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Bezpečnostní rizika pro muzea a galerie
Český a slovenský obranný průmysl do roku 1918
Test Kizer Urban Protector
Unikátní zkušebnictví ve VTÚ
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Vážení čtenáři,
letošní léto ubíhá snad ještě rychleji než
obvykle, a my vám přinášíme již srpnové
číslo SECURITY magazínu s velmi
zajímavým rozhovorem s egyptologem
Miroslavem Bártou. Dotkli jsme se mnoha
historických paralel s naší dnešní situací
a věřím, že jeho pohled na transformaci
společnosti, která postrádá vizi a identitu
a elity, jimž jejich možnosti a zdroje
umožňují i v nepříznivých podmínkách
odolávat negativním faktorům déle než
většinové populaci, vás rozhodně zaujme.
Možná by si podobný rozhovor měli přečíst
i vládci Egypta nebo římské elity.
Hlavním tématem čísla jsou bezpečnostní
rizika pro muzea a galerie v kontextu
hrozeb dnešního světa. Případný útok na
tato zařízení by měl za důsledek nejen
velké ztráty mezi návštěvníky napadené
instituce, ale i obrovské psychologické
následky a materiální ztráty.
Mobilní telefony již generují největší
podíl návštěv webů, ale jak se dozvíte
z našeho článku, uživatelé zcela opomíjejí
jejich ochranu na rozdíl od stolních
počítačů a notebooků, u kterých jsme již
vážnost situace pochopili.
Ani tentokrát nechybí test, Josef Mádl pro
nás vyzkoušel Urban Protector od firmy Kizer.
Věřím, že vás nový SECURITY magazín
zaujme a za naši redakci přeji krásný
zbytek prázdnin.
Filip Klasna
obchodní a marketingový
ředitel
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EUROPEAN INSTITUTE již tradičně zajišťovala
VIP ochranu Evropských cen TREBBIA
V neděli 18. června 2017 se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu
již 16. ročník předávání Evropských cen TREBBIA (trebbia.eu), který organizuje
Nadační fond TREBBIA ve spolupráci s Galerií MIRO.

Z

Záštitu nad Slavnostním ceremoniálem
převzali: Miloš Zeman, prezident ČR;
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních
věcí ČR; Daniel Herman, ministr kultury
ČR; Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR;
Benefiční galavečer vysílala přímým
přenosem Česká i Slovenská televize.
Moderátory večera byli Jitka Novotná,
Česká televize a Ľubomír Bajaník, Sloven
ská televize.
Společnost EUROPEAN INSTITUTE
OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT je tradičním partnerem večera
a kromě jiného, zajišťovala VIP ochranu
celé akce. Odpovědnost zaměstnanců
společnosti byla značná, protože
večera se zúčastnilo mnoho významných osobností politického, kulturního
i společenského života.
Oceněno bylo 7 osobností z různých
oborů umění a mecenášů kultury: Vladmír
Lekeš – Mezinárodní cena za podporu
kultury a umění (Česko); Jacqueline Teissier Okuma – Mezinárodní cena za
podporu kultury a umění (Švýcarsko/
Japonsko); Joska Skalník – Mezinárodní
cena za tvůrčí činnost (Česko); Juraj Kuku-
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ra – Mezinárodní cena za tvůrčí činnost
(Slovensko/Německo); Michal Bycko
– Mezinárodní cena za přínos k dialogu národních kultur (Slovensko); Irina
Aleksandrovna Antonova – Mezinárodní
cena za přínos k dialogu národních kultur (Rusko); Vadim Petrov – Mezinárodní
cena za celoživotní dílo (Česko); V rámci
galavečera proběhla dražba výtvarných
děl známých osobností.
Výnos z benefiční dražby byl předán
rovným dílem Nadaci Krása pomoci založenou Taťánou Kuchařovou
a Nadačnímu fondu TREBBIA.
Dražby se zúčastnili například Topmodelka Linda Vojtová, která přiletěla
z New Yorku do rodné Prahy, aby
podpořila svého dědečka Vadima
Petrova při převzetí ceny TREBBIA 2017,
zpěvák Janek Ledecký, který vydražil
obraz od muzikanta Ronnieho Wooda
ze skupiny Rolling Stones, ale i jednatel
a majitel společnosti EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko, MBA, který
vydražil obraz od slovenského herce
Juraje Kukury s názvem Stárnutí a přispěl
tak na výše uvedené charitativní účely.

Slavnostní promoce absolventů
EUROPEAN INSTITUTE v Galerii
MIRO
Dne 24. 6. 2017 uspořádala společnost
EUROPEAN INSTITUTE OF SECURITY
AND CRISIS MANAGEMENT v koope
raci s generálním partnerem LONDON
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION a mediálním partnerem SECURITY Magazín v Galerii MIRO, Kostel sv.
Rocha v Praze speciální seminář, na který
navazovala slavnostní promoce úspěšných
absolventů programů MBA a LL.M.
Přednášky speciálního semináře
prezentovali
fundovaní
odborníci
z oblastí práva, bezpečnostního
a krizového managementu p. Ing. Josef Sedlák, gen. mjr. v.z., bývalý velitel
4. brigády rychlého nasazení, národní
zástupce ČR u NATO/SHAPE, působící
na ČVUT, lektor EUI dále plk.v.v. JUDr.
RNDr. Vlastislav Man, MBA, do roku
2011 příslušník Policie ČR povolaný
k plnění úkolů v MV (v oblasti resortního
školství), externí učitel na řadě vysokých
škol, absolvent studia MBA na EUROPEAN INSITUTE, dále p. JUDr. Ing.
Luboš Mahdoň, LL.M., advokát a partner přední české a slovenské advokátní
kancelář, externí učitel na VŠ a lektor EUROPEAN INSTITUTE.
Úspěšní absolventi přijali diplomy
a gratulace od p. Ing. Vladislava Stanka,
MBA, CEO, EUROPEAN INSTITUTE
a Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., Academic Affairs Director, EUROPEAN INSTITUTE. Za všechny absolventy pronesl
děkovný proslov p. Ing. Robert Klír, Ph.D.,
Ing. Paed. IGIP, MBA.
Více na european-institute.cz
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Odolný počítač izraelské firmy
SDK Embedded Systems

P

Počítač s označením SD-7RP1050GPU
přináší výkon GeForce GTX 1050Ti
díky architektuře NVIDIA Pascal GPU
a 768 Cuda jádrům. Výkonné grafické

kartě sekunduje procesor Intel® 6th
Generation Core™ / Xeon® E3 v5
Family Processor. Počítač je možné
osadit až 32 GB ECC DDR4 pamětí na
frekvenci 2 133 MHz.
Konektivita je zajištěna díky dvěma
gigabitovým ethernetovým portům,
dále je možné připojit externí
zařízení přes sériové rozhraní RS232 s RS485,
porty USB 3.0, USB
2.0 a šest nezávislých
video výstupů HDMI/
DisplayPort/DVI.
Odolný
počítač
pracuje při teplotách
od -35 do +65°C,
splňuje normu IP67,
a podporuje operační
systémy
Windows™
a Linux.

10TB Seagate
SkyHawk pro
dohledové
bezpečnostní
kamerové systémy

P

Pevné disky ze série SkyHawk od ame
rické firmy Seagate jsou optimalizované
pro DVR a NVR, a pro vysokou pracovní
zátěž 24x7. Disk je vybaven pokročilým
firmware ImagePerfect, který pomáhá
minimalizovat vynechávání snímků, vznikající při poklesu zápisových rychlostí. Disky
podporují připojení až 64 HD kamer.
Disky s kapacitou nově až 10 TB
jsou schopné zaznamenat více než
2000 hodin HD záznamu
z kamer, a jejich roční
pracovní
zatížení
může dosáhnout hodnoty 180 TB, což je
trojnásobek hodnoty
běžného desktopového disku. Disky podle
údajů výrobce pracují
spolehlivě při provozních teplotách od
0 do 70 °C.
Na disky ze série
SkyHawk je poskytována záruka 3 roky.
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Dahua 4K-HDCVI
před vámi otevírá prozářenější svět
Technologie HDCVI vyvinutá v roce 2012 v Dahua Technology Co., Ltd. nastavila
zcela nový mezinárodní standard v oblasti kamerového sledování a oživila koaxiální
technologie. Její vývoj nikdy nepřestal a tento rok přivádí Dahua HDCVI do
éry rozlišení 4K.

D

Dahua 4K-HDCVI používá 4K Ultra HD
obrazovou technologii a back-endové
DVR úložiště. Technologická architektura HDVCI překonala známé omezení
v podobě limitu šířky pásma při přenosu
dat k dosažení videa ve vysokém
rozlišení, což bylo předtím možné pouze
na IPC. Dahua nabízí dohromady 6
produktů, aby tento zásadní průlom
demonstrovala a rozšířila potenciál HDCVI v budoucnosti.
4K HDCVI zahrnuje 4K box kameru
(DH-HAC-HF3805G), 4 IR bullet (DHHAC-HFW3802E-Z) & dome kameru
(DH-HAC-HDBW3802E-Z), 4K „fisheye“ panoramatickou kameru (DHHAC-PFW3601-A180) a sérii 4K XVR
(HCVR7000-4K Series). Dahua 4K Ultra HD dokáže díky použití mechanismu
pro modulaci signálu a techniky pro
potlačení šumu přenášet 4K video signál
až do vzdálenosti 700 m (kabel RG6).
Model DH-HAC-HF3805G používá
senzor SONY 4/3 8MP STARVIS
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a produkuje obraz v ultra vysokém
rozlišení 3840x2160, což odpovídá
výkonu 4X 1080 HD kamery, k dosažení
pokrytí co nejširších úhlů a zároveň co
nejostřejšího videozáznamu. Tato kamera
také nabízí funkce jako autofocus nebo
zvětšení obrazu pro dynamickou detekci. Tato kamera se hodí pro venkovní
sledování a díky excelentní hodnotě
světelného toku o 0,001 Lux/F1.2 má
vynikající výkon a viditelnost za obtížných
světelných podmínek.
Dalším prémiovým produktem je
model DH-HAC-PFW3601-A180. Je

to první HDCVI multi-lens infračervená
kamera se 4K 180 stupňovým panoramatickým zorným polem. Pomocí třech
SONY STARVIS senzorů a F1.4 širokého
objektivu dodává tato kamera vysoce
kvalitní obraz i za špatného světla. Kamera též disponuje stupněm krytí IP67
a IK10, což z ní činí dobrou volbu pro
důležité vchody a východy, dopravní
uzly, parky apod.
Modely DH-HAC-HFW3802E-Z, Dahua 4K HDCVI WDR IR-Bullet, DH-HACHDBW3802E-Z, Dahua 4K HDCVI
WDR IR-Dome, DH-HAC-EBW3802,
Dahua 4K HDCVI IR-Fisheye používají
1/2 8MP senzor a nabízejí tak pokrytí
širokých sledovacích úhlů ve vysokém
rozlišení a všechny tři kamery jsou vybaveny stupněm krytí IP67 a IK10 –
hodí se tedy pro nasazení do prostředí
s odlišnými povětrnostními podmínkami.
Zabudovaný autofocus v objektivu

umožní modelu DH-HAC-HFW3802EZ a DH-HAC-HDBW3802E-Z pokrýt
různé scénáře sledování s 3.7-11mm
ohniskovou délkou. Inteligentní design
kamery DH-HAC-EBW3802 fisheye
zvyšuje využití pixelového senzoru až
na 90 %, výsledkem čehož je rozeznání
obličeje do vzdálenosti až 10 m.
Dekodér HCVR7000-4K Series, 4K
HDCVI používá standardní kodek H.264
k ušetření až 70 % úložného místa. Podporuje kódování v rozlišení 4K v 15 fps
a produkuje obrazový výstup v HDMI
4K rozlišení. 4/8 kanálové zařízení
podporuje zapojení IPC v konfiguraci
4+2/8+4 a jeden kanál podporuje až
8MP rozlišení. HCVR7000-4K Series má
ve výbavě jeden či dva SATA rozhraní
a poskytuje kapacitu o velikosti 8TB pro
každý disk. Má rovněž k dispozici gigabytovým ethernetovým síťovým rozhraním
a podporuje IVS a funkci detekce
obličeje jak pro analogové, tak digitální
„chytré“ IP kamery.
Škálovatelná, rozšiřitelná architektura HDCVI umožňuje i budoucnu vyvíjet
moderní produkty a řešení. Umožněním
hladkého přechodu na nové technologie
chrání investice zákazníků, jakmile se takové technologie objeví. S uvedením 4K
HDCVI začíná nastupovat éra HDVCI
4.0. Dahua HDCVI 4.0 se skládající se
ze 4K-HDCVI, IoT-HDCVI a AI-HDCVI
zavede bezpečnostní průmysl do nové
doby vyšších rozlišení, více pohodlí a inteligentních řešení.
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Přístupová jednotka 2N® Access Unit Fingerprint
Reader akceptuje jen skutečný otisk prstu

N

Nejnovější dveřní přístupová jednotka
s biometrickou čtečkou od společnosti
2N umožňuje přístup do objektu
výhradně na základě otisku prstu.
Zařízení funguje jako samostatná jednotka, ale i jako modul pro interkomy
2N® Helios IP Verso.
Biometrická čtečka přináší nový
způsob otevírání dveří a přístupu do
budov či prostor, které vyžadují maximální stupeň zabezpečení.
Přístupová jednotka 2N® Access
Unit Fingerprint Reader má vystouplou
konstrukci, která je ergonomická, a není
tedy zapotřebí přejíždět prstem víckrát.
Jednotka okamžitě indikuje povolení
nebo zamítnutí přístupu vícebarevnou
diodou a zvukovým znamením. Čtečka
je osazena nejlepším dostupným senzorem na trhu SilkID s rozlišením 2 MP
a rychlostí snímání 12 fps. Samotná

čtecí plocha je pokrytá velmi odolným
sklem a poskytuje dostatek prostoru
díky rozměrům 15×20 mm.
Díky této kvalitní čtecí ploše
dokáže jednotka s jistotou detekovat jakékoliv pokusy o podvod, jako
silikon, latex, želatina, filmová fólie
a jiné. Využívá patentovanou technologii hardwarové a softwarové
detekce. Konstrukce jednotky je velmi
odolná a zařízení je tak vhodné jak
pro vnitřní, tak venkovní použití. Na
funkčnost čtečky nemá vliv ani přímé
slunce, déšť či mráz.
Pro zvýšení úrovně zabezpečení
může čtečka jako modul v produktu
2N® Helios IP Verso sloužit jako
druhá úroveň autentifikace k modulům
se čtečkou RFID, Bluetooth nebo
s klávesnicí, a zabrání tak vniknutí osoby s ukradeným čipem.
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Vylepšená výkonnost video detekce
požáru Bosch AVIOTEC

S

Společnost Bosch Security Systems
opět dále posunula své řešení pro
včasnou a spolehlivou video detekci
požáru AVIOTEC. Nový firmware ve
verzi 6.4 umožňuje kameře detekovat
kouř ještě předtím, než vzniknou plameny, rychleji a také při jeho horizontálním pohybu. Dále se výrazně rozšířil
úhel detekčního záběru a rychlost při
detekci plamene.
Bosch AVIOTEC je unikátní v možnosti
svého využití v prostředí s nízkou úrovní
osvětlení, při komplikovaných světelných
podmínkách (protisvětlo) nebo také díky

spolehlivým patentovaným algoritmům
videoanalýzy. Mezi nejčastější aplikace
video detekce požáru Bosch AVIO
TEC dnes patří výrobní závody, sklady,
letištní hangáry, elektrárny a tunely. Velkou výhodou je včasná detekce všude
tam, kde tradiční požární hlásiče jsou
příliš pomalé. Kamera Bosch AVIOTEC
zároveň slouží pro vzdálené vizuální
ověření poplachu obsluhou.
Těsná integrace Bosch AVIOTEC je
možná jak do Bosch BVMS, tak také
například do video management systémů
od společností Genetec nebo Milestone.

Oni se starají o to,
aby podnikání šlo hladce.
Vy je udržujete v bezpečí s novým
standardem ve video detekci požáru.
Bosch vám pomáhá vybudovat bezpečnější svět. Když se počítá každá
sekunda, je systém video detekce požáru Bosch AVIOTEC stěžejní.
Pomocí intuitivní technologie vám poskytuje včasné informace, které vám
pomohou zastavit požár ještě před jeho rozšířením.
Zjistěte více na boschsecurity.com

bezpečnost muzeí

autor Mgr. David Rožek

Bezpečnost
a ochrana kulturního
dědictví

bezpečnost muzeí

Na poli ochrany kulturního dědictví
je situace na bezpečnostním trhu
v České Republice poměrně stabilní
co do rizik a jejich minimalizace,
přijatých opatření i do hodnoty
střežených uměleckých předmětů
a objektů. Na co však náš trh
není schopen prozatím flexibilně
reagovat, je měnící se poptávka po
uměleckých hodnotách na černém
trhu ze strany soukromých sběratelů
i prostých překupníků s předměty
uměleckého a historického
významu.

P

Přeneseně do praxe to znamená, že
máme většinou povědomí o rizicích pro
trvale umístěné sbírky a pamětihodnosti,
známe jejich hodnotu vyjádřenou
penězi i umělecky, avšak tato se právě
na základě měnící se poptávky může
měnit, a to celkem zásadně. Aniž by si
tak stačil kdokoliv povšimnout, zvýšenou
poptávkou o konkrétní kousky z konkrétní
doby, od konkrétního umělce, se navyšuje
cena a zvyšuje se tak riziko krádeží. Ve
výpočtu ceny díla je třeba též zvážit
zvýšenou cenu kompletních sbírek, sérií,
jednotlivých uměleckých děl. Z tohoto
pohledu je vystavování komplexních
sbírek násobně nebezpečnější, než jejich
jednotlivých kusů.
Bylo by ale nesprávné od počátku
zmiňovat pouze krádeže, které sice tvoří
nejzásadnější bezpečnostní riziko, ale
nikoliv jediné. Krádežemi se budeme
ještě podrobněji zabývat dále. Nyní je
třeba zmínit častější, ale méně závažná
rizika. Jedním z prvních takových kritických momentů je zabezpečení
správného uskladnění díla, zajištění
správné teploty, vlhkosti a světlosti. Vybrat vhodné osvětlení a citlivě k předmětu
i jeho zabezpečení a označení.
Obecně bychom objekty z pohledu
zabezpečení rozdělili na ty, jež jsou
ze své konstrukční podstaty připraveny
na skladování a trvalou přítomnost
uměleckých předmětů. Zde se s výše
uvedenými faktory počítalo při samotné
stavbě a mohl být pečlivě stráven čas
přípravou možných scénářů poškození
nebo krádeže děl a připravena všechna
vhodná opatření. Takovým případem
by mohl být francouzský Louvre, který
je celkově přestaven právě na galerii s vysokými hodnotami a pro trvalé
vystavování a skladování předmětů
vysoké hodnoty. Právě francouzský
Louvre je jedním z mnoha světových
příkladů, jak pečovat o umění i přes
vysokou návštěvnost a tím i zvýšené
riziko poškození nebo ztráty předmětů.
V mnoha muzeích, galeriích, depozitech
nebo soukromých sbírkách je množství
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příležitostí pro elektronickou a technologickou ochranu. Často se však setkáme
s tím, že jednotlivé systémy na sebe nenavazují, jsou dodávány a servisovány
více společnostmi a jejich celková obsluha i údržba je tudíž složitá a ve svém
důsledku to snižuje požadovaný efektivní
dopad na celkovou bezpečnost objektu.
Při přípravě bezpečnostních opatření budovy s uměleckými předměty je třeba vzít
v potaz všechna díla, jejich uměleckou
hodnotu a potřeby na zabezpečení proti
poškození. Na pomyslnou druhou misku
vah je třeba spočítat investice na jejich
zabezpečení a zajištění. Pokud miska vah
není v rovnováze v neprospěch investic,
které jsou větší než hodnota předmětů,
je třeba vyrovnat misky vah „přijatelnou
mírou rizika”. Tento systém nazýváme ROI
(return of investment) a jedná se o častou
metodu výpočtu rozpočtu na financování
bezpečnostních opatření obecně. Vraťme
se ale k míře rizika, kterou jsme schopni
akceptovat, ideálně po dohodě s majiteli uměleckých předmětů a pojišťovnou.
Přijatelná míra rizika nám tedy může
přirozeně definovat základ pro klasifikaci
budov, kde má být umělecký předmět
umístěn a dle toho lze pak efektivně
plánovat a rozvrhnout umístění cennějších
předmětů mezi méně cenné pod jednou
střechou. Tato praxe je již v současnosti
hojně využívána i v ČR.
Bylo
by
ale
jednoduché
předpokládat, že každý objekt se lehce
zabezpečí a připraví se vždy ideální
a tedy adekvátní bezpečnostní opatření.
Je třeba vzít v potaz i budovy, které ne
byly originálně postaveny k uskladnění
nebo výstavě uměleckých děl, jako jsou
například hrady a zříceniny, historické
budovy ve městě i mimo něj, církevní
objekty (kostely, chrámy a kláštery),
nebo jakékoliv reprezentativní prostory.
U těchto objektů je třeba vždy v rámci
ROI počítat s vyšší nákladovostí při
zajištění adekvátních bezpečnostních
opatření. To při dodržení ROI značně
omezuje počet možných vystavených
předmětů. Při samotném plánování
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zajištění těchto prostor, ať už trvale nebo
dočasně se zužuje počet možných
dodavatelů technologií a obecně technických bezpečnostních řešení. Při
volbě vhodného technického zařízení
je třeba k běžným požadavkům a technické specifikaci připočítat i speciální
požadavky, například na zvýšenou vlhkost, výkyvy v teplotách, nedostatečné
osvětlení, nepřítomnost GSM signálu
a špatné šíření WiFi vysílání, atd. Na
tomto poli technických opatření je místo
pro společnosti, které své služby poskytují již delší dobu, mají potřebná zařízení
a zkušenosti s jejich instalací v podobných podmínkách.
Ohledně zabezpečení budov je
třeba mimo technických opatření zmínit
rovněž fyzické zajištění bezpečnosti. Je
třeba správně volit dodavatele fyzické
ostrahy opět v mnoha ohledech, které
nám ve svých důsledcích budou značně
ovlivňovat výslednou bezpečnost celého
objektu. Mimo klasických požadavků na
fyzickou ostrahu, známých z většiny ostatních objektů, je v případě uměleckých budov třeba zmínit požadavek na alespoň
základní znalosti předmětného umění,

způsoby zacházení s předměty nebo
případně znalost jejich údržby. Předmětní
pracovníci by měli být speciálně
proškoleni na kontakt s veřejností, pokud
k němu bude během jejich výkonu
docházet. Je ostudou každé instituce,
pokud jejich zaměstnanci, zajišťující
bezpečnost bez ohledu na to zda jsou
nebo nejsou subdodavatelé, neznají elementární výklad a popis uměleckých
předmětů v jejich péči. Fyzická ostraha
má však v případě veřejnosti ještě další
specifické bezpečností úkoly a mezi nimi
je na prvním místě zabránění kontaktu
s uměleckými předměty a jejich ochrana
před poškozením či odcizením, nebo
dokonce záměnou za kopii. Vhodně nastavená technická opatření, zmiňovaná
výše by v optimálním případě v této
nelehké roli měla pracovníkům v tomto
nelehkém úkolu značně usnadnit práci
a maximálně tak odstranit lidskou nepozornost, která je sama o sobě nejslabším
článkem fyzické bezpečnosti v budovách
s uměleckými předměty, a to bez ohledu
na to, zda jsou veřejné, nebo nikoliv.
Zabezpečení budov s uměleckými
předměty je zejména v poslední době
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velkou výzvou, neboť umění se stává
investiční komoditou více, než tomu bylo
historicky zvykem a není již jen výsadou
umělecky zaměřených sběratelů vlastnit
cenné umělecké předměty, nebo dokonce sbírky. Před výzvou tak stojí architekti bezpečnostních opatření, kteří musí
ve svých systémech reflektovat aktuální
stav poznání a možností. Poskytovatelé
fyzické ostrahy i technických řešení ve
svých produktových nabídkách musí
reflektovat speciální požadavky, jež
na ně v souvislosti s uměním budou kla
deny a rizikům, jimž budou zaměstnanci
i technologie vystaveny. Jako je tomu
i v jiných oborech bezpečnosti, i zde se
při zabezpečení budov reflektuje určitý
vývoj zabezpečení budov obecně a pak
i specifikace dle účelu využití, daný
poznáním poptávky po uměleckých
dílech, analýzou mnoha „modus operandi“ kauz trestné činnosti ve spojení
s uměleckými díly a jejich uskladněním,
ale i vývojem poptávky na trzích a cenou
uměleckých děl.
V souvislosti s uměleckými předměty
je třeba v neposlední řadě zmínit
další
aspekt
jejich
bezpečnosti

a tou je zabezpečení uměleckých
předmětů během jejich přepravy. Ať
se jedná o přepravu mezi místnostmi,
nebo mezi kontinenty, je zde třeba
dodržovat základní opatření. Nejprve
je třeba zmínit bezpečnou manipulaci
a uskladnění během přepravy. Na tuto
činnost je třeba zaměstnance vhodně
proškolit a stanovit přesné postupy.
Ohledně zajištění bezpečnosti předmětu
proti poškození a krádeži je opět velkou
technickou výzvou, kterou u předmětů
velkých hodnot dokáže naplnit jen omezený okruh poskytovatelů technických
řešení. Podobně, jako je tomu u budov
i v případě přepravy je třeba řešit technická opatření sledující bezpečnost proti
všem myslitelným rizikům, od živelných
pohrom, náhodných selhání, až po úmyslnou trestnou činnost. Je třeba rovněž
vhodně plánovat nasazení a výbavu
bezpečnostního doprovodu a to vše
v rámci již zmiňované procedury ROI.
Dále v případě přepravy umělecky významných děl je třeba významně dbát
na přípravu procedur. Je třeba vhodně
naplánovat reakce v případě nouze,
mimořádných událostí a nečekaných

komplikací, jako může být omezení
v dopravě, nutnost použití náhradního vozidla, nutnost neplánovaného uskladnění
na delší dobu během přepravy, ale
i preventivní opatření, jako jsou přepravy
v několika trasách, rozdělení sbírky na
více sérií, použití kopií předmětů, právní
a compilance management, pojištění,
atd. Krásným příkladem z nedávné doby
je cesta Slovanské epopeje z ČR na
výstavu do Japonska. Transport probíhal
v několika fázích a celá sbírka byla
rozdělena na části, bylo plánováno jak
postupovat v případě dopravních komplikací, ale i například komplikací s celním řízením, nebo případnými právními
nároky vůči majiteli sbírky.
Bezpečnost uměleckých předmětů
je bezesporu obor, který čeká dynamika vývoje, podobná i jiným odvětvím
komerční bezpečnosti a před poskytovateli řešení stojí nikdy nekončící
úkol, resp. závazek, a to neustálý
vývoj vlastních produktů s cílem
zvýšení bezpečnosti našeho kulturního
dědictví, které má ve finále opravdu
nevyčíslitelnou hodnotu, jak s oblibou
používají historici.
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Největší bezpečnostní rizika
pro muzea a galerie očima tří
bezpečnostních expertů
Muzea a galerie patří v kontextu současných teroristických hrozeb mezi měkké cíle,
které útočníkovi slibují nejen velké lidské ztráty, ale s ohledem na případné škody na
sbírkách, i značný psychologický efekt.
Vždyť například zničení
historických rukopisů
představuje i pro laika jasnou
deklaraci útoku na podstatu
a historii dané kultury. Kromě
těchto extrémních hrozeb
musí muzea a galerie zajistit
i každodenní provozní ochranu
proti zlodějům, vandalům
atd. Jaká jsou vlastně největší
bezpečnostní rizika provozu
galerií a muzeí a v čem je
specifická tvorba bezpečnostní
politiky?
Ing. Milan Krása: Na bezpečnostní
rizika provozu muzeí a galerií se
v zásadě můžeme dívat ze dvou úhlů
pohledu. Jedním z nich je pohled s prioritou bezpečnosti návštěvníků, kdy
na tyto objekty můžeme nahlížet jako
na tzv. měkké cíle, které by se mohly
stát terčem útoku. V druhém případě
je předmětem bezpečnostního rizika
zejména ochrana exponátů, a to jak
proti jejich poškození, ať úmyslného či
neúmyslného, tak proti jejich krádežím.
Pokud jde o měkké cíle, touto problematikou se rozsáhle zabývá Ministerstvo
vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality ve své Koncepci
ochrany měkkých cílů v ČR. Spíše než
teroristický útok u nás přichází v úvahu
útok tzv. osamělého vlka, kterým bývá obvykle osoba s nějakou duševní poruchou
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(často komplexem méněcennosti) a její
snaha společensky se zviditelnit.
Ing. Pavel Jirásek: V ČR jsou stále
největší hrozbou v muzeích a galeriích
krádeže, a to jak krádeže prosté, tak
i krádeže vloupáním. Jejich počet je
však naštěstí mnohem nižší, než tomu
bylo v letech devadesátých. Zejména
z důvodu poměrně masivní podpory
budování bezpečnostních systémů ze
strany státu prostřednictvím programu
Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví MK ČR. Bohužel se
vyskytly i případy krádeží, spojených se
zaměstnanci muzea. Dalším významným
rizikem je požár, muzea a památkové
objekty byly také zasaženy ničivými
povodněmi v letech 1997 a zejména
pak v roce 2002. Zdá se, že terorismus
zatím není významným ohrožením kulturního dědictví v ČR. To se ale může
rychle změnit. Bohužel, zatím přijímaná
opatření v oblasti kulturního dědictví jsou
spíše kontraproduktivní, nesystémová
(např. kontroly na Pražském hradě jsou
nesmyslné, obtěžující a potenciálnímu
te
roristickému útoku spíše nahrávající).
Mini
sterstvo kultury ale nutnost preventivních opatření v této oblasti deklaruje
ve své koncepci muzejnictví a např. nová
metodika, která bude vydána jako výsledek výzkumného projektu NAKI Technickým muzeem v Brně koncem roku,
praktická opatření ve snížení rizika ter-

oristického útoku pro muzea řeší. Důležitá
je i spolupráce s Policií ČR, která funguje
dobře.
Jan Chodora: Bezpečnostní politika
muzeí a galerií musí být stanovena takovým způsobem, aby postihovala oblasti nejen prevence, ale i účinné a včasné
reakce na vzniklé události. Rizik pro
muzea a galerie je opravdu celá řada
a nevztahují se pouze na vystavené či
uložené exponáty nebo návštěvníky. Velmi často je samotná budova historickou
památkou, případně sami zaměstnanci
takové instituce mohou být terčem útoku.
Podle zkušeností naší společnosti, která
čerpá své know-how i ze zahraničí, je
ideální bezpečnostní politikou maximální outsourcing těchto služeb se silným,
odpovědným a zkušeným partnerem.
Důvodů je hned několik. Většina institucí
v oblasti kultury se potýká s nedostatkem finančních prostředků a velkým
nedostatkem bezpečnostních expertů.
Pokud jsou správně a jasně stanovená
pravidla, přenese galerie nebo muzeum
většinu odpovědnosti na svého dodavatele takovýchto služeb. Vhodný dodavatel se bude chovat odpovědně,
bude mít patřičné pojištění např. i na
úmyslně spáchané trestné činy, bude se
chovat efektivně a bude schopen celé
řady doplňkových služeb a v neposlední
řadě bude schopen velmi pružně reagovat na změny počtu bezpečnostních
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pracovníků či reagovat na mimořádné
události apod. Co by mělo být v dnešní
době samozřejmostí, je propojení
speciálně proškolené fyzické ostrahy,
bezpečnostních
technologií
např.
předmětové ochrany, kamer s inteligentní
analýzou obrazu, mechanických zábran
a režimových opatření. Další nedílnou
součástí bezpečnostní politiky v těchto
institucích musí být výcvik bezpečnostních
pracovníků a pravidelná bezpečnostní
cvičení, mystery shopping, penetrační
testy apod. Výcvikem nejsou myšlena
bojová umění, ale postupy při řešení
mimořádných událostí. Ať už se jedná
o teroristický útok, krádež, vandalismus,
požár, průsak vody, zranění návštěvníka
či zaměstnance, samovolný pád exponátu nebo nevhodné chování ve výstavních
prostorách. S ohledem na dlouhodobé
podfinancování tohoto sektoru vyvinula
naše společnost „grafikon“ jako náhradu
starého způsobu fyzické ostrahy, kdy

se pod každý drahý exponát posadil
jeden bezpečnostní pracovník. Smyslem
tohoto systému je úspora počtu osob
zajišťujících ostrahu, kdy jsou v neustálém
pohybu na základě specifických pravidel
a jsou schopni pokrýt velký prostor, reagují na počet a typ návštěvníků, rizikové
osoby apod.

opatření. Vyvarovat se chyb při budování
a provozování bezpečnostních systémů
dokáže dobrá organizace, a to jak při
jeho přípravě, tak implementaci i provozu. Důležité je maximální zapojení muzej
ních odborníků různých profesí – multidisciplinární přístup k bezpečnosti muzea
a jeho sbírek.

Kde vidíte největší slabiny
zajištění bezpečnosti
těchto objektů v našich
podmínkách? Jde například
o ochranu perimetru, který
v urbanistickém prostředí bývá
minimální, nebo jde o ochranu
sbírek na cestách? A jak se jich
vyvarovat či je minimalizovat?
Ing. Pavel Jirásek: Bezpečnostní
systém je vždy souhrnem technic
kých, organizačních a konstrukčních
(stavebních) opatření. Největší slabinu
vidím v nestejné úrovni vyjmenovaných

Analýza rizik je základním
kamenem, na jehož základě
vzniká celá bezpečnostní
politika. Jak dobré tyto analýzy
jsou a řídí se jimi zřizovatelé při
svém plánování? Jak hodnotíte
přístup ke kontinuální analýze
v průběhu času, je dostatečná
nebo tradičně pouze proforma?
Ing. Pavel Jirásek: Bez důkladné
kontinuální analýzy rizik není možné budovat a provozovat kvalitní bezpečnostní
systém. Způsoby analýzy řeší odborné muzejní publikace a částečně
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i stávající metodiky MK ČR. Analýza
rizik požáru je podrobně uvedena
v publikaci Národního památkového
ústavu Metodika a databáze požární
ochrany památkových objektů (Program bezpečnostního výzkumu ČR
v letech 2010–2015). Metodika řešení
dalších hrozeb bude publikována ve
zmíněné připravované publikaci Technického muzea v Brně společně s NPÚ
a Moravskou galerií v Brně – Metodika
uchovávání předmětů kulturní povahy –
optimalizace podmínek s cílem dosažení
dlouhodobé udržitelnosti (Program NAKI
DF13P01OVV016).

na mimořádné události. Je
možné případně nahradit
fyzickou ochranu technickými
prostředky?
Ing. Milan Krása: Přítomnost kvalifikovaného pracovníka ostrahy a jeho
schopnost zasáhnout v nestandardní
situaci je pro účinnost bezpečnostních
opatření naprosto zásadní. Nezřídka
kdy se setkáváme s použitím technických
prostředků, např. kamerového systému,
jen jako nástroje ke zdokumentování
spáchání trestného činu, nikoli však
k odhalení už podezřelého chování potenciálního pachatele s možností trest-

V obecné praxi se většinou
spoléháme pouze na technické
zajištění objektu. V muzeích
je na místě také fyzický
dohled, ale bez schopnosti
„zásahové“ jednotky. Jaká
bývá jeho úroveň a výcvik
pracovníků a jejich proškolení
z hlediska schopnosti reagovat

nému činu zabránit. Žádné technické
prostředky nemohou fyzickou ostrahu
zcela nahradit, stejně tak jako fyzická
ostraha nemůže zajistit bezpečnost
bez technických prostředků. Technické prostředky by měly být chápány
jako nástroje, které mohou k zajištění
bezpečnosti napomoci, avšak jen za
podmínky, že jejich obsluha bude na

odpovídající úrovni. Bez kvalifikované
obsluhy jsou investice do technických
prostředků jen plýtváním finančními zdroji.
Jaké jsou dnešní možnosti
technických prostředků a jakým
způsobem je možné je efektivně
využít?
Ing.
Milan
Krása:
Kromě
dnes již naprosto běžné požární
a zabezpečovací signalizace se začíná
hojně rozšiřovat inteligentní zpracování
obrazu z kamerového systému, včetně
detekce pohybu nebo rozpoznání tváře.
Můžeme tak identifikovat přítomnost
osoby mimo otvírací dobu nebo osoby
navštěvující expozice podezřele často.
V případě potřeby důkladné kontroly
návštěvníků je možno nasadit i zavazadlové rentgeny a průchozí detektory
kovů, které dnes dovedou velmi dobře
odlišit nebezpečné předměty od drobností, jako jsou klíče, hodinky, drobné
mince a podobně a dosahovat tak
propustnosti až 50 osob za minutu.
V dnešní době je dostupná technika,
umožňující odhalit ukryté předměty
z různých, i nekovových materiálů
za pohybu osoby a dokonce tak, že
o probíhající kontrole dotyčná osoba
vůbec nemusí vědět.
Nesmíme zapomínat na rizikovou skupinu potenciálních pachatelů
nebo spolupachatelů z řad samotných
zaměstnanců, kteří znají prostředí,
mají k dispozici přístupové prostředky
a mohou je zneužít. Pro tyto případy
mohou významně napomoci sofistikované úložné a rezervační systémy,
které umožňují řídit výdej přístupových
prostředků pouze oprávněným osobám,
v definovaném čase a veškeré pohyby
automaticky zdokumentovat.
Často podceňovanou oblastí je
práce v oblasti HR. V zahraničí
bývá od určité pracovní pozice
automatickou bezpečnostní
prověrka, rutinně pak ověřování
skutečností uvedených
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v personálních dotaznících. Jak
jsme na tom my?
Jan Chodora: Souhlasím, že se v tuzemsku jedná o velmi podceňovanou
oblast. Troufnu si říci, že je pravidlem
neřešit bezpečnostní prověrku u kohokoliv, pokud k tomu není důvod dle Zákon č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Určitě existují výjimky, ale nebude jich
mnoho. Na druhou stranu je to jakási
přirozená česká reakce – dokud se nic
nestane, tak se nic neřeší. Přesto bych rád
uvedl, že získat bezpečnostní prověrku
od NBÚ není jednoduchá záležitost,
a hlavně k tomu dle platné legislativy
musíme mít konkrétní důvod. Není možné
udělat si prověrku jen tak, protože chci
nebo ji po mě chce zaměstnavatel.
A pokud sečtete všechny tyto důvody,
tak je výsledek na místě a nikoho nemůže
příliš překvapit.
Druhou věcí je ověřování informací
uvedených v personálních dotaznících
a životopisech, případně výpisu z rejstříku
trestů, který je nejčastěji padělanou
veřejnou listinou v ČR. Zde je situace
odlišná a každá organizace k ověřování
přistupuje jinak. Někdo spoléhá na své
instinkty při pohovoru, někomu stačí si
o uchazeči zjistit informace z veřejných
zdrojů (Google) či sociálních sítí (LinkedIn). Stále častěji se objevuje další
stupeň prověření, a tím je ověření informací u předešlého zaměstnavatele,
případně u školy, kde uchazeč proklamuje získané vzdělání. Setkáváme se
i s požadavky na prověření osoby odbornou agenturou, ovšem toto řešení je praktikováno výjimečně a velkými soukromými
společnostmi, jelikož se jedná o velmi
nákladnou službu.
Momentálně je na trhu práce velký
nedostatek lidí napříč obory a kvůli
tomuto status quo polevuje pozornost zaměstnavatelů. Každopádně
jednoznačně doporučuji, aby každá
společnost měla jako součást své HR
a bezpečnostní politiky i prověrky nově
příchozích zaměstnanců, které bude

nekompromisně dodržovat. Když se
totiž ex post ukáže, že je zaměstnanec
v podstatě profesionálním zlodějem
nebo člověkem řadícím se mezi radikály,
už je pozdě a řešení se hledá velmi
špatně.
I když ochrana života a zdraví
je mediálně vděčné téma, vaší
hlavní činností je přece jenom
ochrana samotných sbírek před
poškozením, krádeží… Jaké
jsou současné trendy v této
oblasti, a pokud byste měli
neomezený rozpočet, existuje
něco, co byste chtěli pro tyto
účely mít a využívat?
Ing. Pavel Jirásek: Jistě – kvalitní
integrované
monitorovací
systémy
a dostatečně kvalifikovanou, zdatnou
a spolehlivou ostrahu. Neomezený roz
počet ani není třeba, instituce sama musí
zvážit, jaký způsob ochrany zvolit z hlediska splnění nejen zákonných povinností,
ale i svých ekonomických možností.
Další oblastí, kterou by
emergency plány měly
pokrývat jsou živelné události?
Jsou naše muzea a galerie
na to připraveny? Existují
kvalitní plány evakuací sbírek
a samozřejmě dostatečné
náhradní bezpečné depozitáře?
Ing. Pavel Jirásek: Kvalita depozitářů
se za posledních deset let výrazně
zlepšila. Opět ze svých zkušeností mohu
konstatovat, že v porovnání s ostatními
evropskými zeměmi na tom nejsme vůbec
špatně. Záložní depozitáře pro řešení
mimořádných (celostátně) událostí existují jen ve velmi omezené míře, ale také
v zatím nerealizovaných projektech
(např. nové budovy pro Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu
v Brně). Plány evakuace sbírek nejsou
pořádně zpracovány téměř nikde na světě
– většinou jsou ale určeny alespoň prostory k evakuaci a rámcové postupy pro její
provádění.

Ing. Pavel Jirásek
Předseda
Komise pro
bezpečnost
muzeí AMG
ČR, Předseda
Mezinárodní
komise pro
bezpečnost
muzeí
Mezinárodní rady muzeí ICOM 2001–
2007, Ředitel odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR
1999–2006, Jeden z tvůrců programu
Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví MK ČR (1995 – dodnes),
Konzultant řady projektů zabezpečení
kulturních institucí v ČR i v zahraničí, vč.
projektů výzkumu a vývoje
Ing. Milan Krása
Ředitel divize
Rapiscan
působí ve
společnosti
PCS spol. s.r.o.
více jak 20 let
jako odborník
bezpečnostní
řešení.
Vystudoval ČVUT FEL obor Technická
kybernetika. Vzhledem k jeho dlouholeté
oborové praxi je považován za jednoho
z největších odborníků na problematiku
bezpečnostní kontroly osob, zavazadel
a zásilek.
Jan Chodora
Od roku 2011
působí na
pozici Branch
Manager
Government
ve společnosti
SECURITAS
ČR s.r.o. se
zaměřením
na komerční bezpečnost SECURITY
a SAFETY u zákazníků řídících se Zákonem
o zadávání veřejných zakázek. Především
se zabývá bezpečností objektů kulturního
dědictví frekventovaných veřejností
(galerie a muzea) a dále bezpečností
administrativních budov (ministerstva
a úřady) a veřejné dopravy (České dráhy,
SŽDC, ČD Cargo, dopravní podniky měst
apod.).
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Muzea a galerie
vyžadují citlivý přístup

Zajištění bezpečnosti v muzeích sebou
přináší mnohá specifika a dilemata. Na
jednu stranu jde o dokonalé zabezpečení
vystavovaných exponátů, u nichž mnohdy
nelze ani vyčíslit jejich hodnota, a na
druhou stranu je nutné umožnit návštěvníkům
maximální prožitek z kontaktu s exponátem.
Muzeum BMW.

Muzeum historie
polských Židů.

Č

Často jsou také expozice umísťovány do
interiérů, které svojí krásou a výjimečností
umocňují celkový dojem, a proto je také
velmi důležitá estetičnost použitých prvků
elektronického zabezpečení.
Společnost Bosch Security Systems
úspěšně vyřešila společně se svými partnery bezpečnost stovek muzeí a galerií
po celém světě. Mezi úspěšnými projekty jmenujme například: Muzeum historie polských Židů ve Varšavě, Muzeum
BMW v Mnichově, Archeologické muzeum v Antakya nebo Muzeum ThyssenBornemisza v Madridu.
Popis komplexního systému zabezpe
čení je nad rámec publikačního prostoru, a proto si pojďme alespoň ukázat
některé vybrané prvky z této mozaiky.
Získejte naprostý přehled
o situaci
Panoramatické kamery Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP jsou
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Panoramatická
kamera.

určené pro ne
přetržité sledo
vání všech uměleckých
děl a odstraňují slepá místa v dohledu. Tyto
kamery s objektivem „rybí oko” poskytují
úplný 180° nebo 360° přehled prostoru. V kameře vestavěná funkce dewar
pingu (odstranění obrazové deformace)
přeměňuje kruhový obraz na obdélníkové obrazy bez jakéhokoli zkreslení,
které lze snadno zobrazit ve vysokém
rozlišení díky 12 megapixelovému
snímači.
Panoramatické kamery Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP mají
zabudovanou inteligentní video analýzu,
která průběžně analyzuje všechny video
obrazy. Pokud je zjištěn předem definovaný scénář, spustí se poplach. Inteligentní video analýza nadále monitoruje
celý obrazový okruh, takže uživatel
i nadále přijímá poplachy, i když se pracovníci bezpečnostního dohledu rozhodnou přiblížit si určitou oblast obrazu.
Speciální muzejní režim umožňuje
zákazníkům předem definovat obvod
kolem uměleckého díla a vytvořit tak virtuální neviditelnou ochrannou bariéru.
Pokud kdokoli poruší tento obvod a pokusí se dotknout nebo odcizit umělecké
dílo, spustí se poplach, který okamžitě
přijme jak řídicí středisko, tak také
i ochranná služba na svých mobilních
zařízeních, což jim umožní rychle reagovat. Tato virtuální bariéra je vhodnou alternativou ke konvenčním infračerveným
zábranám.
Když se spojí dokonalá
funkcionalita s estetičností
Požární hlásiče Bosch řady FAP-500
uspokojí vzhledem k jejich plochému
provedení a možnosti volby barevného
provedení i ty nejnáročnější estetické
požadavky. Kromě toho jsou tyto požární
hlásiče vhodné i do prostor s vysokou
prašností. Hlásič Bosch FAP-500 se
dodává buď pouze jako detektor kouře,
nebo je také k dispozici s přídavným detektorem plynu. Příslušné verze detektorů
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Požární hlásič
FAP500.

jsou dostupné v bílém nebo průhledném
provedení s barevnými vložkami.
Profesionální ozvučení
a evakuační rozhlas v jednom
Hudba na pozadí může v některých
případech vhodně doplnit vizuální
zážitek návštěvníka. Není ale úplně
snadné zajistit profesionální kvalitu zvuku.
A když už řešíme ozvučení, proč by to
Stanice hlasatele
Bosch umožňuje živá
hlášení, spouštění
přednahraných zpráv
a volbu hudebních
zdrojů.

zároveň nemohlo plnit požadavky na
evakuační rozhlas dle normy EN54-16?
Společnost Bosch má dokonce několik
různých systému, které toto umožňují
(Praesideo/Paviro/Plena).
Výstavní prostory je také nutné
odpovídajícím způsobem osadit repro
duktory. Opět citlivě s ohledem na estetiku a nekompromisně vzhledem ke kvalitě
zvuku. Společnost Bosch má v nabídce
mnoho desítek různých provedení
reproduktorů, takže je snadné nalézt
vhodný typ.
Více informací o produktech
a řešeních Bosch naleznete
na boschsecurity.com

Inovativní směrový reproduktor
Bosch LS1-OC100E zajistí
ozvučení minimálně 600 m2.

rozhovor

Kolaps civilizace přichází rychle,
ale cesta k němu je dlouhá
Se známým archeologem a egyptologem Miroslavem Bártou jsme si povídali
o transformaci naší civilizace, nebo o tom, že pokud je společnost vyprázdněná,
bez společné ideje, málokdo za ni bude bojovat.
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autor filip klasna

V

V roce 2013 jste hodně
mluvil o soumraku civilizací
a o symptomech, které vidíte
v té naší současné civilizaci. Co
se za poslední roky změnilo
a směřujeme ke konci civilizace,
jak ji známe?
Vždycky jsem mluvil o transformaci, ne
o konci. To je velký rozdíl. Slovo kolaps
totiž v přírodních vědách skutečně často
znamená vymizení, vyhlazení, zánik. Kdo
hlásá kolaps ve smyslu zániku a apokalypsy lidské společnosti, je ale intelektuální deviant nebo blázen. Já popisuji
a interpretuji trendy v rámci dlouhých
časových řad. Ve společenských vědách,
o kterých zde mluvíme, jde však „pouze”
o transformaci, tedy zásadní změnu,
v rámci které se celá společnost jakoby
skokově promění. Vezměte si jako typické
a snad každému srozumitelné případy
typu roku 1989 ve střední a východní
Evropě nebo tzv. Arabské jaro. V tomto
smyslu si myslím, že naší civilizací čeká
opět velká proměna. Svět se zásadně
proměňuje a dokladem toho může být
obrovská polarizace obyvatelstva jak
ji vidíme v USA, Francii, Velké Británii, Rakousku, Holandsku, u nás doma
i jinde. A například zcela nedávné
nepokoje v Hamburku mohou být jedním
ze symptomů vyčerpanosti stávajícího
systému. Na druhou stranu konec nikdy
nenastane, alespoň doufám – lidské
společnosti se budou vyvíjet dál. Otázka
je jak – všechny scénáře jsou rozepsané
a jsou jen na nás.
Když se v minulosti hroutily
civilizace, byl to většinou pád,
který stál za to, Minojská
civilizace, Egypt, nebo
Západořímská říše. Když padl
Řím, Evropa byla uvržena na
několik století do doby temna,
středověku. Jaký může být
další vývoj, pokud „náš“ západ
padne?
Evropa pouze ztratila svou složitost
neboli komplexitu, kterou na konci

své existence nebyla Římská říše již
schopna přes veškeré daňové zatížení
udržet. Takže přicházející tzv. barbaři
byli, zejména pak v provinciích, vítáni nezřídka jako osvoboditelé. Ti byli
totiž na nižším stupni vývoje a logicky
nepotřebovali vybírat tak vysoké daně
na udržení svého systému. Spousta věcí
pokračovala dál, byla přejímána pro
svou užitečnost, ovšem sofistikované
technologie logicky upadaly, byly příliš
drahé a vlastně v novém daném kulturním
rámci nepotřebné. Když už kolaps něco
ve studiu společností znamená, pak jen
náhlý propad životní úrovně, technologií
a vzdělanosti.
Bude ten případný pád rychlý,
nebo se k němu bude schylovat
desítky let a pak se stane nějaká
bezvýznamná událost, která
náš svět definitivně položí na
lopatky?
Tzv. kolaps v tom smyslu, jak o něm
hovoříme, obvykle přichází hodně
rychle, cesta k němu je však dlouhá.
Obvykle k němu systém směřuje v řádu
desetiletí – viz již zmiňované proměny
let 1989 a 2011. Proto je tak principiální
studium dlouhých časových řad vývoje
společností. Příčin je vždy několik a jsou
dlouhodobé, neexistuje pravidlo stříbrné
kulky. V okamžiku, kdy je systém vnitřně
na tom tak, že již nefunguje společenská
smlouva a upadá jeho identita, stačí
sám o sobě nevýznamný spouštěč,
jako například poklidná demonstrace
studentů 17. listopadu nebo upálení se
Muhammada Buazíziho. Jen opakuji - to
nebyly příčiny, pouze nahodilé události
v čase, kdy systému stačilo již skutečně
málo, aby se zhroutil. Jiný scénář
podobně vyčerpaného systému může
navodit vnější proměna dynamiky vývoje
přírodního prostředí, které se poněkud
dryáčnicky říká klimatická změna.
Je možné se z minulosti poučit?
Napadá mě minimálně jedna
paralela s Římem, když se blížil

Miroslav Bárta

Egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je
ředitelem Českého egyptologického ústavu.
Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně
středověkou archeologii na Univerzitě
Karlově v Praze. Po studiu egyptologie
v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát
a v roce 2009 byl jmenován profesorem.
Zabývá se vývojem starověkých civilizací,
vztahem člověka a přírodního prostředí
a dlouhodobě též vývojem komplexních
společností. Je vedoucím projektu Českého
egyptologického ústavu pro archeologické
a environmentální výzkumy v Egyptě
a Súdánu. Jeho hlavním badatelským
zájmem je období stavitelů pyramid za
Staré říše.
V Egyptě působí již od roku 1991,
v letech 2002–2003 vedl první detailní
satelitní mapování pyramidových polí.
V roce 2002 započal s českými výzkumy
v Západní poušti v oáze Baharíja, v roce
2009 založil české výzkumy v Súdánu,
od r. 2011 je držitele koncese pro výzkum
pyramidového pole v Abúsíru.
V minulosti vyučoval na vysokých
školách v Berlíně, Lipsku a na University
of Pennsylvania. V roce 2014 mu byl
udělen W. K. Simpson chair na Americké
Univerzitě v Káhiře. Získal řadu ocenění
– například od švýcarské Nadace Schiff
Giorgini, Amerického Albrightova ústavu
v Jeruzalémě, stipendium Fulbrightovy
komise, cenu rektora UK nebo cenu
Bedřicha Hrozného. V roce 2017 získal
jako jeden z pěti vědců vědeckou podporu
Donatio Universitatis Carolinae. Jeho
publikace Příběh Civilizace. Vzestup a pád
stavitelů pyramid byla vyhlášena nejlepší
vědeckou publikací a nejlepší publikací
naklad. Academia za rok 2016.
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jeho zánik, tak Římané odmítali
sloužit ve vojsku a bránit svou
vlast…
Roky se již zabývám při srovnávacím studiu civilizací a myslím, že
poučit se nelze. Maximálně inspirovat. Vše souvisí s Gaussovou křivkou
a tím, že většina společnosti má logicky
jiné starosti než se zabývat jako já tím,
jaké jsou dlouhodobé trendy vývoje
civilizací a elity se bohužel příliš často
zaměřují na všechno možné, jen ne na
dlouhodobé budování udržitelného systému a společenské smlouvy. Něco snad
ale jen přece. Co si uvědomujeme velice
málo a co máme stoprocentně doloženo
z dějin člověka na této planetě, že základem toho, aby společnost překonala výzvy, které logicky přicházejí, je myšlenka
a vize. Vyprázdněná společnost bez
obecně sdílené myšlenky, identity a vize
nemá šanci. Když nevíte kam patříte
a netušíte mnoho o vlastní identitě, tedy
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co jste a odkud a kam jdete, těžko
budete ochoten za to bojovat. Vize
a identita jsou skutečně alfou a omegou
pokračování v čase.
V dějinách tu máme zajímavý
příklad říše, která byla
několikrát dobyta, pokořena,
ale opět se zvedla. Říše, jejíž
HDP patřilo k největším na světě
už v době před Kristem. V čem je
Čína jiná?
Neznám Čínu velice dobře, nicméně
zcela v souladu s Herakleitovým zákonem i u ní myslím platí, že to co vás
přivede na vrchol je to, co vás nakonec navede na sestupnou trajektorii
a přivodí vaši krizi. Čínskou výhodou
a zároveň nevýhodou je její nesrovnatelná velikost a zároveň velký důraz na
homogenitu. Přirozeně tak při velké
expanzi musíte vynakládat obrovské
zdroje na její udržení. Výhodou zcela

jistě je schopnost Číňanů plánovat na
desetiletí dopředu – to ovšem vyžaduje
vysokou intelektuální úroveň a schopnost
predikce. Často se ale věci nemusejí
vyvíjet podle plánu a pak nastupuje
schopnost adaptability, kde naopak
má konkurenční výhodu systém, který
je heterogenní. Zároveň má Čína řekl
bych až v genetickém kódu, že vždy,
když byla v minulosti na vrcholu, tak se
z ničeho nic uzavřela. Například zatímco před rokem 1525 Číňané běžně pluli
do Afriky a jejich lodě byly až 120 m
dlouhé (Columbova Santa Maria měřila
19 m...), po tomto roce bylo čínské
loďstvo dynastie Ming minulostí. Vyberte si. V každém případě jde v mnoha
ohledech o velice inspirativní civilizaci.
Když se vrátíme k starověkému
Egyptu, měli jeho vládcové
informace, že se blíží
problémy? Mohli vůbec být
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schopni zareagovat správným
způsobem s odvrátit konec?
Elity obvykle nejsou příliš senzitivní.
Pozice a prostředky elit totiž dovolují, že
své možnosti a zdroje používají na „pochytání“ ubývajících zdrojů a prostředků.
Ve srovnání s elitami většinová populace
takové nástroje nemá, logicky je tedy
jako první vystavena vlivu negativních
událostí a procesů, zatímco saturované
elity jsou schopny negativním faktorům
odolávat a setrvávají tak ve svých stereotypních chováních a způsobech
řešení problémů. V okamžiku, kdy je krize
zřejmá i ve svrchních patrech společnosti
a elity začnou většinovou populaci oslovovat s návrhy řešení, tak ty obvykle
selžou, protože elita mezitím ztratila
svou legitimitu, rozpadla se společenská
smlouva a celý systém se na čas ocitne
ve fázi „přestavby“. Nevýhoda této fáze
je, že elity na jejím počátku jsou jiné
než ty, které v rámci tohoto procesu
vzniknou. To není varování, jen konstatování. A podobně to bylo i v Egyptě.
Opakovaně.
Co si myslíte o ,,stěhování
národů”, jehož jsme svědky
právě nyní? Může znovu
přepsat světovou mapu?
V pohybu je několik desítek
miliónů uprchlíků po celém světě
a očividně budou počty ještě
narůstat.
K tzv. stěhování národů již v dějinách
došlo a to opakovaně. Již kolem roku
1200 př. Kr. to byly tzv. mořské národy,
jejichž pohyby vedly k mnoha zásadním
politickým proměnám, zejména v Anatolii a Předním Východě a konečně
i v Egyptě, který však první vlně odolal.
Lépe si již pamatujeme tzv. stěhování
národů následující po rozpadu Římské
říše. Obvykle jsou důsledky takovýchto
stěhování politické, sociální a ekonomické, na jejichž počátku však často
stojí dynamika přírodního prostředí, které
obvykle – zjednodušeně řečeno – znamená zhoršení klimatu a ubývání základ-

ních zdrojů – zemědělské půdy, pastvin
a vody. Nedávné studie dlouhodobých
trendů v historii jasně ukazují, že ubývání
zdrojů vede k nárůstu konfliktů. V tomto
smyslu může být i naše budoucnost velice pestrá. Jak jsem již však naznačil,
všechny scénáře jsou rozepsané. Jsme
společností s nebývalou úrovní znalostí,
technologií a jsme prakticky globální. Na
druhé straně jsme sami sobě největším
nepřítelem – trpíme nemocí z opulence,
jejímž důsledkem je i mimo jiné i to, že se
pomalu ale jistě stáváme údržbáři bez
vizí a ambicí.
Před dvěma lety jste v jednom
rozhovoru prohlásil, že
Evropská unie by měla řešit
migrační krizi ,,poctivěji”. Co
si pod tímto pojmem máme
konkrétně představit?
Zcela jednoduchou věc. Je evidentní, že potřebným chceme a musíme
pomáhat, ale každý kdo vstupuje na
naše území – ať už hovoříme o Evropské unii nebo národních státech, by
měl jednoduše poskytnout své biometrické údaje a zavázat se, že nebude
konat v rozporu s ústavou dané země,
dodržovat právní řád, nebude páchat
trestnou činnost, bude uznávat rovnost
muže a ženy, rovnost náboženství, svobodu slova a některé další fenomény,
které právem považujeme za výdobytek
naší civilizace. Kdo by toto porušil, byl by
neprodleně deportován do země, odkud
přišel. Příkladů takové politiky najdeme
dost a nikdo, kdo má poctivé úmysly
a nechce si z migrace a neštěstí lidí dělat
živobytí, by se nad tím vlastně ani neměl
pohoršovat.
Přejděme nyní k vaší
dlouholeté oblasti zájmu. Jakou
proměnou prošla Vaše práce
na vykopávkách v Egyptě po
Arabském jaru? Měl jste stejné
podmínky na práci, nebo se
něco zásadnějšího změnilo?
Egyptská společnost se přirozeně

proměnila – Arabské jaro vedlo k tomu,
že se lidé domohli větších svobod se vším
co k tomu patří. To vyneslo na povrch
vedle velkých pozitiv i všelijaké roztodiv
nosti. Nicméně platí, že svobodu musíte
podepřít ekonomikou a ta je v Egyptě
zatím ve velmi nerovnovážném stavu, což
vede k sociálním stresům. Nicméně naše
podmínky pro práci jsou velmi dobré,
nicméně k tomu, abyste mohl v Egyptě
dělat vědu, musíte být kromě to, že jste
uznávaným vědcem, rovněž diplomatem
a také výkonným úředníkem, což zase pro
Čecha zvyklého na naši místní byrokracii
není až taková změna. Velký problém je
však zákaz vývozu vědeckých vzorků
k dalšímu zpracování , což z egyptologie
činí v některých ohledech poněkud zaostávající vědní obor. Platí však, že egyptologie je skvělá věda, která mi opravdu
mnohé dala. Nyní si to uvědomuji ještě
s větší naléhavostí než dříve.

Nakonec bych vlastně ale chtěl říci, že
to základní, k čemu mě studium civilizací
dovedlo je, že zde je vždy a za všech
okolností důvod k optimismu a důvod
věřit. Příběh člověka na této planetě
ukazuje jasně, že každý problém má
řešení. Záleží to ovšem jen a jen na nás
a na našich skutečných elitách, kolik to
řešení bude, obrazně řečeno, stát. Klíč
je v člověku a jedinci a jeho postojích.
Záleží na každém z nás, jaký svět bude.
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autor antonín svěrák

Rozhovor
s prezidentem Asociace
obranného průmyslu,
Jiřím Hynkem.

P

Pane doktore, řadu let Vás
veřejnost zná jako prezidenta
Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu
České republiky. V poslední
době se profilujete také
v politice. Jako jeden ze
zakladatelů strany Realisté jste
spojován s tématem bezpečnost
a obranyschopnost. Jak to jde
dohromady?
Myslím, že se v mém případě jedná
o přirozený vývoj člověka, který něco
znal, pochopil, snažil se potřebné věci
prosadit a rozhodně chce v dané situaci
a konkrétním čase pomoci.
Od roku 2011, kdy jsem nastoupil
na pozici prezidenta AOBP České
republiky, se v oblasti zajišťování obranyschopnosti země a prosazování
národních bezpečnostních zájmů mnohé změnilo, určitě k lepšímu. Důvodem
změny k lepšímu ovšem nebyla a ani
není předvídavá realistická stranická
politika vládnoucích koaličních stran. Ke
změnám dochází vlivem komplikované
a nestabilní bezpečnostní situace ve
světě, hlavně mezi velmocemi, a stále
masivnějším projevům terorismu. K tomu
se přidal tlak USA na zvyšování národních vojenských rozpočtů členským
zemí NATO, tedy i nás. Čeští vládní
představitelé, koneckonců i někteří vysocí
armádní činitelé, velmi často měnili svá
rozhodnutí a koncepce a byli nečitelní.
Co je nejhorší, že jejich nevratná roz
hodnutí byla v rozporu s národními
zájmy. Často svá řešení odůvodňovali
potřebami NATO a absolutní nezbytností podřizovat se aliančnímu systému
kolektivní bezpečnosti, bez prioritního
zohledňování našich národních zájmů.
Od mého poznání, že je třeba měnit

Bez zásob jsou generál
i voják k ničemu

pohled na zajišťování bezpečnosti země
a doprovodit jej efektivní politikou, již
byl jen malý krůček do politiky vstoupit
s touhou realisticky a reálně ji pomáhat
transformovat do podoby prospěšné
většině občanů země. Stal jsem se zakladatelem strany Realisté.
Se současnou geopolitickou
situací, zejména v Evropě, úzce
souvisí stále silnější prosazování
národních zájmů, a to i menších
států či jejich uskupení. Řekl
bych, že je to docela v kontrastu
s oficiálním směrem naší
současné české zahraniční
a bezpečnostní politiky, tedy
víceméně spoléhání se na
zahraniční pomoc v rámci
NATO či EU. Jak tento rozpor
hodnotíte?

Stát, který nedostatečně prosazuje
svoje národní zájmy a je často ve vleku
rozhodnutí svých silnějších aliančních
partnerů, i když být nemusí, nutně ztrácí
část své suverenity. Češi jako menší stát
ze své historie dobře znají, kam až je víra
v neotřesitelná partnerství se silnějšími
dovedla. Naše současná vláda sice
slovně podporuje menší regionální uskupení, kterými jsme členy, jako například
visegrádskou skupinu, ale konkrétní
kroky naprosto chybí. Řídím se heslem:
„Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji
na konci svého ramene”. Musíme být
schopni zajistit si vlastní bezpečnost a obranu sami. Současné ikonizování Evropské unie může někdy vést až k jasnému
poškozování českých zájmů. Příkladem
budiž jasné pochybení Bruselu v případě
evropské směrnice omezující práva
občanů držet legální zbraně.

27

rozhovor

Může malý stát prosazovat
svoje národní zájmy v oblasti
obranyschopnosti a bezpečnosti,
bez vazby na světové velmoci či
velká regionální uskupení?
Rozhodně ano. Uvedu konkrétní příklad
z letošního 14. mezinárodního veletrhu
obranné a bezpečnostní techniky IDET
v Brně. AOBP uzavřela dohodu o spolupráci se svým maďarským partnerem, byla
spolupořadatelem česko-rakouského fóra
zbrojního a bezpečnostního průmyslu.
Chceme také vyzvat Slovensko a Slovinsko k mnohem intenzivnější spolupráci
s cílem bránit současným aktivitám Evropské komise, která prostřednictvím
nově zřízeného Evropského obranného
fondu chce vyhovět zájmům nadnárodních koncernů ovládnout náš český
trh obranného průmyslu. Je zajímavé,
že zájem o tuto spolupráci projevila
i Litva. Státní orgány, které rozhodují
o dodávkách zbraní a techniky našim
ozbrojeným složkám, si musí uvědomit
svou odpovědnost za bezpečnost a obranyschopnost země. Myslím si, že lze při
obratné vládní politice podpořené kvalitním a konkurenceschopným tuzemským
obranným průmyslem a efektivní armádou,
určenou nejen pro zahraniční mise, ale
hlavně pro obranu vlastního území, sladit
národní zájmy se závazky, vyplývajícími
především z Washingtonské smlouvy.
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Nakonec čl. 3 této smlouvy zcela jasně
hovoří o rozvíjení individuální schopnosti
země (tedy nejen kolektivní) odolat ozbrojenému útoku. Toto my dnes naprosto
ignorujeme.
V obou svých funkcích jistě
velmi citlivě vnímáte potřebu
zabezpečovat národní zájem
a s ním spojenou bezpečnost
prostřednictvím českých
subjektů, konkrétně národního
obranného průmyslu. Přitom
ve svých vystoupeních často
zdůrazňujete úlohu české
vojenské logistiky. Co tím
konkrétně myslíte?
Máte pravdu, za jeden ze základů
zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti
považuji vojenskou logistiku a vlastně
logistiku vůbec, protože se narodila
právě z té vojenské. Naprosto souhlasím s prohlášením řeckého admirála
Klearcha, který již někdy v pátém století
prohlásil, že „bez zásob jsou generál
i voják k ničemu“. Poupravil bych tento
výrok pouze na „bez rychle dostupných
a osvědčených zásob“. Samozřejmě
nejlepší rychle dostupné a osvědčené
zásoby, tedy zbraně, munice, výstroj,
prostředky dopravy, v současnosti
informační a komunikační systémy a další
nezbytné segmenty vojenské logistiky –

ani již vlastně nevím, co všechno do této
sféry zařadit, jsou ty nejsnáze dostupné,
to znamená domácí provenience.
A samozřejmě kvalitní a kompatibilní se
všemi využívanými zbraňovými systémy
a bojovou technikou. Kolikrát nás v tomto směru již zklamala NSPA - Agentura
NATO pro podporu a zprostředkování,
když v termínu například nedodala již zaplacenou munici, kolikrát při dodávkách
před českou firmou dostala přednost
společnost zahraniční, protože byla větší
a značka ve světě známější a vlastní vládou v tendru více podporovaná. Přitom
nespočet našich zbrojních, ICT a logistických firem dosahuje na zahraničních
trzích nebývalé úspěchy, ale v Česku se
s nimi stále ještě někdy zachází podle
hesla „doma není nikdo prorokem“. Aby
tento slogan dostal užší mantinely, o to
se snaží právě AOBP České republiky,
v poslední době úspěšně často se Sekcí
průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany, příslušnými
výbory parlamentu České republiky
a dalšími orgány a institucemi obranné a bezpečnostní komunity. Věřím,
že národní zájem i vojenská logistika
v Česku nacházejí „svoje místo v tvaru“.
Uvědomme si, že v případě krize, stavu
ohrožení státu či válečného stavu, se
budeme moci spolehnout pouze na vlastní dodavatele.
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Urban Protector firmy KIZER
Neobvyklý sebeobranný prostředek
„Bodlo” aka „Žihadlo” aka „Šídlo” aka „Píchák” aka „Jehla”.

F

Firma Kizer produkuje velmi kvalitní nože
made in China… Používá i materiály z USA
a Japonska. Spolupracuje s množstvím
západních, amerických, skandinávských
a jiných nečínských návrhářů. Tak dlouho
jsme dráždili Čínu tlacháním o tom, jak jsou
čínské výrobky nekvalitní, ale levňoučké, až
to tam asi jednou uslyšeli a začali to měnit.
Začali používat prvotřídní materiály, skvělé
vzory, nejmodernější technologie a výstupní
kontrolu, díky níž si ani taková kopie Spyderca Military za necelou desetinu ceny
originálu, nezadá příliš s originálním výrobkem. Až jsem si fakt kolikrát říkal, zda ty
originály, které jsme si kupovali za těžké
tisíce, nebyly stejné produkce, jak ony tak
zvané „fejky”, které většinou takhle hodnotí
lidé, tlachající přes klávesnice na různá
fóra rozumy, vycucané z kreslených seriálů
a počítačových her.
Pojďme se ještě chvíli věnovat podstatě
účinků a vlastností sebeobranných
prostředků, pro skutečné lidi, ve skutečném
světě. Co je podstatou účinné sebeobranné zbraně a toho, jak ji můžeme z mnoha

hledisek hodnotit? Dovolím si zde napsat
pár hesel a zásad, kritérií, dle kterých se
můžeme orientovat v jejich výběru.
Podstata účinku zbraně:
1) STŘELNÁ ZBRAŇ je taková, která
nějakým způsobem vystřeluje či vymetá
nějaké střely (kulky, šípy, šipky, koule, kumulativní střely, granáty, kartáče, hromadné
střely, hromadné střely spojené a podobně)
Základním rozlišovacím hlediskem z našeho
úhlu pohledu, je to, že obránce vystřelí
ze své zbraně a střela zasáhne (nebo
taky klidně nezasáhne) útočníka, po letu
prostorem, mezi nimi, tedy obráncem
a útočníkem. Tedy bod dopadu střely leží
mimo zbraň, střela se zbraní již není přímo
spojena a působení zásahu je závislé na
mnoha proměnných. Z hlediska vzniku hnací
síly střely, se střelné zbraně v základu dělí
na zbraně PALNÉ, kde je kinetická energie
předána střele díky hoření chemické látky,
při němž se vyvíjí velké množství rychle a velkou silou se rozpínajícího hnacího plynu.
Palnými zbraněmi jsou PUŠKY, SAMO-

PALY, KULOMETY, ÚTOČNÉ PUŠKY,
BROKOVNICE, PISTOLE, REVOLVERY,
KANÓNY, STŘÍLEJÍCÍ TUŽKY, STŘÍLEJÍCÍ
HOLE… A zbraně CHLADNÉ, kdy energie
střele je dodána mechanickým působením
pružin, napětí ramen a tětiv, uvolnění nátahu gumy, přenosu na střelu smýknutím,
uvolněním stlačeného hnacího plynu, rotací
a podobným mechanickým působením.
LUKY, KUŠE, KATAPULTY, PRAKY, BALISTY, BALISTICKÉ NOŽE, HARPUNY NA
GUMU, VOMERY atd.
2) ZBRAŇ BODNÁ, SEČNÁ, ŘEZNÁ,
ÚDEROVÁ, ŠKRTÍCÍ … Zde bych se
věnoval zejména definování účinku
zbraní na lidský organismus, tzv. ranivost
a druh traumatického děje. Sečné a řezné
zbraně, NOŽE, MEČE, ŠAVLE, MAČETY,
SEKERY, TESÁKY, HALAPARTNY z hlediska účinku způsobují řezná, sečná
a bodnořezná poranění. Společným rysem těchto poranění je přerušení celistvosti
struktur tělesné integrity. Kůže, svalů, šlach,
cév, nervů, orgánů a v jistých případech
i kloubů a kostí. Bodné zbraně, pokud
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nemají ostří, mohou způsobovat specifická
bodná zranění. Úderové zbraně působí
zhmoždění, drcení, lámání, tříštění tkáně.
Jsou jimi HOLE, BOJOVÁ KLADIVA, BOXE
RY, OBUŠKY, ZABIJÁKY, BIJÁKY, CEPY,
NUNCHAKY, TONFY.
Dalšími důležitými kritérii pro posouzení
sebeobranné zbraně nebo prostředku je
jeho NOSITELNOST, s halaparnou po
městě nechme chodit ponocné. To takový
teleskopický obušek, nůž, nunchaku, boxer,
to už je jiná kategorie.
A právě k těm nositelným a pohotovým
zbraním patří dnešní obranný prostředek,
URBAN PROTECTOR od firmy KIZER,
právě tahle čínská zajímavost.
Na první pohled je to jen 148 mm
dlouhý, 18 mm tlustý zdánlivě jednolitý
váleček z karbonového kompozitu. Na
jedné straně je provrtán otvor, kterým lze
protáhnout šňůru. váleček se tak dá pověsit
na krk. Takhle lze použít předmět jako tzv.
„Yawaru”, nebo „Kubotan”, tedy úderovou zbraň, umožňující zasáhnout soupeře
buď konci, nebo jím zpevnit pěst, pevným
úchopem.
Po zatažení za spodní část tohoto
válečku, a překonáním síly magnetu, který
obě poloviny drží pohromadě, se náhle
ukáže 50 mm dlouhá a 5 mm tlustá kovová,
velmi špičatá jehla kruhového průřezu.
Takže náhle v ruce držíte 74 mm dlouhý
váleček, s 50 mm dlouhou jehlou. Jak jsem
již psal, jehla je velmi ostrá.
Dovolil jsem si malý experiment. Ukázal
jsem tuto zbraň v časově a prostorově omezeném okamžiku několika lidem. Jednomu
či dvěma z ozbrojených složek a několika
civilistům. Všichni na první pohled ucouvli a bez výjimky předmět vyhodnotili jako
velmi nebezpečnou zbraň. Proč to zmiňuji?
Tato malá a ostrá jehla není potenciálem
svého ranivého účinku ani zdaleka tak
nebezpečná jako obyčejný nožík velikosti
rybičky.
Pamatujete? A tak tato zbraň, budí
daleko větší respekt, než by bylo nutné ji
z hlediska nebezpečnosti zranění věnovat.
To je z hlediska psychologie obrany velmi
výhodné. Psychický účinek zbraně při
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sebeobraně je velmi důležitý. Dalším benefitem této zvláštní zbraně by se mohlo jevit,
že s ní lze prý projít rámem a nereaguje na
ni prý ani ruční detektor.
Ve skutečnosti způsobení fatálního
zranění touto zbraní nepovažuji za tak
pravděpodobné jako u normálního, malé
ho kapesního nože. K vážnému zranění
by mohlo dojít probodnutím lebky, probodnutím šíje a zásahu míchy, k čemuž však
nástroj nemá dle mého dostatečnou délku,
mohlo by dojít k zásadnímu zranění krčních
tepen nebo hrtanu, očí. Předpokládám však,
že při zásahu trupu, paží, stehen, předloktí,
bérců, by k závažnému poranění, které by
vyřešila jakákoliv chirurgická ambulance,
zřejmě nedošlo. Z hlediska zranění totiž jehla proniká úzkým bodným kanálem a devastuje minimum tkáně. Nepřerušuje tak jako
sečná či řezná zbraň ani cévy, nezpůsobuje
masívnější vnitřní, ani otevřená poranění.
Námitka, že podobné zbraně používají
lumpové ve filmech z amerických káznic,
je lichá. Tam podobná zranění většinou nemusejí být ošetřena a fatální následek může
způsobit sepsi. Nicméně, včas ošetřené
bodné zranění touto zbraní má velkou
pravděpodobnost být bez následků.
Od zmíněných policistů jsem rovněž slyšel,
že se jedná o zákeřnou zbraň. Inu, já si zas
myslím, že bych předmět klidně používal
jako šídlo, a jako takové, bych si přál, aby
mělo pořádné a funkční pouzdro. A tento
požadavek Urban Protector splňuje. Není
maskován, jako žádný jiný předmět. Prostě,
když právník nebude spát a bude střízliv a mít
jen trochu zmosknosť jak říkal Werich, tohle
by neměl být tak velký problém.
Zde kusé údaje:
Rukojeť a pouzdro	
uhlíkové vlákno,
tkanina
HřebTitanium
Spojení
extra silný magnet

s protitažným kovovým tahem
Design
Bobby Branton
Celková délka
148 mm
Tloušťka
18 mm
Délka rukojeti
74 mm
Délka jehly
50 mm

Použití: Při napadení, opakované
bodání do rukou, paží, ramen, stehen,
gluteální (hýžďové) oblasti, škrtání přes
čelo útočníka, klouby rukou, a podobně.
S vážnějšími následky lze počítat
při zasažení očí, probodnutí lebky
a zapáčení nástrojem, zejména v oblasti
spánku, krční tepny a oblast krku vůbec,
hrudní a břišní dutina, oblast genitálií.
Je nutné si vždy uvědomit, že podobná
zranění můžeme způsobit i ostrou tužkou,
(což je mimochodem improvizovaná
zbraň, kterou doporučuji vřele ženám
k sebeobraně, nosit v dlani vždy při
výstupu z MHD a vždy, když procházejí
území, které je z hlediska napadení
nebezpečné). Ale zde uvádím závažnost
rozhodnutí se bránit jako varování, před
neuváženou obranou vlastního života,
která nám může přinést i nepříjemné
následky. Doporučuji si před obranou
řádně promyslet, zda není lepší být zabit,
znásilněn třeba nemocným AIDS, ztlučen,
okraden, oslepen a zmrzačen, než žít
s vědomím, že jsme ublížili někomu, kdo
pro nedostatek informací o naší zemi
nebo zvycích, v podstatě jednal tak, jak
byl zvyklý z jiné, potencionálně obohacující kulturní oblasti. Zkrátka, je třeba vždy
jednat v intencích trestního zákona. Paragrafy o nutné obraně a krajní nouzi hovoří
jasnou řečí a někteří soudci si již naštěstí
všimli, že i hodní a slušní lidé jsou někdy
donuceni se bránit lumpům.
Moje hodnocení
Zbraň vypadá daleko nebezpečněji, než je
skutečnost jejího ranivého potenciálu.
Je to šikovná mrška, kterou lze dát
útočníkovi překvapivě pár bolestivých
žihadel a způsobit mu škrábance až povrchové pořezání špičkou. Předmět lehký,
pevný, šikovný k nošení a jednoduchý
k použití. Zařadím je do repertoáru svých
zbraní na plovárnu či na místa, kam mi nedovolí nejen pronést Glock 34, ale ani můj
věrný nožík od Coldsteelu se sedmipalcovou zubatou čepelí. Na krku k plavkám to
bude vypadat jen jako že se prostě neobejdu bez řasenky.
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Mnozí z nás si neuvědomují,
jaká je hodnota bezpečí
ROZHOVOR S MARTINEM ŠEDIVÝM, členem prezidia AGA a ředitelem
společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

J

Jste členem prezidia Asociace
technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm. Kam
podle Vašeho názoru směřují
bezpečnostní technologie
a bezpečnostní trh?
Bezpečnostní technologie a s nimi
i celý trh se neustále vyvíjejí spolu s tím,
jak se objevují stále nová rizika i hrozby. Při interním průzkumu v loňském
roce naši členové označili za perspektivní oblasti kamerové systémy a video
nástavby, velkou pozornost věnujeme
vstupním a perimetrickým systémům
a velmi důležitou oblastí je i ochrana měkkých cílů a kyberkriminali
ta.
V souladu s naším posláním – tedy
soustavným zlepšování ochrany osob,
majetku a zdraví – na nové okolnosti
reagujeme jak u podnikových klientů,
tak u fyzických osob.
Co může AGA dělat, aby
efektivně a smysluplně
reagovala na tuto zhoršující se
situaci?
Moderní, kvalitní a spolehlivé bez
pečnostní výrobky a služby jsou nedíl
nou součásti současného života.
Povědomí o nich by měla mít nejen odborná i laická veřejnost, ale především
investoři, developeři a zadavatelé zakázek. Samostatnou a velmi důležitou
oblastí je i státní správa a samospráva,
která může bezpečnostní situaci silně
ovlivnit prosazováním technických
norem a kvalifikačních požadavků do
zadání veřejných zakázek.
Chceme, aby kvalitní firmy, lídři trhu

Martin Šedivý má v AGA gesci za
odborné vzdělávání a je AGA odborníkem
na mechatronické inteligentní systémy
a přístupové systémy
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v oblasti bezpečnostního průmyslu byly
více vidět. To jsou firmy, které určují
trendy. Díky své síle dokáží změněnou
situaci rozpoznat již v zárodku a reagují na ni velmi rychle, často už v době,
kdy hrozba ještě není příliš rozsáhlá.
Jaké konkrétní trendy
se projevují ve Vaší
specializaci?
Trend je jednoznačný: progresivně
roste podíl přístupových systémů, mechatronických systémů a moderních
technologií obecně. Chytré přístupové
systémy přinášejí vyšší komfort pro
zákazníka, samozřejmě při striktním
dodržení bezpečnostních standardů.
Nasazení technologií v oblasti
bezpečnosti často šetří potřebu lidské
práce a zvyšuje tak efektivitu.
Příkladem navýšení komfortu z oblasti přístupových systémů je kombinace
odolných mechanických cylindrických
vložek, doplněných elektronickým systémem, který u nás známe jako systém
CLIQ. Elektronické klíče se pak chovají
jako identifikační médium a správce
systému může snadno řídit přístupová
oprávnění jejich majitelů při zachování
výhod klasické cylindrické vložky. Výhodou tohoto řešení je možnost snížení
nákladů – část objektu můžete mít
zabezpečenou klasickými mechanic
kými vložkami a elektronický systém
zavádět postupně jen tam, kde to je
z pohledu bezpečnosti nebo potřeby
monitoringu pohybu osob opravdu
zapotřebí.
Zároveň se zvyšuje i komfort pro projektanty. Nové bezdrátové přístupové
systémy jim nabízejí instalace do míst,
kam to dříve z technologických nebo
jiných důvodů nešlo. Přístupová technologie Aperio, kterou můžeme instalovat, aniž by bylo nutno sekat do stěn
okolo dveří, je možné použít například
do designových skleněných výplní
nebo naopak do dveří v památkově
chráněných objektech, do nichž není
možné zasahovat.
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Elektronické systémy je možné využít
i při správě klasických mechanických
klíčů. Moderní klíčové kabinety Traka
přesně zaznamenávají pohyby jednotlivých klíčů a dovolují například přístup
ke svazkům pouze na základě identifikace jedinečným PIN kódem. Výrazně
tak zlepšují přehled o pohybu jednotlivých klíčů a omezují možnost jejich
zneužití.

zúčastněným vzájemnou součinnost
a diskusi o bezpečnostních trendech
s odborníky, jako jsou například
integrátoři, zámečníci, bezpečnostní
manažeři a architekti. Díky této
možnosti tomuto nástroji je možné
přímé ovlivňování vývoje jednotlivých
produktů a my se tak dokážeme
umisťovat
mezi
nejinovativnějšími
společnostmi na světě.

Odráží vývoj skutečné potřeby
trhu?
Samozřejmě. Každý uživatel chce
mít víc funkcí v jednom produktu a více
komfortu za stejnou nebo dokonce
nižší cenu. A právě to nabízíme.
Neznamená to ale, že jen reagujeme na poptávku. ASSA ABLOY
zvýšila své investice do výzkumu
a vývoje od roku 2005 o 230 procent. Velmi účinným nástrojem pro
diskusi s našimi zákazníky na celém
světě je Future Lab, tedy naše Inovační
laboratoř, která umožňuje všem

Myslíte si, se kromě trhu
B2B se dostávají stejné
moderní technologie i na trh
spotřebitelský?
Situace na spotřebitelském trhu
je trochu obtížnější. Důvodů je více.
Asi nejdůležitější je to, že si řada
koncových zákazníků neuvědomuje
přesně, jaká je hodnota bezpečí a jejich komfortu. Pořídit si kvalitní technologie pro zabezpečení přístupu
do domova je přitom efektivní, jednorázová investice, na které nemá
smysl šetřit. Životnost kvalitního systému
je například v porovnání se spotřební
elektronikou velmi dlouhá, takže když
si cenu rozpočítáte na celkovou dobu,
po kterou budete výhody kvalitního systému využívat, dostáváte se na velmi
nízkou částku.
Bohužel si řada lidí riziko uvědomí
až ve chvíli, kdy dojde k vykradení bytu
nebo domu v sousedství nebo dokonce
až poté, co se zloděj vloupá do jejich
vlastního domova domů. Nejde přitom
jen o materiální škody, ale o ztrátu
poci
tu bezpečí a soukromí, které
žádná pojišťovna nenahradí.
Dalším
důvodem,
proč
se
spotřebitelský segment rozvíjí trochu
pomaleji, je i to, že řada lidí nemá
potřebu řešit přístup více lidí. Zatímco v komerčních budovách se zcela
běžně střídá řada lidí s různými rolemi
a řízeným přístupem, je v rezidenčním
segmentu běžné předávat klíč fyzicky
a dál se spoléhat na to, že jej nikdo
nezneužije. S tím, jak roste počet lidí,
kteří si například nechávají doma uk-
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lízet, nebo svůj byt krátkodobě pronajímají, také roste počet instalací moder
ních technologií v tomto segmentu.
Ideálním příkladem takové technologie
je pak inteligentní motorický zámek
FAB ENTR.
Většina nových bezpečnostních
technologií je závislá na
elektřině, bere vývoj také
ohled na životní prostředí
a udržitelný rozvoj?
Samozřejmě. Moderní technologie
podporují udržitelný rozvoj například
i tím, že snižují materiálovou náročnost
výroby nebo snižují spotřebu elektrické energie. Například při nasazení
bezdrátového systému Aperio klesnou náklady na spotřebu energie až
o 76 %.
Ale nejde jen o spotřebu energie. Trvale udržitelný rozvoj dnes
znamená komplexní pohled na celou budovu. Význam a podíl budov
šetrných k životnímu prostředí na trhu
rychle roste. Podle odhadů bude do

roku 2018 více než 60 % stavebních
projektů právě v této kategorii.
Všichni v této oblasti známe energe
tické štítky budov, ale ty jsou jen jedním
dílkem složitého systému. Máte pravdu,
že bezpečnostní systémy ke své funkci
potřebují elektrické napájení a neustále
spotřebovávají energii. Jsou ale velmi
úsporné. Například u zmíněného systému CLIQ napájení klíče zajišťuje standardní knoflíková baterie, která vydrží
několik let.
Musí bezpečnostní technologie
splňovat požadavky na
udělení nějakých certifikací?
Naprosto jednoznačně ano. Jak
jinak prokázat, že výrobek splňuje
všechny náročné požadavky a že
opravdu bude sloužit tak, jak zákazník
očekává? V oblasti bezpečnosti je proto role nezávislých certifikátů naprosto
klíčová. Naprostý základ jsou certifikáty z oblasti bezpečnosti, ale rozhodně
nejde jen o ně.
Další velká oblast certifikace

souvisí s předchozí otázkou, tedy
s trvalou udržitelností. Pro návrh budov, odpovídající filozofii udržitelného
rozvoje, jsou v ČR nepoužívanější
certifikace BREEAM a LEED. Zaručují
přívětivost budovy nejen k životnímu
prostředí obecně, ale také k lidem,
kteří v budově pracují a žijí. Pro jejich
získání jsou zapotřebí, aby byly certifikované i jednotlivé výrobky, které
v budově projektant využije. Zásadní
roli má Environmentální prohlášení
o produktu (EPD), hodnotící nejen
produkt samotný, ale i jeho výrobní cyklus.
ASSA ABLOY, největší světový dodavatel dodavatelem inteligentních řešení
zámků a zabezpečení, společnost se
pro programu EPD zapojila již v roce
2008 a v současnosti nabízí více
než 250 certifikovaných produktů.
Certifikace EPD slouží k orientaci ve
skutečných dopadech daného výrobku
na životní prostředí. Informace v něm
obsažené musí navíc být ověřené třetí
stranou.

Aktuality
NOTIFIKACE FIREM AGA
Na odbory investic, veřejných zakázek a bezpečnostní odbory krajů
ČR, statutárních měst a státních úřadů
byl naší asociací odeslán dopis se
seznamem notifikovaných firem AGA
s doporučením, že se jedná o firmy,
které úspěšně absolvovaly notifikační
proces a prokazatelně splňují kvalitní
profesionální dodávku bezpečnostních
technologií v oblasti poplachových a kamerových systémů.
ZE ZASEDÁNÍ PREZIDIA
Na červnovém zasedání prezidia AGA
bylo hlavním bodem jednání plnění vybraných úkolů z Plánu činnosti AGA
na roky 2016–2017. Prezidium se
seznámilo se stavem aktivní spolupráce

s Hospodářskou komorou ČR, dalším
postupem ve věci zpracování metodiky
k veřejným zakázkám a plněním aktivit PR
plánu na volební období 2016-2019.
ZÁKON O BEZPEČNOSTNÍ
ČINNOSTI
Z programu červnové schůze Poslanecké sněmovny ČR byl stažen
vládní návrh zákona o bezpečnostní
činnosti (sněmovní tisk 495) – druhé
čtení. Zákonem měla být vyňata soukromá bezpečnostní činnost (včetně
technických bezpečnostních služeb)
z působnosti živnostenského zákona
a její podřízení zvláštní samostatné právní
úpravě. Návrh zákona definoval vstupní
podmínky pro výkon bezpečnostní
činnosti včetně kvalifikačních předpo

kladů provozovatele a vydání licence
Ministerstvem vnitra ČR.
Na přípravě zákona se od samého začátku podílela živnostenská
společenstva včetně Asociace Grémium Alarm. Připravený návrh zákona
byl kompromisem, kdy z původně
navržené, jednoznačně represivní normy
vznikl materiál, který podporuje dodavatele kvalitní technicky a služeb. Mohl
odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými
oprávněními a oddělit profesionální
a eticky „naladěné“ firmy od těch
druhých. Neřešil však některé náměty
z podnikatelského prostředí.
Toto stažení z červnové schůze PSP
znamená, že zákon v tomto funkčním období pravděpodobně nebude schválen.
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Oslavy 25. výročí
Veletrh FOR ARCH se nově věnuje
i zabezpečení. Pod odbornou záštitou založení AGA
se blíží
Asociace Grémium Alarm
Vznik oboru komerčních bezpečnostních

A

Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm, z. s., udělila
v rámci partnerství záštitu novému
oboru zabezpečení na veletrhu FOR
ARCH. Na 28. ročníku největšího
mezinárodního stavebního veletrhu
v České republice, který se koná
19.–23. září 2017 v areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech, bude
možné zcela poprvé nalézt nabídku
zabezpečovací techniky či systémů
ochrany budov i osob. Veletrh FOR
ARCH rozšířením o bezpečnostní obor
reaguje na současnou situaci, která ve
větší míře vyžaduje kvalitní a komplexní
zabezpečení budov.
„Jedním z cílů Asociace Grémium
Alarm jako reprezentativního profesního sdružení firem podnikajících
v oblasti technických služeb sloužících
k ochraně osob, majetku a informací je
zviditelňovat kvalitní podniky v oblasti
bezpečnostního průmyslu. Proto mě
velmi těší, že se v rámci partnerství s veletrhem FOR ARCH naší asociaci podařilo
zaštítit nový obor zabezpečení, který
návštěvníkům představí současnou nabídku zabezpečovací techniky i nejrůznější
novinky v této oblasti,“ říká Václav
Nepraš, prezident Asociace technic
kých a bezpečnostních služeb Grémium
Alarm.
Již 28. ročník největšího mezi
národního stavebního veletrhu v ČR tak

V

představí širokou škálu ochranných prvků
budov i nabídku další zabezpečovací
techniky. „V současnosti již rozhodně neplatí, že je zabezpečení otázkou pouze
honosných domů. Naopak, lidé dnes
mají mnoho možností, jak se před zloději
chránit. Nalézt tu nejvhodnější kombinaci
však může být bez pomoci odborníků
složité,“ dodává Nepraš.
Veletrh FOR ARCH tak návštěvníkům
mimo jiné nabídne možnost zorientovat se v široké nabídce bezpečnostních
prvků a poradit se s odborníky
o nejvhodnějším bezpečnostním řešení.
Mezi dnešní možnosti již nepatří pouze
klasické prvky, jakými jsou například
bezpečnostní dveře či venkovní rolety, ale i poplachové systémy, jež jsou
jedním z prvků inteligentních budov.
Vlastníci těchto systémů je mohou ovládat díky aplikacím přes chytré telefony
a další elektronická zařízení a mít tak
přehled o stavu zajištění svého domu.
Nejčastější a nejefektivnější ochranou před vloupáním pak bývá kombinace magnetického a pohybového
čidla. Aby byl systém úplný a fungoval
opravdu efektivně, je dobré si zaplatit
bezpečnostní agenturu, která v případě
spuštění alarmu přijede na místo.
Více informací, rad a inspirace budou
moci návštěvníci získat na veletrhu v Hale
4 či přímo u stánku Asociace Grémium
Alarm.

služeb začátkem devadesátých let vyvolal
potřebu vytvořit organizaci, která bude
obor technických bezpečnostních služeb
posouvat jak na profesní úrovni, tak i na
žebříčku společenské prestiže. S touto vizí
vznikla před 25 lety Asociace technických
bezpečnostních služeb Grémium Alarm.
AGA od svého založení obhajovala
zájmy svých členů při jednáních se státní
správou, samosprávou, zkušebnami
i investory a poměrně rychle se stala
známou a hlavně respektovanou organizací.
Naše výročí oslavíme se všemi našimi
členy, partnery a spolupracovníky dne
20. 9. 2017.
Partnery oslav našeho výročí jsou:

ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM z.s.
profesionální sdružení firem a subjektů z oboru technických bezpečnostních služeb
Autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR. Člen evropského sdružení Euralarm a evropského bezpečnostního klubu ESBOC.
Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby AGA.
Asociace Grémium Alarm, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 266 721 540; G(+420) 602 403 939; e-mail: info@gremiumalarm.cz; www.gremiumalarm.cz
SIEMENS s. r. o. Hlavní partner činnosti v EURALARM.
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bezpečnost dat

Češi chodí na internet nejčastěji
přes nechráněný mobil
Podle průzkumu provedeného v červnu společnostmi ESET a Seznam.cz používá na
mobilním zařízení antivirovou ochranu jen polovina uživatelů. Naopak stolní počítače
a notebooky chrání 90 % Čechů.

N

Nejčastějším zařízením, na kterém se
Češi připojují na internet, už není stolní
počítač nebo notebook, ale chytrý
mobilní telefon. Na přelomu května
a června letošního roku deklarovalo
využití mobilního připojení k internetu
prostřednictvím smartphonu 79 procent
respondentů. Přes notebook k internetu
přistupovalo 71 procent Čechů a na
stolním počítači 59 procent.
Nejméně využívaným zařízením pro
surfování na internetu je tablet, v průzkumu
jej uvedlo pouze 39 procent respondentů.
„Je to vůbec poprvé, co nám v průzkumu
vyšlo, že se nejvíce lidí připojuje k internetu přes mobil,“ upozorňuje Miroslav
Dvořák, technický ředitel společnosti ESET.
„Z hlediska ochrany přitom stále platí, že
zatímco desktopová zařízení jsou většinou

chráněna antivirem, mobilní zařízení chrání
jen zhruba polovina uživatelů,“ dodává
Dvořák.
Malý podíl chráněných mobilních
zařízení ostře kontrastuje se stoupajícími statistikami kybernetických hrozeb
zacílených na tablety a chytré mobilní
telefony. ESET opakovaně varoval před
výrazným nárůstem případů vyděračských
ransomware zaměřených na operační
systém Android. Přesto tyto přístroje před
nebezpečným malware chrání jen 53
procent Čechů. U tabletů je to jen o něco
více (60 procent), zatímco notebooky jsou
chráněny v 92 procentech a PC dokonce
v 93 procentech případů.
Češi na mobilních telefonech přistupují
k internetu nejčastěji přes vlastní wi-fi síť
(93 procent respondentů). „Připojování na

veřejné wi-fi přes mobil je podobně populární jako připojování přes data,“ konstatuje Miroslav Dvořák. Vlastní datové tarify
využívá 67 procent dotázaných, veřejné
wi-fi sítě 57 procent. „Zajímavé je, že ti,
kdo nemají své mobily chráněné antivirem,
se připojují na veřejné wi-fi stejně často
jako ti, kdo antiviry mají,“ říká technický
ředitel společnosti ESET. Více tak riskují,
dodává Miroslav Dvořák.
Tři čtvrtiny uživatelů používají některý
ze způsobů uzamčení displeje mobilního
telefonu. Nejčastěji jde o PIN (32 procent
respondentů) nebo gesto (22 procent).
Otisk prstu využívá k autentizaci pětina
Čechů, snímek sítnice a jiný druh identifikace pouhá dvě procenta. Plná čtvrtina
respondentů přiznala, že svůj telefon nijak
nezabezpečuje.
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21. 9. 2017
Nová radnice, zastupitelský sál
Mariánské nám. 2/2, Praha 1

SECURITY LEADERSHIP 2018
Konference bezpečnostního managementu, kterou již po třinácté organizuje česká pobočka bezpečnostních
profesionálů ASIS International, je příspěvkem k dialogu jednotlivých sektorů – státu, zákonodárců,
soukromoprávních a vzdělávacích institucí, komerčních bezpečnostních firem, vědy a průmyslu s cílem zvýšit
bezpečnost a připravenost na hrozby ohrožující nejen občany České republiky, ale i hodnoty západní civilizace.

SMART CITIES A TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ
Pojem chytré město začíná rezonovat i v České republice. Cílem tohoto konceptu je podpora udržitelného rozvoje
ve městech i obcích s využitím moderních technologií pro zlepšení kvality života a zefektivnění veřejné správy.
S tímto souvisí i nejnovější technologie, které budou v tomto panelu představeny.
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LEGISLATIVA V KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI
Diskuze za účasti politických představitelů nad problematikou legislativy v oblasti soukromé
bezpečnosti a její dopad a výhledy do budoucna s ohledem na růst lokálních i globálních
bezpečnostních hrozeb.

KYBERTERORISMUS
Útoky hackerů, výkupné a další podoby kyberterorismu. Co nastane v okamžiku, kdy dojde
ke kybernetickému útoku na klíčovou průmyslovou infrastrukturu: elektrárnu, systémy řízení dopravní
infrastruktury, chemickou či jinou průmyslovou fabriku nebo čističku odpadních vod? Je to vůbec
proveditelné? Kdo může mít motivaci takovýto útok zrealizovat? Co všechno může takový útok napáchat?

OCHRANA DAT, GDPR
Nová revoluční EU legislativa GDPR (General Data Protection Regulation), tedy obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, vstoupí v platnost 25.5.2018. Nepřinese jen výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů,
ale již dnes dělá obrovské starosti mnoha společnostem. O tom, jaké bude mít dopady do bezpečnostních
technologií a služeb budou diskutovat zástupci poskytovatelů bezpečnostních služeb, expertů na IT
a právních kanceláří.

ASIS CZ – VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNOSTI V BEZPEČNOSTI
Vzdělávání a rozvoj bezpečnostních profesionálů v ČR je jedno z hlavních témat současné doby. Blok představí
možnosti vzdělávání a mezinárodní certifikát CPP – nejvyšší stupeň certifikace pro komerční bezpečnostní
manažery.

FACILITY MNAGEMENT, SECURITY, TRENDY A VIZE
Propojením IFM a Security vzniká nejen synergie, ale také posílení kompetencí zaměstnanců. Přijetí těchto
kroků ovlivňuje strukturu služeb i cenu. Je tento trend dlouhodobý? Dá se nastavit i v různých segmentech trhu?

rozhovor

Nové bezpečnostní hrozby a nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců jsou výzvou pro SBS i státní sektor
O konferenci bezpečnostního managementu s její ředitelkou Veronikou Weinfurtovou.

L

Letošní KBM se koná 21. září 2017 v zastupitelském sále Nové radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. Nabitý program
začíná v 9.00 a končí v 17.30 hodin.
Co je vlastně KBM?
Jedná se o konferenci bezpečnostního
managementu s již třináctiletou tradicí.
Je to tedy jedna z nejstarších tradičních
konferencí. KBM je příležitostí setkat se
jednou ročně s ostatními profesionály
z oblasti security a facility nad prioritními
aktuálními otázkami. Naše očekávání
je mít co nejefektivnější setkání, čili
vykopnout témata a postupem roku
v rámci kulatých stolů a workshopů se
k nim vrátit a přijmout závěry.
Česká pobočka mezinárodního
sdružení bezpečnostních profesionálů
ASIS CZ připravuje konferenci tak, aby
nabídla aktuální přehled nejdůležitějších
témat. ASIS CZ klade mimořádný důraz
na odbornou stránku, kvalitu prezentací
a co nejobjektivnější výběr témat tak, aby
skutečně popisovaly situaci a potřeby.
Jaké zaměření bude mít letošní
ročník konference?
Letošním
podtitulem
konference
bude Security Leadership 2018.
Přinese diskuzi jednotlivých sektorů
– státu, zákonodárců, soukromoprávních a vzdělávacích institucí,
komerčních bezpečnostních firem, vědy
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a průmyslu s cílem
zhodnotit bezpečnost
a připravenost na hrozby ohrožující nejen
občany České republiky, ale i hodnoty
západní
civilizace.
Zároveň ale diskutovat nad personální
krizí či dopady legislativních změn.
Je nám ctí, že záštitu hlavního
města Prahy převzal radní pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality –
Bc. Libor Hadrava, který se ujme zahájení konference.
Jaká témata můžeme letos tedy
očekávat?
V letošním roce bude konference
rozdělena do sedmi sekcí. V prvním
bloku se budeme věnovat již zmíněné
Security Leadership 2018, dále pak
synergii oblasti facility a security.
Nebudou chybět nejnovější technologie, které představí partneři konference – společnosti Siemens, Dahua
a Dorma kaba. Nabídneme možnosti
vzdělávání a certifikace bezpečnostních
profesionálů, zaměříme se na problematiku kyberterorismu, ochrany dat, GDPR
a v neposlední řadě poukážeme na legi
slativu v oblasti soukromé bezpečnosti,
její dopad a výhledy do budoucna
s ohledem na růst lokálních i globálních
bezpečnostních hrozeb.

Jací odborníci se na této
mezinárodní konferenci
představí?
Je nám obrovským potěšením, že je
o konferenci veliký zájem a můžeme
vybírat z nejlepších odborníků v oboru bezpečnosti a komplexního faci
lity managementu. V tuto chvíli mohu
potvrdit např. izraelského hosta Dakara Eilata, výzkumného pracovníka
I.D.F. National Defense College
a Mezinárodního Institutu pro boj
proti terorismu (ICT) na IDC Herzlya.
Dále pak například RNDr. Jiří Hynek
– prezident Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu, JUDr.
Ladislav Smejkal – partner Dentons
nebo Jaromír Průša – předseda české
pobočky ASIS International.
Pro koho je konference určena?
Ráda bych se zmínila, že konference
se může účastnit kdokoliv, koho zajímá
bezpečnostní problematika a to i z oblasti široké veřejnosti, studenti, apod. Registrovat se můžete online na našem webu
www.konferencekbm.cz nebo přes email
info@asiscz.org .
Účastnické poplatky (bez DPH) jsou
následující: studenti 990 Kč, státní správa
2690 Kč a komerční sektor 3690 Kč.
Členové ASIS International mají slevu
30 % a účastníci předchozích ročníků získají slevu ve výši 15 %.

rozhovor

autor filip klasna

Vzhledem k nedostatku lidí
dojde brzy k doplnění ostrahy
inteligentními humanoidy
O robotech, novinkách cyber security, dronech a bohatých možnostech dálkového
dohledu s obchodní ředitelkou Kateřinou Sochorovou ze společnosti M2C.

V

Vaše společnost střeží mnoho
obchodních center. Budeme
v budoucnu potkávat v těchto
centrech místo strážců roboty?
V Dubaji již policie jednoho má. Má
kameru s inteligentním softwarem na rozpoznávání obličejů, intercom a další
inteligentní funkce. Myslím, že vzhledem
k nedostatku lidí dojde brzy k doplnění
ostrahy inteligentními humanoidy. Budou

se pohybovat po parkovištích, budeme
si u nich moci zaplatit parkovné, budou stát u vstupů, zdravit nás a při té
příležitosti skenovat a rozpoznávat naše
obličeje, budeme se jich moci zeptat
na cestu ke konkrétní nájemní jednotce
a podobně.
Moderní jsou teď drony.
Používáte je v bezpečnosti?

My je konkrétně uplatňujeme pro
monitorování velkých areálů, kdy dron
za 1 minutu zvládne obchůzku, která
by strážci trvala 20 minut. V zahraničí
je používají třeba policejní týmy, které
používají drony na 3D mapování
terénu během přírodních katastrof
nebo krizových situací. Je to rychlejší,
jednodušší a levnější varianta nasazení.
U nás v České republice se začal dron

39

rozhovor

používat při velkých cvičeních policej
ních jednotek. Záběry z dronů slouží
k následné analýze celé akce. Drony
s plynovými senzory používají hasičské
jednotky při zjišťování rozsahu a směru
úniku nebezpečných zplodin.
Můžete drony využívat kdekoli?
Co na to říká legislativa?
To určitě nemůžeme. V momentě, kdy
dron nahrává na kameru osoby, dochází
k narušování ochrany osobních údajů.
Na velkých akcích jako například na koncertech, na festivalech, na sportovních
utkáních, ale i nad kruhovým objezdem,
nad vašim domem je vždy potřeba,
aby měl provozovatel dronu souhlas
přítomných lidí k pořízení kamerových
záběrů. Zákaz také platí na natáčení
soukromých pozemků.
A co v oblasti virtuální
bezpečnosti?
Každoročně přibývají nové hrozby
na internetu. V loňském roce téměř jeden
z pěti malých a středních podniků v ČR
přišel o svá data, letos se předpokládá
mnohem větší počet. Hackeři se
jednoduše nabourají do veřejných
bezpečnostních kamer nebo do cloudových uložišť firem a stahují si potřebná
data.
Jak vnímáte cybersecurity?
Těch z nás, co se ještě nikdy nesetkali
s ransomwary, malwary, phisingovými útoky apod., je mizivé procento. Největším
problémem u firem je, že se posledních
dvacet let zaměřovaly především na
změny na trhu a unikalo jim, že by se měly
věnovat i změnám svého cybersecurity
systému. Tudíž používají zastaralé principy
a ty na novodobé útoky nestačí a dnes
těžce dohánějí aktuální trendy.
Co nás čeká v budoucnosti v této
oblasti?
Přibývají nové hrozby, které představují
stále dokonalejší podoby viru, například
dobrá gramatika v emailech a lepší
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zacílení a hned uživatelé podobný virus
otevřou, častěji. Ve firmách hackeři útočí
na hesla a přístupové kódy zaměstnanců,
snadno pak zablokují na dálku počítač
a požadují po vás výkupné. Doma se
vám pak díky chytrým domácnostem
mohou nabourat přímo do vašeho sou
kromí. Otevírá to rázem nový prostor pro
pojišťovny. Produkt pojištění cyber rizik je
novým trendem a myslím, že bude o něj
velký zájem. Zatím se však pracuje na
legislativě cybersecurity pro EU, která by
toto téma ohraničovala.
Je tedy pojištění ve vašem oboru
velkým tématem?
Určitě, hlavně v rámci správy budov
a facility managementu. Navíc jsou
na pořadu dne smart technologie,
které povedou k lepší komunikaci a integraci služeb a také samozřejmě ke
kvalitnějším podkladům pro pojistné
události. Nejčastěji se jedná o evidenci technologií ve spojení se sledováním
jejich stavu. Například evidence oprav
výtahů nebo čištění klimatizací. Na
základě informací z těchto činností
následuje pak zajišťování efektivních
rekonstrukcí či jejich nahrazování
tak, aby byl zachován komfort pro
uživatele budovy a ideálně vše běželo
i v souladu s ekologickými principy.
Přičemž analytické středisko následně
vyhodnocuje
hodnoty
například
z dálkových odečtů.
Delegování těchto administrativně

náročných úkonů poskytne firmám mnohem více času na jejich hlavní business,
což je cílem outsourcingu.
V této oblasti vidíte aktuálně
jaké novinky?
Z nejnovějších technologií můžeme
vidět na českém trhu dálkové odečty
a celkově energetický management,
absorpční chlazení nebo vytápění
čerpadly. Především na nových objektech se provádějí vrty k zakomponování
čerpadel, které na principu voda-vzduch
nebo země-voda slouží k vytápění objektu. Ten je díky tomu z velké části samostatný ve výrobě elektrické energie pro
svou spotřebu a daleko méně odebírá
od tepláren. Díky těmto technologiím
je daleko nižší odběr elektrické energie. Odhad je, že objekt je tak schopný
pokrýt až 75 % své spotřeby vlastními
zdroji.
Jakým směrem se ubírá služba
facility managementu? Jaká je
její budoucnost?
Karty zamíchá Internet of Things, který
propojuje data, objekty, procesy a lidi
skrze napojování chytrých zařízení v jedné síti. Díky tomu budou brzy vedle chyt
rých domácností také chytré kanceláře.
Pracovní prostředí se bude měnit podle
potřeb zaměstnanců, aby bylo příjemné
a motivující. Zařízení se budou samy
monitorovat a budou hlásit, kdy potřebují
servis nebo údržbu. A díky napojení
na internet budou samostatně odesílat
žádosti o opravy, o doplnění a o údržbu.
Předejde se tak prodlevám v případě
pozdního zjištění nefunkčnosti. Těšit se
můžeme také na Li-Fi, vysokorychlostní
bezdrátové sítě skrze LED světla a na drony, které budou provádět menší opravy
na fasádách budov. Plno práce za lidi
udělají technologie a o to více budeme
muset myslet na cyber security.
Které z výše zmíněných
technologií se zavádějí již nyní
v českém prostředí?

rozhovor

U nás jsme ve stádiu implementace dálkového dohledu. Dálkový
dohled napojený na inteligentní
čidla je užitečný především u monitorování úniků energie a celkově snižuje
veškerou spotřebu. Můžeme s jeho
pomocí například zjistit, že některé
chlazení má daleko větší spotřebu
energie než jiné. Chlazení vyměníme
a okamžitě vidíme výsledek ve snížení
spotřeby. Pomocí dálkového dohledu
se dají monitorovat i případné úniky
vody či plynu. Každá budova by měla
mít dálkově řešený alespoň základ.
To, do jaké míry se zavede dálkový
dohled, záleží z velké části na tom, jak
je v budově navržené měření a regulace. Veškeré již nastavené monitorování je možné dálkově dohlížet nebo
ho na něj přebudovat. Monitorování
pak můžeme sledovat přímo na telefonu nebo na jiném chytrém zařízení
pomocí chytrých aplikací.
Jakou inteligentní věc jste si
naposledy pořídila do své
domácnosti?

Pořídili jsme si inteligentní televizi. Můj
syn je naprosto nadšený z toho, že může
na televizi mluvit a ona dělá, co chce.
Já osobně, jsem si oblíbila chytré aplikace, které mi pomáhají v soukromém
životě téměř se vším. Nakupuji s nimi,
zajišťuji přes ně dovolenou, letenky,
hledám recenze na výrobky, sleduji
přes ně média, objednávám taxi, poslouchám hudbu, hledám v nich recepty na vaření a dobré restaurace.
Bez aplikací si už svůj život neumím
představit. Jediné, co odmítám změnit,
je papírová kniha. Ta mi zatím zůstává
ve své staré podobě a vyhovuje mi to
tak. Čtení z papíru je uklidňující a takové více hmatatelné.

vzdělávat je, dávat jim možnosti zvýšit
si kvalifikaci a budujeme pro ně nová
pracoviště, jako například M2C Space
– dohledové centrum. Tam se s technologiemi setkají všichni naši dispečeři,
projektoví manažeři a samozřejmě pracovníci managementu. Lidí je nyní na trhu
málo a lépe už pravděpodobně nebude.
Stojíme si za tím, že když poskytneme
pracovníkům technologickou podporu,
potřebné vzdělání a vysvětlíme jim,
že oni jsou ti, co technologii mají řídit,
přestanou mít pocit, že je technologie
nahrazuje. Tímto způsobem se stávají
lidé kvalifikovanějšími a jsou připraveni
vzít na sebe daleko větší výzvy, úkoly
a zodpovědnost.

Máte nějaké technologické
přání ve vašem oboru?
Mám jedno „skromné“. Přeji si, aby
technologie sloužili nám, a ne my jim.
Stále věřím, že žádná technologie se
bez lidského vývoje a následné obsluhy prostě neobejde. Nejdůležitější
jsou ve finále stejně lidé. V M2C se
proto snažíme na ně vždy pamatovat,

A co Vaše osobní přání?
To si s dovolením nechám pro sebe.
Jen snad nám všem přeji, abychom se
cítili bezpečně bez ohledu na to, co se
v Evropě nyní děje. Více se vrátili ke svým
rodinám a blízkým a trávili s nimi čas.
Šetřili síly a uměli si i odpočinout a tam,
kde to jde, za nás nechali pracovat
právě ty technologie.
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Zkušebma EMC.

Unikátní zkušebnictví
ve Vojenském technického ústavu
Historie zkušebnictví u Vojenského technického ústavu, s. p., respektive v jeho
vyškovském odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska (VTÚPV),
se začala psát od sedmdesátých let minulého století.

T

Tehdejší vojenský útvar VÚ 010 působil
jako státní zkušebna v oblasti zkoušek munice, vojenských vozidel, elektrocentrál,
motorů, potápěčské techniky. O deset let
později se začala rozvíjet oblast zkoušek
elektromagnetické kompatibility. V té
době se zkoušky prováděly výhradně pro
potřeby čs. armády.
Následně byl VÚ 010 transformován
na příspěvkovou organizaci VTÚPV
Vyškov a tomuto novému subjektu bylo
povoleno nabízet svoje služby a tedy

i zkoušky civilním zákazníkům nespadajícím do působnosti armády.
Civilní zákazníci začali vyžadovat
výstupy ze zkoušek na nové kvalitativní
úrovni. Také vnější vlivy (přístupová jednání o vstupu do EU a NATO) urychlily
proces získání akreditace zkušební
laboratoře. První akreditace byla
zkušební laboratoři udělena v roce 1995
a statut státní zkušebny o rok později.
Zkušební laboratoř tak předběhla proces
certifikace celého podniku dle ISO 9001

a to bylo také zohledněno při této certifikaci v následujícím období. Zkušební
laboratoř nikdy neměla problém s prokazováním kvality svých procesů v rámci
ISO 9001. První akreditace ve zmíněném
roce 1995 byla udělena pro zkoušky elektrocentrál, EMC, vozidel, potápěčské
techniky a neelektrických veličin. V roce
1994 byla vlastními silami vybudována
semianechoická komora pro zkoušky
EMC. Nová semianechoická komora,
která umožňuje provádět také zkoušky
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EMC osobních a obrněných vozidel,
byla uvedena do provozu v roce 2009.
Zkušební laboratoř č. 1103 akreditovaná dle normy ČSN EN ISO/IEC
17025 zahrnovala tyto zkušebny:
■ e lektrické bezpečnosti
■ EMC
■ vozidel
■p
 otápěčské techniky
■
speciálních
měření
(seizmická
způsobilost, hluk, mechanická odolnost, teploty)
V této době byla také pořízena
první vibrační stolice, což napomohlo
k rozšíření nabídky zkušebny neelektrických veličin a k získání nových zákazníků.
Zkušebna neelektrických veličin je
v současné době jedna z nejvíce se rozvíjejících zkušeben ve VTÚPV.
V roce 2008 byla do struktury
laboratoře začleněna také zkušebna tribodiagnostiky.
Jednotlivé zkušebny získaly také další
akreditace od jiných subjektů. Zkušebna
EMC byla v roce 1996 akreditována
britskou společností Acemark Europe Ltd.
k provádění zkoušek v oblasti EMC. Pro
zkušebny elektrické bezpečnosti, EMC
a neelektrických veličin bylo v roce 2003
vydáno oprávnění Úřadu civilního letectví k provádění zkoušek letecké pozemní
techniky pro účely schvalování techniky
k provozu.
Pravidelně, každý rok provádí Český
institut pro autorizaci u všech AZL dozorovou návštěvu a jednou za 5 let celkovou
reakreditaci. Tyto kontroly nikdy neměly za
následek omezení výkonu činnosti nebo
úplný zákaz výkonu činnosti kterékoliv
akreditované zkušební laboratoře.
Nedílnou součástí výkonu zkušebnictví
je výkon státní zkušebny/autorizované
osoby. První autorizace pro výkon státního zkušebnictví byla udělena v roce
1996 pro oblast elektrické bezpečnosti,
EMC a potápěčských obleků (Státní
zkušebna č. 240). Po roce 1997, kdy
byl spuštěn režim PECA, byl podnik
roku 1999 akreditován jako Certifikační
orgán pro výrobky č. 3064 pro oblasti
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elektrické bezpečnosti, EMC a osobních ochranných prostředků. Na základě
této akreditace udělil v roce 2001 Úřad
pro metrologii a státní zkušebnictví podniku autorizaci a podnik působil jako
autorizovaná osoba, v Evropě jako notifikovaná osoba. V rámci změny legislativy v roce 2016 byl podnik znovu
akreditován a nyní působí jako oznámený
subjekt (notifikovaná osoba) č. 2452 pro
oblast posuzování výrobků z hlediska
EMC a pro vybrané osobní ochranné
prostředky (OOP) a lodní výstroj, přičemž
jeho nálezy jsou platné pro celou EU. Notifikace je významná především v oblasti
OOP, kdy každý výrobce uvádějící na trh
nový výrobek je z titulu evropské legislativy
povinen využít pro účely posouzení shody
autorizovanou/notifikovanou osobu.
Služby
■
provádění akreditovaných zkoušek
elektrické bezpečnosti, EMC, civilních
a vojenských automobilů, osobních
ochranných prostředků (plovací vesty,
mokré a suché obleky pro potápěče,
dýchací přístroje pro potápěče,
prostředky proti pádu), lodní výstroje,
neelektrických veličin a tribodiagnostiky u AZL č. 1103 (Vyškov);
■
provádění neakreditovaných zkoušek
podle konkrétních požadavků zákazníka, pokud to umožňují schopnosti
zkušební laboratoře;
■
výkon Certifikačního orgánu pro
výrobky č. 3064 dle ČSN EN ISO/
IEC 17065 pro oblast elektrotechnických výrobků, vybraných OOP a lodní
výstroje
■
výkon oznámeného subjektu dle
nařízení vlády č. 117/216 Sb. (EMC)
a dle nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
(lodní výstroj)
■ výkon autorizované osoby dle nařízení
vlády č. 21/2003 Sb. (osobní
ochranné prostředky - OOP)
Využití
Nabízené služby využívají zákazníci
k uvádění svých výrobků na trh. Dle

zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky a dle zákona
č. 90/2016 Sb. o posuzování shody
výrobků při jejich dodávání na trh musí
každý výrobce před uvedením svého
výrobku na trh EU provést tzv. EU posouzení shody. Toto posouzení spočívá
v sestavení technické dokumentace,
která kromě běžné výrobní dokumentace, analýzy rizik, návodu na použití
a jiných pokynů musí obsahovat způsob
ověření shody se základními požadavky
příslušného nařízení vlády (transponované směrnice EU). Existuje několik
postupů takového ověření shody, každý
z nich ovšem zahrnuje povinnost provedení zkoušek výrobku podle vhodného
technického předpisu, ideálně technické
normy harmonizované s příslušným
nařízením vlády. V případě OOP je
přímo stanovena povinnost využít pro
přezkoušení autorizovanou/notifikovanou osobu, v ostatních případech tato
povinnost stanovena není. Zákazníci však
při zkouškách preferují služby akreditovaných zkušebních laboratoří, které
zaručují kvalitu zkoušek prováděných
kvalifikovanými zkušebními techniky,
použití měřicích přístrojů s platnou kalibrací a správnou interpretaci použitých
norem.
Nabídka
Vojenský technický ústav, s. p., respektive
jeho odštěpný závod VTÚPV, nabízí
služby následujících akreditovaných
zkušeben.
Zkušebna elektrické bezpečnosti
Zkušebna patří mezi zkušebny s nejdelší
tradicí. Původně státní zkušebna pro
zkoušky elektrocentrál sídlila v Praze-Tróji
a část zkoušek prováděla na přehradě
Orlík a na Sněžce. Po přestěhování
tehdejšího VÚ 010 do Vyškova byla
vybudována nová moderní zkušebna
s kompletní vzduchotechnikou (odvod
spalin, odvětrání, palivové hospodářství),
s možností paralelního provozu
s distribuční sítí, s velínem pro ovládání
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zkoušek i s kvalitním přístrojovým vybavením a jedinečnou soustavou odporových, indukčních a kapacitních zátěží
o výkonu 500 kVA. Po roce 1989 byla
daná schopnost zkušebny využita i pro
zkoušky elektrické bezpečnosti.
Dnes zkušebna nabízí akreditované
zkoušky domácích spotřebičů, výpočetní
techniky, rozhlasových a televizních
přijímačů, zdrojů světla, automatizačních
zařízení a dalších elektrotechnických
výrobků, nadále také zkoušky elektrocentrál. Právě nabídka zkoušek elektrocentrál
představuje unikátní schopnost zkušebny
v rámci ČR. Pracovníci zkušebny zpracovali českou i vojenskou normu pro tyto
zkoušky, aktivně se zapojili do revize
a nového vydání předpisu STANAG,
který v rámci NATO upravuje požadavky
na zkoušky stejnosměrných i střídavých
vojenských
elektrocentrál,
provedli
zkoušky kompletní nové řady vojenských
elektrocentrál používaných v současné
době v AČR a provádějí konzultace civilním zákazníkům ohledně této problematiky.
Další oblastí akreditovaných zkoušek
je měření úniku tepla z objektu, měření
oteplení kritických povrchů a měření
teplotního spektra pomocí termokamery.
V oblasti elektrické bezpečnosti
je zkušebna aktivně zapojena do
příslušných technických normalizačních
komisí a aktivně se podílí na tvorbě
nových harmonizovaných technických
norem.
Zkušebna má také akreditaci Úřadu
civilního letectví a může provádět
zkoušky pozemních leteckých zařízení

pro účely schvalování k provozu tímto
úřadem.
Pracovníci zkušebny jsou v rámci svých
odborných schopností zapojeni (jako
spoluředitelé nebo vedoucí řešitelé)
do řešení odborných vědeckých úkolů
zadaných MO ČR v oblasti elektrické
bezpečnosti a EMC.
Zkušebna EMC
Zkušebna se začala intenzivně rozvíjet
v 80. letech minulého století, kdy oblast
EMC začala být velice aktuální. Nejdříve
využívala vlastní vybavení, vyrobené
zčásti v rámci tehdejšího VÚ 010. Pro
zkoušky byla využívána jednoduchá
Faradayova klec. Postupně, kdy se fenomén EMC projevil i v národních a mezi
národních technických normách a kdy
nutnost zkoušek EMC začaly pociťovat
i civilní subjekty, došlo k rychlému rozvoji
zkušebny, a to jak v oblasti technické, tak
i personální.
V současné době je zkušebna EMC
jedním z nejvytíženějších pracovišť.
Používá jednu semianechoickou komoru pro měření vyzařování, jednu
semianechoickou komoru a jedno další
pracoviště pro zkoušky odolnosti proti
elektromagnetickým efektům, jedno
venkovní pracoviště pro zkoušky odolnosti proti jadernému výbuchu a jedno
pracoviště pro zkoušky odolnosti proti
mikrovlnám vysokého výkonu. Od října
2011 se využívá také reverberační komora pro zkoušky vyzařování i odolnosti
proti elektromagnetickým efektům.
Aby bylo možné provádět i zkoušky
vojenské techniky, jsou semianechoické
komory
navrženy
pro
zkoušení
rozměrných a hmotných systémů
(obrněná vozidla, tanky, autobusy).
Zkušebna provádí též zkoušky
odolnosti proti jevům v palubní síti vozidel. Součástí zkušebny je i klimatická
laboratoř pro zkoušky klimatické odolnosti
Zkušebna je akreditována pro zkoušky
dle řady civilních českých (ČSN) evropských (EN) i mimoevropských norem

(CISPR, FCC) a dle vojenských norem
NATO (STANAG) nebo USA (MIL-STD).
Pracovníci zkušebny v rámci kurzů
bezpečnostních
důstojníků
AČR
provádějí jejich školení k problematice
TEMPEST a kompromitujícímu elektromagnetickému vyzařování, dále působí
jako konzultanti diplomových prací,
realizují školení v oblasti EMC pro studenty VÚT a UO Brno nebo organizují
mezinárodní porovnávací zkoušky jako
nezbytný požadavek kladený na akreditované zkušební laboratoře.
Pracovníci zkušebny působí jako konzultanti v oblastech:
■ zodolňování krytů a velitelských pra
covišť,
■ výstavby elektronického archivu,
■ výstavby a ověřování parametrů útlumu
režimových pracovišť.
Pracovníci zkušebny jsou zapojeni
i do řešení odborných vědeckých úkolů
zadaných MO ČR v oblasti EMC.
Zkušebna vozidel
Zkušebna provádí zkoušky následujících
technických a jízdních parametrů vozidel:
■
komplexní zkoušky brzd motorových
a přípojných vozidel podle EHK 13,
včetně ABS;
■ zjišťování polohy těžiště vozidel a sta
tické příčné a podélné stability;
■
ověřování průjezdnosti železničním
profilem a stanovení obrysu vozidla;
■ měření hmotnosti a rozměrů vozidel;
■
stanovení základní a okruhové
spotřeby paliva;
■ měření ovládacích sil a zapojitelnosti
vozidel;
■
kontrolu rychloměru a počítadla km
podle EHK 39;
■
zkoušky akcelerace, dojezdu, maxi
mální a minimální rychlosti;
■ zjišťování parametrů průchodivosti vozidel;
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■ jízdní zkoušky;
■ zkoušky navijáků;
■ zkoušky spolehlivosti a životnosti vozidel;
■ jízdní zkoušky;
Pro zkoušky kolové a pásové techniky
má zkušebna k dispozici zkušební terénní okruh s různými terénními překážkami.
Kromě toho je zkušebna oprávněna
provádět zkoušky ke schvalování technické způsobilosti vojenských a silničních
vozidel.
Zkušebna potápěčské techniky
I tato zkušebna se začala rozvíjet ještě
v 70. letech 20. století, kdy tehdejší VÚ
010 sídlil v Praze. V současné době
zkušebna provádí zkoušky pro posuzování shody následujících osobních
ochranných prostředků:
■ potápěčských dýchacích přístrojů na
tlakový vzduch s otevřeným okruhem;
■
záchranných plovacích prostředků
s vnitřním vztlakovým materiálem;
■ potápěčských kompenzátorů vztlaku;
■
mokrých a suchých potápěčských
obleků.
Kromě těchto akreditovaných zkoušek
zkušebna nabízí
■
revizi ocelových tlakových nádob
k přepravě plynů (vzduch, dusík
a oxid uhličitý) do objemu 50 litrů se
zkušebním přetlakem do 59 MPa a samostatnou kontrolu a čištění tlakových
nádob;
■
plnění tlakových nádob vzduchem
s čistotou vzduchu;
■
simulované sestupy potápěčů do
hloubky 60 m v suché i mokré části
hydraulického simulátoru HS-60
(s možností pořízení videozáznamu);
■
volné sestupy potápěčů do hloubky
7 m v potápěčské věži;
■
přezkoušení
odolnosti
přístrojů
a zařízení proti tlaku do 0,6 MPa na
vzduchu i ve vodě.
Zkušebna potápěčské techniky má
ve své výbavě mimo jiné zařízení pro
simulaci ponorů až do hloubky 60 metrů,
tzv. umělé plíce pro zkoušky dýchacích
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přístrojů pro potápěče a věž 7 m pro
výcvik potápěčů.
Toto technické vybavení je unikátní
v ČR a v tuzemsku neexistuje jiný subjekt
schopný nabízet podobné služby. Díky
tomu je Vojenský technický ústav, s. p.
jedinou autorizovanou osobou v ČR pro
ES posuzování typu dýchacích přístrojů
pro potápěče, suchých a mokrých
obleků pro potápěče a záchranných
vest.
Zkušebna vlastní Oprávnění SOTD
k provádění revizí a zkoušek určených
plynových a tlakových zařízení podle
vyhl. MO č.273/1999 Sb. dodavatelským způsobem.
Zkušebna speciálních měření
Zkušebna provádí následující akreditované zkoušky:
■ zkoušky přetáčení a vytrvalosti letec
kých vrtulí (do 50 kW);
■ k ontaktní měření teplot;
■m
 ěření fyzikálních veličin;
■
měření vnějšího a vnitřního hluku,

akustického výkonu, hladiny hluku
v místě obsluhy strojů a měření pro
potřeby popisu hluku v pracovním
a mimopracovním prostředí (libovolné zdroje hluku včetně motorových vozidel, pracovní a mimopracovní prostředí);
■
zkoušky
osobních
ochranných
prostředků proti pádům z výšky;
■
zkoušky
mechanické
odolnosti
předmětů, zařízení a přístrojů proti
působení vibrací a rázů;
■
nedestruktivní tenzometrická měření
pro pevnostní a životnostní zkoušky
konstrukcí;
■ měření fyzikálních veličin – síly, dráhy,
zrychlení, tlaku;
■ zkoušky seismické způsobilosti (před
měty, přístroje, zařízení).
Dále provádí neakreditované zkoušky
■ zkoušky rotačních zařízení – hřídele,
spojky (měření zatížení, otáček);
■
měření účinků vibrací působících na
člověka (libovolné zdroje vibrací
včetně motorových vozidel);
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■
dynamické a statické pevnostní
zkoušky součástí i konstrukcí;
■ provozní měření kouřivosti a provozní
analýza výfukových plynů (motorová
vozidla);
■ zkoušky záchytných sítí;
■
zkoušky pojezdových kol pásových
vozidel.
Nosným a velmi žádaným programem zkušebny jsou v současné době
především zkoušky mechanické odolnosti proti působení vibrací (mechanické
stárnutí) a seizmické zkoušky technologických zařízení pro jaderné elektrárny
a velké průmyslové objekty. Pro tento
účel byl v roce 2016 uveden do provozu
3D stand, který je schopen generovat
vibrace současně ve všech třech osách.
Nosnost 3D standu je až 10 tun, rozměry
zkušebního stolu jsou 2x2 metry.
Zkušebna PHM
Z hlediska akreditace se jedná
o „nejmladší“ zkušebnu, která byla
akreditována v roce 2008. Zkušebna
provádí identifikaci, analýzy, zkoušky
a ověřování paliv, olejů, maziv
a konzervačních přípravků pro zbraně
a bojovou techniku a tribotechnickou diagnostiku motorů, převodovek a hydra
ulických systémů provozované pozemní
vojenské techniky (detekce poruch
a závad v nejranějších stádiích jejich
vývoje, predikce možných havarijních
stavů techniky).
Akreditované zkoušky jsou:
■
analýza motorových olejů FTIR spektroskopií (obsah paliva, vody, glykolu,
oxidačních
produktů,
nitračních
produktů,
sulfatačních
produktů,
antioxidačních a protioděrových
přísad a sazí);
■ stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů v motorových olejích
AES/RDE spektroskopií (obsah Al, Ba,
B, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mo, Ni, P,
Si, Ag, Na, Sn, Ti, V a Zn);
■ stanovení bodu vzplanutí v otevřeném
kelímku podle Clevelanda;
■ stanovení TBN.

Dále zkušebna provádí tyto neakreditované zkoušky:
■ stanovení kinematické viskozity motorových, převodových a hydraulických
olejů;
■ s tanovení viskozitního indexu,
■ s tanovení TAN,
■ s tanovení hustoty,
■ s tanovení cetanového indexu,
■d
 estilační zkouška,
■ stanovení teploty vylučování parafinů,
bodu tekutosti a bodu krystalizace,
■ stanovení bodu vzplynutí v uzavřeném
kelímku,
■
částicová analýza motorových, pře
vodových a hydraulických olejů.
Zkušebnictví má ve Vojenském technickém ústavu dlouholetou tradici
a pracovníci zkušebny jsou v mnoha
případech zapojeni do tvorby národních
technických norem. Dále jsou členy týmů
řešících nejrůznější vědeckovýzkumné
úkoly, účastní se mezinárodních konferencí
a jiným způsobem získávají poznatky pro
profesní růst. AZL také vlastní některé tech-

nologie, které jsou v rámci ČR jedinečné
a nenahraditelné. Je to především moderní
semianechoická komora pro měření EMC
až do vzdálenosti 10 metrů, zařízení
pro zkoušky odolnosti techniky před
účinky nukleárního elektromagnetického
pulzu (je pouze pět takových pracovišť
v Evropě, z toho dvě se nevyužívají),
generátory výkonových mikrovln, gene
rátory UWB (Ultra Wide Band – jsou
využívány jako simulátory elektromagnetických neletálních zbraní), vibrační stolice pro měření celého známého spektra
vibrací a rázů současně ve všech třech
osách, zkušebna potápěčské techniky
s technologií pro simulaci ponoru až do
hloubky 60 metrů, v ČR jedinečná technologie zkušebny elektrické bezpečnosti
pro simulaci všech typů zátěže (odporová, indukční, kapacitní) do výkonu až 500
kVA, terénní zkušební okruh pro zkoušky
kolové a pásové techniky podle předpisů
STANAG nebo střelnic. V reálu to znamená jediné: Vojenský technický ústav má
unikátní know-how v oblasti zkoušení!
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Český a slovenský obranný průmysl
do roku 1918 – část 1
Historie opakovaně prokázala, že prestiž a pozice státu ve světě je dána technologickou
vyspělostí a šíří spektra zbraní a vojenského materiálu, které vyvíjí a vyrábí.

Z

Základem pro špičkovou výrobu,
přinášející odpovídající ekonomický
efekt, je výzkum a následně vývoj, reali
zovaný nejlepšími odborníky na nejvyšší
úrovni. O vlastní výzkum a vývoj se
Československo opíralo v době, kdy
patřilo mezi zbrojařské velmoci.
Výzkum a vývoj ve vojenství
Výroba zbraní, především letadel, přináší
ze strojírenských oborů nejvyšší míru
přidané hodnoty. Uvedený výsledek
je dám především náklady na výzkumnou a vývojovou práci, které jsou do
výrobku vloženy. Naopak jedná-li se
o licenční výrobu, ekonomický výsledek
je horší. Výrobce sice ušetří na vývojových nákladech, ale vlastník patentových
práv, obvykle realizátor prvovýroby,
předává většinou výrobu až poté, co
se nejedná o úplnou novinku, omezuje

mnohdy teritoriálně export a je třeba
platit mu licenční poplatky. Prestiž za
vývoj mu zůstává. Licenční výrobce je
obvykle v pozici levné pracovní síly. Jeho
předností jsou především nízké mzdové
náklady nebo různé formy finančního
zvýhodnění ze strany státu.
Omezování výzkumné a vývojové
základny v kombinaci s nízkými mzda
mi vytváří podmínky pro odchod
špičkových a talentovaných odborníků
do zahraničí a eliminuje kontinuitu z hlediska vztahu k ostatnímu světu. To vede
k všeobecnému technologickému zaostávání a klesající profesní i znalostní
úrovni obyvatelstva. Z tohoto hlediska
má zásadní význam úroveň školství,
především technického. Výsledkem může
být propad státu do třetí kategorie mezi
takzvané servisní země. Většina obyvatel takového státu, připomínajícího spíše

kolonii, má životní úroveň pod hranicí
chudoby ve srovnání s vyspělými zeměmi.
Platí to ve vztahu k civilnímu, ale ještě více
k obrannému průmyslu. Nelze popřít,
že základ bezpečnosti, svobody a nezávislosti kteréhokoli státu je z hmotného
hlediska dán rozsahem autonomie z hlediska výroby potravin, vlastnictví energetických zdrojů a vývoje a výroby zbraní
a vojenského materiálu.
Výzkum a vývoj v českých
zemích a na Slovensku do roku
1918
Z hlediska historie je třeba předeslat, že
výzkum a vývoj realizovali ve starších
dobách různí vynálezci a obvykle

Škoda Plzeň na počátku 20. století

30,5cm moždíř
Škoda vzor 11 (1911)
patřil k nejlepším
zbraním ve své
kategorii.
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Francouzský nadrážový minomet, údajně
podle návrhu inženýra Očenáška.

9cm minomet vzor 17 firmy Škoda
používala československá armáda
v celém meziválečném období.

živnostníci ve svém oboru. Opravdový
výzkum a vývoj, mnohdy ve spolupráci
s univerzitami a bankami byl realizován
až v průběhu 19. století. Řada českých
a slovenských vynálezců se může pyšnit
objevy, které mají vztah i k obrannému
průmyslu a ozbrojeným silám. Přitom nelze
opominout, že na našem území žili rovněž
příslušníci dalších národností, především
Němci a Izraelci, kteří přispěli do našeho
i světového fondu technického rozvoje.
Ze slavných osobností lze jmenovat
například Josefa Ressela, který vynalezl
dálkoměr a podílel se na vynálezu či
spíše způsobu využití lodního šroubu,
dále Josefa Božka, který zkonstruoval
jako druhý v Evropě automobil a jako
první parník ve střední Evropě, Václava
Kadeřávka, který se podílel na výzkumu
letu, nebo Prokopa Diviše, který jako
první v Evropě vynalezl hromosvod. Ze
slovenských vynálezců lze připomenout
Josefa Petzvala, vynálezce vojenského
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světlometu, a Josefa Murgaše, který
obdržel roku 1904 patent na bezdrátovou telegrafii.
Metalurgie
Výroba zbraní je neoddělitelně spjata
s výrobou a opracováním kovů. Koncem 19. století zahájily železárny ve
Vítkovicích (tehdy Die Witkowitzer Eisenwerke) výrobu pancéřů pro rakouské
námořnictvo. Od roku 1898 se staly
jejich monopolním dodavatelem. Výrobcem špičkového materiálu na dělové
hlavně byla železárna a ocelárna Poldi
Kladno (tehdy Poldihütte). Vlastní ocelárnu měla rovněž Škoda Plzeň (tehdy
Die Skodawerke), která nebyla oficiálně
ani českou firmou a nesmělo se tam
česky mluvit pod finanční pokutou. Pro
plzeňskou škodovku vyráběly materiál
Železárny a ocelárny v Hrádku u Rokycan. Mimo výše uvedených existovala
ještě řada menších podniků a výrobků

české a slovenské provenience se vzta
hem k obrannému průmyslu. Nelze
přehlédnout, že české země, včetně
Moravy a Slezska, tvořily značnou část
průmyslové základny rakousko-uherské
monarchie. To vytvářelo dobrý základ
pro úspěšné získání samostatnosti.
Dělostřelecký materiál
V rakouské armádě sloužila ve vysokých
funkcích technického charakteru řada
schopných Čechů. Například Franz von
Uchatius, původním jménem František
Uchatý provedl první bombardovací
útok v historii pomocí horkovzdušných
balónů proti Benátkám. Dále se podílel
na metalurgickém vývoji, který vedl ke
zvyšování kvality bronzových dělových
hlavní. Dalším specialistou v oboru vývoje
dělostřeleckého materiálu byl generální
inspektor rakouského dělostřelectva
Alfred Kropatschek, evidentně také
českého původu.

obranný průmysl
Model rotačního
vrhače diskových
granátů inženýra
Janečka
(Keriegsarchiv
Wien).

První krok ke změnám a nástupu českých
zemí v oboru zbrojní výroby provedla
Škoda Plzeň. Již zakladatel firmy Ing. Emil
Škoda se zabýval vynalézáním v oboru
dělostřeleckého materiálu. Postupně prosadil výrobu ocelových dělových hlavní
oproti bronzovým. V jeho podniku byl
v devadesátých létech 19. století rea
lizován vývoj moderních děl s ocelovou
hlavní a brzdovratným zařízením. Nicméně
dlouho se nemohl prosadit vůči mono
polní konkurenci rakouské zbrojovky Steyr,
podporované státem, a německé Krupp.
První škodovácké dělo, námořní rychlopalný kanón ráže 66 mm, a především jeho
koncepčně zcela nový závěr zkonstruoval
generál Vilém Pucherna. V následujícím období byli hlavními konstruktéry ve Škodovce
inženýři Radvanovič, pravděpodobně
původem Chorvat, a Čech Sivý. Postupně
byly vyvinuty desítky druhů a typů pozemních a námořních děl a část z nich exportována do řady zemí. Nejznámější jsou
3,7cm zákopový kanón vzor 15, 7,5cm
horský kanón vzor 15, 15cm lodní kanón
vzor 15 a 30,5cm moždíř vzor 15. Škoda
Plzeň se postupně stala hlavní dělovkou
monarchie a jedním z nejlepších výrobců
v oboru ve světovém měřítku. Škoda rea
lizovala rovněž vývoj a výrobu munice pro
svoje děla. Ze škodováckého materiálu
pro válečné loďstvo lze zmínit ještě různá
elektrická zařízení a také kormidelní rám
pro japonskou bitevní loď Mikasa, vlajkovou loď admirála Toga ve vítězné bitvě
u Cušimy roku 1905. Loď byla postavena
v Británii.
Ve Škodovce probíhaly rovněž vývoj
a výroba minometů. Do výzbroje byly zave-

Dělovka v Plzni

Skupina pracovníků brněnské strojírny Brand
und Lhullier s pneumatickými minomety

deny typy 12cm vz. 15, 9cm vz. 17, 26cm
vz. 17 a 14cm vz. 18. Vývojem minometů
se zabývali rovněž konstruktéři brněnské
firmy Storek. Jejich obří typ o ráži 50 cm
se dočkal zavedení do výzbroje rakouské
armády a tuto raritu můžeme vidět v expozici Vojenského-technického muzea
v Lešanech, které je součástí vojenského
historického ústavu. Vývoj a výrobu násadkového minometu a minometu ráže 8 cm
realizovala rovněž firma Kolben (později
Českomoravská Kolben-Daněk, ČKD).
Atypické minomety vystřelující granáty pomocí stlačeného vzduchu vyráběla za první
světové války brněnská strojírna Brand und
Lhullier, jinak rovněž dodavatel kotlů a stroj
ního vybavení pro námořnictvo.
Úspěšným vynálezcem v oboru
dělostřeleckých zapalovačů byl rovněž
inženýr František Janeček, pozdější
za
kladatel firmy JAWA. V průběhu
války vyvinul rovněž atypický ruční
granát s nárazovým zapalovačem,

který byl následně zaveden do výzbroje československé armády. Kuriózní
zbraní, která nebyla realizována, je jeho
odstředivý vrhač diskových granátů, které
měly hmotnost 10 kg. Zajímavou epizodu
tvoří privátní vývoj násadkového minometu známým vynálezcem Ing. Ludvíkem
Očenáškem. Ten jej však nedal k využití
rakouské monarchii, ale pomocí odbojového spolku Mafie, v němž pracoval i profesor a pozdější prezident T. G. Masaryk,
poslal výkresy spojencům. Ti údajně jeho
princip využili k sériové výrobě. Takto
koncipované minomety každopádně
používala francouzská armáda.
Materiál pro námořnictvo, včetně
jeřábů pro manipulaci s těžkými děly,
dodávala pražská strojírna Ruston, Broumovsky und Ringhoffer (tehdy Prager
Machinenbau-Aktien Gesselschaft), jinak
výrobce lokomotiv, tramvají, parních strojů
a jeřábů a za války rovněž muničních
povozů pro dělostřelectvo a munice.
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Tatra zkonstruovala velmi dobře
řešenou verzi vojenského terénního
automobilu Tatra 57, bohužel stále
4x2 a jen na export do Číny.

Terénní automobily a operační
vozidla v historii – část 1
Vzhledem k současnému výběrovému řízení AČR zaměřeným na lehké osobní terénní
vozidlo a speciální otevřené bojové vozidlo bychom se měli seznámit rovněž s historií
takovýchto vozidel, neboť historií je už včerejší den.

B

Bez znalosti historické i dosavadní praxe
se nelze správně rozhodovat, zvláště
když v naší zemi chybí nezávislé odborné
pracoviště, jež by se zabývalo oborem
výběrových řízení především speciálního
materiálu pro potřeby silových resortů.
Rovněž chybí informační analytické
pracoviště technologického zaměření
a jeho práci dlouhodobě suplují pracoviště,
která mají plnit jiné úkoly. Vyvstává rovněž
otázka, zda jsou vrcholoví funkcionáři resortu obrany schopni, a to již z jakýchkoli
důvodů, využít a uvést do praxe odborné in-
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formace, což rovněž platí již dlouhou dobu.
Armádní terénní automobily můžeme
rozdělit na lehké, zjednodušeně osobní
a těžké, zjednodušeně nákladní. Uvedené
hlavní skupiny se dělí na podskupiny podle
hmotnosti, nosnosti a určení. To platilo již
před první světovou válkou, kdy začala motorizace.
Z hlediska taktických požadavků, užitné
hodnoty a logistického zabezpečení se
v armádách již na přelomu devatenáctého
a dvacátého století prosadil spalovací motor bez ohledu na hořlavost a výbušnost

Nejznámějším německým vojenským automobilem
byl VW KdF 82 vojensky Pkw. K 1 (Typ 62 a 82)
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paliva. Elektrický pohon se u vojenských vozidel neprosadil, což trvá dodnes, přestože
elektromotor je nejefektivnější a zároveň
tichý stroj postrádající škodlivé emise.
Důvodem je neschopnost skladovat, laicky
řečeno, velké objemy elektrické energie,
nebo naopak vyvinout elektromotor s mini
mální spotřebou ve vztahu ke kapacitě
akumulátorů či baterií/chemických článků
a délce nepřetržité jízdy potřebné pro
armádu, o čase potřebném k nabíjení
všemožných akumulátorů (pohotovost)
a s tím spojených technologických a logistických problémech nemluvě. Na druhé
straně nelze přehlédnout, že základní technologické řešení vozidla se spalovacím
motorem se za posledních sto let příliš
nezměnilo. Obecně lze konstatovat, že automobil, včetně terénních verzí, velmi pomalu morálně zastarává, mnohé typy sloužily
či slouží bez velkých změn čtyřicet i více
let. Různé elektronické systémy sice zvyšují
komfort jízdy a snižují spotřebu paliva, ale
zároveň zvyšují výrobní cenu a z hlediska
služby v poli rovněž pravděpodobnost
poruchy a poškození, které není schopen
opravit řidič na bojišti.
Pokud bychom se podívali na současnou
motorizaci armád z hlediska vztahu k historii, můžeme konstatovat, že průzkumná
vozidla nahradila husary, obrněné transportéry/bojová vozidla pěchoty hulány, tanky
kyrysníky a nákladní automobily trén.
Z hlediska požadavků na mobilitu
ve vztahu k nákladům na výrobu, provoz a opravy v rámci životního cyklu se
u terénních vozidel všech hmotnostních
kategorií s výjimkou tanků a bojových vozidel pěchoty prosadil kolový podvozek
bez ohledu na fakt, že polopásový nebo
pásový má lepší průchodivost v terénu.
Výjimek bylo méně než málo. Speciali
zovaná pásová vozidla určená pro pohyb
ve sněhu a málo únosném terénu tvoří ve
výzbroji převážné většiny armád zane
dbatelnou menšinu.
Do roku 1918
Většina evropských států používala již na
počátku první světové války k přepravě

Jedním z nejkurióznějších
pokusů o zvýšení
průchodnosti byl
automobil Tempo.

důstojníků, a to vyšších štábních a u technických druhů vojsk, větší typy otevřených
osobních automobilů. Již v roce 1914 je
velký automobil Praga Grand uváděn
jako vozidlo velitele dělostřelecké baterie.
V průběhu války podíl motorových vozidel
na transportu osob i materiálu neustále rostl.
Pravděpodobně první vyzbrojený automobil v historii zkonstruoval 1898 ame
rický plukovník Royal Davidson a jednalo
se o otevřené čtyřkolové a čtyřmístné
vozítko Duryea vybavené kulometem Colt.
V následujícím roce prezentoval motorovou
čtyřkolku pro jednoho vojáka vyzbrojenou
kulometem britský inženýr Simms, který
následně zkonstruoval první obrněný automobil. Na počátku první světové války
vedla belgická armáda. Poručík Hencart prováděl již v roce 1914 průzkumné
a diverzní akce na území protivníka
otevřenými osobními automobily Minerva
Tourer vybavenými lehkým balistickým
pancéřováním. Od roku 1915 používala
americká armáda při intervenci v Mexiku
automobily, především Ford T, vyzbrojené
kulomety. Podobně jako Hencart přistoupil
k využití automobilů známý britský agent
T. E. Lavrence, známý jako Lawrence
z Arábie, který používal kromě obrněných
automobilů Rolls Royce rovněž klasická
osobní auta této firmy vyzbrojená kulomety.
Prováděl s nimi výpady na území nepřítele
za účelem průzkumu a diverzních akcí proti
tureckým železnicím.

Vzhledem k statické podobě záko
pové války a těžkému terénu na bojišti
západní fronty se u bojové techniky prosadily pásové podvozky používané prvními
tanky. Automobily všech kategorií nakonec
zůstaly převážně dopravním logistickým
prostředkem. Z hlediska motorizace armád
vedla Francie, která nasadila k přepravě
vojáků na frontu dokonce i mobilizované
taxíky. Vzhledem k nedostatku motorových
vozidel byly ve všech bojujících zemích
z velké části rekvírovány soukromé automobily pro potřeby armády.
Období první světové války lze
označit za nástup motorizace armád
a zásadní pokles hodnoty jez
dectva
a zvířecích potahů. Pohled vojáků lze
interpretovat zhruba tak, že auto sice
nebylo poživatelné, zato se neunavilo
a vyžadovalo z krátkodobého hlediska
podstatně menší péči. Z uvedeného
důvodu výrazně vzrostla důležitost
dosažitelných zdrojů ropy a provozů na její
zpracování jako vojensko-strategického faktoru, a to v globálním měřítku.
1918–1939
V meziválečném období se na vyzbrojování většiny armád šetřilo až do druhé
poloviny třicátých let. Ve většině ostatních
armád panoval v uvedeném období
zmatek zesilovaný lobbistickými tlaky
výrobců a korupcí.
Mimo to se v Evropě, na základě
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Pro potřeby Wehrmachtu byly
militarizovány i původně lidové
automobily VW, známé jako Brouk.

Typizovaný podvozek terénního
automobilu Horch podle programu
generála Schella.

Luxusním vozidlem mezi československými
typy 6x4 byla Škoda 903, na snímku
v německé válečné kamufláži (Muzeum na
demarkační linii Rokycany).

zkušeností z války, do značné míry
prosadila francouzská defenzivní vojenská doktrína, která se opírala o pásma betonových opevnění zesílených
v důležitých prostorech pevnostmi.
Nedostávalo se rovněž řidičů. Z tohoto
důvodu se objevily první trenažéry.
Motorizace armád se šířila poměrně
pomalu, takže v době před vypuknutím
druhé světové války byla v Evropě plně
motorizovaná pouze britská armáda,
která byla nevelká a profesionální.
Možnost bojového použití automobilů,
včetně terénních, nikdo neřešil, protože
se s nimi počítalo pouze jako s dopravním prostředkem. Úkoly průzkumu
měly plnit obrněné automobily a jezdectvo.
Ve většině evropských armád se
však přesto řešila potřeba zvýšené
průchodivosti nákladních i takzvaných
štábních automobilů. Stadardní typy civilních automobilů s náhonem pouze na
zadní nápravu v konfiguraci 4x2 (čtyři
kola a z toho dvě poháněná) se mimo
komunikace příliš neosvědčily a zdolávaly trén hůře než koňské potahy.
Tehdejší vozidla měla poměrně slabé
motory, kola malého průměru s úzkými
pneumatikami, které se lehce zařezávaly
do půdy a chyběly jim obvykle uzávěrky
diferenciálů. První z cest k řešení problému byla koncepce s dvojicí hnaných
zadních náprav, druhou pohon zadní(ch)
i přední nápravy. Vypínatelný náhon

přední nápravy byl konstrukčně složitější
a dražší, takže armády preferovaly
většinou auta s náhonem pouze zadních
kol, nebo s dvěma hnanými nápravami
vzadu. V mnoha případech se jednalo
o lehké typy, které dokázala osádka
v terénu tlačit a tím vyprostit. Vojenská
štábní vozidla byla obvykle otevřená
a opatřená plachtou na skládacím rámu.
U některých konstrukcí chyběly i dveře
z důvodu rychlého nástupu a výstupu.
Jako opravdovou kuriozitu lze uvést automobil Tempo stejnojmenné německé
firmy. Vozidlo mělo dva motory, po jednom vpředu a vzadu a k nim hnané nápravy. V menším počtu se dostalo do výzbroje německé armády.
Meziválečné armády, včetně česko
slovenské, si při dodávkách osobních,
ale i nákladních automobilů kladly
většinou jeden zásadní požadavek,
který byl v rozporu s průchodností v terénu. Opíral se o mobilizační potřebu
početných armád. Podvozek vozidel měl
mít civilní charakter, aby byly okamžitě
zajištěny náhradní díly z běžné sériové
výroby, a to jak pro vozidla ozbrojených
sil, tak mobilizované civilní automobily.
Zde bychom mohli připomenout
ukázkový paradox údajně moderní
meziválečné československé armády.
Přestože v naší zemi existovala řada
vyspělých značek výrobců automobilů
a motocyklů, především Tatra, Praga,
Škoda, JAWA, Wikov, motorizace značně

pokulhávala, především z důvodu nátlaku
agrární lobby (zisk z dodávek koní, vozů,
steliva a píce), a ještě v roce 1938 jsme
disponovali jezdeckými pluky a vozataj
skou základnou a školou v Bratislavě.
Kromě řady militarizovaných civilních
aut s podvozky 4x2, konkrétně Aero 30,
Praga Alfa, Praga Piccolo, Škoda Popular
1100, Škoda Superb 3000, Tatra T 30,
Tatra 57 v třímístném a čtyřmístném provedení existovaly v malém počtu štábní automobily s podvozky 6x4, a to Praga AV,
Škoda 903, Tatra 26, 82 a 93. Koncepčně
zajímavý lehký vojenský terénní automobil
na podvozku verze 57 zkonstruovala roku
1936 Tatra, bohužel stále v provedení 4x2
a pouze na export do Číny.
V Německu byly před válkou zahájeny
dva základní programy, a to „Instrukce pro
vojenské plánování“ podplukovníka Nehringa, včetně státních dotací pro výrobce za
účelem standardizace dílů a skupin z roku
1934, a dále systémové rozdělení a využití
vojenských automobilů známé jako „Plán
generálmajora Schella“ roku 1938. Stejně
jako v jiných armádách bylo potřebné
snížit široké spektrum různých typů, které
zatěžovalo logistiku i výcvik. Schell rozdělil
kolová vozidla do několika kategorií podle
hmotnosti, koncepce podvozku a použití.
Díky tomu disponovalo Německo v roce
1939 řadou terénních automobilů s náhonem na všechna kola (4x4), v některých
případech i vozidly s řiditelnými koly přední
i zadní nápravy.
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VOP Cz představil vozidla
Ajban 440A a RIV
Přezbrojování naší armády za posledních 27 let nebylo vždy ideální,
nicméně se podařilo obměnit aspoň část techniky v souladu se změněnými
požadavky na aktuální bojiště.

V

V současnosti se chystá výběrové řízení
zaměřené na nahrazení zavedených armádních terénních automobilů výrobní
řady UAZ (bývalý SSSR) a Land Rover
Defender (V. Británie).
Již na veletrhu IDET 2017 se proto
objevila řada zcela nových i známějších
typů vojenských terénních vozidel
různých konstrukcí. Můžeme je rozdělit
na dvě skupiny. Jednou jsou upravené
sériové typy vojenských i civilních terén
ních automobilů, druhou tvoří nově konstruovaná vozidla. Pravděpodobně
nejexotičtější z hlediska původu byly
Ajban LRSOV a NIMR RIV. Dovezl je státní VOP CZ, který spadá pod české mini
sterstvo obrany. Tento strojírenský podnik
s dlouhou tradicí v oboru vojenské výroby
a oprav navázal poměrně nedávno spolupráci se společností NIMR (česky tygr)
působící v Sjednocených arabských
emirátech (SAE), konkrétně v Abu Dhabí.
V současnosti již dodává některé komponenty pro obrněná vozidla značky
NIMR.
Společnost NIMR, která je součástí
státem kontrolovaného koncernu Emi
rates Defence Industries Company
(EDIC) založeného v roce 2015.
Produkce uvedené společnosti je pro
českého občana trochu udivující, neboť
lokalita vzniku vozidel Ajban a RIV není
obecně považována za oblast produkce
špičkových technologií. Nicméně tamní vláda se věnuje i rozvoji vlastního
průmyslu, včetně kupříkladu námořního,
přičemž správně vychází z předpokladu,
že špičkovým odvětvím strojírenství je ob-
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ranný průmysl. Cílem je jednak výchova
vlastních odborníků, jednak snížení
závislosti na dovozech vojenské techniky. Můžeme mluvit o úspěšné kombinaci finanční základny a špičkových
specialistů. Arabové jsou z tohoto
hlediska pokročilejší než uvažování
některých současných českých politiků.
Vozidla NIMR jsou navíc vyrobena
z komponentů především evropského
a amerického původu a na designu se
rovněž podílely západní firmy.
Společnost NIMR je v současnosti
vícenárodním pracovištěm řízeným
managery z SAE spojujícím odborníky
z různých zemí od Švédska až po Indii.
Výsledkem jejich práce jsou aktuálně
vozidla RIV, Ajban v sedmi verzích,
Hafeet v pěti verzích a Jais ve dvou verzích. Z hlediska koncepce jsou všechna
tato kolová terénní vozidla určená po
armádu, případně jiné bezpečnostní
složky na světové úrovni. Při jejich výrobě
se používají díly a skupiny otestované
a zavedené v rámci armád států NATO,
což zajišťuje jejich kvalitu i perspektivu
z hlediska prosazení na světovém trhu.
Zároveň je tak zajištěn servis při nasazení prakticky v globálním měřítku. Právě
proto mají vozidla řadu specializovaných
verzí a každá z nich široké spektrum
různých úprav z hlediska požadavků
konkrétního zákazníka.
Společnost VOP CZ navázala spolupráci se společností Nimr před třemi
roky v rámci aktivního vyhledávání
nových forem spolupráce. V současnosti
se zaměřuje na prezentaci jejích vozidel

v zemích V4 a dalších státech Evropy. Je
logické, že exotický původ nové vojenské kolové techniky může znamenat u potenciálních zákazníků určitou nedůvěru.
Právě proto organizuje VOP CZ prezentace pro odborníky i tisk. Nedávno mohli
vidět Ajban a RIV v terénu reprezentanti
naši armády a včera pracovníci médií.
Nejen novináři, ale i uniformovaní odborníci byli specializovanými militárními
vozidly příjemně překvapeni, protože jejich kvalita je evidentně na světové úrovni.
NIMR RIV
Terénní automobil RIV (Rapid Interventions Vehicle) je určen pro jednotky
rychlé reakce, ale rovněž hlídkování
a průzkum. Vyznačuje se vysokou pohyblivostí v terénu a nízkou hmotností
v souladu s požadavky AČR na vozidlo
přepravitelné americkými transportními
vrtulníky řady CH-47 Chinook. Základem vozidla je rám, který mu dodává
potřebnou tuhost i pružnost. Na něm je
upevněna pohonná soustava zajišťující
pohon všech čtyř kol (4x4) a karo
serie z lisovaných ocelových plechů.
Ochranný rám nad prostorem osádky
minimalizuje možnost poranění vojáků
při převrácení vozidla a zároveň vytváří
možnost kombinací různé lafetované
výzbroje. Může se jednat o kulomety,
automatické granátomety a malorážové
automatické kanony. Hlavní zbraň je
lafetována v oběžném kruhu vrchní části
rámu. Vozidlo má navíc dva otočné
boční držáky pro lehké kulomety u sedadla vpravo vpředu a vlevo vzadu.
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Osádka tam může vést mimo řidiče palbu
současně ze tří automatických zbraní.
Zjištění a zaměření cílů napomáhá
i výborný rozhled v rozsahu 360°.
Sedačky osádky snižují fyziologický
šok při najetí na minu či jiný nástražný
výbušný systém. Z tohoto hlediska zesilují
ochranu rovněž pancéřové moduly na
spodku šasi. Pneumatiky jsou vybaveny
dojezdovými vnitřními obručemi typu
runflat a lze je opatřit boční ochranou
proti průstřelům. Malý nákladní prostor
za zadní osou, umožňuje přepravu specializovaného komunikačního vybavení,
munice, potravin, vody a dalšího logistic
kého materiálu zajišťující delší autonomní
činnost. Pro činnost za nepříznivých klimatických podmínek je vozidlo vybaveno
plachtou a rozvodem teplého vzduchu
od motoru. Vozidlo RIV přepravuje
čtyřčlennou osádku, má hmotnost 4 000
kg, užitečné zatížení 1 500 kg, délku
4 890 mm, šířku 2 000 mm, výšku po
věnec lafetace výzbroje na ochranném
rámu 1 818 mm, maximální rychlost 160
km/h a dojezd 1 000 km. Z 0 na 100
km/h zrychluje za 11 sekund. Koncepce
vozidla v souladu s požadavky speciálních jednotek preferuje kombinaci mobi
lity a vizuální kontroly s reálným stupněm
ochrany a palebné síly. Společnost
NIMR vyrábí ještě podobně koncipované, avšak větší vozidlo LRSOV (Long
Range Special Operations Vehicle) na
podvozku typu Ajban.
NIMR Ajban 440A
Vozidlo Ajban 440A patří do skupiny
lehkých taktických vozidel s uzavřenou
pancéřovou karoserií zajišťující balistickou a protiminovou ochranu čtyřčlenné
osádky. Karoserie (pancéřová korba/
kabina) spočívá na rámu, který nese
rovněž pohonnou soustavu, jež zajišťuje
pohon všech čtyř kol (4x4). Kola jsou vybavena vnitřními dojezdovými obručemi
typu runflat a je možné instalovat boční
ochranu proti průstřelům. Karoserie
poskytuje dostatek místa čtyřem vystrojeným vojákům vyšší postavy. Boční

NIMR RIV
je řešen
z hlediska
kombinace
ergonomie
i složitých
bojových
podmínek.

Volitelné vybavení NIMR RIV
■ Systém řízení baterií (BMS)
■ Sada přídavných balistických pancířů
■ Konstrukce pro transport v podvěsu
■ Centrální systém dohušťování pneumatik
(CTIS)
■ Dojezdové vložky do kol (RFI)
■ Volitelné zbraňové systémy
■ systém C4l
■ Taktické komunikační prostředky
■ Vyprošťovací naviják
■ Možnost výbavy na přání se 6 sedadly
■ Výšková regulace podvozku
■ Možnost zvýšení užitečného zatížení

Antišokové sedačky a palubní deska vozidla
RIV.

dvojice dveří jsou koncipovány tak, že
přední se otevírá vpřed a zadní vzad,
což vytváří dodatečné krytí z obou směrů
při nastupování a vystupování osádky.
Součást stropu tvoří pancéřový poklop, který umožňuje pozorování okolí
a manuální ovládání lafetované zbraně.
Neprůstřelná okna karoserie a dveří mají
stejnou balistickou odolnost jako boční
pancéřování. Vnitřek karoserie je vybaven
klimatizací a sedačkami omezujícími fyziologický šok při explozi pod vozidlem.
Za pancéřovou kabinou nad zadní osou
se nalézá otevřený přepravní prostor
krytý plachtou nebo pevnou nástavbou
s dveřmi, což vytváří další taktické a logistické možnosti rozšiřující současnou

Specifikace
Délka
4890 mm
Šířka
2000 mm
Výška
1818 mm
Rozvor kol
3250 mm
Užitečné zatížení
1500 kg
Celková hmotnost
4000 kg
Jízdní dosah
1000 km při 120 km/h
Celkový počet členů posádky
4
Průměr otáčení
15 m
Balistická antiminová
ochranaZačleněna pro osádku
Převodovka
8rychlostní, automatická
Typ brzd
Dvojitý vduchový okruh
Výkon motoru
225 kW (300hp)
Točivý moment motoru
600 Nm
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit technickou
specifikaci bez předchozího oznámení.
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Volitelné vybavení ajban 440a
■ Systém řízení baterií (BMS)
■ Vyprošťovací naviják
■ Centrální systém dohušťování pneumatik
(CTIS)
■ Dojezdové vložky do kol (RFI)
■ Samotěsnící pancéřová palivová nádrž
Volitelné vybavení ajban 440a
■ Libovolné zbraňové systémy
■ Vrhač kouřových granátů
■ Balistická ochrana motoru
■ Protipožární systém
■ Ochranná síť proti střelám RPG
■ Přetlaková filtroventilace pro ochranu

nabídku výrobní řady Ajban. Výhodou
vozidel Ajban je modularita ochrany
i výzbroje a další možnosti vybavení
podle požadavků zákazníka. Nelze
přehlédnout rovněž vynikající světlost
podvozku, která zajišťuje vysokou mobilitu a průchodivost v těžkém terénu, jak
pouštním, tak horském. Vysoká světlost
zároveň zvyšuje odolnost vozidla při explozi zdola. Hlavní výzbroj, konkrétně
kulomet, automatický granátomet nebo
malorážový automatický kanon je lafetována v oběžném kruhu, který tvoří
součást stropu pancéřové karoserie.
Ochranu střelce je možno zesílit čelním
pancéřovým štítem. Další výzbroj tvoří
zadýmovací granátomety upevněné na
přední části stropu pancéřové karoserie.
Vozidlo Ajban 440 má při základní bojové hmotnosti 10 750 kg délku 5 600
mm, šířku 2 350 mm, výšku po základnu
lafetované výzbroje na stropě 2 350 mm,
maximální rychlost 110 km/h a dojezd
900 km. Výrobce nabízí následující verze
vycházející ze společného základního
šasi, konkrétně Ajban 420 (lehké transportní s pancéřovou kabinou), Ajban
440A (pancéřové hlídkové), Ajban
440 (pancéřové logistické), Ajban 440
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(pancéřové víceúčelové a limuzína pro
VIP), Ajban ISV pro policii a bezpečnostní
služby a otevřený typ Ajban SOV pro
průzkum a speciální jednotky.
Vozidla RIV a Ajban 440A splňují
do značné míry požadavky kladené
na vozidlo pro průzkum a hlídkování
a víceúčelové vozidlo moderní armády
ve velkém rozsahu zeměpisných šířek
a různém terénu. Zaměnitelnost v praxi
osvědčených dílů a skupin používaných
při konstrukci a výrobě vozidel firmy
NIMR umožňuje snižovat provozní
náklady v rámci životního cyklu. Vozidla se již osvědčila ve složitých podmínkách v rámci protiteroristických misí.
V případě úspěchu ve výběrovém řízení
by se vozidla značky NIMR vyráběla
pro AČR ve VOP CZ, což by při
nevelkých státních zakázkách umožnilo
udržet zaměstnanost a především
špičkové odborníky v podniku. Dále je
zde samozřejmě jednodušší možnost
náročnějších oprav, případných úprav
podle požadavků AČR a v neposlední
řadě i daně pro státní pokladnu. Další
produkcí společností VOP CZ a NIMR se
budeme věnovat v následujících číslech
časopisu Security.

před biologickými a chemickými bojovými
látkami
■ Souprava pro zimní provoz
■ Systém C4l

Specifikace
Délka
5600 mm
Šířka
2350 mm
Výška
2350 mm
Rozvor kol
3300 mm
Užitečné zatížení
1200 kg
Celková hmotnost
10 750 kg
Balistická a antiminová
ochrana
Podle požadavku mise
Jízdní dosah
700 km při 100 km/h
Celkový počet členů posádky
2+2
Provozní teplota
-18 až +49 °C
Průměr otáčení
(mezi obrubníky)
15,5 ±0,5 m
Převodovka
6rychlostní, automatická
Typ brzd
Dvojitý vduchový okruh
Výkon motoru

221 kW (296 k) při 2500 min-1
Točivý moment motoru

1100 Nm při 1500 min-1
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit technickou
specifikaci bez předchozího oznámení.

věda
výzkum
vývoj
vzdělání

FOCUS

Psáno pro časopis SECURITY Magazín

Náměty na širší
uplatnění místních
bezpečnostních
projektů
V poslední době se skloňuje bezpečnost ve všech pádech, a to od
bezpečnosti rodiny, přes bezpečnost školy, bezpečnost lokality,
bezpečnost kraje až po bezpečnost státu. Řada těchto oblastí zahrnuje
vlastní bezpečnostní projekty, jako příklad může sloužit výborný a už
letitý projekt BEZPEČNÁ LOKALITA, viz následující webové stránky:
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecna-lokalita-archiv-novinek.
aspx [1], http://www.gremiumalarm.cz/preventivni-projekty/
bezpecna-lokalita [2].
autoři Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., Ing. Miroslav Musil, Ph.D.
Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště, Universita Tomáše Bati ve Zlíně
JUDr. Jaroslav Padrnos, CSc., Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Padrnose, CSc. a JUDr.
Jany Jakoubkové
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Přesto si mnozí neuvědomují, že tzv. Místní
bezpečnostní projekt si může v podstatě připravit
každý, kdo má o to zájem. Na tomto místě bychom rádi předali naše již bohaté zkušenosti s takovým bezpečnostním projektem. Na Fakultě
logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti
(Universita Tomáše Bati ve Zlíně) a na Vysoké
škole Karla Engliše, a.s., Brno jsou takové „místní
bezpečnostní projekty“ připravovány studentkami a studenty již od školního roku 2014/2015. Autorem tohoto „studentského bezpečnostního projektu“ je Otakar J. Mika. Odborné veřejnosti byl
tento projekt představen již v nedávné minulosti
na odborných konferencích v Praze (Miroslav
Musil) a v Uherském Hradišti (Otakar J. Mika).
Přitom je důležité připomenout, že v písemné
formě byl již také publikován. [3,4,5]
Poslední publikace v resortním časopise
112
byla
zcela
záměrně
zaměřena
na
vysokoškolské studenty fakulty. [5]
Po několika prvních létech zkušeností je
však zcela zřejmé, že to není jen studentský
bezpečnostní projekt. Níže představený analyticko-hodnotící materiál je možné připravit
a dále využít v malých dočasných pracovních týmech. Nabízí se využití například v podmínkách
Svazu dobrovolných hasičů, členů Moravské
hasičské jednoty, různých místních ekologických
a bezpečnostních sdružení a spolků.
Pro správné pochopení jak přípravy, tak
i provedení a využití místních bezpečnostních
projektů se nyní vrátíme do vysokoškolského
prostředí, kde byly zpracovány, a to většinou
velmi dobře a zodpovědně, již desítky takových
bezpečnostních projektů studenty.
MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT
Místní bezpečnostní projekty byly zadány
vysokoškolským studentům poprvé v zimním
semestru školního roku 2014/2015 a pokračovaly
v dalších semestrech. Pro úplnost a přesnost je
možno dodat, že zadání takových projektů bylo
vysokoškolským studentům uloženo ve formě
semestrální práce. Její uznání/přijetí hodnotícím
vysokoškolským učitelem pak bylo hlavní
a základní podmínkou pro udělení zápočtu z odborného předmětu Ochrana obyvatelstva.
Na zpracování, tj. včetně místního šetření, měli
studenti vyčleněno celkem 10 týdnů. Každý student se věnoval místnímu šetření v místě svého
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trvalého bydliště. Studenti vyhledali všechny
důležité informace o mimořádných událostech
a krizových situacích, které postihly jejich místo
bydliště za posledních 100 let. Studenti měli za
úkol také kontaktovat a provést odborné konzultace se starostou, případně místostarostou, předsedou povodňové komise, vedoucím
jednotky sboru dobrovolných hasičů, místním kronikářem, hovořit s pamětníky, s rodiči
a prarodiči apod.
Podle uveřejněných informací v příručkách
a na internetu vytipovali možná místní rizika,
a následně pak posoudili a zhodnotili, jak je obec/
město připravena z hlediska ochrany obyvatelstva. Součásti tohoto bezpečnostního projektu
bylo i provedení místního šetření v rodině, mezi
přáteli, případně v určité komunitě, kde studenti
působí (např. zájmová skupina, kulturní kroužek,
sportovní klub, apod.) z pohledu připravenosti
osob na možné mimořádné události v místě
trvalého bydliště studenta. Tato šetření probíhala
zpravidla metodou dotazníkového výzkumu.
Místní bezpečnostní projekt měl závaznou
osnovu, která je níže uvedena:
■ Místo bydliště: základní popis, město/vesnice/
osada, počet obyvatel, občanská vybavenost,
místní průmysl, zemědělství a doprava,
■
Historická ohlédnutí: mimořádné události
a krizové situace v místě za posledních až 100
let (možnost kontaktu místního kronikáře
nebo čerpání dat z kroniky Sboru dobrovolných hasičů), datum, druh, rozsah a následky
mimořádné události v doporučených kate
goriích: ztráta lidských životů, poškození lidského zdraví, poškození životního prostředí,
škody na majetku, zničení nebo poškození kritické infrastruktury, sociální škody a dopady,
atd.,
■
Současné hrozby a rizika: uvedení hlavních
bezpečnostních hrozeb a závažných rizik pro
místní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek,
■ Připravená opatření v jednotlivých oblastech:
preventivní, represivní, ochranná, záchranná
a likvidační, obnova, apod.
■
Připravenost

obyvatelstva:

na

místní

focus

bezpečnostní hrozby a rizika, současný stav
a perspektivy dalšího rozvoje

atické chyby, nevhodná úprava textu a obrázků,
nejednotné typografické zpracování.

■
Zdůvodněné a podložené vlastní návrhy ■ 
Chybí datum zpracování semestrální práce,
a doporučení pro zlepšení současného stavu
jméno a podpis autora.
připravenosti obyvatelstva. [5]
■
Nedodržení termínu odevzdání semestrální
Očekávalo se, že vlastní návrh a doporučení na
práce.
zlepšení současného stavu připravenosti místního
obyvatelstva bude z celého projektu nejcennější. PRÁCE STUDENTŮ NA PROJEKTECH
Studenti měli kriticky posoudit např. vydané Studenti si v řadě případů překvapivě pochkapesní příručky, informace o bezpečnosti na valovali skutečnost, že se při místním šetření
webových stránkách města nebo obce. Měli také dozvěděli řadu důležitých a zajímavých faktů
doporučit přípravu a provádění různých besed, o svém místě bydliště. Při své doslova badateldnů otevřených dveří (např. u vybraných složek ské práci a činnosti se také mnozí studenti setkali
integrovaného záchranného systému, případně s místními kronikáři a prohlédli si jak městské
provozovatelů nebezpečných chemických látek kroniky, tak například i kroniky Sboru dobroa směsí), informační akce hasičského záchran- volných hasičů, případně jiné zdroje informací.
ného sboru, případně sboru dobrovolných hasičů, Nejednou studenti čerpali z dobového denního
apod.
tisku, případně z odborných článků.
Studenti nejprve presentovali bezpečnostní
Mnozí studenti také přišli s řadou podnětných
projekt formou veřejného vystoupení v rám- námětů
na
zlepšení
současného
stavu
ci plánovaných odborných seminářů (for- připravenosti obyvatelstva v místě jejich bydliště.
mou PowerPoint presentace). Teprve potom
Nejvýznamnějším zjištěním bylo, že zpraodevzdali semestrální práci ve formě místního covávání bezpečnostního projektu je postrčilo
bezpečnostního projektu v písemné podobě k aktivitě a zjištění mnohých skutečností z jejich
s podpisem.
okolí a historie. Podnítilo je zamyslet se nad probJednotlivá vystoupení studentů byla hodnoce- lematikou bezpečnosti.
na pedagogem vedoucím seminář, jak z hlediska
Cíle bylo plně dosaženo. Studenti vyhledali
metodického a obsahového, tak i z pohledu réto- zadanou problematiku, informace o výrazných
riky studenta a jeho presentačních dovedností. mimořádných událostech a krizových situacích,
Zásadní bylo ale přijetí místního bezpečnostního které se staly v obci/městě, ve kterém žijí. Vyprojektu studenta učitelem. Tan hodnotil písem- tipovali možná místní rizika a následně zjistili,
nou práci studenta (ve formě semestrální práce) jak je obec připravená na řešení mimořádných
jen v kategoriích splněno/nesplněno. Některé událostí a krizových situací, a co dělá, případně
místně bezpečnostní projekty byly studentům nedělá, ve prospěch ochrany obyvatelstva.
vráceny k dopracování. To proto, že nesplňovaly
V současné době zpracovávají studenti propožadované položky, případně proto, že vyka- jekt Bezpečná rodina. Jde o další variantu
zovaly nízkou kvalitu.
bezpečnostního projektu, který je zaměřen na
Hlavní nedostatky je možno shrnout do těchto úzký okruh osob. Vhodné je vycházet z Místbodů:
ního bezpečnostního projektu a rozpracovat jej
■
Není dodržena obecná povinná struktura se- na podmínky v rámci rodiny. Zde se může promestrální práce podle zadání.
jevit odborná znalost studenta ve prospěch jeho
nejbližších. Poznatky mohou vést k připravenosti
■ Semestrální práce neobsahuje některé povinné rodiny na mimořádné události a krizové situčásti nebo jejich zpracování je nedostatečné.
ace. Tím posílit vzájemné vazby v rodině a zvýšit
úroveň bezpečnosti menšího počtu obyvatel.
■ Některá část místního bezpečnostního projektu
Výchova
a
vzdělávání
vysokoškolských
je nevhodně zařazená do semestrální práce.
studentů je velmi náročný, složitý a dlouhodobý
■ Formální nedostatky jako typografické a gram- proces, který se musí opírat o současný stav
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vědeckého poznání, ale i o vědecké prognózy
dalšího vývoje. Kromě odborných přednášek,
seminářů a cvičení jsou to pochopitelně i odborné
exkurse a odborné praxe studentů, které jsou
obsaženy ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Vysokoškolští studenti plní i řadu dalších
různých odborných úkolů, které je v podstatě
připravují pro výkon různých odborných funkcí
jak ve státní správě, tak i ve firmách a různých
společnostech, a v neposlední řadě i v různých
bezpečnostních a záchranných sborech, případně
v humanitárních organizacích a spolcích.
STRUČNÉ SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Autoři tohoto článku měli na mysli především
možnost určité akademické nabídky „tvořivě
kopírovat“ tento obecný přístup, který se velmi dobře osvědčil nejen na Fakultě logistiky
a krizového řízení v Uherském Hradišti, ale také
na soukromé Vysoké škole Karla Engliše, a.s.,
Brno.
Bezpochyby však může být uvedený místní bezpečnostní projekt velmi užitečný, a to
jak z věcného hlediska, tak i psychologického.
Vždyť v podstatě každý člověk uznává platnost
teze: „Kdo je připraven, není ohrožen“. Případně
se tento slogan užívá ve tvaru: „Štěstí přeje
připraveným“.
Dosud se nepovedlo místní bezpečnostní
projekty
dotáhnout
zcela
konkrétně
do
bezpečnostní roviny tak, aby se skutečně KVALITA BEZPEČNOSTI ZVÝŠILA. Je jasné, že to nebude
snadné, ale je možné doporučit například etapovité plnění například v těchto obecnějších
rovinách:
■ Připravit a realizovat různá opatření okamžitě
nebo ve velmi krátkém čase (např. do 3 týdnů,
do 1 měsíce, apod.)
■ Připravit a realizovat různá opatření v časovém
horizontu jednoho roku (protože další opatření
například vyžadují finanční zabezpečení, na
které nejsou zatím finanční zdroje),
■ Připravit a realizovat různá opatření v
horizontu více jak jednoho roku
další opatření například vyžadují
zabezpečení, na které nejsou zatím
zdroje).
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časovém
(protože
finanční
finanční

Pracovní tým místního bezpečnostního projektu může navrhnout zcela jasná a konkrétní
opatření ke zvýšení bezpečnosti ve svém projektu, který zašle starostovi s žádostí, aby tento místní bezpečnostní projekt a hlavně jeho
návrhová část byla projednána v zastupitelstvu.
Jako příklad jednoduchých konkrétních návrhů
je možné uvést to, že budou doplněny webové
stránky obce/města o potřebné informace občanů
při mimořádných událostech a krizových situacích, jako např.:
■ Návody pro činnost občanů před, při a po povodni.
■ Návody pro přípravu evakuačního zavazadla.
■
Návody pro činnost občanů z hlediska
protipožární ochrany, apod.
Na úplný závěr je možné opět zdůraznit, že
se jedná v podstatě o smysluplnou a radostnou práci, která v konečném výsledku přinese
zvýšení bezpečnosti nejen autorům takového
bezpečnostního projektu, ale i dalším občanům
žijící ve zkoumané lokalitě.
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Současné porozumění
bezpečnosti
obyvatelstva
V současnosti je pojem bezpečnost pojmem stále více
významným a frekventovanějším. I když se průlom
posledních dvou století dá charakterizovat jako období,
ve kterém došlo k nahrazení silových konfrontačních
přístupů (v oblasti dosahování určité požadované úrovně
bezpečnosti jednotlivých států) kooperačními přístupy,
bezpečnost stále zůstává na jedné z nejvyšších příček
žebříčku hodnot každého člověka.

B

Bezpečnost dnes totiž není důležitým pojmem
jen ve vojenské oblasti, ale i ve všech ostatních
oblastech lidského života.
Její zajištění je významné z hlediska dalšího,
pozitivního vývoje lidí a celé společnosti. Aby
bylo možné bezpečnost komplexně pochopit, je
třeba zkoumat všechny součásti společenského,
hospodářského, politického, přírodního, technického a technologického prostředí.

DEFINICE BEZPEČNOSTI
Každý člověk je svým způsobem jedinečný. Právě
z tohoto důvodu lze na otázku, co je to vlastně
bezpečnost, resp. co pojem bezpečnost pro
konkrétního člověka znamená, dostat několik
různých odpovědí.
Samo slovo bezpečnost pochází z latinského securitas. Původ tohoto slova sahá až
do starověkého Říma, kde se pojmem Securitas označovala římská bohyně zosobňující
bezpečnost, a to konkrétně bezpečnost císaře,
impéria, věčná bezpečnost apod.

V současnosti lze v odborné literatuře najít několik definic bezpečnosti. V nejobecnější
rovině lze bezpečnost vymezit dvojím způsobem
a to jako bezpečnost negativní a bezpečnost pozitivní.
Při negativním vymezení bezpečnosti jde
o nepřítomnost, resp. neexistenci hrozby.
Bezpečnost je tedy definována jako opak stavu
ohrožení.
Pozitivní vymezení bezpečnosti se vždy spojuje
s konkrétním subjektem, kterým může být věc,
člověk, obec, stát či bezpečnostní společenství.
Nejbezpečnější je takový subjekt, který má
zajištěno přežití a možnosti svého dalšího rozvoje (např. dům je bezpečný před povodní, když
je postaven dostatečně daleko od záplavových
oblastí, před bouří je bezpečný, pokud má
spolehlivý bleskosvod apod.).
Jak uvádí ve své publikaci Volner (2005),
bezpečnost není možné zkoumat ani vysvětlovat
mimo hranice nebezpečnosti. Je potřeba alespoň
přibližně určit nějakou hranici, dokdy můžeme
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tvrdit, že daný jev je v podstatě a převážně
„bezpečný” a kdy je již „nebezpečný”. Takovou
hranicí může být např. hranice mezi nějakými
státy hranice Evropské unie, hranice NATO, hranice náboženství, demografická hranice, hranice
ekonomického růstu a podobně.
Tkáč (2002) definuje bezpečnost jako stav, ve
kterém se subjekt (např. občan nebo populace)
necítí být ohrožen z hlediska své existence, zájmů
a hodnot; resp. jako souhrn opatření sloužících
k zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku ve státě,
dále na zajištění lidských práv a svobod občanů
před působením zločinu, terorismu, organizovaného násilí apod., na zachování demokra
tických základů státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic.
Škvrnda (2004) vysvětluje bezpečnost ve dvou
rovinách:
■
širším smyslu – jde hlavně o stabilitu, řád,
určitost, spolehlivost, rovnovážnost, existenci
subjektu bez hrozeb a pocit jistoty,
■ v užším smyslu – bezpečnost je charakterizována jako neexistence válek a ozbrojeného násilí,
resp. jejich hrozeb.
Podle Kulašika (2002) z hlediska státu
zajišťuje bezpečnost v užším smyslu systém
bezpečnostních složek, jako jsou např. armáda,
policie, informační služby, rozvědka (jde tedy
o zajištění národní bezpečnosti). Dále uvádí, že
ve vztahu k mezinárodní bezpečnosti možná
nejčastěji uvažovat o třech podobách bezpečnosti:
■ bezpečnost je relativní neexistence ohrožení,
■ bezpečnost je stav, kdy nehrozí nebezpečí,
■ bezpečnost je stav vyznačující se zabezpečením
pořádku, dodržováním pravidel, úprav a dohod.
A konečně, jak uvádí ve své publikaci Tyrala
(2002), podle vyjádření občanů představuje pojem bezpečnost i následující:
■ stav vědomí člověka, ve kterém se necítí být
ohrožen,
■ život bez ohrožení,
■ stav bez strachu a neklidu o sebe a jiných,
■ jistotu do budoucna,
■
absence ohrožení života, ztráty majetku či
života.
Kromě pojmu bezpečnost je důležité definovat
i slovní spojení bezpečnostní prostředí. V analýze
tendencí vývoje vnitřní bezpečnosti České a Slo
venské republiky je bezpečnostní prostředí definováno jako soubor vnitřních a vnějších faktorů
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ovlivňujících bezpečnostní politiku státu. Je jim
možné rozumět prostor nacházející se uvnitř státu
i mimo něj, ve kterém dochází k realizaci a setkávání zájmy státu se zájmy jiných aktérů mezi
národních vztahů a kde se odehrávají procesy,
které mají významný vliv na úroveň bezpečnosti
státu.
Podle mého názoru se pojem bezpečnost nedá
popsat jednou či dvěma větami. Bezpečnost
člověka je stav, který závisí na několika faktorech, např. na situaci, ve které se právě člověk
nachází, od jeho minulých zkušeností a zážitků
v určitých situacích, od jiných lidí nacházejících
se v jeho blízkosti a podobně.
Např. je rozdíl, pokud se během bouře nachází
jeden člověk na volném prostranství pod širým
nebem a druhý člověk v pevně stojící budově
vybavené spolehlivými bleskosvody. Nelze ale
s jistotou říci, který z těchto lidí se cítí bezpečně
a který ne. Závisí to i na povahových vlastností
toho kterého člověka – někdo se nemusí cítit před
bouří v bezpečí nikde, protože má např. špatné
zážitky z minulosti, z vyprávění jiných lidí, nebo
strach před bouří je v něm prostě zakotven již od
narození a nedokáže ho přemoci.
ČLENĚNÍ BEZPEČNOSTI
Bezpečnost můžeme členit podle různých hledisek. Pokud bereme v úvahu horizontální a vertikální strukturu bezpečnosti, vertikální struktura obsahuje celou řadu úrovní bezpečnosti:
■ globální bezpečnost,
■ regionální bezpečnost,
■ bezpečnost státu,
■ bezpečnost společnosti,
■ bezpečnost objektu,
■ bezpečnost občana.
Významnost těchto úrovní není odvozena pouze
od velikosti územního nebo organizačního celku,
kterým se zabývá, ale také od vztahu posuzovatele k němu.
Horizontální struktura bezpečnosti je odvozena od jednotlivých oblastí lidské činnosti a od
prostředí, v němž člověk uskutečňuje své aktivity. Z tohoto hlediska rozeznáváme např.
informační bezpečnost, energetickou bezpečnost,
vojenskou bezpečnost, ekonomickou bezpečnost,
bezpečnost životního prostředí a podobně.
Kromě tohoto pohledu na členění existují
i další, které rozlišují bezpečnost na:
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■ vnitřní nebo venkovní,
■ statickou nebo dynamickou,
■ objektivní nebo subjektivní.
Vnitřní bezpečnost je založena na interpretaci vlastního stavu subjektu a schopnosti
snižovat rizika, která jej mohou ohrozit. Spočívá
v připravenosti a schopnosti subjektu aktivizovat
se za účelem svého vlastního zachování.
Vnější bezpečnost je založena na úrovni
a charakteru vnějšího ohrožení a na působení
ochranných prvků společenského života (např.
vojenských, politických a podobně). Její podstata tedy spočívá v připravenosti a schopnosti
subjektu působit vůči objektům, které ovlivňují
jeho bezpečnost, a zároveň v kvalitě subjektů
schopných podílet se na zabezpečení požadované
úrovni bezpečnosti.
Z hlediska dynamiky a statiky chápeme
pod dynamickou bezpečností takovou, která
nemá svou absolutní hodnotu, ale vždy je pojata v kontextu a naopak, statická bezpečnost
je určitý definovaný stav, kdy se bezpečnost
nevnímá jako součást dynamicky se vyvíjejícího
bezpečnostního prostředí.
V důsledku vnímání bezpečnosti můžeme definovat stav:
■ subjektivní bezpečnosti – je důsledkem absence vnímání ohrožení,
■
objektivní bezpečnosti – je dán absencí
ohrožení.
SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ BEZPEČNOST
Subjektivní bezpečnost je stav, kdy:
■
subjekt nepociťuje ohrožení, které by mohly
způsobit krizové jevy iniciované rizikem,
■ pocit bezpečí vyplývá z nedostatku informací
o rizicích a potenciálním ohrožení, které z nich
plyne, resp. z neschopnosti objektivně vnímat
a posuzovat stávající rizika a ohrožení,
■ dotyčný objekt je schopen účinně snižovat aktuální rizika a včas vytvořit účinnou ochranu
proti ohrožení vznikajícímu v jejich důsledku.
Subjektivní bezpečnost je tedy stav subjektu,
jeho potenciál a možnosti adekvátní reakce na
hrozby. Z hlediska druhu ohrožených subjektů
lze rozlišit:
■ bezpečnost jednotlivce nebo skupiny,
■ bezpečnost věcí,
■ bezpečnost peněz,
■ bezpečnost informací.

Bezpečnost vysvětlovaná jako něco subjektivního
je předmětem zkoumání teoretiků zajímajících
se hlavně o psychoanalytický, politicko-psychologický nebo sociálně-psychologický přístup.
Individuální bezpečnost jako potřebu člověka
nejčastěji interpretují někteří představitelé humanistické psychologie a neopsychoanalýzy
(Maslow v teorii lidských potřeb řadí potřebu
bezpečí a jistoty hned za fyziologické potřeby).
Humanistická psychologie klade důraz na subjektivní přístup k hodnocení reality (jak se reálný svět lidem jeví, jak ho vnímají a interpretují), což se projevuje i v jejich vztahu k vlastní
bezpečnosti. Představitelé druhého zmíněného
psychologického směru - neopsychoanalýza –
jsou toho názoru, že lidské chování primárně
motivuje potřeba bezpečnosti a potřeba zbavit se
strachu.
Kognitivní psychologie upřednostňuje při
objasňování individuální bezpečnosti její kognitivní základ, tedy poznání faktorů situace s alternativami úsudků o tom, čím objekty jsou, resp. co
znamenají. Jde o systém relevantních poznatků
a informací, které subjekt nutně potřebuje, aby
se správně orientoval v bezpečnostním prostředí
(např. informace o možnostech ochrany,
o rizicích, o bezpečnostních institucích apod.).
Subjektivní vnímání bezpečnosti může vyústit do
jednoho z následujících variantů:
■
subjekt si uvědomuje reálné ohrožení své
bezpečnosti,
■
subjekt ohrožení své bezpečnosti nevnímá,
resp. si ho neuvědomuje,
■ subjekt si uvědomuje nemožnost aktivně čelit
ohrožení,
■
subjekt vnímá ohrožení, které však reálně
neexistuje.
Z tohoto rozdělení vyplývá, že vnímání
bezpečnosti nemusí vždy odpovídat reálné situaci, může být klamné. Problém nastává z důvodu,
že ne všechny hrozby člověk svými smyslovými
orgány bezprostředně registruje.
Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že pokud
zkoumáme bezpečnost jako subjektivní fenomén,
můžeme tvrdit následující – pokud lidé nepociťují
nebezpečí a pokud nevidí a neuvědomují si rizika
a ohrožení, tak se cítí bezpečně a nemají potřebu
zajišťovat si svou bezpečnost.
Jak jsem se již zmínil v předchozím textu,
obecně existují čtyři typy chování subjektů (lidí)
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z hlediska uvědomování, resp. neznalosti své
vlastní bezpečnosti.
Myslím si, že člověk se nedá jednoznačně
zařadit pouze do jedné z těchto skupin subjektů.
Každý člověk má určitý postoj k vnímání
bezpečnosti, ale tento postoj není neměnný,
působí na něj mnoho faktorů, ke kterým bych
zařadil kupříkladu vliv rodiny, přátel, známých
nebo kolegů.
Např. pokud nějaký člověk v současnosti
nevnímá ohrožení své bezpečnosti, důvodem
může být např. skutečnost, že nesleduje aktuální dění ve světě prostřednictvím médií, tzn., že
nesleduje televizní zprávy, nečte zprávy z domova
i ze světa na internetových stránkách, nečte denní tisk věnující se právě probíhajícím událostem
ovlivňujícím bezpečnost naší země, resp. celého
světa.
Pokud takový člověk přijde do kontaktu s jiným
člověkem, který mu vysvětlí, že v televizních novinách v současnosti vídá stále větší množství
reportáží o napadení nebo okradení nevinních
lidí, kteří končí s vážnými zraněními v nemocnici, s velkou pravděpodobností to změní jeho
postoj k vnímání vlastní bezpečnosti. Může být
obezřetnější při cestě domů z práce, a to zejména v méně obydlených lokalitách města či obce
a také během zimního období, kdy se rychleji stmívá a podobně.
Takový přístup podle mého názoru určitě nevede k ničemu dobrému v budoucnosti, protože
lidé se nebudou štítit ubližovat si navzájem nebo
sáhnout na své majetky, protože vědí, že v ostatních lidech převáží pud sebezáchovy a nebudou se
starat do záležitostí, které se jich přímo nedotýkají.
Objektivní bezpečnost je stav, kdy:
■ nebyla prokázána existence jevů, které ohrožují
charakteristické znaky bezpečnosti objektu
(systému),
■
v důsledku toho neexistuje reálná možnost
omezení funkčnosti objektu nebo narušení jeho
existence,
■
objekt má dostatek prostředků na eliminaci
rizik a krizových jevů, které vznikají v jejich
důsledku a ohrožují funkčnost (existenci) objektu.
Podle teoretiků zkoumajících bezpečnost jako
objektivní fenomén se všechna ohrožení a rizika
a rovněž problém zajišťování bezpečnosti lidí
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nachází mimo lidské vědomí, resp. v objektivní
realitě. Podle nich ohrožení člověka nesouvisí
s tím, co si uvědomuje (a zda si vůbec uvědomuje)
a co pociťuje. Závisí pouze na objektivních, od lidí
nezávislých jevech a procesech.
Řešení problému objektivní bezpečnosti je
tedy shledáno v objektivně existujících jevech
a procesech, které ohrožují existenci a rozvoj
lidí (zkoumání je zaměřeno na různé přírodní
a společenské procesy). Následně je definováno,
co vůbec lidi ohrožuje a naopak, co pro ně hrozbou není, a jak by se lidé měli chovat, aby byla jejich bezpečnost zajištěna.
Na základě výše uvedených definic objektivní
bezpečnosti bych řekl, že objektivní vnímání
bezpečnosti je pravým opakem subjektivního
vnímání. Např. pokud se člověk bojí vozit výtahem kvůli tomu, že se v nějakém výtahu v minulosti zasekl, necítí se ve výtahu bezpečně,
ale pokud bychom vození se výtahem zkoumali
z pohledu objektivní bezpečnosti, myslím si,
že by tato činnost nevykázala žádné významné známky ohrožení člověka, a nebyla by tedy
považována za nebezpečnou.
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