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Vážení čtenáři, 
nejdříve mi dovolte vám poděkovat za 
vaši čtenářskou přízeň i uznání, které 
se nám od vás dostává. Samozřejmě 
jsem zaznamenal i kritické připomínky 
a pokusíme se je postupně řešit. S tím 
úzce souvisí fakt, že každé periodikum 
a zvláště odborné není tvořeno jen 
redakčním týmem, ale i externími 
spolupracovníky, kteří píší autorské 
články. Rád bych vás touto cestou 
požádal, abyste nám pomohli i vy 
a poskytovali nám vaše příspěvky 
a náměty, které by mohly zajímat ostatní 
čtenáře. Jsem v tomto ohledu velmi 
vstřícný a přivítám každý nápad. 

Náš časopis je letos opět mediálním 
partnerem několika významných 
akcí. V září se uskuteční již 7. ročník 
bezpečnostního veletrhu PRAGUE 
FIRE & SECURITY DAYS 2015, jehož 
hlavním tématem je „Bezpečná 
škola“. Další akcí je XI. Mezinárodní 
konference bezpečnostního 
managementu KBM 2015, která se 
koná o pouhý měsíc později v Praze. 
A třetí akcí je již XV. ročník prestižního 
Týdne Facility managementu 2015, 
která by se měla uskutečnit v listopadu. 
Přijměte i touto cestou naše pozvání 
na tyto konference, které si zcela jistě 
zaslouží Vaši pozornost. 
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Nová řada XS4 2.0 od firmy SALTO:

Nový standard v elektronickém zamykání

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM SALTO POUŽÍVÁ POKROČILOU FUNKCI SVN (SALTO VIRTUAL 
NETWORK) A ONLINE BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII PŘIPOJENÍ. DÍKY TĚMTO 

POKROČILÝM FUNKCÍM JSOU VŠECHNY DVEŘE PLNĚ POD KONTROLOU.

BEZPEČNOST
•  Vytvoření bezklíčové budovy. 
•  Zabezpečení vnitřních i vnějších dveří. 
•  Zabezpečená data na kartě.
•  Zabezpečená komunikace mezi 

elektronickými zámky a kartou.
•  Karty a elektronické zámky lze 

jednoduše a rychle aktualizovat, omezit 
přístupy nebo vzdáleně zrušit. 

KOMPATIBILITA DVEŘÍ
• Bez nutnosti instalace kabelů.
• Rozsáhlá řada čtecích jednotek SALTO 

lze použít na všechny typy dveří na 
trhu. 

Promyšlenější. Výkonnější. Modernější.

MOBILNÍ VIRTUÁLNÍ SÍŤ
• JustIN mobile SVN je nová inovativní 

funkce aktualizace dat na bezkontaktní 
kartě pomocí mobilního telefonu.

• JustIN mobile Key je nová inovativní 
funkce otevírání elektronických zámků 
pomocí mobilního telefonu.

VĚTŠÍ UŽIVATELSKÝ KOMFORT
• Jedno identifikační médium (karta, 

přívěšek, náramek...) se používá na 
otevírání všech dveří v objektu. 

• Integrace se systémy třetích stran 
jako jsou docházkové systémy, 
platební systémy, hotelové rezervační 
systémy...

SPRÁVA BUDOVY
•	Monitorování a správa všech 

přístupových práv uživatelů.
• 100% kontrola průchodů.
• Minimalizace nákladů na ztráty 

mechanických klíčů.
• Integrace všech uživatelů a 

zaměstnanců do jednoho systému 
správy budovy.

REFERENČNÍ OBJEKTY
• Školy, kancelářské budovy, 

nemocnice, letiště, výrobní závody, 
hotely, pensiony... zkrátka všude, kde 
dnes používáte mechanický klíč.
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NoVINKyautor rEDAKCE

Redakce SECURITY magazínu připravuje 
přehled žen, které zastávají významné 
postavení v soukromých i státních firmách 
v oblasti krizového a bezpečnostního 
managementu. Naším cílem je tyto 
ženské osobnosti, působící v segmentu 
„okupovaném“ muži, zviditelnit, podpořit 
je a zdůraznit jejich přínos pro rozvoj 
firmy. Současně je to možnost pro ma-
jitele firem, jak tyto ženy ocenit a v nepo-
slední řadě i pozitivně zviditelnit svoji 
společnost.

Pokud budete mít zájem, prosíme o zas-
lání následujících podkladů. Stručné CV, 
které bude obsahovat příjmení, jméno, 
dosažené vzdělání, současně vykonáva-
nou manažerskou funkci a předchozí 
kariéru. Rovněž je vhodné uvést životní 
mo tto a krátký popis nejvýznamnějších 

úspěchů v profesním životě. Jednou 
z otázek, na které by měla manažerka 

odpovědět je, jak se jí osobně podařilo 
skloubit pracovní a osobní život, problémy, 
se kterými se setkala nebo se kterými se 
potýká. Maximální počet znaků by měl být 
do 3000 včetně mezer. Redakce si vyhra-
zuje právo, po předchozím souhlasu au-
tora, zkrátit článek nebo jej upravit. Nomi-
novaná manažerka musí se zveřejněním 
vyjádřit svůj písemný souhlas. Nedílnou 
součástí je oficiální fotografie v rozlišení 
300 Dpi. Profily úspěšných manažerek 
budou postupně uvedeny v tištěné formě 
 SECURITY magazínu. 

Bližší informace zodpovíme 
na tel. čísle 776 520 110 nebo 

prostřednictvím emailové adresy 
jan.cihak@securitymedia.cz. Celá akce 

je samozřejmě ZDARMA.

toP 10 žen v krizovém 
a bezpečnostním managementu

Plaťte méně, získejte více

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

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

The Power of Simplicity

1,3 a 2MP Full-HD s 30 snímky za

sekundu

Mechanický IR fi ltr a integrovaný 

IR přísvit

LDC (Korekce zkreslení objektivu)

Režim Halfway 

(natočení obrazu  o 90 ° / 270 °)

Multiple Streaming a podpora Audio

Komplexní funkce, nízká cena

20150518-Security-Magazine-WiseNet-Lite-half-page-CZ.indd   1 18.05.15   13:50

Z průzkumu SheXo provedeného v závěru 
roku 2014, který byl uveden ve zprávě 
společnosti Deloitte pod názvem „Ženy ve 
střední Evropě a obchodní sféra: rychlejší, 
významnější, silnější?“ vyplynulo, že „více 
než polovina (54 %) zástupců z vysokého 
a středního managementu z 800 největších 
středoevropských a německých firem 
se shodlo, že společnosti s genderově 
vyváženým představenstvem jsou úspěšnější 
než ty s menším zastoupením žen. 59 % 
není pro zavedení kvót na podporu větší 
genderové vyváženosti a domnívá se, že by 
firmy měly samy najít způsob, jak podpořit 
ženy na cestě k vedoucím pracovním 
pozicím.“  
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tTyto systémy nacházejí své místo tam, kde 
uživatelé očekávají kombinaci jednodu-
chého ovládání a řady doplňkových 
funkcí, kterými lze řešit nejrůznější vazby 
v systému. V síťové verzi je navíc možné 
integrovat i další systémy – zejména EZS, 
CCTV a EPS. Následující přehled dvou 
autonomních a dvou síťových řešení sys-
tému Paxton zachycuje klíčové vlastnosti 
a výhody jednotlivých produktových řad.

Autonomní systém paxton 
compact – základní vlastnosti
Řešení Paxton Compact je nej-
jednodušším prvkem zajištění přístupu 
ve skupině komponent Paxton. Logika 
zařízení je velmi jednoduchá – z jeho 
zadní strany vychází šestice barevně 
odlišených vodičů: dva pro napájení, dva 
pro dveřní zámek, a dva pro odchodové 
tlačítko. Vodiče napájení a dveřního 
zámku jsou propojeny (tj. průchod je po-
volen) v případě identifikace povolené 
osoby nebo stisku odchodového tlačítka. 
Veškeré ovládání dveří tak zajišťuje sa-
motná čtečka nebo klávesnice.

Klávesnice Paxton Compact se pro-
gramuje pomocí instalačního PINu 

a následného stisku dalších numerických 
kláves, pomocí nichž lze přidat a mazat 
uživatelské PINy, nastavovat dobu 
otevření dveří, apod. Ke čtečce systému 
Compact se dodávají balíky karet, kdy 
každý balík obsahuje zvolený počet 
uživatelských karet (10/25/50/100), 

stejný počet k nim spárovaných 
„stínových” karet a čtveřici programo-
vacích karet – zadávací kartu balíku, 
kartu pro tichý režim, kartu pro nastavení 
doby otevření dveří a kartu pro trvalé 
přepnutí polarity výstupu (pro použití 
s reverzními zámky).

paxton compact – 
programování a využití
Po instalaci se jednoduchým přiložením 
několika programovacích karet sys-
tém nastaví, správce systému rozdá 
uživatelské karty, stínové karty popíše 
jménem či jinou identifikací uživatelů 
(např. „Byt 3 – otec“), a balík uschová 
na bezpečném místě. V situaci, kdy dojde 
ke ztrátě uživatelské karty, vyjme správce 
systému stínovou kartu daného uživatele 
z balíku a přiložením ke čtečce předejde 
situaci, kdy by případný nálezce získal 
přístup do objektu. Systém lze libovolně 
rozšiřovat – počet čteček není nijak limi-
tován. Balíky karet se navíc liší i barevně 
a osoby tak můžete v objektu směrovat 
i odpovídající barevnou indikací přímo 
na čtečce – systém využívá zelené, 
žluté a červené zóny, které je možné, 

Systémy Paxton 
pro zabezpečení vstupu
Při řešení objektové bezpečnosti přicházejí obvykle jako první na 
řadu zabezpečovací a kamerové systémy. Je to logické – dnešní 
zaměření na bezpečnost domu přímo předurčuje použití právě těchto 
systémů jako primárních. Na druhou stranu nachází nezřídka uplatnění 
i požadavek řízení a přehledu pohybu osob v objektu, a to jak v řešení 
pro jediné dveře hlavního vstupu do objektu, tak v celé struktuře 
průchodů ve složitějších areálech.

přístupoVé systémy
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v případě použití více čteček, libovolně 
kombinovat.

Zřetelnými výhodami tohoto sys-
tému jsou snadná instalace i nastavení, 
přehledné zónování v objektu, správa až 
10 000 uživatelů a netřeba registrace 
systému na Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů. Toto řešení však není určeno 
tam, kde reálně hrozí napadení systému 
s cílem destrukce čtečky nebo kláves-
nice – ve chvíli, kdy by se narušitel dos-
tal k vodičům, stačilo by propojit vodiče 
odchodového tlačítka a odblokoval by 
se přístup do domu. Řešení takové situ-
ace nabízí systém Paxton Switch2.

Autonomní systém paxton 
switch2
Tento systém má dva základní stavební 
kameny, konkrétně se jedná o čtečku či 
klávesnici a její řídící jednotku s pamětí 
uživatelů. Propojení těchto dvou částí 
se realizuje datově. Ve chvíli, kdy 
by narušitel odstranil zařízení ze zdi 
a získal přístup k vodičům, nezíská je-
jich propojením žádným způsobem 
přístup do objektu. Umístění řídící jed-
notky se předpokládá na skrytém místě 

v chráněné části domu (například za 
dveřmi v podhledu).

K řídící jednotce systému Paxton 
Switch2 je možné navíc připojit dveřní 
kontakt pro sledování stavu dveří 
(otevřeno/zavřeno) a sirénku pro lokální 
indikaci poplachu vykopnutých či dlouho 
otevřených dveří. Se systémem Paxton 
Switch2 lze také použít větší množství 
klávesnic a čteček, dokonce i čtečku 
s integrovanou klávesnicí pro vyšší 
zabezpečení vstupu na daném místě. Os-
tatní vlastnosti systému Switch 2 jsou iden-
tické k systému Paxton Compact.

Oba zmíněné autonomní systémy 
neobsahují žádné další datové rozhraní 
pro připojení k PC. Administrativa těchto 
systémů je sice velmi snadná, na druhou 
stranu se často i u jednoduchých zadání 
objevuje požadavek mít možnost nahlížet 
do historie průchodů na jednotlivých 
dveřích. Odpověď na tento požadavek 
přinášejí síťové systémy Paxton Net2.

síťový systém paxton Net2 – 
drátová varianta
Řešení v technologii Paxton Net2 je 
podobně jako systém Switch2 posta-

veno na dvou základních pilířích – řídící 
jednotce a čtečce nebo klávesnici. 
Koncept řídící jednotky je založen na 
myšlence, že sofistikovaný síťový sy stém 
bude na přístupových místech třeba 
vybavit nejen čtečkou a zámkem, ale 
i dalšími prvky dle různorodosti zadání 
ze strany uživatele. K řídící jednotce ne-
soucí název „Net2 plus“ je proto možné 
připojit dvojici čteček/klávesnic pro 
oboustranně kontrolované dveře, dveřní 
kontakt, odchodové tlačítko, dveřní 
zámek, doplňkový přídržný magnet, 
vstup a výstup z ústředny EZS, popla-
chový výstup, tamper kontakt boxu a sig-
nalizaci výpadku napájení. Pro komu-
nikaci s řídícím PC jednotka disponuje 
IP rozhraním, vedle kterého je rozhraní 
sběrnice RS-485 pro připojení dalších 
jednotek Net2 plus.

Každá jednotka Net2 plus dovede 
pracovat i při výpadku komunikace 
s řídícím softwarem, kdy nejen povoluje 
a zamítá přístupy jednotlivým uživatelům, 
ale zároveň zapisuje všechny aktivity do 
vlastní paměti událostí tak, aby je bylo 
možné při obnovení komunikace z operá-
torského PC zpětně vyčíst. Uživatel tak 

přístupoVé systémy
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při výpadku komunikace 
nepřichází o přehled dění 
v systému.

systém Net2 – 
možnosti využití
Vazba na software, 
který je v základní 
verzi k dispozici 
v češtině zcela zdarma, 
umožňuje v systému 
Net2 využívat další 
návaznosti i napříč 
všemi jednotkami 
Net2 plus. Identifikace 
uživatele na jednom 
konci objektu tak za-
jistí například přivolání 
výtahu a odstřežení 
kanceláře. Oprávněná 
osoba může o této 
aktivitě získat automatické upozornění 
e-mailem. E-mail může být vygenerován 
i pravidelně v přednastavený čas a ob-
sahovat přílohu s výpisem přítomnosti 
osob v objektu. Jedno přiložení identi-
fikátoru ke čtečce může ovládat dveře, 
dvojí přiložení ovládat připojené 
zabezpečovací zařízení. A ve chvíli, kdy 
nestačí vazby v rámci řídících jednotek 
Net2 plus, lze monitorovat další vstupy 
a řídit další výstupy pomocí rozšiřujících 
IP expandérů. Využití těchto komponent 
je nasnadě při řízení výtahů, případně 
při monitorování teplo tních sond, pohy-
bových či kouřových detektorů, nebo 
alarmových výstupů ze záznamového 
zařízení kamerového systému.

K řídícím jednotkám Net2 plus je 
k dispozici široká škála značkových 
čteček a klávesnic Paxton – od základ-
ních plastových modelů přes hliníkové, 
anti-vandal, až po designová řešení 
s LCD displejem nebo s výměnnou vý-
plní – dřevo/kámen/sklo. Zajímavým 
řešením je aktivní spořič energie, což 
je čtečka, jejíž krytka obsahuje slot pro 
zasunutí karty. Výstup řídící jednotky 
se sepne pouze při vložení oprávněné 
karty a nereaguje na zasunutí například 

kreditky. Připojené elektrické zařízení 
tak aktivuje jen oprávněná osoba.

síťový systém paxton Net2 – 
bezdrátová varianta
Bezdrátové komponenty rozšiřují síťové 
řešení Paxton Net2 o hlídání průchodů 
tam, kde z jakéhokoli důvodu nelze 
použít kabeláž – skleněné dveře, his-
torické objekty, výtahové kabiny, apod. 
Do datové sítě se pak nepřipojuje řídící 
jednotka jako u drátové varianty, ale 
přenosový člen – IP bridge – který 
zprostředkovává komunikaci mezi PC 
operátora a bezdrátovými prvky.

Systém Paxton má pro bezdrátově 
řízené průchody dvojí řešení – pokud není 
možné přivést datový kabel, je u dveří 

řídící jednotka Net2 nano s drátově 
připojenou čtečkou a bezdrátově 
zprostředkovanou komunikací na IP 
bridge. Pokud není možné přivést ani 
napájení, je čtečka integrována ve 
dveřním kování s osazením přímo na me-
chanický dveřní zámek; toto bateriemi 
napájené řešení s názvem PaxLock opět 
komunikuje na IP bridge.

možnosti využití
Každé řešení popsaných technologií je 
vhodné pro odlišný typ objektu. Typickým 
využitím pro autonomní systémy Compact 
a Switch2 jsou bytové domy, síťové řešení 
Net2 nachází uplatnění v malých provo-
zovnách i velkých administrativních kom-
plexech. 

Základní srovnání klíčových parametrů 
všech popsaných systémů najdete 
v následující tabulce.

přístupoVé systémy

systém paxton compact paxton switch2 paxton Net2
Počet identifikátorů 10 000 10 000 50 000
Počet PIN kódů 50 50 50 000
Deník událostí ne ne ano
Bezdrátová nadstavba ne ne ano
Max. zátěž výstupu 24VDC / 1a 24VDC / 4 a 24VDC / 4 a

Společnost ABBAS, a.s. je výhradním distributorem přístupových systémů Paxton pro 
český a slovenský trh.
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NMůžeme vybavit každou z těchto osob 
identifikátorem a individuálně jí nastavit 
oprávnění ke vstupu do vybraných míst-
ností v určitých hodinách. Navíc můžeme 
nastavit PIN kód na čtečku s klávesnicí 
přiřazenou k dané kartě.

Nepochybnou výhodou elektronické 
kontroly přístupu ve srovnání s tradičním 
klíčem je průběžná registrace příchodů 
a odchodů osob do serverovny. 
Získáváme informace o tom, kdo, v kolik 
hodin, na jak dlouho a s kým vstoupil do 
místnosti.

Aby nedocházelo k předávání 
přístupových karet nepovolaným os-
obám, instalujeme čtečku s klávesnicí. 
Taková forma vyžaduje zadání speciál-
ního PIN kódu k dané kartě. Pro co 
nejvyšší stupeň zabezpečení je vhodné 
nasadit biometrické čtečky pro otisk prstu, 
scan dlaně nebo monitorování krevního 
řečiště. Další ochranu tvoří IP televize. 
IP kamery ověřují danou osobu a re-
gistrují celou událost. Díky tomu je každé 
použití karty vybaveno přiřazenou video-
sekvencí z dané doby.

Access professional edition
Tento systém je dokonalým řešením 
pro malé a střední podniky s vysokými 

požadavky v oblasti bezpečnosti. Sy-
stém umožňuje řízení skupiny až 10 000 
pracovníků a obsluhu 128 čteček. Ta-
kové řešení umožňuje monitoring přístupu 
nejen do serverovny, ale také do budovy 
(registrace pracovní doby) a pohyb 
po budově (monitorování příchodů na 
oddělení, do skladů, archivů, školících 
místností a pracoven). Každý uživatel 
může používat různé identifikátory, např. 
dálkový ovladač, kartu nebo čip.

Access Professional Edition je založen 
na pokročilých komponentech firmy 
Bosch, jako modulový ovladač kontroly 
přístupu AMC2 (Access Modular Con-
troller). AMC2 je zařízení plně IP, má 
vlastní síťovou adresu, MAC adresu, je 
připraveno k práci s DHCP nebo vyhra-
zenou podsítí. Konfigurace zařízení 
nevyžaduje žádné fyzické přepínání 
nebo propojky. Po zapojení kontroléru 
do LAN sítě probíhá celá konfigurace 
z vyhrazené aplikace administrátora.

U dveří do serverovny jsou umístěny 
dvě čtečky – jedna na vstupu (obvykle 
s klávesnicí nebo biometrická za účelem 
dalšího ověření) a jedna na výstupu 
z místnosti. Dvě čtečky poskytují komplet-
ní informace o tom, kdo vstoupil do míst-
nosti, v kolik hodin, jak dlouho byl uvnitř 
a v kolik hodin odešel. Pokud ještě vy-
bavíme vstup kamerou, získáme k událos-
ti vstupu nebo výstupu ještě kame rový 
záznam. 

Video ověření
Následující ověření je unikátní v sys-
témech s menším množstvím přístupů. 
Doposud byla tato funkce rezer-
vována pouze u velkých systémů BMS. 
Prostřednictvím spojení s kame rami 

autor BoSCh SECUrITY SYSTEmSpřístupoVé systémy

Jak nejlépe zabezpečit 
serverovnu? tradiční klíč, nebo 
komplexní kontrola přístupu?
Nejedna firma se setkala s problémem přístupu svých pracovníků do prostor 
serverovny. Na discích shromážděných v serverovnách jsou uchovávány informace 
týkající se nejdůležitějších oblastí daného podniku. Oprávnění ke vstupu do 
těchto prostor má obvykle několik osob ve firmě. Jak jim zajistit přístup a současně 
zabezpečit prostory před vstupem neoprávněných osob?
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na objektu umožňuje značné zvýšení 
bezpečnosti celého systému. Ke 
každému průchodu můžeme přiřadit až 
pět kamer. Při použití POE (Power over 
Ethernet) je rozšíření systému o tuto funkci 
omezeno na připojení pouze jednoho 
kabelu ke kameře. Následně sy stém 
komunikuje již přímo s kamerou, bez 
nutnosti použití registrátorů nebo jiných 
zprostředkovávajících zařízení. První ka-
mera ověřuje tvář, dvě další pozorují pros-
tor před dveřmi (zda je ověřovaná osoba 
sama, nebo s sebou přináší nějaký balík, 
drží něco za zády, atd.), dvě poslední 
kamery na vnitřní straně dveří potvrzují au-
torizovaný přístup oprávněné osoby. Pro 
srovnání je fotografie každého 
pracovníka přiřazena 
a uložena ve všeobecné 
databázi programu.

Spojení systému kon-
troly přístupu Bosch s video 
registrátory poskytuje ještě 
jednu praktickou funkci. Při 
prohlížení logů událostí z kon-
troly přístupu můžeme po 
kliknutí myší na příslušnou 
událost získat okamžitý 
přístup k nahrávce této 
události, uložené v registrá-
toru. Systém nahrává da-
nou sekvenci s několika sekundovým 
předstihem, přičemž umožňuje pozo-
rování osoby, když přichází ke dveřím, 
přikládá kartu ke čtečce, a následně 

je tato osoba sledována z další ka-
mery již na druhé straně dveří. Navíc 
můžeme registrovat video materiál tý-
kající se alarmu způsobeného na je-
dnom z převodníkových vstupů. Je tedy 
možné přesně sledovat průběh násil-
ného otevření dveří nebo narušení okna 
zajištěného kontaktním senzorem. 

Při využití této funkce můžeme rychle 
prohlížet nahrávky např. z víkendu, 
kdy je obvykle množství přicházejících 
a odcházejících osob menší a události 
nejsou tak časté. Navíc je každá událost 
vybavena sadou informací o personál-
ních údajích procházející osoby. Ve spo-

jení s vizuální informací, která uvádí, zda 
je osoba oprávněna vstoupit a jestli např. 
vnesla nebo vynesla nějaké předměty, 
jsme schopni rychle přehrát průběh 
událostí. 

správa aplikace ze strany 
administrátora
Aplikace Access Professional Edition 
Bosch je řešení, které se snadno ob-
sluhuje. Skládá se několika přiřazených 
aplikací: 
  konfigurační průvodce určený pro ad-

ministrátora,
  management personálu pro personální 

oddělení a recepci (nebo u menšího 
systému také pro administrá-
tora),
  prohlížení deníku událostí, 
  aplikace správy alarmů pro 

pracovníky ochranky,
  mapové podklady.

Nespornou výhodou je 
konfigurace a práce systému 
v režimu online, dálkový 
přístup k serveru a všem 
zařízením, intuitivní rozhraní 
a nástroje podporující práci 
administrátora. Dělají tak 
systém Access Professional 

Edition Bosch ideálním řešením pro 
firmy, které chtějí jednoduše, ale účinně 
chránit fyzickou infrastrukturu svého IT 
systému. 

 Bezpečnost  a ochrana 
zdraví je důležitá 
v každém okamžiku

Komplexní zajištění 
oblasti BOZP a požární 
ochrany nechte na nás

Naše mzdové účetní 
platíte jen když je 

potřebujete

Outsourcing 
Vám uvolní ruce 

pro podnikání

www.ritas.cz



12

přístupoVé systémy

sSpolečnost Dahua Technology 
známá především jako přední výrobce 
CCTV produktů a video domovních 
telefonů, uvedla novou řadu pro kom-
fortní zprávu a řízení přístupu. Dahua 
ASI1201A je novinkou pro český trh na 
poli autonomních přístupových čteček. 
Zařízení v elegantním provedení je vy-
baveno dotykovou kódovou klávesnicí, 
čtečkou RFID karet a displejem. 

Jedná se o ideální řešení pro malé 
až střední provozovny. Typickým 
příkladem jsou kancelářské prostory, 
menší až středně velké firmy. Hlavní 
výhodou je možnost managementu 
zařízení přes software DH-ACS-SOFT, 
který je poskytovaný výrobcem zcela 
zdarma. 

O informovanost uživatelů se stará 
LCD displej, LED a zvuková signa-
lizace. Z funkcí, které stojí za zmínku, 
uvedeme čtení bezkontaktních karet 
Mifare, antipasback při využití externí 
čtečky, podporu odchodového tlačítka, 
ovládání jednoho zámku, senzor dveří, 
tamper, alarmový vstup a dvojici alar-
mových výstupů.

 Dahua autonomní IP přístupovou 
čtečku lze na pobočkách společnosti 
TSS Group zakoupit za doporučenou 
koncovou cenu 5252 Kč. 

Společně s IP autonomní čtečkou, 
lze z nabídky vybrat i řešení reali-
zované za pomoci kontrolérů. Zde je 
opět možná správa pomocí protokolu 
TCP/IP a připojení do bezplatného 
Dahua software. Kontroléry umožňují 

ovládání až dvou dveří obousměrně, 
pomocí čteček připojených přes pro-
tokol RS485. Čtečky jsou dodávané 
v provedení RFID, RFID s klávesnicí 
a RFID s biometrickou čtečkou. 

Dahua Technology i nadále ten-
to segment rozvíjí a připravuje pro 
přístupová zařízení nové funkce, jako 
je integrace s kamerovým systémem, 
mobilní aplikaci a možnost propojení 
kontrolérů pře rozhraní RS485.

Jak snadno vyřešit přístupový 
systém pomocí IP technologie? 
Součástí každé firemní budovy jsou rozvody IP sítí, které jsou nezbytně nutné pro 
informační a komunikační technologie. Vyvstává otázka, proč tuto infrastrukturu 
nevyužít i pro vyšší zabezpečení přístupu do objektu. 
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pPoužití multifunkčního zařízení při fyzické 
ostraze objektů. Zní to jako otřepané 
reklamní heslo a na první pohled se 
může jevit jako „něco složitého“, ale je to 
možné a v dnešní době poměrně běžné. 
Chytré telefony nacházejí uplatnění 
i v oboru, kde to ještě před pár lety bylo 
zcela nemyslitelné. S příchodem chytrých 
telefonů, které bez problémů zvládnou 
celodenní aktivní provoz a zároveň 
vydrží i náročnější prostředí a některé 
z nich i hrubší zacházení, je použití 
v různých průmyslových odvětvích čím 
dál častější.

Pracovníci ostrahy jsou povinni praco-
vat s mnoha nástroji a jejich výbava co 
do počtu různých zařízení stále roste. 
Přímo se tedy nabízí otázka, jak všechny 
potřebné technologie sdružit do co 
nejmenšího počtu prvků.

o jaké zařízení se jedná? 
Jde o standardně dostupné „chytré“ 
telefony s operačním systémem An-
droid a technologií NFC, kterou je 
dnes vybavena téměř polovina nových 
telefonů. Použitím těchto telefonů získáme 
multifunkční zařízení, které nabízí, na ro-
zdíl od jednoúčelových a zastaralých 
systémů, širokou škálu využití dle možností 
a potřeb každé agentury. 
  Pochůzkový online terminál
  Telefon
  Fotoaparát
  GPS tracker
  Vysílačka (Push-to-talk)
  Baterka (LED telefonu)

To jsou jen základní funkce, které 
může dnešní chytrý telefon využít při 
fyzické ostraze. Jako doplňkové služby 
můžeme jmenovat tzv. Lone Worker 
(monitoring bdělosti pracovníka) nebo 
Man Down (detekce pádu člověka). 

Tyto služby se využívají v rizikových obje-
ktech a na jednoobslužných pracovištích 
s vyšší pravděpodobností ohrožení života 
pracovníků. Na všechno stačí jediný 
přístroj.

Jak to funguje?
Do telefonu se nahraje aplikace úplně 
stejně, jak to známe ze svých dotykových 
telefonů. Aplikace umožňuje zabloko-
vat telefon tak, aby nemohlo docházet 
k jeho zneužívání pro jiné než pracovní 
účely. Protože je displej dotykový, je 
možné si vybrat, které funkce bude 
konkrétní strážný používat. Zároveň se 
zde zobrazují informace o probíhajících 
pochůzkách. Lze definovat konkrétní tele-
fonní čísla, na která bude možné z tele-
fonu volat nebo posílat SMS. Příchozí 
volání ani SMS ze všech čísel je zacho-
váno.

Telefon prostřednictvím aplikace ko-

munikuje s centrálním serverem, kam 
automaticky odesílá data o prováděné 
činnosti a kde se pochůzky ihned vy-
hodnocují. Na server lze přistupovat po-
mocí běžného internetového prohlížeče, 
není třeba instalovat speciální software 
a je možné ke svému účtu přistupovat 
z jakéhokoliv počítače s internetem.

umí toho ještě víc
Systém je možné použít i pro hlášení 
incidentů na centrálu. Stisknutím 
správného tlačítka na terminálu 
a výběrem z předdefinovaných kategorií 
incidentů je možné hlásit na centrálu ne-
obvyklou událost během několika vteřin. 
K tomu lze přidat i fotografie i detailní 
popis události. Centrála tak má v reálném 
čase detailní informace z místa dění, čímž 
se podstatně zkrátí reakční doba řešení 
incidentu.

Výstupy ze systému
Pro zachování maximální transparentnosti 
je možné automatické zasílání reportů 
emailem, generovaných systémem nebo 
umožnění přístupu koncovému záka-
zníkovi přímo na webový portál. Data 
tak mají mnohem vyšší důvěryhodnost, 
než ručně stahovaná data ze zasta-
ralých offline systémů do excelových ta-
bulek. Nutnost provádět stahování dat ze 
čteček tedy zcela odpadá. Tím se úplně 
eliminuje riziko ztráty dat za několik týdnů 
při přenosu ze čtečky do počítače.

Nejen pro ostrahu
Tento systém se dá velmi obdobně využít 
pro kontrolu pracovní činnosti v tzv. facility 
společnostech, tj. při údržbě, úklidových 
službách nebo různých profylaktických 
prohlídkách objektů.

Web: www.onlinepochuzka.cz

Na pochůzky se zařízením 6 v 1
S postupem času kladou zákazníci a majitelé objektů stále vyšší nároky na kvalitu, 
použité technologie a transparentnost poskytovaných služeb fyzické ostrahy.

Jedním z mála výrobců, který splňuje i podmínku 
odolnosti je německý výrobce rugGear
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AAnalytická společnost Gartner, která 
se specializuje na obor informačních 
technologií, informuje své klienty 
o příležitostech, jaké se objevují v souvis-
losti s trendem „chytrých budov“. Vybrali 
jsme ty postřehy analytiků Gartner, které 
mají obecnou platnost. 

Pojem „chytrá budova“ se může 
týkat i rezidenčních nemovitostí, ale 
v současné době je tento termín vyhra-
zen pro kancelářské budovy. I tak je do-
pad fenoménu chytrých budov obrovský: 
Gartner vychází z odhadu, že celková 
plocha kanceláří na světě je zhruba 
28 miliard metrů čtverečních. 

Gartner ve svém reportu připomíná, 
že pro dosažení reálného efektu není 

podstatné, aby budova byla nabita 
nejnovějšími technologiemi. Důležité je 
spíš, aby nechyběly klíčové základní 
prvky. A hlavně aby byly dotaženy do 

stavu měřitelného využití. Podstatné také 
je, aby architektura řešení umožňovala 
doplnit další funkce (viz Jsou systémy 
v budově otevřené? na další straně). 

Gartner se v reportu k chytrým bu-
dovám podrobně věnuje jednotlivým 
kapitolám z přehledu energetické 
náročnosti budov (viz tabulka na další 
straně). Uvádí zajímavé údaje o cenách 
senzorů a komunikační elektroniky: 
například pohybové senzory stojí okolo 
pěti korun a senzory intenzity světla 
okolo dvou korun. Komunikační vybavení 
je dražší: cena modemu pro komunikaci 
po elektrické síti v budově je téměř 40 ko-
run. (Vše orientační přepočet kursem 
25 Kč/USD).

Inteligentní budovy 
Hlavním cílem při vybavování budov senzory a řídicími systémy je snížit jejich 

spotřebu, a to jak spotřebu energie, tak například lidské práce. Za pozornost stojí 
také druhý důležitý cíl: zvýšit hodnotu budovy pro uživatele, například zlepšit komfort 

nebo bezpečnost. 

Společnost Gartner je největší světová 
analytická společnost, zaměřená na 
informační technologie. Více než 1000 
analytiků Gartner sleduje na dva tisíce 
technologií, aplikací a trendů, provádí tržní 
analýzy 155 technologických segmentů, 
sleduje přes tři tisíce výrobců a dodavatelů, 
produkuje ročně 5500 It benchmarků 
a v databázi má víc než 113 tisíc vlastních 
reportů a analýz. Gartner má přes 14 tisíc 
klientů; je mezi nimi 75 % firem z žebříčku 
Global 500.

INtelIgeNtNí budoVy



16

V

INtelIgeNtNí budoVy

Z pohledu bezpečnosti je na reportu 
analytické společnosti Gartner zajímavé, 
že jediným bezpečnostním aspektem, 
který detailně řeší, je požární ochrana. 
Analytici Gartner upozorňují, že pro 
případ požáru je důležité nejen detekovat 
nebezpečí, ale také ho přesně lokalizo-
vat, aby bylo možné operativně upřesnit 
únikové trasy (nemusí končit před budovou, 
může stačit bezpečné místo uvnitř chy-
tré budovy), naprogramovat podle toho 
speciální požární výtahy, zařídit přetlak 

v evakuačních schodištích a podobně. 
Otázku zabezpečení chytrých budov 
před neoprávněným vstupem osob nebo 
monitoring pohybu osob uvnitř budovy re-
port Gartner pomíjí. Důvodem je, že tato 
problematika se historicky řeší separátně 
od architektury ostatních systémů v budově. 
Tím důležitější je, aby architektura posky-
tovala možnost dodatečné integrace 
bezpečnostních funkcí. 

Pozn.: reporty společnosti Gartner 
jsou dostupné pouze klientům. 

V této souvislosti je důležité, na jakém 
komunikačním standardu je chytrá bu-
dova postavena. Existuje řada propri-
etárních standardů, tedy takových, které 
si nadefinoval výrobce určitého druhu 
vybavení (někdy v konsorciu s dalšími 
výrobci či dodavateli). Některé z nich 
jsou rozšířené (např. systém LON works 
je podle společnosti Echelon, která 
za ním stojí, nasazen na 36 milionech 
komunikačních uzlů ve 300 tisících bu-
dov). 

Ani takové rozšíření však nemá být 
argumentem, proč nepoužít otevřený 
standard TCP/IP. Jde o jednoznačně 
nejrozšířenější protokol, na němž stojí 
celý internet. To má dvě výhody. 

Především: komunikační vybavení pro 
tento standard se vyrábí v největších 
sériích, a proto bude v celkovém součtu 
vždy jednoznačně nejlevnější. Navíc 
tento standard zajišťuje vzájemnou kom-
patibilitu všech – i budoucích – prvků 
v chytré budově, a také jednoduchou in-

tegraci všech komponent chytré budovy 
do takzvaného internetu věcí. Jde o to, 
že kterýkoli dílčí systém je možné potom 
ovládat přes internet, a to jednoduše, 
pomocí pouhého internetového 
prohlížeče. 

Z pohledu bezpečnosti je použití 
otevřených standardů dvousečné. 
Nedostatečné zabezpečení znamená 
v případě integrace ovládacích systémů 
do internetu možnost neoprávněného 
přístupu a zneužití příslušných funkcí. 

spotřeba energie 
v kancelářských budovách
odhadovaný podíl na spotřebě 
energie

Vytápění 10 %

Ventilace 13 %

Chlazení 15 %

osvětlení 37 %

Výtahy 12 %

Protipožární systémy 5 %

Distribuce energie a řízení spotřeby 8 %
Zdroj: Gartner, září 2014

Jsou systémy v budově otevřené? 
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Cenově výhodné a integrované 
zabezpečení budovy
Společnost Bosch Security Systems 
dodala kompletní a integrované řešení 
zabezpečení pro významnou budovu 
Plac Unii na historickém náměstí Lublin-
ské unie v polské Varšavě. Budova Plac 
Unii, dokončená v květnu 2014, sestává 
z 23patrové výškové části se dvěma 
7patrovými křídly v trojúhelníkovém 
uspořádání a nachází se v ní ná-
kupní centrum, kanceláře a velké kryté 
parkoviště. Podlahová plocha dosahuje 
více než 100 000 čtverečních metrů. 
Místní partner, společnost CORAL, in-
staloval systémy požární detekce, řízení 
přístupu, kamerové systémy a hlasové 
evakuační systémy kompletně založené 
na technologii společnosti Bosch, které 
jsou zapojené do sítě a integrované 
prostřednictvím protokolu IP a sy-
stému Building Integration System (BIS) 
společnosti Bosch.

V komplexu se nachází centrální 
dispečink, ze kterého mohou pra-
covníci zabezpečení ovládat všechny 
bezpečnostní systémy. Díky těsné inte-
graci mohou korelovat události z různých 
podsystémů a používat video kamery 
k ověření alarmů jiných systémů v reálném 
čase, čímž se vý-razně zkracuje reakční 
čas a zlepšuje se efektivita z hlediska 
provozu i nákladů. Systém požárního 
poplachu používá modulární architekturu 
s osmi ovládacími panely požární ochra-
ny, které podporují více než 14 000 
požárních hlásičů, ovládacích prvků 
a externích zařízení. V případě poplachu 
lze pokyny k evakuaci rozšířit do různých 
oblastí a do kteréhokoli z 3 200 in-
stalovaných reproduktorů prostřednictvím 
digitálního veřejného rozhlasu a hlaso-
vého evakuačního systému PRAESIDEO 
od společnosti Bosch. Tento systém se 

používá také k vysílání hudby a reklamy 
v nákupním centru během otvírací doby.

Kamerový systém sestává ze 195 ka-
mer, dvou serverů se systémem Bosch 
Video Management System a sedmi 
diskových polí s celkovou kapacitou 110 
terabajtů. To stačí k uložení více než jed-
noho měsíce videozáznamu, čímž jsou 
splněny kritické požadavky provozo-
vatele budovy. A konečně systém řízení 
přístupu sestává z více než 240 čteček, 
bezpečnostních dveří, výtahů, recepčních 
oblastí, hlavních vchodů a turniketů.

Celé řešení bylo navrženo jako inte-
grovaný bezpečnostní systém spojující 
nejvyšší úroveň zabezpečení s vynikající 
efektivitou jak z hlediska provozu, tak 
nákladů. Společnost CORAL s podporou 
společnosti Bosch vyvinula a instalovala 
celé řešení v požadovaném termínu před 
otevřením.

b
Mezinárodní program pro architekty a projektanty 
Bosch Security Systems představil 
16. dubna v Praze mezinárodní program 
určený pro architekty a projektanty – Ar-
chitecture & Engineering Program.

Program byl oficiálně představen 
v rámci Setkání Projektantů a Architektů, 
které bylo organizováno společností 
Robert Bosch s.r.o. divizí Zabezpečovací 
systémy. Program je založen na třech 
pilířích: Vzdělávání, Síť expertů a Tech-
nologie, které se zaměřují na pod-
poru architektů a projektantů v jejich 
každodenní práci na projektech a kon-
ceptech bezpečnostních systémů.

Pilíř Vzdělávání – poskytuje přístup 
k aktuálním informacím o nejnovějších 
technologiích, k trendům v odvětví, k plat-
ným předpisům a normám. Poznatky bu-
dou předávány architektům, poradcům 

a projektantům během odborných technic-
kých školení, informačních setkání ateliérů 
nebo školením pomocí internetu. V části 
vzdělávacího programu bude kladen 
zvláštní důraz na otázky související s ino-
vativní technologií trojrozměrného pro-
jektování BIM (Building Information Model-
ling) a vytvoření síťového a integrovaného 
řešení IP.

Pilíř Síť expertů – znamená členství 
ve skupině lokálních i globálních odborníků 
v oblasti bezpečnosti. Účast v programu 
přináší specializovanou technickou pod-
poru, dává příležitost k výměně zkušeností 
a nápadů a možnost získat další certifikáty 
potvrzující získané vědomosti. 

Pilíř Technologie – je webová stránka 
A&E, která představuje kompletní zdroj 
technických a marketingových informací 

o všech bezpečnostních a komunikačních 
systémech firmy Bosch. Portál poskytuje 
kontakt pro spojení s naším zástupcem 
a odkazy užitečné pro pro-
jektové práce. Architekt a pro-
jektant zde najde informace 
o možné projektové podpoře, 
plánovaných Bosch Security 
Systems událostech v CZ, SK 
ve světě, nabídku školení 
a seznam referenčních 
objektů. 

Podrobnější informace a videa

www.securitymagazin.cz 

v sekci Technologie
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sSpráva a údržba nemovitého majetku 
je poměrně významná položka v režii 
každé organizace – v průměru tvoří 35 % 
celkového majetku dané firmy či instituce 
a spotřebuje až 40 % běžných nákladů. 
Technická zařízení budov (TZB) je ka-
tegorie, kam jsou zahrnuta zařízení od 

klimatizace až po osvětlení, a představují 
kolem 80 % provozních nákladů souvise-
jících se správou a údržbou budov. Jsou 
tak energeticky náročná, že v konečném 
součtu představují 40 % celosvětové ener-
getické spotřeby. Dokonalým sladěním 
těchto systémů lze dosáhnout výrazných 

finančních úspor a zároveň zvýšit komfort 
pro ty, kteří v budově pracují. 

Dnešní člověk tráví uvnitř budov stále 
více času. Klima v těchto budovách 
ovlivňuje zdravotní stav lidí mnohdy více 
než kvalita prostředí venku. Hygienici 
znají pojem syndrom nemocí z budov 
(SBS – sick building syndrome). Jde 
o soubor příznaků, které jsou spojo-
vány s dlouhodobým pobytem v bu-
dovách s nevyhovujícím vnitřním kli-
matem. Příznaky jsou reprezentovány 
bolestmi hlavy, častými záněty horních 
cest dýchacích, kašlem, rýmou, pálením 
a vysycháním očí, také podrážděním 
kůže a sliznic. Dlouhou dobu jsou již 
samozřejmostí sofistikovanější systémy 
pro řízení a správu technických zařízení 
budov, které vytvářejí ovládací roz-
hraní mezi člověkem a technologiemi 
v budově. 

Siemens odstartoval v této oblasti no-
vou éru, kdy jeho systém Desigo CC je 
prvním systémem svého druhu, který in-
tegruje do jedné řídicí centrály všechna 
technická zařízení v budově. Uživatel 
tak může veškeré technologie v budově 
monitorovat a ovládat z jediného místa, 
navíc prostřednictvím intuitivního rozhraní. 
Systém zároveň funguje jako elektronický 
mozek budovy, který se stará o správný 
provoz všech zařízení. Díky sjednocení 

Inteligentní správce budovy – 
Desigo CC od společnosti Siemens
Moderní budovy jsou komplexy disponující řadou technologií, a to od 
kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti až po vzduchotechniku 
a klimatizaci pro zajištění komfortního vnitřního prostředí. Všechny tyto 
technologie umí pracovat nezávisle na sobě, mohou být také řízeny jedním 
centrálním systémem. Ten zajistí jejich funkci v dokonalé souhře tak, aby 
dosáhly co nejvyšší efektivnosti nákladů na provoz budovy.

Desigo CC dovoluje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se 
zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti. 
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řízení technických systémů budovy (VZT, 
regulace místností, energetická účinnost) 
a zabezpečení budovy (požár, vloupání, 
systém přístupu, video atd.) lze realizovat 
vzájemné interakce. Například v případě 
požáru kromě vlastního spuštění popla-
chu lze prostřednictvím centrálního řízení 
všech technických zařízení budovy kon-
trolovaným způsobem řídit a sledovat 
VZT zařízení, únikové cesty, osvětlení, zo-
brazování pokynů a přerušení dodávky 
proudu. K tomu se přidávají klasické 
funkce jako obsáhlý reporting, poplachy, 
záznam o zpracování alarmů atd.

Jako otevřená platforma systém Desi-
go CC podporuje mnoho standardních 
komunikačních protokolů (například 
protokoly BACnet a OPC), i mnoho 
standardů z oboru IT, což umožňuje 
začlenit do systému také produkty od 
jiných výrobců a dodavatelů. Současně 
systém Desigo CC podporuje pokročilé 
profily zařízení podle standardu BACnet 
B-AWS, a tak uživatelům umožňuje za 
běžného provozu optimálně nastavo-
vat časové programy zařízení, zobra-

zení časových průběhů veličin (trendů) 
a správu alarmů. 

Při vývoji systému Desigo CC byla 
věnována zvláštní pozornost intuitivnímu 
charakteru obsluhy řídicí centrály. 
Uživatelské rozhraní vedle hierarchicky 
uspořádané vizualizace systémů obsahu-

je také tři oblasti, ve kterých se zobrazují 
kontextově vázané důležité informace 
a současně mají uživatelé přímý přístup 
k potřebným funkcím.

Více informací  
na www.siemens.cz/desigocc

desigo cc v kostce
  Vizualizace stavu různých technických 

zařízení v budově
  Sjednocení různých způsobů ovládání 

a jejich možností
  Jednoduché a intuitivní zobrazení stavu
  Minimální nutnost zaškolování v případě 

změny obsluhy
  Snížení chybovosti v případě 

poplachu díky definovaným postupům 
a jednoduchému zobrazení

  obsluha řídicích a regulačních funkcí 
zařízení

  Dozorování budov (např. 
videozáznamy)

  Protokolování stavů a zásahů
  trendování a řízení (např. optimalizace 

spotřeb energií)
  alarmy a jejich zpracování
  Inteligentní poplachové scénáře
  rozšiřitelnost od jednotlivých zařízení až 

po řešení s řadou velkých budov

Společnost Siemens představila nejnovější 
platformu pro správu budov, Desigo CC, pomocí 
interaktivních panelů českým zákazníkům letos 
v červnu. Jedná se o vůbec první systém svého 
druhu umožňující integrovat do jedné ovládací 
stanice přístup ke všem technickým systémům 
a funkcím v budově, jako je topení, větrání 
a klimatizace, osvětlení a zastínění vnitřních 
prostor, řízení spotřeby energie, ochrana proti 
požáru, video dohled a detekce neoprávněného 
vniknutí. 
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sSoftware podporuje malé systémy – od 
1 až do 16 kamer a rovněž je ideální 
volbou pro monitorování supermarketů, 
butiků, kanceláří či hotelů. Umožňuje 
živě monitorovat a opakovaně 
přehrávat IP bezpečnostní kamery, 
kdekoliv je k dispozici připojení k inter-
netu. Aplikace podporuje samostatné 
síťové kamery nebo jakákoliv zařízení 
řady Divar IP. 

Systém pro inteligentní analýzu 
obra zu IVA 6.10 je správnou volbou, 
pokud potřebujete systém se spole-
hlivou videodetekcí pohybu, jenž 
bude pomáhat při střežení objektů. Je 
určen jak pro vnitřní, tak i pro venkovní 
použití. Zároveň potlačuje nežádoucí 
poplachy způsobené rušivými zdroji 
v obraze. Je možné využívat složité 
úlohy, jako je překročení vice čar, sle-
dování dráhy, neobvyklé zdržování 
se na místě, detekce nečinných 
a odstraněných objektů, detekce po-
hybu v protisměru, odhad velikosti davu 
nebo počítání osob z nadhledu. Lze 
nadefinovat filtr objektů podle velikosti, 

rychlosti, směru, poměru stran a barvy. 
Systém IVA 6.10 u kalibrovaných ka-
mer automaticky rozlišuje tyto typy 
objektů: stojící osoba, automobil, kolo 
a nákladní vůz. Software také pod-
poruje geolokalizaci, tzn., poskytuje 
údaje o umístění sledovaných objektů 
vzhledem k poloze kamery za účelem 
následné vizualizace na mapách.

Bosch představuje další verzi řídícího 
kamerového systému Bosch VMS 5.5.5
Bosch Video Security Client je nový a snadný způsob, jak použít 
aplikaci na sledování videa poskytovanou společností Bosch pro místní 
a dálkové monitorování IP kamer a zařízení.

  Prvotřídní integrace zařízení Bosch CCtV 
a bezpečnostních ústředen uL

  Maximální odolnost zaručující nepřetržitý 
provoz

  Dokonalé zpracování poplachů 
s prioritami poplachů a volitelnou 
distribucí do skupin uživatelů

  Decentralizované zpracování Intelligent 
Video analytics (IVa, inteligentní 
analytika obrazu) a forenzní vyhledávání

  Podpora kamer jiných výrobců skrze 
rtSP, HttP, MJPEG a oNVIF Profile S

  Vyspělé koncepce uživatelského rozhraní 
pro správnou a účinnou funkci

  Společně s Bosch FlexiDome IP 
panoramatickou kamerou BVMS 5.5.5 
zaručuje uživatelsky efektivní spravování 
panoramatických kamer a lze získat 
úplnou panoramatickou scénu bez ztráty 
detailu. Systém dekóduje celý živý obraz 
pouze jednou, ostatní pohledy jsou 
“pouze” kopírovány a nehrozí žádné 
přetížení. 
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zZe studie NASA vyšlo najevo, že již po 
dvaceti minutách sledování stále ste-
jného prostoru na obrazovce obsluha 
nepostřehne až 90% veškeré aktivity za-
chycené průmyslovou kamerou.

řešení
S tímto faktem se vypořádá video-
analýza, která ve spolupráci s Avigilon 
software nabízí řešení, jak zamezit úniku 
podstatných informací, okamžitě na ně 
poukázat a statisticky vyhodnotit možné 
hrozby. Avigilon i u videoanalýzy nabízí 
vysoký komfort obsluhy, rychlost a inteli-
gentní učící režim, který neustále zlepšuje 
výsledky.

minimum pro detekci
Avigilon videoanalýza má unikátní 
schopnost detekovat různé objekty, 

rozlišuje vo-
zidla a osoby. 
Pro rozeznání 
a u t o m o b i l u , 
nebo postavy 

Avigilon potřebuje pouze 20 pixelů. 
Vyšší detekce se dosahuje v rozmezí 
40–64 pixelů. Nárůst nad hranici 64 
pixelů již zásadně nezvyšuje přesnost 
rozpoznání objektů. Časový interval 
potřebný k rozpoznání objektu je pouhé 
dvě sekundy. 

Nulové nastavení
Každá kamera obsahuje databázi s více 
než 200 000 různými vzorky pohybu 
člověka a vozidla. Na základě této 

databáze není nutné nic nastavovat a ka-
mera automaticky rozliší osobu, vozidlo 
nebo jiný neznámý objekt. Videoanalýza 
se na kameře pouze spustí. 

samostudium
Největší výhodou Avigilonu je schop-
nost neustále se učit. Díky této vlast-
nosti se celé řešení dá označit jako 
„umělá inteligence”. V praxi to zna-
mená, že operátor jednoduchým 
označením poplach/falešný poplach 
snižuje počet nežádoucích upozornění 
a tím zdokonaluje budoucí vyhod-
nocované výsledky. Pokud nastane 
chybná detekce objektu a operá-
tor toto rozpoznání označí za ne-
správné, bude příště podobný objekt 
rozpoznán správně. Odpadá jakékoli 
komplikované nastavení a upravování 
nastavených hodnot servisní firmou, 
například při rapidní změně klimatic-
kých podmínek. Veškeré úkony pro 
zdokonalování procesu videoanalýzy 

 zvládne operátor jednoduchým 
značením alarm/falešný alarm.

maximalizace efektivity
Výše uvedená fakta o detekci lze v Avi-
gilonu snadno přetransformovat do 
analytic kých pravidel. Pro vyhodnocení 
obrazové informace z dohledového sy-
stému složeného z desítek kamer již není 
zapotřebí větší počet pracovníků. Obsluha 
reaguje na podměty, které zachytí video-
analýza a podniká bezpečnostní opatření. 
Střežení překročení definované čáry, 
narušení oblasti, nebo nedovolený směr 
pohybu, lze v kameře snadno nastavit pro 
osoby, auta, nebo obě varianty naráz.

univerzálnost systému
Videoanalýza v podání Avigilonu je moc-
ným nástrojem, jak pro rozsáhlé monito-
rování objektů strategického zájmů, jako 
jsou ropovody, elektrárny a vodní díla, 
tak i pro zpětný offline přehled pohybu 
lidí a vozidel v soukromém sektoru.

umělá inteligence  
i pro bezpečnostní kameru

Videoanalýza není pouze něco nového a technologicky trendy. Je to směr, kterým 
je nutné se v dnešním přetechnizovaném světě ubírat z důvodů, jako jsou přibývající 

kriminalita, zefektivnění lidské práce a narůstající počet sledovaných lokalit. 
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NNové síťové videorekordéry 
byly představeny krátce poté, 
co společnost uvedla řadu 
bezpečnostních kamer WiseNet 
Lite. 4-, 8- a 16kanálové síťové vi-
deorekordéry umožňují významné 
snížení instalačních nákladů, protože 
odpadá nutnost dodávat samostatné 
zdroje napájení a switche. Inte-
grovaná funkčnost PoE+ znamená, 
že všechny tři nové modely síťových 
videorekordérů dokáží napájet li-
bovolnou PoE+ kameru kompatibilní 
se standardem ONVIF, včetně ry-
chlých dome kamer a dome kamer 
s vyhříváním.

Všechny tři síťové videorekordéry 
nabízejí podporu 8mega pixelových 
kamer. Dokáží tedy nahrávat 
extrémně kvalitní záznamy, včetně 
záznamů pořízených 4K kamerami. 

Lze je konfigurovat lokálně a ovlá-
dat připojenou myší anebo joystickem. 
Kamery společnosti Samsung Tech-
win lze proto snadno nakonfigurovat 
přes roz hraní síťového videorekordéru 
a není potřeba žádný počítač. 

Operátoři se mohou rozhodnout, 
zda chtějí využívat výstupy HDMI 
nebo VGA. Všechny tři modely pod-
porují kompresi H.264 a MJPEG. 
Video s různým rozlišením lze 
zároveň přenášet i do smartphonů 
a tabletů i do libovolného počítače 
v síti. Video konkrétního incidentu lze 
snadno vyhledat pomocí chytrého 
vyhledávání, které podporuje i kritéria 
založená na metadatech. 

Síťové videorekordéry  
pro extrémně kvalitní záznamy
Samsung Techwin představil novou řadu cenově výhodných 
síťových videorekordérů s integrovaným PoE+ switchem.

Síťový 
videorekordér se 
16 kanály, 16 porty PoE+, 
nahráváním se síťovou přenosovou rychlostí 
až 80 Mb/s, 4 interními pevnými disky a podporou 
rozhraní eSata.

Síťový videorekordér se 
4 kanály, 4 porty PoE+, 
nahráváním se síťovou 
přenosovou rychlostí až 
32 Mb/s, 1 interním pevným 
diskem a podporou rozhraní 
eSata.

„Naše nové síťové videorekordéry 
s integrovaným PoE+ switchem nabízejí 
bezpečný způsob napájení kamer 
a ostatních zařízení prostřednictvím 
standardních ethernetových kabelů. Navíc 
je výhodou to, že organizace může využívat 
PoE kdekoli a nemusí přitom brát v úvahu 
možné odlišnosti lokálních rozvodných 
systémů,“ vysvětluje tim Biddulph, 
produktový manažer společnosti Samsung 
techwin Europe Ltd. „Klíčová výhoda, 
kterou využití PoE přináší, ovšem spočívá ve 
skutečnosti, že systémy založené na IP sítích 
lze nyní rozšiřovat kdykoli, bez výpadků 
a přitom není nutné pokládat další kabeláž.“

SrN-873S: Síťový 
videorekordér s 8 kanály, 
8 porty PoE+, nahráváním se 
síťovou přenosovou rychlostí až 
64 Mb/s, 2 interními pevnými 
disky a podporou rozhraní 
eSata.

autor SAmSUng TEChWIn
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u„Uvedením kamer s hlavicemi, které 
umožňují rychlé otáčení a naklánění, 
nabízíme operátorům pověřeným ob-
vodovou ochranou a sledováním hranic 
řešení pro pokrytí velkých ploch s nižším 
počtem potřebných kamer“, říká Erik 
Frännlid, ředitel managementu produktů 
společnosti Axis. „Otáčecí a nakláněcí 
hlavice se pohybují velmi rychle, až 100 
stupňů za sekundu, a video dohled 
je tak účinnější a bezpečnější 
a současně také slouží 
jako odstrašující prvek pro 
případné narušitele.“

Řadu síťových kamer AXIS 
Q86 tvoří dva vizuální 
modely a dva termální. 
Vizuální model AXIS 
Q8665-E PTZ je síťová 
kamera nejvhodnější pro 
prostředí, kde i v noci 
je určité ambientní 
osvětlení, jako například 
ve městech nebo na 
osvětlených místech dálnic. 
Pro dohled v naprosté tmě je určen 
druhý model AXIS Q8665-LE PTZ, což 
je síťová kamera s integrovanými LED 
pro infračervené přisvícení, která dokáže 
monitorovat prostor do vzdálenosti až 
150 metrů od kamery, a je tak dokonalá 
pro obvodový dohled nebo sledování 
polí.

Termální modely (AXIS Q8631-E/
Q8632-E) je možné používat v naprosté 
tmě pro dohled nad velkými vzdále-
nostmi, a to i za obtížných klimatic-

kých podmí nek. Jsou ideální volbou 
v případech, kdy IR přisvícení není možné 
použít nebo se požaduje rozpoznávání 
na vzdálenost delší než 150 metrů. Ter-
mální snímání je velmi vhodné pro moni-
toring kritických infrastruktur, například 

solárních elektráren, datových center, 
jaderných elektráren a elektrických 
rozvoden, ale též pro dopravní 
instalace na dálnicích, letištích 
a přístavech. Schopnost sledovat 
na velké vzdálenosti navíc zlepšuje 

účinnost zabezpečení hranic a při 
obvodovém dohledu.

Pro zajištění účinné funkce 
i v náročných podmínkách 

jsou vizuální kamery vy-
baveny stěračem, který 
odstraní nežádoucí 
vodu nebo déšť, jež by 

snižovaly kvalitu vidění. Pro 
instalace v místech, kde je 

vysoké riziko vystavení prachu, 
soli, písku a sazím z výfukových 

zplodin vozidel, lze dokoupit 
oplachovač, který bude čistit okno 

kamer.
Uvedení modelů z řady síťových ka-

mer s hlavicemi pro otáčení a naklánění 
obrazu AXIS Q86 se plánuje na 
3. čtvrtletí 2015 prostřednictvím 
distribučních kanálů společnosti Axis za 
doporučené maloobchodní ceny v roz-
mezí od 119 900 Kč za vizuální model 
AXIS Q8665-E PTZ do 265 900 Kč za 
model AXIS Q8632-E PT s termálním 
rozlišením VGA.

Vizuální a termální síťové kamery 
pro obvodovou ochranu

Rozšířený rozsah možností snímání a vysoce kvalitní obraz  
těchto kamer poskytuje nové úrovně efektivnosti a cenové výhodnosti pro sledování 

velkých ploch za náročných podmínek.

Řadu aXIS Q86 tvoří 
vizuální a termální síťové 
kamery s vysoce rychlým 

otáčením a nakláněním (Pt) 
hlavic vhodné pro kritické 

infrastruktury a dohled 
ve městech.

autor AXIS CommUnICATIonS
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sSlow TV je zcela nový formát tzv. 
„pomalé televize“, který spočívá ve vy-
sílání dlouhotrvajících záběrů v přímém 
přenosu z míst, která slibují zajímavé 
příběhy – ať už ze života lidí, zvířat či 
strojů. Průkopníkem v tomto žánru byl 
Thomas Hellum, norský režisér a pro-
ducent, který před několika lety skli-
dil ohromný úspěch s několikadenním 
přímým přenosem z okružní jízdy lodi 
po norských fjordech nebo vysíláním 
z jedoucího vlaku. Slow TV program na 
druhém kanále norské veřejnoprávní tele-
vize, který zdánlivě sliboval jen velkou 
nudu (kdo by se chtěl dívat několik dní na 
ubíhající koleje?), nakonec sledovaly mili-
ony Norů.

pomalá televize funguje 
i v česku
Od července 2015 pořad Slow TV 
běží i v Česku. Najít ho můžete na 
novém videoportálu Playtvak.cz, který 
spustilo vydavatelství MAFRA. Autorem 
české verze Slow TV je tým agentury 
Taktiq Communications, který těží 
z předchozích zkušeností s využitím IP 
kamer značky Axis. Na rozdíl od svých 
norských předchůdců může český 
projekt běžet s menšími produkčními 
náklady a nepřetržitě – v prostředí 
internetu. Témata vysílání jsou velmi 
různorodá – v reálném čase například 
můžete sledovat přistávání a odlety 
letadel na pražském letišti, zvířata 
v ZOO nebo turisty na Staroměstském 
náměstí okem termální kamery. Vtip to-

hoto zdánlivě nudného vysílání spočívá 
v tom, že záběry jsou v přímém přenosu 
a sleduje je více lidí najednou, kteří 
o tématu mohou diskutovat, případně 

sami zasáhnout do děje. Navíc scény 
působí celkově uklidňujícím dojmem.

stream zajišťuje unikátní 
aplikace
Přestože Slow TV nepotřebuje ro-
zsáhlý televizní štáb s přenosovým 
vozem, instalace není technologicky 
jednoduchá. Každý záběr vyžaduje 
jinou IP kameru s různými vlastnostmi – 
pracuje se se zoomem, otočnými kam-
erami, termovizí, různými objektivy. Na 
místě, odkud se vysílá, musí být k dis-
pozici vysokorychlostní internet, který 
většinou zajišťují modemy s mobilními 
4G LTE kartami. Důležitou roli hraje ori-
ginální česká aplikace CamStreamer 
společnosti NetRex, která je nahraná 
přímo v paměti kamery a dokáže po-
sílat stream videa rovnou na YouTube, 
nebo v tomto případě na servery Play-
tvak.cz. Zálohu zajišťuje druhý stream, 
který je přístupný v uživatelském roz-
hraní NetRex pro hostované video.

televizní budoucnost Ip kamer?
Společnost Axis Communications ne-
dávno představila nový model kamery 
určený speciálně pro streaming videa, 
například v tzv. reality show či v jiných 
televizních pořadech. Tato kamera 
dosud nebyla ve Slow TV použita, ale je 
možné, že to nebude dlouho trvat. Znovu 
se tak ukazuje, že IP kamery již dávno 
překročily své základní určení v oblasti 
bezpečnosti a míří i ke zcela novým apli-
kacím.

Bezpečnostní kamery  
už zvládnou i televizní vysílání
Slow TV je první internetová televize v České republice, která k vysílání používá 
výhradně IP kamery. Kvalita obrazu a rychlost připojení neustále roste, a tak lze místo 
kameramana a přenosového vozu často použít jen mobilní sadu se síťovou kamerou. 

V jednom z programů Slow tV měli diváci najít 
neznámou krajinu ze záběru.

Vysílání „pomalé televize“ ze Staroměstského 
náměstí obstarala termální kamera.

Provoz na pražském letišti sledují na Slow tV 
tisíce diváků denně.

Kamera axis V5914 je 
určena speciálně pro 

streaming videa.
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JJak vůbec vznikl nápad sestrojit 
takové drony? Šli jste do toho 
s myšlenkou vydělat si nebo jen 
pro zábavu? 

To, že jsme tam, kde jsme a děláme, 
co děláme, je jen souhra mnoha velkých 
náhod, stejně jako většina věcí v životě. 
Začalo to již před třemi lety, kdy jsem 
viděl na internetu první fotografie a videa 
pořízená pomocí multicopteru a jelikož 
jsem již předtím fotil a natáčel ze země 
viděl jsem v tom obrovskou příležitost, 
a v té době ještě díru na trhu. 

Mého otce myšlenka pořídit si multicop-
ter, se kterým budeme poté fotit a natáčet 
chytila ihned, jak jsem mu o té možnosti 
řekl. To jsme ještě ale netušili, co všechno 
nás teprve čeká a do čeho jsme se tímto 
rozhodnutím pustili. Navíc, do té doby, 
modelařinou zcela nepolíbení. Začalo 
období, kdy jsem strávil měsíce u počítače 
a téměř nonstop jsem jenom hledal, 
co znamenají jaké pojmy, jak spolu co 
souvisí, jaké jsou zákonitosti atd… Vše 
samozřejmě v angličtině, protože žádné 
kvalitní české zdroje do té doby nebyly. 
Ostatně ani teď stále nejsou a to je důvod, 
proč rozbíhám postranní projekt www.
dro9.cz, kde budu postupně zveřejňovat 
všechny důležité informace, zejména pro 
začátečníky v tomto odvětví. 

Začal jsem hledat nejvhodnější mul-
ticopter pro naše účely. No, moc jich 
nebylo a otec na internetu našel, že 
VTÚL (Vojenský technický ústav letectva) 
nabízí multicopter s parametry násobně 
lepšími než běžně dostupná řešení v té 
době. Dron jsme od nich objednali, ale 
jelikož dodání trvalo o hodně déle, než 

České drony dobývají světové trhy
Představujeme českou firmu Flydeo, která se rozhodla konkurovat zahraničním 
výrobcům bezpilotních letadel a jak se zdá, má úspěch. Požádali jsme o rozhovor 
Jakuba Sejkoru, syna jednoho ze zakladatelů společnosti, který má na starosti 
komunikaci se zahraničními zákazníky. 

rozhoVor

Jablonecká společnost Flydeo, 
založená v roce 2014, se specializuje 
na výrobu bezpilotních letounů (dronů) 
zejména s dlouhým letovým časem a také 
vyvíjí pokročilé technologie pro drony – 
motory, vrtule, elektronické regulátory, 
gimbaly a balistické padákové záchranné 
systémy. Největší konkurenční výhodou je 
plná výroba v Čr, která odřízne závislost 
na čínských dodavatelích. Zakladateli 
společnosti jsou Jan Sejkora (jablonecký 
podnikatel) a Ing. Lukáš Kostka (jeden 
z předních odborníků na bezpilotní 
prostředky v Čr).
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bylo domluveno, začali jsme po roce, 
kdy jsme jen čekali, hledat jiné řešení. Po 
nějakém čase jsme se dali dohromady 
s Ing. Lukášem Kostkou,který multicopter, 
jaký dnes vyrábíme, zkonstruoval sám 
již během svého studia na VŠ. Poté tento 
multicopter přinesl do VTÚL, kde na jeho 
vývoji měl pracovat, ale jelikož nebyl spo-
kojený s průběhem vývoje, rozhodl se 
z VTÚL odejít. Za pár měsíců jsme na sebe 
shodou okolností a velkých náhod opět 
narazili. Slovo dalo slovo a v červnu roku 
2014 byla založena společnost Flydeo 
s.r.o. a cíl byl jasný – co nejrychleji dovy-
vinout Lukášův multicopter, tak aby byl 
připravený k uvedení na trh. Toto snažení 
jsme završili letos v květnu, kdy jsme na 
veletrhu obranné a bezpečnostní techniky 
IDET Brno představili náš šestivrtulový mul-
ticopter Flydeo Y6. S VTÚL nadále spo-
lupracujeme, pouze situace se obrátila. 
Nyní dodáváme my komponenty do jejich 
dronů.

Někdy se zdá, že dnes každý 
druhý inženýr vyvíjí drony. 
Najde se ještě pro vaše drony 
místo na trhu? 

Na Kickstarteru vidím skoro každý den 
novou kampaň, která se snaží posbírat 
peníze na vývoj vlastního dronu. Uspět 
dnes na trhu consumer dronů ale budou 
mít všichni velmi obtížné. Nechci říct, že 
je to nemožné, ale ten, kdo bude chtít 
konkurovat společnosti jako je DJI, která je 
světovým lídrem v tomto odvětví to bude 
mít zatraceně těžké a bude potřebovat 
získat přinejmenším desítky milionů 
dolarů, tak jako se to třeba nedávno 
povedlo americké společnosti 3DR Ro-
botics. 3DR před nedávnem představilo 
přímého konkurenta pro Phantom 3 od 
DJI a zatím to vypadá nadějně. Tyto 
drony v dnešní době začínají nahrazovat 
fotoaparáty a dávají tak lidem šanci vidět 
svět zcela novým pohledem. Lidé tak s se-
bou přestávají nosit foťáky díky kvalitním 
foťákům v mobilech a na druhou stranu 
začínají nosit kufry či batohy s drony. Pak 
nám tu vzniká ještě jedna kategorie dronů, 

která je zatím na úplném začátku – to jsou 
drony, které podle mého názoru v blízké 
budoucnosti více či méně nahradí akční 
kamery typu GoPro. Prvním vážnějším 
pokusem je projekt Lily Camera, který 
před pár dny proběhl snad všemi médii 
na světě. Osobně si ale myslím, že to s Lily 
tak slavné nebude. Video, které pustili do 
světa je velmi pěkné, už ale není jisté, jak 
a čím bylo natáčeno a kolik postprodukce 
za výsledkem stojí. Abych nezapomněl 
– GoPro by mělo také v blízké budouc-
nosti uvést na trh svůj vlastní copter a jestli 
do vývoje copteru dají stej né úsilí jako do 
vývoje svých posledních kamer, máme se 
určitě na co těšit. 

My s naším multicopterem Flydeo 
Y6 ale míříme úplně někam jinam. Jsme 
si vědomí toho, že trh consumer dronů 
(drony s prodejní cenou do 2–3 tisíc eur) 
už je více méně rozdělený a rozhodně 
nemáme ambice masově vyrábět 
konkurenty Phantomů, Solo nebo Lily. 
Míříme na trh s profesionálními drony 
určenými pro práci. Vidíme několik desítek 
možných použití profesionálních dronů 
od již známých použití jako je dodávka 
zásilek na vzdálená a těžce dostupná 
místa, monitorování objektů, mapování, 
přes využití v zemědělství, nasazení při 
krizových situacích až po oblasti, kde 
se prozatím o nasazení multicopterů ani 
nepřemýšlí. Již dnes se říká, že drony jsou 

nové počítače nebo nový internet a já 
věřím, že drony budoucnost rozhodně 
mají. 

Chceme získat dominantní postavení 
tam, kde je potřeba co možná nejdelších 
letových – časů –momentálně máme 
ma ximální letový čas kolem 70 minut – 
anebo dostat bezpečně do vzduchu co 
nejtěžší náklad, toho se týká jedna naše 
prozatím nezveřejněná novinka. V tomto 
sektoru máme velký potencionál a je jen 
na nás, jak s ním naložíme a jestli se nám 
podaří na tomto trhu uspět.

Každý díl vašeho dronu je 
„made in cz“. to je ale zřejmě 
dražší, než nákup součástek 
nebo outsourcing výroby. přesto 
dokážete ve své kategorii 
konkurovat cenou. Jak jste to 
dokázali? 

Nejdříve bych rád uvedl, že ne úplně 
všechny komponenty použité v multi-
copteru jsou „made in CZ“. Čemu se 
neubráníme, je nakupování baterií pro 
naše drony. Klientům také nabízíme al-
ternativy k české řídící jednotce, jelikož 
většina pilotů je zvyklá na určitý typ řídící 
jednotky. Nemáme problém s tím, aby-
chom do dronu nainstalovali řídící je-
dnotku dle přání klienta. Většinou to pak 
je profesionální flight controller A2, právě 
od společnosti DJI. Kdybych zašel do 
úplných detailů, tak potom magnety, 
které nakupujeme pro výrobu vlastních 
brushless elektromotorů jsou původem 
také z Číny. Nejsme ale rozhodně závislí 
na dodávkách ostatních komponent do 
našeho multicopteru. Karbonové tělo 
multicopteru, které váží méně než 1 kilo, 
vrtule, motory i regulátory motorů si 
vyrábíme v ČR – a to je naše obrovská 
výhoda. Máme tak naprostou kontrolu 
nad celým procesem výroby a tím pá-
dem i nad kvalitou výsledného produktu. 
Každou komponentu jsme mohli při vývoji 
přizpůsobit našemu záměru a vytěžit z ní 
naprosté maximum. Za veškerým vývojem 
stojí hlavně Lukáš. Proč můžeme konkuro-
vat s cenou? Je to jednoduché – nejsme 

„Technicky jde vývoj 
hodně kupředu, ale 
zaostává legislativa. 
Chybí zákony 
a přepisy, které by 
měly říct, kdo, s čím, 
jak a kde drony může 
používat.“

Ing. Lukáš Kostka
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nenažraní jako ostatní (smích) a hlavně 
na trh vstupujeme v době, kdy víme, že 
je reálné prodávat více než jen jednotky 
kusů a cenu jsme podle toho postavili. 
A ačkoliv se to nezdá, většinu komponent 
je nakonec levnější vyrobit u nás, než si je 
nechávat vyrábět v Číně. O úspoře času 
ani nemluvím.

Váš dron je programovatelný, 
díky tomu dokáže přistát 
na předem definovaném 
místě – je to zřejmě jedna ze 
základních funkcí komerčních 
dronů budoucnosti. Jsou vašimi 
zákazníky i firmy, nebo drony 
vyvíjíte pro veřejnost? 

Jak jsem již zmínil, míříme pouze na 
profesionální segment, tudíž většina našich 
klientů jsou a budou firmy a složky IZS – 
záchranná služba, policie, hasiči nebo 
třeba horská služba. Na druhou stranu 
jsme se již setkali s klientem, který bude 
náš dron používat pouze jako hračku. 

Co se týče zmíněného autonomního 
letu, tam jsou jediným problémem zákony, 
které ho v ČR prozatím nedovolují. Náš 
multicopter ale umí splnit i zcela autonom-
ní misi. Na tabletu zadáte na mapu body, 
jakými má multicopter proletět, přičmž 
v každém bodě lze nastavit požadovanou 
výšku a rychlost letu. Dron poté sám vzletí, 
vykoná misi a sám přistane na předem 
daném místě, které může, ale nemusí být 
shodné s tím, odkud vzlétal. To vše zcela 
sám, bez zásahu člověka do řízení.

co bylo nejobtížnější při 
uskutečňování vašeho cíle? 

Všechno! (smích) Jelikož jsme chtěli jít 
cestou výroby v ČR, bylo nutné, abychom 
začali od nuly. Vše u nás začíná na čistém 
papíře – vývojem a následným testováním. 
Pak hledáme to nejlepší, co lze vyrobit 
a funguje to tak, jak má. Ať narazíme na 
cokoliv, je tam vždy nějaký problém, který 
je potřeba vyřešit. Například, když jsme se 
rozhodli, že je třeba vyvinout vlastní regu-
látor k motorům, zjistili jsme, že na světě 
není téměř nikdo, kdo je umí udělat tak, jak 

my chceme, natož v Česku. A to tu máme 
firmy, které se na výrobu regulátorů přímo 
specializují. Díky tomu, že jsme vývoj této 
součástky dovedli do úspěšného konce, 
mohli jsme navázat spolupráci s firmou 
v úplně jiném oboru, která tuto součástku 
také potřebuje. Přivést firmu jako je Flydeo 
k životu nás stálo mnoho peněz a ještě 
více nervů. Teď už se ale vše otáčí a my 
už vidíme, že to čím jsme strávili poslední 
rok našeho života, mělo smysl. 

Kde a kdy si mohou čtenáři 
drony vyzkoušet „naživo“? 

V případě, že by kdokoliv měl zájem 
o ukázku multicopteru Flydeo, není prob-
lém nás kontaktovat a to ideálně na mém 
mailu jakub@flydeo.com a domluvit se na 
ukázce nebo vyzkoušení. Abychom ale 
jako firma pokryli potřeby všech klientů 
a ne jenom těch, kteří chtějí naše profe-
sionální řešení, nabízíme pod názvem 
Dro9 (odnož naší společnosti Flydeo) také 
produkty DJI od malých Phantomů 3, přes 
Inspire 1 až po S900 a S1000 a gim-
baly Ronin a nově taky Ronin M. Tak, 
aby si každý mohl najít to své. V případě 
zájmu je tedy možné si s námi domluvit 
i vyzkoušení těchto produktů.

prozradíte, co chystáte za 
novinky? 

Právě uvádíme na trh vlastní bali-
stické záchranné padákové systémy pro 
drony, které mají za cíl výrazně zvýšit je-
jich bezpečnost. Vývoj byl velmi náročný 
a setkali jsme se při něm s firmami, které 
nás jen využily a poté odkoply. Hodně 
nepěkná zkušenost, ale žijeme a jdeme 
dál. Nyní nám padáky do našich zá-
chranných systémů dodává česká firma 
Stratos 07, která je světovou špičkou, co 
se padáků a padákových systémů týče. 
Jejich padákový systém používá například 
i slovenský Aeromobil, ve kterém před pár 
týdny jejich padák zachránil lidský život. 
Spolupráce s nimi je úžasná a jsme rádi 
za každou takovou firmu, kterou při naší 
trnité cestě vzhůru potkáme.

Co se týče plánů do budoucna – 
víme, že si nemůžeme dovolit zaspat, 
protože konkurence kráčí vpřed mílovými 
kroky. I my máme své plány, na kterých 
usilovně pracujeme a testujeme. Bohužel 
zatím nemůžu prozradit více, ale chy-
stáme takovou „menší“ revoluci v celém 
oboru. Sledujte nás na facebooku 
www.facebook.com/flydeo a již brzy se 
dozvíte více…

Zleva: Jakub Sejkora, Jan Sejkora, Lukáš Kostka při předání vítězné ceny 8. ročníku soutěže Vodafone 
Nápad roku 2015.
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Vážení přátelé,
jak jsme vás v minulém newsletteru 
informovali, tak v polovině května 
proběhlo volební valné shromáždění 
asociace EURALARM, kterého je AGA 
řádným členem. Pouze pro připomenutí 
– asociace Euralarm v současné době 
zastřešuje více než 5 000 společností, 
které generují zhruba 18 miliard euro 
obratu. Toto číslo je pro náš obor signi-
fikantní a i to je důvod, proč je Euralarm 
na úrovni EU v Bruselu dobře etablován 
a akceptován, jako partner pro oblast 
bezpečnosti a norem. 

Hlavní zprávou je zvolení nového 
prezidenta asociace Euralarm, kterým 
se stal pan Enzo Peduzzi a nahradil tak 
odstupujícího p. Marca Chabauda.

Zároveň byla představena strategie 
pro období let 2015-2018. Jedná se 
o podrobný dokument směřování celé 
asociace, který však reflektuje aktuální 
problémy a požadavky v našem oboru. 
Předpokládám, že celkovou strategii 
Euralarmu přeložíme a připravíme jí pro 
vaši informaci na výstavu FS Days, kde 
AGA bude opět generálním partnerem. 
Můžete se těšit na témata z oblastí 

normalizace, standardizace, testování, 
certifikací, kvalifikace, vzdělávání 
a v neposlední řadě formy komunikace 
a zviditelňování oboru. 

Témata typu jednotné certifikace 
technologií jsou stále na pořadu 
dne, stejně tak kvalifikace 
a vzdělávání firem, pod-
nikajících v oblasti EPS 
a bezpečnosti. V kuloárech 
probíhali další diskuze na 
téma odstraňování bariér pro pod-
nikání a prodej technologií v jed-
notlivých členských státech. S tím je 
spojená i podpora zákonů na kvali-
fikaci osob a firem. Z mého pohledu 

si myslím, že to ještě bude nějakou 
chvíli trvat, ale je jasné, že „evropský 
úředník“ má tyto otázky dnes na stole! 
Proto je důležité, abychom i my měli 
dostatek informací a mohli, v případě 
potřeby, dát najevo náš názor. O všem 
vás budeme i nadále informovat.

V současné době a říkám to velmi 
rád, má naše asociace AGA v rámci 
skupiny Euralarmu dobré jméno, pe-
vnou pozici a je považována za její 
důležitou součást. Věřím, že tomu tak 
zůstane i nadále. 

Dále bych se ještě rád zmínil o jed-
nom tématu. AGA JDE NA TWITTER! @
Asociace_AGA.

Pro milovníky elektronických medií 
budeme připravovat krátké aktuální 

zprávy o dění v AGA, přes 
portál Twitter. V současné 
době si již můžete vyhledat 
a sledovat zprávy z adresy 
@Asociace_AGA. V bu-

doucnu bychom rádi zapojili i členy 
prezidia, o čemž vás budeme informo-
vat. 

Těším se na osobní setkání a přeji 
vám krásné léto.

standard k zabezpečení škol
Na základě usnesení 16. zasedání Pora-
dního sboru pro situační prevenci kriminality 
ze dne 12. března 2015, první náměstek 
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní 
bezpečnosti, na poradě dne 17. března 
2015 vyslovil souhlas s vytvořením Stan-
dardu a pověřil odbor prevence kriminality 
(v současnosti s platností od 1. června 2015 
– 3. oddělení preventivních programů, 
dobrovolnictví a lidských práv, Odboru 
bezpečnostní politiky a prevence krimina-
lity) koordinací prací, vedoucích k jeho 
vzniku. Návrh Standardu byl v červnu zpra-
cován za aktivní účasti Asociace Grémium 
Alarm. Dalším cílem bude co nejrychlejší 
zpracování české technické normy k pro-
blematice bezpečnosti škol.

zákon o bezpečnostní činnosti
Připravovaný návrh Zákona o bez-
pečnostní činnosti prošel v květnu 
letošního roku vládou, která jej předložila 
jako svůj návrh do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky (blíže viz 
komentář prezidenta AGA k návrhu 
zákona o bezpečnostní činnosti – Ak-
tualita ze dne 12. května 2015 na 
www.gremiumalarm.cz). 

Byl předpoklad, že jako sněmovní 
tisk č. 495, bude na nejbližší schůzi 
předložen do prvního čtení. Z ohledu 
na projednávání zákona o elektronické 
evidenci tržeb byl však z programu této 
schůze vyškrtnut. Projednání se proto 
uskuteční až po parlamentních prázdni-
nách.

zasedání pracovních 
orgánů ceN
3. července 2015 se ve Vídni 
uskutečnilo první zasedání CEN/TC 
439 Soukromé bezpečnostní služby. 
Českou republiku zde zastupoval 
Marek Hájek z České bezpečnostní 
služby Grál, s.r.o. Sekretariát zajišťuje 
rakouský normalizační institut (ASI) 
a předsedkyní výboru je Catherine Pi-
ana. Výbor přijal plán práce a ustano-
vila se pracovní skupina pro standard-
izaci ochrany kritické infrastruktury. 

Soukromé bezpečnostní služby 
reprezentují v Evropě 2,2 milionů 
strážných, 34 miliard EUR ročního 
obratu a 60 000 obchodních 
společností.

Z činnosti aGa

Ing. Milan Ceeh
viceprezident aGa



29

autor Ing. JIří šImáčEK, člEn PrEzIDIA AgA Newsletter

AsocIAce techNIcKých bezpečNostNích služeb grémIum AlArm z.s.
profesionální sdružení firem a subjektů z oboru technických bezpečnostních služeb

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory Čr. Člen evropského sdružení Euralarm a evropského bezpečnostního 
klubu ESBoC. Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby aGa. 

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

pProblematika video kamer jako technického 
prostředku pro zpracování obrazu byla, 
je a určitě bude velmi atraktivním tématem 
v nejrůznějších oblastech jejich použití. 
V bezpečnostním průmyslu se za několik de-
sítek let staly videokamery naprostým standar-
dem. Jedním z mnoha důvodů tohoto faktu 
jsou bezesporu extrémně se snižující náklady 
na jejich pořízení, ale hlavně ohromný posun 
ve vývoji technic kých parametrů.

A právě tato dynamika ceny a výkonu 
se stává stále důležitějším faktorem pro 
scho pnost odlišovat kvalitativní rozdíly mezi 
jedno tlivými výrobky ve stále se rozšiřujícím 
portfoliu výrobků i výrobců kamerových 
systémů.

V následujícím textu bych rád zaměřil 
pozornost čtenářů na několik klíčových 
technologií zpracování obrazu, které 
v současnosti mají zásadní vliv na to, nako-
lik bude splněno očekávání zákazníků při 
nasazení videokamer v bezpečnostních 
aplikacích. Z pozice zákazníka potom 
doplněním požadovaných parametrů, 
z nichž nejzajímavější jsou dále uvedeny, 
do formulace zadání videosystému, pak lze 
komplexněji posoudit poměr „cena/výkon“ 
nabídnutého systému.
BLC – BACK LIGHT COMPENSATION 
je funkce, která kompenzuje světlo za objek-
tem zájmu ve scéně a tím automaticky zobra-
zuje více podrobností v tmavších pasážích 
obrazu, které jinak světlo svítící zezadu 
zatemňuje.
WDR – WIDE DYNAMIC RANGE až 

140dB je vylepšením technolo-
gie BLC, tedy funkce poskytující 
čistou prezentaci obrazu i v silném 
protisvětle v místech, kde světlo 
přichází okny nebo skleněnými 
výplněmi dveří. Vysoce kontrastní 
světelné podmínky tak již nejsou 
problém, když potřebujeme zach-
ytit detailní snímky.
HLC – HIGHLIGHT COM-
PENSATION je schopnost ztlumit zářivost 
velmi světlých bodů v obrázku. Tento efektivní 
přístup k obrazové analýze umožňuje roz-
poznat registrační značku vozidla v noci.
DEFOG je technologie, která pomáhá 
udržovat čistotu snímaného obrazu ve 
špatných povětrnostních podmínkách, jako 
např. lehký déšť, smog nebo mlha.
3D DNR – 3D DIGITAL NOISE REDUC-
TION je technologie, která ve srovnání 
s tradiční DNR technologií může redukovat 
obrazový šum zejména při snímání po-
hyblivých scén za nízké hladiny osvětlení 
a poskytovat přesný a ostrý obraz.
SMART IR funkce Inteligentní IR eliminuje 
přeexponování obrazu a rovnoměrně 
osvětluje předměty automatickým na-
stavením infračerveného světla na základě 
vzdálenosti objektu, což má za následek 
jasný obraz.
PRIVACY MASK umožňuje maskování 
určité oblasti živého obrazu, u kterých není 
zájem zpřístupňovat je dohledu a záznamu.
3STREAM 3-stream se týká schopnosti ka-
mer generovat tři různé datové toky, takže 

uživatelé mohou nastavit různé 
stupně rozlišení, počty snímků za 
sekundu a typy kódování jak pro 
živé video, tak záznam nebo mo-
bilní zařízení.
ROI – REGION OF INTEREST 
ENCODING (Oblast zájmu) je 
metodou kódování umožňující 
zaznamenávat oblasti obrazu 
s klíčovými informacemi (registrační 

značky, obličeje apod.) s vysokým 
rozlišením, zatímco zbytek obrazu se zaz-
namenává s nižším rozlišením (úspora dato-
vého toku).
HIGH EFFICIENT ENCODING síťové 
kamery některých výrobců dnes nabízejí 
cca o 30 % až 50 % vyšší kompresi dat ve 
srovnání s běžnými síťovými kamerami a tak 
snižují zatížení sítě a nároky na datové 
úložiště videosystému.

Z výše uvedeného základního výčtu 
a popisu velmi užitečných kamerových 
funkcí, které jsou v dnešní době cenově čím 
dál tím přijatelnější, je zřejmé, že dodavatelé 
systémů by měli těmto parametrům věnovat 
velkou pozornost, aby v co nejvyšší míře 
uspo kojili očekávání svého zákazníka. Kvalit-
ní dodavatel by samozřejmě měl být scho-
pen zákazníkovi vysvětlit, proč pro danou 
aplikaci navrhuje použití kamer s uvedenými 
vlastnostmi. Řada rozumných zákazníků, 
pokud se nechce dočkat realizačního zkla-
mání, je určitě schopna kvalitní argumentaci 
akceptovat, i když to pro ně bude znamenat 
navýšení ceny.

Ing. Jiří Šimáček
člen prezidia aGa

technologie zpracování obrazu pro 
profesionální bezpečnostní videosystémy

aSSa aBLoY CZECH & SLoVaKIa S.r.o. – HLaVNí PartNEr oDBorNé ČINNoStI aSoCIaCE GréMIuM aLarM
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Stěžejním právním předpisem, umožňujícím moderní vlnu zřizování těles obecních 
respektive městských policií v Bulharsku [1] je Nařízení Ministerstva pro vnitřní 

záležitosti ze dne 12. května 2010 č. 1027, o organizaci a činnosti jednotek obecní 
policie v Bulharsku, účinné od 11. ledna 2011.[2]

Zahraniční příklady „dodavatelských 
řešení“ při zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku: 

BuLHarSKo

outsourcINg
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zZaměstnanci obecní policie plní úkoly ve 
vztahu k území a objektům uvedeným ve 
smlouvě mezi Ministerstvem pro vnitřní 
záležitosti a starosty příslušných obcí. 
Ministerstvo pro vnitřní záležitosti, vedení 
„státní“ policie a místní úřady dohadují 
priority a koordinují úkoly, související 
s ochranou veřejného pořádku v obcích. 
Plánování činnosti obecní policie se 
určuje podle místních specifik. Na plánu 
se musí shodnout Ministerstvo pro vnitřní 
záležitosti a vedení obce. Vedení obecní 
policie připravuje pravidelné zprávy 
o své činnosti a analýzy bezpečnostní 
situace v obci. Tyto dokumenty jsou 
určeny pro Ministerstvo pro vnitřní 
záležitosti a vedení obce.

V případě, že obecní policie postrádá 
dostatek sil a prostředků k zajištění 
bezpečnostních akcí, může vedení obce 
požádat o příslušnou výpomoc Minister-
stvo pro vnitřní záležitosti.

Pro interakci mezi Ministerstvem pro 
vnitřní záležitosti, „státní“ policií a struk-
turami příslušné obce je vytvářen plán, 
který obsahuje: [3]
  Úkoly v rámci společných aktivit.
  Časový a územní plán aktivit.
  Údaje o odpovědných vedoucích či 

kontaktních osobách.
  Další opatření pro provádění 

společných aktivit.
Plán je každoročně aktualizován a sch-
válen Ministerstvem pro vnitřní záležitosti 
a příslušným starostou nebo jiným jím 
pověřeným pracovníkem obce.

sofia jako průkopník
Obecní či městská policie v moderním 
smyslu slova byla v Bulharsku nejprve 
zřízena v Sofii (1 280 000 obyvatel). [4] 
Stalo se tak na přelomu let 2010 a 2011. 
Tento sbor v pilotní fázi zaměstnával 
110 osob, z toho 75 strážníků „v ulicích“ 
a 30 osob, střežících stacionární objekty 
ve správě respektive majetku města. 
„Ideální“ stav sboru je uváděn okolo 300 
příslušníků. [5] Povinnosti příslušníků sboru 
byly definovány zejména v následujících 
oblastech:

  široké spektrum aktivit, označitelných 
za ochranu veřejného pořádku;

  řízení dopravy v nejrušnějších 
hodinách dne;

  kontrola a postih (pokutou respektive 
„botičkou“) nesprávného parkování 
(zejména v centru města); [6]

  potírání nedovoleného podnikání 
(stánky, prodejci); 

  viditelné hlídkování v neuralgických 
bodech města (podchody); [7]

  pokutování nezaplacených reklamních 
ploch (pokuta až do výše 50 000 
leva);

  ostraha budov ve správě nebo ma-
jetku města;

  kontrolování platnosti jízdenek 
v městské hromadné dopravě; [8]

  účast na zajišťování bezpečnosti 
veřejných kulturních a sportovních akcí;

  reakce na podněty veřejnosti 
v bezpečnostní oblasti;

  koordinace se „státními“ policisty 
a zástupci obce;

  podpora činnosti různých inspekčních 
orgánů na území města (obchodní 
inspekce, veřejná zeleň, stavební 
povolení);

  spolupráce s orgány ochrany dětí 
(například „zátahy“ na děti, žebrající 
před obchodními středisky, děti putují 
do zařízení s pečovatelskou službou, 
kde se rozhodne o dalším postupu). 
[9]

Strážníci mohou zadržet pachatele, 
ale nemohou provádět vyšetřovací 
akce. [10] Strážníci jsou oprávnění 
nosit zbraně. Pracovní doba strážníků 
je uváděna od 8.00 do 18.00 každý 
všední den. 
Vzdělávání strážníků je úkolem pro Po-
licejní akademii v Sofii (včetně opako-
vacího výcviku pro vedení sboru). 

peníze až na prvním místě
Spuštění projektu si jen první rok od města 
vyžádalo investice ve výši 

2 678 000 leva (okolo 34 milionů 
korun), z toho: 390 154 leva ochranu 
obecních stacionárních objektů, 154 

000 leva opravy a vybavení okrskových 
recepcí, 750 000 leva obecní kamerový 
systém. Dalších 1,5 milionu se týká projek-
tu kamerového sledování obecních škol, 
včetně mateřských. V roce 2011 bylo 
navrženo a postaveno řídící operační 
středisko pro mimořádné situace v Sofii.

Mzda „strážníka“ je uváděna okolo 
1 600 leva měsíčně plus přesčasy, tedy 
o mnoho více než náklady například na 
personál soukromé bezpečnostní služby. 
[11]

Mzdy strážníků vyplácí město, s tím, 
že se jedná o prostředky, které na účet 
města poskytlo Ministerstvo pro vnitřní 
záležitosti. [12] Strážníci jsou sice 
formálně podřízeni vedení obce, ale 
nepřímo (metodicky) je ovlivňuje i právě 
Ministerstvo pro vnitřní záležitosti. 

Aktuální prioritou magistrátu Sofie 
a Ministerstva pro vnitřní záležitosti je 
součinnost při budování integrovaného 
kamerového systému v rámci města. 
Příslušná dohoda byla podepsána 
22. ledna 2015 a aktéři si od ní slibují 
snížení některých skupin trestné činnosti 
o 30 až 40 %. [13] Do projektu bylo 
zahrnuto 390 lokalit, kde jsou kamery 
nyní instalovány (úřady, metro, náměstí, 
nádraží, parky). Pro rok 2015 se počítá 
s vybudováním dalších 103 kamerových 
bodů, zejména ve školách a školkách, 
stejně jako se zefektivněním osvětlení 
současných a připravovaných lokalit 
a vybudování integrovaného operačního 
či dohledového střediska. [14] Náklad 
na projekt z městské pokladny bude pro 
rok 2015 asi 380 000 leva.

Kritika z mnoha pozic
Existence a aktivity sofijské Městské poli-
cie jsou nicméně předmětem košaté kri-
tiky, odvíjející se z řady pozic:
  Systém je těžkopádný a pře-

byrokratizovaný. Dvoukolejné řízení 
po linii Ministerstva a města kompli-
kuje i rutinní činnosti, včetně změn 
pochůzkových tras.

  Postup, kdy Ministerstvo smluvně 
„povoluje“ zřízení obecní policie 
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a denodenně zasahuje do jejího pro-
vozu, je absurdní – zejména pokud 
město strážníky financuje. [15]

  Zřízení Městské policie je podstatně 
dražší, než najmout pro obdobný úkol 
soukromou bezpečnostní firmu.

  Projekt Městské policie vytvoří ještě 
větší prostor pro korupci a libovůli míst-
ních činitelů. 

  Je otázkou, jak může obecní policie 
poslouchat starostu a zároveň mini-
stra vnitra. Proč je vůbec řeč o obecní 
policii, když do jejího fungování tolik 
zasahuje stát?

  Financování sboru – přímo či 
nepřímo – z rozpočtu obce, je 
velká nespravedlnost. Lidé žijící 
a odvádějící daně ve městě za svou 
bezpečnost prostřednictvím svých 
daní platí vlastně dvakrát. Finanční 
prostředky v rozpočtu města tak 
dozajista chybí na jiné priority, třeba 
veřejné osvětlení.

  Jedná se o zbytky anachronické 
praxe etatismu z doby před rokem 
1989. „Státní“ policie se domnívá, že 
musí o všem vědět, vše řídit, povolo-
vat, sledovat. A to platí i pro činnosti, 
které lépe sleduje a provádí obecní 
úroveň. Celý model je v ostrém roz-
poru s praxí a trendy v jiných zemích 
Evropy.

  Pro výběr osob na pozice strážníků 
nebyla vypsána žádná soutěž. První 
vlna 110 příslušníků byla mechanicky 
převelena z řad příslušníků „státní“ po-
licejní síly ze Sofie. Proto není jasné, 
jaké požadavky jsou na strážníky při 
jejich přijetí kladeny.

  Městská policie disponuje relativně 
omezenými pravomocemi, takže se 
bez podpory „státní“ policie velmi 
často vůbec neobejde, což je systé-
mová chyba.

situace ve Varně
Městská policie ve Varně (asi 349 000 
obyvatel roku 2014) zahájila po 
řadě turbulencí činnost od července 
2013. V první vlně sbor avizoval 36 

příslušníků, kteří byli vybíráni z asi 
200 zájemců a následně odesláni na 
šestiměsíční školení v Policejní akademii 
– pobočka Varna. Cílový stav sboru, 
který se plánuje postupně naplnit, je 
podle některých zdrojů 53 nebo 84 ta-
bulkových míst.

Městská policie je rovněž smluvně 
vázána na Ministerstvo pro vnitřní 
záležitosti a její příslušníci nosí identické 
uniformy, jako jejich „státní“ kolegové. 
Sboru slouží 4 automobily, 2 motocykly 
a neupřesněný počet jízdních kol. [16] 
Rozpočet sboru je uváděn 106 000 
leva za rok včetně DPH. [17]

Místní obyvatelé mohou strážníkům 
hlásit například nesprávné parkování 
na chodnících ve městě – a to jak tele-
fonicky, tak prostřednictvím e-mailu sig-
nali@varna.bg. Na podněty reaguje 
tým, který zjedná nápravu. Město 
doufá, že kombinovaný účinek nových 
kamerových systémů a pěších a cyklis-
tických hlídek povede k poklesu vandal-
ismu.

Nejvíce aktivit souvisí s letní turistickou 
sezónou, kdy (za finančního přispění 
provozovatelů letovisek) probíhá inten-
zivní hlídkování v lokalitách Sveti Kon-
stantin a Elena. Hlídky strážníků posiluje 

i dvojice policistů z Rumunska (protože 
řada narušitelů pořádku je právě z této 
sousední země). [18] Strážníci po přijetí 
do služby absolvují 45denní vzdělávací 
kurz. 

Kritici projektu konstatují, že náklad 
okolo 2 milionů leva (zřejmě ročně) je 
neodůvodněný. Za tuto sumu vzniklo 
těžkopádné těleso, které vedle obce 
zároveň řídí či úkoluje Ministerstvo 
pro vnitřní záležitosti. Najmutí ste-
jného počtu pracovníků soukromé 
bezpečnostní služby mohlo údajně 
vyjít na pouhých 400 000 leva, a obci 
by do jejich úkolování nikdo nezasa-
hoval. Za mnohonásobně vyšší výdaj 
město dostává jen pochybný přínos, 
spočívající v tom, že „certifikovaný“ 
strážník je oprávněn zadržet delikventa 
do příjezdu „státních“ policistů. [19]

Vedle výše uvedených příkladů exis-
tují v otevřených zdrojích zmínky o obec-
ních policiích (nebo o přípravě na jejich 
zřízení) v obcích Plovdiv (369 000 
obyvatel), Burgas (206 000 obyvatel), 
Veliko Tarnovo (67 000 obyvatel), Dimi-
trovgrad (55 000 obyvatel), Aitos (21 
000 obyvatel) [20] a Pravets (4 500 
obyvatel).

zpátky do sofie
Z hlediska privatizace bezpečnosti je 
významné, že Magistrát Sofie přitom 
výslovně uvedl, že vytvoření obecní 
policie v žádném případě neznamená 
zánik městské bezpečnostní agen-
tury Egida (Егида – София ЕАД). Její 
zaměstnanci se věnovali, respektive 
dodnes věnují (únor 2015) střežení bu-
dov a prostranství ve vlastnictví či správě 
města: úřady, školy a školky, hřbitovy, 
ústavy a jiná zařízení sociální péče, 
sirotčince, parky, podchody atd.). [21] 
Agentura provádí i práce, označitelné 
za technické služby (například 
odstraňování graffiti).

Agentura vznikla již roku 1998 s cí-
lem převzít ochranu školek, škol a ad-
ministrativních budov na území Sofie. 
Na počátku byl projekt úspěšný. Vi-
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ditelná přítomnost personálu agen-
tury zvýšila bezpečnost v metru, 
podchodech a jinde ve městě. Agen-
tura se přitom vlastně samofinancovala, 
protože získávala zakázky i od dalších 
firem a institucí na území města. Pro-
fitovala i z výnosu reklamních poutačů 
ve své správě (umístěných na obecních 
objektech). Agentura pro město dělala 
i špinavou práci, co se týče zastrašování 
osob v lokalitách, kam byly ze Sofie 
vyváženy odpadky ke spálení nebo 
na skládku. [22] Devizou Agentury 
je přitom její zázemí, včetně střelnice 
a školicího střediska.

V posledních letech se však situace 
zkomplikovala. Konkurence objektivně 
roste, již dávno agentuře nepaří mo-
nopol, ani, co se týče ostrahy obec-
ních objektů. Jiné firmy nabízejí nižší 
ceny a mladší personál. [23] Vedení 
agentury Egida údajně záměrně 
požaduje ceny „nepřiměřeně vysoké“ 
a nabízí personál starší 60 let (údajně 
ideální pro obsluhu kamerových 
systémů nebo střežení v rámci škol 
a školek). Výsledkem je její vytlačení 
z mnoha lukrativních zakázek. Souk-
romá společnost „Scorpio“ (Скорпио) 
převzala zabezpečení budov v obec-
ním vlastnictví. Agentura „Moskev-
ská“ (Московска) střeží muzea, 
metro a Hlavní nádraží. Hřbitovy 
obhospodařuje agentura „Viking Niko-
lov“ (Викинг Николов) a Zoologick-
ou zahradu pod svá křídla získala firma 
„Bod“ (Бод). 

Podle kritiků korupce a neschopnost 
zničila kdysi úspěšnou společnost. Stala 
se z ní “černá díra” do které „pro nic 
a za nic“ padají peníze občanů Sofie. 
[24] Již několik let agentura vykazuje 
výhradně ztrátu (na 2 000 zaměstnanců 
nezřídka i více než 10 či dokonce až 
15 milionů leva ročně!) [25], spoléhá 
na obecní dotace a koneckonců 
neplní svůj hlavní předmět podnikání. 
Od roku 2007 Agentura nezískala 
žádnou soukromou zakázku a dnes je 
alfou a omegou její činnosti hlídkování 

v rámci školských zařízení na území 
obce (prevence kouření, pití alkoholu 
a dalších forem protispolečenského 
a nežádoucího chování školáků). Je 
přitom otázkou, zda je vedení Agen-
tury pouze neschopné, odtržené od 
ekonomické reality, nebo zda se za tím 
skrývá záměr Agenturu zcela rozklížit či 

dokonce za úplatu „přihrávat“ zakázky 
soukromé konkurenci. [26]

Tato studie je výstupem z grantu 
P408/11/0395 financovaného Granto-
vou agenturou České republiky, jíž autor 
tímto děkuje za finanční podporu výzku-

mu problematiky privatizace bezpečnosti.
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ppovězte mi, jaké máte zázemí 
na zahraničních misích? Jak jste 
ubytování?

Za ty roky jsem si prošel opravdu ro-
zmanitou škálou ubytování, počínaje 
luxusním obytným kontejnerem pro jednu 
osobu s vlastní sociálkou, přes podobný 
dvoulůžák, hromadné pokoje pro 6 až 
10 lidí, až po „zavšivené vybydlené“ 
kontejnery pro jednu osobu, které jsme 
museli sdílet ve čtyřech a na záchod 
nebo do sprchy chodit ven několik de-
sítek metrů daleko. Úroveň ubytování se 
liší kontrakt od kontraktu, firma od firmy. 
Ale samozřejmě na vás chtějí vždy co 
nejvíce ušetřit. Jedinou výhrou je, pokud 
bydlíte v zázemí klienta, který takové by-
dlení současně platí.

můžete tedy žít v poměrně 
luxusním bydlení anebo taky na 
smetišti... lze úroveň ubytování 
předem nějak ovlivnit?

Kdepak, už když na kontrakt nastu-
pujete, jste někam přiřazen, do určitého 
týmu, k určitému klientovi (klientům). 
Pokud bydlí klient například v hotelu 
Sheraton, může se lehce stát, že v něm 
budete bydlet také. Jindy má klient vlastní 
kemp a vy bydlíte opodál ve „vile“, která 
je příšerně vybavená a opravdu tam 
trpíte. Teď mám na mysli například arab-
ské záchody, na které si Evropan oprav-
du špatně zvyká, apod. Někdy můžete 
získat kontrakt na ropném vrtu, kde bu-
dete žít jako na stavbě, v kovových konte-
jnerech, všude je bahno, špína, zápach, 
hluk. Na sociální zařízení budete chodit 

padesát metrů bahnem, sprchovat se je 
možné jen v botách, kvůli neuvěřitelně 
špinavé podlaze. 

můžete si alespoň vybrat 
spolubydlícího? 

Kéž by, ale já až na výjimky jsem měl 
vždy smůlu, dostal jsem nějakého za-
páchajícího „idiota“, který se „hlasitě pro-
jevoval“, neuklízel po sobě, nebral ohled 
na druhého. Taky se mi samozřejmě sta-
lo, že jsem do pokoje pro čtyři přišel jako 
poslední, každý tam měl nějak nábytkem 
přepažený svůj koutek, vlastní stůl, židli ... 
a mě zbylo místo v chodbičce, kde byla 
jen postel a tím to končilo. Ale jak už jsem 
řekl, ono je to trochu jako na houpačce. 
Teď konkrétně bydlím sám v překrásném 
velkém pokoji s vlastním sociálním 
zařízením. Až přijde doba, kdy budu 
muset zase do nějaké hrůzy, zabalím to 
tady.

A co jídlo? Jaké to je? stejný 
příběh?

Ano, to je přes kopírák. Obvykle 
to jde ruku v ruce s bydlením a jeho 
umístěním. Také je důležité, kdo jej platí. 
Ještě nedávno jsem byl na základně, 
kde jsem si neuměl vybrat večeři... steak, 
grilovaný losos nebo krevety? Dával 
jsem si raději od všeho. Ale také byly 
dny, kdy jsme s přáteli šprýmovali, zdali 
a jak dlouho vůbec přežijeme. K sní-
dani jedno vajíčko, kousek arabského 
chleba, osmažený mini párek, k obědu 
rýže, jakási červená omáčka, osmažený 
párek, arabský chleba, k večeři rýže, 
chleba, osmažený párek. To bylo ještě 
dobře. Britové jsou známí tím, že k obědu 
jedí sendviče, a tak je dopřávali i nám 
a pořád. V těchto případech jsem velmi 
rád vzpomínal na prosté indické kuchyně 
předchozích kontraktů. Jeden kemp jsme 
nazývali „Auschwitz”, až tak hrozné to 
tam bylo. Hladověli jsme.

s takovým jídlem se asi vaše 
rotace těžko přežívá. dá se na to 
nějak připravit?

Doporučuji nakoupit kvalitní pro-
teinové tyčinky, protein jako takový, 
různé doplňky stravy, vitamíny. Klidně půl 
bagáže zaplňte tímhle. Vyplatí se to.

Jak se ale udržujete v kondici, 
musí vám chybět energie… máte 
vůbec možnost zacvičit si po 
práci? 

Já jsem si udělal takový návyk, skoro 
drogu, že musím chodit cvičit takřka 
denně. Najdu si čas klidně místo oběda 
nebo pozdě večer po práci. Prostě nech-

Povolání: security kontraktor 
V předchozích vydáních jsme měli příležitost vyzpovídat jednoho z českých 
kontraktorů, který je na misi na Středním východě. Využili jsme nyní toho, že je na 
dovolené v Česku a přinášíme pokračování jeho výpovědi o skutečném životě 
kontraktora (jeho identitu má redakce k dispozici).
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ci vypadat jako 80 procent kontraktorů 
kolem mě. Pokud je čas a chuť, dá se 
všechno. Za svou kariéru jsem cvičil 
v průměrných fitkách s čínským nářadím, 
nebo v jednom malém kontejneru, kde 
byly dva běžecké pásy, jedna olympijská 
tyč, dvě jednoručky, žádná klimatizace, 
taková spartánská posilovna. Někde 
není vůbec nic, takže čistě kliky, lehsedy, 
sprinty, když je na co se pověsit, dají se 
alespoň dělat shyby. Ale na jednom 
projektu mi z posilovny „spadla brada“. 
Tak profesionální a velikou posilovnu 
jsem nikdy v Evropě neviděl. Počítejte 
ale s tím, že budete denně třeba 12 až 
14 hodin na nohou, v úděsném vedru, 
ujedete stovky kilometrů, budete strašně 
unavení, chce to opravdu silného du-
cha a přemoci se k cvičení. Hodně mi 
pomáhá dívat se kolem sebe na tlouštíky 
z jiných zemí a vždy si rychle uvědomím, 
že takhle skončit nechci.

máte tam i jiné možnosti relaxu 
nebo odpočinku? Jak vůbec 
kontraktor tráví svoje volno?

Moc volna teda není! V mém případě 
je to dnes a denně stejné – před večeří 
(pokud můžu, tak před obědem nebo 
místo něj) fitko, pak chvíli internet a na-
konec jdu utahaný spát. Ale zažil jsem 
i masážní křesla, vířivky, sauny či bar. 
Kolegové volno většinou tráví kouřením 
a pokecem u kuřárny nebo se cpou 
jídlem a sladkostmi. Ano, každý si něco 
najde. Co se internetu týče, někde je 
hodně slušné připojení, dají se stahovat 
filmy nebo streamovat televize, jinde je 
tak bídné, že raději použiju mobilní in-
ternet. V poslední době už je poměrně 
slušné pokrytí 3G, dá se alespoň jít 
na facebook apod. Zažil jsem časy, 
kdy nám firma odmítla nainstalovat in-
ternet do pokojů, abychom se tam prý 
„nezašívali“. Byl jediný přímo v OPS 

roomu, aby nás měli hezky pod kontrolou 
a hodiny pro surfování byly stanovené. 
Jindy jsme nesměli. Nejhorší bylo sky-
pování, kdy jsme si chtěli v soukromí poví-
dat s blízkými a vedle nás na lavici seděl 
jeden a z druhé strany druhý kolega, oba 
pokoušejíc se o to samé.

Jaké tam máte kolegy, co lidské 
vztahy? 

Obecně je to všude stejné. Mám 
kolem sebe třeba Brity, ti ani neodpoví na 
pozdrav, jsou pány tvorstva, vymýšlí, jak 
na druhých něco najít, čím je sestřelit, co 
napráskat, jak ublížit, ponížit. To všechno 
umocňuje fakt, že spousta z nich bere 
anabolika nebo steroidy, protože si neumí 
vypracovat tělo poctivě, a tak bývají velmi 
náladoví a agresivní. Další největší sku-
pinou jsou bývalí Jugoslávci a Rumuni. 
Až na výjimky mají vylhané životopisy, 
v životě nesloužili v žádné  ozbrojené 
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Projekt ParlamentníListy.cz (www.parlamentnilisty.cz) přináší 
neomezený přístup pro více než 40 tisíc volených zastupitelů 
do části „Profily“, kde mohou zcela bez zásahu redakce publikovat 
vlastní autorizovaný obsah. Cílem projektu je v tomto ohledu vytvořit 
samostatný systém pro oboustrannou komunikaci mezi jednotlivými 
volenými zastupiteli všech úrovní (institucemi, obcemi) a občany-voliči. 
Z tohoto pohledu je v zásadě doplňkem vlastní redakční část projektu. 
Ta přináší původní obsah v zásadnějších sděleních a článcích 
o politice v celostátním, regionálním, nebo městském měřítku včetně 

jejího zákulisí. Vlastní obsahová část má za cíl přinést maximum 
různých názorů a pohledů (často konfliktních a logicky rozdílných) 
na tu samou věc s cílem vyvolat věcnou diskuzi. V tomto ohledu 
je strategie ParlamentníchListů.cz maximálně liberální vůči všem 
voleným zastupitelům a názorům občanů-voličů. Tyto dva hlavní prvky 
systému se maximálně prolínají a společně tvoří unikátní obsahový 
celek přinášející nejrozsáhlejší a nejaktuálnější obraz lokální politické 
scény. Zaregistrujte se zdarma na www.parlamentnilisty.cz.
PUBLIKUJTE, HODNOŤTE, REAGUJTE, KOMUNIKUJTE.
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složce, možná si udělali dva tři kurzy 
a komplet falzifikovali svoji minulost, včetně 
předchozích misí. Pokud někde vytvoří 
větší skupinu, založí si „gang“, snaží se 
ostatní vytlačit, aby si tam dostali jenom 
svoje lidi. Další početnou skupinou jsou 
Jihoafričané. Někteří jsou v pohodě, ale 
většina je „ujetá“; kontraktořina je jejich 
svět, nic jiného neznají, nevědí. Obvykle 
jsou to vyschlí týpci s tváří šedesátníka 
v pětatřiceti. Teď si ještě představte ty 
všechny vyjmenované národnosti v ne-
chutné nadváze, kdy se zadýchají při 
stometrovém pěším doprovodu klienta. 
Nikdo by mně doma v hospodě nevěřil, 
že takový člověk dělá stejnou práci, jako 
já. Když mám štěstí, dostanu za parťáka 
Němce, Poláka, Slováka, Maďara nebo 

Ukrajince. Pokud jsem s někým z nich 
dělal, byli to zatím vždycky profíci a byli 
v pohodě, rád na to vzpomínám. Jen 
je smůla, že právě oni jsou spíš výjimk-
ou. Když shrnu mezilidské vztahy, tak 
každému doporučím: nikdy si nedělej ka-
marády, nikomu se nesvěřuj, zbytečně si 
s ním nechoď povídat, prakticky pokaždé 
tě napráší a pokusí se tě podrazit, zbavit 
se tě, aby na tvoje místo dosadili jeho ka-
maráda. Věřím maximálně Čechovi nebo 
Slovákovi.

A jaké to je s místními?
Ufffff... odmlka ... Takhle, pokud si 

uchazeč o tuto práci myslí, že zvládne 
například dva měsíce dělat ve stacionáři 
pro mentálně postižené, o víkendech za-

skakovat v cikánském děcáku a dokáže 
trpělivě vysvětlovat například zavazování 
tkaniček mentálně postiženému dítěti, 
byť i na desetkrát neúspěšně, tak je to 
ten pravý, vydrží to i s Araby nebo s Af-
ghánci. Je to hodně těžké, je to úplně jiná 
mentalita, jiný způsob života, jiné hod-
noty. Nechci je všechny házet do jed-
noho pytle, ale ty co jsem poznal, znali 
maximálně korán, auto se učili řídit sami, 
nedodržovali žádná pravidla, byli hluční, 
neuvěřitelně lhali a podváděli. Nedoch-
vilnost hlavním rysem jest. Takhle bych 
mohl pokračovat. Je to opravdu zkouška 
trpělivosti. Je pravdou, že když to s nimi 
vydržíš několik let, doma tě nic nemůže 
rozhodit.

Pokračování v dalším vydání
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VVaše společnost se zabývá 
poskytováním širokého 
spektra služeb. Je tento fakt 
zohledňován již při náboru 
zaměstnanců?

Obor služeb facility, kterými 
se zabýváme zejména, není jen 
zaměstnáním pro strážce a techniky. 
Jde o zajímavý obor, ve kterém se up-
latní zejména lidé, co mají správně nas-
tavené životní hodnoty a chtějí svůj život 
zasvětit pomoci druhému, bezpečnějšímu 
a pohodlnějšímu prostředí, lepšímu okolí, 
prostě být přínosný pro společnost. Naše 
práce je zejména o zodpovědnosti, 
ochotě učit se novým věcem, osobně 
se rozvíjet a vzdělávat. Bezpečnostní 
manažeři naší společnosti M2C jsou 
již při náboru a pohovorech tázáni, 
zda chtějí a jsou připraveni na samo-
statné a přitom velmi striktně procesně 
nastavené řešení každodenních situací. 
Často se třeba u oboru lékařů mluví 
o poslání, dovolím si říci, že i náš obor 
vyžaduje chápání velké zodpovědnosti.

hodně společností mluví o tom, 
jak jejich zaměstnanci mají 
možnost kariérního růstu. má 
m2c nějaký systém rozvoje?

Toto sousloví je populární zaříkávadlo 
dnešní doby, rád ho používá každý, ale 
realita je často jiná. Je v našem největším 
zájmu abychom klientům poskytovali 
kvalitní služby, s tím úzce souvisí i fakt, 
že se našim zaměstnancům intenzivně 

věnujeme a celý vzdělávací systém je 
postaven zejména na systematickém 
postupu a rozvoji pracovníků.  Systém 
školení je oborově a organizačně di-
versifikován. Je postaven tak, aby dal 
pracovníkům všech organizačních úrovní 
stejnou možnost pro rozvoj a postup. 
Naši zaměstnanci, od primárních 
pozic – bezpečnostního pracovníka- 
strážce, FM technika, pracovníků úkli-
du, zahradníků, absolvují samozřejmě 
všechna zákonná školení, následně nava-
zuje komplex interních oborových školení 
a kurzů. Mimo akcentu na odbornost 

systematicky proškolujeme obecné interní 
standardy. U pozic středního a vyššího 
managementu realizujeme dlouhodobé 
kurzy, zaměřené na zvyšování 
a rozšiřování kvalifikací. Všechny školící 
aktivity pak v praxi prověřujeme a dbáme 
na maximální aplikaci do běžného 
pracovního života. Snažíme se motivo-
vat spolupracovníky k aktivní účasti na 
vzdělávacím systému a oceňujeme jejich 
chuť a vůli pro nás pracovat na svém 
a potažmo našem rozvoji.

Jak má společnost m2c 
nastavený systém výběru 
zaměstnanců?

Máme definovanou základní strukturu 
získávání zaměstnanců. Tu operativně 
přizpůsobujeme aktuálním potřebám 
a změnám. Dnešní situace v oblasti 
lidských zdrojů není snadná, proto 
se snažíme využít všech dostupných 
možností pro získávání nových lidí. 

Náborový systém rozlišuje proces 
získávání pracovníků podle jejich bu-
doucího zařazení, do té které oborové 
divize. Nelimitujeme se mantinely vy-
psané pozice. Snažíme se maximálně 
využít existující uchazečský potenciál 
a i v situaci, kdy pro určitou pozici právě 
nehledáme nové lidi, snažíme se zajíma-
vému uchazeči nabídnout možnost spolu-
práce s dalším vývojem a rozvojem. Díky 
širokému spektru našich produktů jsme 
schopni uspokojit velký záběr zájemců 
o práci. Neomezujeme se pouze na pa-

M2C – záruka profesního 
rozvoje, kariérního růstu 
i garantovaného příjmu
Rozhovor s personální ředitelkou M2C Mgr. Stanislavou Bártovou

Mgr. Stanislava Bártová – personální ředitelka 
M2C
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sivní nabídky práce, využíváme aktivní 
vyhledávací nástroje. Nejdůležitější zdroj 
ovšem spatřuji ve vnitřních řadách. Tato 
cesta - rekrutování z vlastních řad, je pro 
nás nejcennější a nejpřínosnější. A právě 
proto se intenzivně věnujeme výchově 
a výcviku.

Podobně je to i s požadavkem na 
praxi v oboru. Zkušenosti jsou vítány, ale 
na druhou stranu i bezpečnostní manag-
er nebo projektový manager u nás může 
začít na primární pozici strážce nebo ser-
visního technika. Stejně tak s úspěchem 
využíváme zahraniční stáže a praxe 
v rámci naší mezinárodní působnosti 
u pracovníků s jazykovou nebo region-
ální znalostí. Vysíláme manažery do 
našich zahraničních poboček. Protože 
M2C je česká firma, často trénujeme 
a zaškolujeme nové kolegy v ČR a vy-
síláme je dlouhodobě jako experty 
pro zahraniční pobočky. Pro oblast 
managementu aktivně spolupracujeme 
s akademickým světem a nabízíme 
pracovní uplatnění, jak studentům, tak 
absolventům. Naše společnost spo-
lupracuje například s ČVUT, Policejní 
akademií ČR, Žilinskou univerzitou a Ak-
ademií Policajného zboru v Bratislave, 
VOŠ Chotěboř, VŠ Nitra. 

Jak se v m2c snažíte objevené 
talenty udržet?

Aplikujeme snad všechny dostupné 
tradiční i méně tradiční motivační pra ktiky. 
Nebudu se pouštět do učebnicových 
definic. Považujeme za velmi důležité 
být společností, která drží své sliby a to 
zejména v oblasti odměňování, platí 
vždy včas a věnuje svým zaměstnancům 
individuální pozornost a definuje osobní 
rozvojové plány. Snažíme se předávat 
našim kolegům maximum informací, ať 
už o běžném dění ve společnosti nebo 
rozvojových aktivitách. Pro tento účel 
vydáváme interní magazín, který naši 
pracovníci najdou na všech objektech 
nebo v elektronické verzi na firemním 
intranetu. V každém čísle se mohou naši 
zaměstnanci dočíst třeba i o takových hr-
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dinských činech jako je záchrana života 
v obchodním centru, nebo nalezení ztra-
ceného dítěte. Jak jsem již uvedla dříve, 
velký důraz klademe na vzdělávání a ak-
tivní zapojení všech kolegů do dění ve 
firmě. 

Naši zaměstnanci mají šanci být u vel-
mi zajímavých akcí. Pocit, že se mohou 
podílet na ostraze a bezpečnosti tak 
významných akcí jako třeba Mistrovství 
světa v hokeji je pro ně čest a určitě se 
tak dostávají o úroveň výš ve své pro-
fesní kvalifikaci, ať už se jedná o pozici 
strážce nebo bezpečnostního manažera. 
Je to i pro budoucí rozvoj pro naše 
zaměstnance zajímavá reference do je-
jich životopisů a nemluvě o tom, že pro 
ně samotné a jejich okolí, přátele i rodiny 
to má i prestižní význam. Například na 
hokejovém šampionátu naši zaměstnanci 
výborně zvládli komunikaci s návštěvníky, 
kde důležitou roli hrálo včasné sezná-
mení návštěvníků fanzóny a fanoušků 
s bezpečnostními pravidly. Obstáli i při 
navigaci a informačním servisu v prostoru 
před O2 arenou. Vše bylo důležité z hle-
diska prevence a včasného odhalení 
rizik s návazností na exekutivně rychlé 
a účinné řešení jednotlivých situací bez 
narušení chodu celého šampionátu. My-
slím, že pro každého ze zaměstnanců 

M2C bylo i velkým zadostiučiněním, 
že ze strany hokejového svazu a sa-
motných hokejových hráčů, kteří bydleli 
v námi střežených hotelech a o jejichž 
bezpečnost se společnost M2C starala, 
byly jen kladné ohlasy. 

dnes má každá společnost svůj 
csr program. Koho podporujete 
vy?

Náš holding má v současné době 
více než 3000 zaměstnanců. Jménem 
všech našich pracovníků se snažíme 
deklarovat prospěšnost našich kvalit-
ních služeb. Hlavní vizí našeho holdingu 
je být užitečný, dokázat dobře a včas 
POMOCI, a to nejen při každodenní 
činnosti – poskytování služeb. Máme 
proto mnoho projektů, kde pomáháme 
i jinak. Jedním z hlavních je M2C Foun-
dation. 

V rámci našeho nadačního fondu 
jsou studenti již během studia motivová-
ni k vytváření mobilních aplikací, které 
následně slouží potřebným. Pro letošní 
rok jsou projekty zaměřeny na vytvoření 
mobilní hry, pomocí které bude možné 
podpořit finanční sbírku na dostavbu 
Jedličkova ústavu. Více informací byste 
našli na www.m2cfond.eu. Věřte, že 
mezi studenty, kteří se takto během studií 

snaží pomoci, nacházíme každoročně 
hodně talentů a je radost takovéto pro-
jekty vytvářet a podporovat. Spolupracu-
jeme s dalšími nadacemi a obecně 
prospěšnými organizacemi na integraci 
dospělých dětí z dětských domovů. 
A nedá mi nepřipojit, že tyto naše hold-
ingové snahy mají vliv i na aktivity našich 
kolegů z provozu, kteří jsou si vědomi, že 
svou prací vydělávají peníze pro, sebe, 
své rodiny a blízké a zároveň pomáhají 
těm, co to potřebují.

Kdybyste jako personální ředitelka 
měla říct jednoduše 5 důvodů, proč bych 
měl zítra k vám do M2C dorazit na po-
hovor?

opravdu trváte jen na pěti 
důvodech? určitě by se jich našlo 
více! tak například:
  silné zázemí mezinárodní firmy, která je 

23 let na trhu,
  reálná možnost kariérního růstu,
  propracovaný systém školení a rozvo-

jový individuální program,
  zajímavá práce,
  vaše činnosti budou mít i nemateriální 

hodnotu v podobě kvalitní pomoci 
druhým,

  adekvátní platové podmínky s garancí 
legálního zpracování a včasné výplaty 

M2C Foundation -vyhlášení studentů ČVut a projektů v roce 2014.
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sSpolečnost I. B. S. A. – czech, s. r. o. 
v rámci projektu Akademie lékařské 
obrany učí lékaře a zdravotnický per-
sonál, jak předcházet konfliktním situ-
acím a útokům ze strany pacientů 
a návštěvníků lékařských zařízení. 
Projekt obsahuje odborné přednášky, 
praktické nácviky sebeobrany a mo-
delových situací a seznamuje pracovníky 
zdravotnických zařízení se základy 
chování a jednání směřujících k předejití 
a případně i odvrácení násilného cho-
vání agresivních pacientů a návštěvníků 
zdravotnických zařízení. Cílem je snížení 
rizika napadení a následně i zranění 
pracovníků zdravotnického zařízení 
a jeho návštěvníků. 

Instruktoři sebeobrany společnosti I. B. 
S. A. – czech, s. r. o. cvičí v reálných pod-
mínkách zdravotnických zařízení účinnou 
sebeobranu pracovníků ve zdravotnictví, 

a snižují tak riziko napadení a následně 
i zranění lékařů, zdravotnického personá-
lu a návštěvníků lékařských zařízení. 

Nácvik probíhá v reálném prostředí, 
ve kterém se pracovníci běžně pohybují 
(chodby, ordinace, čekárny, kanceláře) 
a je směřován především na způsoby 
vyhnutí se samotnému fyzickému kontaktu 
s útočníkem a až poté, pokud není jiná 
možnost, na odvrácení útoku sebeobran-
nými technikami.

Při přednášce jsou zdravotníci sezná-
meni s možnými způsoby fyzického na-
padení, jak jim případně předejít, s psy-
chologickými aspekty při napadení, 
s právními normami souvisejícími se 
sebeobranou, se základy vyjednávání 
v krizových situacích apod. Seznámí 
se s nejběžnějšími a nejúčinnějšími 
prostředky určenými pro sebeobranu 
jako jsou např. teleskopický obušek, 

elektrický paralyzér, obranné spreje, tak-
tická pera apod. a též improvizované 
prostředky sebeobrany a způsoby je-
jich použití. Jedná se o soubor relativně 
malého počtu účinných, jednoduchých, 
snadno pochopitelných a osvojitel-
ných technik a postupů, které vycházejí 
z různých sebeobranných systémů 
a poznatků předních evropských 
a světových odborníků na sebeobranu. 

Velmi důležité jsou modelové situ-
ace, které připraví pracovníky zdravot-
nických zařízení na konkrétní možnosti 
jejich napadení a poté jsou za pomoci 
instruktorů vedeni k takovému jednání, 
aby dokázali vyhrocení situace předejít, 
nebo se účinně agresorovi bránit. Mo-
delové situace zahrnují vše, s čím se zdra-
votníci doposud v souboru přednášek 
a praktického nácviku setkali. Komuni-
kace a vyjednávání s agresorem se děje 

Větší bezpečí pro zdravotnický 
personál? Řešením je akademie 
lékařské obrany!
Zdravotničtí pracovníci jsou konfrontováni s mnohdy negativními 
emocemi pacientů a jejich příbuznými. Lékařům a sestrám hrozí až 
třikrát větší riziko napadení než ostatním lidem. 
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za dohledu psychologa – koordinátora 
krizového vyjednávání a jeho cílem je 
předejít napadení. 

Jakmile agresor ztrácí racionální kon-
trolu, jsou již všechny psychologické 
metody zbytečné a je třeba agre-
sora zklidnit jinými prostředky. Zde již 
asistuje zdravotníkům při úspěšném 
zvládnutí dané modelové situace in-
struktor sebeobrany. Zdravotnický per-
sonál je dále seznámen s různými druhy 
bezpečnostního vybavení od paralyzérů, 
taktických per přes obranné spreje až po 
osobní alarmy, které mohou být různého 
druhu. Účastníci kurzu se také dozvědí, 
jak například bezpečně manipulovat se 
střelnou zbraní pro případ, že by k tomu 
byli v praxi donuceni vzniklou situací. 

Více informací o projektu se doz-
víte zde http://www.ibsa-czech.cz/

skoleni-semirare-a-kurzy
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JJakým způsobem v polsku 
probíhá registrace a udělování 
licencí soukromým 
bezpečnostním agenturám? 
Jaká jsou pozitiva a negativa 
vaší legislativy v této oblasti?

K založení bezpečnostní agentury 
v Polsku je nutné získat koncesi od minis-
terstva vnitra, která stanoví rámec a formu 
poskytovaných služeb. Například kon-
cese pro poskytování ostrahy majetku 
a osob umožňuje poskytovat jak fyzic-
kou, tak i technickou ochranu osob a ma-
jetku. Ministerstvo, po získání stanoviska 
příslušného ředitelství krajské policie, 
vydává koncese na žádost podnikatele, 
který je fyzickou nebo právnickou oso-
bou. Podnikatel jako fyzická osoba, který 
žádá o koncesi, musí být zapsán do 
rejstříku „Profesní kvalifikace pracovníků 
fyzické ostrahy“, kterou vede polská 
policie. Pokud se jedná o právnickou 
osobu, tak se do tohoto rejstříku zapisuje 
alespoň jedna osoba, tedy jednatel, stat-
utární orgán, člen správní rady nebo pra-
covník s plnou mocí. Osoby oprávněné 
k jednání za bezpečnostní agen-
turu (např. správní rada nebo společníci) 
nemohou být trestně stíháni za úmyslný 
trestný čin nebo úmyslný finanční pod-
vod. Společnost na druhou stranu nesmí 
mít daňové nebo jiné nedoplatky vůči 

státu. Samotná příprava žádosti o kon-
cesi není komplikovaná. Je nutné pouze 
správě vyplnit přihlášku a dodat povinné 
přílohy. Poplatek za registraci koncese 
je stanoven ve výši cca 4100 korun. 
Nevýhodou je, podle mého názoru, 
dlouhá čekací doba na schválení, která 
trvá od dvou do tří měsíců a někdy 
i déle. Je to způsobeno prověřováním 
žadatele, které provádí polská police ve 
vztahu k majitelům, členům správní rady 
atd. Poskytování služeb v oblasti SBS 
v Polsku bez koncese je trestné. Občané 
členských státu EU, kteří začínají posky-
tovat služby v prostředí SBS, mají stejná 
práva a povinnosti jako občané Polské 
republiky. 

Jakou máte zkušenost 
s případnou regulací 
a zasahování státu do chodu 
agentur?

Od 1. ledna 2014 platí v Polsku nove-
la zákona o SBS, která přináší hodně 
změn v prostředí „security“. Změny byly 
nutné kvůli novinkám, které jsou spojené 
s profesními deregulacemi (včetně pro-
fese pracovníka ostrahy). Bohužel záko-
nodárce při tvorbě novely vůbec neres-
pektoval připomínky firem a odborníků 
z prostředí SBS. Ve velké zkratce – 
veškeré změny zjednodušily dostupnost 

Dominik Piepka, předseda správní rady 
TouchGuard Sp. z o.o.,
absolvent Vysoke školy Policie v Szczytnie 
a specializovaných kurzů organizovaných 
u. S. Department of Homeland Security. 
Bývalý expert v oddělení pro ekonomickou 
kriminalitu Centralnego Biura Śledczego 
Policie. 
Po dobu patnáctileté praxe pracoval 
mimo jiné jako specialista pro Security 
management a obchod v bankovním 
sektoru, kde zodpovídal za celkovou 
bezpečnost. Byl v nejvyšším managementu 
bezpečnostních agentur. 

dpiepka@touchguard.pl

rozhoVor autor domINIK pIepKA, woJcIech bogdAńsKI, JAN čIháK

Soukromé bezpečnostní 
agentury v Polsku

V souvislosti s diskutovaným návrhem českého zákona o soukromé bezpečnostní 
činnosti jsme požádali o rozhovor pana Dominika Piepku, předsedu správní rady 

polské bezpečnostní agentury TouchGuard Sp. z o.o., aby přiblížil našim čtenářům 
jeho zkušenosti z praktické aplikace již přijatého polského zákona o soukromých 

bezpečnostních službách (SBS).
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profese pracovníka SBS. Takže aby 
byl pracovník zapsán do uvedeného 
rejstříku, nemusí vůbec absolvovat státní 
zkoušku u krajské police. V současné 
době stačí pouze kurz organizovaný 
soukromými školicími středisky. Na druhé 
straně novelizace způsobila zvýšení 
finančních nákladů bezpečnostních 
agentur, protože musí nejen provést 
příslušné změny v dokumentaci, vystavit 
nové průkazy pracovníků, ale i zajistit si 
povinné pojištění. Další náklady jsou spo-
jené s lékařskou prohlídkou pracovníků 
před zápisem do rejstříku. Domnívám 
se, že tyto „státní“ regulace jsou ze 
strany agentur a firem přijímány velmi 
negativně. Vedou totiž ke snížení kva lity 
služeb například i kvůli snížení kva lity 
poskytovaných školení a také zatěžují 
bezpečnostní agentury nadměrným by-
rokratismem, což logicky vede ke zvýšení 
nákladů. 

Je možné, aby bývalí 
policisté (obecně příslušníci 
bezpečnostních sborů) byli 
majiteli nebo zaměstnanci 
agentur? 

Podle platného zákona o policii, 
nesmí mít policista další zaměstnání bez 
předchozího písemného souhlasu svého 
nadřízeného. Navíc policisté nesmí 
zajišťovat činnosti, které jsou v rozporu 
s platnou legislativou nebo čímkoliv, 
co by mohlo ohrozit „dobré jméno poli-
cie“. Aktivní policista tedy nemůže být 
ani zaměstnancem, majitelem nebo 
manažerem v oblasti SBS. 

Kolik je v polsku soukromých 
bezpečnostních agentur a jsou 
sdruženi v jednom nebo 
několika profesních sdruženích?

Nemáme přesné statistické údaje 
o počtu bezpečnostních agentur v Pol-
sku. Nejvěrohodnější jsou data vedená 
polským ministerstvem vnitra a stati-
stickým úřadem, které evidují počty 
vydaných koncesí SBS. Podle těchto 
údajů je v současné době v Polsku vy-

dáno šest tisíc koncesí pro poskytování 
služeb v oboru SBS. Aktivní organizace 
sdružující SBS v Polsku jsou Polska Izba 
Ochrony (Polska Komora SBS) a Pol-
ski Związek Pracodawców Ochrona 
(Polský Svaz Zaměstnanců SBS). Je-
jich základním cílem je ochrana práv 
zaměstnavatelů v bezpečnostní branži, 
zastupování zájmů firem v SBS ve vz-
tahu ke státním institucím a administrativě, 
médiím, včetně možnosti připomínkovat 
legislativu v oblasti SBS, podpora a po-
radenství, školení, propagace služeb 
členů, jejich integrace atd. Z mé devítileté 
praxe ve vedení dvou bezpečnostních 

agentur, které jsou členy Polske Izby 
Ochramy, mám zkušenosti, že členství 
v komorách je pro firmy velmi přínosné. 
Komory zajišťuji právní pomoc pro své 
členy, kterou jsem také několikrát využil, 
dále poradenství v prostředí realizace 
služeb, propagace firmy, ale i spolupodí-
lení se na obchodních projektech. Ob-
chodní praxe také ukazuje, že členství 
v Komoře znamená větší důvěryhodnost 
z pohledu našich klientů. 

Jsou zaměstnanci soukromých 
bezpečnostních agentur 
považováni za součást 
Integrovaného záchranného 
systému? mají nějaká zvláštní 
oprávnění nebo povinnosti?

Odhaduje se, že v prostředí SBS v Pol-
sku pracuje kolem 300 tisíc osob, což 
je mnohem více, než je například pol-
ských policistů. Bohužel bezpečnostní 
agentury a jejich zaměstnanci nejsou 
přímo součástí IZS. Role agentur není 
přesně stanovena, i když se podílejí na 
zabezpečení základních funkcí státu 
- zajišťují bezpečnost a ochranu osob 

a majetku například u masových, spor-
tovních akcí jako jsou fotbalové zápasy 
nebo ochranu vojenských základen 
nebo letišť. Pracovníci bezpečnostních 
agentur mají pravomoci, které jim 
umožňují přímo plnit úkoly týkající se 
ochrany osob a majetku. Pravomoci jsou 
jasně definovány v zákoně o SBS. Je 
však třeba poznamenat, že větší pravo-
moci mají kvalifikovaní zaměstnanci, tedy 
úspěšní absolventi certifikovaných kurzů. 

rozhoVor



rozhoVor

V rámci těchto kurzů se ověřují nejen je-
jich teoretické znalosti, ale i praktické, 
například střelba, sebeobrana nebo 
intervenční technologie. Po úspěšném 
absolvování kurzu jsou zaevidováni 
v rejstříku a podle zmiňovaného záko-

na o SBS jsou následně oprávněni 
provádět následující činnosti:
  kontrolovat totožnost osob v chrá-

něném prostředí nebo v objektech 
pro zjištění jejich povolení k pobytu ve 
střeženém objektu 

  vyzvat osoby k opuštění ob-
jektu v případě zjištění jejich 
neoprávněného vstupu do chráněného 
objektu nebo prostředí

  zadržet osoby ve střežených ob-
jektech i mimo ně, pokud existuje 
důvodné podezření, že mohou tyto 
osoby způsobit přímé ohrožení života 
nebo zdraví jiných osob, případně 
ohrozit majetek chráněného subjektu, 
a to za účelem předání podezřelé os-
oby státní policii 

  použít donucovacích opatření, včetně 
použití střelné zbraně.
Používání střelné zbraně 

bezpečnostními pracovníky však 
vyžaduje vykonání další teoretické 
i praktické zkoušky u policie. Navíc je 
možné použít pouze zbraň, které je ma-
jetkem agentury a výhradně pro ochranu 

konkrétního střeženého subjektu, 
a v souladu s platnou leg-

islativou (objekt musí být 
důležitý pro obranu státu 

nebo jeho hospodářský zájem např. 
námořní přístavy, letiště, banky nebo vo-
jenské základny). Současně je vhodné 
poznamenat, že bezpečnostní pracovník 
v době výkonu služby požívá právní 
ochrany podle trestního řádu stejně jako 
policista, poslanec nebo soudce.

zajímavostí z polského trhu sbs
Polský trh SBS má tendenci růstu a dy-
namického vývoje především z kapi-
tálového hlediska. Pět největších 
bezpečnostních firem ovládá pouze 
35 % trhu, proto se snažíme celý trh kon-
solidovat. 

Příkladem může být poslední obchod-
ní spojení a spolupráce bezpečnostní 
agentury City Security s firmou Mark2 
Corporation. Polský trh SBS je charakte-
rizován širokou nabídkou poskytovaných 
služeb, agresivní konkurencí a ceno-
vým bojem mezi agenturami, což vedlo 
k drastickému snížení cen poskytovaných 
za ostrahu. Je to zřejmé především 
u nabídek při výběrových řízeních u stát-
ních institucí. Také je pravdou, že tech-
nický podíl v oblasti SBS ve srovnání se 
západní Evropou je stále nízký. Vidím 
zde potenciál, kdy v celém segmentu 
bezpečnosti bude v nejbližší budou-
cnosti čím dál víc využíváno nejnovějších 
technologií, ať se jedná o minimalizaci 
možných rizik nebo náhradu lidských 
zdrojů. 

Jako příklad je možné uvést vývoj inte-
grovaných systémů k řízení bezpečnosti 
objektů, které integrují jednotlivé systémy 
v jeden celek, což odstraňuje potřebu 
využívat lidské zdroje. Jedná se i o vývoj 
inteligentních IP kamer, nebo vznikající 
mobilní aplikace pro efektivní využívání 
pracovníků v oblasti bezpečnosti. 
V Polsku zaznamenávám i velký 
boom při používání dronů nejen jako 
komerční služby, ale také u soukromých 
bezpečnostních služeb. Naše společnost 
testovala v poslední době využití dronů 
v monitorování bezpečnosti továrních 
vagonů u známého polského dopravce. 
A s pozitivním výsledkem.
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IInformační bezpečnost nezadržitelně 
překračuje hranice IT oddělení ve fir-
mách. Čím dál víc vrcholových manažerů 
se ptá, jak jsou citlivá firemní data nebo 
například citlivé osobní údaje zákazníků 
zabezpečeny před únikem a jak jsou 
pro případ úniku chráněna před neau-
torizovaným přečtením. Není divu: firemní 
know-how se stěhuje ze šanonů do 
počítačů, a navíc je dostupné širokému 
okruhu pracovníků firmy. Pro zákaznická 
data platí totéž. 

Tradiční bezpečnostní řešení, která 
chrání počítače uživatelů i firemní servery 
před počítačovými útoky, k zabezpečení 
dat před únikem sama o sobě nestačí. 
Důležité je také chránit data (a sa-
motné počítačové systémy) před neau-
torizovaným přístupem. K tomu je nejlepší 
dvoufaktorová autentizace na bázi jed-
norázového hesla. Přes všechna tato 
opatření se však může stát, že se firemní 
data do nepovolaných rukou přece jenom 
dostanou. 

V tom případě je třeba, aby byla 
odpovídajícím způsobem chráněna před 
přečtením. Ideálním způsobem ochrany 
je šifrování. Pokud je šifrování dostatečně 
silné a pokud je správně nasazeno, jsou 
data v bezpečí. To například znamená, 
že firmě nehrozí únik obchodních tajem-
ství, a také, že případně dotčené osoby 
není třeba o úniku jejich osobních údajů 
informovat. Taková povinnost totiž v řadě 
vyspělých států světa platí – a v rámci 
nové legislativy bude již brzo platit v celé 
Evropské unii. 

Nová legislativa eu
Evropská unie připravuje nový způsob 
řešení pravidel pro ochranu osobních 

V centru pozornosti: šifrování
Šifrování, jakožto klíčová technologie pro ochranu dat, představuje jeden 
z hlavních pilířů informační bezpečnosti v organizacích. S novou legislativou 
význam šifrování dál poroste.

autor mArTIn SKýPAlA, ProDUKTový SPECIAlISTA, ESET
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údajů. Stávající národní zákony nahradí 
takzvané „nařízení EU“. Jde v podstatě 
o zákon, který bude okamžikem vyhlášení 
– předpokládá se, že to bude někdy v roce 
2016 – platit ve všech členských státech. 

Mezi nejdůležitější změny v pravidlech 
pro ochranu osobních údajů bude patřit 
povinnost všech, kdo nakládají s osobními 
údaji, informovat občany o každém úniku 
jejich dat. V Česku tuto tzv. povinnost noti-
fikace zatím mají pouze telekomunikační 
firmy, jimž ji ukládá Zákon o informační 
společnosti. Nově se bude týkat všech. Pro 
firmy jde o významnou hrozbu – a velký 
důvod investovat do technologií, které jim 
umožní se této povinnosti vyhnout. Vždyť 
podle studie Cost of Data Breach, kterou 
zpracoval americký Ponemon Institute, 
dosahují náklady jenom na samotnou noti-
fikaci obětí úniku dat stovek tisíc dolarů na 
jeden takový bezpečnostní incident (V USA 
je to v průměru 510 tis. USD, v Německu 
320 a ve Francii 150 tisíc dolarů). Cel-
kové průměrné náklady firem na jeden 
bezpečnostní incident, při němž došlo k úni-
ku dat, se podle uvedené studie meziročně 
zvýšily, a dosahují 3,5 milionu dolarů. 

K přímým nákladům na řešení úniků dat 
je nutno připočítat také pokuty od ochránců 
osobních údajů. A tady by hlavně velké 
firmy měly zbystřit: maximální možná po-
kuta v ČR je aktuálně deset milionů korun, 
ale podle nového nařízení to bude určené 
procento z obratu firmy (kolik to bude, to je 
ještě předmětem debat). 

Šifrování a zabezpečení přístupu
Pro firmy, zpracovávající osobní údaje, 
přinesou popsané změny zvýšený tlak 
především na zabezpečení dat jak v in-
terních systémech, tak i v komunikačních 
kanálech – a to přesto, že zmíněné 
nařízení EU nemá požadavky na 
zabezpečení dat nijak zpřísňovat. 
Dostatečně přísná je totiž už stávající 
legislativa: předepisuje povinnost data 
zabezpečit. Jakým způsobem tohoto cíle 
dosáhnout, to nechává na firmách. Ty 
však hřeší na to, že evropské dohledové 
orgány nemají kapacity na preventivní kon-

troly, takže o prohřeškách se dozvídají až 
v případě, že k úniku dat došlo. 

To má řešit další novinka ve zmíněném 
nařízení EU: firmy od určitého počtu 
zákazníků budou mít povinnost zřídit pozi-
ci „komisaře“ na ochranu soukromí a ob-
sadit ji expertem, který má garantovat, že 
sběr a zpracování osobních údajů bude 
probíhat v souladu s platnou legislativou. 

Právě nově zřízení „komisaři“ budou 
ve firmách těmi, kdo budou prosazo-
vat nasazování šifrovacích technologií. 
Zájem o ně rozhodně poroste; tento 
se gment trhu IT bezpečnosti má podle 
respektované analytické společnosti 
Gartner pro období do roku 2018 
prognózovaný průměrný globální roční 
růst téměř 26 procent. 

ochránci osobních údajů doporučují 
šifrování
Britský úřad pro ochranu osobních údajů 
ICo doporučuje šifrování jako klíčový 
nástroj k ochraně osobních údajů. 
„Šifrováním je obvykle snazší dosáhnout 
potřebnou úroveň zabezpečení dat než 
s využitím alternativních metod,“ uvádí ve 
svém doporučení IoC. 

Používání šifrování se rozšiřuje, ale 
z pohledu ochránců osobních údajů příliš 
pomalu. Platí to i pro firmy, které nakládají 
s těmi nejcitlivějšími daty – například pro 
právní kanceláře. ukazuje to průzkum 
společnosti LexisNexis o technologiích, 
používaných k sdílení dat v amerických 
právnických kruzích. 

Výsledek průzkumu z roku 2014 
je z pohledu informační bezpečnosti 
tristní: bezkonkurenčně nejvyužívanějším 
komunikačním kanálem právníků je e-mail, 
konkrétně posílání informací v příloze, a to 
v nezašifrované podobě. otázka na hlavní 
nástroj k zabezpečení informací posílaných 
v emailu přinesla pozoruhodnou odpověď: 
pro 77 % právních firem je hlavním 
nástrojem zabezpečení pouhá právní 
doložka v patičce mailu. relevantní nástroje 
pro zabezpečení komunikace používá 
minorita právních firem: ve 22 % případů je 
to šifrování mailů, ve 14 % firem používají 
heslem chráněné dokumenty a jenom 
13 % firem používá pro sdílení dokumentů 
zabezpečené specializované služby. 

VV roku 1940 sa zdalo, že Nemecko 
má vojnu vyhratú, tým pádom sa znížili 
výdavky na výrobu a vývoj nových 
zbraní. Výdavky sa znovu zvýšili, keď aj 
po dlhotrvajúcich bojoch nedokázala 
Luftwaffe zničiť britské letectvo, a tým 
celá nemecká invázia na Britské os-
trovy (operácia Morský Lev) musela byt 
zrušená. 

Po neúspechu poslal Hitler tisíce 
ľudí do Penemunde, čo je obec na os-
trove Usedom, kde bol Armádny ústav 
a testovacia základňa Luftwaffe. Tu sa 
začali písať začiatky rakety V-1. Hitler 
chcel, aby tieto rakety boli schopné 
efektívne ničiť ciele na diaľku – an-
glické mestá. Zhotovili sa štyri proto-
typy, no až štart posledného z nich 
v októbri 1942 bol úspešný. Akonáhle 
sa dostala táto správa k Hitlerovi, dal 
pokyn na začatie sériovej výroby tých-

Raketa Fieseler 
F103 je viac známa 
pod označením V-1 
Vergeltungswaffe – 
odvetná zbraň bola 

neriadená strela 
s plochou drahou letu 
vyvinutá a používaná 
Nemeckom. Zákazku 
dostala firma Fieseler, 

projekt dostal názov FZG 
76. Názov V1 dostala 
zbraň od propagandy 
krátko pred nasadením 
tejto rakety. Raketa V1 

mala tvar lietadla. 
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to rakiet. Na výrobu jednej rakety bolo 
treba 280 pracovných hodín.

Konštrukcia, pohon hlavne
V1 mala tvar lietadla, pohon zaisťoval 
prúdový motor s tlačnou silou maximálne 
355 kilopondov. Motor bol pripevnený 
na zadnej časti trupu. Usmerňovanie 
strely zaisťovalo samo navádzacie 
zotrvačníkové zariadenie, akčný rádius 
V1 regulovala vrtuľa s počítadlom 
preletenej vzdialenosti. Ihneď po dosia-
hnutí určitého počtu otáčok automaticky 
prerušila prísun pohonnej látky.

Strela štartovala zo zeme, alebo zo 
vzduchu. Zo zeme štartovala z 55 me-
trového koľajnicového katapultu, vďaka 
ktorému mala rýchlosť 320 km/h a vo 
vzduchu štartovali z materských lietadiel. 
Strela dosahovala pri vodorovnom lete 
rýchlosť až 620 km/h .

Nasadenie
Prvé bojové nasadenie zažila raketa 
16.augusta 1944. Celkovo do konca 

vojny bolo nasadených viac ako 20000 
kusov, z ktorých polovica bola mierená 
na Britániu a štvrtina z nich zasiahla 
svoj cieľ zasiahlo asi len 2500, viac 
ako 2000 ich zničila protiletecká ob-
rana, 2000 zostrelov si pripisuje RAF 
a približne 300 rakiet zničili balóny, os-
tatné zlyhali alebo stratili smer. 

raketa V-2 
Raketa Vergeltungswaffe 2, zbraň od-
platy, viac známa pod označením V-2 
bola nemeckou balistickou strelou, ktorá 
bola považovaná za najzložitejšiu zbraň 
druhej svetovej vojny. Bola to aj jedna 
z najobávanejších zbraní, lebo spadla 
z ničoho nič z neba a nedala sa zostreliť 
ani lietadlami ani protileteckou obranou. 
Vývoj tejto rakety, ktorý sa stal úspešným, 
predstavoval obrovský úspech na poli ra-
ketových technológie. Vývojový program 
stál viac ako 2 miliardy dolárov. Šéfom 
projektu V-2 bol generál Walter Dorn-
berger, ústredným členom vývojového 
týmu bol aj Wernher von Braun – nem-
ecký raketový vedec, ktorý sa ku konci 
vojny vzdal Američanom a významným 
podielom pomohol pri skonštruovaní ra-
kety Saturn pre let na Mesiac.

Na rakete sa pracovalo v armádnom 
výskumnom ústave v Peenemunde, kde 
sa na rakete pracovala až do bom-
bových útokoch britského letectva, kvôli 
ktorým sa nakoniec výroba a výskum 
tejto rakety presunuli do podzemných 
závodov pri meste NordHausen. Pri 
výrobe zbraní boli vo veľkom nasadený 
väzni z koncentračných táborov, pra-
covalo ich tu takmer 60000 , pri ťažkej 
práci zomrela až tretina väzňov. Výroba 
zbrane sa začal v októbri 1943 a už 
v januári 1944 boli pripravené prvé ra-
kety na použitie. Z počiatku sa vyrábalo 
viac ako 500 kusov V2 mesačne, treba 
vziať ale do úvahy, že 6 % týchto rakiet 
vybuchlo hneď pri štarte a z ďalších 

60 % museli technici odstrániť technické 
nedostatky.

Nasadenie
Štart rakiet prebiehal cez deň v lesných 
oblastiach, ktoré ich chránili pred vply-
vom vetra a leteckými útokmi. Do konca 
vojny bolo vyrobených 6000 rakiet, 
no vystrelených ich bolo len viac ako 
3100. Najviac rakiet bolo vystrelených 
na Londýn - 1358 a na Antverpy 1610, 
ostatné rakety boli vystreľované na iné 
britské, francúzske a belgické mestá 
ako napríklad Paríž, Liege, Maastricht. 
Posledná raketa V-2 bola vypálená 
27. marca 1945.

autor SAmUEl PonIšT hIstorIe

technické údaje V1

hmotnosť: 2,8 tony
dĺžka: 7,92 m
rozpätie: 5,71 
pohon: motor argus aS014 s tlačnou silou 
335 kilopondov
maximálna rýchlosť: až 620 km /h
Akčný rádius: 350 km 
Výzbroj: hlavica s výbušninou o hmotnosti 
850 kg 

technické údaje V2 

hmotnosť: 12 825 kg
dĺžka: 14 m
rozpätie: 3,5 m
pohon: raketový motor agregát s tlačnou 
silou 27 500 kilopondov
maximálna rýchlosť: 1500 m/s
Vrchol služobnej dráhy: 80 km
Akčný rádius: spočiatku 320 km neskôr 
380 km
Výzbroj: hlavica s výbušninou 975 kg

rakety V-1 a V-2 
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ZTRACENÉ DĚTI
NEZISKOVÁ ORGANIZACE NA POMOC DĚTEM

NADAČNÍ FOND

“Okamžitá akce bezprostředně po nahlášení
ztráty dítěte je pro nás naprosto prioritní”

Nadační fond Ztracené děti je nevládní (nezisková) organizace, která se zabývá problematikou jak dlouhodobě, tak 
právě aktuálně ztracených dětí a mladistvých do 18 let věku a s tím související pomoc rodinným příslušníkům v této 
těžké situaci. Nadační fond Ztracené děti byl založen v březnu 2015. 

V naší zemi je mnoho občanských sdružení a nadací v neziskovém sektoru, které se zabývají dětmi opuštěnými, 
nemocnými, postiženými, týranými a zneužívanými. My však postrádáme pomoc v oblasti dětí ztracených, těch, 
které nejsou vidět!

WWW.NFZTRACENEDETI.CZ
VÍCE INFORMACÍ NA

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 8765487654/2010

inzerce ztracene deti.indd   1 23/07/15   23:02
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FOCUSVěDA
VýZKUM

VýVOJ 
VZDěLáNí

autor  rNdr. dAgmAr brechleroVá, ph.d., KAtedrA INFormAčNích techNologIí peF čzu V prAze

Firemní data a jejich 
zabezpečení, práce 
z domova, BYOD
V posledních letech vlivem nových technologií a nových 
postupů došlo k zásadním změnám rizik a hrozeb v oblasti IT. 
Tyto změny jsou tak velké, že celý obor rozšířily, pozměnily 
a posunuly, a tomu musí odpovídat i nová ochrana.

Pokračování z minulého čísla

Problém je, že dnes je ochrana mnohem obtížnější, 
než byla dříve. Zatímco staré hrozby a rizika ne
zmizely, přidala se k nim řada dalších. Hlavní pro
blémy počítačové bezpečnosti se dlouhodobě příliš 
nemění, neubývá jich, ale objevují se nové. Některé 
technologie již sice zastarávají, ale to neznamená, že 
by zcela mizely, spíše se stávají standardní součástí 
modernějších obranných mechanismů. Tento text 
shrnuje trendy poslední doby, vymezuje nová rizika 
a hrozby a věnuje se poté zejména těm nejvíce výz
namným.

Současná situace, zásadní hrozby a rizika
Jaké zásadní změny tedy v posledních letech nastaly:

Mezi zásadní posun v IT patří používání mobil

ních zařízení k pracovním účelům a to často stej
ného zařízení, na kterém zaměstnanec má svá 
soukromá i firemní data. Nevýhodou je také velká 
škála těchto zařízení, jejich různé platformy. Může 
to přinést celou řadu rizik, která jsou probrána dále.

To, že užití mobilních zařízení představuje 
ve firmách zásadní problém, naznačuje i stud
ie firmy Check point z roku 2014 [1]. Check point, 
který je světový lídr v oblasti zabezpečení inter
netu, zveřejnil výsledky výroční zprávy o mobilní 
bezpečnosti. Zpráva „The Impact of Mobile Devic
es on Information Security“ vychází z průzkumu 
mezi téměř 800 profesionály v oboru IT ze Spoje
ných států a Kanady, Austrálie a Evropy. Jde o třetí 
výzkum na toto téma a zpráva vyhodnocuje 
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 rozdíly v odpovědích na podobné otázky položené 
během dvou let. Cílem studie bylo získat data pro 
vyjádření dopadu mobilních zařízení na podniko
vou informační bezpečnost.

Zpráva upozorňuje na přetrvávající hrozby 
možného úniku citlivých podnikových informací 
mimo chráněná firemní prostředí a zároveň pou
kazuje na nedostatečná bezpečnostní školení a na 
riziko mobilních hrozeb v důsledku malých znalostí 
zaměstnanců o bezpečnosti. Studie zdůrazňuje 
nutnost zásadního bezpečnostního řešení pro os
obní zařízení propojená s podnikovou sítí. Zde [2] je 
možno najít celou studii.

Klíčová zjištění průzkumu:
  Hrozba uvnitř organizace  87 % dotázaných 

odborníků se domnívá, že největší bezpečnostní 
hrozbou pro mobilní zařízení jsou sami neopatrní 
zaměstnanci. Téměř dvě třetiny respondentů uv
edlo, že poslední velké narušení jejich zákaz
nických dat bylo pravděpodobně v důsledku 
neopatrnosti zaměstnanců.

  95 % respondentů řeší problémy se zabezpečením 
a podporou BYOD (Bring Your Own Device). 

  Mobilní zařízení jsou stále častěji používaná 
v podnikových sítích, přestože jsou, jak uvedeno, 
neopatrní zaměstnanci nejslabším článkem mobil
ního zabezpečení organizací, 91 % IT profesionálů 
vidí v posledních dvou letech nárůst počtu osob
ních mobilních zařízení s přístupem do podnikové 
sítě. 56 % dotázaných v roce 2014 spravovalo pod
niková data na osobních zařízeních zaměstnanců, 
(v roce 2013 to bylo 37 %.).

  Android je stále považován za platformu 
s největšími bezpečnostními riziky, v roce 
2013 vnímalo Android jako platformu s nejvíce 
bezpečnostními riziky 49 % dotázaných, ve 2014 
to bylo 64% – ve srovnání s Apple, Windows Mo
bile a Blackberry.

  Očekává se dále nárůst počtu mobilních 
bezpečnostních incidentů, 82 % dotázaných 
odborníků očekává, že počet bezpečnostních 
incidentů nadále poroste a rok 2015 bude rizikový.

  98 % odborníků v průzkumu vyjádřilo zne
pokojení nad možným dopadem mobilních 
bezpečnostních incidentů, největší starosti 
v oblasti mobilní bezpečnosti jim dělají ztracené 
a odcizené informace.

  Náklady na mobilní bezpečnostní incidenty nadále 
rostou, v roce 2014 došlo ke zvýšení nákladů spo

jených s nápravou po mobilních bezpečnostních 
incidentech. 42 % dotázaných IT manažerů uvedlo, 
že mobilní bezpečnostní incidenty stojí jejich orga
nizace více než 250 000 dolarů.

  Odborníci neočekávají pokles mobilních hrozeb, 
naopak rok 2015 byl v tomto průzkumu očekáván 
jako rok s dalším nárůstem.
Za další zásadní problém posledních let je nutno 

počítat využívání cloudů různého typu, názory na 
užívání cloudů se pohybují od bezbřehého nadšení 
až k totálnímu odmítání. Výpadek cloudu způsobuje 
organizacím velké problémy a navíc je nutno si 
uvědomit, že při využití cloudu dáváme firemní data 
mimo svoji kontrolu. Na druhou stranu pravdou je, 
že někdy mohou být data lépe zabezpečena v clou
du, než v samotné organizaci.

Dalším nikoliv novým, ale stále nezvládnutým 
bezpečnostním rizikem jsou sociální sítě. Nejde 
jen o pohyb zaměstnanců na sociálních sítích 
a využívání jich pro soukromé účely, ale také 
o využívání sociálních sítí samotnými organizacemi 
k prezentaci a k podnikání, což také přináší rizika.

Obrovským problémem je stálý nárůst množství 
dat, jejich správa, třídění, ale také ukládání, mazání 
a archivace.

Prvního ledna 2015 vstoupil v platnost nový 
Zákon o kybernetické bezpečnosti, který řadě orga
nizací může přinést problémy, protože jednak nej
sou dostatečně připraveny a jednak kolem zákona 
a vyhlášek je stále řada nejasností.

Dalším zásadním tématem jsou nové a cí
lené útoky, zaměřené na konkrétní zařízení či 
na vybrané firmy. Kyber kriminalita je vysoce 
výdělečné odvětví kriminality (počítá se mezi 
tři nejvýdělečnější spolu obchodem s drogami 
a obcho dem se zbraněmi), avšak na rozdíl těchto 
jmenovaných je pravděpodobnost dopadení 
útočníka minimální. Tyto útoky jsou dělány obvy
kle na zakázku a existuje trh s podobnými útoky, 
které jsou v jeho rámci nabízeny prakticky jako 
běžné komerční služby.

Základní způsoby a provedení útoků se 
v podstatě nijak nemění. Primárním cílem je je
dinec s dostatečně vysokými uživatelskými právy, 
po jehož selhání úmyslném či neúmyslném dojde 
ke zpřístupnění infrastruktury organizace. Cen
ným zdrojem vstupních informací jsou internet 
a sociální sítě, které útočníci zkombinují s vlastním 
průzkumem infrastruktury cílové organizace. Ky
bernetickému zločinu v tomto scénáři pomáhá řada 
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faktorů v podobě nespokojených či případně pod
placených zaměstnanců, slabé autentizace nebo 
konkurenčního boje. Tyto faktory na jedné straně 
generují poptávku po datech a tedy po útocích, a na 
druhé umožňují jejich provedení. Pro zrychlení 
a zjednodušení útoků se hackeři hodně soustředí na 
nespokojené a bývalé zaměstnance. Z jejich zdrojů 
získávají potřebné informace pro realizaci útoku.

Některé aplikace sbírají různá data o jedincích 
i organizacích, a uživatelé jim to dokonce sami po
volí jejich nainstalováním. Proto při použití jakéko
liv aplikace by se měl uživatel ujistit (pokud to 
ovšem vůbec jde), co o něm daná aplikace sbírá za 
informace, kudy pak data proudí atd. Tato sbíraná 
data mohou být např.: emailová adresa, ID zařízení, 
IP adresa, uživatelská jména, hesla, data o poloze, 
GPS. Data mohou být doplněna o data získaná 
třetími stranami (analytické průzkumy, market
ing). Existuje možnost připojení k účtům na sociál
ních sítích a sběr dat z nich. Získaná data mohou být 
sdílená s třetími stranami.

Pokud spojíme výše uvedená rizika s novodobou 
situací (sociální sítě, mobilní zařízení), vidíme, že 
jsme ve zcela jiném světě. Doba, kdy informační 
systém byl v nějakých definovaných hranicích 
a dalo se jasně vymezit, kde jsou tyto hranice, a ty 
chránit (dveře, mříže, Firewall atd.), jsou již dávno 
pryč. Mnoho starých ochranných technologií již 
nestačí sloužit svému účelu. A proti řadě nových 
nebezpečí se nechráníme, protože si je jak jedinci, 
tak organizace ani neuvědomují, případně nej
sou ochotni je brát v potaz. S možnými budoucími 
trendy je možno seznámit se zde. [3] 

Přístup do IS organizace z venku
Často organizace řeší, zda a jak umožnit 
zaměstnancům či dalším spolupracovníkům přístup 
do firemního informačního systému zvenku. Pokud 
to organizace povolí, je nutné si uvědomit, že to 
přináší určitá další nová rizika, a mělo by to být 
umožněno až po dokonalé analýze rizik. Jsou orga
nizace, které nic podobného nedovolí. Ale pokud 
tato možnost je, mělo by být jasně analyzováno 
a určeno kdo, odkud, kdy, jak dlouho a k jakým 
datům může přistupovat. Samozřejmostí by také 
mělo být tento přístup zvenku, pokud již není nutný 
nebo představuje riziko, ihned zrušit.

Pro přístup k firemním aplikacím přes internet 
z různých zařízení existuje mnoho řešení, těchto 
technologií je celá řada, liší se svou univerzál

ností, podporou klientských zařízení, komfortem 
práce, bezpečností a  cenou. Většina z těchto řešení 
umí zpřístupnit běžné aplikace, jako např. firemní 
účetnictví, MS Office nebo komplexní informační 
systém.

Ale pozor, pokud poskytneme např. obchod
nímu partnerovi přihlašovací údaje, může dojít 
k ohrožení bezpečnosti. Ohrožení, plynoucí z vyz
razení přihlašovacích údajů lze řešit tzv. „systémem 
jednorázových hesel“. Existují řešení, která umožní 
poslat emailem jednorázově vygenerovaný odkaz 
na složku, která obsahuje soubory se společným 
projektem. Lze nastavit i délku trvání tohoto od
kazu a navíc jej lze ochránit heslem. Není nutné v IT 
infrastruktuře pro obchodního partnera vytvářet 
uživatelské účty. Uživatel je v tomto případě ověřen 
na základě jednorázově vygenerovaného dočasně 
platného hesla a PINu, který je trvalý. Bezpečnost 
není narušena ani při odchytu hesla, ani při vyz
razení PINu. Pro úspěšné přihlášení je potřeba znát 
oba tyto údaje, z nichž jeden má omezenou časovou 
platnost v řádu minut. Podobný způsob zabezpečení 
je znám z internetového bankovnictví. Toto řešení je 
popsáno např. zde[6.]

Mobilní zařízení
Bezpečnost mobilních zařízení je tedy zcela zásadní. 
Jejich použití prošlo vývojem od mobilního telefonu 
k rozšiřování zařízení na různých platformách se 
širokou škálou instalovaných uživatelských aplikací. 
To přináší celou řadu problémů, které musí orga
nizace řešit tak, aby nedošlo k ohrožení podnikových 
dat, ale zároveň, aby zaměstnanci nebyli omezování 
v práci, a aby bezpečnostní opatření neobcházeli 
(proto je tato opatření nesmějí omezovat). Značnou 
roli při vývoji moderních chytrých telefonů pak hrálo 
rozšíření mobilního internetového připojení, respe
ktive jeho zlevnění na únosnou mez. 

Při zabezpečení mobilních zařízení si musíme 
uvědomit, že musíme zabezpečit všechny jeho vrst
vy od HW, přes OS, aplikace až po obsažená data. 
Některé chyby či slabá místa jsou přímo od výrobce 
a je často nutno přejít k vyšší verzi HW, SW, OS či 
aplikace, kde už dané chyby nejsou, případně ap
likaci pravidelně aktualizovat. Jiné slabiny vnese 
sám uživatel svým nevhodným (nebezpečným) 
chováním, což bychom mu neměli dovolit, omezit 
bezpečnostní politikou a kontrolovat ji.

Používání mobilních zařízení v organizaci a užívání 
firemních i soukromých přístrojů s sebou nese hrozby 
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a rizika, z kterých pak plynou útoky. Proto by mobil
ní zařízení měla být chráněna, a pokud jsou užívána 
jak k soukromé činnosti tak i firemní a obsahují data 
obojího druhu, je nutno dosáhnout oddělení těchto 
dat. Mezi typické útoky můžeme počítat odcizení či 
ztrátu přístroje, výskyt škodlivého kódu, zranitelnost 
některých aplikací, používaní nedůvěryhodných ap
likací, zranitelný software, OS ve staré verzi, užití 
sociálního inženýrství a další. K útoku může být 
využito používání nedůvěryhodných sítí, Jailbreak/
root zařízení, interakce s jinými systémy (synchro
nizace, cloud…), nedůvěryhodný obsah (QR kódy…), 
lokalizační služby. Malware, který je dnes vyvíjen, 
může být polymorfní, může se měnit, útoky mo
hou být cílené, útoky využívají propojení mobilu 
a počítače. Útoky mohou být velmi sofistikované 
a využívají propracovaného scénáře a tradiční ochra
na (FW, AV, IPS, antispam) již nemusí stačit. Protože 
některá zařízení jsou zranitelná a byly na nich na
lezeny chyby, mělo by do bezpečnostní politiky 
užití mobilních zařízení patřit to, že určitá zařízení či 
určité verze OS vůbec nemají být používány, stejně 
jako některé aplikace či jejich konkrétní verze.

Ideální řešení pro ochranu by pak mělo spojovat 
desktop, mobil, tablet, aplikace a data dohromady 
a jednoduše vše spravovat z centrální konzole. Ta
ková řešení jsou často označována jako EMM – En
terprise Mobility Management. Současné EMM 
nástroje pracují se třemi technologiemi pro správu:
  systém pro správu samotných zařízení – Mobile 

Device Management MDM
  pro správu mobilních aplikací – Mobile Applica

tion Management
  pro správu firemních dokumentů – Mobile Con

tent Management
EMM / MDM jsou komplexními nástroji pro 

správu mobilních zařízení (BYOD i firemních), 
mobilních aplikací a firemních dokumentů. S je
jich pomocí dochází k integraci mobilních zařízení 
do firemní infrastruktury a zaměstnanci tak mo
hou pracovat snadno a efektivně na svém smart
phonu nebo tabletu. Mobilní platformy EMM/
MDM nabízejí možnost zvýšení produktivity práce 
a zároveň bezpečný prostor pro práci s firemními 
daty. Mobilní řešení nastavují, zabezpečují a spra
vují mobilní zařízení, jako jsou telefony a tablety. 
Díky nim je možné spravovat zařízení různých 
výrobců fungujících na zcela odlišných OS. MDM 
dokážou zařízení vzdáleně nakonfigurovat, doručit 
do něj požadovanou bezpečnostní politiku a nasta

vit pracovní kontejner, kde jsou následně ukládána 
všechna data. MDM nastavuje emailového klien
ta a může posloužit také pro integraci s firemními 
zdroji, pro nastavení WiFi nebo VPN. Podporované 
mobilní platformy jsou Android, iOS, Windows 
Phone, Blackberry. Hlavní dodavatelé řešení EMM 
jsou společnosti MobileIron [5], Citrix [4], Sam
sung nebo Blackberry. První dvě nabízejí produkty, 
které se snaží hledat společné řešení jak pro mobilní 
zařízení, tak pro počítače a laptopy.

Ve většině organizací (snad) existuje dokument 
typu bezpečnostní politika, který řeší základní 
problémy tvorby bezpečnosti IT, do této politiky 
by měla být doplněna problematika mobilních 
zařízení. Politika by měla být vynucována, nejlépe 
bez nutnosti spoléhat na uživatele.

Lidský faktor, vzdělávání, školení
Užíváním mobilních zařízení, vstupem na so
ciální sítě atd. nebezpečí lidského faktoru vzrůstá. 
Člověk je ten, kdo nejvíce škodí. Proto je nutné 
nastavit jasné politiky, pokud možno je vybudo
vat prostředky nezávislými na uživateli, a pokud je 
nutná spolupráce uživatele, musí být jasně s touto 
politikou seznámen, podepsat ji. Situace je jistě 
snazší, pokud využívané zařízení je firemní, ne jeho 
vlastní. Potom mu zapůjčení zařízení jasně můžeme 
svázat také s povinnostmi. Zde kacířská myšlenka: 
zaměstnancům opravdu není nutné povolit vše. Vše 
by mělo být doprovázeno školením a vzděláváním 
zaměstnanců.

Závěr
Změněná situace v IT zejména používání mobilních 
zařízení přináší do organizací nová nebezpečí. Tato 
nebezpečí je nutno analyzovat, technicky pokrýt, 
ale nezapomínat na lidský faktor. Technologie musí 
být spojena se školením, kontrolou atd.
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autoŘI  IvAn mAšEK A oTAKAr J. mIKA, JAroSlAv PADrnoS

K současné připravenosti 
obyvatelstva 
na mimořádné události 
v České republice 
a perspektivy jejího 
možného rozvoje
Ochrana obyvatelstva je jednou ze základních povinností státu, ale 
nejen to. V současné době je kladen velký důraz na informovanost 
a připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové 
situace. Ačkoliv je taková příprava realizována už od stupně základní 
školy a pokračuje výchovou a přípravou studentů na střední škole, 
v žádném případě se nyní nemůže hovořit o „systému připravenosti 
obyvatelstva na mimořádné události“.

Podle terminologického slovníku Ministerstva vni
tra České republiky z roku 2009 [1] je ochrana oby
vatelstva definována takto:

Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném kon
fliktu) i mimo něj, zejména varování, vyrozumění, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 
a majetku. Viz také: civilní ochrana. Výklad ochrany 
obyvatelstva není jednotný, v některých zemích, které 
nemají systém krizového řízení je termín ochrana oby
vatelstva užíván v širším výkladu jako systém nevojen
ské ochrany – řeší např. i ochranu vnitřní bezpečnosti 
a ekonomiky.

1) Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úm
luvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezi
národních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého 
v Ženevě dne 8. června 1977.

Autoři tohoto odborného sdělení už navrhli for
mou odborné publikace různá akademická zamyšlení 
a odborné diskuse o potřebě přípravy „zákona 
o ochraně obyvatelstva“ a pokusili se tak nastarto
vat veřejnou odbornou diskusi o této významné, ale 
zároveň i citlivé odborné otázce [2]. Mnozí oponenti 
této koncepce pak namítají, že ochrana obyvatelstva je 
dostatečně řešena již ve stávající platné legislativě (tak 
jak bude v další části podrobně připomenuta).
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V této souvislosti je nutno poznamenat, že 
v současné době je vydána celá řada odborných 
publikací a kapesních příruček, která obsahuje 
ochranu obyvatelstva, případně spojení ochrany 
obyvatelstva před terorismem, před povodněmi, 
před požáry, apod. Nemá příliš smysl uvádět další 
konkrétní příklady, ale pro zajímavost je možno 
doplnit, že například v Moravské zemské knihovně 
v Brně lze najít pod heslem „ochrana obyvatelstva“ 
jen v českém jazyce asi 120 různých titulů úzce spo
jených s ochranou obyvatelstva. Tato skutečnost 
svědčí mimo jiné i o tom, že oblasti ochrany obyva
telstva je věnována v České republice vysoká pozor
nost. Faktem zůstává, že v současné době jsou péčí 
ústředních orgánů, např. Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, ale 
také hojně v jurisdikci krajských úřadů, případně 
měst a obcí vydávány různé příručky a pomůcky 
určené k informovanosti občanů a tím podporuji 
připravenost obyvatelstva na mimořádné události 
a krizové situace. 

V současné době převažují praktické příručky 
kapesního formátu, které poskytují většinou 
základní a rychlou informaci o způsobech 
správného chování a jednání při různých a obvyk
lých mimořádných událostech v místě.

Připravenost obyvatelstva na mimořádné události 
a krizové situace závisí v současné době v České re
publice na mnoha různých skutečnostech a míst
ních podmínkách, které se pokusíme níže blíže 
specifikovat. Místní podmínky jsou pak zcela 
zásadní a v současné době se stále ještě setkáváme 
s podceňováním tohoto potřebného a užitečného 
pohledu.

V posledních letech se potřeba systematické 
přípravy obyvatelstva na mimořádné událos
ti zvyšuje především proto, že nárůst různých 
závažných mimořádných událostí je jasně viditelný. 
Připravenost obyvatelstva na ně určuje aktuální 
a reálná informovanost obyvatelstva o:
  všech opatřeních, která jsou plánována a následně 

organizována na místní úrovni státní správou 
(zahrnujíce preventivní, represivní, ochranná, 
záchranná, likvidační a obnovovací opatření),

  možných hrozbách a rizicích v místě bydliště,
  standardních a jiných místních způsobech va

rování obyvatelstva,
  doporučeném modelu chování obyvatelstva při 

jednotlivých mimořádných událostech,
  vhodných, specifických a konkrétních modelech 

chování obyvatelstva pro jednotlivé mimořádné 
události, které jsou v místě obvyklé,

  doporučených místech a prostorech a způsobech 
rychlého a bezpečného ukrytí obyvatel
stva, včetně značení tras dosažení a umístění 
vyčleněných úkrytů,

  způsobech a provedení evakuace obyvatelstva,
  různých informačních zdrojích jako jsou domácí 

odborná literatura, vydané a dostupné kapesní 
příručky, internetové stránky, apod.,

  dobrovolných kurzech první pomoci, dobrovol
ných kurzech v používání přenosných hasících 
přístrojů, apod.,

  různých branných a sportovních soutěžích zah
rnující tématiku mimořádných událostí, pro děti 
(školní mládež a studenti), pro seniory, pro zá
jmové skupiny, apod.,

  dostupnosti informací na internetu z pohledu 
místních rizik a plánovaných opatření.
Podávaná informace pro obyvatelstvo musí být 

zajímavá, případně upravená podle charakteru cí
lové skupiny. Systematická příprava obyvatelstva 
na způsoby rychlého, správného a bezpečného 
chování a jednání v případě hrozby, nastalé 
mimořádné události nebo krizové situace je složitý 
a dlouhodobý proces. 

Je potřeba jednoznačně podtrhnout, že důsledná 
příprava obyvatelstva obsahuje různé cílové sku
piny. Cílové skupiny obyvatelstva mohou být např.: 
školní mládež, studenti středních škol, studenti 
vysokých škol, dospělí, pracovně činné obyvatel
stvo, důchodci, apod. 

Právní úprava v České republice věnovala v uve
dené době značnou pozornost obecné dostupnosti 
informací pro obyvatelstvo a zabezpečila tak „právo 
na informace pro občanskou veřejnost“. 

Zde je nutno připomenout hlavní a zásadní právní 
normy, které se dané problematiky podrobně dotý
kají. Jsou níže řazeny v chronologickém sledu:
  zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jad

erné energie a ionizujícího záření (tzv. „atomový 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů [3],

  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informa
ce o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů [4],

  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů [5],

  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran
ném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů [6],
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  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (tzv. „krizový 
zákon“) [7],

  zákon č. 430/2010 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (tzv. „krizový 
zákon“) [8],

  zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií [9],
Je nesporně velmi významné, ale současně i alar

mující, že různí autoři uvádějí, že občané požadují 
podstatně více informací o možných mimořádných 
událostech, krizových situacích a doporučených 
způsobech chování a jednání v těchto případech. 
Výsledky takových šetření jsou například obsaženy 
v kvalifikačních pracích vysokoškolských studentů.

Citelně však chybí, a to již celých 25 let, po 
společenských změnách po roce 1989 jednotný 
systém připravenosti obyvatelstva na mimořádné 
události a krizové situace. V současné době až 
na výjimky není u obyvatelstva dostatečně mo
tivovaný zájem o přípravu na osobní bezpečnost 
a o osobní připravenost na mimořádné událo
sti a krizové situace v České republice. V tomto 
směru neplní své poslání státní televize ani roz
hlas, protože otázce připravenosti obyvatelstva není 
věnována trvalá a systematická pozornost.

Neuspokojivá situace v připravenosti obyvatel
stva na mimořádné události a krizové situace je 
především proto, že stát jako garant ochrany oby
vatelstva, kde spadá pochopitelně také příprava 
obyvatelstva, nemá vytvořen moderní a funkční 
nový moderní systém přípravy obyvatelstva na 
mimořádné události a krizové situace. V tomto 
směru je možno využít vzory přípravy z jiných roz
vinutých zemí. Nadějné je konstatování z Koncepce 
ochrany obyvatelstva (2008), že je nutné připravit 
a zavést některé nové programy [10]:

„Ke zkvalitnění připravenosti fyzických osob se jeví 
jako potřebné přijmout Program výchovy a vzdělávání 
obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při 
mimořádných událostech a krizových situacích. 
Školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými 
vzdělávacími programy základních a středních škol. Ke 
zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů bude nutné 
začlenit do studijních programů pedagogických fakult 
problematiku Ochrana člověka za mimořádných 
událostí.“

Nová koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do roku 2030 ve své hodnotící 

části upozorňuje, že úroveň výchovy a vzdělávání 
v současné době nereflektuje reálné hrozby 
a důsledky plynoucí z mimořádných událostí či 
krizových situací, kterých rok od roku přibývá, 
což se odráží i v přípravě odborníků a následně 
v koncepční části upozorňuje, že je napro
sto nezbytné vytvořit funkční systém výchovy 
a vzdělávání, který bude prostupovat nejen všemi 
úrovněmi veřejné správy se zapojením soukromého 
sektoru, ale i samotného obyvatelstva, včetně za
pracování do legislativy [11]. 

Příprava základních standardů pro připravenost 
obyvatelstva na mimořádné události a krizové situ
ace je obtížný úkol, který by měl být řešen jako 
meziresortní. Zdá se, že není v silách malého týmu 
odborníků připravit komplexní návrh, který by 
důsledně a do dostatečné hloubky jednotlivé oblasti 
řešil. Autoři příspěvku se pokusili naznačit možné 
přístupy k řešení této otázky a pokouší se vyprovo
kovat odbornou diskuzi na uvedené téma.

Výhodná se zdá také forma doplňující přípravy 
obyvatelstva. Může to být jejich účast na ukáz
kových cvičeních, dnech otevřených dveří, do
brovolných branných cvičeních, sportovně orien
tovaných soutěžích, branných a sportovních hrách. 
Další podpora připravenosti obyvatelstva může být 
prováděná formou besed se záchranáři, promítáním 
filmů a videí, případně s následnou besedou, apod.

Problematikou vzdělávání dospělých se zabývá 
řada odborných publikací. Některá díla jsou přímo 
zaměřená na různé formy a metody připravenosti 
obyvatelstva na mimořádné události a krizové 
situace, v podstatě doporučují a navrhují možné 
způsoby přípravy obyvatelstva s jejich podrobným 
rozborem [12, 13, 14, 15, 16].

Další pozoruhodnost je v tom, že výše uvedení 
autoři iniciovali založení nejprve skupiny s pra
covním názvem ZOO (Zákon o ochraně obyvatel
stva), a to již v počátku roku 2013, která se od té 
doby nepravidelně schází a diskutuje odborné otáz
ky. V počátku roku 2015 tato skupina o 8 členech 
založila spolek s názvem „Spojenými silami z. s.“. 
Skupinu tvoří jak akademici různých vědních oborů 
včetně právních věd, tak i kvalifikovaní a erudo
vaní odborníci z praxe. Účelem spolkové činnosti 
spolku Spojenými silami, z. s., jak je uvedeno v jeho 
stanovách, je rozvíjet aktivity směřující k podpoře 
bezpečnosti občanů České republiky, spočívající ze
jména ve sféře jejich přípravy a ochrany k ochraně 
při mimořádných událostech vojenského i nevojen
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ského charakteru. Zabezpečování ochrany života, 
zdraví, majetku i životního prostředí obyvatel České 
republiky je jedním ze základních úkolů státních 
orgánů i ostatních veřejnosprávních orgánů a insti
tucí včetně orgánů místních samospráv. Uvedený 
základní úkol sestává z centrálně harmonizovaného 
komplexu úkolů rozličných oblastí veřejného života 
a postihuje jak moc zákonodárnou, tak exekutivu, 
v důsledcích i moc soudní. 

Ochrana života, zdraví, majetku, majetku 
i životního prostředí není však pouze záležitostí stát
ních, komunálních a jiných orgánů a institucí, ale též 
každého občana České republiky. Je projevem jeho 
uvědomění i sebeuvědomění, kázně i sebekázně. 
Základem každého promyšleného, tudíž i funkčního 
systému je precizní legislativa. Plná závaznost úkolů 
a z nich plynoucích pravomocí, práv a povinností 
je dána relevantním zákonem. Předmětný zákon 
komplexně postihující tuto vysoce závažnou pro
blematiku však dosud absentuje. Je čestnou ctižádostí 
spolku Spojenými silami, z. s. svou činností podnítit 
koncipování a prosazení takovéhoto zákona. K dosa
hování předsevzatých účelů spolku, jeho cílů bude 
spolek vyvíjet činnost vědeckou, populárně vědeckou 
i odbornou. Bude navazovat spolupráci s každým 
subjektem projevivším zájem o funkční spolupráci 
v předmětu hlavní činnosti spolku, zejména se stát
ními i zastupitelskými orgány všech stupňů, vědecko
výzkumnými institucemi, Hasičským záchranným 
sborem, Sborem dobrovolných hasičů, orgány civilní 
ochrany, Českým červeným křížem.

Spolek Spojenými silami, z. s. je otevřeným 
spolkem aspirujícím na přiznání statutu veřejné 
prospěšnosti.

Brno, 1. července 2015

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. (nar. 1949) pracuje jako 
vysokoškolský učitel na Fakultě logistiky a krizové
ho řízení v Uherském Hradišti, Universita Tomáše 
Bati ve Zlíně.

Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc. (nar. 1953) pracuje 
jako vysokoškolský učitel na Fakultě logistiky 
a krizového řízení v Uherském Hradišti, Universita 
Tomáše Bati ve Zlíně.

JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. (nar. 1941), 
advokát AK Brno a vysokoškolský učitel VŠAP 
Praha
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