místo určení. Jsme velcí a mocní, 
známe Arktidu, a proto se ke svěřeným 
lodím chováme jako chůvy.

Atomový ledoborec může 
být na moři až jeden rok. 
Tak dlouhá plavba musí být 
pro malý kolektiv psychicky 
náročná. Netrpí posádka také 
„ponorkovou nemocí“? 

Na ledoborci jsou dvě posád-
ky. Mění se v průměru každé čtyři 
měsíce. V posádce jsou námořníci 
s dlouhodobými zkušenostmi. Každý, 
kdo takto nemůže pracovat, odchází. 
Proto tu žádný „syndrom ponorky“, 
„ponorková nemoc“ není. Dokonce, 
i když pobýval atomový ledoborec 
„Arktida“ v Arktidě jeden rok bez za-
stavení v jakémkoli přístavu, posádka 
se na něm měnila, přiváželi a odváželi 
ji na jiných lodích. 

Jaké jsou vaše běžné povinnosti 
kapitána, k čemu se obecně 
používá samotný ledoborec?

Všichni kapitáni námořních lodí mají 
tytéž povinnosti – aby jim svěřená loď 
splnila úkol majitele lodi bezpečně, 
legální cestou a včas. Tuto krátkou frázi 
bychom mohli rozvinout a vyjmenovat při 

ROZHOvOR

7x foto: © Lauren Farmer
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tom desítky dalčích věcí, jež kapitán musí 
plnit nebo umět. 

Hlavním předurčením ledoborce, jak 
jsem již říkal, je poskytovat pomoc lodím 
při plavbě skrze led, provádět lodě skrze 
ledové kry, skrze které samy proplout 
nemohou, nebo provádět lodě ledovými 
krami rychleji a bezpečněji tam, kde lodě 
sice mohou plout, avšak velmi pomalu, 
protože jim hrozí velké riziko poškození 
lodě. 

váš ledoborec je jediný, který 
vozí turisty na Severní pól, 
že? Jací lidé vlastně jezdí 
obdivovat tuto krajinu věčné 
zimy? 

Ano, pouze atomové ledoborce třídy 
„Arktida“ mohou realizovat plavby s tur-
isty na Severní pól přesně podle plánu. 
V různých dobách sem pluli i naši starší 
„bratři“. Dnes tu práci plní náš ledoborec. 
Turisté? Můžeme je popsat jednoduše, 
touží spatřit Arktidu z paluby atomového 
ledoborce. Jsou samozřejmě různého 
věku, různé národnosti, povahy a prefer-
encí. Turisté, kteří se dostanou na naši pa-

lubu, jsou ze všech kontinentů. Měli jsme 
stoleté cestující i čtyřleté děti. Měli jsme 
na palubě důchodce, kteří si na cestu 
naspořili, měli jsme šejky, podnikatele, 
kteří si mohli koupit nejen zájezd, ale 
i celý ledoborec. 

dnes se hodně hovoří 
o globálním oteplování a tání 
ledovců. všiml jste si nějakých 
změn v Severním ledovém 
oceánu? 

Ano, samozřejmě. Snížení množství 
ledu v Arktidě je patrné. Také je mno-
hem méně mnohaletých ker. To nikdo 
nepopírá. Rozdíl je jen v názorech na to, 
proč se to děje a jaká je perspektiva. Já 
zastávám názor, že se jedná o přirozený 
cyklus. A že se v budoucnosti bude plo-
cha ledu v Severním ledovém oceánu 
zvětšovat.

A poslední otázka: co má 
v kapsách kapitán atomového 
ledoborce?

Na moři zapalovač a kapesník. Na 
břehu se k tomu přidává telefon :)
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LLichtenštejnsko je malá země v lůně Alp, 
stojící mimo Evropskou unii a – o to více 
navázaná na sousední Švýcarsko, které 
nad tímto menším státem vykonává svým 
způsobem „patronát“ v řadě oblastí, 
včetně zastupování v zahraničí nebo os-
trahy hranic. 

Země jako taková se skládá 
z pouhých 11 obcí, kdy dvě nejlidnatější 
– hlavní město Vaduz a s ním těsně 
sousedící Schaan obývá něco málo přes 
5 000 osob. V celém státě je pak dohro-
mady méně než 37 000 obyvatel. Rozlo-
ha zemičky činí okolo 160 km2 (tedy asi 
0,2 % rozlohy České republiky). 

V souladu s platnou legislativou je 
za „pořádek, klid a bezpečnost v rámci 
konkrétní obce“ odpovědný její starosta. 
Ten stojí v čele obecního bezpečnostního 
sboru (obecní policie, Gemeindepo-
lizei) – pokud jej obec zřídí – a vydává 
příslušná obecně platná nařízení. 

Ke zřízení obecních policií se nakonec 
odhodlalo 10 z 11 obcí v zemi, s výjim-
kou maličké vesnice Planken. Tyto „sbo-

Zahraniční příklady 
„dodavatelských řešení“ 

při zajišťování místních 
záležitostí veřejného 

pořádku:  
Lichtenštejnsko
Soukromá výpomoc pro minisbory
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ry“ přitom obvykle zaměstnávají jen jed-
noho nebo dva strážníky.

Některým obcím však obecní strážníci 
„nestačí“ a konkrétně Vaduz na základě 
dlouhodobé dohody najímá pro plnění 
určitých jednorázových úkolů personál 
soukromé bezpečnostní agentury Securi-
tas Liechtenstein. Čtyři až pět pracovníků 
této agentury „vykrývá“ obecní strážníky 
v době jejich dovolených, ale i v nočních 
hodinách (boj proti rušení nočního klidu) 
či o víkendech a svátcích.

Na základě té skutečnosti, že obecní 
policie uzavřela koordinační ujednání se 
zemskou policií (Landespolizei) se tak 
soukromá agentura, najatá obcí, stává 
smluvním partnerem národní policejní síly.

Tento model zřejmě v praxi uspokojivě 
funguje. V otevřených zdrojích 
z Lichtenštejnska je obtížné narazit na 
nějakou zásadnější kritiku soukromých 
bezpečnostních agentur – na rozdíl od 
sousedního Švýcarska, kde je čas od 
času poukazováno na incidenty, kdy 

zasahující personál některých agentur 
zřejmě překročil své pravomoci.

Tento příspěvek je výstupem z grantu 
„Adaptace bezpečnostního systému České 

republiky na měnící se ekonomickou, sociál-
ní, demografickou a geopolitickou realitu“ 
(Program bezpečnostního výzkumu České 
republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – 
VS), Identifikační kód: VG20132015112.

Plaťte méně, získejte více

Speciálně navrhnuté pro každodenní použití - série WISENET Lite vyniká komplexními funkcemi, které z ní činí ideální volbu pro malé až 
středně velké aplikace. Uložte video přímo na Micro SD/SDHC kartu nebo na NAS a minimalizujte tak náklady na instalaci. Díky nové funkci 
natočení obrazu – režim Halfway – je možné efektivně sledovat i úzké scény. S WISENET 
Lite můžete vytvořit profesionální řešení i s nízkým rozpočtem. 
www.samsungsecuritysolutions.cz/wisenetlite

Ideální pro téměř všechna odvětví:   cenově atraktivní produkty série WISENET Lite

The Power of Simplicity

1,3 a 2MP Full-HD s 30 snímky za

sekundu

Mechanický IR fi ltr a integrovaný 

IR přísvit

LDC (Korekce zkreslení objektivu)

Režim Halfway 

(natočení obrazu  o 90 ° / 270 °)

Multiple Streaming a podpora Audio

Komplexní funkce, nízká cena

20150518-Security-Magazine-WiseNet-Lite-half-page-CZ.indd   1 18.05.15   13:50
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Vážení čtenáři, 
každý den všichni slyšíme v médiích 
o největší utečenecké krizi od druhé 
světové války. Ve světle těchto událostí 
se mi vybavuje moje setkání z roku 
2008, kdy jsem se sešel v Bruselu se 
svými francouzskými a britskými kolegy 
z požárně-bezpečnostní asociace EU-
RALARM a diskutovali jsme problematiku 
požárovosti v hotelích a ubykacích právě 
pro utečence. 

Dva osudné požáry v Paříži z roku 
2005 byly rozhodující pro zaujmutí 
společných kroků v Evropské unii, a to ze-
jména při prosazování jednotných a efek-
tivních bezpečnostních norem a opatření. 
Bez těchto kroků by Evropané, a ze-
jména bezbranné a znevýhodněné 
skupiny, zůstaly navždy v nepřípustném 
nebezpečí, v nebezpečí zvaném 
ohrožení života.

V pátek 26. srpna 2005 časně ráno 
vypukl ve 13. pařížském okrsku velký 
požár. Jednalo se o sedmipatrovou 
budovu z roku 1920. Během několika 
minut požár zničil dřevěné schodiště 
a uvěznil 130 nájemníků uvnitř bu-

dovy. 17 lidí, včetně šest 
dětí zemřelo a 30 bylo 
zraněno, dva z nich vážně. 
Bylo povoláno 210 hasičů 
a 50 hasičských vozů. 
Většina z nájemníků budovy 
byli utečenci z Mali, které 
zde ubytovala městská 
radnice. Dle názoru 
majitelů objektu byla opra-
va budovy plánovaná, 
ale městská radnice 
nepřestěhovala nájemníky, 
a tak rekonstrukce nemohla 
začít. Stejně tak zahynulo v roce 2005 
při dalším hotelovém požáru v cen-
tru Paříže 24 lidí. I v tomto hotelu bylo 
ubytováno velké množství emigrantů. 
Tento požár vedl ke zformování komise 
expertů, kteří měli zrevidovat ochranná 
opatření požární bezpečnosti v hotelích. 

Vytrvalost se vyplácí, v září letošního 
roku hlasovala komise EP pro adap-
taci “Návrhu minimálních standardů 
pro bezpečnost turismu v EU, zejména 
v oblasti požární a CO bezpečnosti”. 
29. října 2015 adaptoval Evropský par-

lament rezoluci týkající se 
“nových výzev a konceptů 
pro propagaci turismu 
v Evropě”. Rezoluce 56 
se týká i požární a CO 
bezpečnosti v turistických 
ubytovnách. Evropská leg-
islativa pro požární a CO 
bezpečnost v ubytovacích 
zařízeních pochopitelně 
ještě není plně připravená, 
nicméně EURALARM je 
nyní pro Brusel hlavním 
partnerem pro tato jed-

nání. Můžeme mluvit o obrovském 
úspěchu ze strany EURALARMu, ale 
ještě nejsme u konce. Věci se dávají do 
pohybu, ale v následujících měsících 
a letech bude zapotřebí i nadále úzce 
spolupracovat s EK. Prostřednictvím 
EURALARMu máme nyní možnost lob-
ovat v evropském parlamentu, lobovat 
např. za přísnější standardy týkající se 
zabezpečení hotelů a ovlivňovat tak ev-
ropskou požárně-bezpečnostní agendu. 
A je jen na nás samotných jak s touto 
šancí naložíme. 

Evropské kroky vedoucí  
k záchraně lidských životů

Jednání stálé pracovní skupiny 
HK ČR a Mv ČR
Prezident AGA Ing. V. Nepraš se dne 
26. 10. 2015 zúčastnil jednání stálé pra-
covní skupiny Hospodářské komory ČR 
a Ministerstva vnitra ČR. Na programu 
jednání byla mimo jiné tato témata:
  migrace a zapojení migrantů na pra-

covním trhu
  návrh zákona o bezpečnostní činnosti 

a o změně souvisejících zákonů

  vysokorychlostní internet a související 
legislativa.

Notifikace firem
Jak jsme Vás již před časem informovali, 
zpracováváme pro investory a zadavatele 
veřejných zakázek a ostat ní zájemce 
o kvalitní zabezpečení, seznam profe-
sionálních dodavatelů bezpečnostních 
technologií. Na seznam jsou zařazovány 
členské firmy AGA, s prokazatelně 

kvalitní dodávkou poplachového nebo 
kamerového systé mu, odpovídající stan-
dardům dobré praxe. Hodláme prosazo-
vat dodavatele, především s velkým roz-
sahem komplexní činnosti od podrobné 
nabídky, přes kvalitní provedení, montáž 
až po rozsáhlý a flexibilní servis. Postup 
a pravidla notifikace jsou na webových 
stránkách AGA, v zabezpečené části pro 
členy, pod odkazem – Prokázání kvality 
členských firem.

Z činnosti AGA

Václav Levíček
viceprezident AGA. 
Cechmistr Cechu EPS
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ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM z.s.
profesionální sdružení firem a subjektů z oboru technických bezpečnostních služeb

Autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. Člen evropského sdružení Euralarm a evropského bezpečnostního 
klubu ESBoC. Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby AGA. 

Asociace Grémium Alarm, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Tel.: (+420) 266 721 831; GSM: (+420) 602 403 939; e-mail: info@gremiumalarm.cz; www.gremiumalarm.cz

ZZákladním posláním mechanických zá-
branných systémů (dále jen MZS ) je, 
chránit majetek, ceniny a další hodnoty 
před zcizením – krádeží vloupáním. Je-
jich úkolem není stoprocentní ochrana, 
ale vytvoření určitého časového pro-
storu pro další opatření, např. zásah 
bezpečnostní služby apod. V kritic-
kých případech i bezpečnost osob – 
přepadení.

Z hlediska jejich praktického použití, 
systému instalace, možností jejich 
výměny, servisu a opravách je můžeme 
rozdělit do dvou, respektive tří sku-
pin. Především jsou to trezory, určené 
především k předmětové ochraně – 
peníze, zlato, šperky, cenné předměty, 
atd. Druhou skupinu tvoří zábrany na 
perimetru – ploty, vjezdové závory, 
vstupní nebo vjezdová vrata a otvorové 
výplně při vstupu a uvnitř budov – ot-
vorových výplní (okna, dveře, mříže, 
rolety, okenice, atd.). Za třetí skupinu 
můžeme považovat komponenty otvo-
rových výplní – stavební kování – cylin-
drické vložky, zadlabací a další zámky, 
dveřní kování, závěsy a další.

Základem certifikace MZS je po-
souzení shody vlastností určitého 

typu výrobku podle 
požadavkového předpisu 
– normy. V ČR jsou 
především evropské 
normy EN, standardy 
NBÚ a předpisy upra-
vující ukládání zbraní 
a střeliva. 

Skupinu norem, která 
upravuje požadavky pro 
certifikaci trezorového 
hospodářství, lze cha-
rakterizovat především 
požadavkem na průlomovou odolnost 
korpusu a dveří trezoru, pevno sti je-
jich ukotvení a počet a kvalita zámků. 
Systémově je trezorové hospodářství 
klasifikováno do bezpečnostních tříd 
označovaných římskými číslicemi, 
respek tive kombinací písmen a arab-
ské číslice. Obecně platí, že čím je 
číslice vyšší, tím je také kvalita výrobku 
– úroveň SECURITY vyšší, blíže viz ta-
bulka 1.

Certifikace skupiny tzv. otvorových 
výplní probíhá podle požadavkové 
normy ČSN EN 1627 Dveře, okna, 
leh ké obvodové pláště, mříže 
a okenice – Odolnost proti vloupání 

– Požadavky a kla-
sifikace. Ta obsahuje 
požadavky na statické 
zatížení, dynamické 
zatížení a čas potřebný 
k překonání předmětné 
otvorové výplně, tzv. 
dobu průlomové odol-
nosti, včetně jednoznačné 
specifikace nářadí, 
kterou je tato zkouška 
prováděna. Vlastní 
zkoušky – popis jejich 

realizace je definován v normách 
ČSN EN 1628 - statické zkoušky, 
ČSN EN 1629 – dynamické zkoušky 
a ČSN EN 1630 – průlomové 
zkoušky. Výrobky jsou certifikovány do 
bezpečnostních tříd RC 1 až RC 6. 
Běžně jsou používány bezpečnostní 
třídy RC 1 až RC 4, bližší charakteris-
tika jednotlivých tříd RC viz tabulka 2. 

Shodně jako u trezorové-
ho hospodářství platí, že čím je 
bezpečnostní třída RC vyšší, tím je 
průlomová odolnost výrobku – jeho 
odolnost proti narušení větší – výrobek 
je kvalitnější a poskytuje vyšší ochranu 
zabezpečení.

Certifikace mechanických 
zábranných systémů v roce 2016

ASSA ABLoY CZECH & SLoVAKIA S.R.o. – HLAVNÍ PARTNER oDBoRNé ČINNoSTI ASoCIACE GRéMIUM ALARM

Ing. Petr Koktan
člen prezidia AGA
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K zásadní změně dochází u třetí 
skupiny výrobků – komponent otvo-
rových výplní – stavebního kování. 
Tyto výrobky mohou být, spíše však 
měly by být, vždy před uvedením na 
trh, odzkoušeny a certifikovány podle 
výrobkových norem, přehled viz tab. 3.

Výsledkem je shrnutí vlastností do 
tzv. klasifikační tabulky, v níž jednotlivé 
číslice uvádějí úroveň specifický vlast-
ností předmětného stavebního kování, 
jako je životnost, vhodnost pro dveře 
s požární odolností, odolnost proti ko-
rozi a teplotě, bezpečnost a odolnost 
proti odvrtání, atd. Jednotlivé úrovně 
jsou označovány buď arabskou číslicí, 
nebo písmenem. Obsah jednotlivé 
úrovně lze vyčíst v každé jednotlivé 
specifické normě pro předmětný typ 
kování.

K zásadní změně však dochází 
v požadavkové normě – průlomové 
ČSN EN 1627 – změna A1/2015, 
kde je v odstavci 1 oblast použití, ve 
větě druhé uvedeno: Stavební kování 
je součástí dveří, oken atd. a nemůže 
být samostatně klasifikováno jako ta-
kové, podle této normy. Dále zůstává 
zachováno, že norma neobsahuje 
požadavky na odolnost zámků a cylin-

drických vložek proti napadení paklíči 
– tzv. PICKING.

V současnosti byl tento typ výrobků 
certifikován podle ČSN EN 1627 
s využitím zkoušek podle výrobkových 
norem a podle průlomové normy 
ČSN EN 1630 do bezpečnostních 
tříd RC 1 až RC 4. Tento postup však 
již s vydáním změny A1 k ČSN EN 

1627 nebude možný. Proto bylo po 
diskuzi se zainteresovanými subjekty 
rozhodnuto plně využít přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 528/2005 Sb. O fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technic-
kých prostředků, ve znění pozdějších 
předpisů Národního bezpečnostního 
úřadu a certifikovat stavební kování do 
kategorií UZAMYKACÍ SYSTÉM TYP 

Tabulka 2 – Bližší charakteristika jednotlivých bezpečnostních tříd RC podle ČSN EN 1627

Bezpečnostní třída RC Předpokládaný způsob napadení 

RC 1  Příležitostný zloděj zkouší realizovat vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí rozbít okno, dveře nebo uzávěr 
užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, nemá žádné zvláštní znalosti 
o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů

RC 2  Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, kleště, klín, 
má malé znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů 

RC 3  Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího šroubováku, páčidla, malého kladiva, důlčíků, mechanické ruční vrtačky, má 
základní znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů 

RC 4  Zkušený zloděj dále používá pilu, kladivo, sekeru, sekáč, jednoruční elektrickou vrtačku, má dobré znalosti o překonávání 
otvorových výplní a jejich komponentů

RC 5  Velmi zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, např. vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče 
maximálně do průměru 125 mm, má velmi dobré znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů

RC 6  Velmi zkušený zloděj dále používá výkonné elektrické nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru 
kotouče maximálně do průměru 230 mm, má speciální znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů

Tabulka 1 – Přehled norem používaných pro certifikaci trezorového hospodářství
Označení normy Typ – charakter  Označení Použití –
 úschovného objektu bezpečnostních tříd aplikace

ČSN EN 1143-1 Skříňové a komorové  Bezpečnostní třída Banky, podnikatelé,
 trezory včetně dveří,  0 až XIII privát
 trezory ATM

ČSN EN 1143-2 Depozitní a noční trezory  Bezpečnostní třída Banky, čerpací
 s vhozem  D 0 – V stanice, pošta
  N II - X 

ČSN EN 14450 Sejfy pro privátní použití Stupeň S1 a S2 Privát

ČSN 91 6012 Trezory se základní  Bezpečnostní třída Privát, ukládání
 bezpečností Z1, Z2 a Z3  zbraní, archivní
   skříně – dokumenty

ČSN EN 1143-1 Skříně na zbraně Minimálně 15 RU  Zbraně a střelivo
  a jeden ZVB třídy A  

ČSN EN 1300 Zámky s vysokou  Třída A, B, C a D Aplikace
 bezpečností ( ZVB ) –   v trezorovém
 trezorové  hospodářství
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1 AŽ 4. Požadavky na jednotlivé typy 
uzamykacích systémů ( UST ) jsou dány 
předmětnou vyhláškou NBÚ ve vztahu 
k bezpečnostním třídám RC 2 až 5 viz 
tabulka 4 a www.nbu.cz.

Jednotlivé typy uzamykacích systémů 
(stavebního kování) z hlediska jejich 
průlomové odolnosti – odolnosti proti 
překonání lze charakterizovat viz ta-
bulka 5.

Jak z uvedených charakteristik vy-
plývá, platí zásada, že čím je vyšší 
typ – číslice, tím je průlomová odolnost 
výrobku – jeho odolnost proti narušení 
větší – výrobek je kvalitnější a posky-
tuje vyšší ochranu zabezpečení.

Závěrem lze konstatovat, že od 
ledna 2016 dochází k zásadní změně 

v systému certifikace stavebního kování 
s využitím zejména pro bezpečnostní 
dveře a mříže. Systém pro trezo-
rové hospodářství a otvorové výplně 
zůstává zachován. V praxi se budeme 
setkávat s UST 1 až 3 v návaznosti 
na bezpečnostní třídy RC 2 až RC 
4 podle ČSN EN 1627, a nadstav-
by – odolnost proti nedestrukčnímu 
překonání. 

Prokázání shora uvedených 
parametrů bude deklarováno vydání 
certifikátu shody v kategoriích UST 1 
až 4 pro oblast SECURITY, v návaznos-
ti na zkoušky podle ČSN EN 1630, viz 
tabulka 5 a tak kde to bude vhodné 
i pro certifikaci technických prostředků 
určených k ochraně utajovaných 
skutečností Národním bezpečnostním 
úřadem.

Tabulka 3 – Přehled výrobkových norem pro komponenty uzávěrů – stavební kování

Označení  Výrobek, kterého se Požadavky – třídy Charakteristika
výrobkové normy norma týká bezpečnosti označované TB požadavku SECURITY

ČSN EN 1303 Profilové cylindrické vložky Třída 1 až 6 Bezpečnost související s klíčem

ČSN EN 1303 Profilové cylindrické vložky Třída 0 až 2 odolnost proti napadení

ČSN EN 1906 Dveřní kování – dveřní štíty Třída 1 až 4 odolnost proti destrukci

ČSN EN 12209 Zadlabací zámky  Třída 1 až 7 Pevnost závory a odolnost proti odvrtání 

ČSN EN 1935 Závěsy Třída 1 až 3 Bezpečnost a odolnost proti vloupání

ČSN EN 12320 Visací zámky Třída 1 až 7 odolnost proti destrukci a překonání uzamykacího mechanismu

Tabulka 4 – Porovnání RC x a UST x 

Uzamykací systém typ podle vyhlášky NBÚ 1 2 3 4

Bezpečnostní třída RC podle ČSN EN 1627 RC 2 RC 3 RC 4 RC 5

Tabulka 5 – Bližší charakteristika jednotlivých uzamykacích systémů typ podle NBÚ

Uzamykací systém typ (UZT) Předpokládaná průlomová odolnost 

1  Doba průlomové odolnosti 3 minuty, použití jednoduchých nástrojů - šroubovák, kleště, klín, aplikace 
nedestruktivních metod pro otevření zámků – cylindrických vložek – SG – BK, Hobbs –picking atd., 

2  Doba průlomové odolnosti 5 minut, použití dalšího šroubováku, páčidla, aplikace nedestruktivních metod pro 
otevření zámků – cylindrických vložek – SG – BK, Hobbs –picking atd., 

3  Doba průlomové odolnosti 10 minut, použití pily na kov, těžkého kladiva, sekery, sekáče, jednoruční elektrické 
a aku vrtačky, aplikace nedestruktivních metod pro otevření zámků – cylindrických vložek – SG – BK, Hobbs –
picking atd., 

4  Doba průlomové odolnosti 15 minut, použití elektrického nářadí do výkonu 1100 W - přímočará pila, úhlová 
bruska o průměru kotouče maximálně do průměru 125 mm, aplikace nedestruktivních metod pro otevření zámků – 
cylindrických vložek – SG – BK, Hobbs –picking atd., 
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LLetošní připomínka listopadových událostí 
se odehrála v ponuré atmosféře, záhy 
po zákeřných a brutálních teroristických 
útocích, které se pro naši civilizaci, naši 
svobodu a bezpečí stávají v dnešních 
složitých mezinárodně-politických pod-
mínkách hrozbou číslo jedna. A právě 
v této souvislosti jsem si uvědomila, že 
se zcela jednoznačně naplňuje a potvr-
zuje nadčasovost zmíněného hesla a že 
tedy pamětní deska na Albertově k nám 
může promlouvat v každé době. Svo-
boda, demokracie a bezpečnost nejsou 
samozřejmé, je třeba je hájit neustále 
- tehdy i dnes, před hrozbami vnějšími 
i vnitřními a s rozhodností, s jakou k nám 
promlouvají tato slova.

Jsem přesvědčena, že v tuto chvíli již 
není čas na intelektuálně plačtivé řeči 
a politickou korektnost v rukavičkách. 
Pokud někdo stále nepřipouští, že jsme 
ve válce s tzv. Islámským státem, je buďto 
naivní anebo blázen a jen tím nepřímo 
podporuje případné agresory. Hrozba 
terorismu se rok od roku zhoršuje. V roce 
2014 si vyžádal bezmála 33 tisíc obětí 
a je pravděpodobné, že tento počet 
bude dále narůstat, a proto bychom měli 
jednoznačně slova proměnit v činy.

Hrozby a rizika jsou zřejmé a Ev-
ropa se musí odhodlat k obraně, 
protiopatřením i aktivnímu zásahu. Máme 
co dočinění s nepřítelem, který asymet-

Právě toto heslo nese pamětní deska 
připomínající události 17. listopadu 

1989 na pražském Albertově, 
kterou jsme zde před 16 lety nechali 
spolu s kolegy z radnice Prahy 2 ve 

spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 
UK umístit. Výběr tohoto motta byl 

tehdy pro nás výsledkem složité 
procedury, nicméně letos jsem se opět 

ujistila, že jsme zvolili správně. 
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rickým způsobem boje zasahuje tam, 
kde jsme nejzranitelnější. Neútočí pouze 
jednotlivci, ale koordinované skupiny 
bojovníků – jakási vraždící komanda. 
Jejich primárním cílem nejsou již jen bu-
dovy definované buď jako kritická infra-
struktura, či jako objekt významný pro 
stát požívající větší míru ochrany, ale zej-
ména veřejné objekty s výskytem velkého 
množství civilistů. A čím méně jde o to 
zasáhnout určité symboly moci nebo do 
jisté míry zesměšnit nebo urazit nepřítele, 
tím více se pro teroristy stává silnější moti-
vace šíření strachu a paniky.

Evropa, de facto bez hranic, je Ev-
ropa zranitelná. Je evidentní, že ochrana 
vnějších hranic Schengenu fatálně selha-
la. Potvrzuje se, že bezmezně otevřená 
náruč je rizikem a že ztráta kontroly nad 
masou imigrantů se nám může šeredně 
vymstít. Byť by množství teroristů, kteří sem 
s touto masou proniknou, tvořilo zaned-
batelné procento. I takto marginální 
skupinka totiž ve spojení s „domácími“ 
evropskými islamisty, kteří jsou produk-
tem nezvládnuté integrace, sociálního 
inženýrství a zpackané naivní představy 
o harmonickém soužití založeném na 
teorii multikulturalismu, představuje hroz-
bu, která svou zákeřností a podlostí nemá 
v našem civilizačním prostoru v jeho 
novodobé historii obdoby. Z hrozeb la-
tentních nebo nám zdánlivě vzdálených 

se stávají hrozby přímo ohrožující další 
existenci a fungování našeho života, 
tak jak ho známe. Národnostní, ideové 
a kulturní odcizení vytvořilo u mladých 
nezaměstnaných lidí, kteří vyrůstali 
na předměstích a ghettech, hlubokou 
zášť vůči západní kultuře a jejím hod-
notám. Tito lidé získávají s eskalací 
konfliktů na Blízkém východě a s neus-
tále přibývajícím množstvím imigrantů na 
kuráži a jsou snadnou kořistí právě pro 
džihádisty, kteří míří do Evropy spolu 
s  uprchlíky.

Islámský stát usiluje jednoznačně o to 
přenést válečné bojiště ze Sýrie do cen-
ter evropských měst. Činí tak z pozice 
slabšího, do kouta zahnaného a frustro-
vaného protivníka. Přes tuto pozici ale 
umně využívá všech chyb a trhlin našeho 
vnějšího i vnitřního zabezpečení, z nichž 
největší je ztráta pudu sebezáchovy a ob-
ranná impotence evropských politických 
elit. Ty zcela upřednostnily zcestnou fi-
losofii mesianismu na úkor racionálního 
přístupu k realitě dnešního světa. Přitom 
bez jakékoliv diskuse platí, že pokud 
chceme pomáhat ostatním, musíme 
nejdříve pomoci sobě. Primárně musíme 
zajistit bezpečnost naši, abychom vzápětí 
mohli pomoci zajistit bezpečnost ostatních.

Jsme ve válce a podle toho se musíme 
také chovat. Nálety na Sýrii se ukázaly 
jako nedostatečné a neefektivní ve vztahu 

k dosažení cíle zničení Islámského státu. 
Proto prvořadou prioritou v tuto chvíli musí 
být masivní útok, který jednou provždy 
vymaže tento hybridní útvar z pomyslné 
mapy. Pomyslné proto, že součástí mapy 
konvenční nikdy nebyl a stát se jí nesmí. 
Přitom ovšem nesmíme zapomenout na 
rizika vnitřní bezpečnosti, která jsou v hy-
bridní válce, v níž se nacházíme, mnohem 
větší než v konfliktech, kterým jsme čelili 
v minulosti. Proto je nezbytné prohloubení 
spolupráce tajných služeb a výměny je-
jich informací mezi aliančními státy. To 
potvrzují i zpětně zveřejňované informace 
o pachatelích pařížských útoků, jejichž 
pohyb po Evropě byl v minulosti zaregis-
trován, nicméně to nevedlo k zastavení je-
jich aktivit. Zároveň je však nutné posílení 
kapacit těchto složek a zintenzivnění jejich 
činnosti. Musíme zkrátka zničit zázemí 
všech teroristů a zasáhnout je nemilosrdně 
na nejcitlivějších místech. Vyhledávat 
spící buňky, konečně zastavit ilegální 
příliv imigrantů a prověřovat všechny, kdo 
 vstoupí na území Evropy. Již si nemůžeme 
dovolit nevědět nic o těch, kteří přicházejí 
z vnějšku a volně se pohybují po našem 
území. Splaťme náš vnitřní dluh vůči 
armádě, policii a ostatním bezpečnostním 
složkám a hlavně přestaňme konečně 
o těchto krocích pouze mluvit, ale 
začněme je nekompromisně uskutečňovat. 
Kdo jiný, než my? Kdy jindy, když ne teď?

Kdy – když ne teď?  
Kdo – když ne my?
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JJaká poučení bychom si měli vzít 
z pařížského masakru?

Z hlediska taktiky je mimořádně pod-
statné vnímat ukázkově předvedený 
princip výběru cíle a způsobu prove-
dení útoku. Když procházíte jednotlivá 
média, zjistíte, jak různě pojmenovávají 
místa činu. Některá hovoří o jedné res-
tauraci, jiná o sousední a některá poj-
menovávají danou ulici. Je z toho zjevná 
nejistota, co přesně bylo cílem útoku 
- měl to být prezident, fotbalový sta-
dion nebo restaurace vedle stadionu? 
Koncert byl vybraný kvůli židovským 
majitelům, metalu nebo americké 
skupině? Snaha konkretizovat předmět 
útoku a porozumět „nebezpečným 
vlastnostem“, pro které se stala cílem, 
je zjevně naší silnou potřebou. Útočníci 
však takto nepřemýšlí. Jejich cílem ope-
race je jednoduše co nejvíce mrtvých, 
za co nejmenší cenu. Teror není detektiv-
ka, není v tom moc osobního a mnohem 
méně symbolického, nic, co by nám 
mohlo pomoci předvídat, koho z nás se 
to bude příště týkat. Cílem je dostatečný 
počet lidí kdekoliv, kdykoliv a musíme to 
tak přijmout, abychom byli schopni rea-
govat.

Druhým podstatným poučením 
je poznání, že boj s terorem není 
o armádě a speciálních jednotkách. 
Útok ukázal, že stávající protiteroristická 
opatření, nejsou funkční. Problém je 
v tom, že současný přístup boje s tero-
rismem je příliš centralizovaný, omezuje 

se na tvrdé bezpečnostní prvky, ochranu 
kritické infrastruktury a represivní posi-
lování policejní přítomnosti, které na mě 
čím dál tím více působí jako bezradnost.

Vidíme, že cílem útoků jsou stále 
 znovu a znovu a znovu jiné cíle, než 
na které se vlády orientují. A dělají se 
jinými zbraněmi a jinak, než na co vlády 
kupují drahé technologie a orientují své 
bezpečnostní rozpočty. To, co reálně 
řešíme, je islamistický teror, který má 
svá specifika, svůj styl. A islamisté ho 
nemění již řadu let. Místo toho, aby-
chom se na tato specifika zaměřili, 
pořádáme teoretické diskuse o všech 
možných i nemožných typech terorismů, 
chráníme draze objekty, na které stále 
nikdo neútočí, zatímco ty skutečně 
ohrožené a napadané se téměř přehlíží. 
Až tragikomicky zněla některá vyjádření 
politiků po útoku v Paříži, která vytýka-
la teroristům jejich nečestný způsob 

boje. Vždyť nejde o mimořádnou ma-
zanost útočníků, ale slepotu a neschop-
nost vlád zacílit bezpečnostní systém 
správně a zvolit opatření s důrazem na 
účelnost namísto populistického efektu.

Rychlá, drahá a silová řešení nej-
sou proti terorismu účelná. Uzavření 
hranic, povolání armády, ani investice 
do technologií nejsou to, co funguje na 
současný problém terorismu v Evropě. 
Je třeba změnit paradigma a začít pra-
covat na posílení odolnosti (resilienci) 
velmi širokého množství potenciálně 
ohrožených subjektů a jednotlivců. To 
vyžaduje důraz nikoli na speciální jed-
notky a armádu, ale právě naopak na 
laickou veřejnost. Nikoli na technolo-
gie, ale procedury a režimová opatření. 
Nikoli na zastavení útočníka, ale odra-
zení a zmírnění dopadů.

Co by se tedy podle vás mělo 
nyní udělat, tak abychom se na 
útoky připravili?

První, co je třeba udělat je identifiko-
vat a zahájit soustavnou spolupráci 
státních bezpečnostních složek s poten-
ciálními cíli teroristického útoku v ČR. 
Těmi jsou především tzv. měkké cíle, 
které se dají standardně analyzovat 
a vyhodnotit jejich reálná míra ohrožení. 
 Typicky jde o obchodní centra, židovské 
objekty, některé mezinárodní hotely, 
společenské akce, dopravní uzly apod. 
Zodpovědnost za jejich bezpečnost 
je v tomto případě zcela jistě sdílená 

ČR chybí systém varování 
potenciálně ohrožených subjektů
V návaznosti na teroristický útok v Paříži, kterému v pátek 13. listopadu padlo 
za oběť nejméně 129 osob, jsme požádali o stanovisko Zdeňka Kalvacha, který se 
dlouhodobě zabývá bezpečnostními riziky útoků na tzv. měkké cíle (soft target).

Boj s terorismem není 
o armádě a speciálních 

jednotkách. Útok 
ukázal, že stávající 

protiteroristická 
opatření  

nejsou funkční. 
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a aktivita musí být vyvíjena z obou stran. 
Nelze očekávat, že se o všechny stát 
postará, ale může poskytnout meto-
dickou či finanční podporu, vytvořit 
systém včasného varování a nastavit 
některé sdílené krizové postupy. Pokud 
by v České republice hrozil teroristický 
útok, měl by existovat systém varování 
potenciálně ohrožených subjektů. 
V případě realizace teroristického 
útoku nelze očekávat, že útočníky 
zachytíme při nějaké vstupní kontrole, 
nebo je budeme schopni ihned zastřelit. 
Můžeme ale udělat mnoho pro to, 
aby se ostatní subjekty včas varovaly, 
věděly, co mají dělat pro svou ochranu 
a dopad útoku se významně snížil.

Management mezinárodního ho-
telu nebo obchodního centra může 
mít vytvořený krizový plán, připravené 
varování do rozhlasu, ujasněné, kde je 
možné schovat bezpečně návštěvníky 
apod. To, co je běžné pro požární 
ochranu je možné připravit i pro typové 
situace v případě závažných havárií 
a agresivních útoků.

Aktivizace veřejnosti je klíčová i pro 
výměnu informací, sdílení podezření 
od samotných subjektů, které jsou mno-
hdy jediné schopné rozpoznat, co je 
v daném prostředí normální a co je již 
podezřelé. Dlouholetá uklízečka ob-
chodního centra nebo školník poznají 
nebezpečný předmět dříve než pro-
fesionální pyrotechnik, který objekt 
a předměty v něm nezná.
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PPokládáte riziko teroristických 
útoků v Evropě za reálné?

Teroristické útoky na západní cíle byly 
dosud historicky „úspěšné“, a jedním 
z důvodů je fakt, že teroristé měli a mají 
vybudované bezpečné zázemí v západ-
ní Evropě. Například vůdce teroristických 
útoků v roce 2001 Muhammad Atta žil 
od roku 1992 v Německu, kam přijel 
studovat na univerzitu v Hamburku. On 
zajišťoval financování útoků a veškerou 
logistiku. A v Evropě je dnes přes 
54 milionů muslimů, a větší část z nich 
jsou už potomci původních přistěhovalců, 
kteří se dostali do Evropy jako levná 
pracovní síla po druhé světové válce. 
Naprostá většina radikálních islámistů se 
rekrutuje právě z druhé až třetí generace 
původních přistěhovalců. 

Západoevropské státy akceptovaly 
vznik no go zón, dlouhé roky se nikdo 
z politiků nezajímal o problémy této části 
obyvatel. Řada z nich se do společnosti 
neintegrovala, neumí jazyk, mají nízké 
vzdělání, je mezi nimi nezaměstnanost 
kolem 20 až 40 procent, jejich duchov-
ním a kulturním centrem je mešita. Tyto 
komunity budou čím dál více uzavřené 
a budou si sami regulovat vzdělání; du-
chovní i dnes tvrdí, že si chtějí své občany 
vzdělávat sami, současně požadují, 
aby muslimové dodržovali právo šaría 
ve všech směrech, včetně oblečení 
nebo stravování. Například Velká Bri-

tánie umožnila od roku 2008 islámským 
„soudům“, aby samy posuzovaly chování 
svých stoupenců a trestaly je podle prá-
va šaría. Počet mešit se za 25 let zvýšil 
padesátinásobně.

Státy jako Francie, Švédsko, Velká 
Británie nebo Belgie úplně ztratily 
jakou koliv kontrolu nad muslimskou ko-
munitou. A to je obrovský bezpečnostní 
problém, který ještě posílil od roku 2010 
arabským jarem a vznikem tzv. islám-
ského státu. Nespokojení, frustrovaní 
muslimové odešli bojovat po boku IS 
do Sýrie a Iráku. Takže jednoznačně 
odpovídám ano, riziko teroristických 
útoků je vysoké. 

Pokud evropské bezpečnostní 
orgány a zpravodajské služby 
o tomto riziku vědí, jsou na něj 
připraveny?

Bezpečnostní situace v Evropě se za 
posledních čtyři až pět let podstatně 
zhoršila. Tajné služby měly informa-
ce o radikalizaci muslimů v západní 
Evropě, věděly dokonce o tom, že řada 
evrop ských občanů odešla bojovat do 
Sýrie. Nicméně politici tomuto riziku 
nepřisuzovali větší význam. Evropské 
bezpečnostní složky v tomto smyslu 
opakovaně selhaly. Evropa je ve válce, 
ale nechce si to přiznat. A díky tomu 
podcenila řadu bezpečnostních rizik, od 
náboru nových radikálů z muslimských 

Evropa je ve válce,  
ale nechce si to přiznat
Na Konferenci bezpečnostního managementu v Praze jsme požádali o rozhovor 
pana Dakara Eilata z izraelského International Institute for Counter-Terrorism (ICT). 
V tu dobu jsme netušili, jak bude toto téma aktuální díky teroristickým útokům, 
ke kterým došlo po několika týdnech v Paříži. 

Dakar Eilat – zástupce Mezinárodního 
institutu pro boj s terorismem ICT Herzlya, 
který působí v izraelských bezpečnostních 
složkách již 25 let jako velitel týmu 
pohraniční policie, důstojník zpravodajské 
služby Police National H.R.T., velitel 
jednotky vězeňské izraelské služby 
„Masada“ ve věznicích Hdarim a Gilboa, 
získal magisterský titul v oboru politických 
věd na University of Haifa a rovněž 
v Middle East Studies a Arab World na Tel 
Aviv University. 
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komunit v západoevropských státech, až 
po jejich vyzbrojování. Bezpečnostním 
složkám nedochází, že teroristé kromě 
relativně snadného přístupu ke střelným 
zbraním, mohou použít další „netradiční“ 
zbraně, se kterými policejní složky 
nemají vůbec žádnou zkušenost. Ať se 
jedná o tzv. „špinavé bomby“, biologické 
zbraně, nebo šíření nevyléčitelných ne-
mocí nakaženými atentátníky. Na tato 
rizika nejste připraveni. Stejně tak nejste 
vůbec připraveni na teroristické útoky 
na „soft target“ – na nákupní centra, 
nádraží, na hromadnou dopravu nebo 
kulturní akce. Ani nepočítáte s rizikem, 
že by útok mohl přijít od vlastních 
zaměstnanců. 

Spatřujete v uprchlické krizi 
bezpečnostní problém?

Zcela jednoznačně. Je nutné si 
uvědomit, že tito lidé přicházejí z válkou 
postižených oblastí, z naprosto jiného 
sociálního, kulturního a náboženského 
prostředí. Ano, většina z nich opravdu 
utíká před ozbrojeným konfliktem. Ale 
současně je nutné si přiznat, že je mezi 
nimi řada extrémních radikálů. Pokud 
jste umožnili, aby se do Evropy dostaly 
zcela bez kontroly, bez registrace, do-
konce s falešnými cestovními pasy tisíce 
uprchlíků, potom musíte počítat s tím, že 
nastanou problémy. Izrael se potýkal 

s podobným problémem zhruba před 
dvaceti roky, když do země začali 
proudit ekonomičtí imigranti z Afriky. Vlá-
da se rozhodla přijmout restrikce poté, 
co se začaly objevovat první pro blémy 
s jejich integrací. S jejich neochotou 
nebo neschopností začlenit se do naší 
společnosti. Izrael díky podstatnému 
zpřísnění imigračních pravidel už tento 
problém nemá. 

Jakou budoucnost má Evropa 
v souvislosti s uprchlickou krizí?

Evropa má jeden velký problém – je 
příliš liberální a chce být multikulturní 
a moderní. Evropští politici zapomínají 
nebo nechtějí vědět o tom, že se mus-
limové řídí především fatwami a podle 
 fatwy egyptského imáma mohou musli-
mové „jít do Evropy a ovládnout jej, niko-
liv vojensky (mečem), ale nábožensky. 
Až se islám vrátí znovu na svět, vyh-
lásí chalífát.“ Musíte si uvědomit, že 
převzetí moci proběhne prostřednictvím 
náboženství a nikoliv násilnou formou. 
Dalším velkým problémem je to, že Ev-
ropa je paralyzovaná strachem z války. 
Žijete s heslem „zabíjet a zraňovat je 
špatné“ a to se vám vymstí. Byl jsem 
svědkem toho, když se dvacet dozorců 
ubránilo tisícovce vzbouřených vězňů. 
Jak myslíte, že můžete zvítězit? Jedině 
tvrdým a nekompromisním postupem. 

Proti komu útočí islámský stát 
především?

Je důležité připomenout, že úhlavním 
nepřítelem radikálních muslimů je 
umírněný islám. Pro islámské radikály 
jsou cílem číslo jedna především Šíité, 
na druhém místě všichni umírnění mus-
limové, na třetím jsou to tzv. „křižáci“ 
– tedy nejen křesťané, ale i ateisté 
(vesměs občané na Západě) a na 
dalším místě Židé. Extrémisté nejsou mus-
limové, jenom islám zneužívají. Ať se to 
týká muslimských imámů nebo islamis-
tických skupin. I v Izraeli žijeme pospolu 
v naprosté shodě s Araby, mám mezi 
nimi řadu přátel.

Jak je možné, že Izrael nemá 
takový problém s islámskými 
radikály jako současná Evropa?

My s nimi samozřejmě problém máme, 
především s palestinskými radikály. 
Naučili jsme se ale všichni žít s hrozbou 
každodenních teroristických útoků. Navíc 
dáváme zcela jasně najevo, že všechny 
pokusy o naše napadení tvrdě ztrestáme. 
Je pravdou, že IS má z Izraelců strach, 
a nejen islámský stát. Vždyť jsme malá 
země se šesti miliony obyvatel a našimi 
sousedy jsou muslimské státy s nejméně 
250 miliony obyvatel. Přesto spolu 
dokážeme existovat a žít vedle sebe bez 
větších problémů. 
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JJedním ze základních prvků analýzy 
rizik je určení pravděpodobnosti. Tato 
veličina, společně s vyhodnocením do-
padu a zranitelnosti umožňuje stanovit 
míru a rozsah bezpečnostních opatření. 
Fakt, že míra pravděpodobnosti cíleného 
útoku je u nás nižší, vůbec neznamená, 
že kritičnost dopadu útoku a míra naší 
zranitelnosti není naprosto stejná, jako 
kdekoliv jinde na světě.

V ČR je přístup pořadatelů 
k bezpečnosti návštěvníků na akcích 
(eventech) velmi roztříštěn. Bohužel, 
primární jsou často jen ekonomické 
zájmy pořadatele, až v druhé řadě 
bezpečnost diváků. Legislativa chybí. 
Nevěříte? Skutečně si myslíte, že ná-
poje sebou si nemůžete vzít jen čistě 
z bezpečnostních z důvodů? Kolikrát se 
Vaše partnerka divila, že jí „ochranka“ 
nechala vyhodit z kabelky tatranku, ale 
kapesního nožíku si nikdo ani nevšiml?

Zaráží mne i fakt, že na většině event 
venues nejsou prováděny žádné prohlíd-

ky obsluhujícího personálu při nástupu 
do práce. O kontrolách pracovníků 
bezpečnostních agentur, vstupujících do 
objektu, v naprosté většině nemůže být 
ani řeč – vždyť je to přece ochranka, tak 
proč jí kontrolovat.

I tam, kde jsou implementovány 
bezpečnostní technologie v podobě 
turniketů a rámů se dějí při kontrolách 
různá zvěrstva. Pracovníci bezpečnostních 
agentur nejsou dostatečně zkušení 
a vycvičení v obsluze techniky a chybí jim 
praxe. Často se rekrutují z řad studentů 
a ti, díky svému mládí a nedostatku 
životních zkušeností, nejsou dostatečně 
průbojní a odolní, aby nepodlehli tlaku ze 
strany fronty fanoušků a řádně tak prohlíd-
ku dokončili. 

A pak tu máme samotný bezpečnostní 
management eventu. Nepochybuji o tom, 
že většina manažerů je zkušených v oblas-
ti bezpečnosti, ale při eventu je potřeba 
i dobrých manažerských a organizačních 
schopností a to o to více, že pracujete 
s ad hoc sestaveným týmem. Zde více než 
jinde platí: deleguj, kontroluj a usměrňuj. 
Jedním z jejich úkolů je tzv. „napustit“ 
halu včas. Když návštěvnictvo přijde 
téměř až na poslední chvíli a ochranka 
nebyla schopna, přijetím jednoduchých 
organizačních opatření, zabezpečit, aby 
„napouštění“ haly probíhalo plynule, vydá 
sám bezpečnostní manažer do vysílaček 
kódovaný pokyn, který v překladu zna-
mená „kašlete na prohlídky, hlavně to 
pusťte dovnitř“. Rámy pískají, ruční detek-
tory jsou odloženy, občas se shodí i turni-
kety. Ne, nevymýšlím si, to jsou všechno 

příklady z praxe. Rázem máte stovky nez-
kontrolovaných osob uvnitř.

Ne všude jsou prvky bezpečnostních 
technologií implementovány a spoléhá 
se na jakési osobní prohlídky návštěvníků, 
respektive prohlídky jejich zavazadel. 
O efektivitě těchto kontrol Vám asi nemu-
sím vyprávět. Světlice a pyrotechnika na 
fotbalových stadionech jsou jen malou 
ukázkou „velkého umění“.

Z komedie „Vesničko má středisková“ 
všichni známe hlášku „do žní“. Často 
slýchám od kolegů, bezpečáků, hlášku 
„do prvních mrtvol“, zkrátka, dokud se 
u nás nestane nějaká tragédie, nic se 
v bezpečnosti nepohne. Jenže onen 
slavný film byl plný karikatur venkovských 
postaviček. Čí karikatury jsme tedy my, 
když říkáme „do prvních mrtvol“? Není to 
snad naše práce a naše poslání tyto sto-
jaté vody rozhýbat a prosadit prevenci? 

Kontroly na českých stadionech
O bezpečnostních systémech různých event venues (prostor, kde se odehrávají 
sportovní, společenské nebo kulturní akce) by se dal napsat román. Podívejme 
se dnes ale jen na malou část – kontrolu vstupu. V návaznosti na pařížské útoky 
se bezpečnostní prohlídky návštěvníků už zdaleka nejeví jako taková zbytečnost, 
za jakou dosud byly v české kotlině považovány.

Autorka má 25 let zkušeností v oblasti 
komerční bezpečnosti. Prošla řadou 
vrcholových manažerských pozic ve 
velké mezinárodní bezpečnostní agentuře 
a poté si založila soukromou praxi. Byla 
vyhlášena Českou manažerskou asociací 
Bezpečnostním manažerem roku 2005. Ve 
své firmě Doverville se věnuje především 
vzdělávání v oblasti řízení a prevenci rizik; 
organizování odborných bezpečnostních 
seminářů a konferencí; řízením bezpečnosti 
při velkých eventech z pozice interim 
manažera.
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Že se nejedná o top model z nabídky firmy, 
je zřejmé z pohledu na balení, ve kterém 
svítilna dorazila. Ta je zatavena do plasto-
vého obalu, tedy žádná krabička nebo 
kufřík. Úsporné balení je ale to jediné, na 
čem se šetřilo, protože po vybalení je tu 
kvalitní svítilna, jak jsme od Fenixu zvyklí. 
Černé tělo je vyrobeno z anodizovaného 
leteckého tvrzeného hliníku T6. Vzhledem 
k typu napájení zde logicky není žádný 
USB vstup pro napájení, poněkud zamrzí 
chybějící stavová dioda informující o úrovni 
nabití baterií, ale elektronická regulace svitu 
na docházející baterie upozorní tím, že 
svítilnu přepne do nižšího světelného režimu, 
když už ten nejvyšší baterky „neutáhnou“ – 
a takto to pokračuje, až bude svítilna svítit 
jen na nejnižší režim. V balení jsou dvě alka-
lické baterie, náhradní o-kroužek a šňůrka.

Dioda Cree XP-E2 se světelným tokem 
až 265 lumenů a životností 50 000 hodin 
dosvítí až na vzdálenost 210 metrů, což 

se z praxe potvrzuje, v porovnání s mno-
hem dražší UC35 je světelný kužel tenčí 
a méně rozptýlený. Takže ve skutečnosti 
i přes nižší výkon vidíte podobně dobře 
jako s dražší sestřičkou, tedy co se 
vzdálenosti týče. Co se celkového 
osvětleného prostoru týká, UC35 je na 

tom samozřejmě o dost lépe. Vodotěsnost 
splňuje normu IPX-8, E20 tedy nepoškodí 
ani ponoření do hloubky dvou metrů.

Svítilna se zapíná vypínačem umístěným 
v zadní části svítilny, lehkým stiskem se 
přepínají světelné režimy. E20 disponuje 
čtyřmi režimy, kdy na maximální výkon 265 
lumenů vydrží svítit asi jeden a půl hodiny, 
v nejúspornějším režimu s 8 lumeny výrobce 
udává až 75 hodin nepřetržitého svícení. 
Naposledy zapnutý režim si svítilna pama-
tuje, takže po vypnutí a opětovném zapnutí 
svítí stejně jako v době posledního použití. 

Kvalitní provedení a možnost provozu 
na klasické baterie AA, které koupíte 
kdekoliv na světě, pasují tuto svítilnu 
jako ideální na delší cesty, případně pro 
policisty nebo strážce, kteří si za vlastní 
peníze dokupují výstroj a vybavení.

Svítilnu nám k testu zapůjčil obchod 
www.kronium.cz, kde si Fenix E20 
můžete koupit za 999 Kč.

NVR216 přichází s přímým výstupem 
1080p HDMI a podporou 4 nebo 9 
IP kamer dle varianty. Je navržen pro 
kanceláře a retail sektor, kde je hlavní 
překážkou nedostatek prostoru a posky-
tuje tak jednoduchý přístup k nahrávkám 
i správě IP kamer. Rekordér běží na ap-
likaci Surveillance Station; lze nastavit 
chytré analytické nástroje jako detekci 
pohybu pro zachycení podezřelého 
chování. Aplikace Surveillance Station 

vyhrála cenu “NVR Excellence Award” 
na veletrhu Securetech Tchaj-pei mezi 
roky 2012–2015. Pro více informací 
https://www.synology.com/cs-cz/prod-
ucts/NVR216 

Kvalita za super cenu:  
test svítilny Fenix E20

Síťový video rekordér od Synology® 

Do našeho redakčního testu dorazil zástupce cenově zajímavých svítilen od Fenixu, 
konkrétně druhá generace svítilny E20 s diodou Cree XP-E2, která je napájená 
dvěma tužkovými bateriemi velikosti AA.

Podrobnější informace a videa

www.securitymagazin.cz 

v sekci Technologie
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TTechnologický vývoj proměnil manage-
ment společností a způsoby kolektivní 
spolupráce k nepoznání. Dochází 
k redefinici hranic obchodního světa, 
vzdálenosti se zmenšují. Týmy dokáží 
efektivně komunikovat a postupovat 
v rámci společného projektu, ačkoli 
jednotlivé členy dělí tisíce kilometrů. 
Hojně se využívá služeb externistů 
nebo personálních výpomocí mezi 
jednotlivými pobočkami. Pracovní 
a osobní život se pozvolna prolínají 
a možnost práce z domova či na bázi 
digitálního nomádství se stává běžnou 
součástí pracovních nabídek. Do-
konce i trend open space získal novou 
podobu flexibilních kanceláří, kde kole-
gové nesedí stabilně na jednom místě, 
ale přeskupují se podle toho, jak si 
právě žádá společné zadání. Výhody 
v podobě flexibility, rychlosti a komfortu 
takových řešení však mnohdy odpoutají 
pozornost od zvýšeného tlaku na 
bezpečnost, kterou celková decentra-
lizace firemního dění způsobuje.

Zneužití osobních dat je snadnou 
cestou k firemním informacím
Firmy samotné si mnohdy samy 
neuvědomují, jak velkou skupinu dat 
lze považovat za citlivou a co může 
s jejím obsahem dokázat jen trochu 
kreativní útočník. Společnosti mnohou 
velice úzkostlivě ochraňovat smlouvy, 
technologické postupy a patenty nebo 
nabídky pro výběrová řízení, avšak 
v okamžiku, kdy dojde k narušení interní 

bezpečnosti, se tato opatření ukazují 
jako neúčinná. K infiltraci přitom může 
dojít velice snadno trpělivým individuál-
ním přístupem. Řada osobních údajů 
o zaměstnancích je běžně dostupná 
na profesních i zájmových sociálních 
sítích, v živnostenských a obchod-
ních rejstřících, v katastru nemovitostí, 
ve veřejných databázích vysokých 
škol a dokonce například na Google 
Street View. Jejich zneužití je pak již jen 
otázka triviálních ofenzivních postupů, 
ale také například vydírání.

Uživatelé drží klíče k citlivým 
datům
Uživatelské hledisko musí být 
pevně zakořeněno v jádru každé 

bezpečnostní koncepce ochrany 
firemních dat. V první řadě se jedná 
o důslednou edukaci odpovědných 
osob o základech bezpečnosti práce 
s počítači a mobilními zařízeními 
především v souvislosti s pohybem 
na internetu. Zároveň je třeba imple-
mentovat taková bezpečnostní řešení, 
na která si uživatelé rychle zvyknou, 
osvojí si je a plně je začlení do své 
každodenní pracovní rutiny. To se 
podaří pouze v okamžiku, kdy jsou 
splněny podmínky jednoduchosti, 
přehlednosti, dostupnosti a maximální 
použitelnosti. Jedině tak lze totiž 
zamezit neúmyslným chybám či ob-
cházení zavedeného řešení volbou 
jiných alternativ. 

Administrátor jako bezpečnostní 
hrozba
Samostatnou kapitolu tvoří samotný 
výběr důvěryhodných osob s příslušnými 
oprávněními k práci s citlivými daty. 
I přes přísné dodržování kritérií a vel-
kou obezřetnost může dojít poměrně 
snadno k rizikové volbě a v ten okamžik 
se z nezáměrné ztráty dat stává vážný 
řízený datový únik. Pro zmírnění následků 
podobných incidentů je důležité, aby 
bezpečnostní řešení společnosti neku-
mulovalo příliš silné kompetence v rukou 
jedné osoby. Omezení moci adminis-
trátora a distribuce oprávnění mezi více 
členů týmu znamená jeden ze základních 
požadavků moderních bezpečnostních 
systémů.

Citlivá firemní data ohrožují 
především sami uživatelé
Sebelepší kryptografický design, systém s nejnovějšími bezpečnostními záplatami nebo 
dokonale šifrovaný USB disk je z pohledu bezpečnosti zbytečný, pokud není implementován 
s ohledem na uživatelské návyky a chování. (Příspěvek z konference KBM 2015).
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ZZa vznikem této technologie stojí ame-
rický obchodní gigant WalMart, tedy 
firma, která přinesla na trh i čarové kódy.

Nejčastěji se běžný uživatel může 
setkat s touto technologií v elektronic-
kých dokumentech, jako jsou biomet-
rické pasy, nebo v mo-
derních platebních 
kartách či klíčích.

Jako u všech tech-
nologií samozřejmě hrozí 
riziko ukradení a násled-
ného zneužití osobních 
údajů. Zločinci mají sys-
témy, které jsou schopné 
přečíst základní údaje RFID 
čipu na dálku. Stejně tak je 
možné získat i data z vaší 
platební karty. Osoba se 
skrytou čtečkou a note-
bookem s dešifrovacím soft-
warem zjistí během několika 
okamžiků číslo karty a da-
tum expirace, třímístný CVV 
kód je pak již hračkou zjistit. 
Čtečkou RFID nebo NFC čipů 
je možné dnes již zcela běžně 
legálně zakoupit.

Jak tedy zabránit riziku 
zneužití pasů nebo karet? 
Německá firma Kryptonic 
Technologies přináší na 
trh stíněné obaly Cryptal-
loy ze speciální slitiny, která 
zabrání nechtěné komunikaci RFID 

čipu s případným útočníkem. Speciální 
fólie je silná pouhých 0,1 milimetru 
a nezabraňuje jen zneužití čipu, ale 
zároveň ho i chrání před případným 
poškozením elektromagnetickým 
signálem.

Vyzkoušeli jsme tedy, 
jestli obal opravdu chrání 
dokumenty v něm uložené. 
K dispozici jsme měli pouz-
dro na platební karty a obal 
na biometrický pas. Ověření 
funkčnosti pouzdra na karty 
bylo poměrně jednoduché 
a při placení se ukázalo, že 
schovaná karta svoje tajem-
ství opravdu nevydá.

Obal na pas přišel na řadu 
během cesty na CPSE v Číně, 
a když jsem požádal úředníka 
na imigrační kontrole mezi 
Čínou a Hongkongem, aby 
vyzkoušel načíst data z pasu 
v obalu, tvářil se nejdřív divně, 
ale nakonec díky jeho ochotě 
i tento obal dokázal, že jsou 
data z biometrického pasu 
v bezpečí.

Kryptonic Technologies nabízí 
mnoho pouzder v různých pro-
vedeních, pokud by vám nevyho-
vovalo běžné provedení v plastu, 
prodávají i například kožené 
peněženky se zabudovanou 
bezpečností fólií.

Nebezpečí zcizení soukromých 
údajů uložených v RFID čipech

RFID (Radio Frequency Identification) je moderní technologie identifikace objektů 
pomocí radiofrekvenčních vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích 
a oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací 

a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování.
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To, co se tak ještě před pár lety zdálo 
jako fikce, něco naprosto vzdáleného 
a těžko představitelného, se stalo 
každodenní běžnou praxí. Případná 
trestní odpovědnost právnických osob 
se totiž dnes zkoumá v každém zpra-
covávaném případě zcela automaticky.

V období roků 2012 až 2014 bylo 
dle dostupných statistik pravomocně 
odsouzeno celkem 37 právnických 
osob v poměru po jednotlivých letech 
0–4–33. Vzrůstající tendence přitom 
bude zcela nepochybně pokračovat. 

Pravomocná soudní rozhodnutí v roce 
2014 jsme podrobili podrobné analýze. 
Na základě ní možno učinit několik 
zobecňujících závěrů:
  většina (cca 65%) korporací byla od-

souzena za daňové a účetní delikty, 
především ve formě neodvedení daní 
a povinných sociálních a zdravotních 
dávek za své zaměstnance,

  další užité trestné činy: podvody vč. 
úvěrového (5), neoprávněné nak-
ládání s odpady (1), kuplířství (1), 
sjednání výhody při zadání veřejné za-
kázky (2), porušení autorského práva 
(1), porušení předpisů o nálepkách (1) 
a padělání veřejné listiny (1),

  v drtivé většině případů se jednalo 
o menší firmy s jediným zástupcem 
a minimálním počtem zaměstnanců; 
mnohdy s prvkem tzv. bílého koně 

(naprostá většina společnosti s ručením 
omezeným, pouze jedna akciová 
společnost),

  rozhodnutí byla zhruba ve stejném 
poměru učiněna ve společných 
řízeních spolu s pachateli – fyzickými 
osobami a řízeních samostatných 
většinou vedených až poté, co již byla 
odsouzena osoba fyzická,

  nejčastějšími udělovanými tresty jsou 
zákazy činnosti (cca 45%, na dobu 
jeden rok až 10 let) a peněžité tresty 
(cca 31%, v rozmezí 20–100 tisíc 
Kč), dalšími tresty uveřejnění roz-
sudku v tisku (4) a zrušení právnické 
osoby (3),

  s výjimkou jednoho případu byly 
trestné činy spáchány přímo členem 
statutárního či kontrolního orgánu 
a právnická osoba se s nimi bez 
dalšího automaticky „svezla“.
Pouze v jednom případě se tedy 

soud, byť pouze částečně, zabýval 
tzv. přičitatelností protiprávního jed-
nání řadového zaměstnance právnické 
osobě při neexistenci jejích funkčních 
preventivních a kontrolních opatření. 
Jednalo se o případ neoprávněného na-
kládání s nebezpečnými odpady formou 
založení tzv. černé skládky. 

Soudu se nepodařilo zjistit konkré-
tního pachatele – fyzickou osobu, 
nicméně bylo prokázáno, že se trest-

AUToR LEOPOLd ČERNÝ, SCREENING SOLUTIONS S.R.O.

Za spáchání trestného činu již byly 
odsouzeny desítky firem
Na mezinárodní konferenci KBM 2015 byl v panelu Compliance přednesen 
příspěvek o dosavadních zkušenostech s aplikací zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, který je v účinnosti již téměř čtyři roky. Po prvotním velmi vlažném 
rozjezdu se orgány činné v trestním řízení poněkud osmělily a v současné době je 
trestně stíháno už několik stovek firem.

Leopold Černý 
Je absolventem 
Právnické fakulty 
Masarykovy 
university v Brně. 
V období let 
1998 až 2013 
působil u Policie 
ČR, z toho 
12 let u Útvaru 
odhalování 
korupce 

a finanční kriminality. Vykonával různé 
manažerské pozice, mimo jiné déle 
než 5 let ve funkci vedoucího odboru 
korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 
50 specialistů zabývajících se vyšetřováním 
nejzávažnějších a nejexponovanějších 
případů korupce, hospodářské a finanční 
kriminality, zneužívání finančních zájmů 
EU a legalizace výnosů z trestné činnosti 
v rámci celé ČR. 

od roku 2014 působí jako manažer 
v poradenské společnosti Screening 
Solutions s.r.o., kde se i nadále věnuje 
problematice korupce, prevence 
a vyšetřování podvodného jednání 
a hospodářské kriminality v komerční sféře. 
Uvedená témata rovněž dlouhodobě 
prezentuje v rámci své přednáškové činnosti.

Screening Solutions s.r.o. je 
informačně-poradenskou kanceláří 
dlouhodobě působící v rámci střední 
a východní Evropy v oblasti prevence, 
detekce a vyšetřování podvodného jednání, 
řízení rizik a informační bezpečnosti.
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ného činu jednoznačně dopustil někdo 
ze statutárních zástupců či zaměstnanců 
obchodní společnosti při její činnosti 
v odpadovém hospodářství. Soud kon-
statoval, že pokud k trestnému činu neda-
la pokyn prostřednictvím odpovědných 
zástupců přímo sama společnost, 
minimálně neprovedla zákonem o trestní 
odpovědnosti požadovaná opatření 
(v daném případě nebyla náležitě 
zajištěna firemní kontejnerová vozidla 
proti jejich neoprávněnému užívání 
a rovněž nebyla vedena řádná evidence 
jízd).

Na popsaném případě lze 
učebnicově demonstrovat jednu 
z velkých slabin zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob 
a skutečnost opakující se i v řadě jiných 
případů. Společnost jako taková, 
v době rozsudku již víceméně „prázdná 

schránka“, sice dostala zákaz podnikat 
v oboru, její nijak nepotrestaný dosa-
vadní jednatel si ale mezitím založil firmu 
jinou, samozřejmě s totožným předmětem 
činnosti...

Mezi odsouzenými prozatím chybí 
skutečná „velká ryba“, nicméně vše 
nasvědčuje tomu, že několik z nich je 
už na cestě. Proti některým z nich již 
bylo trestní stíhání ukončeno s návrhem 
na podání obžaloby a nyní tak čekají 
na pravděpodobné soudní projed-
nání. V tomto ohledu zejména možno 
uvést stavební a zdravotnické firmy 
jako vedlejší produkt kauzy „Rath“ 
v souvislosti se zmanipulovanými za-
kázkami Středočeského kraje v čele se 
společnostmi Metrostav (ten je navíc 
stíhán ještě v jiné kauze), Hospimed nebo 
Puro Klima. Dále rovněž za zmanipulo-
vané tendry průlomový případ prvního 

státního podniku České pošty a několika 
dalších firem včetně podniku Agrotec 
z holdingu Agrofert.

Právě tyto veřejností i byznysem 
sledované případy a jejich výsledek 
budou z hlediska dalšího pohledu na 
trestní odpovědnost firem pro praxi 
velmi důležité. Jednak svým způsobem 
ukážou cesty a trendy budoucího 
soudního rozhodování, jednak jistě 
napomohou i nahlížení samotných kor-
porací na danou problematiku včetně 
žádoucího důslednějšího nastavování 
preventivních a kontrolních opatření 
u nich samotných.

Na téma trestní odpovědnosti firem 
jsme zveřejnili článek v 5. vydání 
SECURITY magazínu v roce 2014 
(strana 38 až 41) 
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dDiskuze, moderovaná předsedou sekce 
Martinem Kaletou, byla spojená se 
slavnostním obědem a prohlídkou ad-
ministrativních a technologických prostor 
pod vedením facility manažerky areálu 
velvyslanectví Jany Hrubé. Akce se účastnili 
zástupci významných investorů (PPF, Ci-
mex), finančních institucí (ČSOB, ČNB, ČP, 
Generali) a dalších subjektů (IKEA, Barran-
dov Studio, Univerzita Pardubice, atd.).

Smyslem této diskuze bylo sdílení 
zkušeností ke konkrétním tématům (pokles 
kvality, institut centrálního nákupu ve 
společnosti, otevřenost dat) a dále sběr 
podnětů pro nově připravovaný web 
asociace IFMA, který by měl central-
izovat znalosti z oboru facility manage-
mentu (FM). 

Sekce klientů je obrácenou analogií 
sekce poskytovatelů vznikající rovněž 
pod patronátem IFMA. Klient FM je oso-
ba nebo organizace, která je vlastníkem 
nemovitého majetku, provozovatelem 
nemovitého majetku nebo významným 
nájemcem objektu mimo dodavatele 
služeb tak, aby nemohlo dojít ke střetu 

zájmu. Společným cílem sekce je sdí-
lení know how, key stories, referencí za 
jednoznačným účelem – zvyšování kva-
lity nakupovaných/ interně zajišťovaných 
služeb podporující produktivitu a efek-
tivitu organizace, a dále zvyšování 
povědomí o oboru napříč tržním 
i veřejným segmentem České republiky.

Stejně jako v prvním setkání byla pot-
vrzena chuť klientů se postupně odklánět 
od lídrů trhu služeb FM k menším 
lokálnějším poskytovatelům FM služeb 
nebo v některých případech i dílčích 
služeb. 

Důvodů je hned několik. V případě 
větších zakázek nebo zakázek v méně 
atraktivní lokalitě se dominantní posky-
tovatel povětšinou stejně obrátí na lokál-
ního poskytovatele, který mu pomůže 
vykrýt chybějící nebo nulové kapacity 
v daném místě a čase. Druhým častým 
argumentem je schopnost menších 
dodavatelů se přizpůsobit na míru indi-
viduálním přáním klienta (pro klienta je 
méně náročnější přizpůsobit/vyškolit 
menšího poskytovatele). 

Pokud si chce klient ověřit kvalitu (mimo 
reálných ověřených referencí), objevují se 
nově požadavky na předkládání inves-
tic poskytovatele za určité období nebo 
uvádění mezd koncových zaměstnanců. 
Klíčovou osobou, která reálně tvoří 
kvalitu poskytované služby, je objektový 
manažer (nebo jiná adekvátní pozice 
1. stupně řízení). Jedná se o pozici, která 

je prostřednictvím systémů a procesních 
pravidel schopna řídit kvalitu služeb, na 
druhou stranu je to osoba, která stanovu-
je standard kvality i tam, kde neexistují 
systémy, standardy. Klienti si uvědomují 
významnost této pozice, proto si jí 
jmenovitě fixují ve smlouvách (nemožnost 
změny zaměstnance bez souhlasu klien-
ta, snížení fakturací apod.). 

Jedná se o trendy, které by měly vní-
mat útvary zajišťující nákupy služeb ve 
společnosti. Jakákoliv argumentace 
a schovávání se za sankce vyplývající ze 
smluv je nefunkční. V konečném důsledku 
buď dochází k výměně dodavatele, což 
je dlouhodobý proces (včetně adap-
tace a znovu nastavení oboustranně 
chápající spolupráce) nebo je sankce 
přenášena na zaměstnance a manažery, 
pro které je tento způsob převážně impul-
sem k odchodu. Černý Petr opět zůstává 
v rukou klienta. Práce s obvyklými cenami 
služeb je problematická záležitost, ale 
panuje shoda, že by všem stranám při 
nákupu služeb v konečném důsledku po-
mohla indikativní mapa cen (úroveň, která 
říká, že pod touto cenou je již poskytování 
služeb při nejmenším podezřelé). Tak, jako 
jsou prověřována a auditována všechna 
oddělení v rámci společností, je vhodné 
rovněž prověřovat reálnou efektivitu cen-
trálního nákupu po delším časovém ob-
dobí (poměr vytendrovaných cen vůči 
skutečným fakturovaným nákladům, 
zpětná reakce na kvalitu, ocenění 

Potvrzuje se nový trend ve facility 
managementu – klienti se postupně 

obrací k menším poskytovatelům služeb
Letos 22. září proběhlo v prostorech Velvyslanectví Kanady v pražských Dejvicích 

druhé setkání sekce klientů pod záštitou české pobočky Mezinárodní asociace 
facility managementu (IFMA). 
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časohodin na straně nákupu i na straně 
pracovníků zajišťujících implementaci 
a reklamace). Panuje shoda, že centrální 
nákup přinesl do procesu nákupu řád 
a systematičnost (příprava, průběh, vyhod-
nocení, archivace dat). O přínosu kvalita-
tivním a ekonomickém již jednotný názor 
nepanuje (vyplývá i z rozdílu nákupu 
zboží a jedinečnosti služby).

Posledním výrazným tématem byla 
diskuze nad elektronickými daty ob-
jektu. Nejeden klient si již vyzkoušel, 
co znamená mít veškerá provozní data 
v provozním systému poskytovatele 
(CAFM). Výjimkou nejsou případy, kdy 
dodavatel data buď neposkytne vůbec 
(smlouva mu to nenařizuje) nebo je vy-
exportuje do tiskových sestav, které jsou 
v rámci obrovského objemu pro klienta 
nepoužitelné. V lepších případech jsou 
data exportovaná alespoň do exce-
lového souboru, se kterým je možné za 

určitých okolností již dále pracovat. Le-
gislativa nařizuje vlastníkovi objektu ucho-
vávat stavební dokumentaci objektu, ale 
co se týče provozní dokumentace, zde je 
již legislativa laxní. V podstatě se dá říci, 
že existují následující možnosti nebo lépe 
požadavky z řad klientů. 

První z nich je legislativní ošetření po-
vinnosti vytvářet a uchovávat provozní 
dokumentaci objektu s jednoznačným 
definováním toho, co je její součástí, 
v jakém elektronickém formátu má být 
a kdo je jejím vlastníkem. Druhou, nebo 
spíše „vysněným přáním“, je sjednocení 
a otevřenost formátu elektronických dat 
k budovám tak, aby byly použitelné 
v různých komerčních i vlastních systémech 
pro správu budovy. Vzhledem k tomu, že 
výše uvedené je v dlouhodobém horizon-
tu v plném rozsahu nedosažitelné (možná 
by nás softwarové firmy dlouhou argumen-
tací přesvědčily o opaku, ale v tuto chvíli 

převládá tento názor), se postupně někteří 
klienti obracejí sami k naplňování potřeb 
vlastních systémů, které se prostřednictvím 
můstků, úprav a podobných aktivit spo-
jují se systémy poskytovatelů. Ve složitosti 
a víceprácích je krása; poskytovatele soft-
warových řešení jistě potvrdí.

Témata a výstupy jednotlivých 
zástupců z řad klientů neformují trh, 
pouze poukazují na své zkušenosti v rám-
ci oboru FM, což nemusí být plošným 
odrazem situace na trhu. Zájmem aso-
ciace IFMA je umožnit všem stranám 
konstruktivní debatu nad problémy to-
hoto oboru, které v konečném důsledku 
sdílejí všechny strany. O dalším setkání 
klientů bude informace k dispozici na 
stránkách asociace IFMA www.ifma.
cz, klienti z jakýchkoliv sfér jsou srdečně 
zváni. Mezi dalšími tématy diskuze lze 
očekávat postavení žen v FM, systémy 
openbook a jiné.
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TTento úkryt poskytuje maximální ochranu 
před různými druhy útoku, jakými mohou 
být například střelba nebo mechanické 
způsoby vniknutí. Jedná se o nejvyšší 
stupeň osobní ochrany, který ve spojení 
s bezpečnostními prostředky, jakými jsou 
elektronické zabezpečovací systémy, 
poskytne dokonalou ochranu v řádech 
od několika hodin až po několik dnů 
nebo týdnů.

Historie bezpečnostních místností 
(Panic Room nebo Safe Room) sahá 
až do dob faraonů, kteří si ve svých 
pyramidách nechali vybudovat tajné 
místnosti, aby ochránili svůj majetek 
před zloději, nebo katoličtí kněží, kteří 
si v 17. století vybudovali „Priest holes“ 
ke své ochraně. Podobných příkladů 
v dějinách nalezneme celou řadu.

Podle bezpečnostních expertů se 
po celém světě zhoršuje bezpečnostní 
situace. My sami si však tuto skutečnost 
nechceme připustit a nepřikládáme svojí 
bezpečnosti tolik pozornosti. Potřebu 
bezpečného úkrytu začneme pociťovat 
až v okamžiku, kdy je pozdě. 

Proč si pořídit bezpečný úkryt?
Odpovědí na tuto otázku je 
odpovědnost za životy a zdraví svých 
nejbližších. Na severoamerickém kon-
tinentu vzrostla poptávka po tomto 
zabezpečení například i kvůli stále 
častějším hurikánům, tornádům a zá-
plavám. Panic Room je nejúčinnější 
způsob ochrany jeho majitele. 
Zákazníci často tvrdí, že zajistí svoji 

bezpečnost legálně drženou střelnou 
zbraní. K čemu však bude zbraň, když 
útočník bude držet pistoli u hlavy jejich 
dítěte? Navíc cílem podobných útoků 
jsou lidé, kteří se často zdržují mimo 
domov, a jejich rodina zůstává bez 
jakékoli ochrany. Bezpečnostní kamery 
a alarmy nikoho neochrání, pouze upo-
zorní a zdokumentují, nic víc!

Jak by měl vypadat bezpečný 
úkryt?
Dobrý úkryt by měl být odolný 
minimálně proti mechanickým způsobům 
vniknutí a to ze všech stran včetně 
podlahy a stropu. Měl by poskytovat 
účinnou ochranu před širokým spektrem 
útoků zvenčí, proti kterým se chce maji-
tel účinně chránit. Je pouze na majiteli, 
jakou balistickou odolnost si zvolí, měla 
by se však vždy brát v potaz dostupnost 
zbraní a tipy zbraní, které se vyskytují 
v daném regionu. 

Úkryt by měl být absolutně ne-
závislý na hlavním zdroji energie, 
v případě nouze musí umožňovat 
napájení záložním zdrojem elektrické 
energie a zajistit nepřetržitou komuni-
kaci s bezpečnostními a záchrannými 
složkami. Je vhodné, aby zůstal skryt 
zrakům veřejnosti a o jeho existenci 
by měl vědět jen úzký okruh lidí. Právě 
moment překvapení je důležitým fak-
torem, který zvyšuje jeho obyvatelům 
šance na přežití. Je doporučeno do něj 
instalovat dýchací přístroje pro případ 
požáru, samozřejmostí by mělo být che-

mické WC, dostatečná zásoba vody, 
přikrývek i matrací. 

Panic Room by měl být začleněn do 
komplexního bezpečnostního systému, 
včetně elektronických zabezpečovacích 
systémů, které včas upozorní na hrozící 
nebezpečí. Pro účinnou ochranu je nut-
né dodržovat stanovené bezpečnostní 
postupy a naučit se automaticky reago-
vat na bezpečnostní rizika a podněty, 
teprve tehdy může úkryt poskytnout 
skutečně účinnou ochranu. Panic 
Room je u nás prozatím ojedinělý, ale 
postupně přibývá zákazníků, kterým 
není lhostejné jejich bezpečí. 

Domácí úkryt, Panic Room  aneb 
poslední útočiště před nebezpečím

Podle britského výrobce The Panic Room Company Ltd. se jedná o dočasný úkryt 
s vysokým stupněm balistické ochrany, nezávislou ventilací a zajištěnou komunikací 

s okolím v případě selhání či vyřazení hlavního zdroje elektrické energie. 



Inteligentní řešení od firmy Bosch. Plná konektivita a to nejen získávání informací, 
ale také je poskytovat na správném místě a včas. Integrované bezpečnostní systémy
Bosch se vyznačují inteligentními funkcemi pro každou úroveň infrastruktury 
– v zařízeních, během přenosu dat nebo jako součást softwaru pro správu. 
Díky inteligentnímu připojení je čas reakce mnohem kratší.

www.boschsecurity.cz

Zapomeň na minulost.
Krokem do budoucnosti systémů
EPS jsou služby Remote services
firmy Bosch.

BOSCH_01-11-2015 reklama Remote Services CZ:Makieta 1  20.11.2015  18:05  Page 1
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Projekt ParlamentníListy.cz (www.parlamentnilisty.cz) přináší 
neomezený přístup pro více než 40 tisíc volených zastupitelů 
do části „Profily“, kde mohou zcela bez zásahu redakce publikovat 
vlastní autorizovaný obsah. Cílem projektu je v tomto ohledu vytvořit 
samostatný systém pro oboustrannou komunikaci mezi jednotlivými 
volenými zastupiteli všech úrovní (institucemi, obcemi) a občany-voliči. 
Z tohoto pohledu je v zásadě doplňkem vlastní redakční část projektu. 
Ta přináší původní obsah v zásadnějších sděleních a článcích 
o politice v celostátním, regionálním, nebo městském měřítku včetně 

jejího zákulisí. Vlastní obsahová část má za cíl přinést maximum 
různých názorů a pohledů (často konfliktních a logicky rozdílných) 
na tu samou věc s cílem vyvolat věcnou diskuzi. V tomto ohledu 
je strategie ParlamentníchListů.cz maximálně liberální vůči všem 
voleným zastupitelům a názorům občanů-voličů. Tyto dva hlavní prvky 
systému se maximálně prolínají a společně tvoří unikátní obsahový 
celek přinášející nejrozsáhlejší a nejaktuálnější obraz lokální politické 
scény. Zaregistrujte se zdarma na www.parlamentnilisty.cz.
PUBLIKUJTE, HODNOŤTE, REAGUJTE, KOMUNIKUJTE.
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AUToR  ING. TOMáŠ dĚKAN, ING. JAN ZÝKA, KATEdRA LETECKÉ dOPRAvY, vYSOKá ŠKOLA OBCHOdNÍ v PRAZE   

Profilace osob - 
ochrana objektů 
a letecké dopravy

Žádný jiný druh dopravy nedbá tolik na propraco
vaný systém bezpečnosti, jako právě letecká do
prava. Obecně lze rozeznávat dva základní druhy 
bezpečnosti. Starší, ale v povědomí veřejnosti ne tak 
známý je bezpečnost z pohledu Safety, neboli tzv. 
provozní bezpečnost. Tato část představuje důležitou 
složku každého podniku zvanou Safety Manage
ment System, ve zkratce SMS. V poslední době se 
však stala známá složka Security, neboli ochra
na před protiprávními činy. Tato část bezpečnosti 
kvůli politickým a náboženským sporům ve světě 
dnes představuje nenahraditelnou část odbavo
vacího procesu na každém mezinárodním letišti, 
kte rou musí podstoupit každý substrát procháze
jící přes dané letiště, včetně cestujících, zavaza

del, zboží a pošty. Vzhledem k tomu, že se současná 
podoba stanovišť bezpečnostních kontrol na letištích 
používá beze změny velice dlouhou dobu, musela 
logicky s příchodem nových technologií a zejména 
poznatků v této oblasti zákonitě projít jeho podoba 
rozsáhlou a zásadní proměnou. Vysoká škola ob
chodní v Praze, o. p. s., katedra letecké dopravy, řeší 
v rámci plánovaného vědeckovýzkumného projektu 
dílčí úkoly při vytváření nové koncepce stanovišť 
bezpečnostních kontrol na letištích a jiných objek
tech tzv. kritické infrastruktury.

Současný stav bezpečnostních kontrol
Současnou podobu bezpečnostních kontrol zná asi 
každý, kdo někdy využil k cestování právě leteckou 
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dopravu. Na příslušném stanovišti detekční kon
troly jsou jednotliví cestující kontrolováni, zda při 
sobě nemají předměty, které jsou z bezpečnostních 
důvodů zakázány, nebo je jejich přeprava na palubě 
letadla omezena. Detekční kontrola příručních za
vazadel spočívá ve zjištění obsahu zavazadla po
mocí rentgenového zařízení, které je schopno 
vytvořit obraz jednotlivých vrstev obsahu zavazad
la s barevným rozlišením na základě průchodnosti 
materiálu rentgenovým zářením. Bezpečnostní 
kontrola samotných cestujících pak probíhá po
mocí průchozího detektoru kovů, který je scho
pen na základě uzavřené elektrické smyčky de
tekovat případné nebezpečné předměty umístěné 
v oblečení cestujícího, popřípadě předměty 
připevněné přímo na těle konkrétní osoby.

Tato podoba bezpečnostních kontrol je totožná již 
poměrně dlouhou dobu a při současné úrovni tech
nologií a poznatků je tento způsob jejího provádění 
již méně efektivní a výrazně snižuje hlavní výhody 
letecké dopravy, a tím i zájem cestujících o její 
využívání. V prvé řadě je to  vztah k bezpečnostní 
kontrole z pohledu cestujícího. Každé letiště je 
koncipováno tak, aby jednotlivým cestujícím po
byt na tomto letišti co nejvíce zpříjemnilo. Z to
hoto důvodu jsou jednotlivé odbavovací terminály 
vzdušné, upravené a pozitivně tak působí na psy
chiku cestujícího a na dojem z daného letiště. Jedi
nou složkou letištního terminálu, která na většině 
letišť neplní zmíněnou funkci, je právě místo pro 
provádění bezpečnostních kontrol. Stresové situ
ace z vlastní detekční kontroly jsou však pouze tou 
méně zásadní nevýhodou jejich současné podoby. 
Mnohem závažnějším faktem je jejich obdobná 
podoba na většině letišť. Jinými slovy, cestující pro
cházejí téměř shodným procesem bezpečnostní 
kontroly na většině světových letišť. Tato, na 
první pohled nedůležitá nevýhoda, může mít však 
zásadní vliv na samotnou bezpečnost letecké do
pravy. Tím, že každý cestující je předem seznámen 
s průběhem bezpečnostní kontroly, není pro cestu
jícího s nekalými úmysly problém se na tuto kon
trolu předem důkladně připravit a nacvičit si cho
vání a možnosti pro ukrytí nějakého zakázaného 
předmětu. 

Současná koncepce se tedy skládá z kontroly sa
motného cestujícího pomocí průchozího detektoru 
kovů a kontroly kabinového zavazadla cestujícího 
pomocí rentgenového zařízení. V případě podezření 
na předmět umístěný na těle, nebo v oblečení ces

tujícího, je tento cestující podroben ještě ruční 
prohlídce spočívající ve fyzické kontrole pohma
tem, prováděné pracovníkem detekční kontroly 
daného letiště. 

Vzhledem k tomu, že počet zakázaných předmětů 
se neustále zvyšuje jako reakce na spáchání, nebo 
pokus o spáchání nějakého protiprávního činu 
a byla omezena přeprava tekutin, aerosolů a gelů, 
samotná bezpečnostní kontrola se pro cestující 
stává nejen velmi neoblíbenou, ale rovněž samotné 
cestování leteckou dopravou se následně jeví jako 
komplikované. K odlehčení takovýchto restrikcí 
jsou v současné podobě stanovišť detekční kon
troly nainstalovány technologie umožňující navrá
cení některých předmětů do skupiny povolených 
na palubu letadla. Příkladem takovéto technolo
gie může být skener kapalin a gelů EMA, který je 
instalován na všech mezinárodních letištích v ČR 
a patří do skupiny mnoha schválených technologií 
k provádění detekce výbušnin. Díky použití této 
technologie je již možné v některých případech 
brát s sebou na palubu letadla tekutiny a gely, které 
projdou kontrolou tímto zařízením bez jakéhoko
liv podezření na obsah nebezpečné látky. Tekutiny 
a gely bylo od srpna roku 2006 do doby aplikace 
systémů na odhalování výbušnin zakázáno vnášet 
na palubu letadla.

Současný trend bezpečnostních kontrol směřuje 
k rychlejšímu a méně diskriminujícímu pro
vedení detekčních kontrol, k čemuž přispívá 
především vývoj nových, moderních technologií. 
Jak ale povaha této koncepce bezpečnostních 
kontrol naznačuje, primárním cílem těchto kon
trol je stále „jen“ identifikace předmětů, které by 
potencionálně mohly ohrozit bezpečnost letecké 
dopravy.

Moderní koncepce bezpečnostní kontroly
Projekty na modernizaci bezpečnostních kontrol 
na letištích berou v úvahu jak moderní technologie 
pro provádění vlastní kontroly, tak i nové vědecké 
poznatky zejména z oboru lidské psychologie, res
pektive tzv. behaviorální analýzy. 

Aplikace moderních technologií do procesu 
detekční kontroly cestujících a zavazadel zajišťuje 
zejména mnohem větší efektivitu v odhalování za
kázaných předmětů. K provedení detekce obsahu 
zavazadel již nemusí být použito pouze rentgenové
ho zařízení, ale mohou být k tomuto účelu použity 
např. technologie doposud používané v lékařství, 
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jedná se zejména o technologii CT. Díky těmto tech
nologiím je schopen pracovník detekční kontroly 
odhalit i drobné předměty umístěné v mobilních 
počítačích, fotoaparátech, či v jiných „úkrytech“. 

Aplikace vědních poznatků z oboru lidské psy
chologie zase umožňuje provádět důkladnou 
a časově náročnější bezpečnostní kontrolu u cestu
jících, kteří vykazují určité známky nestandardního 
chování.

Jedním z nejznámějších projektů zaměřených 
na moderní koncepci bezpečnostních kontrol na 
letištích byl projekt mezinárodní organizace IATA 
s názvem Checkpoints of the Future. Tento projekt 
byl založen na koncepci víceúrovňových detekčních 
kontrol, přičemž se primárně předpokládaly tři 
úrovně pojmenované jako „Known Traveler“, 
„Normal“, a „Enhaced“. Tento projekt byl však pro 
své nadhodnocení ukončen v roce 2013. Základ
ní myšlenka tohoto projektu je však použitelná 
i v současné době a zcela vyhovuje všem trendům 
v této oblasti.

Současná podoba bezpečnostních kontrol na 
letištích se kromě velkého pokroku v oblasti 
detekčních technologií ve své koncepci nezměnila. 
To, že se po několik let drží technologie stejného 
principu, může mít na její efektivitu značný nega
tivní dopad ve formě úzkého pohledu na celou 
tuto problematiku. Následkem toho je pak podro
beno totožnou důkladností bezpečnostní kontroly 
například dvanáctileté dítě směřující s rodiči na 
dovolenou a osoba, která hodlá provést určitý pro
tiprávní čin, přičemž se samozřejmě nemusí přímo 
jednat o teroristický útok. Základním nedostat
kem této tradiční koncepce je tedy skutečnost, 
že se zaměřuje pouze na potenciálně nebezpečné 
předměty, které můžou představovat např. nůžky 
na papír zmíněného dítěte, ale již nebere v úva
hu to, že pro dobře vycvičenou osobu není nez
bytné použít podobný předmět pro spáchání pro
tiprávního činu. Moderní koncepce bezpečnostních 
kontrol na letištích by tedy měly být založeny 
také na identifikaci potencionálně nebezpečných 
osob, nikoli „pouze“ na principu identifikace 
potencionálně nebezpečných předmětů jako je 
tomu dnes. Tento moderní přístup s sebou přináší 
několik zásadních výhod:
  díky novému pohledu na provádění kontroly 

výrazně zvyšuje efektivitu, 
  při používání těchto principů se nemusí některé 

činnosti při detekční kontrole cestujícího a jeho 

kabinového zavazadla provádět náhodně, ale již 
cíleně na konkrétní osoby s určitým stupněm 
rizika,

  snižuje negativní pohled cestujících na vlastní 
bezpečnostní kontrolu, zejména z hlediska dis
kriminace a etických pravidel.
Analýza chování cestujících přímo na místě 

provádění bezpečnostních kontrol je jedna 
z možných variant pro profilaci cestujících. Tato 
analýza chování zahrnuje sledování projevů lid
ského organismu, které naznačují nějaké nes
tandardní chování. Vzhledem k tomu, že některé 
projevy lidského organismu naznačující nestan
dardní chování lze smyslově potlačit, nebo upravit 
(např. tepovou frekvenci apod.), je pro maximální 
efektivnost takovéto analýzy nezbytně nutné sle
dování těch projevů, které se nedají výcvikem 
nijak ovlivnit. Těmto lidským projevům říkáme 
mimosmyslové. Behaviorální analýza cestujících 
na letišti by tedy mohla být základem pro moderní 
koncepce bezpečnostních kontrol. Na základě této 
analýzy by jednotlivým cestujícím byl přiřazen 
stupeň potenciálního nebezpečí a na základě to
hoto stupně by pak byla stanovena důkladnost 
bezpečnostní kontroly, tedy např. včetně poho
voru apod. Je samozřejmostí, že i v případě téměř 
nulového rizika ohrožení u konkrétní osoby, by 
tento cestující nebyl od provedení bezpečnostní 
kontroly osvobozen.

K provádění analýzy chování se proto v současné 
době také hledá nástroj v podobě technologií, které 
by umožnily okamžité odhalení nestandardního 
chování cestujícího. Tato technologie by však muse
la splňovat mnoho zásadních požadavků, mezi které 
patří zejména:
  možnost identifikace chování cestujícího na 

základě reakce organismu na stresovou situaci 
doprovázející zamýšlení protiprávního činu,

  identifikace takové situace na základě mimo
smyslových reakcí lidského organismu, které není 
schopen člověk ovlivnit, nebo se nějak vycvičit 
k jejich nepřirozené reakci,

  schopnost identifikace chování cestujícího na 
základě předchozích požadavků v krátké době 
v řádu několika sekund, např. ve frontě cestu
jících, tj. rychle a na základě reakce lidského or
ganismu projevené na viditelné části lidského těla 
zcela oblečené osoby,

  možnost aplikování této technologie do prostoru 
stanoviště bezpečnostní kontroly,
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  ekonomické požadavky – rozumné pořizovací 
náklady, nízké provozní náklady,

  provozní požadavky – vysoká spolehlivost.
Specifické požadavky na analýzu chování za 

účelem profilace cestujících na letišti lze získat ze
jména úpravou výcvikového programu, na základě 
něhož budou jednotliví pracovníci detekční kon
troly schopni rozeznat nestandardní chování ces
tujících. Rychlost a spolehlivost této analýzy lze pak 
dosáhnout aplikací moderních technologií pro roz
poznání chování přímo do stanoviště bezpečnostní 
kontroly na letišti. 

Při aplikaci analýzy chování do procesu 
bezpečnostní kontroly však vzniká také otázka 
ohledně možnosti připravit se na tuto analý
zu a oklamat tak její výsledek. Odpovědí na 
tuto otázku může být zpětná analýza záznamů 
z kame rových systémů osob, které se snažily 
o spáchání nějakého protiprávního činu. 
Z nedávné historie je známé, že teroristé vyka
zovali jasné známky nestandardního chování, 
které bohužel zůstaly v některých případech 
nikým nepovšimnuty. Neúspěšný pokus 
o spáchání teroristického útoku z roku 2001, 
kdy britský občan Richard Colvin Reid, známý 
jako Shoe Bomber, na lince z pařížského letiště 
Charles de Gaulle do ame rického Miami umístil 
výbušninu do konstrukce v obuvi. Z kamerové
ho záznamu letiště pak bylo jasně vidět jeho ne
typické chování. Vyvrcholení tohoto nestandard
ního chování pak nastalo při čekání na detekční 
kontrolu, kdy R. Reid postupoval ve frontě cestu
jících a těsně před vlastním provedením kontroly 
z fronty vystoupil a zařadil se zpět na konec této 
fronty. Také pomocí dalších indicií lze identifiko
vat nestandardní chování této osoby. Jednalo se 
zejména o zmatený pohyb po letištním terminálu 
a nadměrné pocení. Všechny tyto důkazy hro
zícího nebezpečí však bohužel nebyly dostatečně 
využity k nalezení ukryté výbušniny. Při použití 
behaviorální analýzy by tato osoba svým cho
váním vykazovala jasné podněty pro provedení 
důkladné bezpečnostní kontroly, včetně kontroly 
obuvi rentgenovým nebo jiným zařízením, které 
by výbušninu odhalila.

Aplikace behaviorální analýzy do procesu 
bezpečnostní kontroly na letištích však vyžaduje 
také legislativní úpravu, která by pokryla zásadní 
nedostatek této koncepce. Jak již bylo zmíněno, 
osoba se speciálním výcvikem je schopna spáchat 

na palubě letadla protiprávní čin a nemusí k to
muto účelu mít při sobě nějaký předmět, který 
v dnešní době považujeme jako „zakázaný na pa
lubu letadla“. Tato osoba dokáže ublížit i např. 
běžnou součástí oblečení, jako je opasek ke kalho
tám, tkaničky do bot apod. V současné koncepci 
bezpečnostních kontrol je i tato osoba připuštěna 
na palubu letadla. U moderní koncepce aplikující 
behaviorální analýzu bude tato osoba identifiková
na na základě mimosmyslových projevů lidského 
organismu naznačujících nestandardní chování. 
Zásadní problém však vzniká v okamžiku, kdy je 
na základě analýzy chování určeno vysoké riziko 
konkrétní osoby, avšak při důkladné detekční 
kontrole nebyl u této osoby nalezen žádný 
potenciálně nebezpečný předmět. Nápravou by 
mohla být právě nová koncepce bezpečnostních 
kontrol na letištích s aplikací behaviorální analýzy 
a její nezbytné důkladné začlenění do standardů 
pro provádění detekční kontroly v daném státě, 
 respektive EU.

Použití analýzy chování na letištích s sebou 
přináší ještě další důležitý omezující faktor, který 
je zapotřebí brát v úvahu. Aerofobie, neboli strach 
z létání, s sebou nese také jisté projevy lidského or
ganismu, které by mohly být při aplikaci analýzy 
chování v mnoha případech zaměňovány s po
tenciálním ohrožením. U cestujícího se tak může 
objevit např. pocení, vyšší tepová frekvence, třes 
rukou, zmatené chování, vyšší tělesná teplota apod. 
Aerofobie bohužel není výjimečnou záležitostí. Ze 
statistiky ICAO vyplývá, že tímto „problémem“ trpí 
15–20 % cestujících. Pro potvrzení možné aplikace 
behaviorální analýzy do procesu bezpečnostních 
kontrol na letištích a možného ovlivnění výsledku 
této analýzy kvůli aerofobii, byl proveden brits
kou univerzitou výzkum na sledování a porovnání 
projevů lidského organismu u osob s nekalými 
úmysly a u osob se strachem z létání. Výsledky to
hoto výzkumu potvrdily, že reakce organismu na 
strach z létání jsou založeny na odlišných tělesných 
pochodech. Díky tomuto výzkumu lze specifikovat 
oblast pozorování těchto lidských projevů tak, aby 
nebyly zaměňovány s odlišnými psychologickými 
stavy cestujícího.

Termovize 
Technologií na rozpoznání chování osob se 
v současné době vyskytuje několik. Většinou se 
však jedná o technologie, které nelze použít pro 
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určení potencionálního rizika osoby před prove
dením detekční kontroly na letištích. 

Na Vysoké škole obchodní v Praze, o. p. s., 
katedře letecké dopravy, je v rámci jednoho 
z vědeckovýzkumných projektů řešena otázka 
možné implementace behaviorální analýzy do 
procesu bezpečnostní kontroly na letišti. Základ
ním cílem projektu je vytvoření nové koncepce 
bezpečnostních kontrol na letištích, která bude 
obsahovat pozitivní prvky jak tradičních, tak 
i zamýšlených moderních koncepcí bezpečnostních 
kontrol na letištích. 

Řešitelé projektu také předpokládají, že výsledná 
koncepce bezpečnostních kontrol na letištích bude 
aplikovatelná i do ostatních sfér ochrany kritické 
infrastruktury, jako např. elektrárny, banky apod.

Jednou z možných technologií, která je 
v současné době v rámci tohoto projektu testována 
a která splňuje výše uvedená kritéria, je technolo
gie termovize. Termokamery byly již s úspěchem 
instalovány na letištích v době hrozící pandemie 
viru ptačí chřipky, kdy pomocí této technologie 
byla zjišťována zvýšená tělesná teplota jednotlivých 
cestujících, kterým následně nebyl dovolen nástup 
na palubu letadla a samotný let z důvodu zabránění 
šíření nákazy.

Termovize by však šla s podobným úspěchem 
použít i na analýzu chování. Některé mimosmys
lové reakce lidského organismu spojené se stresem 
produkují rozdílnou tělesnou teplotu v různých 
částech lidského těla a tyto změny lze tedy pomocí 
technologie termokamer odhalit. Termokamery 
mohou sledovat teplotní rozložení v oblasti obličeje, 
konkrétně v oblasti tzv. Tzóny, kde při stresových 
situacích dochází ke zvýšení intenzity průtoku 
krve a tím i změny teploty pokožky. Tyto projevy 
jsou poměrně dobře identifikovatelné a navíc jsou 
i odlišné, a tedy nezaměnitelné v případě prvotních 
projevů nachlazení a běžných onemocnění.

Závěr
Detekční kontroly na letištích patří mezi cestující
mi k velmi neoblíbeným částem procesu odbavení. 
Je to dáno zejména tvořícími se frontami u těchto 
kontrol a také některými procesy, které mohou být 
nedůstojné a pro některé kultury také nepřijatelné. 
Fakt, že detekční kontroly jsou poměrně dlouhou 
dobu z hlediska prováděných činností téměř beze 
změn, může mít za následek velmi úzký pohled 
na celou problematiku s možným vyústěním až 

v přehlédnutí nedokonalosti tohoto systému. 
To je také jedním z hlavních důvodů, proč se ve 
světě začíná objevovat celá řada nových projektů, 
které berou v úvahu nové, moderní koncepce 
bezpečnostních kontrol na letištích. Vysoká škola 
obchodní v Praze, o. p. s., se prostřednictvím ka
tedry letecké dopravy snaží tento trend kopíro
vat a přispět také svými myšlenkami do zlepšení 
a zefektivnění těchto bezpečnostních kontrol. Kon
cepci, kterou VŠO připravuje, se zabývá zejména 
změnou pohledu na cestujícího. Zapojením analýzy 
chování se primární cíl bezpečnostních kon
trol mění z hledání potencionálně nebezpečných 
předmětů, na hledání potencionálně nebezpečných 
osob, tedy trend, který zastává také mezinárodní 
asociace leteckých dopravců IATA.
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AAbstrakt. Elektrická požární signalizace je velice 
důležitou součástí bezpečnostních systémů. Ten
to článek je proto zaměřen na správnost umístění 
jednotlivých typů detektorů elektrické požární 
signalizace a měření vlivu krbových kamen na 
vznik planých poplachů u termodiferenciálních 
detektorů. Měření prokázalo, že za použití paliva 
s velmi rychlým hořením a velkou výhřevností je 
vznik planých poplachů možný.

Klíčová slova: elektrická požární signalizace, 
typy detektorů, smrková štěpka, termodiferen
ciální detektor, krbová kamna

1. ÚVOD
Elektrická požární signalizace (EPS) slouží nejen 
k ochraně majetku, ale především k ochraně lid
ských životů. Požární signalizace je tedy nástro
jem pro včasné odhalení požáru. 

Historicky se první elektrická požární signal
izace objevila v New Yorku roku 1847 a sloužila 
jako síť požárních hlásek. V roce 1851 proběhlo 
zavádění prvních veřejných hlásičů a nakonec byl 
v roce 1854 zaveden a zprovozněn první automa
tizovaný systém veřejných hlásičů pro včasné 
varování před požárem v Bostonu. Při uvedení 
do provozu měl tento automatizovaný systém 
čtyřicet dva veřejných hlásičů. Historicky se tak 
stal prvním soběstačný systém, který byl připojen 
na první pult centralizované ochrany.

Vývoj systémů EPS je neustálý a vyvíjejí se 
stále nové a zdokonalenější detektory a ústředny. 
U těchto systémů je velmi důležitá správná in
stalace a to dle platné legislativy (ZÁKON č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně, VYHLÁŠKA 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního do
zoru a VYHLÁŠKA 23/2008 o technických pod
mínkách požární ochrany staveb). Dále je také 
důležité, aby se zamezilo planým poplachům, 

které by mohly nastat při nevhodně zvoleném 
typu detektoru.

2. EPS DETEKTORY A JEJICH VARIABILITA 
UMÍSTĚNÍ
EPS detektorů je mnoho typů, ale nejčastěji se in
stalují detektory s detekcí kouře (optickokouřové) 
nebo tepla. Pokud hovoříme o tepelných detek
torech, je možné je dále rozdělit na teplotní, které 
hlídají maximální teplotu, a termodiferenciální, 
které monitorují nárůst teploty za určitý čas.

Optickokouřové detektory monitorují zplodiny 
hoření a to konkrétně „viditelný“ kouř. Mají v sobě 
optickou komoru, která v normálním případě 
pohlcuje IR (infra red) záření emitované IR dio
dou. V klidovém stavu IR paprsek nedopadá na 
přijímač. Při vniknutí kouře do komory se na jeho 
pevných částech začne IR paprsek lámat a dochází 
k občasnému dopadu IR záření na přijímač. Tato 
informace je poté zpracována a vyhodnocena elek
tronikou detektoru. [1,2] 

Teplotní detektory jsou oproti optickokouřovým 
jednodušší. Jsou to vlastně teploměry, které hlídají 
maximální teplotu (nastavenou výrobcem nebo 
uživatelem). Tato teplota je definována většinou 
okolo 60°C. Pokud je tato teplota překročena, tak 
detektor vyhodnotí poplach. [1,3]

Termodiferenciální detektory hodnotí diferen
ciaci teploty, což znamená nárůst teploty za určitý 
čas. Tato teplota je definována normou ČSN EN 54, 
ale standardně se vyhodnocení pohybuje v rozmezí 
6 až 10°C.min1. Po takovémto nárůstu je vyhodno
cena poplachová událost. [1,3]

U jednotlivých typů vyhodnocení vzniká určité 
riziko, že budou vyhlašovat plané poplachy. Jedná 
se o poplachy, na které má detektor v obvyklém 
případě reagovat, nicméně v daném konkrétním 
případě, kdy detektor zareaguje, se nejedná o požár 
– viz tab. Rizuka umístění...

Základní typy detektorů 
EPS a jejich rizika

AUToR JAN HART, dAvId ČERNÝ, vERONIKA NÍdLOvá – ČESKá ZEMĚdĚLSKá UNIvERZITA v PRAZE 
JIřÍ BRAdNA – vÝZKUMNÝ ÚSTAv ZEMĚdĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.I., 
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3. MĚŘENÍ NÁRŮSTU TEPLOTY PŘI SPALOVÁNÍ 
V KRBOVÝCH KAMNECH
V praxi se objevilo pár případů vyvolání planého 
poplachu u termodiferenciálního detektoru při 
užívání krbových kamen. Proto bylo provedeno 
měření zkoumající právě tento úkaz. K měření bylo 
použito následující vybavení:
  Krbová kamna 

– CALOR
  Palivo

– Smrková štěpka
  Tří typů teploměrů

– Kulový teploměr 
– Teploměr před zdrojem 

– Teploměr analyzátoru (instalovaného na 
odvod spalin)

Smrková štěpka má standardně obsah vody 
(W) 0,1428 kg.kg–1 a výhřevnost paliva podle 
ČSN 44 1352 (Qn) 17106 kJ.kg–1. Má velmi rychlé 
hoření, plamen čistý a nedopal žádný. Díky těmto 
parametrům se stává smrková štěpka ideálním 
vzorkem pro toto měření. [4] 

K měření nárůstu teploty v místnosti byla použita 
kamna na tuhá paliva CALOR společnosti Wamsler, 
v souladu s ČSN EN 13240 „Spotřebiče na tuhá pa
liva k vytápění obytných prostorů – Požadavky 
a zkušební metody“. Předepsané palivo pro kamna 
je dřevo, uhlí a uhelné brikety. [4]

 Rizika umístění jednotlivých typů detektorů EPS [1,2,3]

  OPTICKO-KOUřOvÝ dETEKTOR TEPLOTNÍ dETEKTOR TERMO-dIfERENCIáLNÍ dETEKTOR

 Nevhodný vhodný vhodný
 Kouř může vzniknout  Tento detektor reaguje Ačkoliv se v kuchyni může
 kvůli připálenému jídlu. pouze na maximální teplotu. vlivem vaření rychle oteplit,
   není oteplení tak radikální,
   aby vyvolalo poplach.

 dle typu dílny dle typu dílny dle typu dílny
 Pokud je dílna prašná,  Pokud se jedná např. Pokud se jedná např.
 nebo se v ní svařuje,  o slévárenský průmysl, o kovárnu, může nastat
 je použití nevhodné. je volba tohoto detektoru nasnadě. případ rychlého nárůstu teploty.

 Nevhodný vhodný
 Kouř může vzniknout při přikládání. Při standardním topení viz měření
  nevznikne riziková teplota.

 vhodný Nevhodný/Nebezpečný Nevhodný/Nebezpečný
 Díky detekci kouře může reagovat Detektor by mohl zareagovat Detektor by mohl zareagovat
 ještě před vznikem požáru. příliš pozdě. příliš pozdě.

 vhodný Nevhodný/Nebezpečný Nevhodný/Nebezpečný
 Díky detekci kouře může reagovat Detektor by mohl zareagovat Detektor by mohl zareagovat
 ještě před vznikem požáru. příliš pozdě. příliš pozdě.

 vhodný Nevhodný Nevhodný
 Nereaguje na teplotu vznikající  Při výpadku klimatizace by u stropu Při výpadku klimatizace by došlo k prudkému
 chodem serverů, ale jen na příznaky  mohla vzniknout dostatečná teplota nárůstu teploty, což by mělo
 požáru (kouř). pro vyvolání planého poplachu, za následek vyvolání planého poplachu.

KUCHYNĚ

dÍLNA

POKOJ 
S KRBOvÝMI 
KAMNY 

PROSTOR NAd 
SCHOdIŠTĚM

HALA

SERvEROvNA
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Byly měřeny tři rozdílné teploty. Bylo měřeno 
sálavé teplo, pro jehož měření byl využit kulový 
teploměr, který byl vybaven odporovým teplotním 
čidlem Pt1000. Kulový teploměr má za účel demon
strovat teplotu, kterou skutečně vnímá člověk. Dále 
byl využit teploměr, který byl umístěn před zdroj 
a teploměr v analyzátoru zplodin. Označení při je
jich měření bylo následující:
  t1……teplota kulového teploměru
  t2……teplota teploměru před zdrojem
  t3……teplota teploměru analyzátoru

4. VYHODNOCENÍ A DISKUZE
Pokus byl prováděn v rámci spalování vzorků 
smrkové štěpky. Podle průběhu teplot t3 lze zazna
menat jednotlivé skoky pro spalované vzorky a lze 
říci, že teplota byla nejnižší. Hodnoty z teploměru 
t2 a kulového teploměru t1 zaznamenávají poměrně 
shodný průběh, s tím, že teplota kulového 
teploměru je o cca 15 °C vyšší. Lze tedy říci, že se 
jedná o složku sálavého tepla, kterou běžný tepelný 
senzor nezachytí a odpovídá vnímání teploty lid
ským organismem – viz obr. Hodnoty naměřené 
teploty v místnosti v závislosti na čase [4,5]

Z grafu je dále patrné, že v čase hoření okolo sedmé 
až desáté minuty dochází k prudkému nárůstu teplot. 
Tento nárůst teplot je dostačující k vyvolání planých 
poplachů u termodiferenciálních detektorů. 

5. ZÁVĚR
Elektrická požární signalizace je velmi důležitá 
součást bezpečnostních systémů. Například na roz
díl od poplachových zabezpečovacích a tísňových 
systémů jsou nástrojem především pro ochranu lid
ských životů. 

Vzhledem k občasným planým poplachům 
vznikajícím u termodiferenciálních detektorů 
instalovaných do místnosti s krbovými kamny 
bylo provedeno měření, které simulovalo topení 
výhřevnějším palivem. Jako palivo byla vybrána 
smrková štěpka, protože má velmi rychlé hoření 
a dochází u ní při hoření k rychlému uvolňování 
tepla. Testy jednoznačně prokázali, že dochází ke 
skokovému oteplení, které může termodiferenciál
ní detektor identifikovat jako vznikající požár. 

Je proto nezbytné, aby byly jednotlivé typy 
detektorů použity opravdu tam, kam patří a byla tak 
minimalizována šance vzniku planých poplachů. Ty 
jsou pro správnou funkci elektrické požární signali
zace nežádoucí. 
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Abstract. Electric fire alarm system is a very important part of security 
systems. This article is therefore focused on the location accuracy of 
fire alarm detectors different types and measuring the stoves impact 
on emergence of false alarms by thermo-differential detectors. 
Measurements showed that by using fuel with a very fast burning and 
high calorific value is possible false alarms occurrence.
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Hodnoty naměřené teploty  
v místnosti v závislosti na čase
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COŽ PŘEDSTAVUJE HMOTNOST

ASI 1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH

BĚHEM ROKU JSME PŘI
TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

NAINSTALOVALI
538 000 METRŮ VODIČŮ.
TO ODPOVÍDÁ 14X DÉLCE JEZERA LOCH NESS

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI

PROMLUVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
PŘES VYSÍLAČKY ASI

260 000 000 VĚT.
TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA VE

187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO
OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

NA OBJEKTECH V EU
DBÁME NA BEZPEČNOST PŘEKLÁDKY

VÍCE NEŽ 230 000 000 KG
ZBOŽÍ ROČNĚ. TATO HMOTNOST ODPOVÍDÁ VÁZE

116 RAKETOPLÁNŮ
S PLNÝMI PALIVOVÝMI NÁDRŽEMI

NAŠI STRÁŽCI ZA LOŇSKÝ ROK

Z A C H R Á N I L I
8 LIDSKÝCH ŽIVOTŮ
A TO SE NEDÁ S NIČÍM SROVNAT DOHLÍŽELI JSME

NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

215 000 KUSŮ VOZIDEL.
TÍMTO POČTEM AUTOMOBILŮ BYCHOM
ZÁSOBILI TÉMĚŘ VŠECHNY OBYVATELE MĚSTA

BENÁTKY (ITÁLIE)

KE SPOKOJENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

NAJEZDÍ NAŠI MANAŽEŘI ROČNĚ

2 400 000 KM,
COŽ ODPOVÍDÁ ŠESTINÁSOBKU
VZDÁLENOSTI ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

V RÁMCI FACILITY MANAGEMENTU JSME

ZAJISTILI
621 POHOTOVOSTNÍCH ZÁSAHŮ

NAŠIM KLIENTŮM JSME UŠETŘILI
NA ŠKODÁCH NA MAJETKU CCA

3 200 000 EURO
ZA TUTO ČÁSTKU SE DÁ POŘÍDIT ASI
450 VOZŮ ŠKODA FABIA

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST
A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE 

123 OBCHODNÍCH CENTRECH
PO CELÉ EVROPĚ

ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘESAHUJE
800 000 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

TOTO ČÍSLO ODPOVÍDÁ ZHRUBA
POČTU OBYVATEL EVROPY VČETNĚ DĚTÍ

A SENIORŮ
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Vše v  
  jednom.

Kamerový systém AXIS F34 
Řešení obsahuje vše nezbytné, co potřebujete pro diskrétní 
videodohled pomocí čtyř kamer. To není ovšem všechno.  
Veškeré komponenty od  úložiště po kamery jsou plně integrovány 
do jednoho zařízení pro jednoduchou instalací a pohodlné používání. 
S tímto komplexním systémem od společnosti Axis, si můžete  
být jisti, že používáte nejnovější technologické řešení. Získejte 
kvalitu v podobě efektního kamerového systému - vše v jednom.
  
Více informací o vlastnostech řešení najdete na
www.axis.com/f34-system

Tablet není součástí balení.
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