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Posláním společnosti CZECHOSLOVAK REAL je poskytovat klientům kompletní řešení 

pro optimalizaci nájmů, nákupů, prodejů, správu a ochranu jejich nemovitého majetku, 

s využitím sofistikovaných postupů, odborných vědomostí a zkušeností v kontinuální 

oblasti Real Estate, Financing, Consulting, Security a Facility management  s důrazem 

na individuální přístup a maximální spokojenost privátních i korporátních klientů… 

SECURITY SERVICES 

Fyzická ostraha objektů, osobní ochrana, instalace bezpečnostních systémů,  
 komplexní fyzická a technická ochrana klienta 

FACILITY MANAGEMENT 

Správa, úklid a údržba komerčních i soukromých objektů 

EDUCATION 

Vzdělávání bezpečnostních pracovníků a manažerů, zkoušky odborné způsobilosti 
REAL ESTATE 

Kompletní realitní servis při obchodu s nemovitostmi včetně zprostředkování  
právních služeb a zajištění sídla společnosti v rámci ČR a SR. 

 
ČSR je členem: 

Muž roku Martin ZACH doporučuje  

ČSR - CZECHOSLOVAK REAL  

 Zaměstnáváme spolehlivé zaměstnance, 
dodržujeme dohodnuté termíny, používáme 
moderní technické vybavení a klademe velký 
důraz na vysokou kvalitu odvedené práce.  

 Spokojenost našich zákazníků je naší  
prioritou a chceme ji i nadále zvyšovat  
zavedením a neustálým zdokonalováním  
systému řízení společnosti, splňujícího  
zákonné požadavky i požadavky  
mezinárodní normy ISO 9001, OHSAS 
18001 a ISO/IEC     27001. 

 Společnost je pojištěna pro případ  
odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti 
s předmětem podnikání na území ČR i SR.  

 Společnost ČSR je řádným členem  
Hospodářské komory ČR, ESBOC  a dalších 
profesních komor. 
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Vážení čtenáři,
od podzimu 2014, kdy jsme převzali vydavatelství 
Security Média s.r.o., náš tým začal pracovat 
na zatraktivnění obsahu tištěného časopisu 
a na zcela novém zpravodajském webu 
www.securitymagazin.cz. Začali jsme rozšiřovat 
záběr našich médií a ke komerční bezpečnosti 
přibyla nová témata týkající se obranného průmyslu, 
bezpečnostních hrozeb v kyber prostoru, vojenské 
historie atd. Security magazín se stal mediálním 
partnerem veletrhů jako například IDET, Eurosatory 
či Amper. Začali jsme spolupracovat s poslanci 
výborů pro bezpečnost a obranu, kterým pravidelně 
poskytujeme prostor jak v tištěném magazínu, tak 
i online. 

To a také mravenčí práce celého týmu počínaje 
šéfredaktorem Honzou, přes reportéry Petra, 
Samuela, grafičku Lenku a další členy našeho týmu 
způsobilo, že z poměrně neznámého časopisu, 
ač s tradicí delší než 20 let, se stal jednoznačný 
fenomén na poli médií věnujících se bezpečnosti 
a obraně v České republice.

Nejen naše tituly se vyvíjejí a mění. Od Nového 
roku nás opouští skvělý kolega a šéfredaktor pan 
Ing. Jan Čihák a já bych mu rád poděkoval za 
skvělou práci, probdělé noci a pracovní víkendy, 
během kterých se zásadně podílel na tom, čím se 
Security magazín stal.

Honzo díky a hodně štěstí v dalším životě 
pracovním i soukromém.
A Vám milí čtenáři přeji hodně štěstí do Nového 
roku 2017. Budeme se na Vás těšit nad dalšími čísly 
Security magazínu.
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tTento společný projekt nejen podpoří 
technologický a výzkumný pokrok 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale 
rovněž přispěje k porozumění v sociální 
a společenské oblasti.

8. listopadu se v prostorách 
brněnské VUT uskutečnilo slavnostní 
podepsání memoranda mezi Fakul-
tou elektrotechniky a komunikačních 
technologií (FEKT) a firmou Hillstone 
Networks. Za firmu PROFIcomms s.r.o. 
se zúčastnili této události jeho ředitel 
doc. Ing. František Urban CSc., za 
firmu PAN Networks výkonný ředitel 
Zdeněk Cupák, za FEKT její děkanka 
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc, za fir-
mu Hillstone Networks viceprezidentka 
produktového managementu a market-
ingu Lingling Zhang a viceprezident 
a spoluzakladatel Hillstone Networks 
Ning Mo.

Tímto podpisem byly zdarma FEKT 
předány špičkové firewally a další 
bezpečnostní řešení společností Hillstone 
Networks. Studenti je budou používat při 
testování v laboratořích, získávání prak-
tických zkušeností v laboratořích a na 
různých projektech. Společná laboratoř 
bude vybavena čtyřmi přístroji Next-
Gen Firewall (NGFW) od společnosti 
Hillstone Networks a příslušným počtem 

licencí pro CloudEdge, určenými pro 
zabezpečení virtualizovaných sítí, které 
jsou založeny na Hillstone NGFW 
platformě. Hillstone CloudEdge řeší 
bezpečnostní mezery ve virtualizovaném 
a cloudovém prostředí a poskytuje kom-
pletní řešení virtuálního softwarového fire-
wallu.

Společnost Hillstone Networks 
zřizuje vzdělávací a výzkumnou 
laboratoř na univerzitě Vut v Brně
Hillstone Networks, významný výrobce síťových bezpečnostních řešení zřizuje 
ve spolupráci s výhradním evropským distributorem - společností PAN Networks 
a se společností PROFIcomms – distributorem s přidanou hodnotou pro Českou 
a Slovenskou republiku, vzdělávací a výzkumnou laboratoř síťové bezpečnosti 
na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně. 

,,Úkolem společnosti PROFIcomms je propojit 
prostor aplikační bezpečnostní It technologie 
s výzkumem, vývojem a vzděláváním. Zvyšující 
se význam komunikačních technologií a jejich 
pronikání do nejvyšších strategických úrovní 
společnosti je činí atraktivním cílem pro It 
útoky a teroristické aktivity. Variability struktur, 
které mají být chráněny, spolu s rostoucími 
hrozbami, vyžadují flexibilní a zákaznicky 
přizpůsobenou ochranu. Jedná se o oblast, 
kde těsné propojení R&D s každodenním 
řešením bezpečnostních problémů může 
přinést rychlé reakce bezpečnostních 
technologií na bezpečnostní hrozby 
a tím výrazně zkvalitnit dopad unikátních 
bezpečnostních řešení technologií Hillstone,” 
říká doc. Ing. František urban, CSc., ředitel 
společnosti PROFIcomms. 
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2. mezinárodní zámkařský veletrh 
LockFest 2016
Návštěvnost veletrhu, který uspořádala Asociace zámkových a klíčových služeb 
(AZKS) ve dnech 24.–25. září 2016 v Karlových Varech, předčila opět všechna 
očekávání. 

Z celkového počtu 1742 návštěvníků 
využilo 292 možnost registrace přes 
online systém, jejíž součástí byla účast 
v soutěži o věcné ceny od vystavujících 
firem, ostatní se registrovali na místě. Vele-
trhu se zúčastnilo 51 vystavovatelů z 15 
zemí, kteří ve svých expozicích seznámili 
návštěvníky se svými stálými produkty 
i s nejžhavějšími novinkami ze svého sor-
timentu.

Generálním partnerem veletrhu byla 
společnost FAB ASSA ABLOY, dalšími 
partnery veletrhu byly společnosti EVVA, 
dormakaba, TOKOZ, ROSTEX, ACT 
SERVIS a organizace European Lock-
master Group, Hasičský záchranný sbor 
České republiky a Asociace českých 
lockpickerů. Mediálními partnery vele-
trhu byli Asociace Gremium Alarm, 
AMBO, SECURITY magazín, ALARM 
FOCUS, Master Locksmiths Asociation 
a Cech mechanických zabezpečovacích 
systémů ČR. Čestným hostem byla Univer-
zita Tomáše Bati ve Zlíně – FAI. Veletrh 
probíhal pod záštitou hejtmana Karlovar-
ského kraje.

S největším zájmem a ohlasem se set-
kal seminář „Forenzní metody zkoušek 
zámků a cylindrických vložek, které 
byly překonány“ německé zkušební 
laboratoře GOTH Gmbh. Mezi další 
top semináře patřil seminář společnosti 
WENDT zaměřený na destruktivní 
a nedestruktivní metody otevírání stan-
dardních dveří a otevírání automobilů 
a seminář Original Lishi Tools, který 
představil speciální nástroje otevírací 
techniky. S velkým úspěchem proběhlo 

během 2 výstavních dnů celkem 
26 školení od 19 společností.

Novinkou letošního ročníku bylo 
vyhlášení zámkařských osobností roku 
2016. Tímto prestižním oceněním byli 
odměněni zámkaři, kteří většinu života 
pracovali v oboru a stali se uznávanými 
specialisty. Za Českou republiku ocenění 
získali Jan Novotný z Brna, Josef Jakubík 
z Jihlavy a Eduard Blahák z Brna. Ze 
zahraničních zámkařů byli oceněni 
Pyarali Jiwa, MarcWeber Tobias a Adal-
bert Wendt. Ocenění získali hodnotnou 
pamětní plaketu, vyrobenou společností 
Moser.

V rámci veletrhu probíhala opět soutěž 

o nejzajímavější produkt, o kterém svým 
hlasováním rozhodovali návštěvníci ve 
třech níže uvedených kategoriích.

V kategorii A – Mechanické a mecha-
tronické zabezpečení, stroje na klíče… 
zvítězil produkt společnosti EVVA (Česká 
republika) Temporary Acces FunctionICS 
Cylinder

V kategorii B – Elektronika – pro-
gramování autoklíčů zvítězila společnost 
Abrites se svým produktem Abrites Ve-
hicle Diagnostic Interface

V kategorii C – Otevírací technika 
vítězství získala společnost WENDT 
(Německo) s produktem ZIEH-FIX Electro 
Pick.
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čČKBS, z.s. má v současné době dvě ak-
tivní pracovní skupiny k řešení odborných 
problémů a to pracovní skupinu pro PCO 
a pracovní skupinu pro PZTS a asistivní 
technologie. ČKBS, z.s. je i nadále aktivní 
v bezpečnostní sekci Hospodářské komory 
ČR, jejímž hlavním obsahem činnosti byla 
práce na přípravě zákona o soukromých 
bezpečnostních činnostech. I přesto, že 
se nepodařilo prosadit všechny zásadní 
připomínky, které byly jménem HK ČR 
předány, úspěchem je, že se podařilo 
vytvořit pozitivní vnímání bezpečnostní 
sekce HK ČR jako partnera pro jednání 
s úředníky ministerstva vnitra a poslanci. 

Po oficiální části schůze si mohli 
delegáti a hosté vyslechnout velmi zají-
mavé přednášky k aktuálním tématům od 
pozvaných odborníků na témata, které 
se přímo týkají podnikání v soukromých 
bezpečnostních službách. Nejprve Ing. Li-
bor Schwarz, ředitel VKUS-BUSTAN 
s.r.o. a člen prezidia ČKBS, z.s. seznámil 
přítomné s informacemi o přípravě meto-
diky pro výběrová řízení na fyzickou ostra-
hu a aktualizací příručky „Výběr nejlepší 
hodnoty“. Tato metodika by měla být 
následně vydána MMR jako doporučení 
ministerstva. 

Vystoupení Mgr. Kateřiny Koláčkové 
z poradenské firmy OTIDEA se týkalo 

Zákona o zadávání veřejných zakázek 
s důrazem na fyzickou ostrahu. Čerpání 
dotací na vzdělávání zaměstnanců v rámci 
programu POVEZ II, bylo téma přednášky 
PhDr. Aleny Tříškové, odborné konzultantky 
pro dotační projekty.

V rámci diskuse na téma „Podpora ceny 
za fyzickou ostrahu v roce 2017“, které 
si ČKBS, z.s. vytyčilo jako svůj nosný pro-
gram pro nacházející období, byla členům 
představena vzorová kalkulace k výpočtu 
doporučené ceny za hodinu práce pra-

covníka ostrahy, včetně zohlednění všech 
nutných složek mzdy. Základem pro tvorbu 
ceny jsou mzdové náklady, které vychází 
z nařízení o minimální mzdě a zařazení 
příslušné pracovní pozice do tarifního 
stupně podle Nařízení vlády č.567/2006. 
Vedle mzdových položek byly zahrnuty do 
výpočtu průměrné ceny za ostatní položky 
(školení, výstroj, apod.), které mohou mít 
firmy rozdílné. Na základě těchto výpočtů 
byla odsouhlasena doporučená, podporo-
vaná cena od Kč 130,-/h.

Program setkání zpestřili zástupci firmy 
Kelcom International s.r.o. a Vojenského 
technického ústavu letectví a protivzdušné 
obrany ČR, kteří prezentovali, včetně 
praktické ukázky, nejvyspělejší bezpilotní 
systém dostupný na civilním trhu. Jedná 
se o UAS BRUS z dílny VTÚ. Tento systém 
je unikátní hlavně vlastní řídící jednotkou 
a bezkonkurenčním řešením pozemní ov-
ládací stanice. BRUS má ambice uspět na 
globálním trhu v oblasti systémů perimet-
rické ostrahy. 

Věříme, že program schůze byl pro 
naše členy přínosný a neformální část 
příjemným setkáním s ostatními členy 
klubu. Zároveň bychom jim tímto chtěli 
poděkovat za jejich aktivitu a zájem 
o dění v ČKBS i v oboru soukromých 
bezpečnostních služeb. 

XXIII. Členská schůze Českého 
klubu bezpečnostních služeb

V pátek 4. listopadu se uskutečnila již XXIII. Členská schůze ČKBS, z.s. V rámci 
oficiálního programu byl schválen plán práce na rok 2017, ve kterém bude činnost 

klubu koncentrována na nejcitlivější témata oboru. Veškerá pozornost, s ohledem na 
dění v oboru soukromých bezpečnostních služeb, bude zaměřena na zlepšování 
všeobecného povědomí o oboru, formou pozitivní propagace a zároveň bude 

vyvíjena maximální snaha v oblasti zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání 
a ochraně zájmů podniků komerční bezpečnosti. 
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Malé a cenově výhodné IP kamery ve 
stylu „bullet“, jsou vhodné jak pro vnitřní, 
tak venkovní instalace, a mají vestavěný 
infračervený (IR) přísvit pro účinný video-
dohled i ve tmě. Obě kamery nabízejí 
kompletní pokrytí díky širokému zornému 
poli a vysoké úrovni zobrazení detailů 
s rozlišením až 4 megapixely. Lze je in-
stalovat v horkém i chladném prostředí 
a jsou vybaveny integrovanou sluneční 

clonou pro ochranu před 
sluncem a deštěm. 

Kamery poskytují obraz s vysokou 
úrovní detailů a kompletně tak mohou 
pokrýt obchody, kanceláře, dvorany, 
knihovny a haly díky širokému zornému 
poli a vysokému rozlišení. V nouzových 
situacích, například při požáru, bude 
videodohled pokračovat i v případě 
spuštění sprinklerového hasicího systému, 
protože tělo kamer je vodotěsné. Při insta-
laci u vchodů a východů zajistí přisvícení 
infračerveným paprskem vysokou kvalitu 
videodohledu i ve tmě. 

Model AXIS M2025-LE má rozlišení 
až HDTV 1080p a horizontální zorný 
úhel až 115°. Druhá kamera AXIS 
M2026-LE nabízí rozlišení až Quad 
HD 1440p (WQHD) a její horizontální 
zorné pole má záběr v úhlu až 130°. 
Oba modely by podle plánu měly být 
k dispozici prostřednictvím distribučních 

kanálů společnosti Axis ve 4. čtvrtletí 
2016 za doporučené maloobchodní 
ceny 8 290 Kč a 9 990 Kč v daném 
pořadí modelů.

Modelová řada pevných kopulových 
IP kamer AXIS Q35 pro instalace video-
dohledu, který nesmí selhat, vyznačující 
se odolností proti vandalismu s třídou 
ochrany IK10+, rozšířeným rozsahem 

provozních teplot 
od -50°C 

do 60°C (-58°F až 140°F) a elek-
tronickou stabilizací obrazu, se nyní 
rozšiřuje o několik nových modelů. 

Nejnovějšími přírůstky jsou kamery 
s tělem z nerezové oceli, které nabízejí 
vynikající světelnou citlivost a rozšířenou 
technologii Wide Dynamic Range – Fo-
rensic Capture (široký dynamický rozsah 
s parametry pro soudní dokazování). Dva 
nové modely navíc odpovídají nárokům 
na použití na lodích: mají elektrolyticky 
leštěné tělo z nerezové oceli a kopuli 
z průhledného nylonu, takže odolají koro-
zivním účinkům mořské vody a chemikálií. 
Modely AXIS Q3505-V/-VE/-SVE Mk II 
jsou k dispozici se širokoúhlými nebo 
teleskopickými objektivy. 

Všechny nové modely řady AXIS Q35 

nabízejí dálkově  ovládané přiblížení 
a ostření, jakož i řízení clony P-Iris, které 
zajišťuje optimální hloubku zorného 
pole, rozlišení, kontrast obrazu a jeho 
jasnost. Doporučené maloobchodní 
ceny jsou v rozmezí 20 900 Kč až 
35 900 Kč v závislosti na typu objek-
tivu a konstrukčního provedení kamery – 
vnitřní, venkovní, nerezové.

Odolné pevné kopulové  
kamery z nerezové oceli

Podrobnější informace a videa na

www.securitymagazin.cz 

v sekci Technologie 

Kamery nové řady aXIS M20
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o„Organizace se musejí stále více 
přizpůsobovat měnícímu se pracovnímu 
prostředí. Společnost Synology posunuje 
možnosti inovací opět dál a představuje 
sadu jednotných lokálně instalovaných 
komunikačních nástrojů,” řekl Derren 
Lu, viceprezident Application & Net-
work Group ve společnosti Synology 
Inc. „Aplikace pro spolupráci jsou 
spolu navzájem úzce propojeny, což 
umožňuje zlepšit výměnu nápadů mezi 
zaměstnanci a řídit efektivně komunikaci 
mezi týmy.” 

Nové aplikace pro spolupráci
  Chat: Příspěvky, zmínky a kanály 

nabízejí komunikaci v reálném čase 
a usnadňují spolupráci, výkonné 
nástroje pro správu dat shromažďují 
všechny informace na jednom místě 
a šifrování soukromých kanálů chrání 
důvěrná data před vnitřními i vnějšími 
hrozbami. Pro systémy iOS a Android 
je dostupná mobilní verze aplikace 
Chat. 

  Calendar: Sdílení kalendářů, plánová-
 ní jednání a přidávání nových událostí 

přímo v MailPlus. Podpora CalDAV 
uživatelům umožňuje synchronizo-
vat Synology Calendar s nativními 
kalendáři v iOS a macOS.

  Office: Společná práce s dokumenty 
i tabulkami, vzdáleně či lokálně. Díky 
integraci aplikací Office a Chat je vir-
tuální spolupráce snazší a lepší. Ap-
likace Synology Office je rychlá i intu-

itivní a zúročuje mnohaleté zkušenosti 
společnosti Synology s vytvářením 
kvalitních rozhraní.
Toto vydání softwaru obsahuje též 

aktualizace dalších aplikací včetně multi-
mediálních či víceplatformových balíčků 
a balíčků pro synchronizaci veřejných 
cloudů. Všechny balíčky Synology je 
možné stáhnout v DSM.

Inteligentní práce v týmu 
v privátním cloudu
Společnost Synology® Inc. oznámila oficiální vydání tří zcela nových aplikací 
pro spolupráci: Office, Calendar a Chat pro své servery NAS.
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Rekordéry DaHua XVR
Společnost Dahua Technology 
představila nově vyvinutý HD Video Re-
corder XVR na bázi špičkových otevřených 
platforem, který bude kompatibilní 
s různými přístupovými technologiemi. Je to 
ideální řešení pro modernizaci stávajících 
systémů video sledování. XVR podporuje 
4 hlavní typy analogových kamer na trhu, 
a to nejen tradiční CVBS analogové ka-
mery, ale také HDCVI, AHD a TVI, stejně 
jako IP kamery. XVR rozpoznává formáty 

signálu z kamer automaticky, a to jak z ka-
mer Dahua, tak z kamer třetích stran. 

POC (napájení přes koaxiální ka-
bel) pomáhá zjednodušit uživatelům 
síťovou strukturu, usnadňuje zapojení 
napájecího kabelu a maximalizuje 
uživatelské výhody. Kromě toho mohou 
uživatelé přepnout typ video kanálu 
v OSD menu nebo na řadiči HDCVI 
UTC. Samozřejmostí jsou funkce jako 
zapojení kamer plug and play, IVS, či 

detekce obličeje. Rekordér Dahua XVR je 
umístěn v nově navrženém šasi s ventilá-
torem s nízkou hlučností a odvodem tepla 
inspirovaným včelím úlem. Inteligentní 
kodek H.264 + šetří až 50% šířky pásma 
a diskového prostoru, kdy na každém 
SATA řadiči mohou být disky s kapacitou 
až 6GB. 

Označení modelů XVR41/4200 Se-
ries 720P, XVR51/5200 Series 1080P-
Lite a XVR71/7200 Series 1080P říká, 
jaké rozlišení je schopen system zazna-
menávat v reálném čase.

Rekordéry XVR naleznou uplatnění 
v městských kamerových sítích, nák-
upních centrech, sportovištích, ale třeba 
i v domácnostech.

Společnost Panasonic představila svou 
novou odolnou bezpečnostní kameru 
PTZ, která je určena do nejdrsnějších 
povětrnostních podmínek a pro ty 
nejnáročnější aplikace. Kamera Aero-
PTZ (WV-SUD638) se vyznačuje 
rozlišením Full HD s frekvencí 60 
snímků/s a objektivem pro 30x op-
tický zoom. Tělo kamery z tvrdého 
 sklolaminátu se vyznačuje odolností vůči 
erozi i korozi účinkem soli a je vhodné 
pro jakékoliv podmínky, od arktic kých 
až po pouštní klimatické podmínky.

Kamera disponuje technologií hy-
bridní stabilizace obrazu a gyrosen-
zory, které slouží k minimalizaci efektu 
vnějších vibrací. Superdynamická 
funkce poskytuje také širší dynamický 

rozsah ve srovnání 
s konvenčními kamerami. 
Kamera je určena pro 
aplikace ve výškách, 
na moři, v přístavech, 
na molech a mostech, 
a proto je vybavená tech-
nologií „active sense“, 
která reaguje na vnější 
podmínky spouštěním 
vestavěných stěračů, 
topného tělesa 
a rozmrazovače pro 
zachycení snímků v co 
nejvyšší kvalitě i v těch 
nejdrsnějších podmínkách. 
360° aerodynamický sféri-
cký design slouží k minima-

lizaci odporu vzduchu 
a zajišťuje kvalitu obra-
zu při větru do rychlos-
ti 217 km/h. Zaoblený 

tvar lehkého těla ze sklo-
laminátu přispívá k pre-
venci hromadění sněhu 
a nečistot.

Kamera, která je 
dostupná ve třech 
barevných provedeních, dis-
ponuje stupněm krytí IP67 
a splňuje požadavky norem 

IK10. Otočně naklápěcí 
mechanismus umožňuje 
plynulé 360stupňové otáčení 
a naklápění v rozsahu 90° až 

180° stupňů.

Nový standard pro bezpečnostní CCtV kamery 
od Panasonicu

Podrobnější informace a videa na

www.securitymagazin.cz 

v sekci Technologie 
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KKonference se konala pod záštitou Od-
boru bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality Ministerstva vnitra, policejního 
prezidenta Tomáše Tuhého a předsedy 
Svazu měst a obcí Františka Lukla. Od-
borným garantem byla AGA. Konference 
se zúčastnilo na 80 zástupů měst a obcí, 
městských a obecních policií, ředitelů 
domů kultury, zástupci produkčních agen-
tur, neziskových organizací, organizátorů 
festivalů, pracovníků MV a HZS, Policie 
ČR i zástupci bezpečnostních agentur. 

„Konference byla úspěšná. Svědčí 
o tom jak spokojené reakce účastníků po 
jejím skončení, ale hlavně řada dotazů, 
která padala v průběhu celého dne“ 
řekla organizátorka Veronika Fáberová.

Zeptali jsme se ředitele divize Rapis-
can, z firmy PCS s.r.o. Ing. Milana Krásy, 
který účastníkům konference prezentoval 
možnosti a problémy spojené s využitím 
detekční techniky při eventech:

Jak se dle Vašich zkušeností 
v posledních letech vyvíjí 
požadavky klientů na zajištění 
bezpečnosti při eventech?

Neřekl bych, že se požadavky na 

zajištění bezpečnosti nějak zásadně 
změnily. Výrazně ale roste počet eventů, 
kde je vstupní bezpečnostní kontrola 
prioritou. V současné době je stále 
největším objednatelem stát, přibývají 
však i významné sportovní a společenské 
akce privátního sektoru.

po jakých Vašich službách při 
eventech je největší poptávka?

Primárně jde o zajištění bezpečnosti 
osob a majetku s minimálním 
organizačním zatížením klienta. Jako 
výhradní zástupce výrobce zavazad-
lových rentgenů a detektorů kovů posky-
tujeme klientům tuto techniku formou 
krátkodobého pronájmu, tzv. zajištění 
kompletní dodávky „na klíč“, to zna-
mená včetně dopravy na místo, insta-
lace, zaškolení obsluhy a po skončení 
akce demontáže a zpětného odvozu. 
Obvykle se na nás obracejí klienti již 
s konkrétními požadavky na počty 
techniky. Pokud se tyto počty mění, je 
to spíše proto, že klient má tendenci 
ušetřit na rozpočtu, než že by zvažoval 
reálně potřebnou kapacitu. Naše 
dlouholeté působení v oboru a desítky 
realizovaných akcí nám dávají dostatek 
zkušeností, abychom mohli klientovi 
poskytnout i odbornou konzultaci.

Setkáváme se i s požadavkem na 
pronájem techniky pro venkovní prostředí. 
V případě průchozích detektorů kovů 
je takové řešení možné. Problém vzniká 
spíše u zavazadlových rentgenů, kde 
zařízení pracuje s vysokým napětím 
přesahující 100kV a případná srážená 
vlhkost, déšť nebo mráz by mohl tech-
niku poškodit. V takovém případě se 
klientovi snažíme vysvětlit, že stejným 
povětrnostním podmínkám bude vys-
tavena jak fyzická ostraha, tak i kon-

Úspěšná konference 
Bezpečný event 2016
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trolované osoby. Dobrým řešením pak 
jsou party stany, do kterých lze kontrolní 
pracoviště umístit a všechny zúčastněné 
osoby od případné nepřízně počasí 
ochránit. Konečně, stan je možné 
i vytápět a poskytnout tak skutečný kom-
fort odbavení. 

Jaký je Váš názor na 
kvalitu a znalosti operátorů 
zavazadlových rentgenů?

Nebude-li technika obsluhována 
operátorem na odpovídající úrovni, 
jde nejen o plýtvání prostředky, ale 
především o skryté nebezpečí. Také 

je třeba rozlišovat mezi uživatelským 
školením pro obsluhu techniky a od-
borným výcvikem pro kvalifikované vy-
hodnocování rentgenových obrazů. Ob-
sazení obsluhy kvalifikovanými operátory 
je často klienty považované za nepatrný 
detail, avšak v konečném důsledku může 
rozhodnout o životech a škodách na ma-
jetku. 

Jaké technické novinky jsou 
k dispozici?

V letošním roce jsme uvedli na trh nový 
přenosný detektor nebezpečných látek 
Resolve, který dokáže detekovat a iden-

tifikovat látky i přes neprůhledné obaly. 
S vysokou spolehlivostí detekuje nejen 
výbušniny, ale i hořlaviny, toxické látky 
a narkotika. V příštím roce uvedeme nový 
typ zavazadlového rentgenu Rapiscan, 
který poskytne výrazně lepší kvalitu ob-
razu než současný standard. Zároveň 
představíme nový průchozí detektor kovů 
Metor, který je očekávanou novinkou 
společnosti Rapiscan Systems. Další no-
vinkou bude revoluční řešení úložného 
a rezervačního systému, které nejen 
usnadní práci bezp. manažerům, ale 
přináší také nemalé úspory finančních 
prostředků. 

Společnost DOVERVILLE uspořádala první ročník 
konference, jejímž cílem bylo vytvořit platformu 
pro odbornou diskusi všech stran zainteresovaných 
na bezpečnosti při eventech. 



Naším cílem je bezpečnost 
vašich videodat

Dnešní propojený svět vyžaduje kompletní zabezpečení dat. Bosch zohledňuje celou 
bezpečnostní síť zahrnující kamery, servery, klientské stanice, síťové protokoly a standardní 
infrastruktury pro správu digitálních certifikátů a šifrování. Prostřednictvím našeho 
čtyřstupňového přístupu dosahujeme těch nejvyšších standardů. Vytváříme důvěru v síti tím, že 
přiřazujeme každému komponentu autentizační klíč. Chráníme data proti hackerům jejich 
šifrováním na úrovni hardwaru. To, že vám umožňujeme řídit uživatelská přístupová práva, 
znamená, že mají přístup k datům pouze oprávněné osoby. A nakonec všechny naše systémy 
splňují hlavní průmyslové standardy. Takže nemůžete udělat víc pro svojí bezpečnost, než se 
společností Bosch.  
Více se dozvíte na www.boschsecurity.com/HDsecurity

Data_Security_ADVERT_210x297.indd   1 30-11-2016   12:02:27
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Zabezpečení sítě dohledových kamer
Data z kamerových dohledových systémů jsou stále více propojena přes 
lokální a globální sítě. Je důležité uvědomit si, že to nemusí přinášet jen 
užitek. Bez adekvátních opatření může dojít ke kyberzločinům. Kromě fyzické 
bezpečnosti je potřeba také dbát na bezpečnost dat a ochranu soukromí.

Bosch využívá čtyřstupňový přístup, 
který zohledňuje kompletní infrastruk-
turu kamerového dohledového sys-
tému. Kamera jakožto nejvzdálenější 
komponenta vaší sítě může být při 
zavádění bezpečnostních opatření 
snadno přehlédnuta. S ohledem na tuto 
skutečnost začínáme se zabezpečením 
právě u kamer. Za prvé, když se naše 
kamery konfigurují, jsou uživatelé vyzváni 
k nastavení hesla. Za druhé, jsou povo-
lena pouze bezpečná připojení (https) 
ke kameře a všechny nezabezpečené 
komunikační porty jsou ve výchozím 
nastavení zakázány. Za třetí, spouštění 
softwaru třetích stran je zakázáno a ak-
tualizace firmwaru kamer může být 
uskutečněná pouze našimi soubory. 
A nakonec, všechny IP kamery Bosch ob-
sahují vestavěný TPM (Trusted Platform 
Module) modul. Tento modul bezpečně 
uchovává všechny certifikáty a klíče nutné 
pro ověření přístupu a šifrování. V případě 
neoprávněného přístupu, TPM zajistí, že 
klíč nebude zneužit.

Kompletní zabezpečení dat
Nicméně zaměřit se pouze na 
zabezpečení kamer nestačí. Jediné 
slabé spojení v rámci dohledového sys-
tému může ohrozit celý systém. Bosch 
se svým čtyřstupňovým přístupem dosáhl 
nejvyšších standardů, protože zahrnuje 
celkovou infrastrukturu dohledového 
systému – kamery, servery, softwarové 
klienty, datová úložiště, síťové protokoly 
a infrastrukturu pro správu a distribuci 
šifrovacích klíčů.

Začíná to vytvořením důvěry, kdy 
je každé komponentě v síti přiřazen 

autentizační klíč. Následně jsou data 
zabezpečena šifrováním na úrovni 
hardwaru, a to pomocí kryptografic-
kého klíče, který je bezpečně uložen ve 
vestavěném TPM modulu. Za účelem 
zajištění pouze autorizovaného přístupu 
k datům nabízíme mnoho způsobů řízení 
přístupových práv uživatele. A nakonec 
máme vlastní PKI (Public Key Infrastruc-
ture) řešení a také vlastní certifikační au-
toritu (CA) ESCRYPT. Naše řešení také 
podporují infrastruktury správy a distri-
buce veřejných klíčů (PKI) třetích stran 
jako je například společnost SecureX-
perts, Incorporated (SXI).

zabezpečení klíčových zařízení 
(servery, klientské stanice 
a úložiště)
Data kamerových sledovacích systémů 
se pohybují v kategorii od citlivých 
až po přísně tajná. Ale i samotné sítě 
s důvěryhodnými zařízeními a bezpečným 
přenosem dat mohou padnout za oběť 
lidské chybě. Z tohoto důvodu Bosch 
nabízí rozšířené možnosti správy uživatelů 
za účelem nastavení individuálních 
přístupových práv uživatele a podporuje 
existující průmyslové standardy jako je 
Microsoft Active Directory. Podporujeme 
také řešení, která ověřují uživatele pomocí 

hardwarových tokenů. Pravidelné aktu-
alizace prostřednictvím bezpečnostních 
záplat a umožnění pouze DAA (Digest 
Access Authentication) autentizace dále 
zvyšují úroveň zabezpečení dat. Záz-
namová řešení Bosch také mohou obsa-
hovat unikátní vestavěný Trusted Platform 
Module (TPM). Tento modul, stejně jako 
vaše kamery, bezpečně ukládá všechny 
certifikáty a klíče potřebné pro autentizaci 
a šifrování. V případě neoprávněného 
přístupu, TPM zajistí, že klíč nebude 
zneužit.

zabezpečení infrastruktury
Ověření v rámci sítě je zajištěno použitím 
protokolu 802.1x. Bosch síťové kamery 
a datová úložiště podporují až 256 bi-
tové klíče pro šifrování (AES – Advanced 
Encryption Standard). Všechny kamery 
Bosch jsou již z výroby vybavené unikát-
ními Bosch certifikáty, které umožňují 
autentizaci a šifrování. V případě potřeby 
mohou být tyto certifikáty nahrazené 
specifickými zákaznickými certifikáty. 
Ve světě, kde je téměř vše propojené, je 
zabezpečení dat veřejným zájmem. To je 
důvodem proč kamerové dohledové sys-
témy Bosch splňují průmyslové standardy 
PKI pro správu digitálních šifrovacích 
certifikátů.

Protože video data jsou často vysoce 
kritická a citlivá, přistupuje Bosch k maxi-
malizaci bezpečnosti dat systematicky, 
a to současně s ohledem na fyzickou 
a kybernetickou bezpečnost. Náš sys-
témový přístup je klíčový pro dosažení 
nejvyšších standardů v komplexním 
zabezpečení dat. Naším cílem je ucho-
vat vaše video data v bezpečí.
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Bezpečnostní kamery okem 
kriminalistického experta
Moderní dohledové systémy dnes většinou plní více úkolů zároveň. Již pouhá 
instalace kamery působí jako prevence, důležitými funkcemi je dále možnost 
monitoringu v  reálném čase nebo automatické vyhodnocování událostí. 
Pro kriminalisty je ale nejdůležitější jedna věc – záznam použitelný pro odhalení 
pachatele a prokázání viny. 

Co se stane, když se videozáznam 
z bezpečnostní kamery dostane do 
ruky kriminalistům či soudním znalcům? 
Podněty v tomto článku vznikly na 
základě prezentace kpt. Ing. Mar-
tina Spurného na Partnerských dnech 
společnosti Axis Communications 
v roce 2016. Martin Spurný jako poli-
cista ve své praxi vyšetřoval mnoho 
závažných trestných činů a specializuje 
se právě na obrazové znalectví. 

Video jako důkaz
Když se kriminalista na místě 
vyšetřování setká s kamerovým sys-
témem, přirozeně se ihned zajímá 
o záznam. Zkušenosti totiž ukazují, že 
právě video z bezpečnostních kamer 
hraje čím dál větší roli při objasňování 
závažných trestných činů. Obrazové 

informace, které jsou v něm obsažené, 
jsou velmi důležité pro následné kroky 
ve vyšetřování, ať už přestupkového 
nebo trestního jednání. Kriminalisté 
se ale mnohdy setkávají se záznamy, 
které jsou téměř nepoužitelné. Častým 
problémem je nedostatečná velikost 
záběru, nízké rozlišení a snímková 
frekvence, špatná poloha kamery, nevy-

hovující světelné podmínky a nepřesná 
identifikace data a času. V tomto 
článku se podíváme na první tři z výše 
uvedených faktorů.

Velikost záběru 
Velikost záběru u kamerových systémů 
je definována trochu jiným způsobem 
než u klasického filmového videa. Při 
instalaci kamery je tedy třeba pro-
myslet, k jakému účelu má její záběr 
sloužit. Jde nám o pouhou detekci 

VelIKostI záběru KAmeroVého sYstému A Jeho použItí

Velikost záběru použití počet mm na 1 pixel  počet řádků na výšku osoby
Identifikace Detaily obrazu jsou dostatečné k tomu,  > 4 mm/pixel 480
 aby byla nade vší pochybnost možná identifikace jedince.

Rekognoskace umožňuje s vysokým stupněm jistoty určit,  > 8 mm/pixel 200
 zda je na obrazovce tatáž osoba, kterou jsme viděli předtím.

Zjištění umožňuje s dostatečnou jistotou určit,  > 40 mm/pixel 40
 zda je či není přítomna osoba.

Monitorování  umožňuje zjistit počet osob, směr a rychlost jejich pohybu > 80 mm/pixel 20
 v širokém prostoru za předpokladu, že je jejich přítomnost
 známá, tj. není je třeba vyhledávat.

Velikost záběru. Poznáte, kdo ukradl auto?

Identifikace Rekognoskace Zjištění Monitorování
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překročení perimetru, nebo je zde 
pravděpodobnost, že budeme z videa 
potřebovat získat přesnější informace? 
Velice často se kriminalisté setkávají se 
situací, kdy osoby ve sledovaném pro-
storu prostě nejsou dostatečně velké, 
aby byl záznam použitelný.

rozlišení
Obecné doporučení kriminalistů zní: 
do nových instalací navrhujte zásadně 
IP kamery. Průměrná síťová kamera 
s megapixelovým rozlišením totiž nabízí 
třikrát lepší rozlišení než analogová 
CCTV kamera. Vyšší rozlišení přináší 
logicky více detailů a následně lepší 
možnost identifikace osob a předmětů. 
Výhodou digitálních systémů je, 

že v podstatě nemají žádná ome-
zení maxi málního rozlišení obrazu. 
Maximální rozlišení je dáno pouze 
zvo lenou kamerou, záznamovým 
zařízením a propustností datové sítě, 
přičemž vývoj technologií v těchto 
oblastech je velmi rychlý a slibuje další 
růst výkonu.

snímková frekvence
Kriminalisté se stále setkávají se záz-
namy ze starších kamerových systémů, 
které jsou nepoužitelné z důvodu nízké 
snímkové frekvence. I zde je třeba 
zvážit, jakou scénu sledujeme a jak 
velké riziko nezákonného chování 
zde hrozí. Například pouhé sledování 
veřejného prostranství nebude klást ta-
kové nároky jako například identifikace 
SPZ rychle se pohybujících aut nebo 
kontrola počítání hotovosti. Stručně 
řečeno platí, že jestliže chceme za-
jistit záznam použitelný k identifikaci, 

neměla by snímková frekvence nikdy 
klesnout pod 8 fps, v případě pohy-
bujících se aut (identifikace SPZ) pak 
minimálně 15 fps.

použitelnost videa  
jako hlavní cíl
V tomto článku jsme se věnovali 
některým ze základních chyb při insta-
laci a nastavení kamerového systému. 
Mezi další časté problémy patří špatné 
umístění kamery, nevyhovující práce se 
světelnými podmínkami a chybné nas-
tavení data a času. Pokud se věnujete 
návrhům či instalaci ka merových 
systémů profesionálně, zkuste se 
předem zamyslet nad smyslem vaší 
práce. Jak použitelný bude záznam 
v případě reálného incidentu, až se 
dostane do rukou kriminalistů?

kpt. Ing. martin 
spurný,
na základě jehož 
prezentací vznikl tento 
článek, je odborníkem 

v oboru kriminalistika, odvětví forenzní 
zkoumání a analýza digitálního obrazu 
a videa působícím ve znaleckém ústavu 
Policie ČR na Odboru kriminalistické 
techniky a expertiz. Od července 2016 
působí též jako soukromý soudní znalec.

Průměrná síťová kamera 
s megapixelovým 
rozlišením nabízí 

třikrát lepší rozlišení 
než analogová CCTV 

kamera.

analogová PtZ kamera s rozlišením 320x240 
v Brně. Zapomeňte na Kriminálku Miami, 
identifikovat osobu se ani při největším přiblížení 
nepodaří.

Záběr z pokladny s rozlišením 720x576 
a snímkovou frekvencí 2fps (po exportu jen 1 fps). 
Pro zachycení počítání bankovek je jeden snímek 
za vteřinu málo.
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VVyhledání osob
Jedná se o logické využití dosud na-
bytých poznatků z video analýzy, která 
je obsažená v kamerách Avigilon. 
Operátor při vyhodnocování incidentu 
pomocí dvou kliknutí myši zadá soft-
waru příkaz, aby zobrazil označenou 
osobu na všech kamerách připojených 
do systému. Software prohledá záz-
nam před nebo po čase, ve kterém 
operátor označil osobu. V okamžiku 
jsou k dispozici náhledy z kamer, kde 

se v areálu osoba pohybovala. Ov-
ládání je intuitivní a pracuje rychle, jako 
funkce vyhledávání pomocí náhledů. 
Nyní se ovšem nejedná o hledání 
v rámci záznamu z jedné kamery, ale 
z celého systému. Tato technologie 
opět posouvá software Avigilon na 
zcela novou úroveň a dává konkurenci 
jasně najevo, jakým směrem se bude 
ubírat vývoj v nejbližších letech. 

sl série kamer
Po uvedení na trh nových špičkových ka-
mer H4A přichází odlehčená verze SL. 
Nejedná se pouze o „okleštěnou“ H4ku, 
ale přináší i nová zlepšení a usnadnění 
instalačních prací. Mnoho komponentů je 
společných pro obě řady, což napovídá 
vysoké kvalitě. Série SL nabízí technolo-
gie z H4A bez video analýzy.

Pochvalu si zaslouží vývojové cen-
trum Avigilonu za řešení dome kamer. 
Nyní je základem všech podob klasická 
 „domka“, která má vyjímatelnou elektroni-
ku. Zákazník dokoupí levný nástavec pro 
montáž do podhledu a kameru během 
pár sekund přeloží do potřebného šasí. 
Toto řešení nabízí vyšší variabilitu a nižší 
náklady na skladové zásoby. Případnou 
snadnou modifikaci při renovaci prostor, 
kde je kamerový systém nainstalován.

O vyspělosti řady SL svědčí 
i přítomnost USB portu pro připojení 
speciálního zařízení pro vzdálenou 
konfiguraci. Po instalaci nastavíte obraz 
bezdrátově z mobilního zařízení bez ak-
tivního síťového prvku. Spojení se naváže 
pomocí MAC adresy přímo mezi kamer-
ou a mobilním zařízením, pomocí speciál-
ního USB adaptéru. Tato technologie 
usnadňuje přenastavení pohledu kamery 
i prvotní nastavení dle přání zákazníka, 

bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwa-
ru, přímo z prohlížeče mobilního zařízení.

Fish eye kamera
V produktovém portfoliu společnosti 
Avigilon nechybí ani fish eye kamera. 
Vyrábí se hned ve dvou rozlišeních 6MPx 
a 12MPx. Nespornou výhodou, mimo 
kvalitního zpracování a věrnosti obrazu, 
je i noční 10 metrový IR přísvit. Noční 
režim a plynulost obrazu díky realtime 
záznamu nominuje tento produkt na 
ideální řešení pro vstupní haly, ale i menší 
nádvoří.

autOR INg. JIří KubrIcht cctV

avigilon novinky roku 2016
Horkou novinkou od společnosti Avigilon představenou na letošní výstavě IFSEC 
v Londýně je „Video content based search“. 

avigilon vyhledání označený osob v obraze

avigilon vyhledání označené osoby v obraze

avigilon SL série 
instalace dome 
kamer

avigilon fish eye kamera noční záběr
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Za tmy všechny barvy vypadají šedě. Nejvyšší zabezpečení ale vyžaduje, abyste přesně pochopili
veškeré detaily za každé situace. Spojením revoluční technologie a integrovaných chytrých
funkcí pomáháme městským institucím, bezpečnostním oddělením podniků i zábavnímu
průmyslu realizovat potřebná monitorovací řešení. Přestože za tmy všechny barvy vypadají šedě,
kamery Darkfighter Lite od Hikvision dokážou zobrazit skutečné barvy.

• 1/1,8” obrazový snímač Darkfighter
• Rozlišení Full HD (1920 x 1080 při 30 fps)
• Automatická clona

• Velmi špatné světelné podmínky
• Široký dynamický rozsah (120 dB)
• 2x inteligentní analýza chování

DARKFIGHTER LITE
PROČ SE SPOKOJIT
S ČERNOBÍLÝM OBRAZEM
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Hikvision se nespokojí 
pouze s černobílým obrazem
Za tmy všechny barvy vypadají šedě. Nejvyšší zabezpečení ale vyžaduje, abyste 
přesně pochopili veškeré detaily za každé situace. Městský kamerový systém 
např. odhalí sprejera, nikoliv však pouhou siluetu, ale se všemi barevnými detaily, 
stejně jako má jeho dílo. Přestože za tmy všechny barvy vypadají šedě, kamery 
Darkfighter Lite od Hikvision dokážou zobrazit skutečné barvy.

Inovativní produkty Darkfighter Lite, 
jež jsou součástí bezpečnostního 
a dopravního řešení města, poskytují 
barevný a detailní obraz. Spojením 
revoluční technologie a integrovaných 
chytrých funkcí pomáháme městským 
institucím, bezpečnostním oddělením 
podniků i zábavnímu průmyslu realizovat 
potřebná monitorovací řešení.

Společnost Hikvision, jež má největší 
oddělení výzkumu a vývoje v oboru, cítí 
odpovědnost zabývat se problémy, se 
kterými se její partneři ve své každodenní 
práci potýkají. Jeden z největších 
problémů odvětví kamerového dohledu 
je zobrazení barev nočními kamera-
mi. Naše oddělení výzkumu a vývoje 
přišlo s inovativním řešením s cílem zo-
brazit barevný obraz i ve zhoršených 
světelných podmínkách. 

Kamery s naší integrovanou patentova-
nou technologií EXIR poskytují revoluční 
obdélníkové záběry s rovnoměrným IR 
osvětlením, čímž jsou eliminovány tradiční 
problémy s LED objektivem, jako jsou 
přeexponování ve středu obrazu a tmavé 
oblasti v rozích. Díky silnějšími LED světlu 
má kamera Darkfighter Lite nižší spotřebu 
energie, nižší tepelný výdej a delší 
životnost.

Také jsme přepracovali dome ka-
meru a vyvinuli nový kryt, aby nedo-
cházelo ke zkreslení obrazu. To může 
být způsobeno odrážením (IR) světla 
v důsledku špatných povětrnostních pod-
mínek jako je např. déšť. Naše dome 
kamera eliminuje tyto jevy a její obraz je 
čistý za všech podmínek.

Kamery Darkfighter Lite jsou prvními 
monitorovacími kamerami, které jsou 

touto inovací vybaveny. Díky revolučnímu 
plnému barevnému obrazu, naší paten-
tované technologii EXIR a novému krytu 
je tato kamera vhodná pro vnitřní i ven-
kovní použití za zhoršených světelných 
podmínek. Jako největší světový dodava-
tel produktů a řešení kamerového dohle-
du se zaměřujeme na inovace, udržitelný 
rozvoj a kvalitu a staráme se o vaši 
bezpečnost. 
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mMezinárodní výstava, která se koná 
tradičně každé dva roky, proběhla ve 
všech pavilónech obřího výstaviště ve 
dnech 27.–30. 9. 2016. Výstava potvr-
dila svoji vedoucí pozici v rámci konti-
nentální Evropy, neboť se zde v průběhu 
4 dnů prezentovalo 1040 firem ze 
45 zemí, které zde definovaly nové 
standardy pro civilní bezpečnost. Vele-
trh navštívilo přes 40 000 odborníků ze 
119 zemí, což je opravdu úctyhodné 
číslo. 

Byli jsem velice příjemně překvapeni, 
když jsme se průběžně setkávali 
s českými kolegy z bezpečnostního sek-
toru, kteří zde hledali nové technologie, 
kontakty a novinky v našem oboru. Jak 
řekl na tiskové konferenci k výstavě ge-
nerální ředitel Messe Essen pan Oliver 
P. Kuhrt, byl pro něj velikým překvapením 
a potěšením nárůst digitálních služeb 
v oblasti kamerových systémů, ochra-
ny majetku společností, či v přenosu 
chráněných dat. Bezpečnost všeobecně 
se stává inteligentnější a spolu s techno-
logiemi je stále více propojena s dalšími 
digitálními systémy. 

Jako první jsme při vstupu do haly 1 
navštívili stánek německé asociace BHE 
(Spolkový svaz pro bezpečnostní tech-
niku), kde jsme měli možnost seznámit 
se s tím, co jsou dnešní chytré bu-
dovy schopny řídit a ovládat. Ukázka 
proběhla na modelu, na kterém byly 
zaimplementovány inteligentní technolo-
gie pro zabezpečení a řízení budovy. 
Objekt byl rozdělen do oblastí zahrnující 

kancelářské budovy a soukromé pokoje, 
bylo možné vidět produkty a řešení, které 
ukazovaly, jak inteligentní domy přijímají 
např. zvané hosty a jak reagují v případě 
vloupání nebo požáru. BHE sdružuje 
firmy, dodržující německé a mezinárodní 
standarty v oblasti bezpečnosti.

Při průchodu výstavištěm jsme 
se zaměřili na známé firmy v oboru 
bezpečnostních technologii. První 
stánek, který jsme navštívili, byl stánek 

čínské společnosti HIKVISION, světové 
jedničky v oblasti CCTV. Věnoval se nám 
pan Allen Xue a manažer prodeje pro Ev-
ropu, pan Veli Kirim nám podal k výstavě 
stručné zhodnocení, jak je výstava 
 ESSEN SECURITY pro firmu Hikvision 
opět velkým úspěchem. Celkový počet 
návštěvníků na jejich stánku byl opět 
extrémně vysoký.

Zákazníci se zajímají hlavně o posled-
ní novinky, které zde společnost prezen-

V německém Essenu jsme koncem září navštívili jednu z největších výstav, ESSEN 
SECURITY 2016, která se zabývá protipožárními a bezpečnostními technologiemi. 

Vstup do hlavní haly č. 1
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Část stánku firmy Hikvision 
a ukázka sortimentu Pyronix 

(PZtS), který je novinkou 
v portfoliu Hikvision

Stánek firmy 
apollo Fire 

Detectors Ltd. 

Světová novinka na stánku firmy HERtEK – 
detekční i hasicí systém ExxFire pro malé aplikace 
v It



26

esseN securItY 2016

tuje. Představitelé Hikvision s potěšením 
přivítali svoje dlouholeté partnery 
z České republiky a už se těší na Security 
Essen 2018. Doufají, že se jejich stánek 
za dva roky ještě rozšíří a tuto výstavu 
považují za přední výstavu v tomto 
odvětví v rámci Evropy.

Stejné reakce jsme zaznamenali 
i u dalších vystavovatelů, které jsme 
navštívili, ať to byla například firma 
HERTEK z Holandska, přední holandský 
dodavatel v oblasti protipožárních 
systémů, který představil svojí novinku – 
automatický hasicí systém.

V neposlední řadě jsme nahlédli do 
stánku firmy Apollo Fire Detectors Ltd. 
z Velké Británie, kde se nám věnoval 
pan Dale Boucher. Společnost  Apollo 
je největším evropským a druhým 
největším světovým výrobcem profe-
sionálních požárních hlásičů. Jejich 
výstava byla zaměřena na novou řadu 
nejmodernějších požárních hlásičů Sote-
ria, která dokáže s velkou přesností elimi-
novat falešné poplachy.

Firma Wagner Group GmbH 
z Německa, na jejichž expozici byl 
osobně i zakladatel firmy, pan  Wagner, 

dodává již dlouhá léta požárně-
prevenční systém, nesoucí typický název 
OxyReduct. Zde byla středem pozor-
nosti předváděcí kabina společnosti 
 WAGNER, kde již při snížení hladiny 
kyslíku na 15% není možné zapálit 
zapalovačem ani cigaretu. Tímto 
způsobem bylo demonstrováno, že 
nemůže dojít k zahoření, tedy ani ke vzni-
ku požáru.

Navštívili jsme i další stánky, 
namátkově to byl výrobce HDD, ame-
rická firma Western Digital, dále pol-
ský výrobce SATEL, který je  jedním 
z největších evropských výrobců 
zabezpečovací techniky a své výrobky 
exportuje do více než 60 států celého 
světa. Na stánku italské firmy Sicurit nás 
zaujal nový perimetrický systém, který se 
dá aplikovat jak na ploty, tak i na bet-
onové stěny.

Na stánku německé firmy NSC Si-
cherheitstechnik GmbH nás pan Andreas 
Diekmann seznámil s novým systémem 
evakuačního rozhlasu a dalšími no-
vinkami, např. novou řadou požárních 
detektorů APOLLO a HOCHIKI, které 
jsou kompatibilní s ústřednami NSC.

Zkušební kabina firmy WaGNER

Expozice firmy NSC – ústředna F1 a různé typy 
hlásičů, které lze k ní připojit, napravo je nový 
evakuační rozhlas

Stánek firmy Sicurit

Firma 
MONaCOR, 

známý výrobce 
ozvučovacích 

systémů nabízí 
i systémy CCtV
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V rámci celého veletrhu byla k vidění 
opět expanze čínských firem, ovšem 
nikoliv v takovém rozsahu, který jsme 
očekávali. Dá se říci, že v současné 
době se světový trh bezpečnostních 
technologii stabilizoval a neočekávají se 
žádné převratné novinky. 

To je asi vše, ze zajímavostí z letošního 
Mezinárodního veletrhu Essen Security 
a budeme se těšit na novinky, které se 
nám představí v roce 2018. 

turnikety GuNNEBO jsou nám velice známé 
z instalací na úřadech a v objektech po celé 
České republice

Stánek kanadské firmy 
aVIGILON se špičkovými 30Mpx 
kamerami a výměnnými objektivy

Stánek americké firmy 
FLIR, lídra v oblasti 
termovizních CCtV 

kamer

Známé firmy PELCO a aXIS není třeba 
představovat, mají své stálé místo na trhu 

profesionálních systémů CCtV

Zájem byl i o speciální 
systémy skenování 
podvozků vozidel

Stánek firmy Dahua, v současné době další čínský 
dravec na světovém trhu CCtV 
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VVe čtvrtek 3. listopadu se v Praze 
uskutečnila mezinárodní konferen ce 
na téma ochrany měkkých cílů 
i bezpečnostních priorit v České re-
publice. Přes dvě stě účastníků kon-
ference, pořádané mezinárodním 
sdružením bezpečnostních profesionálů 
ASIS INTERNATIONAL Czech 
 Republic, zaplnilo do posledního místa 
konferenční sál Autoklubu ČR v pražské 
Opletalově ulici, kde byl představen nový 
místopředseda sdružení – Vadim Petrov.

V průběhu konference vystoupili 
se svými příspěvky zástupci Národní 
centrály organizovaného zločinu, Po-
licejní akademie nebo Generálního 
ředitelství HZS, kteří mimo jiné zmínili 
i nově  schválenou metodiku k ochraně 
měkkých cílů. Přestože bezpečnostní 
složky jsou na zvládnutí podobných 
útoků cvičeny a mají podrobné plány, 
jak při různých nepředvídatelných 
typech útoků postupovat, snaží se 
o předání svých zkušeností s ochranou 
měkkých cílů i na soukromé provozo-
vatele a majitele těchto objektů. 

Součástí konference bylo představení 
technologických novinek k zajištění vyšší 
ochrany, ať už se jedná o zabezpečení 
přístupů do budov i jejich celkovou 
bezpečnost, kterou představili zástupci 

nejvýznamnějších firem v oboru, jako 
například společnost ASSA ABLOY 
Czech & Slovakia s. r. o., Siemens ČR, 
Dorma Kaba nebo R.M.S. Software Ltd.

Ludvík Cimburek, externí poradce 
NGŠ AČR zmínil důležitou roli aktivních 
záloh české armády, které je v době 
míru možné povolat pro posílení Policie 
ČR. Dakar Eilat, zástupce ICT Herzlya 
a izraelský bezpečnostní expert mimo 
jiné porovnal počet teroristických útoků 
a počet obětí za dva roky v Evropě 

a v Izraeli. Zatímco na evropském konti-
nentu došlo ke 34 útokům, kterým padlo 
za oběť 422 osob, ve stejném období 
bylo pouze v Izraeli registrováno 9020 
útoků, nicméně počet obětí je výrazně 
nižší, pouhých 39 osob. Z toho je zřejmé, 
že se s tímto typem terorismu dá účinně 
bojovat, jak to dokázaly izraelské 
bezpečnostní orgány.

Měkkých cílů je velké množství, 
nicméně pouze minimum například ob-
chodních center bude zařazeno mezi 
ty, na jejichž přímé ochraně se bude 
podílet stát a tyto objekty si budou 
muset zajistit bezpečnost vlastními si-
lami. Zde je zřejmá úloha soukromých 
bezpečnostních agentur, které by 
měly být schopné zajistit odpovídající 
bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků.

Dalším tématem konference byl vládní 
návrh zákona o bezpečnostní činnosti, 
který je aktuálně v legislativním procesu. 
Mgr. Marek Ulman, advokát a odborný 
konzultant sekce pro legislativu ASIS 
CZ, panel zahájil představením základní 
koncepce a obsahu návrhu zákona a in-
formoval o dosavadním průběhu jednání 
poslanců ve Výboru pro bezpečnost 
a Výboru pro obranu, kde nad předlohou 
stále probíhá názorová diskuze a někteří 
poslanci navrhují zákon z důvodu 

Zajištění bezpečnosti měkkých 
cílů je povinností především jejich 

majitelů a provozovatelů 
Jak zajišťují bezpečnost měkkých cílů soukromé firmy? Jakou roli hraje stát při 

ochraně míst s vysokou koncentrací osob? Jaké jsou aktuální bezpečnostní 
hrozby? Na tyto a další otázky odpovídali bezpečnostní experti ze státní správy 
i soukromého sektoru na již 12. ročníku Mezinárodní konference bezpečnostního 

managementu KBM 2016. 

„Všichni vidíme, co se děje v západní 
Evropě, riziko teroristických útoků 
zaměřených právě proti tzv. měkkým 
cílům, tedy místům s vysokou koncentrací 
lidí, je velmi vysoké. Pro teroristy mají tato 
místa jako obchodní a zábavní centra, 
restaurace, dopravní uzly, nemocnice 
nebo školy přímo symbolickou hodnotu. 
Útokem lze totiž docílit velkého počtu obětí 
za současného šíření strachu a paniky. 
Navíc měkké cíle nejsou trvale chráněny 
a jsou snadno dostupné a my se snažíme 
v rámci podobných konferencí a kulatých 
stolů diskutovat s provozovateli a majiteli 
o vhodných řešeních k maximálnímu 
zabezpečení těchto prostor. Právě to je 
účelem i této mezinárodní konference,“ 
uvedl Předseda aSIS CZ Jaromír Průša.
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jeho koncepčních nedostatků znovu 
přepracovat Ministerstvem vnitra. 

Přítomný poslanec a člen obou výborů 
Ing. Bohuslav Chalupa (ANO2011) 
ve svém příspěvku zdůraznil význam 
soukromých bezpečnostních služeb pro 
bezpečnostní koncepci státu, podpořil 
nutnost zvýšení odborné kvality služeb 
a vyjádřil své zklamání nad výslednou 
podobou návrhu zákona s ohledem na 
délku jeho přípravy více než 10 let. 

Diskuzi doplnil PhDr. Michal 
Bavšenkov za HK ČR, jež právě 
z důvodu nenaplnění požadovaných 
ambicí přijetí návrhu zákona v současné 
podobě odmítá, a JUDr. Jiří Kameník 
z USBS ČR, který naopak zákonu i přes 
jeho některé dílčí nedostatky vyjádřil 
podporu. 

Blok uzavřela netradiční výzva mo-
derátora panelu Vadima Petrova k hla-
sování auditoria o předloze zákona, na 
základě kterého by návrh zákona v ta-
kovéto podobě přítomnými zástupci od-
borné veřejnosti přijat nebyl. 

Jedním z dalších důležitých témat byla 
kybernetické bezpečnost. Málokdo 
si uvědomuje, jak je moderní digitální 
ekonomika vysoce zranitelná vůči kyber-
netickým útokům, které jsou neviditelné, 
neznámé a neočekávané, a mohou vést 
k fatálnímu dopadu na civilizovanou 
společnost. Kybernetická válka je vedena 
profesionály a kybernetický prostor je 
vojenskou zbraní a zároveň místem, kde 
se tato válka odehrává. Experti nastínili 
možná řešení v boji s kybernetickými úto-
ky i s útoky hackerů.

„Organizovaný teroristický útok není 
jediné možné riziko, jsme svědky útoků 
„osamělých vlků“, aktivních střelců i útoků 
duševně nemocných osob. Po útocích ve 
Francii a Belgii se pozornost zaměřila 
do této oblasti, protože ze zveřejněných 
informací vyplývá, že původním terčem 
útoků měla být právě obchodní centra. Na 
základě našich zkušeností s bezpečností 
přes 150 obchodních center napříč 
Evropou je naší prioritou nejen zavádění 
nových bezpečnostních technologií, ale 
i prosazování změn v procesech v oblasti 
zajištění bezpečnosti. S našimi klienty 
jsme neustále v kontaktu, provádíme 
kontroly dodržování nastavených procesů 
i kontroly technického stavu objektů, školíme 
zaměstnance obchodních center a aktivně 
je zapojujeme do bezpečnostních procesů,“ 
uvedl generální ředitel společnosti M2C – 
Mark 2 Corporation Czech Matěj Bárta.
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III. Ročník mezinárodní konference 
s názvem „Bezpečnostní a krizový 
management v reálném prostředí“

Konferenci uspořádala u příležitosti oslavy vzniku samostatného 
Československého státu Společnost EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY 

AND CRISIS MANAGEMENT.

Ve Slovenském domě v Praze se 
již třetím rokem konal III. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: 
„BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANA-
GEMENT V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ“. 
Tu společnost EUROPEAN INSTITUTE 
OF SECURITY AND CRISIS MANA-
GEMENT zorganizovala u příležitosti 
oslavy vzniku samostatného 
Československého státu. Následný 
slavnostní program, který pokračoval 
v Lánech simultánní šachovou partií 
a večerní společenskou akcí ve Sloven-
ském domě organizovala partnerská 
společnost společnosti European Insti-
tute ČSR – CZECHOSLOVAK REAL.

Záštitu nad konferencí převzal prezi-
dent ČR Miloš Zeman, velvyslanec SR 
v ČR Peter Weiss, MŠMT, radní Hl. m. 
Prahy p. Bc. Libor Hadrava a ÚSŽZ.

Cílem konference bylo setkání 
odborníků, akademické a odborné 
veřejnosti s mezinárodní účastí. Té-
mata konference se zabývala širokým 
spektrem témat z oblastí současného 
bezpečnostního a krizového mana-
gementu, terorismu, korupce, IT 
bezpečnosti a dalších.

Konference probíhala od ranních 
hodin za účasti mnoha významných 
hostů z oblasti bezpečnostních studií. 
Ti měli možnost vystoupit se svými 
prezentacemi a přednáškami týkající 

se bezpečnostního a krizového mana-
gementu. S tématem „Jak identifikovat 
teroristu“ vystoupil na konferenci izrael-
ský bezpečnostní expert, bývalý člen 
Speciálních jednotek Izraelské armády 
a jednatel MASADA Security Solutions 
pan David Bohbot. S dalším aktuálním 
tématem „Security and communication 
– The rol of the Mass Media“ vystoupil 
prezident klubu Novináři bez hranic, 
bývalý profesor Harvardské univerzity 
a propagátor Jižní Ameriky,  Argentinec 
Juan Braun. 

Na konferenci nechyběli ani vážení 
hosté z akademického půdy. Tématem 
„Ochrana bezpečnostních objektů stá-
tu“ obohatil konferenci svojí prezentací 
p. prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., ve-
doucí pracoviště Výzkumu bezpečnosti 
na Fakultě bezpečnostního inženýrství 
Žilinské univerzity v Žilině. Konfe-
rence se zúčastnil i vedoucí katedry 
Bezpečnostního managementu Žilinské 
univerzity v Žilině p. doc. Ing. Andrej 
Veľas, PhD. Mezi dalšími významný-
mi hosty nechyběl vedoucí oddělení 
a přípravy a řízení jednotek Záchran-
ného útvaru HZS, p. plk. Mgr. Lukáš 
Kmec, MBA a bývalý příslušník Policie 
České republiky plk.v.v. JUDr. RNDr. 
Vlastislav Man, MBA. 

Součástí konference byla i možnost 
přispět se svými příspěvky do sborníku. 

Ten společnost EUI vydala zaregis-
trovaný pod ISBN a předala všem 
přednášejícím hostům. 

V průběhu celé konference se kona-
la ve Slovenském domě již sedmým 
rokem sbírka pro projekt České televize 
a nadace NROS - Pomozte dětem.

Po konferenci následoval slavnostní 
program oslavy 28. října, který orga-
nizovala partnerská společnost ČSR – 
CZECHOSLOVAK REAL. 

Oslava byla zahájena v 15 hod. 
uctěním památky prvního preziden-
ta ČSR T. G. Masaryka položením 
věnců na jeho hrob v Lánech, a v tom 
samém čase i pietou u sochy Gen. 
M. R. Štefánika na Petříně. Slavnostní 
program následně pokračoval si-
multánní šachovou partií v Muzeu 
TGM v Lánech, kde se řada VIP hostů 
z oblasti businessu, politiky, sportu 
a kultury utkala s velmistrem Davidem 
Navarou, českou jedničkou, a velmis-
trem Sergejem Movsesianem, mistrem 
světa v šachu s výsledkem 14 výher pro 
velmistry a 1 remíza. Slavnostní pro-
gram následně pokračoval ve Sloven-
ském domě v Praze společenskou 
akcí za účasti významných hostů. 
Nechyběly proslovy zástupců Muzea 
TGM, společnosti M. R. Štefánika 
a MUDr. Jana Šuljana, zástupce 
předsedy obce Báčský Petrovec v Srb-

KrIzoVý mANAgemeNt
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sku p. Srđana Simiće. Po té prostory 
Slovenského domu rozezněl harfový 
koncert klasické hudby dua PRAH-A-
HARF, které zahrálo skladby českých 
skladatelů s nádherným závěrem 
úryvku ze Smetanovy Mé Vlasti – 
 Vltava. Folklor a lidové tradice vnesla 
do programu oslavy 1. vicemiss Miss 
Folklor 2016 Zuzana Poláčková svým 
krátkým tanečním vystoupením a na ni 
navázal nevidomý italský hudebník Ro-
berto Lombíno, který hostům zpříjemnil 
večer několika hudebními vstupy a za-
hrál krásné české, slovenské, moravské, 
rusínské, ruské i srbské lidové písničky 
na tahací harmoniku. Večerní pro-

gram byl zakončen rautem a hudební 
produkcí evergreenů československé 
provenience.

V rámci PR kampaně pro rok 2016 
proběhlo i vylosování ze všech klientů 
společností. Výherkyní za spol. 
CZECHOSLOVAK REAL se stala sl. 
Dominika Kašparová a za spol. EU-
ROPEAN INSTITUTE p. Ing. Milan 
Kladníček – ředitel MP Zlín, kteří 
osobně převzali z rukou jednatele Ing. 
Vladislava Stanka, MBA poukazy na 
romantický pobyt na Státním zámku 
 Sychrov.

www.european-institute.cz

KrIzoVý mANAgemeNt
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umělá inteligence je naše naděje 
S nedávno ustanoveným místopředsedou Mezinárodní asociace bezpečnostního 

managementu – ASIS CZ Vadimem Petrovem jsme se sešli, abychom se ohlédli 
za 12. ročníkem Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 

2016, která se uskutečnila 3. listopadu v Praze. Konference se zúčastnilo přes dvě 
stě profesionálů z oblasti bezpečnostního managementu, kteří zaplnili konferenční 
sál Autoklubu ČR. Naše schůzka se konala 23. listopadu, den poté, kdy vypadly 

služby společnosti Google. Rozhovor se tak přirozeně stočil tímto směrem. 
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VVčera večer se na dvě hodiny 
odmlčel vyhledávač google 
a následně jeho služby jako je 
Youtube, gmail nebo google 
docs/drive, Apps a další. co to 
pro vás znamenalo?

V ten moment nic, protože jsem na in-
ternetu nebyl, ale ještě dnes ráno jsem měl 
pocit, že nic nefunguje tak, jak by mělo. 
A docela mi to rozhodilo program. 

přestaly fungovat i weby, které 
využívají google Fonts, nebo 
z googlu serverů načítají některé 
javascriptové knihovny. Výpadek 
vyvolal lavinu stížností uživatelů, 
kteří se obraceli na operátory, 
když se nemohli připojit na 
internet. Krátkodobě se vyšvihl 
na přední místo seznam, který 
google nahradil. 

Snad to nebyla žádná závažnější věc, 
Google vydal prohlášení, že příčinou vý-
padku byla údržba systémů. Hned se ale 
přihlásily hackerské skupiny, které tvrdí, že 
na Google zaútočily a výpadek byl výsled-
kem jejich práce. Pokud by tomu tak bylo, 
byl by to průšvih. Snad opravdu ne. Jen 
nám ten včerejšek ukázal, jak velký chaos 
a bezradnost by podobný útok vyvolal. 

téma ohrožení v kyber prostoru, 
hackerské útoky a vůbec 
zranitelnost digitální ekonomiky 
bylo jedno z hlavních témat vaší 
konference. 

Na letošní KBM byla, kromě jiných, 
tři velká témata. Ohrožení měkkých cílů, 
zákon o bezpečnostní činnosti a kyber-
netická bezpečnost. Proti útoku na měkké 
cíle i počítače a sítě je nejlepší obranou pre-
vence. Kybernetický útok bude stále větší 
hrozbou. Vyspělé technologie jsou dobrá 
věc. Podporují obchod, pokrok a možná 
i kvalitu života lidí, i když to je spíš otázka 
názoru. Na druhou stranu otevřenost a svo-
bodné prostředí umožňuje růst zločinu. 
Přenos obrovského množství dat otevírá 
nové trhy i možnosti podnikání, ale také 
úměrně tomu zvyšuje hrozby kyberútoků. 

Problémem je stárnoucí a neaktualizovaná 
infrastruktura, roztříštěnost bezpečnostních 
řešení a různá kvalita hardwaru a softwaru 
od mnoha poskytovatelů. Z příspěvků, které 
na konferenci zazněly, pak byla patrná 
i velká rizika spočívající v nedostatečném 
povědomí zaměstnanců o těchto hrozbách. 
Kyber útoky se snaží ukrást data, profitovat 
na uživatelských účtech anebo je zneužít 
jako prostředky dalších útoků. Útočník 
je vždy o krok dopředu, a pokud je útok 
součástí organizovaného zločinu, může být 
nesmírně účinný a na velmi sofistikované 
technologické i odborné úrovni.

počítače mění i dosavadní 
klasická odvětví. Vznikají nová 
a tradiční zanikají.

Klasická odvětví v posledních desetiletích 
v důsledku technologického pokroku, au-
tomatizace a zvyšování procesní efektivity 
doprovázejí sociální a kvalifikační problémy 
spojené se změnou pracovního trhu. A jak 
vývoj pokračuje, zmenšuje se poptávka po 
tradičních povoláních a otevírají se nůžky 
mezi reálným a virtuálním světem, dosa-
vadním fungováním pracovního trhu a pra-
covními příležitostmi, nároky na vzdělání 
a školským systémem, narušuje se chod míst-
ní ekonomiky a dodavatelských vztahů a to 
všechno otevírá prostor pro vznik nových 
rizik a hrozeb. Fakt, že na jedné straně bu-
dou ti, kteří se ve virtuálním světě vyznají 
a na straně druhé ti, kteří mu nerozumějí, 
bude čím dál tím víc vytvářet sociálně eko-
nomické napětí. Ti, kteří nemají dostatečné 
znalosti a dovednosti budou ve volné 
soutěži na pracovním trhu hendikepováni 
a přestanou být konkurence schopní. Z hle-
diska bezpečnosti internet přináší dynami-
ku, rychlost a růst, ale zároveň vytváří naši 
závislost na technologii a sítích do té míry, 
že útoky nebo selhání v několika klíčových 
oblastech mohou mít zničující účinky. Orga-
nizace se dnes snaží prodloužit životnost 
technologií, což znamená udržovat systémy, 
které se nedají efektivně zabezpečit, nebo 
by to bylo příliš drahé. Jsou zranitelnější 
a už jen jejich samotná údržba odčerpává 
zdroje, které pak chybí při realizaci efek-

tivních bezpečnostních opatření. Firmy jsou 
důvěřivé a příliš spokojené samy se sebou 
a nevěnují dostatečnou pozornost hrozbám 
překračující mezi národní hranice. Dominant-
ní postavení globálních firem a nedostatek 
obchodní soutěže činí systémy náchylné 
k různým narušením. Globální konsolidace 
ohrožuje základní fungování systémů, což 
nám právě předvedla jedna z výsostně 
globálních firem – Google. Neplatí to ale 
jen pro Google, platí to obecně. Samo 
o sobě je to velkou výzvou pro vytváření ob-
raných opatření. Firmy by měly tato rizika vzít 
v potaz a diverzifikovat dodavatele svých 
klíčových služeb. 

organizovaný zločin v má 
v kyber prostoru takřka 
neomezené možnosti - rozpočty, 
vzdělání a vyspělé technické 
vybavení, se kterým se naprostá 
většina jejich cílů nemůže 
poměřovat. Je vůbec možné se 
efektivně bránit?

Útočníci umí odhalit uživatelské slabiny 
velmi efektivně a pro experty na kyber-
netickou bezpečnost je důležité identifiko-
vat hrozby předem a záměr útočníka odha-
lit dřív, než útok provede. Velká očekávání 
jsou spojena s tzv. umělou inteligencí, 
která dokáže sama situaci analyzovat, roz-
poznat zákonitosti a nasadit protiopatření 
dřív, než by to byl schopen udělat člověk. 
Do automatizace systémů, které se samy 
učí a rozeznají hrozby dříve, než se z nich 
stanou útoky, odborníci vkládají velké 
naděje. To je jeden ze způsobů, jak se 
efektivně bránit. 

Jak moc silné téma bude 
kybernetická bezpečnost pro 
AsIs cz v příštím roce? 

Když se podíváme na rok příští, nebu-
dou se naše priority lišit od letošního roku 
– i nadále bude prioritou téma zajištění 
bezpečnosti měkkých cílů, podmínky, ve 
které naše odvětví působí – tedy optimální 
podoba zákona o bezpečnostní činnosti 
a jedním z dominantních témat bude i ky-
bernetická bezpečnost.



34

Newsletter

aktuality aGa

příspěvek z Fondu obětem násilí
AGA pamatuje i na pomoc obětem násilí 
a máme k tomu zřízen Fond pomoci. 
Z tohoto fondu byla předána částka 
30,000,- Kč pro oba syny tragicky 
a násilnou smrtí zesnulé pracovnice 
České pošty. Odměnu převzal z rukou 
Ing. V. Nepraše starší z bratrů.

Nový systém komunikace 
s členskou základnou
Vznikla pracovní skupina, která připravila 
nový systém informování členů o činnosti 
AGA, akcích a výhodách. Pracuje se 
na záměru implementace moderních 
způsobů šíření informací, za využití forem 
jako jsou například newslettery, direct 
maily a také nástroje pro sběr informací 
o zpětné vazbě. Nový informační sys-
tém by měl být implementován v prvním 
čtvrtletí 2017.

metodika pro výběrová řízení 
přijata mmr
Námi navržená a zpracovaná Metodika 
pro výběrová řízení na bezpečnostní 
technologie byla na Ministerstvu pro 

místní rozvoj přijata a nyní čekáme na 
finální stanovisko a závěrečné připomínky 
z ministerstva. Ze členů Hospodářské ko-
mory ČR se nám, jako jediným podařilo 
prosadit vlastní návrh metodiky.

AgA jednala s náměstkem mŠmt
Ing. Nepraš, Ing. Mlejnek a V. Fáberová 
se zúčastnili jednání s náměstkem člena 
vlády Mgr. Jaroslavem Fidrmucem 
na půdě MŠMT. Projednávána byla 
případná spolupráce AGA při řešení 
bezpečnostních strategických úkolů minis-
terstva, ale také pomoc AGA s implemen-
tací požadavků normy ČSN 73 4400 – 
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 
při plánování, realizaci a užívání škol 
a školských zařízení.

autOR VeroNIKA FáberoVá

z jednání prezidia AgA
Bylo odsouhlaseno rozšíření notifikace 
firem o další oblast – Přístupové systémy. 
Na jednání byl přizván Dr. V. Růžička, 
který seznámil prezidium s konkrétními 
 údaji k výběrovému řízení na zabezpečení 
objektů České pošty, st. p. Výběrového 
řízení se zúčastnilo 6 firem, pouze 1 firma 

splnila všechna zadaná kritéria (ALKOM 
Security). Státní podnik poté zakázku 
zrušil. Nicméně po zrušení zadal za-
kázku své dceřiné společnosti s r. o., která 
nesplňovala žádné z kvalifikačních kritérií. 
Prezidium bude znovu psát oficiální dopis 
na státní instituce.
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provozní kniha poplachových, 
zabezpečovacích a tísňových 
systémů pzts (EZS – modrá)
 182 Kč

provozní kniha kamerových 
systémů Vss (CCtV – zelená)
 182 Kč

provozní kniha elektrické 
požární signalizace (EPS – 
červená) 411 Kč

Informační samolepky 
s vnitřním, nebo vnějším 
lepením, určené správcům 
kamerových systémů 18 Kč

ceny jsou včetně dph, pro členy 
asociace sleva 30 %,  
provozní kniha eps sleva 40 %.

Informace a objednací systém 
naleznete na webu aGa:

www.gremiumalarm.cz

Objednávky vyřizuje sekretariát aGa:
asociace technických bezpečnostních 
služeb Grémium alarm z. s.
FLORENtINuM (recepce a) 
Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1
telefon: (+420) 266 721 540; 
G(+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz

Notifikace firem aGa
Obor zabezpečení doznává v poslední 
době velmi dynamického rozvoje a na 
trh se dostávají ve stále se zkracujících 
cyklech nové a nové technologie. 
Současně na trhu působí velké množství 
firem, které tyto nové technologie instalují 
u zákazníků. 

Protože konkurence těchto firem je na 
trhu veliká, snaží se firmy minimalizovat 
náklady, důsledkem 
čehož je často 
nedostatečné zvlád-
nutí nových tech-
nologií, nedostatečná 
struktura od-
borného personálu 
a nedostatečné tech-
nologické vybavení 
některých firem. Řada 
zákazníků si pak 
stěžuje na nekvalitně provedené zakáz-
ky, které jsou z velké části produktem uve-
dených nedostatků.

To je důvodem, proč je AGA oslo-
vována různými institucemi, investory, 
případně i občany s požadavkem na 
doporučení spolehlivé členské firmy, 
která by byla zárukou kvalitní dodávky 
poplachových systémů, kamerových 
systémů, ale i dalších bezpečnostních 
technologií.

Na tyto požadavky se AGA roz-
hodla reagovat a ve snaze pomoci 
jak zvýšení úrovně kvality oboru, tak 

i členským firmám, se rozhodla vytvořit 
seznam firem AGA – členů AGA, které 
budou doporučovány investorům, 
zadavatelům výběrových řízení, 
veřejných zakázek a ostatním zájemcům 
o kvalitní zabezpečení. Na tento sez-
nam budou zařazeny členské firmy 
s prokazatelně kvalitní a profesionální 
dodávkou bezpečnostních technologií 

a tento seznam bude 
veřejně publikován 
a předáván potenciál-
ním investorům.

Podmínkou pro 
zařazení na sez-
nam ověřených firem 
je úspěšné absol-
vování notifikačního 
procesu, kdy AGA, 
jakožto autorizované 

živnostenské společenstvo Hospodářské 
komory ČR za úplatu ověří podle stano-
vených kritérií základní právní způsobilost 
a schopnost firmy zpracovat zakázku od 
kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, 
uvedení do provozu až po zajištění 
kvalitního servisu. Po úspěšném absol-
vování ověřovacího procesu obdrží 
firma certifikát o notifikaci na příslušnou 
zabezpečovací technologii.

AGA v současné době notifikuje firmy 
pro oblasti PZTS, CCTV a SKV a postu-
pem času bude tento seznam rozšířen 
o další obory.

NewsletterautOR INg. JIří ŠImáčeK, čleN prezIdIA AgA

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, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: (+420) 266 721 540; G(+420) 602 403 939; e-mail: info@gremiumalarm.cz; www.gremiumalarm.cz

SIEMENS S. R. O. HLaVNí PaRtNER ČINNOStI V EuRaLaRM.
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Představení členů prezidia
člen prezidia AgA Ing. ladislav 
Kratochvíl, jednatel společnosti 
Ad securItY s.r.o.
Vystudoval na Vysokém učení technickém 
v Brně obor strojírenská technologie. Prob-
lematice technického zabezpečení ma-
jetku a osob se věnuje od roku 1991. Je 
jednatelem a spolumajitelem společnosti 
AD SECURITY, která se specializuje na 
návrhy, dodávky, montáže a servis me-
chanických a mechatronických zábran-
ných systémů a požárně bezpečnostních 
zařízení, včetně jejich revizí a kontrol. Od 
roku 2013 do současnosti je preziden-
tem Asociace zámkových a klíčových 
služeb ČR a členem průmyslové rady 
Fakulty aplikované informatiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Podílel se na tvorbě 
kvalifikačního standardu Národní soustavy 
kvalifikací – Zámkař a Montér mechanic-
kých zábran a je odborně způsobilou 
osobou pro provádění zkoušek těchto 
profesí. Je členem bezpečnostní sekce při 
Hospodářské komoře České republiky.

co považujete za největší 
úspěch AgA?

Úzkou spolupráci s Hospodářskou ko-
morou ČR a prosazování změn a úprav 
v legislativě. Za úspěch také považuji dob-
rou vzájemnou spolupráci AGA a Asoci-
ace zámkových a klíčových služeb.

proč by měli do AgA přistoupit 
i další členové?

Především jde o prestižní záležitost 
a zařazení se do skupiny renomovaných 
firem, které pracují v oboru. Rovněž bych 
vyzdvihl snazší přístup k informacím, a to 
jak v oblasti nových výrobků, tak i nových 
norem a zákonů. 

V prezidiu AgA máte gesci za 
spolupráci se školami. čeho 
chcete v této oblasti docílit?

Hlavní cíl vidím v propagaci AGA 

mezi nastupující mladou generací na spe-
cializovaných školách. Chtěl bych docílit 
lepší informovanosti o existenci Asociace 
technických bezpečnostních služeb a její 

činnosti mezi studenty. Chtěl bych také 
propagovat mechanické zábranné sys-
témy a jejich integraci v poplachových 
zabezpečovacích systémech. 
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ččlen prezidia AgA Ing. Jiří 
Šimáček 
Po absolvování VUT Brno – fakulty 
 elektrotechnické v roce 1980 nastoupil 
do Geofyzika n.p. Brno, kde nejprve 
zastával funkci technika výroby přístrojů, 
od roku 1984 funkci vedoucího střediska 
výroby přístrojů. Následně od roku 1990 
po transformaci firmy na Geofyzika a.s. 
působil ve funkci náměstka ředitele Pod-
nikového výzkumného ústavu. Začátkem 
roku 1993 odešel do firmy Fides, s.r.o., 
kde byl zaměstnán jako zástupce ředitele 
divize PCO. Od roku 1997 zastával 
funkci obchodního ředitele divize PCO 
ve firmě Trade FIDES, a.s.. Od roku 2002 
až dosud zde působí jako bezpečnostní 
ředitel firmy.

co považujete za největší 
úspěch AgA?

Asociaci se podařilo zastřešit velké 
množství významných firem z oboru 
a jako zájmové sdružení jménem 
svých členů a v jejich zájmu vyvíjí 
aktivity k ovlivňování dění v oboru 
zabezpečovací techniky.

proč by měli do AgA přistoupit 
i další členové?

Dosud nečlenské firmy by měly 
mít zájem vstoupit do AGA z důvodu 
možnosti zařadit se mezi prestižní 
firmy v oboru, z důvodu větší možnosti 
ovlivňovat další směřování oboru 
zabezpečovací techniky (legislativa, nor-
motvorby atd.) a samozřejmě i z důvodu 
lepší ochrany svých zájmů v případě 
konfliktních situací, kdy je AGA může 
podpořit.

V prezidiu AgA máte gesci za 
odbornou činnost. čeho chcete 
v této oblasti docílit?

V prezídiu mám kromě gesce za od-
bornou činnost nově gesci za provádě-

ní notifikace firem. V této oblasti by-
chom chtěli docílit vytvoření okruhu 
firem, u kterých jsou při plnění zakázek 
vytvořeny předpoklady pro řádný 

průběh plnění zakázek ve všech fázích 
zakázkového procesu. Tyto firmy pak 
bude AGA doporučovat zákazníkům 
(investorům).

Newsletter



38

předstAVeNí čleNů AgA

pPokračování z minulého čísla

cloudové přístupové systémy – 
přínosy a otazníky
Ať už ale má cloudový přístupový sys-
tém fyzickou podobu jakoukoliv, přesun 
aplikační vrstvy z lokálního serveru na 
servery poskytovatele přináší obecně 
některé zajímavé benefity, jak v oblasti 
bezpečnosti, tak i komfortu správy, 
údržby systému nebo jeho využití pro 
nové typy aplikací, pro které se kla sické 
systémy hodí jen v omezené míře. Stejně 
tak ale přináší nové otazníky, které u kla-
sických topologií dnes nemusejí správci 
systémů příliš řešit. Některé body jsou 
zcela zřejmé, jiné ale možná nebudou na 
první pohled hned patrné.
  Správa systému je možná prakticky 

odkudkoliv, kde je administrátor 
v dosahu jakékoliv datové sítě. Což je 
při současném pokrytí mobilními sítěmi 
dnes skoro kdekoliv. Jde tady o výhodu 
pouze v oblasti komfortu obsluhy 
pro správce? Určitě ne; svůj přínos 
to má i z pohledu bezpečnostního. 
Jak dlouho bude trvat u klasického 
přístupového systému blokace ztra-
ceného nebo dokonce odcizeného 
ID prvku (karty, čipu apod.), pokud 
zrovna správce není poblíž svého 

počítače? Možná desítky minut, než se 
vrátí na pracoviště, ale možná i dlouhé 
hodiny nebo dokonce dny – to když 
jej požadavek na revokaci prvku za-
stihne někde mimo kancelář. Přitom 
pravděpodobnost zneužití přístupové 
karty bude v prvních okamžicích po 
odcizení zřejmě největší, protože 
pachatel může předpokládat, že 
s ubíhajícím časem pro něj bude růst 
i riziko, že karta bude v systému po 
nahlášení ztráty zakázána. 
•	 Bezdrátová	 správa	 odkud-

koliv může ale otevřít i nové možnosti 

uplatnění těchto systémů. Co v případě, 
kdy naopak potřebujete okamžitě 
vytvořit přístupové oprávnění pro nového 
uživatele a nejste zrovna na pracovišti 
u počítače? U klasických administra-
tivních objektů nebude tato prodleva 
asi tím nejzásadnějším kritériem výběru 
přístupové technologie. Ale představte 
si, že jste provozovatel menšího ubyto-
vacího zařízení bez 24-hodinové obsluhy 
na recepci a právě potřebujete na dálku 
pustit na pokoj hosta, který si ubytování 
zarezervoval na on-line portálu před půl 
hodinou cestou z letiště – zde možnost 
okamžitého zřízení přístupového práva 
odkudkoliv na dálku nejspíše uvítáte. 
Navíc jsme v oblasti cloudových řešení, 
takže se předáním fyzického ID prvku ne-
musíte v řadě případů ani zabývat – host 
si může přidělené dveře otevřít přímo ze 
stažené mobilní aplikace.
  Tím, že velká část systému je posu-

nuta na servery poskytovatele clou-
dového řešení, se současně vynořují 
i poměrně zajímavé možnosti pro-
pojení s dalšími bezpečnostními 
(i jinými) technologiemi. Logicky se 
nabízí propojení přístupového a IP ka-
merového systému. Díky dostupnosti 
API rozhraní není ale obecně problém 
propojit s cloudovým přístupovým sys-

Moderní trendy  
v přístupových systémech II. díl
Mezi všemi současnými disciplínami elektronických a elektromechanických 
bezpečnostních řešení si systémy elektronické kontroly vstupu už dlouhou řadu 
let drží své pevné postavení, které v blízké budoucnosti může ještě více nabývat 
na důležitosti. A i když jsme u přístupových systémů za poslední roky neviděli 
něco, co by se dalo nazvat skutečnou revolucí měnící základní koncepci tohoto 
segmentu bezpečnostního trhu, posouvá se vývoj vpřed (a to nikterak pomalu) 
i v této oblasti.

AdI global distribution, dlouholetý 
člen aGa, je specializovaný distributor 
zabezpečovacích a slaboproudých 
technologií – systémů kamerových, 
poplachových zabezpečovacích 
a přístupových, dále systémů elektronické 
požární signalizace a skupiny 
doplňkových produktových řad. Vedle 
distribuce zabezpečovacích zařízení 
poskytuje ve svých 4 pobočkách 
v ČR a pobočce na Slovensku i další 
služby jako jsou návrhy řešení, školení, 
konzultace, technická podpora nebo 
servis. aDI Global Distribution je 
obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - 
Security Products o.z.

autOR INg. KAmIl ŠtětINA, AdI globAl dIstrIbutIoN
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témem takřka jakoukoliv další aplikaci 
– poplachový systém, aby byl auto-
maticky vypnut ze střežení s příchodem 
prvního oprávněného uživatele, nebo 
docházkový systém, aby získával 
data o příchodech o odchodech 
z přístupových čteček apod. Možnosti 
jsou opravdu široké a litera normy 
ČSN CLC/TS 50398 o integrovaných 
systémech tady může nabýt zcela 
nových podob aplikačních nasazení.

  Notifikace správci o nestandard-
ních situacích v systému jsou dalším 
z bodů, kde tato řešení mohou po-
sunout úroveň bezpečnosti, příp. 
komfortu používání pro správce 
na vyšší stupeň. Možná namítnete, 
že upozorňující e-maily umí jako 
reakci na nastavené stavy odesí-
lat kdekterý klasický systém. Kolik 
vám ale na váš chytrý telefon chodí 
denně e-mailů? Budete určitě věnovat 
okamžitou pozornost zrovna tomu, 
který přijde od vašeho přístupového 

(nebo jiného bezpečnostního) sys-
tému? Dá se samozřejmě pracovat 
s různými úrovněmi upozornění od 
různých odesilatelů, abyste notifikaci 
– snad – nepřehlédli, ale přece jen 
SMS zprávě nebo prozvonění tele-
fonu budete asi věnovat pozornost 
větší a zřejmě okamžitou. Cloudová 
řešení díky svému charakteru umějí 
přirozeně využívat i tyto komunikační 
kanály. A navíc nemusí jít jen o hlášení 
vyloženě bezpečnostních incidentů; 
nastavit si můžete třeba upozornění 
na pozdní příchod pracovníka nebo 
zprávu o tom, že konkrétní uživatel 
nepřišel v nastaveném čase vůbec. 

  Výše zmíněný modelový příklad 
malého hotelu může posloužit i pro 
ilustraci dalšího – asi zjevného – 
přínosu. A sice faktu, že vlastník in-
stalace si na svůj počítač nemusí in-
stalovat vůbec nic; ke všem funkcím 
a přehledům bude mít přístup přes 
libovolný webový prohlížeč, případně 

i z obrazovky svého telefonu. Žádná 
softwarová údržba, žádné potřebné 
zálohování databáze (to řeší provozo-
vatel cloudo vé aplikace na své straně), 
nulové starosti, zda je software XY 
kompatibilní i s novým operačním sys-
témem, který si uživatel pořídil s novým 
počítačem. Přístupové systémy nebývají 
investicí na dva nebo tři roky, takže 
se dá obměna počítačů společně 
s operačním systémem – a s ní spojené 
otázky kolem kompatibilit – během 
životnosti systému silně předpokládat. 

  Ruku v ruce s tím jde i nezávislost na 
místním IT prostředí a platformách. 
Kolik třeba znáte programů pro 
správu přístupových systémů, které 
můžete přímo instalovat na počítače 
s Linuxovými systémy nebo do prostředí 
OS X? Samozřejmě existují, ale 
pokud např. realizujete systém pro 
společnost, která je z pohledu IT vy-
bavení čistě „Macovská“ (což už dnes 
není určitě vzácností) a kde IT správce 

Provedení 
bezdrátových zámků 
systému Clay (výběr).
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skřípe zuby už při pouhé představě 
nutnosti pořízení a následné údržby 
počítače s OS Windows jen kvůli sys-
tému kontroly vstupu, máte svůj výběr 
velmi zúžen už na samotném začátku.
•	 Á	 propos,	 IT	 správci.	 S	 vývo-

jem přístupových systémů, posunem 
od vyhrazených systémových meta-
lických sběrnic směrem k LAN sítím, 
a v neposlední řadě i se zvyšujícími se 
nároky na údržbu klasických aplikací 
pro správu bezpečnostních systémů 
(tedy řešení již zmíněných kompati-
bilit platforem, zálohování databází 
atd.) výrazně vzrostla angažovanost 
IT správců i v zabezpečovacích systé-
mech. V řadě případů už to dnes není 
bezpečnostní manažer – pokud jej 
konkrétní společnost vůbec má – kdo 
rozhoduje o dění v těchto aplikacích 
a modelech jejich nastavení. Bývá to 
stále častěji správce IT, protože vedle 
fyzických bezpečnostních technologií 

přirozeně konfiguruje a spravuje i ty 
informační. Například nejrůznější 
podoby SIEM aplikací, do nichž data 
z přístupových systémů zcela logicky 
zapadají. A trend posunu přístupových 
systémů od uzavřených lokálních řešení 
směrem k adaptaci IT standardů a jisté 
větší otevřenosti do počítačového světa 
je něčím, co může řadě IT správců znít 
libě. Nebo z jiného pohledu – imple-
mentátor cloudového přístupového řešení 
nebude muset řešit otázky nasazení 
paralelně s bezpečnostním manažerem 
a IT správcem, ale čím dál častěji už jen 
s druhým jmenovaným, což celý proces 
může zjednodušit a urychlit.

Na druhé straně se přesunem ap-
likace na servery poskytovatele vynoří 
řada otázek, které je dobré si promys-
let ještě před výběrem a implementací 
konkrétního řešení. 
  Asi nejčastější obavou běžných 

smrtelníků z něčeho tak neurčitého 

a nehmotného, jako onen omílaný 
cloud, je bezpečnost a diskrétnost 
uchování jejich dat, která logicky 
přestávají mít pod svou plnou kon-
trolou. Takže se výrobce nebo do-
davatele takových řešení ptejte, kde 
budou vaše data uložena, jak bude 
zabezpečen přístup k nim, příp. zda 
zůstanete vlastníky těchto dat v plném 
rozsahu i po jejich zápisu do úložišť 
poskytovatele. Deklaruje vlastník da-
tového úložiště (což nutně nemusí být 
poskytovatel cloudového přístupového 
řešení!) shodu s příslušnými normami 
a direktivami, např. ISO 27001 (sys-
tém managementu bezpečnosti infor-
mací) nebo EU direktivou o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů (95/46/EC) 
a dalšími?

  S ochranou dat úzce souvisejí 
i otázky zabezpečení proti obec-
nému zneužití systému. Stačí pro 



41

předstAVeNí čleNů AgA

provádění bezpečnostně citlivých 
ope rací přes webový prohlížeč – 
např. otevření dveří na dálku – jen 
autorizace přihlašovacím jménem 
a heslem, nebo je vyžadován nějaký 
další bezpečnostní prvek? Tím může 
být např. autorizační kód jednorázově 
vygenerovaný na ověřeném zařízení 
a/nebo doručený na autorizované 
zařízení (obdoba jednorázových SMS 
kódů známých z internet bankingu). 
A pokud je prvek statický, tedy v krát-
kém čase neměnný, je uložen někde 
na serverech poskytovatele, a tedy 
teoreticky zcizitelný útočníkem při 
kompromitaci zabezpečení cloudo-
vého úložiště? A pokud ano, v jaké 
podobě? Nebo je uložen jen v paměti 
řídicího modulu v místě instalace, které 
až ověřuje jeho správnost, a cloud 
v tomto případě funguje jen jako trans-
portní kanál pro bezpečné předání 
ověřovacího prvku z webu nebo mo-
bilní aplikace? 

  Je samotný webový přístup k serverům 
a stejně tak komunikační trasa od 
nich směrem zpět k řídicím modulům 
řešena adekvátně zabezpečeným 
kanálem (SSL, TLS apod.)? A jak jsou 
zabezpečeny samotné komunikační 
kanály v místě instalace zámků, 
např. proti neoprávněnému odposle-
chu předávaných zpráv a/nebo 
možnosti podvržení paketu s příkazem 
pro otevření dveří? Popravdě ani 
aktuálně nejpoužívanější rozhraní 
Wiegand pro propojení čtečky s kon-
trolérem nenabízí v tomto pohledu 
zrovna ultimátní zabezpečení, ale 
při důsledné instalaci kabeláže na 
zabezpečené straně prostor, společně 
s využitím sabotážních kontaktů 
čteček se alespoň snižuje míra rizika 
neoprávněného napadnutí systému 
přes datové rozhraní čtečky. V bezdrá-
tových systémech ale rádiový signál 
neuznává hranice zabezpečeného 
prostoru, takže je určitě na místě se 
ptát, jak je bezdrátové rozhraní proti 
odposlechu a případné modifikaci 

paketů zabezpečeno. Aplikace šifer 
typu AES, 3DES apod. s dostatečně 
dlouhými klíči (128 bitů a více) by měla 
být dostatečně pádnou odpovědí na 
tyto otázky. 

  V neposlední řadě se při pořízení ta-
kovéhoto systému bude muset jeho 
nový majitel popasovat také s poplatky 
za provoz softwarové části v cloudu, 
ať už mají jakoukoliv podobu. Je 
logické, že poskytovatel aplikace 
chce za své služby dostat zaplaceno, 
protože jej samotný provoz a posky-
tování služeb něco stojí, ať už jde 
o zajišťování datové konektivity pro 
všechny uživatele, zálohování dat 
(v řadě případů uložených v geo-
graficky oddělených a „zrcadlených“ 
datových centrech) nebo např. po-
sílání SMS zpráv. Řada potenciál-
ních uživatelů takovýchto řešení ještě 
dnes není pocitově připravena na 
placení pravidelných poplatků za 
provoz přístupového, nebo jiného 
bezpečnostního systému, i když 
se v jiných oblastech využívajících 
cloudové služby a úložiště začínají 
tyto poplatky objevovat vcelku 
samozřejmě. Do srovnání nákladů 
na cloudový a klasický přístupový 
systém je ale potřeba zahrnout 
i položky, které dnes u klasických 
systémů na první pohled vidět nejsou. 
Pokud například pro přístupový (nebo 
jakýkoliv jiný bezpečnostní) systém 
pořídíte i jen průměrně výkonný de-
dikovaný počítač, bude pouze jeho 
technický provoz – tedy spotřebovaná 
elektřina, event. i externí chlazení, 
pokud půjde o stroj v serverovně – 
stát ročně v lepším případě jednotky 
tisíc korun. Připočtěte cenu počítače, 
cenu operačního systému a v řadě 
případů i cenu za licenci softwaru pro 
bezpečnostní systém. A najednou se 
poplatky za využívání cloudového 
systému nemusejí jevit jako vysoké, a to 
ani v dlouhodobém pohledu. Zde je 
potřeba porovnávat všechny skutečné 
náklady na jeden i druhý model řešení, 

aby obrázek nákladovosti odpovídal 
realitě.

Kontrola vstupu jako služba
Příchod cloudových přístupových 
systémů, které se v posledních 
době začaly objevovat už v plně 
použitelné podobě, je určitě jedním 
z nejzajímavějších posunů v oblasti kon-
troly vstupu za poslední roky. A to ani 
ne tak samotným technických řešením, 
jako spíše postupným tlakem na změnu 
chápání charakteru softwarové vrstvy 
bezpečnostních systémů. Namísto 
klasických dedikovaných a povětšinou 
uzavřených aplikací pro správu systémů 
provozovaných na vlastních počítačích 
uživatele, se tak v blízké době zřejmě 
budeme čím dál častěji setkávat s poj my 
SaaS (Security as a Service, tedy 
„Bezpečnost jako služba“), případně 
v užším pojetí ACaaS (Access Control 
as a Service – „Kontrola vstupu jako 
služba“). Tedy že dostupnost funkcí pro 
vydávání a rušení přístupových karet, 
pro vytváření přehledů o průchodech 
nebo v obecnějším pojetí pro dohled 
nad bezpečnostními systémy si budeme 
objednávat jako placené služby, 
společně s doprovodnou podporou ze 
strany jejich poskytovatelů a plejádou 
návazných funkcionalit, které u klasic kých 
řešení dostupné dosud nebyly nebo jen 
v omezené míře. Za to získáme, mimo 
jiné, plnou mobilitu při správě těchto 
systémů, společně se sadou nástrojů 
pro okamžitou reakci, a nepřímo tedy 
i zvýšení úrovně zabezpečení dotyčných 
objektů. Ale protože nedílnou součástí 
těchto řešení je posunutí softwarových 
aplikací mimo objekt a přímý dosah kon-
cového uživatele nebo provozovatele, 
bude vždy na místě ověřovat si předem 
sílu implementovaných bezpečnostních 
prvků na straně poskytovatele cloudo-
vých aplikací, aby toto kýžené zvýšení 
úrovně zabezpečení nebylo kompro-
mitováno vlivy, které jsou mimo kontrolu 
uživatele a mimo dosah jeho vlastních 
bezpečnostních opatření. 
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KKybernetická kriminalita se už dávno 
stala každodenní realitou, která se 
dotýká naprosto všech a proti níž je třeba 
se účinně bránit. Bohužel, všeobecná 
znalost nepřítele a zejména jeho zbroj-
ního arzenálu je více než tristní. 

Neznalost hříchu činí
Naprostá obecná neznalost důvodů, 
způsobů a cest, jimiž se útoky vedou, 
stejně jako jejich vlastností, charakteristik 
a potenciálních důsledků úspěšně ode-
mykají jinak celkem slušně pancéřované 
brány bezpečnostních systémů a, co je 
mnohem horší, vedou ke zpochybňování 
a nezřídka i znemožňují nasazení účinné 
a efektivní obrany. Pojďme se tedy 
alespoň stručně podívat proč, odkud, 
kudy a jak může morová rána v podobě 
kybernetického útoku přijít. 

Dlužno ještě na počátku podotknout, že 
ani slovutní odborníci nejsou v terminolo-
gii či dokonce v definicích příliš jednotní 
a v literatuře i na internetu lze nalézt celou 
řadu různých názvů a rozličných definic 
jednoho a téhož. Pokusme se nicméně 
vnést do problematiky určitý systém 
a vytvořit nejprve alespoň základní klasifika-
ci. Později se k některým ka tegoriím vrátíme 
a prostudujeme si je podrobněji.

Kybernetické útoky
Kybernetické útoky obecně zahrnují ob-
rovské spektrum aktivit uskutečňovaných 
prostředky informačních a komunikačních 
technologií se záměrem neoprávněně 
manipulovat s majetkem nebo vlastnictvím 
napadeného. Rozdělit je můžeme zhruba 
do čtyř kategorií: kybernetická kriminalita, 

hacktivismus, kybernetická špionáž a ky-
bernetická válka. Byť motivace a cíle 
útoků jsou v každé skupině jiné, jednotlivé 
kategorie nejsou disjunktní a mohou se, 
někdy i do značné míry, prolínat.

Kybernetická kriminalita
Cybercrime, kybernetická kriminalita, 
často také nazývané počítačová 
kriminalita, zahrnuje široké spektrum 
nelegálních činností, které cílí na počítač 
nebo zařízení připojené k počítačové 
síti. Vnímání počítačové kriminality se 
v různých zemích liší. Americké Mini-
sterstvo spravedlnosti rozlišuje tři kate-
gorie počítačové kriminality: útoky, při 
nichž je počítač cílem, například pro 
svůj obsah nebo pro získání přístupu 
k síti, útoky, které umožňují počítač nebo 
zařízení využít jako zbraň, například 
pro cílené DDoS útoky, a útoky, jejichž 
cílem je využít počítač jako nástroj pro 
další kriminální činnost, např. pro uklá-
dání nelegálně získaných dat. Interpre-
tace kybernetické kriminality na starém 
kontinentu, v Evropě, je mnohem širší. 
Označuje rozsáhlou množinu škodlivých 
aktivit včetně neoprávněné manipulace 
s daty, průniky do systémů, které narušují 
jejich integritu, či porušování autorských 
práv. Patří sem ale i ilegální gambling, 
prodej zakázaného zboží, jako jsou 
zbraně nebo drogy, ale také výroba, 
poskytování, distribuce a vynucování 
dětské pornografie.

hacktivismus
Hacktivismus je novotvar, který vznikl 
spojením slov hacking a aktivismus. 

Označuje se jím útok nebo neoprávněný 
průnik do systému motivovaný politic-
kými nebo společenskými cíli. Útočníci 
jsou nazýváni hacktivisty. Nejčastěji se 
narušením činnosti napadeného sys-
tému snaží upozornit na určitou poli-
tickou nebo sociální kauzu. Na webové 
stránky dotčených organizací nebo insti-
tucí většinou vyvěšují různá prohlášení, 
popřípadě se stránky snaží zablokovat 
nebo alespoň omezit jejich dostupnost. 
Demonstrují tím svoji zdánlivou sílu 
a schopnosti a současně se pokoušejí na 
případ i na sebe upoutat pozornost, zej-
ména mediální.

Kybernetická špionáž
Cílem kybernetické špionáže je 
nezákonně získat přístup k utajovaným 
informacím. Nejčastěji jde o infor-
mace v držení státních, veřejných nebo 
vládních institucí, nezřídka je ale cílem 
kybernetické špionáže i obchodní či 
technologické vlastnictví podniků nebo 
firem, především dokumentace k novým 
výrobkům, technologiím anebo údajům 
strategického charakteru.

Kybernetická válka
Jako kybernetická válka, Cyber war 
nebo také Cyberwarfare, se označují 
virtuální konflikty vyvolané politicky 
motivovanými útoky na počítače nebo 
informační systémy protivníka. Útoky 
se obvykle uskutečňují prostřednictvím 
internetu. Záměrem je narušit nebo 
znemožnit činnost finančních, správních, 
vojenských anebo strategických systémů. 
V kybernetické válce se podle hesla 

Známe zbraně svých nepřátel?
Část 1.

Motto: „Dobří hokejisté po kluzišti jezdí, zápasí s hráči soupeře, využívají všech 
možností, které se naskytnou, a především bruslí tam, kam míří puk, nikoli tam, odkud 

letí.“ Volně podle Vincent Weafer, Intel Security’s McAfee Labs.
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účel světí prostředky využívá široké spek-
trum nejrůznějších typů útoků. Patří k nim 
i sabotáž zneužitím řídícího systému, 
jehož důsledkem je poškození nebo 
vyřazení z činnosti vojenské, ale i důležité 
civilní výrobní, komunikační nebo servisní 
infrastruktury.

globální a cílené útoky
Drtivou většinu kybernetických útoků 
lze rozdělit do dvou základních sku-
pin: globální a cílené. Globální útoky 
využívají otevřenosti internetu a snaží 
se zasáhnout co největší počet cílů bez 
ohledu na to, zda představují nebo 
nepředstavují pro útočníky potenciální 
přínos. V zasaženém systému pak hledají 
zranitelné místo, které by bylo možné 
využít k průniku a následným nekalým ak-
tivitám. K nejčastějším necíleným útokům 
patří skenování, phishing a podvodné 
stránky.

skenování
Skenování spočívá v postupném 
prohlížení portů zařízení připojených 

do celosvětové sítě a vyhledávání 
jim přiřazených a nedostatečně 
zabezpečených nebo nesprávně kon-
figurovaných služeb, jejichž prostřed-
nictvím by se dalo do systému pro-
niknout nebo jej zneužít. Skenování 
obvykle provádějí automatizované 
systémy a jeho cíli jsou zejména síťové 
porty vyhrazené pro určité služby, např. 
port 25 používaný e-mailovými servery 
pro předávání zpráv.

phishing
Phishing spočívá v zasílání zpráv, 
nejčastěji prostřednictvím e-mailu, vel-
kému počtu uživatelů. Zasílané e-maily 
často imitují zprávy z nejrůznějších in-
stitucí, např. z bank, a vyžadují zadání 
přístupových či jiných citlivých per-
sonálních údajů nebo lákají příjemce 
k návštěvě podvodných či jinak nepocti-
vých webových stránek.

podvodné stránky
Jako podvodné stránky, v angličtině 
nazývané water holes, česky napa-

jedla, se označují buď speciálně 
vytvořené, nebo kompromitované we-
bové stránky, které obsahují nástroje 
umožňující nějakým způsobem zneužít 
přítomnost návštěvníka. Mohou obsa-
hovat nej různější škodlivé kódy, aktivní 
skripty, ale třeba i odkazy na jiné pod-
vodné, falešné nebo škodlivé stránky 
nebo programy.

Cílené útoky jsou naopak zaměřeny 
na určitý objekt nebo skupinu objektů. 
Nezřídka se připravují velice dlouho 
a jejich tvůrci tak mají možnost na-
lézt optimální způsob, jak docílit 
požadovaného výsledku. Napadený 
nemusí dokonce ani tušit, že se stal obětí 
útoku. K nejčastějším cíleným útokům 
patří tzv. DDoS útoky, jejichž úlohou 
je vyřadit z provozu službu nebo sys-
tém napadeného, a cílený phishing 
zaměřený na určitou skupinu uživatelů 
internetu, např. zákazníky některé 
banky.

Převzato z portálu KYBEZ

Příště: Typy útoků a jejich chování
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ŠŠpičkové technologie jsou standardní 
součástí zabezpečení objektů už delší 
dobu. Kvalitně vybavená dohledová 
centra s kamerovými či poplachovými 
systémy tvoří bezpečnostní zázemí stále 
vyššího počtu budov. Velkou výzvou je 
však kompatibilita technologií s fyzickou 
ostrahou, přesněji její integrace do cel-
kového řešení a provozu bezpečnosti.

Stoupající poptávka po moderních 
technologiích vedla naši společnost 
SSI Group, která poskytuje komplexní 
integrovaný facility management na 
několika stovkách objektů v České re-
publice i na Slovensku, k zaměření se na 
intenzivní rozvoj samostatné technické 
divize. Ta implementuje nejnovější prvky 
do bezpečnostní architektury budov. 
A zároveň řeší, jak mohou technologie 
klientům uspořit náklady.

Vyjít můžeme z jednoduché matema-
tiky: jedna inteligentní kamera = pár očí. 
Anebo jinak, čím více kamer, tím méně 
pracovníků security. Případně jejich jiné 
využití v provozu. Tím pádem se inves-
tice do kvalitních technologických řešení 
majitelům budov vrátí do několika let. 

technologie zvyšují bezpečnost. 
a snižují náklady

Pracovníky security vystřídali usměvaví a ochotní stewardi, kteří zákazníkům 
poskytují informační a další servis. Početné týmy bezpečnostních manažerů 

s vysílačkami nahradily desítky inteligentních kamer a dalších technologií. 
Veškerá bezpečnost je řízena z jednoho centra, které je schopno reagovat 

okamžitě na jakoukoliv mimořádnou situaci. V záloze je pak Interní zásahová 
jednotka. Chiméra? Kdepak – přesně k tomuto scénáři směřují obchodní 

centra, kancelářské nemovitosti, průmyslové areály nebo veřejné budovy. Podle 
společnosti SSI Group je otázkou několika málo let, kdy oblast bezpečnosti 

čeká technologická revoluce. 
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A zároveň mohou garantovat maximální 
zabezpečení nemovitosti.

lidský faktor v technice
Přesto zůstává fyzická ostraha jednou 
z hlavních přidaných hodnot komplexního 
řešení, s nimiž SSI Group přichází. Celkové 
rozložení, nastavení a výběr konkrétních 
technologií totiž vycházejí z bezprostřední 
zkušenosti s fyzickou ostrahou. Ale rovněž 
technickou správou či úklidem. Dílčí prvky 
systému jsou umístěny tak, aby pokryly 
většinu potenciálně rizikových zón v ob-
jektu. A vedly zároveň k co nejefektivnějšímu 
zásahu v případě nutnosti.

Stejně důležitý, byť často podceňovaný, 
je správně nastavený bezpečnostní režim. 
V rámci něj dochází ke kontrole osob 
pohybujících se po objektu, nevyjímaje 
zaměstnance nebo dodavatele.

I když by se tedy zdálo, a marketing 
řady technologických slaboproudých 
společností tomu nahrává, že se 
bezpečnostní byznys bude moci obejít 
bez fyzických pracovníků, realita je a ještě 
dlouho bude odlišná. Efekt technologií je 
totiž přímo závislý na zkušenosti obsluhy, 
a to v kombinaci s přítomností “bezpečáků” 
v provozu. Ovšem za předpokladu jejich 
soustavného vzdělávání a zvyšování know 
how i v oblasti techniky.

Ani po třiceti letech bouřlivého roz-
voje technologií neexistuje plnohodnotná 
náhrada za fyzickou ostrahu. Představa 
robotů na místech strážných je zatím 
opravdu science fiction. Obě složky se 
doplňují: tak jako kamera nezajistí pacha-
tele, není ani v lidských možnostech sledo-
vat více prostorů najednou. Navíc nejsou 
výjimečné případy, kdy se jako nejúčinnější 
stále jeví přítomnost strážného se psem 
nebo soustavná přítomnost „neviditelných” 
bezpečnostních manažerů, například v ho-
telovém provozu, při konferencích apod.

základem je centrum
Není třeba zdůrazňovat, že v případě 
bezpečnosti se téměř vždy jedná o in-
dividuální systémy a jejich architekturu. 
Určující je velikost objektu nebo areálu, 

stejně jako jeho funkce a charakter 
prováděné činnosti v jeho dílčích prosto-
rech. Jiné nároky jsou spojené s provozem 
kancelářské budovy, obchodního centra 
nebo objektů veřejné správy.

Přesto má většina budov společného 
jmenovatele – dohledové centrum. To 
má totiž daleko větší možnosti než jen 
přijímaní a vyhodnocování „alarmových” 
stavů v případě narušení. Jde o centralizaci 
veškerých informací o objektu, což se týká 
bezpečnosti, technické údržby nebo úklidu 
či dalších provozních záležitostí.

Právě v tomto “centrálním mozku” budovy 
se soustřeďují veškeré informace z jejího 
chodu. V režimu on-line dochází k jejich vy-
hodnocení, zaúkolování pověřených osob 
nebo týmů, jejich kontrole a reportingu.

Značnou výhodou, kterou moderní 
technologie přinášejí, je fakt, že dohle-
dové centrum (lze velmi obecně používat 
i termín PCO – pult centralizované 
ochrany) pojme takřka neomezený počet 
informačních vstupů. Bývá umístěné mimo 
zabezpečovaný objekt, což jen zvyšuje 
efektivitu celého systému: všechny  lidské 
složky jsou aktivovány na dálku jen 
v případě akutní potřeby. Jsou však i nemo-
vitosti, u kterých je vhodnější zvolit cestu 
lokálního “velínu”, který je však zálohově 
jištěn na dálku PCO mimo objekt.

bezpečnost především
Pod pojmem alarmové stavy nebo 
mimořádné situace se neskrývají jen krádeže 
nebo události způsobené lidským faktorem. 
Technologické zabezpečení samozřejmě 
postihuje všechny bezpečnostní systémy, 
nevyjímaje elektronický požární systém (EPS) 
nebo poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém (PZTS/EZS).

U obchodních center a dalších 
komplexů získává na stále větší oblibě kom-
binace uzavřeného televizního okruhu/
kamerového systému (CCTV) a elektronic-
kého systému ochrany zboží (EAS). Samot-
né prodejny jsou pak hojně napojeny na 
dohledové centrum tzv. panic tlačítkem, po 
jehož aktivaci dohledové centrum okamžitě 
instruuje nejbližšího pracovníka ostrahy.

Nejen developeři nebo manažeři 
kancelářských budov si oblíbili použití elek-
tronické kontroly vstupu (EKV), elektronický 
docházkový systém (EDS). Standardem se 
stává kartový systém, který sleduje hierarchii 
týmu v jednotlivých společnostech. Každý 
zaměstnanec je uživatelem, který má 
jasně nadefinovanou svoji roli a oprávnění. 
Vstup je pak pro každého povolen pouze 
do jemu určených částí budovy nebo 
kancelářských prostor. Výhodou systému je 
i dokonalý přehled vstupů a jejich zpětná 
analytika.

On-line přehled o pohybu osob nebo 
jeho zpětné dohledání je nezbytné právě 
v dnešní době, kdy se pachatelé trestné 
činnosti častěji zaměřují na data spíše 
než na techniku. A navíc, jak přesvědčivě 
dokládají statistiky, ve většině případů 
za podobnými krádežemi stojí sami 
zaměstnanci. I proto je zvýšená vnitřní 
bezpečnost a znalost provozu pracovního 
prostředí na místě. Ideálně v kombinaci 
s maximální ochranou softwaru a dalších 
opatření proti kyberútokům na úrovni IT. 
Právě toto spojení řešíme v naší společnosti 
stále častěji.

Komfort bezpečnosti
Závěrem lze konstatovat, že fyzická ostraha 
z komerčních ani rezidenčních objektů 
jen tak nezmizí. Mění se ale míra jejího 
využití, kdy jeden tým sdílí několik budov 
a vzdálený velín jej využívá v případě 
akutní potřeby. Soustavnou bezpečnost na 
budovách zajišťují frekventovaněji moderní 
technologie, napojené na dohledové cen-
trum se školenou a zkušenou obsluhou.

Celá oblast bezpečnostního mana-
gementu směřuje k velké proměně. Důraz 
na nové technologie, využitelné i v rámci 
chytrých telefonů či iPadů, je zřetelný. 
Díky vyššímu počtu výrobců se průběžně 
snižuje cena dodávek, takže investice 
se vrací rychleji. Ale především – klienti 
a jejich zaměstnanci nebo zákazníci 
za ně získávají vysoký komfort a pocit 
bezpečnosti. Události z posledního roku 
dokládají, že ten může být opravdu k neza-
placení...



zZa dobu svého působení se SECURITAS 
vyprofilovala jako významný inovátor a in-
vestor, který zásadně změnil tvář oboru: 
specializovaná fyzická ostraha začala 
ustupovat, zatímco podíl použití inteligent-
ních technologií v bezpečnostním průmyslu 
rok od roku roste. 

poptávka po bezpečnostních 
technologiích stoupla 
o 180 procent
„Ačkoli tvoří fyzická ostraha největší 
podíl z našeho loňského ročního 
obratu ve výši 1,7 miliardy korun, 
nejrůstovějším segmentem jsou vyspělé 
bezpečnostní technologie. Poptávka 
o ně meziročně stoupla o 180 pro-
cent. Největší zájem o technologické 
novinky mají velcí hráči z energetiky, 
průmyslu, retailu a stavebnictví, trh se 
začíná postupně měnit s požadavky 
našich klientů,“ říká generální ředitel 
SECURITAS Michal Kuník.

digitalizace oboru je reakcí na 
stoupající cenu práce
Digitalizaci bezpečnostního průmyslu 
a tento sílící trend pro další roky potvr-
zuje také prezident Asociace sou kro-
mých bezpečnostních služeb Jiří Ka-
meník. „Je to reakce na stoupající cenu 
pracovní síly v Česku a naopak klesající 
cenu inteligentních technologií, které 
začínají běžnou fyzickou ostrahu stále 
častěji doplňovat a někdy i nahrazo-

vat. Odhaduji, že podíl technologií 
bude do pěti až sedmi let představovat 
zhruba 35 procent z celkového koláče 
bezpečnostních služeb na domácím trhu, 
zatímco nyní je to maximálně 20 pro-
cent.“

Společnost SECURITAS chystá na rok 
2017 rozsáhlou digitalizaci veškerých 
firemních procesů a v následujících 
letech významné investice do nových 
bezpečnostních technologií, které za-
stupují například inteligentní kamery 
nebo specializované mobilní systémy 
schopné operovat kdekoli. Ve hře je 
také využití bezpečnostních dronů pro 
průmysl ale také technologií na jejich de-
tekci a znemožnění činnosti při narušení 
chráněných prostorů či různých citlivých 
objektů.

Investice do vyspělých 
technologií
„Cílem je podporovat vývoj skan-
dinávského modelu zabezpečení 
a neustále vylepšovat mix klas-
ické fyzické ostrahy a technologií 
– například mobilních pozemních 
i vzdušných monitorovacích služeb 
nebo vzdáleného dohledu. Do tech-
nologií plánujeme v příštích letech in-
vestovat odhadem 170 milionů korun, 
každým rokem budeme pro tyto účely 
počítat se zhruba 4 procenty z  ročního 
obratu společnosti,“ uzavírá generální 
ředitel SECURITAS Michal Kuník.

Společnost SECuRItaS 
změnila trh bezpečnostních 
služeb v Česku
Mezinárodní společnost SECURITAS největší 
poskytovatel bezpečnostních služeb v Česku, slaví 
25. výročí úspěšného fungování na trhu. 

 � www.kronium.cz
 � Římská 20, Praha 2
 � +420 734 793 444

Profesionální 
svítilny se 

špičkovými 
parametry

Výkon 6000 lumenů
Dosvit 730 metrů

Mimořádně výkonná nabíjecí svítilna 
nejen pro ostrahu objektů

Fenix RC40

Výkon 1000 lumenů
Dosvit 310 metrů

Odolná taktická svítilna 
s micro-USB nabíjením

Fenix TK20R 

Výkon 900 lumenů
Dosvit 340 metrů

Výkonná zaostřovací svítilna 
s dlouhým dosvitem

Fenix FD41 
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NA OBJEKTECH V EU
DBÁME NA BEZPEČNOST 

PŘEKLÁDKY
VÍCE NEŽ 230 000 000 KG ZBOŽÍ ROČNĚ. 
TAT O  H M O T N O S T  O D P O V Í D Á  VÁ Z E

116 RAKETOPLÁNŮ
S  P L N Ý M I  PA L I V O V Ý M I  N Á D R Ž E M I .

DOHLÍŽELI JSME
NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

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

BENÁTKY (ITÁLIE).

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST
A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE 

100 OBCHODNÍCH CENTRECH
PO CELÉ EVROPĚ.

ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘESAHUJE
800 000 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

TOTO ČÍSLO ODPOVÍDÁ ZHRUBA
POČTU OBYVATEL EVROPY VČETNĚ DĚTÍ

A SENIORŮ.

www.m2c.eu BEZPEČNOST  |  SPRÁVA A ÚDRŽBA  |  TECHNOLOGIE  |  ÚKLID

U N A Š I C H K L I E N T Ů J S M E Z A R O K 

U K L I D I L I 
ČISTÍCÍM STROJEM TRASU 
DLOUHOU 39 856 KM, 
COŽ JE V PŘIROVNÁNÍ JAKO BY NAŠI 

ZAMĚSTNANCI OBEŠLI TÉMĚŘ 
JEDENKRÁT ZEMĚKOULI.

U VÝZNAMNÉHO VÝROBCE ELEKTRONIKY JSME

ZKONTROLOVALI 
CCA 9 000 000 TUN SPOTŘEBNÍ 

ELEKTRONIKY URČENÉ PRO 
EXPORT DO CELÉHO SVĚTA, COŽ 
PŘEDSTAVUJE HMOTNOST ASI 

1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH.

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI 

P R O M LU V Í 
PŘI VÝKONU SLUŽBY PŘES 
VYSÍLAČKY ASI 260 000 000 VĚT.
TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA 

VE 187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO 
OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

PŘI NAŠICH OPRAVÁCH 

J S M E  P O U Ž I L I 
TOLIK ŠROUBKŮ, ŽE KDYBYCHOM 

JE NASKLÁDALI NA SEBE, 
D O S A H O VA LY  B Y  V Ý Š K Y  A S I 
300 METRŮ, COŽ JE ZHRUBA 
VÝŠKA EIFFELOVY VĚŽE V PAŘÍŽI.

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.

BĚHEM ROKU JSME PŘI
TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

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

Vážení obchodní partneři a milí kolegové, 
dovolujeme si Vás s potěšením informovat, že naše společnost se v rámci 
hodnocení soutěže česKých 100 NeJlepŠích umístila za rok 2016 
na 47. místě.
S ještě větší radostí Vám oznamujeme, že jsme získali ocenění i v rámci 
kategorie Informační & komunikační technologie za naši mobilní aplikaci 
m2c support, kterou využíváte i Vy pro správu nemovitostí a M2C T- info 
pro včasné varování osob v krizových situacích.

Rádi bychom Vám vyjádřili poděkování za spolupráci a podporu při využívání 
nových technologií a zároveň Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků. 

S pozdravem,
Tým M2C



Společnost Datacons se specializuje na poskytování moderních řešení a služeb v oblasti informačních technologií a systémové 
integrace, zejména v oblasti návrhu a komplexní realizace informačních systémů.

Řešení pro Zákon o kybernetické bezpečnosti, interní audit a risk management:

Společnost je autorizovaným zástupcem společnosti SWORD Active Risk, předního výrobce SW pro interní audit a řízení rizik. 
Datacons připravil specializované řešení pro Zákon o kybernetické bezpečnosti. Toto řešení plně pokrývá a podporuje administrativní 
a organizační část zákona a umožňuje:

  Řízení rizik
  Řízení a evidenci incidentů
  Práci s aktivy
  Práci s hrozbami a protiopatřeními
  Práci s auditem

Systém má přednastavena aktiva, hrozby a rizikové oblasti definované Zákonem jako nezbytná pro sledování pro procesy 
kybernetické bezpečnosti 

SW pokrývá tyto normy a zákony:
  ISO 9001: 2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1
  Zákon 181/2014 – Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  Zákon 320/2001 včetně připravované aktualizace, Vyhláška 316/2014, COSO – odborné vedení v oblasti rizik a kontrol, které 

umožní dobré řízení a zmenší riziko podvodu.

SW je možné použít pro všechna odvětví – státní správu, zdravotnictví, privátní firmy a další.

Datacons s.r.o. Na lysinách 92/8, 147 00 praha 4, www.datacons.cz, obchod@datacons.cz

Datacons s.r.o. – Správné řešení 
pro kybernetickou bezpečnost.
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Zákon o ochraně osobních údajů 
a provozování kamerových systémů
Kamerové systémy představují v dnešní době velmi rozšířený a populární způsob, 
jak odhalit pachatele protiprávního jednání.

Při provozování kamerového systému 
však může docházet (a v praxi také 
dochází) ke zpracování osobních údajů 
fyzických osob, které je upraveno záko-
nem o ochraně osobních údajů. Pro 
rozlišení, které provozování kamerového 
systému je regulováno tímto zákonem, 
a které nikoliv, je stěžejní, zda je kame-
rové snímání prováděno nikoli náhodně, 
ale systematicky, a je-li z něho prováděn 
záznam umožňující následně provést 
identifikaci osoby, a to i nepřímou (iden-
tifikace vedoucí k určení konkrétní osoby 
po vynaložení většího úsilí). Pokud jsou 
splněny výše uvedené předpoklady, 
podléhá takový provoz regulaci zákona 
o ochraně osobních údajů.

osobní údaje
Zpracovávat osobní údaje pomocí ka-
merového systému se záznamem je 
zpravidla možné pouze se souhlasem 
fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány. Výjimky, resp. důvody, za 
kterých je správce oprávněn zpracovávat 
osobní údaje fyzických osob i bez jejich 
souhlasu, upravuje zákon o ochraně 
osob ních údajů.

správce
Správcem osobních údajů se rozumí 
každý subjekt, který určuje účel (tj. proč se 
osobní údaje zpracovávají) a prostředky 
tohoto zpracování, provádí zpracování 
a odpovídá za něj. Správce je rovněž 
povinen zejména uchovávat  osobní údaje 
pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 
jejich zpracování, a v zákonem stano-
vených případech i oznámit zamýšlené 

zpracování osobních údajů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.

Kamerové systémy obcí na 
veřejných prostranstvích
Hodlá-li obec provozovat kamerový 
 systém se záznamem na veřejných 
prostranstvích (jako jsou ulice, parky) 
za účelem předcházení a odha-
lování pouliční kriminality, vanda-
lismu, zajišťování bezpečnosti občanů 
a návštěvníků obce, bude takové 
pořizování záznamu, a tedy zpracování 
osobních údajů obcí, považováno 
Úřadem pro ochranu osob ních údajů 
v roz poru se zákonem o ochraně osob-
ních údajů.

K výše popsané situaci vydal Úřad 
pro ochranu osobních údajů stanovisko, 

ve kterém tvrdí, že ze zákona nelze ni-
jak vyvozovat, že by snad samy obce 
měly samy dohlížet na veřejný pořádek, 
vyšetřovat a odhalovat přestupky nebo 
trestné činy. Ze zákona je plnění těchto 
úkolů svěřeno výlučně do působnosti Poli-
cie České republiky a v omezené míře 
obecní policii.

Pokud má obec v úmyslu provozo-
vat kamerový systém se záznamem na 
veřejných prostranstvích za výše uve-
deným účelem, je nucena zřídit obecní 
policii, resp. ji na základě veřejnoprávní 
smlouvy. Pokud však obec obecní poli-
cii nezřídí, ani ji nezajistí na základě 
veřejnoprávní smlouvy, je to právě Poli-
cie České republiky, která je oprávněna 
zpracovávat osobní údaje nezbytné 
pro plnění stanovených úkolů, mimo jiné 
i prostřednictvím záznamů z kamerového 
systému z veřejných prostranství.

Na závěr je nutné dodat, že obec 
i bez obecní policie, nebo bez uzavřené 
příslušné smlouvy s jinou obcí mající 
zřízenou obecní policii, může provozovat 
kamerový systém se záznamem za jiným 
účelem, a to např. pokud je to nezbytné 
pro ochranu práv a právem chráněných 
zájmů této obce. Takové zpracování 
nesmí být v rozporu s právem fyzických 
osob, které jsou takto snímány, na ochra-
nu jejich soukromého a osobního života.

Pro úplnost nesmíme opomenout 
zmínit, že jsme se v tomto článku zabývali 
pouze úpravou zpracování osobních 
údajů především ve vztahu k zákonu 
o ochraně osobních údajů, přičemž 
ochranu před zásahy do soukromí upra-
vuje i občanský zákoník.

Robert Capcara



w w w . V O P . c z

Tradice a know-how
ve výrobě, opravách a modernizacích 
vojenské techniky a strojírenství.

VÝZKUM & VÝVOJ

ROBOTICKÉ SYSTÉMY UGV

OCHRANA OSOB A KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

OCHRANA PROTI NBC PROSTŘEDKŮM

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

UNIVERZÁLNÍ NAKLADAČ DAPPER

LEHKÉ SVAŘENCE

TĚŽKÉ SVAŘENCE

FINÁLNÍ MONTÁŽ

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

FINÁLNÍ PRODUKTY

STROJÍRENSKÁ VÝROBA

OBRANA & BEZPEČNOST

VÝROBA, MODERNIZACE 
A SERVIS POZEMNÍ TECHNIKY

ROBOTICKÉ SYSTÉMY UGV

OCHRANA PROTI NBC PROSTŘEDKŮM

OCHRANA OSOB A KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

zkušenost       kvalita       tradice



51

eNergetIcKá bezpečNostautOR AleNA VItásKoVá, předsedKYNě eNergetIcKého regulAčNího úřAdu

e
Energetická bezpečnost znamená jistotu
Jak energetickou bezpečnost popsat prakticky z pohledu národního regulátora?

Energetická bezpečnost je jistotou 
spotřebitelů, že za své peníze dostanou 
spolehlivou službu. To znamená, že doda-
vatelé zajistí dodávku v dostatečné kvalitě 
a pokud se výpadkům nevyhnou docela, 
omezí je na minimum a výpadky napraví 
obratem. Nakolik se to v České repub-
lice daří? Čeští zákazníci jsou zvyklí na 
vysoký standard kvality dodávek, který je 
upřesněn v legislativě, kterou ERÚ vydává.

Energetický regulační úřad musí v rám-
ci regulovaných cen zajistit dostatek 
financí na provoz, údržbu, opravy a in-
vestice do rozvoje sítí. I když k reálnému 
blackoutu v České republice nikdy 
nedošlo, k tomuto stavu se přenosová 
soustava už několikrát přiblížila. Existují 

přímo katastrofické scénáře, jak by tato 
republika fungovala bez elektřiny, i kdy-
by to mělo být jen několik dnů.

Situace je o to složitější, že Česká re-
publika nefunguje izolovaně, je součástí 
energetické politiky Evropské unie. Tu sice 
vedou dobré úmysly, ne vždy ale domýšlí 
dopady. Otevřeli jsme hranice elektřině 
a rozbili vertikální monopoly výrobců 
ener gií, protože jsme věřili, že soutěžení 
povede ke snižování cen. Abychom ušetřili 
životní prostředí, spustili jsme hned několik 
programů. Podporujeme obnovitelné zdro-
je, obchodujeme s povolenkami a naši 
sousedé se rozhodli dokonce odstavit ja-
derné zdroje. Jaký je výsledek?

Například provoz obnovitelných zdrojů 

je prý levný a ekologický. O pravdivo-
sti takového tvrzení můžeme diskutovat. 
Nicméně jedno negativum jim neupřeme 
– přinášejí do sítě nečekané výkyvy. 
Větrníky vyrábějí, jenom když fouká vítr, 
výkon solárních elektráren se odvíjí od 
intenzity slunečního svitu. Obtížné je ta-
kové výkyvy vybalancovat v rámci státu. 
Ještě horší to ale je, když se má taková 
nárazově vyráběná elektřina přepravovat 
na dálku. Rázem naši přenosovou 
soustavu ohrožují přetoky elektřiny 
z Německa. Společnost ČEPS staví 
příčné transformátory, které riziko omezí. 
Jenomže kdo zaplatí miliardy, jejichž 
potřebu vyvolal nekontrolovaný boom ob-
novitelných zdrojů? Neúměrná podpora 
těchto zdrojů vedla k totálnímu pokřivení 
cen energií, vytvořila diskriminační pod-
mínky na energetickém trhu pro ostatní 
zdroje, které subvence nedostávají.

Tak trochu stranou stály z pohledu 
veřejnosti investice do rozvoje plynáren-
ských sítí. Omezené využití plynárenských 
zařízení ale hrozí zdražením dodávky 
konečným spotřebitelům. K tomu se uvažuje 
o vybudování nového severojižního propo-
jení. Doposud však není zajištěna přeprava 
plynu, která by zajistila investiční návrat-
nost plynovodu. Mantrou je diverzifikace 
dodávek, možnost „naředit” takřka výlučně 
dovážený ruský zemní plyn například 
z terminálů na zkapalněný plyn. Jenomže 
kolik je občan či podnikatel ochotný za 
takovou diverzifikaci zaplatit? Bude to pro 
něj přijatelná cena? Kolik plynu se dá touto 
diversifikací zajistit?

Energetická bezpečnost je v České re-
publice na velmi dobré úrovni. Neoslabu-
jme ji nepromyšlenými kroky! Veškeré 
vyvolané investice zaplatíme nakonec 
my zákazníci. Zásadní rolí Energetického 
regulačního úřadu proto je každou inves-
tici dobře promyslet a projednat se všemi 
zainteresovanými subjekty.
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zZaložení tohoto institutu považuji za 
adekvátní formu mé osobní reakce 
nejen na zjevnou věcnou „poptávku“, 
ale je to i reakce na dotazy celé řady 
spoluobčanů, kteří se oprávněně ptali 
a ptají na to, co jsem tedy vlastně, mimo 
mediálně viditelných projevů a vyjádření, 
jako poslanec dělal, dělám nebo hod-
lám dělat v oblasti obrany a bezpečnosti 
země. 

Úmysl i tímto způsobem přispět 
k naplnění slibu a úlohy, kterou bych měl 
jako poslanec a občan v této oblasti 
sehrát, vznikal postupně a sílil zároveň 
s tím, jak jsem se více a více seznamo-
val s reálnou politikou, legislativním 
„řemeslem“ a zároveň získával stále více 
a více ucelenější přehled o již zmíněné 
problematice. Díky práci v odborných 
orgánech sněmovny, které mají v popi-
su práce oblast obrany a bezpečnosti, 
jsem získal určitou představu o tom, jak 
funguje a jaký skutečný „výkon“ posky-
tuje exekutiva a další subjekty obrany 
a bezpečnosti, ať už státního či nestát-
ního charakteru. 

Role poslance, tak jak je vymezena 
Ústavou ČR, neposkytuje příliš velký pros-
tor pro realizaci jiných ambic, které by 
mu umožňovaly nějak výrazněji, i když 
by to mnohdy bylo velmi potřeba, působit 
i mimo jasně definovaný poslanecký 
mandát. I s ohledem na tuto skutečnost 
jsem v jistém okamžiku definitivně dospěl 
k závěru, že pokud mi mandát poslance 
neposkytuje potřebný rozsah možností, 
jak pozitivně ovlivnit zlepšení stavu 
tam, kde je to potřeba, musím to vyřešit 
nějakou další, související aktivitou, která 
doplní do jisté míry minimalistické ad-
ministrativní vybavení, které je zajištěno 
zákonem stanovenou materiální pod-

porou výkonu mé práce, ale také mi 
zajistí i nezbytné a kvalitní znalostní 
zázemí a efektivní využívání času. Je 
vhodné poznamenat i to, že jako po-
slanec nepracuji ve vzduchoprázdnu 
– jsem členem početného poslanec-
kého klubu, jsem i členem již zmíněných 
orgánů sněmovny a také koaličního 
uskupení poslanců vládnoucí politické 
koalice, kde se nerozhoduje jednou vůlí 
a kde můj názor a hlas má stejnou váhu 
jako hlas kolegů – tedy kde je výsledek 
(i mé) práce závislý do značné míry na 
schopnosti dospět k více či méně širšímu 
kompromisnímu řešení toho kterého prob-
lému. Možnosti poslance ovlivnit řadu 
procesů jsou jistě významné, ale určitě 
ne definitivně dostatečné a uspokoju-

jící. V řadě případů je nutno postupovat 
takříkajíc i v duchu úsloví „když to nejde 
dveřmi, pak to musíme zkusit oknem“. 

Národní institut pro obranu 
a bezpečnost pak v tomto smyslu 
považuji za takové „okno“, kterým lze 
nahlédnout na problematiku obrany 
a bezpečnosti komplexně, v jiném světle 
a pod jiným úhlem, než jen z posla necké 
lavice, ze sněmovního prostředí, které 
je, ať chceme nebo ne, do jisté míry 
skleníkem. A „skleník“ či „zelený stůl“ není 
zrovna ideální pracovní, tvůrčí prostředí 
pro smysluplné, efektivní řešení existu-
jících konkrétních problematik.

Nechci se dopodrobna rozepisovat 
o jednotlivostech, přesto si dovolím uvést 
jeden z mých významných poznatků 

Národní institut pro obranu a bezpečnost
Dne 13. září 2016 byl z mé iniciativy, jako zakladatele zapsán do rejstříku ústav, 

který jsem po dlouhém rozvažování pojmenoval a zaregistroval jako Národní institut 
pro obranu a bezpečnost, z.ú.



53

obrANNý průmYsl

a závěrů – u subjektů, které mají  vztah 
k obraně a bezpečnosti, probíhají 
informační toky, systematizace postupů 
a rozhodování, efektivní využívání lid-
ského i materiálního potenciálu s jistými 
obtížemi, ale přece jen ještě vyhovu-
jícím způsobem ve vertikální rovině 
s tím, že horizontální kooperace složek 
uvnitř jednotlivých resortů a jejich sku-
pin probíhá již se značnými obtížemi. 
Pokud jde o horizontální součinnost jed-
notlivých resortů mezi sebou, ta je pak, 
dle mého názoru, nevyhovující. Stejně 
hodnotím i vzájemnou koordinaci infor-
mací a procesů mezi akademickou obcí 
(věda a výzkum), exekutivou, průmyslem 
(soukro mé a státní podniky) a politikou 
(zákonodárci). 

To je také, dle mého názoru, hlavním 
důvodem naší (státu) nízké akceschop-
nosti. Systémově tak dochází již v sa-
mém základu správy státu k eliminaci 
možných, významných a potřebných 
synergických efektů, k nehospodárnému 
a neefektivnímu hospodaření nejen se 
znalostmi, ale i s finančními prostředky. 

Jsme země s deseti miliony obyvatel, 
uprostřed Evropy – nemáme a nikdy 
nebudeme mít neomezené lidské zdro-
je, nemáme a nikdy nebudeme mít ne-
omezené finanční prostředky. Jediné 
co máme je nikoli množství, ale kvalita 
lidí, odborníků v různých oblastech 
a profesích, jejich zkušenosti, inovační 
a znalostní potenciál a možnost řadu 
věcí systémově zlepšit, lépe je řídit 
a přizpůsobovat novým, rychle se 
měnícím vnitřním i vnějším podmínkám – 
ekonomickým, kulturním i bezpečnostním. 

Jsem přesvědčen, že Česká repub-
lika, pokud bychom si měli vzít z někoho, 
kdo je nám v řadě parametrů podobný, 
příklad, pak máme veškeré předpoklady 
k tomu, abychom se stali, příměrem, 
Izra elem uprostřed evropského pros-
toru. Nikoli v náboženském či vojen-
ském rozměru, ale ve schopnosti být na 
špici inovací, vědy, výzkumu a vývoje, 
vzdělání, bezpečnosti, konkurenceschop-
nosti atp.. 

Stát Izrael nikoliv jen přežívá, ale 
prosperuje! A to na rozdíl od nás 
v diametrálně, neporovnatelně horším 
bezpečnostním prostředí – mají 
obecně nastaveny takové systémové 
řídící procesy, koordinaci, vzdělávací 
a bezpečnostní systémy, které jim 
významně pomáhají tuto existenční pros-
peritu efektivně zajišťovat.

Do zakládací listiny jsem tedy vložil 
následující ambice: 
  významným způsobem přispívat ke 

zvyšování úrovně všeobecných i od-
borných znalostí a dovedností v oblasti 
obrany a bezpečnosti fyzických 
a právnických osob z řad laické i od-
borné veřejnosti,

  v přímé návaznosti na nejlepší tra-
dice českého obranného průmyslu 
vyhledávat nehospodárně opomí-
jené vědecké a technické ob-
jevy, poznatky, zkušenosti a další 
znalosti související obecně s ob-
ranou a bezpečností, aktivně 
přispívat k jejich zachování, obnově 
a k dalšímu rozvoji tohoto národ-
ního fondu významného obranného 
a bezpečnostního know-how,

  aktivně navazovat a udržovat 
potřebné kontakty v tuzemském i mezi-
národním prostředí a podle možnosti 
se spolupodílet na řešení úkolů 
v oblasti mezinárodní spolupráce 
v oblasti obrany a bezpečnosti, 

  poskytovat podporu koordinovaným 
výzkumným, inovativním a tech-
nologickým projektům v různých 
oblastech obrany a bezpečnosti spolu 
s všestranným využitím všech možností 
veřejné podpory pro rozvoj těchto 
schopností,

  podporovat a provádět konzultace, 
poradenství, organizovat veřejná 
i neveřejná setkání, diskuzí, „kulatých 
stolů“, školní a mimoškolní výchovu 
a vzdělávání, semináře, provádět 
vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, 
výzkumnou, vědeckou a publikační 
činnost, zajišťovat překladatelské 
činnosti, realizovat projekty, programy 

a další činnosti korespondující s účelem 
zřízení ústavu,

  zajišťovat šíření informací z oblasti 
obrany a bezpečnosti, zajišťovat 
trvalou komunikaci a spolupráci s lai-
ckou i odbornou veřejností, s dalšími 
vzdělávacími organizacemi, s orgány 
státní a veřejné moci, se státními i ne-
státními subjekty zainteresovanými 
na zajišťování obrany a bezpečnosti 
České republiky. 
K tomu bude Národní institut pro ob-

ranu a bezpečnost efektivně a systémově 
shromažďovat a vyhodnocovat dostupné 
informace týkající se problematiky ob-
rany a bezpečnosti, bude zpracovávat 
analýzy a faktografické podklady, podle 
potřeby bude vytvářet expertní skupiny, 
pracovní „sítě“ spolupracujících osob, 
subjektů nebo jejich skupin. Institut bude 
s jejich souhlasem a pověřením zajišťovat 
jejich vzájemnou komunikaci, výměnu in-
formací a koordinaci strategických aktivit 
s navazujícími aktivitami směřujícímu i do 
exekutivně-procesních či legislativních ini-
ciativ.

Hlavním cílem činnosti ústavu pak 
je aktivně přispívat k výchově nastu-
pujících generací k hrdosti, vlastenec-
tví a schopnosti čelit krizovým situacím, 
k budování aktivní občanské společnosti 
schopné efektivně hájit svou národní 
suverenitu a k posilování občanské 
spoluzodpovědnosti za všeobecnou 
bezpečnost a obranu České republiky 
v případě jejího ohrožení. 

Na závěr této „prezentace” si Vás 
všechny, kteří nás chcete podpořit nebo 
máte zájem o to, učinit něco konkrét-
ního pro zlepšení schopností naší země 
čelit krizovým situacím, zlepšit situaci 
v oblasti naší obrany a bezpečnosti, 
dovolím požádat, aby pro kontakt 
s námi využili níže uvedených odkazů 
na ředitele Národního institutu pro ob-
ranu a bezpečnost, pana Mgr. Adolfa 
Kopřivu:

+420 733 756 827,  
info@institutobrany.cz,  
www.institutobrany.cz
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Chceme se prezentovat jako transparentní 
podnik, proto máme vlastní protikorupční 

komisi, říká Marek Špok
Rozhovor s ředitelem Vojenského opravárenského podniku CZ  

s. panem Ing. Markem Špokem, Ph.D.

historie Vop cz sahá do roku 
1946. Jak se od té doby změnilo 
Vaše pracovní portfolio, co se týče 
výrobního zaměření podniku?

Od založení našeho podniku až do 
roku 1992 se opravovala a modernizo-
vala pouze vojenská technika, především 
tanky T-34, T-55, T-72. Poté došlo k út-
lumu zakázek od Ministerstva obrany 
na opravy tanků a veškeré pozemní vo-
jenské techniky, proto byl podnik nucen 
tento pokles vyrovnat náhradním výrobním 
programem. Vzhledem k technologic-
kému vybavení podniku, tj. zaměření na 
svařování a obrábění, jsme zahájili civilní 
kooperační výrobu dílů stavebních strojů 
a manipulačních vozíků pro zahraniční firmy.

pane řediteli, naše čtenáře by 
zajímalo, čím se Vop cz vlastně 
zabývá?

V současnosti máme tři hlavní výrobní 
oblasti. Jsou to jednak opravy, moder-
nizace a výroba vojenské techniky, dále 
civilní kooperační strojírenská výroba a třetí 
oblastí je výzkum a vývoj u vojenských 
i civilních produktů. Novou perspektivní 
a důležitou oblastí je ochrana osob a kri-
tické infrastruktury, kde nabízíme řešení 
z vlastního vývoje včetně realizace na mírů 
pro potřeby zákazníka.

V roce 1994 došlo 
k restrukturalizaci Vop cz 
a rozšíření výrobní civilní výroby. 
co v současné době převažuje 
– výroba vojenské a civilní 
techniky, nebo jejich oprava?

Prozatím převažuje civilní kooperační 
výroba svařovaných konstrukcí a montáž 
zařízení, strojů a vozidel podle dokumen-
tace zákazníků. S výrobou vojenské tech-
niky se snažíme vrátit tam, kde jsme byli kdy-
si. Dnes se podíl vojenské výroby v našem 
podniku zvyšuje a našim cílem je poměr 
civilní a vojenské výroby zhruba půl na půl.

Na jaký druh techniky (tanky, 
obrněné transportéry, zbraně) 
oprav se Vop cz specializuje?

Opravujeme tanky T-72M4 CZ, které 
byly původně v našem podniku moder-
nizovány a jsou to navíc jediné aktivně 
využívané tanky naší armádou. Dříve jsme 
vyráběli obrněné transportéry Pandur, 
dnes produkujeme obrněné kabiny pro 
zahraničního zákazníka. Zaměřujeme se 
také na vývoj a výrobu produktů ochrany 
osob a kritické infrastruktury nebo pozem-
ních robotických systémů. Pro armádu 
vyrábíme rovněž prostředky NBC ochrany.

z jakých zdrojů je Vop cz 
financováno?

Z vlastních. Nemáme žádné příjmy ze 
státních či jiných podobných zdrojů. Jsme 
závislí pouze na tom, co si vyděláme. Fun-
gujeme jako každá jiná soukromá firma.

Kolik procent tvoří zakázky 
z tuzemského a zahraničního 
trhu? Kdo je vaším hlavním 
odběratelem?

Devadesát procent tvoří zahraniční trh. 
Hlavními odběrateli jsou renomované firmy 
jako KION GROUP, TEREX, CATERPIL-
LAR nebo KLEEMANN. Z vojenských za-
kázek to je již zmiňovaná výroba kabin pro 
zákazníka ze Středního východu a opravy 
vojenské techniky pro Armádu České re-
publiky. Nabízíme a úspěšně prodáváme 
také vlastní produkt, kterým je univerzální 
nakladač a nosič nářadí DAPPER.

Kolik má v současné době Vop 
cz zaměstnanců? Je počet 
zaměstnanců v současné době již 
stabilizován? Vím, že v minulosti 
proběhla vlna propouštění.

Zaměstnanců, kteří pracují v provozech 
v Šenově u Nového Jičína a v Bludovicích, 
máme 850. Tento počet byl i v loňském 
roce. Dříve z důvodu restrukturalizace 
došlo k propouštění, v současnosti je však 
počet pracovníků stabilizován.

Vop zřídil vlastní protikorupční 
komisi. Jakými praktickými 
kroky chce Váš podnik přispět 
k omezení korupčního jednání? 
Jak prakticky funguje tato 
komise?

obrANNý průmYsl
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Protikorupční komisi jsme zřídili 
především z preventivních důvodů. 
Chceme se prezentovat jako velmi 
transparentní a otevřený podnik. Máme 
právně vymahatelný etický kodex pro 
zaměstnance i manažery. Komise řeší 
veškerá podezření z korupce, přijímá 
a prověřuje jednotlivé případy, přičemž 
chrání toho, kdo korupci oznámil. Tito 
pracovníci zůstávají v anonymitě. Oz-
namovatel korupce může předat infor-
maci osobně přímo členům protikorupční 
komise, nikde není uváděno jeho jmé-
no. Může to také udělat anonymně 
prostřednictvím schránek umístěných na 
vrátnicích. Komise provádí i pravidelné 
testování kontrolních mechanismů. Spo-
lupracujeme také s Transparency Inter-
national na aktualizaci našich procesů 
a norem tak, aby jakákoliv pochybení 
tímto směrem bylo vyloučeno.

spolupracuje nějak 
Vop cz s Vojenským 
technickým ústavem, mám 
na mysli například sdílení 
vědeckovýzkumného 
know-how, popř. jestli existují 
nějaké společné projekty?

Spolupracovali jsme v podstatě se všemi 
vojenskými ústavy v České republice, vždy 
je to svázáno s nějakým významným pro-

jektem pro Armádu České republiky. Než 
jsme se jako podnik v roce 2012 rozdělili, 
byla velká část tohoto ústavu součástí 
našeho podniku. V minulosti jsme hodně 
spolupracovali s výzkumným ústavem 
v Brně na projektech vývoje prostředků 
NBC ochrany. S Vyškovem jsme zase 
spolupracovali na pojízdných dílenských 
prostředcích, dělaly se tam i zkoušky 
Pandurů. Se Slavičínem to byly průzkumné 
verze Pandurů a modernizace tanku T-72.

Jaké máte ve střednědobém 
horizontu plány, co se týče 
zakázek či personálního 
rozšíření Vop cz?

Co se týče strategie, chceme nadále 
navyšovat podíl speciální, tedy vojenské 
a bezpečnostní výroby. Spolupráce v této 
oblasti s Ministerstvem obrany a Armá-
dou České republiky je důležitá. Chtěli 
bychom být i nadále prospěšní v údržbě 
a dlouhodobé spolupráci v oblasti výroby 
a komplexního servisu pozemní vojenské 
techniky pro Armádu České republiky. 
Koncepce spolupráce s naší armádou by 
měla být dlouhodobá a měla by zajistit 
životní cyklus této techniky.

co jste představili na 
mezinárodní výstavě Future 
Forces exhibition, která se 

konala od 19. do 21. října 
v praze-letňanech?

Na výstavišti v Praze jsme představili 
systém UGV TAROS, což je taktický au-
tonomní robotický pozemní systém pro 
bojovou a logistickou podporu mecha-
nizovaných, průzkumných a speciálních 
jednotek, na který kromě využití kla sické 
ložné plochy lze připojit i nástavby, 
například generátor pro výrobu elektrické 
energie, průzkumné systémy, komunikační 
techniku, variace senzorů nebo zbraňovou 
stanici včetně zbraní ručních. Robot se 
také může stát základnou pro létající 
či jiné robotické průzkumné prostředky. 
Dále jsme představili zbraňovou stanici 
MGC 01. Jde o unikátní a efektivní řešení 
palebného systému pro tanky T-72 nebo 
T-55 a jejich modernizované verze, 
lze jej umístit i na obrněné transportéry 
a další vozidla. Předvedli jsme mobilní 
skenovací jednotku Kerberos Mobile pro 
rychlou a spolehlivou kontrolu podvozků 
vozidel, která v průběhu výstavy získala 
ocenění v zahraniční novinářské soutěži. 
Posledním produktem našeho podniku, 
který se představil na výstavě v Praze, 
byl systém snadné, rychlé a efektivní 
kontroly podvozků vozidel SKP, zařízení 
s analogovou kamerou nahrazující běžně 
používaná zrcadla ke kontrole podvozků 
operátora. 

obrANNý průmYsl
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Poněkud jiný test odolného 
telefonuEvolveo X3
Dá se ještě v dnešní uspěchané době používat mobilní telefon bez velkého 
dotykového displeje a hlavně bez operačního systému Android nebo iOS? Pokud 
chcete vyrazit na vodu, do hor, tedy všude tam, kde hrozí poškození drahého 
telefonu a jeho rychlé vybití je „hloupý“ obrněnec správná volba.

Jinou věcí je ale totální ztráta přehledu, 
co se děje ve světě a co dělají vaši 
známí a kamarádi na FB. Na výpravu 
k Zelenému plesu v Tatrách jsem se to 
rozhodl vyzkoušet a vzal jsem si sebou 
Evolveo X3. S těžkým srdcem jsem vypnul 
iPhone a SIM kartu přendal do X3. Od 
tohoto okamžiku jsem se stal digitálně 
slepým a značně nervózním. Co když 
mi přijde důležitý e-mail? Co když přijdu 
o nějakou informaci?

V prvních hodinách jsem čistě ze zvyku 
bral telefon do ruky a neustále ho kontro-
loval, i když vlastně nebylo co kontrolo-
vat. Na malém barevném displeji svítil jen 
operátor, čas a obrázek na pozadí tele-
fonu. Jinak nic. Druhý den se už telefon 
přestěhoval do kapsy softshieldové bun-
dy a vyndával jsem ho jen v okamžicích 
přijetí nebo odesílání SMS. Že nemám in-
ternet, mi přestávalo pomalu vadit a s po-
bavením jsem se díval na kamarády, jak 
hledají nejbližší volné zásuvky, případně 
sledují ubývající kapacitu svých power-
bank. Během druhého dne v Tatrách jsem 
měl ještě stále plnou baterku. Během 
výstupu jsem občas použil zabudovanou 
LED svítilnu, která má kupodivu docela 
slušný dosvit a moc nezaostávala za 
klasickou svítilnou, kterou jsem měl sebou.

Den třetí znamenal, že jsem už byl 
zcela osvobozen od FB, svých mailů, 
zpráv na internetu a vzpomínal, jak 
úžasné byly vlastně dovolené s kla-
sickými telefony. Maily člověk vyřizoval, 
jen když byl u počítače a svět se také 

nezbořil. Z baterky ubyl první dílek, ale 
i z toho důvodu, že telefon má integrova-
nou čtečku ebooků a mimo čtení jsem 
také „krmil“ z USB portu telefonu chytrý 
telefon své ženy. Na horské chatě začíná 
boj o obsazení těch několika málo zá-
suvek, já se ho vzhledem ke kapacitě 
2 800 mAh neúčastním.

Co mi vlastně poněkud chybí je 
fotoaparát, protože ten, kterým je X3 vy-
baven prostě na fotografování není, má 
sice 2 megapixely, ale fotky jsou bídné. 

Čas po dlouhé době vytáhnout zrcad-
lovku? Asi ano, třeba zase začnu dělat 
hezké fotografie.

Den čtvrtý – baterie má stále ještě dvě 
čárky, a kdyby mě náhodou napadl ta-
transký medvěd, telefon by asi šel použít 
i jako pěstní klín.

A závěr? I s klasickým „hloupým“ 
telefonem se dá v dnešní době nějakou 
dobu fungovat, a svět se za těch pár 
dní rozhodně nezbořil. Zkuste to zase 
někdy…

 Odolný telefon s tlačítky 
za velmi rozumnou cenu

Dualsim

Bytelná konstrukce, 
svítilna a powerbanka

WiFiHotspot

+

Neexistuje aplikace, 
kterou do telefonu dostat 
kontakty z Outlooku 
nebo Gmailu

Webový prohlížeč je 
zcela nepoužitelný

Ke čtečce ebooků 
nebyl návod a bylo 
nutné experimentovat 
s kódováním textového 
souboru

-



NA OBJEKTECH V EU
DBÁME NA BEZPEČNOST 

PŘEKLÁDKY
VÍCE NEŽ 230 000 000 KG ZBOŽÍ ROČNĚ. 
TAT O  H M O T N O S T  O D P O V Í D Á  VÁ Z E

116 RAKETOPLÁNŮ
S  P L N Ý M I  PA L I V O V Ý M I  N Á D R Ž E M I .

DOHLÍŽELI JSME
NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

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

BENÁTKY (ITÁLIE).

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST
A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE 

100 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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U N A Š I C H K L I E N T Ů J S M E Z A R O K 

U K L I D I L I 
ČISTÍCÍM STROJEM TRASU 
DLOUHOU 39 856 KM, 
COŽ JE V PŘIROVNÁNÍ JAKO BY NAŠI 

ZAMĚSTNANCI OBEŠLI TÉMĚŘ 
JEDENKRÁT ZEMĚKOULI.

U VÝZNAMNÉHO VÝROBCE ELEKTRONIKY JSME

ZKONTROLOVALI 
CCA 9 000 000 TUN SPOTŘEBNÍ 

ELEKTRONIKY URČENÉ PRO 
EXPORT DO CELÉHO SVĚTA, COŽ 
PŘEDSTAVUJE HMOTNOST ASI 

1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH.

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI 

P R O M LU V Í 
PŘI VÝKONU SLUŽBY PŘES 
VYSÍLAČKY ASI 260 000 000 VĚT.
TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA 

VE 187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO 
OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

PŘI NAŠICH OPRAVÁCH 

J S M E  P O U Ž I L I 
TOLIK ŠROUBKŮ, ŽE KDYBYCHOM 

JE NASKLÁDALI NA SEBE, 
D O S A H O VA LY  B Y  V Ý Š K Y  A S I 
300 METRŮ, COŽ JE ZHRUBA 
VÝŠKA EIFFELOVY VĚŽE V PAŘÍŽI.

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.

BĚHEM ROKU JSME PŘI
TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

NAINSTALOVALI
538 000 METRŮ VODIČŮ.
TO ODPOVÍDÁ 14X DÉLCE JEZERA LOCH NESS.
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Modelování havarijních dopadů 
pomocí sw nástroje Aloha

Zneužitelných zdrojů rizika je v průmyslově vyspělých 
zemích velké množství a jsou často umístěny v blíz-
kosti lidského osídlení. Navíc existují mnohé velkoob-
jemové zdroje rizika ve formě mobilních zdrojů (auto-
mobilní a železniční cisterny).

Ačkoliv existuje řada různých SW nástrojů pro 
výpočet havarijních dopadů závažných chemických 
havárií, není legislativně dostatečně stanoveno jejich 
povinné používání. Přitom je zcela zřejmé, že potřeba 
modelování havarijních dopadů je dána hlavně 
požadavky „zákona o prevenci závažných havárií“ 
[1] a jeho prováděcích vyhlášek, ale využití výsledků 
modelování je daleko širší. 

Výsledky modelování havarijních dopadů 
závažných chemických havárií je pak nutno rych-
le a účinně využít pro přípravu a následnou re-
alizaci různých preventivních, ochranných, zá-
chranných, likvidačních a obnovovacích opatření. 
Správně stanovená výše uvedená různá opatření bu-
dou mít zcela zásadní vliv na ochranu životů a zdraví 
ohrožených, zasažených a poškozených osob. Jinými 
slovy to znamená, že výsledky modelování mohu 
zprostředkovaně zachránit řady lidských životů, 

případně rychle a účinně ochránit jejich ohrožené 
zdraví.

Krátký pohled do historie
Ještě v době Československa v roce 1981 byla vydána 
závazná metodická pomůcka Civilní obrany CO-51-
5 [2], která řešila jak prevenci, tak likvidaci následků 
závažných chemických havárií spojených s únikem 
nejdůležitějších 12 průmyslových chemických toxic-
kých látek. Jiná soudobá odborná publikace [3], pak 
přehledně a souhrnně uvádí některé chemické havárie 
z minulosti na našem území, z čehož jasně plyne, že je 
potřeba těmto událostem věnovat přiměřenou pozor-
nost.

V roce 1992, ještě v době společného státu České 
a slovenské federativní republiky dostalo Minister-
stvo průmyslu a obchodu za úkol připravit zákon 
o prevenci a likvidaci závažných havárií způsobených 
nebezpečnými látkami. V roce 1995 přešly kompetence 
na Ministerstvo životního prostředí České republiky 
ale s tím, že se připravoval Zákon o prevenci závažných 
havárií. Teprve na konci roku 1999 se podařilo uve-
dený zákon dokončit a vydat ve Sbírce zákonů. Násle-

FOCUS
Na mnoha místech České republiky se skladují obrovská množství 
nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými se navíc 
manipuluje, nejčastěji při přepravě. Již samotná existence velkých 
hmotností nebezpečných chemických látek vytváří předpoklad pro 
možné chemické havárie nebo také pro chemické napadení teroristy.
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dovaly pak první roky používání tohoto zákona 
a jeho prováděcích vyhlášek. Následně došlo k dalším 
změnám a byla vydána novela zákona v roce 2004, 
a další verze úplně nového zákona vyšla v roce 2006.

Na konci minulého roku byl opět vydán nový zákon 
č. 224/2016 Sb., o prevenci závažných havárií. [1]

Ačkoliv je tento článek zaměřen na chemické látky 
jako takové, hlavní důraz je kladen na látky jedova-
té (toxické), které jsou v dalších částech podrobněji 
diskutovány především z hlediska jejich škodlivého 
působení na obyvatelstvo.

Z historie je známá celá řada závažných chemic-
kých havárií, které měly nejrůznější negativní dopady 
na životy a zdraví lidí, životní prostředí a majetek. 
Je nesporné, že závažné chemické havárie nastanou 
i v budoucnosti. Jako základní přehled jsou uvedeny 
některé příklady závažných chemických havárií:
  Nypro Flixborough – Velká Británie (1974),
  Seveso – Itálie (1976),
  Amco Cadis – Francie (1978),
  San Carlos de la Rapita – Španělsko (1978),
  Bhópál – Indie (1984),
  Padacena – USA (1989),
  Enschede – Nizozemí (2000),
  Baia Mare – Rumunsko (2000),
  Toulouse – Francie (2001). 
Evropská a česká legislativa se snaží společně 

se systémem různých státních a oborových tech-
nických norem, organizačních a technických 
bezpečnostních opatření jejich vzniku zamezit, 
případně u probíhajících závažných chemických 
havárií maximálně omezit jejich nebezpečné havarijní 
dopady. 

Průmyslových zdrojů rizika, které jsou snadno 
zneužitelné, je v průmyslově vyspělých zemích velké 
množství a jsou navíc často umístěny v blízkosti 
lidských sídel, nebo přímo ve městech, vesnicích, 
osadách. V řadě případů obsahují zdroje rizika mno-
hatunové hmotnosti nebezpečné chemické látky.

Řada nebezpečných chemických látek má různé 
havarijní dopady, které jsou způsobeny především 
jedovatostí, výbušností a hořlavostí nebezpečných 
chemických látek a směsí. Havarijní dopady výrazně 
působí nejen proti lidem, ale také proti hospodářským 
a jiným zvířatům, případně mohou způsobit závažné 
zničení nebo poškození majetku nebo životního 
prostředí. Kromě toho mohou být dopady i politické, 
sociální, ekonomické, mezinárodní apod. A konečně 
havarijní dopady mohou mít i neblahý vliv na 
funkčnost kritické infrastruktury společnosti.

Nebezpečné chemické látky a směsí však mohou 
mít i řadu dalších nebezpečných vlastností; mohou být 
výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 
vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, 
dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, tox-
ické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 
Některé nebezpečné chemické látky a směsi mohou 
také prudce reagovat s vodou nebo při styku s vodou 
uvolňovat toxický plyn.

Havarijní dopady
Chemické objekty, zařízení, provozy, technologie 
a sklady jsou v České republice relativně bezpečné, 
protože mnohé jsou velmi dobře zabezpečené. Na 
druhé straně je nutné počítat s tím, že v nich existu-
je vysoký a nebezpečný nahromaděný energetický 
a toxický potenciál, který může při určité kombinaci 
různých faktorů způsobit havárii až s katastrofickými 
dopady.

Níže je uvedena přehledná tabulka o možných 
havarijních dopadech závažných průmyslových 
chemických havárií. Je z ní celkem jasně patrné, 
že z hlediska ohrožení osob jsou to toxické (jedo-
vaté) nebezpečné chemické látky a směsi, které 
jsou nejvíce nebezpečné. Jako jistý vzor jsou uvede-
ny základní údaje v následující názorné tabulce pro 
vybrané značně rozšířené a nebezpečné chemické 
látky – jedovatá látka: vzor/možný zástupce – chlor 
a amoniak; výbušná látka: vzor/možný zástupce - 
propan – butan a zemní plyn; hořlavá látka: vzor/
možný zástupce - automobilní benzín. Modelování 
havarijních dopadů v níže uvedené tabulce bylo pro-
vedeno SW TerEx, verze 3.0.8, databáze 31/894, 
UTB Zlín, se stejnými podmínkami modelování pro 
všechny případy úniku nebezpečných chemických 
látek: teplota 200C, vertikální stálost atmosféry: in-
verze, rychlost větru: 1 m/s, charakter okolí úniku 
nebezpečné látky: průmyslová plocha. (viz. Tabulka: 
Základní porovnání dosahů některých hlavních ha-
varijních dopadů)

Nebezpečné chemické průmyslové toxické látky 
jsou považovány za nejvíce nebezpečné proto, že je-
jich jedovatost může způsobit značnou mortalitu 
nebo i vážná zdravotní poškození především osob 
nebo zvířat, případně závažné zamoření životního 
prostředí.

O chemických haváriích souhrnně a podrobně po-
jednává odborná publikace Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru, vydaná v Praze v roce 
2009. [3]

Focus



61

Focus

Modelování havarijních dopadů chemických havárií
Potřeba modelování havarijních dopadů vyplývá 
ze samotného Zákona o prevenci závažných havárií 
[1], protože se požaduje modelování havarijních 
dopadů, které se dostanou především „za hrani-
ci podniku“ (čili do prostoru tzv. zóny havarijního 
plánování). Z tohoto pohledu je zóna havarijního 
plánování zvláštní prostor v okolí provozovatelů, kde 
se očekávají havarijní dopady závažných havárií na 
obyvatelstvo, které zde žije nebo pracuje. Modelování 
havarijních dopadů musí důkladně provést samot-
ný provozovatel, případně odborný subjekt, který 
je schopen kvalitně a kvalifikovaně provést analýzu 
a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek 
a směsí. 

V současné době lze používat moderní modelo-
vací počítačové programy, mezi které patří například 
český produkt ROZEX-Alarm, nebo jiný český SW 
nástroj TerEx. Případně je výhodné použít volně 
stažitelný SW nástroj z USA s označením ALOHA (Ar-
eal Locations of Hazardous Atmospheres). Z prak-
tické potřeby nutnosti modelování havarijních 
dopadů je možné doporučit k tomuto účelu český 
SW nástroj ROZEX-Alarm, který relativně snadno 
modeluje dopady závažných chemických havárií, 
velmi podobný je také SW nástroj TerEx. Zahrnují jak 
nebezpečné chemické průmyslové toxické látky, tak 
i havarijní události spojené s únikem průmyslových 
látek hořlavého a výbušného charakteru. Uvedené 
SW nástroje jsou snadno použitelné s příjemným 
uživatelským prostředím a navíc poskytované výsled-
ky je možné elektronicky archivovat, případně je 
tisknout formou výstupního protokolu. Programy 
umožňují rovněž export vymodelovaných dat přímo 
do pracovních map.

Existuje celá řada dalších zahraničních vysoce 
kvalitních počítačových modelovacích programů 
jako například: EFFECTS (Nizozemí), DAMAGE (Ni-
zozemí), PHAST (Spojené království), SAVE (Ni-
zozemí), DOW INDEX MODEL FOR TOXIC (USA), 
CHARM (USA), DEGADIS (USA), HEGADAS (Spojené 
království), DENZ/CRUNCH (Spojené království), 
HASTE (USA), SLAB (USA), TRACE (USA), DRIFT 
(Spojené království) [4], NBC WARNING (Dánsko), 
NBC ANALYSIS (Dánsko), H-PACK (USA). Zahraniční 
modelovací nástroje jsou sice zpravidla vysoce so-
fistikované, ale na druhé straně velmi drahé.

Jako velký pomocník při analýze a hodnocení rizika 
se jeví vhodný SW nástroj, který při správném použití 
a při správné interpretaci získaných výsledků dává 
výborné a spolehlivé podklady pro stanovení a zave-
dení různých preventivních, represivních, záchran-
ných, ochranných a jiných bezpečnostních opatření 
organizačního a technického charakteru.

V rámci Evropské unie existuje již řadu let výzkum-
né bezpečnostní centrum s anglicky psaným názvem: 
Joint Research Centre v italské Ispře nedaleko Milána. 
[5] Dalo se logicky očekávat, že uvedené Centrum 
připraví hodnotící algoritmy a postupně svými vlast-
ními silami vyvine SW nástroj k hodnocení havarij-
ních dopadů především látek toxických, výbušných 
a hořlavých. Jiným řešením mohla být varianta, že 
Centrum zadá vývoj a přípravu takového SW nástroje 
formou veřejné zakázky (soutěže). Podívejme se, ale 
jaká je současná realita? Bohužel je nutné kriticky 
konstatovat, že za dobu své existence Centrum SW 
nástroj k vyhodnocování dopadů závažných chemic-
kých havárií ani nepřipravilo, ani nezabezpečilo jeho 
zhotovení formou „veřejné soutěže“.

SW nástroj z Centra by tak mohl sloužit velmi 

základní porovnání dosahů některých hlavních havarijních dopadů 
Nebezpečná havarijní popis možného hlavní havarijní množství dosah havarijního dopadu
chemická látka událost havarijního děje dopad látky [t] z hlediska nebezpečí
     zasažení osob [m]

zkapalněný chlor, únik jednorázový únik otrava 10 4 330
  obsahu zařízení,  (jedovatost)
zkapalněný amoniak  nebo okamžitý únik obsahu  10 2 430

zkapalněný výbuch jednorázový únik tlaková vlna, 10 2 170
propan – butan  vroucí kapaliny rozlet fragmentů
  s rychlým trosek
zkapalněný zemní plyn  odparem do oblaku (výbušnost) 10 1 230

automobilní benzín požár ohrožení nádrže tepelné záření 10 80
  plošným požárem  (hořlavost)
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dobře ve všech zemích Evropy, protože velmi toxický 
chlór spolehlivě otráví jak obyvatelstvo na Moravě, 
tak také v Bavorsku, ve Skotsku nebo v Normandii. 
Obdobně bychom mohli uvažovat o havarijních do-
padech nebezpečných chemických látek výbušných, 
hořlavých a dalších.

Nejen, že je to velká škoda, ale je to také velký od-
borný dluh výše uvedené evropské výzkumné in-
stituce. Je pochopitelně otázkou odborné diskuse, 
zda to nemohly být národní orgány, které by vypsaly 
veřejnou bezpečnostní soutěž na zhotovení a důkladné 
testování vhodného a potřebného SW nástroje. Oblast 
prevence závažných chemických havárií je u nás 
v gesci Ministerstva životního prostředí. Nicméně je 
možno vzpomenout skutečnost, že v České republice 
je celá řada státních výzkumných ústavů, institucí 
a odborných pracovišť.

Autor tohoto odborného sdělení předpokládá, 
že pokud byl SW nástroj na hodnocení dopadů 
závažných chemických havárií připraven péči evrop-
ského Centra, nebo případně nějakou národní státní 
institucí. Potom by mohl být předán definovaným 
uživatelům zdarma, případně za symbolickou cenu. 
Nemluvě již o tom, že se nejedná pouze o problematiku 
závažných chemických havárií jako takových, ale že 
se v posledních dekádách také široce diskutují reálné 
možnosti zneužití mnoha průmyslových chemických 
látek k terorismu, případně k nepřátelskému zneužití 
těchto snadno dostupných a jednoduše použitelných 
nebezpečných prostředků.

Obecně je možno říci, že programy pro vyhodno-
cování havarijních dopadů při chemických haváriích 
se liší svojí přesností, která je dána jednak přesností 
rozptylových algoritmů a jednak jejich napojením na 
další moduly, které zohledňují místní povětrnostní 
podmínky, vliv pokrytosti a reliéfu terénu nebo de-
mografické charakteristiky v daném prostoru. Využití 
těchto modelů pro praxi umožnil především rozvoj 
osob ních počítačů a jejich možné propojení s dalšími 
datovými zdroji. 

SW nástroj ALOHA (zkratka z Areal Locations of 
Hazardous Atmospheres) je volně stažitelný americ-
ký program pro vyhodnocování následků závažných 
chemických havárií. Manuál v anglickém jazyce 
k tomuto programu je také volně stažitelný a má 195 
stran odborného textu (z února 2007), včetně návo-
du pro použití výpočetního programu. Jeho použití 
je relativně snadné, ale na druhé straně dosti ob-
sáhlé (vyžaduje zadání řady vstupních dat) a z tohoto 
pohledu je velmi vhodný pro vysokoškolské studen-

ty k využití v rámci odborných cvičení a seminářů, 
případně pro výpočty v bakalářských a diplomových 
pracích. (http://www.epa.gov/emergencies/con-
tent/cameo/aloha.htm [6])

Ačkoliv analýzy a hodnocení rizik jsou cen-
ným technickým nástrojem pro vyhodnocení 
nebezpečnosti jednotlivých látek, je jejich vypovídací 
schopnost často omezena použitou metodou analýzy 
a hodnocení rizik. Proto je třeba jednoznačně podpořit 
požadavek na důkladné a kvalitní modelování ha-
varijních dopadů. Závěry takového modelování 
a správné vyhodnocení získaných výsledků mohou 
nejvíce a nejlépe ukázat na celou řadu potřebných 
organizačních a technických bezpečnostních 
opatření, která se mají bezodkladně přijímat a realizo-
vat k ochraně života a zdraví osob, zvířat, ale také pro 
ochranu životního prostředí. 

Obecně je možno říci, že programy pro vyhodno-
cování havarijních dopadů při chemických haváriích 
se liší svojí přesností, která je dána jednak přesností 
rozptylových algoritmů a jednak jejich napojením na 
další moduly, které zohledňují místní povětrnostní 
podmínky, vliv pokrytosti a reliéfu terénu nebo de-
mografické charakteristiky v daném prostoru. 

ALOHA je velmi výhodný modelovací nástroj. 
Ačkoliv jsou v současné době relativně dobře dostupné 
domácí SW nástroje (a jsou levné a snadno zvládnutel-
né z hlediska uživatelského) je překvapivé, že nejsou 
všude ve výbavě Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Používání amerického SW nástroje ALOHA 
není v Hasičském záchranném sboru České repub-
liky zcela obvyklé, až na výjimky např. v Moravsko-
slezském kraji. Přitom je i tento SW snadno zvlád-
nutelný. Jistou nevýhodou je jazyková bariéra (celý 
SW nástroj je v angličtině).

Tento program je především volně stažitelný z in-
ternetu a je možno ho používat i v České republice bez 
omezení. Program velmi dobře vyhovuje i pro výu-
ku, protože požaduje velké množství vstupních dat. 
Jeho další nespornou výhodou je známá skutečnost, 
že je pravidelně v USA aktualizován a upravován 
na základě posledních vědeckých poznatků, ale 
i důležitých zkušeností z technické praxe chemic kých 
havárií a chemické bezpečnosti. Vlastní originální 
manuál pro SW nástroj ALOHA [7] je dlouhý a vel-
mi podrobný v rozsahu 195 stran (varianta Ferbuary 
2007), ale existuje podstatně zkrácená verze v češtině 
v rozsahu pouhých 41 stran. [8]. Příklady z prostředí 
SW ALOHA pak vyšly v roce 2013. [9]

V současné době je například nainstalováno 20 in-
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stalací na speciální počítačové učebně na Fakultě 
logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, 
a proto se s tímto modelovacím program mohou stu-
denti samostatně seznámit a sami si namodelovat 
havarijní dopady svého vlastního fiktivního chemic-
kého podniku CHEMO-HRADY, který obsahuje zdroje 
rizika s látkami toxickými (např. fosgen, chlor, amo-
niak, apod.), výbušnými (např. propan-butan, zemní 
plyn, vodík, apod.) a hořlavými (např. automobilový 
benzín, motorová nafta, apod.). Záměrně jsou voleny 
látky velmi známé a rozšířené, které se nacházejí na 
mnoha místech naší republiky a to většinou v mnoha-
tunových množstvích. 

SW nástroj ALOHA je možné doporučit také proto, 
že požaduje poměrně velké množství dat a podkladů 
o nebezpečné látce, o použité chemické nebo jiné 
procesní technologii, o místních povětrnostních 
a jiných podmínkách. Tím nutí studenta pečlivě vše 
zjistit, zajistit případně si sám určit a ukazuje tak roz-
sah požadavků při vstupu do modelování dopadů 
závažných chemických havárií. Výsledky vyhodno-
cení je možné získat také v grafické podobě, které je 
možné převést do pracovní mapy. Některé příklady 
ohledně užití ALOHY vysokoškolskými studenty již 
byly publikovány. [10] 

Výsledky modelování havarijních dopadů 
závažných chemických havárií je pak nutno rych-
le a účinně využít pro přípravu a následnou real-
izaci různých preventivních, represivních, ochran-
ných, záchranných a likvidačních opatření. A právě 
správně stanovená výše uvedených různých opatření 
bude mít zcela zásadní vliv na ochranu životů a zdraví 
ohrožených, zasažených a poškozených osob. Jiný-
mi slovy to znamená, že výsledky modelování mo-
hou a musí zprostředkovaně zachránit řady lidských 
životů, případně rychle a účinně ochránit jejich 
ohrožené zdraví.

Závěr
Potřeba modelování havarijních dopadů závažných 
chemických havárií není dána jen požadavky nové-
ho „zákona o prevenci závažných havárií“ [1] a jeho 
navazujících prováděcích vyhlášek, ale využití 
výsledků modelování je daleko širší a má zcela zásad-
ní vliv na přijímání dalších následných opatření. 
Proto je dobré, že existuje kromě domácích SW 
nástrojů ROZEX-Alarm a TerEx, také volně stažitelný 
a dobře využitelný americký SW nástroj ALOHA, 
ke kterému je k dispozici nejen dlouhá uživatelská 
příručka v angličtině, ale rovněž „česky psaný zkrá-

cený manuál“ a také v nedávné době vydán soubor 
příkladů, jak to bylo výše podrobně popsáno.

Výsledky modelování havarijních dopadů 
závažných chemických havárií a jejich správnou 
a úplnou interpretaci je pak nutno rychle a účinně 
využít pro přípravu a následnou realizaci různých 
opatření. Musí se jednat o preventivní, represivní, 
ochranná, záchranná a likvidační organizační, tech-
nická, technologická a bezpečnostní opatření. 

A právě správně stanovená posloupnost a rozsah 
výše uvedených různých opatření budou mít zcela 
zásadní vliv na ochranu životů a zdraví ohrožených, 
zasažených a poškozených osob především v zóně 
havarijního plánování jednotlivých provozovatelů 
zařazených do skupiny B. Jinými slovy to bezpo-
chyby znamená, že správné výsledky modelování 
mohu a musí zprostředkovaně zachránit řady lid-
ských životů, případně rychle a účinně ochránit 
ohrožené zdraví obyvatelstva. A to je bezpochyby 
v procesu prevence závažné chemické havárie zcela 
nejdůležitější.
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Bezpečnost 
a ochrana 
společnosti
Život na zemi je z pohledu jedince, jeho zkušeností získaných během 
života zpravidla vnímán jako bezpečný a odpovídající stupni jeho 
poznání. Převážná většina z nás cítí celý život pevnou půdu pod 
nohama, má zabezpečenou existenci odpovídající stavu společnosti 
i blízkému okolí, v němž vyrůstáme. 

Podíváme-li se však na vývoj naší planety 
v delších časových intervalech, pak vidíme, 
že i naše Země, naše sluneční soustava nám 
může připravit velmi nepříjemná překvapení, 
které známe i ze současnosti, ať se již jedná 
o zemětřesení nebo tsunami, či o výbuchy so-
pek, pohyby vzdušných mas, apod. Na tomto 
místě stojí za připomenutí události z období PER-
MU, kdy před 250 miliony let došlo k zničení 3/4 
živočichů a rostlin, přičemž došlo k vymření 1/3 
živočišných druhů. Co se stalo? Mohlo dojít ke 
srážce Země s velkým asteroidem, nebo dělení do 
té doby existujícího jediného celku pevniny, tzv. 
PANGEA, a následně ke změně klimatu. O něco 
později, přibližně před 65 miliony let došlo k další 
velké přírodní katastrofě, k vymření dinosaurů 
a většiny živočišných a rostlinných druhů, 
pravděpodobně v důsledku dopadu asteroidu 
o poloměru 6 - 14 km na poloostrov YUCATÁN 
v Mexiku. Jsou známy a popsány další přírodní 
katastrofy jak v období před naším letopočtem, 
tak i v nedávné minulosti, včetně současnosti; 
tsunami, zemětřesení, erupce sopek, záplavy, 
apod. 

Rozvoj lidské společnosti s sebou nutně 
přinášel, přináší a do budoucnosti bude přinášet 
i negativní jevy, ať již v boji o přežití - ozbro-
jené konflikty k získání nových území, surovin, 
či dalších komodit, nemoci způsobující epid-
emie, pandemie, dále dopravní a technologické 
havárie, spojené v mnoha případech s únikem 
nebezpečných chemikálií do nechráněných 
složek životního prostředí a ohrožující životy 
a zdraví obyvatel, neuvážené zásahy do životního 
prostředí – např. likvidace amazonských pralesů, 
erose půdy, zasolování půdy, a tak bychom mohli 
pokračovat ve výčtu mnoha negativních událos-
ti. Jen na okraj připomínáme rok 1962 a jadernou 
karibskou krizi, kdy svět byl na pokraji jaderné 
katastrofy. Můžeme tedy konstatovat, že lidstvo 
bylo, je a s největší pravděpodobností bude i do 
budoucnosti ohrožováno celou řadou nebezpečí, 
ať již živelních či antropogenního původu. Zprvu 
se jednalo zejména o živelní katastrofy, sociální, 
náboženské i etnické střety často přerůstající ve 
válečné konflikty. Později přibyly průmyslové 
havárie a s rozšiřováním moderních technologií 
se přidaly hrozby v podobě nezvládnutí nově 
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vyvíjených technologií, jako jsou například ja-
derná energie, genové manipulace, nanotech-
nologie nebo informační technologie. S postu-
pující globalizací se ohrožení společnosti zvyšuje 
zejména s rostoucí snahou o maximalizaci zisku 
bez ohledu na udržitelný rozvoj území. Spolu 
s globalizací nás dnes ohrožuje organizovaný ter-
orismus. Každodenně se každý z nás ve svém os-
obním i pracovním životě setkává s negativními, 
nežádoucími jevy, kdy se může stát jejich přímým 
účastníkem, a které nás mohou v kteroukoliv 
dobu, na kterémkoliv místě na světě, v jakékoliv 
situaci ohrožovat na životě a zdraví, poškozovat 
hmotné statky a životní prostředí. Z tohoto hle-
diska je nutné si uvědomit, že bezpečnost oby-
vatel a společnosti je věcí každého z nás v tom 
nejširším slova smyslu, tzn. nejen státu a jeho 
jednotlivých složek, veřejné správy a samo-
správy, ale i právnických osob, rodiny a každé 
fyzické osoby. 

Při vědomí této reality, vyhodnocení možných 
dopadů uvedených rizik a hrozeb je patrné, že 
opatření, která budou snižovat tato nebezpečí 
a jejich případné následky, jsou vlastně nut-
nou součástí běžného života společnosti, řešící 
ochranu celé společnosti. Ochranu obyvatel-
stva je pak možné v této souvislosti vnímat jako 
jeden ze základních pilířů systému bezpečnosti, 
tedy i bezpečnosti České republiky v souladu 
s Bezpečnostní strategií ČR 2015 a především 
pak Koncepci ochrany obyvatelstva o roku 
2020 s výhledem do roku 2030, kterou Vláda ČR 
 schválila svým usnesením č. 805 ze dne 23. října 
2013. 

Bezpečnost státu je založena na princi-
pu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komu-
nity a zabezpečení funkce společnosti, k jehož 
úspěšnému uplatnění je nezbytné zajistit 
funkčnost dotčených orgánů státní správy a sa-
mosprávy, právnických a podnikajících fyzických 
osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží 
k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

Jak tedy chápat obsah  
„Ochrany obyvatelstva?“
Ochrana obyvatelstva představuje souhrn 
opatření, která napomáhají k  zabezpečení 
ochrany života a zdraví lidí, majetku a životního 
prostředí. Úkoly ochrany obyvatelstva plní nejen 
složky integrovaného záchranného systému, 

ale svůj podíl na ní mají také orgány kraje, obce, 
právnické a podnikající fyzické osoby i samotní 
občané. Právě jedinci, fyzické osoby velmi často 
zapomínají, že mají spoluodpovědnost za ochra-
nu života a zdraví jak svého, tak svých blízkých. 
Lidé často ignorují a nevnímají každodenní re-
alitu, vysokou pravděpodobnost stát se přímým 
účastníkem nežádoucí události. A to vůbec 
nehovoříme o dobrovolném riziku, které mnozí 
z nás každodenně podstupují (adrenalinové 
sporty, kouření, holdování alkoholu, návykovým 
látkám, nevyhovující životospráva, apod.). 

Je tedy zřejmé, že neodmyslitelnou součástí 
je výchova a vzdělávání, kdy nutně musí být 
začleněna problematika ochrany obyvatelstva do 
systému vzdělávání na školách, který umožňuje 
dlouhodobě působit na jedince formou pravidelné 
a povinné výuky. Po úplné desítileté odmlce od 
roku 1991 a elementárnímu náznaku iniciativy 
v následujícím desítiletí jsou od roku 2011 vyvíje-
ny snahy o systematizaci výchovy a vzdělávání 
i v této oblasti. 

Je třeba přiznat, že úroveň výchovy 
a vzdělávání v současné době nereflektuje reál-
né hrozby a důsledky plynoucí z mimořádných 
událostí či krizových situací, kterých rok od roku 
přibývá, což se odráží i v přípravě odborníků. 

  Nejdůležitější příležitostí rozvoje výchovy 
a vzdělávání je především další rozvíjení 
pravidelného vzdělávání na všech stupních 
škol, mateřských, základních a středních 
školách. 

  Dalšího posunu výchovy a vzdělávání lze 
dosáhnout optimalizací systému přípravy 
odborníků a ujednocením výuky na 
vysokých školách. Zaměřením na popula-
rizaci výsledků činností lze dosáhnout 
většího zájmu veřejnosti a tím zlepšit post-
avení výchovy a vzdělávání ve společnosti. 

Výchova a vzdělávání musí být však chápány 
vážně a všestranně zabezpečeny. Je nezbytně 
nutné rozvíjet systém vzdělávání a výchovu oby-
vatelstva, zahrnout do výuky danou problemati-
ku na školách. 

Do nastávajícího období, tedy až do roku 2030 
je potřebné: 
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a)  Vytvořit funkční systém výchovy a vzdě-
lávání prostupující napříč všemi stupni 
veřejné správy, s větším zapojením soukro-
mého sektoru i samotného obyvatelstva, 

b)  Systém by měl zahrnovat přípravu:  
 odborníků zabývajících se ochranou oby-
vatelstva a krizovým řízením,  
 učitelů vyučujících danou problematiku na 
základních a středních školách,  
 lektorů realizujících projekty preventivně 
výchovné činnosti,  
 obyvatelstva. 

To tedy znamená stanovit práva a povinnosti, 
pravidla, úkoly a role všech zainteresovaných 
subjektů, včetně role občana, jenž ponese svůj díl 
odpovědnosti vůči sobě samému, svým blízkým 
a vůči státu. Tento systém musí být podpořen 
závaznými právními předpisy, především zákony, 
a současně být v souladu s metodickou činností 
státní správy. Funkčním systémem je pak třeba 
zvýšit úroveň znalostí obyvatelstva a odborníků. 

Strategie do roku 2030 v oblasti výchovy 
a vzdělávání pak vyžaduje:

1.  vytvořit legislativní, administrativní, ma-
teriální a společenské podmínky pro kon-
tinuální systém výchovy a vzdělávání obyva-
telstva, 

2.  zefektivnit a zkvalitnit vzdělávání odborníků 
v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení, 

3.  systematizovat nabídku celoživotního 
vzdělávání v oblasti ochrany člověka za 
mimořádných událostí a krizových situací, 

4.  stanovit podíl zapojení jednotlivých 
prvků veřejné správy do systému výchovy 
a vzdělávání obyvatelstva, včetně zvýšení 
aktivní účasti soukromých subjektů na sa-
motné realizaci, 

5.  podporovat projekty reagující na aktuální 
potřeby společnosti, 

6.  stanovit konkrétní podíly médií na výchově 
a vzdělávání. 

Co říci závěrem? 
Přes veškeré složitosti a problémy, které stojí 
před lidstvem, je třeba respektovat skutečnost, 
že jsme a budeme i nadále vystaveni nega-
tivním vlivům, ohrožení a že je naší důležitou, 
každodenní povinností přijímat trvale účinná 
opatření k jejich předcházení či snížení dopadů 
na přípustnou úroveň. Nemůžeme spoléhat na to, 
že až situace nastane, pak ji bude společnost řešit. 
To je nepřípustné a mnohé události nás již o tom 
dostatečně přesvědčily.

Je třeba zdůraznit nezastupitelnou úlohu 
vzdělávacích institucí na všech stupních. Nabízí 
se tak v souvislosti se společenskou potřebou 
a současnou poptávkou možnost využít možnosti 
a kapacity zejména vysokých škol k rozšíření 
jak teoretické výuky, tak praktické přípravy, 
zavádění bezpečnostních studijních oborů 
a akreditací bakalářských a navazujících magis-
terských studijních programů, pro odborníky 
ve státní správě, složkách IZS, bezpečnostním 
managementu, ale i v samotném resortu školství 
podílet se na přípravě pedagogů současných i bu-
doucích. Rovněž se nabízí využití širokého spe-
ktra oborů a rozvoje vědy a výzkumu na uni-
verzitách, vědecko-výzkumných pracovišť, 
jednotlivých resortů národního hospodářství 
ke spolupráci mezi sebou, a tak zapojení v ještě 
větším rozsahu do této problematiky. Pokud by-
chom měli na závěr odpovědět na otázku, zda 
jsme připraveni na další vývoj společnosti a zda 
jsme se poučili, můžeme říci, že částečně ano, ale 
s tím, že mnohá opatření čekají na svou realizaci.

Brno, 3. listopadu 2016
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