POZVÁNKA
KPKB
ÈR
valná hromada v Novém Boru

èíslo 2/2011

(jk) Jak jsme již avizovali v minulém èísle našeho èasopisu, letošní valná hromada KPKB ÈR (VH) se uskuteèní 6. øíjna 2011 v Parkhotelu Morris v Novém Boru.
Protože v prùbìhu její pøípravy došlo k nìkterým organizaèním zmìnám, dovolujeme si níže pøedstavit finální podobu programu valné hromady:

program valné

oficiální èást valné

hromady KPKB CR hromady KPKB CR
foto: www.hotelmorris.cz

9:30–10:00
§
prezence úèastníkù valné hromady,

obèerstvení v pøedsálí

10:00
§
zahájení valné hromady
§
pøivítání úèastníkù, seznámení s organizací a programem (Miroslav
Kovaøíèek, prezident KPKB ÈR)

10:30
§
spoleèný odjezd autobusem do skláøské hutì AJETO (www.ajetoglass.cz),
exkurze s možností vidìt skláøe pøi
práci a zkusit si vyfouknout svùj vlastní výrobek, odjezd do hotelu v 13:00

KPKB ÈR Miroslav Kovaøíèek)

§
jmenování øídícího VH,
volba mandátové komise

§
schválení programu VH
§
zpráva o èinnosti KPKB ÈR
(Miroslav Kovaøíèek)

§
zpráva o hospodaøení
(Ing. Petr Hartmann)

§
zpráva o stavu èlenské základny
(Kateøina Poludová, DiS)

§
zpráva dozorèí rady
(Ing. Fredegar Former)

§
plán èinnosti KPKB ÈR na další období
(PhDr. Michal Bavšenkov)

13:30

§
zkoušky odborné zpùsobilosti pro vý-

§
obìd v restauraci Parkhotelu Morris

kon èinnosti fyzické ostrahy – zkušenosti, aktuální informace, postup pøi
nesplnìní odborné zpùsobilosti
(Ing. Petr Hartmann)
§
návrh zákona o soukromých bezpeènostních službách, aktuální stav, informace (PhDr. Michal Bavšenkov)
a host (èlen Výboru pro obranu
a bezpeènost Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky)
§
prezentace firem
(PCS, spol. s r. o., Hartmann servis)
§
návrh usnesení VH

14:30
foto: Gábina Svobodová

§
zahájení, pøivítání hostù (prezident

§
zaèátek oficiální èásti valné hromady
v salonku Parkhotelu Morris

19:00–23:00
§
spoleèenský veèer s hudbou v hotelové restauraci, raut, ochutnávka moravských vín a èeských sýrù

Delegátùm valné hromady bude
hrazeno i ubytování (2 osoby za èlenskou
firmu), dopøedu si mohou zamluvit
welness služby (ty si již hradí sami).

foto: ANERI

Na hojnou úèast se tìší
èlenové prezidia KPKB ÈR.
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Vážení ètenáøi,

Redakèní rada

doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého odpoèinku je již pro vìtšinu z nás minulostí. Kromì nároèných pracovních povinností nás èekají i mnohé další významné
události. Pro naši Komoru je nepochybnì jednou z nich kvapem se blížící valná hromada. A naši redakci potìšilo, že navzdory tomu, kolik mají organizátoøi v èele s Miroslavem
Kovaøíèkem s její pøípravou starostí, podaøilo se nám prezidenta KPKB ÈR pøesvìdèit, aby si pro toto èíslo vyšetøil èas ke krátké
„zpovìdi“.
Ménì úspìšní jsme již byli s nabídkou mimoøádné prezentace èlenských firem na stránkách našeho èasopisu, což se
ovšem v dobì prázdnin dalo logicky oèekávat. Díky narùstajícímu zájmu o náš oborový èasopis se ovšem k této nabídce jistì
vrátíme.
Nicménì jinak náš èasopis „okurková sezona“ nijak zásadnì nepoznamenala, protože námìtù pro zajímavé èlánky se
vyrojilo více než dost. Mimo jiné se v tomto èísle doètete, že od
letošního kvìtna platí pro oblast soukromých bezpeènostních
služeb další kvalifikaèní a hodnotící standardy. Strážní,
kteøí vykonávají èi v budoucnu hodlají vykonávat službu se
psem, se tu dozvìdí, že budou muset v dohledné dobì všichni
bez výjimky splnit nároèná kritéria pro získání odborné zpùsobilosti a celostátnì platného certifikátu pro dílèí kvalifikaci
Psovod bezpeènostní služby formou absolvování teoretické
i praktické zkoušky. Vìøíme, že mnohé z Vás zaujmou také zajímavosti z oblasti ostrahy objektù èi pøipravovaného slovníku
poplachových systémù, reportáž z akce s vojenskou tematikou
„Bahna 2011“ i další èlánky.
V poslední dobì jsou na poøadu dne znaènì vášnivé diskuze kolem pøipravovaného návrhu zákona o soukromých bezpeènostních službách. Další z dùležitých jednání o jeho výsledné podobì se má uskuteènit poèátkem záøí, tedy v dobì uzávìrky èasopisu. O nic z toho ovšem, naši milí ètenáøi, nepøijdete.
Naše redakce totiž obdržela pozvání na zasedání Podvýboru
pro obecní policie a soukromé bezpeènostní služby Výboru pro
obranu a bezpeènost Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky, jehož úèelem má být nalezení konsensu ve vìcném
øešení oblastí, v nichž existují mezi jednotlivými subjekty urèité
názorové rozdíly. Jednání se samozøejmì zúèastní i delegovaní
zástupci KPKB ÈR a právì ve spolupráci s nimi pøipravíme podrobnou reportáž na toto ožehavé téma do pøíštího èísla našeho èasopisu.
Mnoho pracovních i osobních úspìchù v posledním
ètvrtletí tohoto roku Vám pøeje
Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Miroslav Kovaøíèek
Kateøina Poludová
Petr Hartmann
Michal Bavšenkov

Odborná spolupráce
Fredegar Former
Radomír Šèurek
Petr Žák
Michal Randa
Martin Obdržálek

Nesignované fotografie a èlánky (jk)
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terminologie a slovník

VYUŽÍVÁNÍ
PSU
u soukromých bezpeènostních služeb
Do roku 1991 upravovala èinnost soukromých bezpeènostních služeb (dále
jen SBS) vyhláška FMV è. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví. Pracovníky tehdejší „závodní stráže“ ve svém textu opravòovala konat
z pozice veøejného èinitele, pøedevším proto, že støežili„státní“ majetek.
V roce 1991 byla výše zmínìná vyhláška zrušena, nebyla však nahrazena
žádnou jinou právní normou, která by
tuto problematiku legislativnì øešila. SBS
fungují plnì na komerèním základì a jejich hlavním cílem je zisk. Poskytují svým
klientùm služby tam, kde státní ochrana
chybí. Postavení pracovníkù SBS je rovnocenné postavení ostatních obèanù ÈR,
tedy bez zvláštních oprávnìní, jež by je
od ostatních obèanù ÈR odlišovala. Èinnost SBS se øídí Listinou základních práv
a svobod, obèanským zákoníkem a zákoníkem práce (všemi ve znìní pozdìjších
zmìn a novelizací) a vliv na ni mají také
interní normy (statut èi smìrnice) konkrétní soukromé bezpeènostní agentury.
Psovodi u SBS provádìjí pøedevším
soukromì bezpeènostní prùzkum.
Cvièený pes je nejèastìji využíván pro
ochranu majetku. Podílí se na zabezpeèení dohledu nad dodržením žádoucího
stavu, zejména uvnitø objektu.
Psovod vykonává se psem
v objektu obvykle kontrolní èinnost a pøi obchùzkové èinnosti je psem doprovázen. Výhody využití
psa spoèívají
v tom, že se
psovod cítí
bezpeènìji (pes
dodává strážnému sebevìdomí), mùže pracovat sám (ušetøí další pracovní sílu), a pes navíc dokáže díky
svým schopnostem upozornit na
podezøelou osobu daleko døíve, pøièemž ho lze využít i tehdy, je-li objekt elektronicky zajištìn. Je dokonce možný zpùsob, kdy pes støeží ob-

jekt samostatnì, a to buï støežením na
volno, nebo støežením na pohyblivém
stanovišti na bloku, èi støežením na pevném stanovišti, jako je uvázání u kolíku
nebo u boudy, pøípadnì støežením pomocí signální stìny, nebo støežením podél
oplocení v koridoru. Výhodou je, že pøi
volném støežení dokáže pes zajistit velký
prostor, pracuje samostatnì a odpadají
požadavky na zabezpeèení pracovní síly.
Støežený objekt, ve kterém jsou využíváni
k ostraze psi, by mìl být z venku opatøen
výstražnými nápisy, upozornìními a znaèkami. Ostraha objektù provádìná pracovníkem SBS se psem je obzvláštì vhodná, je-li oplocení prùhledné (napøíklad
pletivo) a strážný má dobrý pøehled o dìní za hranicí støeženého objektu èi prostoru – pes pak pùsobí preventivnì a vìtšinou osobu od nekalého úmyslu odradí.
Doc. Mgr. Ing. Radomír Šèurek, Ph.D.

Použitá literatura
1) KRANÁTOVÁ, M.: Kynologie ve službách ozbrojených sborù v Èeské republice. Bakaláøská práce.
Policejní akademie ÈR. Praha 2001.
2) DUDEK, M.: Základy veterináøství služebních
psù Policie ÈR. Policie ÈR, MV ÈR. Praha 2000.
3) ÈECH, B., SOCHOR, V.: Policejní technika II.
Policejní akademie ÈR. Praha 2004.
Poznámka redakce
Kapitola byla s autorovým souhlasem pøevzata a upravena z jeho èlánku „Využití psù pøi
ochranì obyvatelstva“.

18

www.kpkbcr.cz

2

OBSAH
Využívání psù

2

u SBS

èíslo 2/2011

Bahna 2011

3

akce s vojenskou tematikou
Šéfredaktor
Jaromír Kyncl
+420 777 647 605
kynclmir@seznam.cz

Ostraha objektù

5

zpùsoby efektivního zabezpeèení

Jazyková spolupráce
Alena Hasáková

1

Vážení ètenáøi,

Redakèní rada

doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého odpoèinku je již pro vìtšinu z nás minulostí. Kromì nároèných pracovních povinností nás èekají i mnohé další významné
události. Pro naši Komoru je nepochybnì jednou z nich kvapem se blížící valná hromada. A naši redakci potìšilo, že navzdory tomu, kolik mají organizátoøi v èele s Miroslavem
Kovaøíèkem s její pøípravou starostí, podaøilo se nám prezidenta KPKB ÈR pøesvìdèit, aby si pro toto èíslo vyšetøil èas ke krátké
„zpovìdi“.
Ménì úspìšní jsme již byli s nabídkou mimoøádné prezentace èlenských firem na stránkách našeho èasopisu, což se
ovšem v dobì prázdnin dalo logicky oèekávat. Díky narùstajícímu zájmu o náš oborový èasopis se ovšem k této nabídce jistì
vrátíme.
Nicménì jinak náš èasopis „okurková sezona“ nijak zásadnì nepoznamenala, protože námìtù pro zajímavé èlánky se
vyrojilo více než dost. Mimo jiné se v tomto èísle doètete, že od
letošního kvìtna platí pro oblast soukromých bezpeènostních
služeb další kvalifikaèní a hodnotící standardy. Strážní,
kteøí vykonávají èi v budoucnu hodlají vykonávat službu se
psem, se tu dozvìdí, že budou muset v dohledné dobì všichni
bez výjimky splnit nároèná kritéria pro získání odborné zpùsobilosti a celostátnì platného certifikátu pro dílèí kvalifikaci
Psovod bezpeènostní služby formou absolvování teoretické
i praktické zkoušky. Vìøíme, že mnohé z Vás zaujmou také zajímavosti z oblasti ostrahy objektù èi pøipravovaného slovníku
poplachových systémù, reportáž z akce s vojenskou tematikou
„Bahna 2011“ i další èlánky.
V poslední dobì jsou na poøadu dne znaènì vášnivé diskuze kolem pøipravovaného návrhu zákona o soukromých bezpeènostních službách. Další z dùležitých jednání o jeho výsledné podobì se má uskuteènit poèátkem záøí, tedy v dobì uzávìrky èasopisu. O nic z toho ovšem, naši milí ètenáøi, nepøijdete.
Naše redakce totiž obdržela pozvání na zasedání Podvýboru
pro obecní policie a soukromé bezpeènostní služby Výboru pro
obranu a bezpeènost Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky, jehož úèelem má být nalezení konsensu ve vìcném
øešení oblastí, v nichž existují mezi jednotlivými subjekty urèité
názorové rozdíly. Jednání se samozøejmì zúèastní i delegovaní
zástupci KPKB ÈR a právì ve spolupráci s nimi pøipravíme podrobnou reportáž na toto ožehavé téma do pøíštího èísla našeho èasopisu.
Mnoho pracovních i osobních úspìchù v posledním
ètvrtletí tohoto roku Vám pøeje
Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Miroslav Kovaøíèek
Kateøina Poludová
Petr Hartmann
Michal Bavšenkov

Odborná spolupráce
Fredegar Former
Radomír Šèurek
Petr Žák
Michal Randa
Martin Obdržálek

Nesignované fotografie a èlánky (jk)

VIII. KBM

7

bezpeènostní hrozby 21. století

Rozhovor

9

s Miroslavem Kovaøíèkem

Psovodi u SBS

11

dílèí kvalifikace

Jaromír Kyncl

Grafická úprava, sazba a zlom
MAGICO G.S.

Kalendárium

Vydavatel

zajímavých akcí

KPKB ÈR
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5

Registrace
Bezpeènost s profesionály MK ÈR E 20140

Tisk
Tiskárna PROPIS
Cihelní 99, 702 00 Ostrava

Rozšiøování zdarma

Poplachové systémy

13

uvádìní produktù na trh EU

Aktuálnì

Autorská práva vykonává vydavatel, užití
celku nebo èástí, rozmnožování a šíøení
jakýmkoli zpùsobem je bez výslovného
souhlasu vydavatele zakázáno.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat
a krátit pøíspìvky vybrané ke zveøejnìní,
nevyžádané rukopisy a fotografie nevrací,
neodpovídá za obsah inzerce.

i v bezpeènostních službách

Na pøední stranì obálky
foto © Petr Žák

PCS divize security

Na zadní stranì obálky

inzerce

MAGICO G.S.

12

Poplachové systémy

15

17

terminologie a slovník

VYUŽÍVÁNÍ
PSU
u soukromých bezpeènostních služeb
Do roku 1991 upravovala èinnost soukromých bezpeènostních služeb (dále
jen SBS) vyhláška FMV è. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví. Pracovníky tehdejší „závodní stráže“ ve svém textu opravòovala konat
z pozice veøejného èinitele, pøedevším proto, že støežili„státní“ majetek.
V roce 1991 byla výše zmínìná vyhláška zrušena, nebyla však nahrazena
žádnou jinou právní normou, která by
tuto problematiku legislativnì øešila. SBS
fungují plnì na komerèním základì a jejich hlavním cílem je zisk. Poskytují svým
klientùm služby tam, kde státní ochrana
chybí. Postavení pracovníkù SBS je rovnocenné postavení ostatních obèanù ÈR,
tedy bez zvláštních oprávnìní, jež by je
od ostatních obèanù ÈR odlišovala. Èinnost SBS se øídí Listinou základních práv
a svobod, obèanským zákoníkem a zákoníkem práce (všemi ve znìní pozdìjších
zmìn a novelizací) a vliv na ni mají také
interní normy (statut èi smìrnice) konkrétní soukromé bezpeènostní agentury.
Psovodi u SBS provádìjí pøedevším
soukromì bezpeènostní prùzkum.
Cvièený pes je nejèastìji využíván pro
ochranu majetku. Podílí se na zabezpeèení dohledu nad dodržením žádoucího
stavu, zejména uvnitø objektu.
Psovod vykonává se psem
v objektu obvykle kontrolní èinnost a pøi obchùzkové èinnosti je psem doprovázen. Výhody využití
psa spoèívají
v tom, že se
psovod cítí
bezpeènìji (pes
dodává strážnému sebevìdomí), mùže pracovat sám (ušetøí další pracovní sílu), a pes navíc dokáže díky
svým schopnostem upozornit na
podezøelou osobu daleko døíve, pøièemž ho lze využít i tehdy, je-li objekt elektronicky zajištìn. Je dokonce možný zpùsob, kdy pes støeží ob-

jekt samostatnì, a to buï støežením na
volno, nebo støežením na pohyblivém
stanovišti na bloku, èi støežením na pevném stanovišti, jako je uvázání u kolíku
nebo u boudy, pøípadnì støežením pomocí signální stìny, nebo støežením podél
oplocení v koridoru. Výhodou je, že pøi
volném støežení dokáže pes zajistit velký
prostor, pracuje samostatnì a odpadají
požadavky na zabezpeèení pracovní síly.
Støežený objekt, ve kterém jsou využíváni
k ostraze psi, by mìl být z venku opatøen
výstražnými nápisy, upozornìními a znaèkami. Ostraha objektù provádìná pracovníkem SBS se psem je obzvláštì vhodná, je-li oplocení prùhledné (napøíklad
pletivo) a strážný má dobrý pøehled o dìní za hranicí støeženého objektu èi prostoru – pes pak pùsobí preventivnì a vìtšinou osobu od nekalého úmyslu odradí.
Doc. Mgr. Ing. Radomír Šèurek, Ph.D.

Použitá literatura
1) KRANÁTOVÁ, M.: Kynologie ve službách ozbrojených sborù v Èeské republice. Bakaláøská práce.
Policejní akademie ÈR. Praha 2001.
2) DUDEK, M.: Základy veterináøství služebních
psù Policie ÈR. Policie ÈR, MV ÈR. Praha 2000.
3) ÈECH, B., SOCHOR, V.: Policejní technika II.
Policejní akademie ÈR. Praha 2004.
Poznámka redakce
Kapitola byla s autorovým souhlasem pøevzata a upravena z jeho èlánku „Využití psù pøi
ochranì obyvatelstva“.

18

www.kpkbcr.cz

2

BAHNA 2011

s povstalci o pøedsunutou základnu.
Ukázku pøedvedli vojáci pìší èety 44. lehkého motorizovaného praporu
z Jindøichova Hradce a družstvo 121. pìší
roty Aktivních záloh, za podpory tanku
T-72M4 CZ, bojového vozidla pìchoty
BVP-2, dìlostøelectva a letectva. Dále se
pøedstavilo pohotovostní oddìlení
Vojenské policie ukázkou osvobozování
rukojmích a leteckého transportu zranìného èlena zásahového týmu. Zajímavá

akce s vojenskou tematikou

V sobotu 18. èervna 2011 probìhl již 22. roèník akce s názvem „BAHNA 2011“,
která je prezentací Armády Èeské republiky, klubù vojenské historie a zahranièních
armád. Akci poøádá každoroènì Velitelství spoleèných sil a Nadace pozemního vojska
AÈR v lokalitì vojenského výcvikového prostoru Brdy poblíž Strašic na Rokycansku.

Ukázka z bojù pøíslušníkù
èeskoslovenské divize v Itálii,
která operovala v Itálii v letech
1917 - 1918 (v prosinci 1918 vznikl
v Itálii armádní sbor, po válce dostaly
všechny jednotky zahranièního
vojenského odboje spoleèný
název Èeskoslovenské legie).

Tank T-72M4 CZ, v pozadí vrtulníky Mi-171 a Mi-24V.

Vrtulník W-3A Sokó³ pøi plnìní bambi vaku, urèeného k hašení požárù ze vzduchu.

Letošní Bahna byla zahájena salvou ze ètyø
152mm samohybných houfnic DANA, prùletem formace vrtulníkù Mi-17, Mi-24 a W-3A Sokó³, letounù
CASA C-295, L-159 Alca a JAS-39 Gripen a seskokem
výsadkáøù.
V celodenním programu byly k vidìní jak statické ukázky vojenské techniky, tak ukázky dynamické,
vèetnì bojových scén. V rámci dynamických ukázek

3

pøedvedla Armáda Èeské republiky souèasnou nejmodernìjší techniku, jako je
tank T-72M4 CZ, obrnìný transportér
Pandur II, speciální vozidla Land Rover
Defender 130 Kajman a Iveco LMV. Pøed
diváky defilovala také technika používaná armádou v minulých letech, vèetnì
mnoha kusù z dávné historie. Ze zahra-

nièních armád se prezentovalo Polsko
obrnìným vozidlem pìchoty KTO
Rosomak, Rakousko lehkým tankem
Ulan a Amerièané obrnìným transportérem Stryker.
Ve vzduchu bylo možno spatøit jak
moderní stroje zmiòované v úvodu,
tak i historickou techniku. Vrtulník W-3A
Sokó³ s bambi vakem pøedvedl spolu
s hasièskými auty z leteckých základen
hašení požáru ze vzduchu. Úplnì poprvé
mohla zde veøejnost spatøit bojový vrtulník Mi-17 v upravené verzi s palubním
støelcem (Mi-171), úèastnící se bojových
misí v Afghánistánu.
Jednou z nejzajímavìjších ukázek
byla simulace boje spoleèných sil AÈR

Speciální vozidlo Land Rover Defender 130 Kajman.

Samohybná houfnice vz. 77 DANA
pøi vypálení slavnostní salvy
u pøíležitostí zahájení akce.

byla také ukázka výcviku psovodù pøíslušníkù
Veterinární základny z Chotynì.
Návštìvníci mìli možnost nahlédnout i do historie – díky ukázkám s názvem „Ès. legie v Itálii 1918“
a„Na demarkaèní linii 1945“, které probìhly s využitím
dobové techniky a v dobových uniformách. K vidìní
byla také témìø stovka kusù historické techniky
z Muzea na demarkaèní linii v Rokycanech a dalších
klubù vojenské historie.
Celkem bylo na akci k vidìní 480 kusù vojenské
techniky, vèetnì historické, podílelo se na ní 1 200 vojákù, z toho 606 profesionálù, pro které byla tato akce
zároveò vojenským cvièením.
Letošních Bahen se dle dostupných informací
zúèastnilo na 40 000 návštìvníkù, èímž se právem zaøadila k nejoblíbenìjším akcím s vojenskou tematikou. Další, v poøadí již 23. roèník Bahen se bude konat
23. èervna 2012.
Petr Žák (text a foto)

Speciální víceúèelové pancéøované
vozidlo Iveco LMV M65E19WM.
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Efektivní zabezpeèení objektù a ochrana
majetku jsou v dobì narùstající kriminality jednou ze základních potøeb. Nutnost ochrany je
navíc determinována pocitem vlastního bezpeèí,
prozíravostí uživatele a uvìdomìním si možnosti
vzniku škod. Základním cílem ostrahy objektù je
nejenom minimalizace rizika vzniku škody na
majetku, ale také ochrana životù a zdraví osob,
které ve støežených objektech pobývají. Nejdùležitìjším prostøedkem k zajištìní komplexní
ochrany objektù je kombinace fyzické ostrahy
a technické ochrany pomocí prvkù mechanických
a elektrických zabezpeèovacích systémù.
Fyzická ostraha
Fyzická ostraha je nejstarší a dosud nejèastìji
používanou formou zajiš•ování ochrany objektù.
Chrání nejenom pøed neoprávnìným vstupem, vandalismem, únikem informací, krádeží èi jinou majetkovou újmou, ale také pøed sabotáží, ohnìm, havárií
èi následky pøírodní katastrofy. Z hlediska ochrany objektù lze definovat nìkolik forem fyzické ostrahy,
zejména strážní službu, bezpeènostní dohled,
ochranný doprovod, kontrolnì propustkovou èinnost a bezpeènostní výjezd (zásah). Podle dùležitosti
a bezpeènostního významu je vìtšinou zabezpeèována vyškolenými zamìstnanci provozovatele objektu, pøíslušníky ozbrojených sil (sborù) nebo zamìstnanci povìøených bezpeènostních služeb.

OSTRAHA
OBJEKTÙ
zpùsoby efektivního zabezpeèení
všechna organizaèní a režimová opatøení
ochrany. Zejména charakteristika objektu, tedy jeho popis, bezpeènostní rizika
a možnosti jejich øešení, zpùsob zabezpeèení objektu, pøedmìt výkonu služby
a povinnosti zamìstnancù ostrahy.
Chybìt nesmìjí ani režimy vstupu osob,
vjezdu a výjezdu vozidel, klíèového hospodáøství, obchùzkové èinnosti, protipožární prevence nebo poskytování informací. Souèástí každé dokumentace musí
být vyøešené otázky pravomocí a kompetencí, postupu øešení mimoøádných událostí, tedy požáru, úniku plynu, vody, narušení objektu nepovolanou osobou èi
hrozby jiného útoku (bombou apod.).
Na pøání zákazníka mohou fyzickou ostrahu objektù zabezpeèovat také
strážní se psy (psovodi), kteøí jsou k tomuto úèelu speciálnì vycvièení. Fyzická
ostraha se aktivnì podílí na zmaøení zámìrù narušitele a provádí bezprostøední
opatøení k jeho dopadení.
Technická ochrana
Technickou ochranou budov rozumíme takový soubor pøijatých bezpeènostních opatøení, jehož použití v praxi
zabraòuje, ztìžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu a celé zabezpeèené
oblasti. Nedílnou souèástí ochrany budov je tzv. klasická ochrana, tedy využívání mechanických prostøedkù, zaøízení

a komponentù, které svou konstrukcí
znemožòují jejich jednoduché pøekonání. Takové technické prostøedky nazýváme mechanické zábranné systémy.
Zjednodušenì øeèeno – slouží jako pevná hráz a zamezují prùniku nežádoucích
osob do prostoru. Dalším zpùsobem technického zabezpeèení objektu je využívání zaøízení elektrických zabezpeèovacích
systémù (EZS). Ty mùžeme definovat jako
soubor detektorù, tísòových hlásièù,
ústøeden (øídicích jednotek), prostøedkù
poplachové signalizace a pøenosových,
zapisovacích a ovládacích zaøízení, jejichž prostøednictvím je narušení støeženého objektu nebo prostoru opticky
a akusticky signalizováno.
Mechanické zábranné systémy
Vedle tradièních mechanických prostøedkù, jakými jsou bezpeènostní dveøe,
zámky, rolety, møíže a bezpeènostní skla,
øadíme do klasické ochrany také vjezdové závory, automatická vrata, bariéry proti vozidlùm, osobní turnikety, propouštìcí branky èi oplocení. K mechanickým prvkùm ochrany patøí i nìkteré vlastní stavební souèásti budov, které již svou podstatou tvoøí pøekážky proti vniknutí pachatele. Jedná se o otvorové výplnì dveøní, okenní, balkonové, vnìjší obvodové
zdi budov, stropy, podlahy a støechy pøízemních budov, zejména u staveb, kde je

støecha souèasnì stropem objektu.
Mechanické zábranné prostøedky nejsou
schopny chránìné objekty samy o sobì
a skuteènì beze zbytku zabezpeèit a chránit. Jejich mechanická odolnost proti prùlomu (narušení) je totiž závislá pøedevším na použitém materiálu, jeho pevnosti, tlouš•ce a mnoha dalších vlastnostech. Proto hovoøíme pøi jejich užívání
o tzv. zpožïovacím faktoru. Ten nám sdìluje, jak dlouho je konkrétní prostøedek
schopen dostupnými metodami a nástroji odolávat napadení. Vzniklá èasová
prodleva pak umožòuje pracovníkùm
fyzické ostrahy zorganizovat proti narušiteli kvalifikovaný zákrok.
Elektrické zabezpeèovací systémy
EZS tvoøí pøevážnì kombinace
ústøedny a elektronických komponentù
(prostorových èidel, magnetických kontaktù aj.). V souvislosti s ostrahou objektu
pomocí EZS rozlišujeme jednotlivé prvky
pro prostorovou, pláš•ovou a pøedmìtovou ochranu. Prostorovou ochranou rozumíme detekci pohybujících se osob ve
vymezeném prostoru za použití prostorových èidel a systémy detekce èleníme
na aktivní a pasivní. Pøíkladem tìchto systémù jsou PIR detektory, MW detektory,
detektory tøíštìní skla (tzv. glassbreaky),
magnetické detektory, elektrické ploty,
infraèervené závory). Všechny tyto detektory obvykle obsahují sabotážní spínaè, který se aktivuje pøi pokusu o znièení. Jednotlivé prvky pláš•ové ochrany tvoøí detektory tøíštìní skla, magnetické detektory instalované na stavební otvory,
detektory pohybu aj. Pøedmìtová ochrana øeší ochranu cenných pøedmìtù èi zaøízení (vit-

rín, obrazù, šperkù, muzejních exponátù)
za použití detektorù tlaku, otøesu, síly, náklonu apod. K významným doplòujícím
technickým prostøedkùm tohoto druhu
ostrahy patøí elektrické požární systémy
(EPS), kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly vstupù osob (ACS) nebo speciální zaøízení na ochranu perimetru.
Perimetrická ochrana
V rámci komplexního zabezpeèení
objektu je nutno uvažovat také o ochranì venkovních prostor, tzn. o støežení pøístupových cest, pøilehlých ploch, obvodových hranic pozemkù, skladových
míst a parkoviš•. Úèelem perimetrické
ochrany je získání optimálního pøehledu
o situaci v celém støeženém prostoru
a vèasné rozeznání a zachycení pøípadného narušitele. Nejlépe v dobì, kdy ještì nestaèil spáchat škodu, popøípadì nezaèalo jeho protiprávní jednání. Díky
vèasnému zjištìní pokusu o narušení
chránìného prostoru lze následnì zvolit
adekvátní zásah, napøíklad zmobilizovat
strážní službu, kontaktovat pøíslušné orgány, aktivovat akustickou nebo svìtelnou signalizaci. Pro aplikace v praxi je
v souèasné dobì k dispozici rozsáhlý sortiment venkovních zabezpeèovacích prvkù. K nejbìžnìji používaným patøí
IR závory, duální (mikrovlnné a IR) závory, IR bariéry (stìny), plotové
detekèní systémy,
zemní detekèní
kabely, tlakové
h a d i c e
(Ground
Perimetr

System), detektory magnetických anomálií, optické
kabely nebo kombinované detektory s použitím
CCTV.
Závìrem
Vhodnost aplikace toho èi onoho bezpeènostního prvku musí být posuzována vždy v závislosti na
konkrétních podmínkách, požadavcích a finanèních
možnostech klienta. V úvahu je nutno brát i míru pøípustného rizika, to znamená, že zøejmì nebude pøíliš
efektivní instalovat do plotových drátù svìtlovody
z optických vláken, pokud jediné, co støežíme, je polorozpadlá stodola a nìkolik ovocných stromù. Je si tøeba také uvìdomit, že žádný z výše uvedených prvkù
ochrany nemùže sám o sobì zabránit prùniku do budovy èi chránìného prostoru. Jejich implementování
do systémù EZS však umožòuje okamžité pøedávání
signálù na pult centralizované ochrany (dohledové
centrum, mobilní telefon klienta), které upozorní na
každou podezøelou èinnost v objektu a jeho bezprostøedním okolí. Z hlediska zvýšení bezpeènosti by mìly být jednotlivé prvky ochrany kombinovány s ostatními prostøedky a druhy ochrany, vzájemnì se s nimi
doplòovat a navzájem se podporovat.

Jaromír Kyncl

foto: Petr Žák

Základním pøedpokladem pro to, jak požadavky na ostrahu úèinnì realizovat, je provedení bezpeènostního prùzkumu v návaznosti na výsledky pøedchozích zkušeností, analýzy možných rizik, místních
vlivù a bezpeènostní situace, v neposlední øadì s ohledem na funkci zkoumaného objektu a charakter majetku. Na základì vyhodnocených poznatkù je nutné
vypracovat bezpeènostní projekt fyzické ochrany, který by již mìl obsahovat konkrétní definování celého
systému fyzické ostrahy. Pøijatá opatøení se následnì
stávají nedílnou souèástí objektové „instrukce (smìrnice) pro výkon služby“, v níž jsou specifikována
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a povinnosti zamìstnancù ostrahy.
Chybìt nesmìjí ani režimy vstupu osob,
vjezdu a výjezdu vozidel, klíèového hospodáøství, obchùzkové èinnosti, protipožární prevence nebo poskytování informací. Souèástí každé dokumentace musí
být vyøešené otázky pravomocí a kompetencí, postupu øešení mimoøádných událostí, tedy požáru, úniku plynu, vody, narušení objektu nepovolanou osobou èi
hrozby jiného útoku (bombou apod.).
Na pøání zákazníka mohou fyzickou ostrahu objektù zabezpeèovat také
strážní se psy (psovodi), kteøí jsou k tomuto úèelu speciálnì vycvièení. Fyzická
ostraha se aktivnì podílí na zmaøení zámìrù narušitele a provádí bezprostøední
opatøení k jeho dopadení.
Technická ochrana
Technickou ochranou budov rozumíme takový soubor pøijatých bezpeènostních opatøení, jehož použití v praxi
zabraòuje, ztìžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu a celé zabezpeèené
oblasti. Nedílnou souèástí ochrany budov je tzv. klasická ochrana, tedy využívání mechanických prostøedkù, zaøízení

a komponentù, které svou konstrukcí
znemožòují jejich jednoduché pøekonání. Takové technické prostøedky nazýváme mechanické zábranné systémy.
Zjednodušenì øeèeno – slouží jako pevná hráz a zamezují prùniku nežádoucích
osob do prostoru. Dalším zpùsobem technického zabezpeèení objektu je využívání zaøízení elektrických zabezpeèovacích
systémù (EZS). Ty mùžeme definovat jako
soubor detektorù, tísòových hlásièù,
ústøeden (øídicích jednotek), prostøedkù
poplachové signalizace a pøenosových,
zapisovacích a ovládacích zaøízení, jejichž prostøednictvím je narušení støeženého objektu nebo prostoru opticky
a akusticky signalizováno.
Mechanické zábranné systémy
Vedle tradièních mechanických prostøedkù, jakými jsou bezpeènostní dveøe,
zámky, rolety, møíže a bezpeènostní skla,
øadíme do klasické ochrany také vjezdové závory, automatická vrata, bariéry proti vozidlùm, osobní turnikety, propouštìcí branky èi oplocení. K mechanickým prvkùm ochrany patøí i nìkteré vlastní stavební souèásti budov, které již svou podstatou tvoøí pøekážky proti vniknutí pachatele. Jedná se o otvorové výplnì dveøní, okenní, balkonové, vnìjší obvodové
zdi budov, stropy, podlahy a støechy pøízemních budov, zejména u staveb, kde je

støecha souèasnì stropem objektu.
Mechanické zábranné prostøedky nejsou
schopny chránìné objekty samy o sobì
a skuteènì beze zbytku zabezpeèit a chránit. Jejich mechanická odolnost proti prùlomu (narušení) je totiž závislá pøedevším na použitém materiálu, jeho pevnosti, tlouš•ce a mnoha dalších vlastnostech. Proto hovoøíme pøi jejich užívání
o tzv. zpožïovacím faktoru. Ten nám sdìluje, jak dlouho je konkrétní prostøedek
schopen dostupnými metodami a nástroji odolávat napadení. Vzniklá èasová
prodleva pak umožòuje pracovníkùm
fyzické ostrahy zorganizovat proti narušiteli kvalifikovaný zákrok.
Elektrické zabezpeèovací systémy
EZS tvoøí pøevážnì kombinace
ústøedny a elektronických komponentù
(prostorových èidel, magnetických kontaktù aj.). V souvislosti s ostrahou objektu
pomocí EZS rozlišujeme jednotlivé prvky
pro prostorovou, pláš•ovou a pøedmìtovou ochranu. Prostorovou ochranou rozumíme detekci pohybujících se osob ve
vymezeném prostoru za použití prostorových èidel a systémy detekce èleníme
na aktivní a pasivní. Pøíkladem tìchto systémù jsou PIR detektory, MW detektory,
detektory tøíštìní skla (tzv. glassbreaky),
magnetické detektory, elektrické ploty,
infraèervené závory). Všechny tyto detektory obvykle obsahují sabotážní spínaè, který se aktivuje pøi pokusu o znièení. Jednotlivé prvky pláš•ové ochrany tvoøí detektory tøíštìní skla, magnetické detektory instalované na stavební otvory,
detektory pohybu aj. Pøedmìtová ochrana øeší ochranu cenných pøedmìtù èi zaøízení (vit-

rín, obrazù, šperkù, muzejních exponátù)
za použití detektorù tlaku, otøesu, síly, náklonu apod. K významným doplòujícím
technickým prostøedkùm tohoto druhu
ostrahy patøí elektrické požární systémy
(EPS), kamerové systémy (CCTV), systémy kontroly vstupù osob (ACS) nebo speciální zaøízení na ochranu perimetru.
Perimetrická ochrana
V rámci komplexního zabezpeèení
objektu je nutno uvažovat také o ochranì venkovních prostor, tzn. o støežení pøístupových cest, pøilehlých ploch, obvodových hranic pozemkù, skladových
míst a parkoviš•. Úèelem perimetrické
ochrany je získání optimálního pøehledu
o situaci v celém støeženém prostoru
a vèasné rozeznání a zachycení pøípadného narušitele. Nejlépe v dobì, kdy ještì nestaèil spáchat škodu, popøípadì nezaèalo jeho protiprávní jednání. Díky
vèasnému zjištìní pokusu o narušení
chránìného prostoru lze následnì zvolit
adekvátní zásah, napøíklad zmobilizovat
strážní službu, kontaktovat pøíslušné orgány, aktivovat akustickou nebo svìtelnou signalizaci. Pro aplikace v praxi je
v souèasné dobì k dispozici rozsáhlý sortiment venkovních zabezpeèovacích prvkù. K nejbìžnìji používaným patøí
IR závory, duální (mikrovlnné a IR) závory, IR bariéry (stìny), plotové
detekèní systémy,
zemní detekèní
kabely, tlakové
h a d i c e
(Ground
Perimetr

System), detektory magnetických anomálií, optické
kabely nebo kombinované detektory s použitím
CCTV.
Závìrem
Vhodnost aplikace toho èi onoho bezpeènostního prvku musí být posuzována vždy v závislosti na
konkrétních podmínkách, požadavcích a finanèních
možnostech klienta. V úvahu je nutno brát i míru pøípustného rizika, to znamená, že zøejmì nebude pøíliš
efektivní instalovat do plotových drátù svìtlovody
z optických vláken, pokud jediné, co støežíme, je polorozpadlá stodola a nìkolik ovocných stromù. Je si tøeba také uvìdomit, že žádný z výše uvedených prvkù
ochrany nemùže sám o sobì zabránit prùniku do budovy èi chránìného prostoru. Jejich implementování
do systémù EZS však umožòuje okamžité pøedávání
signálù na pult centralizované ochrany (dohledové
centrum, mobilní telefon klienta), které upozorní na
každou podezøelou èinnost v objektu a jeho bezprostøedním okolí. Z hlediska zvýšení bezpeènosti by mìly být jednotlivé prvky ochrany kombinovány s ostatními prostøedky a druhy ochrany, vzájemnì se s nimi
doplòovat a navzájem se podporovat.

Jaromír Kyncl

foto: Petr Žák

Základním pøedpokladem pro to, jak požadavky na ostrahu úèinnì realizovat, je provedení bezpeènostního prùzkumu v návaznosti na výsledky pøedchozích zkušeností, analýzy možných rizik, místních
vlivù a bezpeènostní situace, v neposlední øadì s ohledem na funkci zkoumaného objektu a charakter majetku. Na základì vyhodnocených poznatkù je nutné
vypracovat bezpeènostní projekt fyzické ochrany, který by již mìl obsahovat konkrétní definování celého
systému fyzické ostrahy. Pøijatá opatøení se následnì
stávají nedílnou souèástí objektové „instrukce (smìrnice) pro výkon služby“, v níž jsou specifikována
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Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
SIMACEK FACILITY spol. s r. o.

BEZPEÈNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2011
(jk) Program VIII. Konference bezpeènostního managementu 2011, která probìhla
ve dnech 24.–25. kvìtna 2011 v hotelu
Pyramida v Praze, byl primárnì zamìøen na
nové trendy v boji proti bezpeènostním hrozbám 21. století. Konference se zúèastnili domácí i zahranièní odborníci a svými pøednáškami
reagovali na celou škálu programového zamìøení konference a avizovaných témat.
Èeská poboèka ASIS International, organizátor
této prestižní odborné a spoleèenské události, navázala na velmi zdaøilou konferenci z roku 2010,
která obsahovala témata, jako jsou napøíklad prevence podvodných jednání, boj s korupcí, moderní bezpeènostní technologie, plagiáty, profesní vzdìlávání
v oboru bezpeènosti, bezpeènost letištních provozù
èi problematika ochrany osobních údajù.
Pro letošní VIII. roèníku KBM si poøadatelé vytkli
za cíl zhodnotit souèasná opatøení, která slouží k potlaèení tzv. nových hrozeb. K hlavním tématùm dvoudenní konference, která probíhala soubìžnì ve tøech
diskusních panelech, patøily zejména kyberterorismus a internetová bezpeènost, dopady pøijetí nové
legislativy k ochranì kritické infrastruktury a bezpeènost letiš• a podzemních drah. Nechybìlo ani téma
sjednocování evropských politik v oblasti ochrany
osobních dat a informací. Program letošní konference
reflektoval také na nejdùležitìjší události v oblasti vývoje mezinárodních vztahù. Jedním z témat,
které vzbudilo živou diskusi, byl dopad tzv. arabských
revolucí na bezpeènost evropských státù. Cílem pane-

Trnkova 34
628 00 Brno
www.simacek.cz

bezpeènostní hrozby 21. století

Facility and Property Agency, a. s.
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
www.fpag.cz

SECURITY NAVOS, s. r. o.

foto: Petr Žák

Takøka do posledního místa zaplnìný konferenèní sál hotelu Pyramida
svìdèí o nevšedním zájmu o tuto ojedinìlou a významnou akci.
lu bylo zhodnotit jejich negativní dùsledky na Evropu a nástin eventuálních bezpeènostních rizik, jakými jsou napøíklad
zvýšená migrace ze severní Afriky
a Blízkého východu, nárùst extremismu
èi politická nestabilita.
Podstatná èást programu byla vìnována novinkám v oblasti bezpeènostních technologií a vzdìlávání bezpeènostních profesionálù. Bezesporu zajímavou novinkou se pro letošní roèník
konference stal samostatný a veøejnosti
pøístupný Veletrh bezpeènosti.
Vyhlášení cen VIII. KBM
Na slavnostním veèeru byly také
vyhlášeny a pøedány ceny KBM.
Ohodnoceny byly kategorie Bezpeènostní projekt roku 2010 a Bezpeènostní
manažer roku 2010.
Nejvyšší ocenìní Bezpeènostní pro-

jekt roku získal za rok 2010 „Bezpeènostnì logistický software“ spoleènosti
Foxconn CZ a cenu osobnì pøevzal autor
projektu Petr Anton. Vítìzný projekt pøispívá k prevenci ztrát a dokonalému plánování logistiky. Je propojen na veøejnì
pøístupné databáze hledaných a pohøešovaných osob a databáze odcizených
vozidel. Zjednodušuje øízení nakládky
a vykládky, øídí dopravu po areálu a souè a s n ì r e d u k u j e p o hy b v o z i d e l .
Pravidelný reporting umožòuje v areálu
pøehled o pohybu návštìv a jeho zavedením se snížily náklady na fyzickou ostrahu objektu.
Soutìž Bezpeènostní manažer
roku 2010 upozoròuje na manažerské
metody, postupy, nadstandardní a netradièní výsledky, kterých svou prací bezpeènostní manažeøi dosáhli. Ocenìní
Bezpeènostní manažer roku 2010 získal
Jaromír Prùša, Risk & Security manager

spoleènosti AHOLD Czech Republic, a. s.
Pøispìl k rozvoji trhu øadou inovativních
øešení v rámci spoleènosti, v níž pùsobí.
Jeho øešení pøinesla jmenované spoleènosti výraznou úsporu prostøedkù vynakládaných na bezpeènost a souèasnì zvýšení úrovnì a prevence bezpeènosti.
K nejvýznamnìjším projektùm patøí „Store Watch“, tzv. sdílená ostraha, „mobilní
hlídka“ a novì pilotní projekt„PPR“.
Cenu za celoživotní pøínos v oboru
bezpeènostního managementu získal
PhDr. Michal Fábera, pøedseda pøedsta-

venstva ORANGE GROUP a. s. Má 22 let
zkušeností v oblasti komerèní bezpeènosti. Stál u poèátkù komerèní ostrahy
majetku a osob v ÈR a také u vzniku specializace pøevozù a zpracování hotovosti. Vybudoval a øídil svého èasu nejvìtší a nejúspìšnìjší soukromou bezpeènostní agenturu v ÈR. Èeskou scénu
komerèní bezpeènosti zastupuje již léta v rùzných mezinárodních profesních
asociacích.

Ulrychova 37
624 00 Brno
www.navos.cz

ABAS IPS Management s. r. o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
www.abasco.cz

MARTIN TVRDÝ
Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

MARTIN
TVRDÝ

ANIM plus – RS, s. r. o.
Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

Na snímku zleva: PhDr. Michal Fábera, pøedseda pøedstavenstva ORANGE
GROUP, a. s., Mgr. Radek Havliš, MSc., MBA, CPP, FSyl, pøedseda pøedstavenstva
ASIS CZ, o. s., a Godfried Hendriks, Sales Director, Global Co-Chair
of the Senior Regional Vice Presidents Group at ASIS International.

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

SWBC – service, a. s.
Tovaèovského 2/92
130 00 Praha 3

Bezpeènostní projekt roku
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Soutìž upozoròuje na manažerské
metody, postupy, nadstandardní a netradièní výsledky, kterých svou prací bezpeènostní manažeøi dosáhli. Do této soutìžní kategorie mùže být nominován kaž-

Mariánská 355
261 00 Pøíbram
www.schwarzpb.com
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V prostorách areálu hotelu Pyramida mìli
zájemci možnost prezentovat své produkty
a projekty týkající se komerèní bezpeènosti
a s ní spojených temat. (foto www.lokola.cz)

SCHWARZ s. r. o.

UR

Bezpeènostní manažer roku

dý odborník v oblasti bezpeènostního
managementu èi prùmyslu (ze soukromého nebo státního podniku, družstva
nebo subjektu jiné právní formy, který
má sídlo v EU). Musí pùsobit v oblasti bezpeènostního managementu èi prùmyslu
nejménì tøi roky, mít vysoký stupeò kvalifikace ve svém oboru a vyznaèovat se
invenèním myšlením v bezpeènostním
oboru. Také se osobnì podílet na kultivaci, úspìšnosti a rozvoji bezpeènostního
managementu èi prùmyslu a vyznaèovat
se etikou a korektností jednání na èeském i zahranièním trhu.

S EC

Vítìz musí svou kvalitou pøedstavovat v rozvíjejícím se prostøedí bezpeènostního prùmyslu Èeské republiky originální nekonvenèní øešení bezpeènostních otázek. A to takovou formou, aby byl
zásadním pøínosem pro další rozvoj uvažování bezpeènostních expertù.

S

V.I.P. Security AGENCY s. r. o.
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8
www.vipsecurityagency.cz

Wakkenhat Fin Security s. r. o. koncern
Komárkova 1204/23,
148 00 Praha 4
www.wakkenhat.cz

foto: Petr Žák
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hlídka“ a novì pilotní projekt„PPR“.
Cenu za celoživotní pøínos v oboru
bezpeènostního managementu získal
PhDr. Michal Fábera, pøedseda pøedsta-

venstva ORANGE GROUP a. s. Má 22 let
zkušeností v oblasti komerèní bezpeènosti. Stál u poèátkù komerèní ostrahy
majetku a osob v ÈR a také u vzniku specializace pøevozù a zpracování hotovosti. Vybudoval a øídil svého èasu nejvìtší a nejúspìšnìjší soukromou bezpeènostní agenturu v ÈR. Èeskou scénu
komerèní bezpeènosti zastupuje již léta v rùzných mezinárodních profesních
asociacích.

Ulrychova 37
624 00 Brno
www.navos.cz

ABAS IPS Management s. r. o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
www.abasco.cz

MARTIN TVRDÝ
Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

MARTIN
TVRDÝ

ANIM plus – RS, s. r. o.
Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

Na snímku zleva: PhDr. Michal Fábera, pøedseda pøedstavenstva ORANGE
GROUP, a. s., Mgr. Radek Havliš, MSc., MBA, CPP, FSyl, pøedseda pøedstavenstva
ASIS CZ, o. s., a Godfried Hendriks, Sales Director, Global Co-Chair
of the Senior Regional Vice Presidents Group at ASIS International.

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

SWBC – service, a. s.
Tovaèovského 2/92
130 00 Praha 3

Bezpeènostní projekt roku
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Soutìž upozoròuje na manažerské
metody, postupy, nadstandardní a netradièní výsledky, kterých svou prací bezpeènostní manažeøi dosáhli. Do této soutìžní kategorie mùže být nominován kaž-

Mariánská 355
261 00 Pøíbram
www.schwarzpb.com
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V prostorách areálu hotelu Pyramida mìli
zájemci možnost prezentovat své produkty
a projekty týkající se komerèní bezpeènosti
a s ní spojených temat. (foto www.lokola.cz)

SCHWARZ s. r. o.

UR

Bezpeènostní manažer roku

dý odborník v oblasti bezpeènostního
managementu èi prùmyslu (ze soukromého nebo státního podniku, družstva
nebo subjektu jiné právní formy, který
má sídlo v EU). Musí pùsobit v oblasti bezpeènostního managementu èi prùmyslu
nejménì tøi roky, mít vysoký stupeò kvalifikace ve svém oboru a vyznaèovat se
invenèním myšlením v bezpeènostním
oboru. Také se osobnì podílet na kultivaci, úspìšnosti a rozvoji bezpeènostního
managementu èi prùmyslu a vyznaèovat
se etikou a korektností jednání na èeském i zahranièním trhu.

S EC

Vítìz musí svou kvalitou pøedstavovat v rozvíjejícím se prostøedí bezpeènostního prùmyslu Èeské republiky originální nekonvenèní øešení bezpeènostních otázek. A to takovou formou, aby byl
zásadním pøínosem pro další rozvoj uvažování bezpeènostních expertù.

S

V.I.P. Security AGENCY s. r. o.
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8
www.vipsecurityagency.cz

Wakkenhat Fin Security s. r. o. koncern
Komárkova 1204/23,
148 00 Praha 4
www.wakkenhat.cz

foto: Petr Žák
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ROZHOVOR
s prezidentem KPKB ÈR,
panem Miroslavem Kovaøíèkem
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Pane prezidente, domnívám se,
že nastal èas pøedstavit Vaší osobu ètenáøùm nového èasopisu Bezpeènost
s profesionály. Mùžete nám prozradit
nìco ze svého profesního i soukromého života?
K Vaší otázce bych chtìl prvnì øíci,
že nejsem typ èlovìka, který se rád prezentuje, jsem spíše ten typ, za kterým jsou
vidìt výsledky, ale vzhledem k tomu,
že jsem byl pøed nìkolika lety zvolen èleny KPKB ÈR na Valné hromadì do èela tohoto profesního spoleèenstva, je zøejmì
potøeba o sobì nìco málo øíci. K mému
soukromému životu mohu krátce uvést,
že jsem ženatý a mám dvì již dospìlé dcery. Dvacet let jsem pracoval ve státní službì (FMV, pozdìji MV), v roce 1996 jsem
jako mnoho mých kolegù profesní èinnost u kriminální služby MV ukonèil a po
lukrativní nabídce pøijal práci v soukromém sektoru. Konkrétnì u jednoho z nejvìtších nadnárodních holdingù na svìtì
ISS Facility Services, kde nyní zastávám
pozici segmentového øeditele pro komplexní služby Security. Souèasnì jsem jednatelem ISS Správa budov a vzhledem
ke složitosti všech tìchto èinností mám
práce víc než dost. Díky spoleèenským
zmìnám ve spoleènosti v roce 1989 jsem
nemìl možnost dokonèit vysokoškolské
vzdìlání, proto jsem se pøed tøemi roky
pøihlásil do školy znovu. V souèasné dobì
tedy studuji Vysokou školu aplikovaného
práva v Praze a vìøím, že tuto nároènou
studijní etapu v roce 2012 úspìšnì dokonèím. Mým celoživotním zájmem a dalo by se øíci i koníèkem je vše kolem motorismu. Velice rád jsem døíve aktivnì sportoval, ale díky èasovému vytížení už na
tuto prospìšnou sportovní èinnost nemám èas, pøesto se snažím trochu se
držet ve formì fyzickou prací na svém
domì. Zde skuteènì vypnu hlavu
a opravdu døu asi jako mnoho
mých pøátel a známých na svých
domech. D omnívám se,
že k soukromému životu
jsem toho øekl až pøíliš,
a proto bych si dovolil
požádat Vás o další
otázku.

webových stránkách a rovnìž jsou zde
k dispozici další dokumenty a informace,
vèetnì profesního a etického øádu.
Všichni èlenové KPKB ÈR platí schválené
pøíspìvky a za to jim je poskytována široká škála profesních i odborných materiálù, publikací, semináøù, školení, spoleèensko-zábavných akcí a informací.

KPKB ÈR je profesní spoleèenství
a samosprávné stavovské sdružení
právnických a fyzických osob, které poskytují bezpeènostní služby v oblasti
ochrany majetku a osob. Kdo a za jakých podmínek se mùže stát èlenem
této prestižní organizace?
Komora podnikù komerèní bezpeènosti ÈR je nejstarší (od roku 1993) profesní spoleèenství pùsobící v oblasti bezpeènostních služeb pro koncesovanou službu ochrany majetku a osob. Zde bych velice rád zmínil jména zakládajících èlenù
naší Komory – JUDr. Maryška, JUDr.
Bavšenkov a Vasil Vudmaska. Byl bych velice potìšen, kdyby i tìmto pánùm byl vìnován prostor v našem ètvrtletníku
Bezpeènost s profesionály; je mi skuteènì
ctí, že se výše jmenovaní úèastní jako hosté našich pravidelných valných hromad.
Po mém zvolení do èela KPKB ÈR jsme se
svými kolegy v prezidiu pracovali na novelizaci veškerých základních dokumentù
KPKB ÈR, což se nám velice rychle podaøilo, a proto k Vámi položené otázce mohu
øíci, že podle Stanov KPKB ÈR, Hlava 3,
se mohou stát èlenem KPKB ÈR – fyzické
osoby/obèané, fyzické osoby/podnikatelé, právnické osoby a registrovaná obèanská sdružení, sdružení podnikatelù a rovnìž tak i nadace a jiné profesní organizace. Èlenství v komoøe je doposud dobrovolné a rovnìž výbìrové. Ještì bych dodal, že forma èlenství v komoøe je buï øádná
èi pøidružená anebo èestná. Považuji zde
za zbyteèné doslova citovat a uvádìt podrobnìjší informace ze Stanov KPKB ÈR,
nebo• jsou každému k dispozici na našich

Drtivá vìtšina èlenù nepochybnì
dané podmínky pro èlenství v KPKB ÈR
splòuje. Jaké výhody jim èlenství pøináší pro oblast jejich podnikání, respektive v èem jsou na tom lépe oproti
„neèlenùm“?
V odpovìdi na Vaši další otázku
bych asi nejlépe zaèal tím, co je pro KPKB
posláním a cílem, zejména je to spolupráce se státními, odbornými a spoleèenskými subjekty zabývajícími se problematikou ostrahy a ochrany osob a majetku.
Tím mohu navázat konkrétnì na výhody,
které èlenství v KPKB ÈR pøináší – zejména
se snažíme chránit, zastupovat a souèasnì prosazovat oprávnìné zájmy èlenských organizací, spolupùsobíme pøi tvorbì právních a technických norem a pøedpisù, vytváøíme pøedpoklady pro zvyšování profesionální úrovnì soukromých
bezpeènostních organizací. Rovnìž nelze
opomenout úzkou spolupráci KPKB ÈR
s odborem prevence k riminalit y
Ministerstva vnitra a mìstskou policií
hlavního mìsta Prahy. Je zcela samozøejmé, že bych zde mohl naprosto detailnì
a konkrétnì uvést veškeré aktivity nìkterých èlenù prezidia KPKB ÈR právì ve vztahu k navrhovaným a také pøijatým dokumentùm – napøíklad prosazení standardù
pøi výbìrových øízeních na služby ostrahy
a ochrany osob a majetku, zapojení a èinnost Ing. Petra Hartmanna, viceprezidenta KPKB ÈR, v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) a podobnì.
Povìøení zástupci KPKB ÈR se
v souèasné dobì aktivnì podílejí na
pøipomínkování zákona o soukromých
bezpeènostních službách. Mùžete ètenáøùm prozradit nìjaké novìjší informace o legislativním procesu jeho pøípravy?
Za podstatnou považuji informaci
o stávajících aktivitách nìkterých èlenù
prezidia KPKB ÈR pøi pøípravì a tvorbì zákona o soukromých bezpeènostních službách, který je momentálnì v plném stádiu odborných diskusí a pøíprav ke schválení v Poslanecké snìmovnì Parlamentu

ÈR. Vlastním vypracováním návrhu zákona o SBS bylo povìøeno Ministerstvo vnitra. S kolegy z jiných profesních sdružení
jsme vytvoøili Memorandum a paragrafové znìní návrhu tohoto zákona jsme detailnì pøipomínkovali – s uvedením konkrétních návrhù zmìn. Jednání na tomto
Memorandu se aktivnì úèastnili PhDr.
Michal Bavšenkov, Ing. Fredegar Former
(pøedseda dozorèí rady KPKB ÈR), Ing. Petr
Hartmann a moje malièkost. Obrovský
kus práce ve všech smìrech, vèetnì koordinace celé záležitosti, odvedla také
Kateøina Poludová – tajemnice KPKB ÈR,
za to je tøeba jí velice podìkovat. V souvislosti s pøípravou zákona o SBS bych ještì
rád zdùraznil, že 6. záøí 2011 probìhne
v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR
jednání a za Komoru se ho zúèastní PhDr.
Michal Bavšenkov. O celém jednání budeme zájemce detailnì informovat právì
prostøednictvím èasopisu Bezpeènost
s profesionály. Podstatné je to, že se svou
úèastí i na politické scénì snažíme o prosazení rozumných spoleèných zájmù.
V tomto smìru mohu potvrdit, že naše
redakce již obdržela pozvání na pracovní semináø, který k návrhu zákona
o soukromé bezpeènostní èinnosti
a soukromé bezpeènostní službì
a o zmìnì souvisejících zákonù poøádá
Podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpeènostní služby Výboru pro
obranu a bezpeènost Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Z tohoto dùležitého jednání pøipravíme do dalšího èísla našeho èasopisu
podrobnou reportáž. Nyní mi však, pane prezidente, dovolte další otázku.
Jednou z dùležitých aktivit KPKB ÈR je
realizace zkoušek odborné zpùsobilosti pro provozování a výkon èinnosti
v oblasti poskytování bezpeènostních
služeb. Mùžete nám nìco øíci k této problematice?
Je tøeba pøipomenout, že podle zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znìní zákona è. 155/2010
Sb. je podnikatel provozující koncesovanou živnost Ostraha majetku a osob nebo
Služby soukromých detektivù povinen
zajistit, aby tyto èinnosti vykonávaly pouze odbornì kvalifikované a zdravotnì zpùsobilé osoby. KPKB ÈR je èlenem
Hospodáøské komory ÈR a vynikající spolupráce s touto organizací se ještì intenzivnìji zaèala projevovat zejména po pøijetí zákona è. 179/2006 Sb., o ovìøování

a uznávání dalšího vzdìlávání, který se bezprostøednì
dotýká všech zamìstnancù bezpeènostních služeb.
Zákonné kvalifikaèní požadavky a vlastní realizace
zkoušek odborné zpùsobilosti pro výkon èinnosti
v oblasti bezpeènostních služeb jsou v plném bìhu již
dva roky. Koneèný termín, dokdy musí každý zamìstnanec vykonat závìreènou zkoušku a na základì ní
získat certifikát, je 31. èervenec 2012. I v této oblasti
KPKB ÈR plní úkoly se svými autorizovanými osobami
na jednièku.
Za necelé dva roky oslaví Komora podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR dvacáté výroèí svého
vzniku. Pøipravujete pro èlenskou základnu nìjakou zajímavou akci?
K 15. výroèí vzniku KPKB ÈR jsme vydali brožurku
o její èinnosti a pomalu se blížící 20. výroèí vzniku
KPKB ÈR chceme zcela jistì oslavit nìkolika významnými akcemi – mimo jiné chceme napøíklad vydat rozsáhlé mimoøádné èíslo našeho èasopisu Bezpeènost
s profesionály a v nìm dát více prostoru k prezentaci
našim èlenùm. K dnešnímu dni vydala Komora pro své
èleny øadu metodických materiálù, z poslední doby
bych se rád zmínil o Pøíruèce pro pøípravu na zkoušky
odborné zpùsobilosti pro výkon pracovní èinnosti „fyzická ostraha“ (øešení typových situací + testové otázky), momentálnì je v tisku aktualizované druhé vydání této pøíruèky, nebo• ze strany èlenù KPKB ÈR nás mile pøekvapil skuteènì mimoøádný zájem o ni. Také
bych rád zmínil, že viceprezident KPKB ÈR Martin
Pejšek byl spoluautorem testovacího CD – Pøíprava na
zkoušky odborné zpùsobilosti pro výkon pracovní èinnosti fyzická ostraha. Tento výukový program byl distribuován našim èlenùm pro snazší pøípravu zamìstnancù. Stejný úèel má splnit v poøadí již ètvrtý výukový
film v rámci odborného vzdìlávání bezpeènostních
pracovníkù a CD – Èinnost zásahové jednotky PCO.
Rovnìž bych rád pøipomenul pravidelnou soutìž
ve støelecké pøípravì O pohár prezidenta KPKB ÈR,
které se na støelnici v Kvìtnici u Prahy úèastní každý
rok velký poèet soutìžících a pozvaných hostù. Akce
je spojena s bohatým doprovodným programem,
vèetnì chutného obèerstvení. Zmiòuji se o tìchto aktivitách zcela zámìrnì, nebo• jsem pøesvìdèen,
že vlastní èinnosti KPKB ÈR nelze skuteènì témìø nic
vytknout. Akce pøipravované pro naše èleny jsou rùznorodé a bohaté, hlavnì po profesní stránce, proto si
už dnes lámeme hlavu, èím dalším a novým mùžeme
pøekvapit právì u pøíležitosti blížícího se 20. výroèí
KPKB ÈR. Doufáme pøitom, že nás budou motivovat
samotní naši èlenové a že se do námi iniciovaných aktivit budou èím dál èastìji zapojovat. Velice si vážíme
velkého poètu èlenù KPKB ÈR, ale nebráníme se jeho
dalšímu zvyšování, tøeba i prostøednictvím èasopisu
Bezpeènost s profesionály, na jehož stránkách se snažíme o širší prezentaci Komory.
Za rozhovor podìkoval
Jaromír KYNCL, šéfredaktor

www.kpkbcr.cz
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èi pøidružená anebo èestná. Považuji zde
za zbyteèné doslova citovat a uvádìt podrobnìjší informace ze Stanov KPKB ÈR,
nebo• jsou každému k dispozici na našich

Drtivá vìtšina èlenù nepochybnì
dané podmínky pro èlenství v KPKB ÈR
splòuje. Jaké výhody jim èlenství pøináší pro oblast jejich podnikání, respektive v èem jsou na tom lépe oproti
„neèlenùm“?
V odpovìdi na Vaši další otázku
bych asi nejlépe zaèal tím, co je pro KPKB
posláním a cílem, zejména je to spolupráce se státními, odbornými a spoleèenskými subjekty zabývajícími se problematikou ostrahy a ochrany osob a majetku.
Tím mohu navázat konkrétnì na výhody,
které èlenství v KPKB ÈR pøináší – zejména
se snažíme chránit, zastupovat a souèasnì prosazovat oprávnìné zájmy èlenských organizací, spolupùsobíme pøi tvorbì právních a technických norem a pøedpisù, vytváøíme pøedpoklady pro zvyšování profesionální úrovnì soukromých
bezpeènostních organizací. Rovnìž nelze
opomenout úzkou spolupráci KPKB ÈR
s odborem prevence k riminalit y
Ministerstva vnitra a mìstskou policií
hlavního mìsta Prahy. Je zcela samozøejmé, že bych zde mohl naprosto detailnì
a konkrétnì uvést veškeré aktivity nìkterých èlenù prezidia KPKB ÈR právì ve vztahu k navrhovaným a také pøijatým dokumentùm – napøíklad prosazení standardù
pøi výbìrových øízeních na služby ostrahy
a ochrany osob a majetku, zapojení a èinnost Ing. Petra Hartmanna, viceprezidenta KPKB ÈR, v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) a podobnì.
Povìøení zástupci KPKB ÈR se
v souèasné dobì aktivnì podílejí na
pøipomínkování zákona o soukromých
bezpeènostních službách. Mùžete ètenáøùm prozradit nìjaké novìjší informace o legislativním procesu jeho pøípravy?
Za podstatnou považuji informaci
o stávajících aktivitách nìkterých èlenù
prezidia KPKB ÈR pøi pøípravì a tvorbì zákona o soukromých bezpeènostních službách, který je momentálnì v plném stádiu odborných diskusí a pøíprav ke schválení v Poslanecké snìmovnì Parlamentu

ÈR. Vlastním vypracováním návrhu zákona o SBS bylo povìøeno Ministerstvo vnitra. S kolegy z jiných profesních sdružení
jsme vytvoøili Memorandum a paragrafové znìní návrhu tohoto zákona jsme detailnì pøipomínkovali – s uvedením konkrétních návrhù zmìn. Jednání na tomto
Memorandu se aktivnì úèastnili PhDr.
Michal Bavšenkov, Ing. Fredegar Former
(pøedseda dozorèí rady KPKB ÈR), Ing. Petr
Hartmann a moje malièkost. Obrovský
kus práce ve všech smìrech, vèetnì koordinace celé záležitosti, odvedla také
Kateøina Poludová – tajemnice KPKB ÈR,
za to je tøeba jí velice podìkovat. V souvislosti s pøípravou zákona o SBS bych ještì
rád zdùraznil, že 6. záøí 2011 probìhne
v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR
jednání a za Komoru se ho zúèastní PhDr.
Michal Bavšenkov. O celém jednání budeme zájemce detailnì informovat právì
prostøednictvím èasopisu Bezpeènost
s profesionály. Podstatné je to, že se svou
úèastí i na politické scénì snažíme o prosazení rozumných spoleèných zájmù.
V tomto smìru mohu potvrdit, že naše
redakce již obdržela pozvání na pracovní semináø, který k návrhu zákona
o soukromé bezpeènostní èinnosti
a soukromé bezpeènostní službì
a o zmìnì souvisejících zákonù poøádá
Podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpeènostní služby Výboru pro
obranu a bezpeènost Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Z tohoto dùležitého jednání pøipravíme do dalšího èísla našeho èasopisu
podrobnou reportáž. Nyní mi však, pane prezidente, dovolte další otázku.
Jednou z dùležitých aktivit KPKB ÈR je
realizace zkoušek odborné zpùsobilosti pro provozování a výkon èinnosti
v oblasti poskytování bezpeènostních
služeb. Mùžete nám nìco øíci k této problematice?
Je tøeba pøipomenout, že podle zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znìní zákona è. 155/2010
Sb. je podnikatel provozující koncesovanou živnost Ostraha majetku a osob nebo
Služby soukromých detektivù povinen
zajistit, aby tyto èinnosti vykonávaly pouze odbornì kvalifikované a zdravotnì zpùsobilé osoby. KPKB ÈR je èlenem
Hospodáøské komory ÈR a vynikající spolupráce s touto organizací se ještì intenzivnìji zaèala projevovat zejména po pøijetí zákona è. 179/2006 Sb., o ovìøování

a uznávání dalšího vzdìlávání, který se bezprostøednì
dotýká všech zamìstnancù bezpeènostních služeb.
Zákonné kvalifikaèní požadavky a vlastní realizace
zkoušek odborné zpùsobilosti pro výkon èinnosti
v oblasti bezpeènostních služeb jsou v plném bìhu již
dva roky. Koneèný termín, dokdy musí každý zamìstnanec vykonat závìreènou zkoušku a na základì ní
získat certifikát, je 31. èervenec 2012. I v této oblasti
KPKB ÈR plní úkoly se svými autorizovanými osobami
na jednièku.
Za necelé dva roky oslaví Komora podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR dvacáté výroèí svého
vzniku. Pøipravujete pro èlenskou základnu nìjakou zajímavou akci?
K 15. výroèí vzniku KPKB ÈR jsme vydali brožurku
o její èinnosti a pomalu se blížící 20. výroèí vzniku
KPKB ÈR chceme zcela jistì oslavit nìkolika významnými akcemi – mimo jiné chceme napøíklad vydat rozsáhlé mimoøádné èíslo našeho èasopisu Bezpeènost
s profesionály a v nìm dát více prostoru k prezentaci
našim èlenùm. K dnešnímu dni vydala Komora pro své
èleny øadu metodických materiálù, z poslední doby
bych se rád zmínil o Pøíruèce pro pøípravu na zkoušky
odborné zpùsobilosti pro výkon pracovní èinnosti „fyzická ostraha“ (øešení typových situací + testové otázky), momentálnì je v tisku aktualizované druhé vydání této pøíruèky, nebo• ze strany èlenù KPKB ÈR nás mile pøekvapil skuteènì mimoøádný zájem o ni. Také
bych rád zmínil, že viceprezident KPKB ÈR Martin
Pejšek byl spoluautorem testovacího CD – Pøíprava na
zkoušky odborné zpùsobilosti pro výkon pracovní èinnosti fyzická ostraha. Tento výukový program byl distribuován našim èlenùm pro snazší pøípravu zamìstnancù. Stejný úèel má splnit v poøadí již ètvrtý výukový
film v rámci odborného vzdìlávání bezpeènostních
pracovníkù a CD – Èinnost zásahové jednotky PCO.
Rovnìž bych rád pøipomenul pravidelnou soutìž
ve støelecké pøípravì O pohár prezidenta KPKB ÈR,
které se na støelnici v Kvìtnici u Prahy úèastní každý
rok velký poèet soutìžících a pozvaných hostù. Akce
je spojena s bohatým doprovodným programem,
vèetnì chutného obèerstvení. Zmiòuji se o tìchto aktivitách zcela zámìrnì, nebo• jsem pøesvìdèen,
že vlastní èinnosti KPKB ÈR nelze skuteènì témìø nic
vytknout. Akce pøipravované pro naše èleny jsou rùznorodé a bohaté, hlavnì po profesní stránce, proto si
už dnes lámeme hlavu, èím dalším a novým mùžeme
pøekvapit právì u pøíležitosti blížícího se 20. výroèí
KPKB ÈR. Doufáme pøitom, že nás budou motivovat
samotní naši èlenové a že se do námi iniciovaných aktivit budou èím dál èastìji zapojovat. Velice si vážíme
velkého poètu èlenù KPKB ÈR, ale nebráníme se jeho
dalšímu zvyšování, tøeba i prostøednictvím èasopisu
Bezpeènost s profesionály, na jehož stránkách se snažíme o širší prezentaci Komory.
Za rozhovor podìkoval
Jaromír KYNCL, šéfredaktor

www.kpkbcr.cz
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PSOVODI BUDOU

MÍT CERTIFIKÁT
Protože se v minulosti èasto vyskytovaly pøípady, že pes bezpeènostní
agentury nemìl adekvátní výcvik a chování (v mnohých pøípadech došlo
dokonce k napadení klientù pøímo na jejich pozemku), bylo rozhodnuto, že
soukromé bezpeènostní agentury budou moci využívat pouze psovody, kteøí
se prokáží certifikátem (dílèí kvalifikací – DK) „Psovod bezpeènostní služby“.
Výše uvedený certifikát bude prokazovat splnìní
všech kritérií, jež vyžaduje hodnoticí standard DK 68001-H Psovod bezpeènostní služby Národní soustavy
kvalifikací podle zákona è. 169/2006 Sb., o ovìøování
a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání a o zmìnì nìkterých zákonù (zákona o uznávání dalšího vzdìlávání). Na tvorbì podkladù pro kvalifikaèní a hodnoticí
standard se podílela SR (sektorová rada), v níž jsou zastoupeny bezpeènostní agentury, profesní oborové
svazy, asociace a také Komora podnikù komerèní bezpeènosti ÈR. Pøi jejich pøípravì nechybìli ani odborníci
z Èeského kynologického svazu, organizací zabývajících se výcvikem služebních psù, Národního ústavu
odborného vzdìlávání v Praze, Èeské zemìdìlské univerzity v Praze a zástupci odboru kynologie a hipologie
Policejního prezidia ÈR.
Absolvování zkoušky a následné získání osvìdèení o odborné zpùsobilosti má dokládat, že psovod
svého služebního psa ovládá, že ho dokáže zvládat
a mít pod naprostou kontrolou i v krizových situacích.
Teoretická èást zkoušky
Uchazeè o získání DK „Psovod bezpeènostní služby“ musí prokázat nezbytné teoretické znalosti související s problematikou využívání služebního psa pøi výkonu bezpeènostních služeb a celkovou orientaci v oblasti etologie psa (nauka zabývající se životními projevy a chováním psù). Mimo jiné tedy musí èlenùm hodnotící komise umìt vysvìtlit zásadní rozdíly mezi psy
ochoèenými a domestifikovanými, interpretovat
pojmy jako instinktivní jednání psa èi habituace (pøizpùsobení), znát rozdìlení psù podle vyšší nervové èinnosti do ètyø skupin (podle I. P. Pavlova), každou z nich
jednoduchým zpùsobem charakterizovat, a v neposlední øadì umìt zdùvodnit vhodnost jednotlivých typù psù pro strážní službu. Psovod musí též dokázat popsat a rozlišit výraz (hrozbu) psa pøi agresivním chování
a výraz podøizujícího se psa (zejména pøi aktivním a pasivním podøízení), specifikovat teritoriální jednání psa
a popsat jeho obranné reakce, zvláš• aktivní (útìk,
útok) a zvláš• pasivní, racionálnì tyto projevy psa zdùvodnit a vysvìtlit využití aktivní obranné reakce psa pøi
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pøímém útoku. Dále je podle kvalifikaèního standardu vyžadováno prokázání znalostíz teorie výcviku psa. V prvé øadì musí
psovod umìt popsat vznik podmínìné
reakce a vyjmenovat pìt podmínek vzniku této reakce, vysvìtlit podstatu uèení
psa pomocí operaèního podmiòování,
uvést ètyøi základní výcvikové metody
a vhodnost jejich použití, popsat princip
potrestání psa pøi výcviku, vysvìtlit vznik
tzv. ochranného útlumu a zpùsob, jak mu
pøedcházet. Dále musí umìt popsat možnosti odstranìní nežádoucího nauèeného
chování psa, vysvìtlit pojmy žádoucí a nežádoucí dynamický stereotyp (DS) a uvést,
na co je tøeba klást dùraz pøi výchovì štìnìte. Podle daných osnov bude nepochybnì dotazován i na funkèní okruhy vrozeného chování psa, zejména na nejvhodnìjší dobu pro nácvik zákusu do rukávu
figuranta, pøípadnì na analýzu dùvodù,
pro které není pes projevující silnou nedùvìru a nejistotu vùèi cizím lidem vhodný
službu.
Nezbytnou souèástí zkoušek je prokázání „orientace v zákonech a pøedpisech souvisejících s držením, výcvikem
a využitím psa pøi ochranì zdraví a majetku osob“. Uchazeè musí vlastními slovy
vysvìtlit nìkterá ustanovení zákona
è. 409/2008 Sb., na ochranu zvíøat proti
týrání, okolnosti vyluèující protiprávnost
podle §§ 28 a 29, zákona è. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, uvést hlavní zásady
BOZP pøi používání psa k ochranì zdraví
a majetku osob a uvést praktický pøíklad
použití § 76, odst. 2 (omezení osobní svobody), zákona è. 141/1961, o trestním øízení soudním (trestního øádu).
Poslední èást teoretické zkoušky je
vìnována kapitole „správná péèe o psa
a o jeho zdraví“. Po budoucím kvalifikova-

ném psovodu jsou požadovány nezbytné
dovednosti v odhalování prvních pøíznakù onemocnìní psa, znalosti základních
druhù povinného a doporuèeného oèkování, vyjmenování nejèastìjších parazitù
a realizace preventivních opatøení proti
nim, specifikování kvalitní výživy a potøeby dostateèného pohybu psa. Žadatel
o odbornou zpùsobilost by mìl také dokázat popsat poruchy chování psa.
Praktická èást zkoušky
Pøi ovìøování zvládnutí odborné
kompetence v první èásti praktické zkoušky, tj. „praktické pøedvedení výcviku psa –
ovladatelnost, poslušnost“, pøedvede psovod metodicky správný nácvik a vhodnì
volený postup ve vztahu k vìku konkrétního psa, k doposud dosažené úrovni jeho
výcviku a jeho povaze. Kritéria hodnocení
zahrnují pøedvedení (pøivolání) psa, znalost základních cvikù na povel, ovladatelnost psa pøi pohybu psovoda, „odložení“
psa a pøekonávání pøekážek.
Ve druhé èásti praktické zkoušky, tj.
„praktické pøedvedení výcviku psa – obrana psovoda“, pøedvádí uchazeè nácvik
obrany psovoda, pøièemž pracuje v režimu obrany, který je stanoven s ohledem
na bezpeènost psa, pøihlížejících osob
(hodnotitelù) a pomocníkù (figurantù).
Souèástí hodnocení této èásti praktické
zkoušky je také schopnost pøedvedení provìøování terénu psem, vyhledání a oznaèení hledané osoby psem a eskortování
podezøelé osoby za aktivní úèasti psa.

Jaromír Kyncl
Poznámka
Kvalifikaèní i hodnoticí standard jsou platné od 2. kvìtna 2011. Podrobné pokyny k realizaci
zkoušky odborné zpùsobilosti je možno nalézt na
www.narodni-kvalifikace.cz.

KALENDÁRIUM
Navštívíme...
… mezinárodní konferenci
(jk) V prostorách Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlínì se ve dnech 14.–15. záøí uskuteèní
ve spolupráci s profesními sdruženími,
polskými, slovenskými a èeskými vysokými školami mezinárodní bezpeènostní
konference pod názvem Bezpeènostní
technologie, systémy a management.
Jejím cílem je prezentace výsledkù vìdy,
výzkumu, vývoje a inovací v oblasti bezpeènosti, bezpeènostních technologií
a prùmyslu komerèní bezpeènosti. V rámci programu konference budou pøedneseny zvané pøednášky a pøíspìvky pøedních odborníkù z oblasti bezpeènostních
technologií. Prostor je poskytnut jak zástupcùm akademické obce a profesních
sdružení, tak zástupcùm státní a veøejné
správy, firem a uživatelùm bezpeènostních technologií.
Hlavní tematické okruhy konference
trendy vývoje bezpeènostního prostøedí
§
soudobé globální a regionální hrozby
§
evoluce geopolitických zmìn, bezpeènostní
futurologie
§
kriminalita, hrozba pro firmu a obèana
§
bezpeènostní role Evropské unie
§
živelní pohromy, epidemie, bezpeènostní
opatøení
§
ochrana kritické infrastruktury státu

A zúèastníme se...
… tøetího roèníku pøehlídky
(jk) Prague Fire & Security Days je
prestižní, výbìrová pøehlídka nejnovìjších trendù v oboru protipožární a zabezpeèovací techniky. Tøetí roèník této mediálnì sledované akce, zamìøené na netradièní prezentaci elektrických i mechanických zabezpeèovacích systémù, soukromých bezpeènostních agentur, bezpeènostních složek státu a poskytovatelù služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku, se uskuteèní ve dnech 20.–22. záøí
2011 v reprezentativních prostorách
funkcionalistické budovy Veletržního paláce v pražských Holešovicích.

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

technologie a technické prostøedky
§
perspektivní technologické trendy v oblasti

ochrany majetku
§
trendy v oblasti technických prostøedkù
fyzické bezpeènosti
§
prostøedky ochrany velkých prùm. areálù
§
prostøedky pro podporu vìzeòské služby
§
technologie ochrany kritické infrastruktury
§
kamerové systémy pøi zajištìní bezpeènosti
ve mìstech a rozsáhlých objektech
§
potenciál informaèních technologií
pro fyzickou bezpeènost
podniky prùmyslu komerèní bezpeènosti
§
zmìny v legislativním prostøedí PKB
§
integrované služby v PKB
§
možnosti rozvoje a rozšiøování spektra
služeb firem PKB
§
trendy v oblasti bezp. managementu
§
zvláštnosti znalostního managementu
v organizacích PKB
§
informaèní systémy pro firmy PKB
§
øízení lidských zdrojù
§
hodnocení kvality služeb PKB
§
využití metod modelování a simulace
v bezpeènostním managementu
vzdìlávání v PKB
§
vzdìlávání v oblasti
bezpeènostních technologií
§
možnosti e-learningu k zajištìní vzdìlávání

Èeská bezpeènostní agentura, a. s.
Orlí 542/27
602 00 Brno
www.ceskabezpecnostni.cz

FILDEN s.r.o.
Libušská 8/191
142 00 Praha 4
www.filden.cz

Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.
Lhota 27
252 41 Dolní Bøežany
www.fidos.cz

Torex Security, s. r. o.
Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz

LUDVÍK ALBERT
Revoluèní 23
110 00 Praha 1

LUDVÍK
ALBERT

Agency of Security FENIX, a. s.
Pod Pekárnami 2/878
198 00 Praha 9
www.fenix-security.cz

ALWAS MATY security s. r. o.
Klírova 1919
148 00 Praha 4
www.bezpecnostni-agentura.cz

Mezi zastoupenými tématy budou
? Elektrická zabezpeèovací zaøízení (EZS) ?
Elektrická požární signalizace (EPS) ?
Kamerové systémy (CCTV) ?Komunikaèní zaøízení ?Mechanické zabezpeèovací systémy (MZS) ? IT a bezpeènost ? Inteligentní dùm ?
Zabezpeèení vozidel ?Speciální zabezpeèovací a ochranná zaøízení ?Mobilní telefonní sítì ?
Soukromé bezpeènostní služby (fyzická ochrana a ostraha osob a objektù, PCO) ?Detektivní
služby ? Stabilní hasicí zaøízení (SHZ) ?
Pøístupové systémy (ACS) ? Perimetrická
ochrana (P) ?Evakuaèní a ozvuèovací systémy
(PAVA) ?Pojištìní ?

ISS Facility Services s. r. o.
Antala Staška 38/510
140 00 Praha 4
www.cz.issworld.com

ARES GROUP s.r.o.
Libušská 189/12
142 00 Praha 4
www.ares-group.cz

J&K service bezpeènostní služba, spol. s r. o.
Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5
www.jkservice.cz

www.kpkbcr.cz
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PSOVODI BUDOU

MÍT CERTIFIKÁT
Protože se v minulosti èasto vyskytovaly pøípady, že pes bezpeènostní
agentury nemìl adekvátní výcvik a chování (v mnohých pøípadech došlo
dokonce k napadení klientù pøímo na jejich pozemku), bylo rozhodnuto, že
soukromé bezpeènostní agentury budou moci využívat pouze psovody, kteøí
se prokáží certifikátem (dílèí kvalifikací – DK) „Psovod bezpeènostní služby“.
Výše uvedený certifikát bude prokazovat splnìní
všech kritérií, jež vyžaduje hodnoticí standard DK 68001-H Psovod bezpeènostní služby Národní soustavy
kvalifikací podle zákona è. 169/2006 Sb., o ovìøování
a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání a o zmìnì nìkterých zákonù (zákona o uznávání dalšího vzdìlávání). Na tvorbì podkladù pro kvalifikaèní a hodnoticí
standard se podílela SR (sektorová rada), v níž jsou zastoupeny bezpeènostní agentury, profesní oborové
svazy, asociace a také Komora podnikù komerèní bezpeènosti ÈR. Pøi jejich pøípravì nechybìli ani odborníci
z Èeského kynologického svazu, organizací zabývajících se výcvikem služebních psù, Národního ústavu
odborného vzdìlávání v Praze, Èeské zemìdìlské univerzity v Praze a zástupci odboru kynologie a hipologie
Policejního prezidia ÈR.
Absolvování zkoušky a následné získání osvìdèení o odborné zpùsobilosti má dokládat, že psovod
svého služebního psa ovládá, že ho dokáže zvládat
a mít pod naprostou kontrolou i v krizových situacích.
Teoretická èást zkoušky
Uchazeè o získání DK „Psovod bezpeènostní služby“ musí prokázat nezbytné teoretické znalosti související s problematikou využívání služebního psa pøi výkonu bezpeènostních služeb a celkovou orientaci v oblasti etologie psa (nauka zabývající se životními projevy a chováním psù). Mimo jiné tedy musí èlenùm hodnotící komise umìt vysvìtlit zásadní rozdíly mezi psy
ochoèenými a domestifikovanými, interpretovat
pojmy jako instinktivní jednání psa èi habituace (pøizpùsobení), znát rozdìlení psù podle vyšší nervové èinnosti do ètyø skupin (podle I. P. Pavlova), každou z nich
jednoduchým zpùsobem charakterizovat, a v neposlední øadì umìt zdùvodnit vhodnost jednotlivých typù psù pro strážní službu. Psovod musí též dokázat popsat a rozlišit výraz (hrozbu) psa pøi agresivním chování
a výraz podøizujícího se psa (zejména pøi aktivním a pasivním podøízení), specifikovat teritoriální jednání psa
a popsat jeho obranné reakce, zvláš• aktivní (útìk,
útok) a zvláš• pasivní, racionálnì tyto projevy psa zdùvodnit a vysvìtlit využití aktivní obranné reakce psa pøi
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pøímém útoku. Dále je podle kvalifikaèního standardu vyžadováno prokázání znalostíz teorie výcviku psa. V prvé øadì musí
psovod umìt popsat vznik podmínìné
reakce a vyjmenovat pìt podmínek vzniku této reakce, vysvìtlit podstatu uèení
psa pomocí operaèního podmiòování,
uvést ètyøi základní výcvikové metody
a vhodnost jejich použití, popsat princip
potrestání psa pøi výcviku, vysvìtlit vznik
tzv. ochranného útlumu a zpùsob, jak mu
pøedcházet. Dále musí umìt popsat možnosti odstranìní nežádoucího nauèeného
chování psa, vysvìtlit pojmy žádoucí a nežádoucí dynamický stereotyp (DS) a uvést,
na co je tøeba klást dùraz pøi výchovì štìnìte. Podle daných osnov bude nepochybnì dotazován i na funkèní okruhy vrozeného chování psa, zejména na nejvhodnìjší dobu pro nácvik zákusu do rukávu
figuranta, pøípadnì na analýzu dùvodù,
pro které není pes projevující silnou nedùvìru a nejistotu vùèi cizím lidem vhodný
službu.
Nezbytnou souèástí zkoušek je prokázání „orientace v zákonech a pøedpisech souvisejících s držením, výcvikem
a využitím psa pøi ochranì zdraví a majetku osob“. Uchazeè musí vlastními slovy
vysvìtlit nìkterá ustanovení zákona
è. 409/2008 Sb., na ochranu zvíøat proti
týrání, okolnosti vyluèující protiprávnost
podle §§ 28 a 29, zákona è. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, uvést hlavní zásady
BOZP pøi používání psa k ochranì zdraví
a majetku osob a uvést praktický pøíklad
použití § 76, odst. 2 (omezení osobní svobody), zákona è. 141/1961, o trestním øízení soudním (trestního øádu).
Poslední èást teoretické zkoušky je
vìnována kapitole „správná péèe o psa
a o jeho zdraví“. Po budoucím kvalifikova-

ném psovodu jsou požadovány nezbytné
dovednosti v odhalování prvních pøíznakù onemocnìní psa, znalosti základních
druhù povinného a doporuèeného oèkování, vyjmenování nejèastìjších parazitù
a realizace preventivních opatøení proti
nim, specifikování kvalitní výživy a potøeby dostateèného pohybu psa. Žadatel
o odbornou zpùsobilost by mìl také dokázat popsat poruchy chování psa.
Praktická èást zkoušky
Pøi ovìøování zvládnutí odborné
kompetence v první èásti praktické zkoušky, tj. „praktické pøedvedení výcviku psa –
ovladatelnost, poslušnost“, pøedvede psovod metodicky správný nácvik a vhodnì
volený postup ve vztahu k vìku konkrétního psa, k doposud dosažené úrovni jeho
výcviku a jeho povaze. Kritéria hodnocení
zahrnují pøedvedení (pøivolání) psa, znalost základních cvikù na povel, ovladatelnost psa pøi pohybu psovoda, „odložení“
psa a pøekonávání pøekážek.
Ve druhé èásti praktické zkoušky, tj.
„praktické pøedvedení výcviku psa – obrana psovoda“, pøedvádí uchazeè nácvik
obrany psovoda, pøièemž pracuje v režimu obrany, který je stanoven s ohledem
na bezpeènost psa, pøihlížejících osob
(hodnotitelù) a pomocníkù (figurantù).
Souèástí hodnocení této èásti praktické
zkoušky je také schopnost pøedvedení provìøování terénu psem, vyhledání a oznaèení hledané osoby psem a eskortování
podezøelé osoby za aktivní úèasti psa.

Jaromír Kyncl
Poznámka
Kvalifikaèní i hodnoticí standard jsou platné od 2. kvìtna 2011. Podrobné pokyny k realizaci
zkoušky odborné zpùsobilosti je možno nalézt na
www.narodni-kvalifikace.cz.

KALENDÁRIUM
Navštívíme...
… mezinárodní konferenci
(jk) V prostorách Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlínì se ve dnech 14.–15. záøí uskuteèní
ve spolupráci s profesními sdruženími,
polskými, slovenskými a èeskými vysokými školami mezinárodní bezpeènostní
konference pod názvem Bezpeènostní
technologie, systémy a management.
Jejím cílem je prezentace výsledkù vìdy,
výzkumu, vývoje a inovací v oblasti bezpeènosti, bezpeènostních technologií
a prùmyslu komerèní bezpeènosti. V rámci programu konference budou pøedneseny zvané pøednášky a pøíspìvky pøedních odborníkù z oblasti bezpeènostních
technologií. Prostor je poskytnut jak zástupcùm akademické obce a profesních
sdružení, tak zástupcùm státní a veøejné
správy, firem a uživatelùm bezpeènostních technologií.
Hlavní tematické okruhy konference
trendy vývoje bezpeènostního prostøedí
§
soudobé globální a regionální hrozby
§
evoluce geopolitických zmìn, bezpeènostní
futurologie
§
kriminalita, hrozba pro firmu a obèana
§
bezpeènostní role Evropské unie
§
živelní pohromy, epidemie, bezpeènostní
opatøení
§
ochrana kritické infrastruktury státu

A zúèastníme se...
… tøetího roèníku pøehlídky
(jk) Prague Fire & Security Days je
prestižní, výbìrová pøehlídka nejnovìjších trendù v oboru protipožární a zabezpeèovací techniky. Tøetí roèník této mediálnì sledované akce, zamìøené na netradièní prezentaci elektrických i mechanických zabezpeèovacích systémù, soukromých bezpeènostních agentur, bezpeènostních složek státu a poskytovatelù služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku, se uskuteèní ve dnech 20.–22. záøí
2011 v reprezentativních prostorách
funkcionalistické budovy Veletržního paláce v pražských Holešovicích.

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

technologie a technické prostøedky
§
perspektivní technologické trendy v oblasti

ochrany majetku
§
trendy v oblasti technických prostøedkù
fyzické bezpeènosti
§
prostøedky ochrany velkých prùm. areálù
§
prostøedky pro podporu vìzeòské služby
§
technologie ochrany kritické infrastruktury
§
kamerové systémy pøi zajištìní bezpeènosti
ve mìstech a rozsáhlých objektech
§
potenciál informaèních technologií
pro fyzickou bezpeènost
podniky prùmyslu komerèní bezpeènosti
§
zmìny v legislativním prostøedí PKB
§
integrované služby v PKB
§
možnosti rozvoje a rozšiøování spektra
služeb firem PKB
§
trendy v oblasti bezp. managementu
§
zvláštnosti znalostního managementu
v organizacích PKB
§
informaèní systémy pro firmy PKB
§
øízení lidských zdrojù
§
hodnocení kvality služeb PKB
§
využití metod modelování a simulace
v bezpeènostním managementu
vzdìlávání v PKB
§
vzdìlávání v oblasti
bezpeènostních technologií
§
možnosti e-learningu k zajištìní vzdìlávání

Èeská bezpeènostní agentura, a. s.
Orlí 542/27
602 00 Brno
www.ceskabezpecnostni.cz

FILDEN s.r.o.
Libušská 8/191
142 00 Praha 4
www.filden.cz

Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.
Lhota 27
252 41 Dolní Bøežany
www.fidos.cz

Torex Security, s. r. o.
Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz

LUDVÍK ALBERT
Revoluèní 23
110 00 Praha 1

LUDVÍK
ALBERT

Agency of Security FENIX, a. s.
Pod Pekárnami 2/878
198 00 Praha 9
www.fenix-security.cz

ALWAS MATY security s. r. o.
Klírova 1919
148 00 Praha 4
www.bezpecnostni-agentura.cz

Mezi zastoupenými tématy budou
? Elektrická zabezpeèovací zaøízení (EZS) ?
Elektrická požární signalizace (EPS) ?
Kamerové systémy (CCTV) ?Komunikaèní zaøízení ?Mechanické zabezpeèovací systémy (MZS) ? IT a bezpeènost ? Inteligentní dùm ?
Zabezpeèení vozidel ?Speciální zabezpeèovací a ochranná zaøízení ?Mobilní telefonní sítì ?
Soukromé bezpeènostní služby (fyzická ochrana a ostraha osob a objektù, PCO) ?Detektivní
služby ? Stabilní hasicí zaøízení (SHZ) ?
Pøístupové systémy (ACS) ? Perimetrická
ochrana (P) ?Evakuaèní a ozvuèovací systémy
(PAVA) ?Pojištìní ?

ISS Facility Services s. r. o.
Antala Staška 38/510
140 00 Praha 4
www.cz.issworld.com

ARES GROUP s.r.o.
Libušská 189/12
142 00 Praha 4
www.ares-group.cz

J&K service bezpeènostní služba, spol. s r. o.
Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5
www.jkservice.cz

www.kpkbcr.cz
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AKTUÁLNÌ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
Èeská ochranná služba, a. s.
Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

Ik pøehledu
V BEZPEÈNOSTNÍCH
SLUŽBÁCH
nestandardních bezpeènostních situací

Agentura Pancéø, s. r. o.
Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6
www.pancer.cz

Loomis Czech Republic a. s.

Bezpeènostní politika
Jedním ze základních øídicích dokumentù podnikatelských subjektù všech typù mùže být bezpeènostní politika. Jde o dokument, který pøedstavuje
hlavní vodítko v oblasti eliminace vlivù bezpeènostního typu, které by mohly ohrozit podnikatelské úsilí.
V tomto dokumentu bude stanoven nejen zpùsob
zabezpeèení, metodika tohoto zabezpeèení, postupy, priority, odpovìdnosti, ale i náklady související
s požadovanou kvalitou tohoto zabezpeèení.
Postup tvorby bezpeènostní politiky mùže pøedstavovat sled následujících èinností:
§
inventarizace rizik
§
vytipování aktuálních rizik
§
analýza vytipovaných rizik
§
tvorba podkladù pro bezpeènostní projekt
§
bezpeènostní projekt a jeho vyhodnocení
§
návrh první verze bezpeènostní politiky
§
projednání této verze zainteresovanými osobami
§
tvorba a schválení definitivní bezpeènostní politiky

Východiska pro tvorbu bezpeènostní politiky:
§
bezpeènostní prùzkum
§
inventarizace rizik

Bezpeènostní prùzkum (dále jen BP)
Cílem BP je zjistit co nejvíce vlivù, které by organizaci mohly buï ohrožovat, nebo jí naopak poskytovat pøíznivé podmínky k jejím aktivitám. Pøedmìtem
BP budou vlivy klimatogenní, terénní, energetické,
dopravní, spojovací, zásobovací, sociálnì demografické, faktory ochrany životního prostøedí, ale i další.
Poznámka
Podrobnìjší metodika BP bude pøedmìtem nìkterého z dalších pokraèování tohoto seriálu.

zejících v dané lokalitì, pøípadnì v daných souvislostech v úvahu.
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Podìbradská 186/56
198 21 Praha 9 - Hloubìtín

§
bouøky a elektrické výboje v atmosféøe
§
vichøice a silné vìtrné poryvy

Pùjde o rizika:
§
pøírodní
§
antropogenní (nepøírodní), ovlivnìná
èinnostmi spoleènosti
§
ostatní

§
dlouhotrvající sucha

ELZA-TECH, s. r. o.

§
námrazy, náledí a dlouhé silné mrazy
§
snìhové kalamity
§
snìhové laviny
§
teplotní inverze

Vedle Ing. Fredegara Formera (autora seriálu Aktuálne i v bezpecnostních službách)
stojí Katerina Poludová, Dis., tajemnice KPKB CR.

§
únik plynù pøírodního charakteru

Pøírodní mimoøádné události
Vznikají vìtšinou bez pøímého impulzu èlovìka. Prevence pøírodních mimoøádných událostí pøedstavuje obecnì
velmi obtížnì øešitelný problém.
Poèáteèní fázi a èasto ani prùbìh pøírodních mimoøádných událostí není zpravidla možno ovlivnit ani vynaložením soustøedìného úsilí osob, ani nasazením
technických prostøedkù.
Urèité možnosti poskytují moderní
prognostické metody v kombinaci se zkušenostmi mnoha lidských generací.
Ovšem i pøes vynaložené úsilí se daøí
pøedvídat vznik pøírodních mimoøádných událostí pouze s relativnì nízkou
mìrou pravdìpodobnosti. Ty nejhorší
a nejnièivìjší pohromy se nepodaøilo
pøedvídat vùbec. Èlovìk byl zastižen velmi èasto nepøipravený. Pøíkladù je možno
uvést mnoho. Nicménì zøejmì nejvážnìjší pøírodní mimoøádnou událostí bylo
nièivé tsunami, které jsme mohli pøed lety sami vidìt – a• již na obrazovkách televizorù nebo i jinými zpùsoby.
K nejèastìjším pøírodním mimoøádným událostem mùžeme øadit:
§
požáry velkého rozsahu
§
záplavy a povodnì velkého rozsahu

Inventarizace rizik
Spoèívá ve shromáždìní všech typù rizik pøichá-

§
dlouhodobé inverzní situace

§
krupobití a silné deštì
§
dlouhotrvající sucha

§
propad zeminy
§
svahové pohyby
§
pohyb øíèního koryta, dna jezer a pøehrad
§
biologické pohromy
§
epidemie – hromadné nákazy osob
§
epifytie – nákazy polních kultur
§
zoofytie – nákazy zvìøe (dobytka)
§
pád kosmického tìlesa

Antropogenní mimoøádné události
Charakteristika antropogenních
(nepøírodních) mimoøádných událostí je
zásadnì odlišná od charakteristiky pøírodních mimoøádných událostí. Na rozdíl
od pøírodních mimoøádných událostí,
které iniciují pøírodní vlivy, vznikají antropogenní mimoøádné události zásadnì
v pøímé souvislosti s lidskými èinnostmi.
V souvislosti s antropogenní mimoøádnou událostí a ve vazbì na ni se mezi obyvatelstvem èasto, i když ne zcela pøesnì,
používá zažitý pojem havárie.
Havárie je mimoøádná, èásteènì
nebo zcela neovladatelná, èasovì a prostorovì ohranièená událost, která vznikla
nebo jejíž vznik bezprostøednì hrozí
v souvislosti s provozem technických zaøízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodòováním nebo interní pøepravou
nebezpeèných látek, jež vede k ohrožení
zdraví èlovìka, životního prostøedí nebo
k prokazatelné škodì na majetku.

K nejèastìjším antropogenním
(nepøírodním) mimoøádným událostem se øadí:
§
požáry významnìjšího rozsahu
§
havárie jaderných zaøízení
§
havárie v technologickém procesu
§
havárie v dopravì
§
výbuchy plynù a výbušných smìsí
§
únik ropných produktù
§
poruchy v zásobování vodou, plynem,

palivem a elektøinou
§
záplavy po protržení pøehradní hráze
§
násilné sociální pohyby
§
teroristická a diverzní èinnost, kriminalita
§
mezistátní konflikty
§
exploze a destrukce nadzemních a pod-

zemních èástí staveb
§
narušení hrází významných vodohospo-

dáøských dìl se vznikem povodní
§
zneèištìní vody, ovzduší a pøírodního pro-

støedí haváriemi velkého rozsahu
§
narušení finanèního a devizového hospo-

dáøství velkého rozsahu
§
narušení dodávek ropy a ropných pro-

duktù velkého rozsahu
§
zásadní narušení dodávek potravin
§
narušení dodávek léèiv a zdravotnického

§
aktivity mezinárodního nebo vnitrostát-

ního zloèinu nebo terorismu
§
ohrožení života a zdraví obèanù v jiných
zemích takového rozsahu a charakteru,
že je požadováno okamžité poskytnutí
materiální nebo finanèní humanitární
pomoci, pøípadnì nasazení záchranných sil a prostøedkù státních a dobrovolných organizací ÈR v rámci zahranièní pomoci
§
ohrožení demokratických základù státu
extrémistickými politickými silami, násilné akce subjektù cizí moci spojené
s použitím vojenských sil a prostøedkù
proti chránìným zájmùm státu a vyvolané úèastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misích nebo plnìním jeho spojeneckých závazkù
§
rozsáhlá a závažná diverzní èinnost spojená se zjevnou pøípravou vojenské
agrese subjektu cizí moci
§
vnìjší vojenské napadení státu nebo
spojencù ÈR
§
ohrožení základních hodnot demokracie, svobody obèanù v jiných zemích
takového rozsahu a charakteru, že je
ohrožena bezpeènost mezinárodního
prostøedí a situace vyžaduje i nasazení
ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace

Tišická 396/1
181 00 Praha 8
www.elzatech.cz

ROTWYG spol. s r.o.
Èernokostelecká 5
100 00 Praha 10
www.rotwyg.cz

HENIG – security servis, s.r.o.
5. kvìtna 797
470 01 Èeská Lípa
www.henig.cz

materiálu velkého rozsahu
§
narušení funkènosti veøejných informaè-

ních vazeb velkého rozsahu
§
hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí

Ing. Fredegar Former

www.kpkbcr.cz
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AKTUÁLNÌ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
Èeská ochranná služba, a. s.
Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

Ik pøehledu
V BEZPEÈNOSTNÍCH
SLUŽBÁCH
nestandardních bezpeènostních situací

Agentura Pancéø, s. r. o.
Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6
www.pancer.cz

Loomis Czech Republic a. s.

Bezpeènostní politika
Jedním ze základních øídicích dokumentù podnikatelských subjektù všech typù mùže být bezpeènostní politika. Jde o dokument, který pøedstavuje
hlavní vodítko v oblasti eliminace vlivù bezpeènostního typu, které by mohly ohrozit podnikatelské úsilí.
V tomto dokumentu bude stanoven nejen zpùsob
zabezpeèení, metodika tohoto zabezpeèení, postupy, priority, odpovìdnosti, ale i náklady související
s požadovanou kvalitou tohoto zabezpeèení.
Postup tvorby bezpeènostní politiky mùže pøedstavovat sled následujících èinností:
§
inventarizace rizik
§
vytipování aktuálních rizik
§
analýza vytipovaných rizik
§
tvorba podkladù pro bezpeènostní projekt
§
bezpeènostní projekt a jeho vyhodnocení
§
návrh první verze bezpeènostní politiky
§
projednání této verze zainteresovanými osobami
§
tvorba a schválení definitivní bezpeènostní politiky

Východiska pro tvorbu bezpeènostní politiky:
§
bezpeènostní prùzkum
§
inventarizace rizik

Bezpeènostní prùzkum (dále jen BP)
Cílem BP je zjistit co nejvíce vlivù, které by organizaci mohly buï ohrožovat, nebo jí naopak poskytovat pøíznivé podmínky k jejím aktivitám. Pøedmìtem
BP budou vlivy klimatogenní, terénní, energetické,
dopravní, spojovací, zásobovací, sociálnì demografické, faktory ochrany životního prostøedí, ale i další.
Poznámka
Podrobnìjší metodika BP bude pøedmìtem nìkterého z dalších pokraèování tohoto seriálu.

zejících v dané lokalitì, pøípadnì v daných souvislostech v úvahu.
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§
bouøky a elektrické výboje v atmosféøe
§
vichøice a silné vìtrné poryvy

Pùjde o rizika:
§
pøírodní
§
antropogenní (nepøírodní), ovlivnìná
èinnostmi spoleènosti
§
ostatní

§
dlouhotrvající sucha

ELZA-TECH, s. r. o.

§
námrazy, náledí a dlouhé silné mrazy
§
snìhové kalamity
§
snìhové laviny
§
teplotní inverze

Vedle Ing. Fredegara Formera (autora seriálu Aktuálne i v bezpecnostních službách)
stojí Katerina Poludová, Dis., tajemnice KPKB CR.

§
únik plynù pøírodního charakteru

Pøírodní mimoøádné události
Vznikají vìtšinou bez pøímého impulzu èlovìka. Prevence pøírodních mimoøádných událostí pøedstavuje obecnì
velmi obtížnì øešitelný problém.
Poèáteèní fázi a èasto ani prùbìh pøírodních mimoøádných událostí není zpravidla možno ovlivnit ani vynaložením soustøedìného úsilí osob, ani nasazením
technických prostøedkù.
Urèité možnosti poskytují moderní
prognostické metody v kombinaci se zkušenostmi mnoha lidských generací.
Ovšem i pøes vynaložené úsilí se daøí
pøedvídat vznik pøírodních mimoøádných událostí pouze s relativnì nízkou
mìrou pravdìpodobnosti. Ty nejhorší
a nejnièivìjší pohromy se nepodaøilo
pøedvídat vùbec. Èlovìk byl zastižen velmi èasto nepøipravený. Pøíkladù je možno
uvést mnoho. Nicménì zøejmì nejvážnìjší pøírodní mimoøádnou událostí bylo
nièivé tsunami, které jsme mohli pøed lety sami vidìt – a• již na obrazovkách televizorù nebo i jinými zpùsoby.
K nejèastìjším pøírodním mimoøádným událostem mùžeme øadit:
§
požáry velkého rozsahu
§
záplavy a povodnì velkého rozsahu

Inventarizace rizik
Spoèívá ve shromáždìní všech typù rizik pøichá-

§
dlouhodobé inverzní situace

§
krupobití a silné deštì
§
dlouhotrvající sucha

§
propad zeminy
§
svahové pohyby
§
pohyb øíèního koryta, dna jezer a pøehrad
§
biologické pohromy
§
epidemie – hromadné nákazy osob
§
epifytie – nákazy polních kultur
§
zoofytie – nákazy zvìøe (dobytka)
§
pád kosmického tìlesa

Antropogenní mimoøádné události
Charakteristika antropogenních
(nepøírodních) mimoøádných událostí je
zásadnì odlišná od charakteristiky pøírodních mimoøádných událostí. Na rozdíl
od pøírodních mimoøádných událostí,
které iniciují pøírodní vlivy, vznikají antropogenní mimoøádné události zásadnì
v pøímé souvislosti s lidskými èinnostmi.
V souvislosti s antropogenní mimoøádnou událostí a ve vazbì na ni se mezi obyvatelstvem èasto, i když ne zcela pøesnì,
používá zažitý pojem havárie.
Havárie je mimoøádná, èásteènì
nebo zcela neovladatelná, èasovì a prostorovì ohranièená událost, která vznikla
nebo jejíž vznik bezprostøednì hrozí
v souvislosti s provozem technických zaøízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodòováním nebo interní pøepravou
nebezpeèných látek, jež vede k ohrožení
zdraví èlovìka, životního prostøedí nebo
k prokazatelné škodì na majetku.

K nejèastìjším antropogenním
(nepøírodním) mimoøádným událostem se øadí:
§
požáry významnìjšího rozsahu
§
havárie jaderných zaøízení
§
havárie v technologickém procesu
§
havárie v dopravì
§
výbuchy plynù a výbušných smìsí
§
únik ropných produktù
§
poruchy v zásobování vodou, plynem,

palivem a elektøinou
§
záplavy po protržení pøehradní hráze
§
násilné sociální pohyby
§
teroristická a diverzní èinnost, kriminalita
§
mezistátní konflikty
§
exploze a destrukce nadzemních a pod-

zemních èástí staveb
§
narušení hrází významných vodohospo-

dáøských dìl se vznikem povodní
§
zneèištìní vody, ovzduší a pøírodního pro-

støedí haváriemi velkého rozsahu
§
narušení finanèního a devizového hospo-

dáøství velkého rozsahu
§
narušení dodávek ropy a ropných pro-

duktù velkého rozsahu
§
zásadní narušení dodávek potravin
§
narušení dodávek léèiv a zdravotnického

§
aktivity mezinárodního nebo vnitrostát-

ního zloèinu nebo terorismu
§
ohrožení života a zdraví obèanù v jiných
zemích takového rozsahu a charakteru,
že je požadováno okamžité poskytnutí
materiální nebo finanèní humanitární
pomoci, pøípadnì nasazení záchranných sil a prostøedkù státních a dobrovolných organizací ÈR v rámci zahranièní pomoci
§
ohrožení demokratických základù státu
extrémistickými politickými silami, násilné akce subjektù cizí moci spojené
s použitím vojenských sil a prostøedkù
proti chránìným zájmùm státu a vyvolané úèastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misích nebo plnìním jeho spojeneckých závazkù
§
rozsáhlá a závažná diverzní èinnost spojená se zjevnou pøípravou vojenské
agrese subjektu cizí moci
§
vnìjší vojenské napadení státu nebo
spojencù ÈR
§
ohrožení základních hodnot demokracie, svobody obèanù v jiných zemích
takového rozsahu a charakteru, že je
ohrožena bezpeènost mezinárodního
prostøedí a situace vyžaduje i nasazení
ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace
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POPLACHOVÉ SYSTÉMY
terminologie a slovník

Terminologie je nauka o termínech (odborných názvech) a o zpùsobu jejich vytváøení
a sestavování do systémù. Výraz terminologie se
èastìji používá pro oznaèení konkrétních systémù termínù, èesky oznaèovaných též pojmem
názvosloví, pøípadnì odborné názvosloví.
Odborné názvosloví mùže být dále dìleno na
názvosloví oficiální (pokud možno zcela pøesné),
názvosloví vymezené právními normami (právní
názvosloví) èi technickými normami (napø. pøedpisy normativní povahy), ale také na názvosloví
neoficiální, tj. dané zvykem èi ústním podáním.
V dnešní dobì, kdy dochází k velkému rozvoji
technických prostøedkù a objevují se nové a nové termíny, je neménì dùležité, aby si navzájem „rozumìli“
zástupci z oblastí, jako jsou napøíklad výroba, projekce, montáž a servis, ale také jejich zákazníci – investoøi
a uživatelé. Základem jednoznaèné a srozumitelné
komunikace jsou i nadále technické normy.
Obsahem následujících øádkù je pøedstavení
nového terminologického slovníku, který by mohl
následnì pøispìt ke sjednocení alespoò základních
pojmù v oboru, ve kterém nejde o nic menšího než
o naši bezpeènost.
Oblast poplachových (bezpeènostních) systémù je s pøièinìním nás všech na rozcestí.
Nezadržitelný technologický pokrok na jedné stranì
a cenovì pøíznivé, bìžnì dostupné nejmodernìjší
technologie zpùsobily, že døíve vysoce specializovaným oborem se dnes zabývá snad každý.
Navrhujeme, nabízíme, projektujeme, realizujeme, a mnohdy ani neznáme základní fyzikální principy, nebereme v potaz vnìjší vlivy a neorientujeme se
ani v základních oborových pojmech, mnohdy dovednì šifrovaných ve zkratkách. Jeden pøíklad za
všechny – zkratka EPS: je nám vcelku jedno, je-li k sig-
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nalizaci výskytu požáru urèen „elektrický
požární systém“, „elektronická protipožární signalizace“, „elektronický požární
systém“ nebo „Elektrická Požární Signalizace“. Zdá se totiž, že do obecnì známé
zkratky EPS se vejdeme s každým z výše
uvedených termínù. K zamyšlení se nabízí i skuteènost, zda alespoò tušíme obsah
sousloví, který se pod urèitou zkratkou
skrývá, a co vše problematika pøedstavovaná tím èi oním pojmem nebo souslovím zahrnuje.
Není od vìci pozastavit se nad tím,
zda v dnešní dobì, kdy jde v rámci nabídky a poptávky v prvé øadì o vygenerování co nejnižší ceny (služby, produktu), má
vùbec alespoò základní odborný pøehled
každého pracovníka v oboru nìjaký význam. Navzdory tomu, zda špatnì použitý výklad textu bude, èi nebude mít vliv
na cenu (služby, produktu).
Informaèní zdroje
Prvním místem, kde mùžeme nalézt základní informace o termínech z oblasti poplachových systémù, je internetový odkaz www.unmz.cz – webové
stránky Úøadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zkrácenì ÚNMZ. Jde o úøad, který participuje
na zajiš•ování procesu integrace ÈR do
EU, vèetnì harmonizace právního øádu a
sbližování technických pøedpisù a norem
v rámci EU.
Prvním z možných zdrojù informací
je zde veøejnì pøístupná databáze„Terminologie technické harmonizace“, kterou
ÚNMZ uvolnil jako pracovní pomùcku

pro pøekladatele a odbornou veøejnost.
Prùbìžnì aktualizovaná databáze obsahuje èeskou terminologii pøiøazenou jazykovým ekvivalentùm anglických, francouzských a nìmeckých výrazù, které se
vyskytují v oficiálním znìní evropského
práva zveøejnìného ve Vìstníku EU.
Aktuálnì je zde umístìno 19 107 termínù
v jazykových mutacích s odkazem
na zdrojový soubor.
Pro zájemce o podrobnìjší informace je dále k dispozici licencovaná
a zpoplatnìná služba „ÈSN online“.
Každý, kdo splní podmínky pro používání
této služby, se ze svého osobního poèítaèe mùže dostat k úplnému znìní všech
platných norem. Takto zpøístupnìná norma obsahuje tzv. „glossary“ – kapitolu
definic a zkratek, které jsou pro úèely této
normy použité a platné. Obèas bývá také
k dispozici „rejstøík“ – pøehled termínù
v èeské a mezinárodní verzi, s odkazem
na konkrétní místo v dokumentu, z nìhož byl pøeklad pøevzatý. Nìkteré normy
obsahují také informativní pøílohy s komentáøem k vybraným pojmùm, pøípadnì ilustraèní pøílohy.
Možnosti ÚNMZ, vytyèené legislativním rámcem platným pro celou
Evropskou unii a také vnitøními procesy
dle Evropské komise pro normalizaci
v elektrotechnice (CENELEC), jsou omezené a neumožòují operativnìjší èinnost.
U již neplatných norem je napøíklad nutné jejich bezprostøední odstranìní z databáze – by• výrazy z nich uvedené jsou
i nadále používány a nebudou v budoucnosti nijak nahrazeny. Naopak u norem
procházejících schvalováním není možné až do doby schválení jejich autorizovaného pøekladu zveøejnìní jakéhokoli
v té dobì již platného a mezinárodnì zavedeného pojmu. O zaøazení pojmù mimo rámec norem (tzn. legislativnì neschválených) nemùže být ani øeè.
Málo využívanou možností jak pøiblížit „nezáživnou“ øeè norem širšímu
spektru ètenáøù jsou dokumenty vzniklé
jako tzv. rozborové úkoly, nebo „technické normalizaèní informace“ (dále již
pouze TNI), pøípadnì „technické informace“. Jedná se o materiály vzniklé
v nezbytných, vìcnì èi ekonomicky odùvodnìných, pøípadech – a to pouze v oblastech spadajících do pùsobnosti konkrétní technické normalizaèní komise (dále již pouze TNK). Zpracování TNI organizuje a zajiš•uje na smluvním základì
ÚNMZ, odbor technické normalizace,

který TNI schvaluje a vydává, a to podle
potøeby buï jako samostatné dokumenty, nebo jako tematické soubory.
V oblasti poplachových (bezpeènostních) systémù mùžeme uvést technickou informaci AGA z roku 2007,
a to „Výbìr názvosloví z oboru poplachových systémù – Výrazy, definice, zkratky“.
Tento dokument obsahuje výbìr názvosloví oborù ze zamìøení Asociace technických bezpeènostních služeb
Grémium Alarm a byl vydán pro potøeby
èlenských firem. Jeho cílem je zajistit používání normalizovaného názvosloví jak
mezi jednotlivými èlenskými firmami
AGA, tak mezi zkušebními laboratoøemi a
certifikaèními orgány. Obsahuje pøehled
485 výrazù používaných v oboru poplachových systémù publikovaných v normách a technických specifikacích
CENELEC TC-79, jejichž pøeklad je uveden
v Èeských technických normách (ÈSN).
Jako další pøíklad mùžeme uvést
jeden z rychle se rozvíjejících oborù,
který je na rozdíl od poplachových (bezpeènostních) systémù podporován rozsáhlou tvorbou evropských a mezinárodních norem – jedná se o oblast „dopravní
telematiky“, jejíž problematiku øeší
TNK 136. Jedním z výstupù èinnosti této
komise bylo zpracování „Terminologického slovníku dopravní telematiky“,
který obsahuje 1 772 termínù z 92 schválených nebo projednávaných technických norem a prakticky pøevádí terminologii nového oboru do èeštiny.
Pøes veškerou snahu jednotlivých
odborníkù se ovšem stále jedná výhradnì o materiály, které jsou limitovány legislativním rámcem a jejichž souèástí nebývají podrobnìjší výklady a pøíklady.
Navíc je nutno poèítat s tím, že nìkdy mohou soubìžnì platit normy, jejichž pøeklady pocházejí od více autorù.
A a• už je rozdíl pøekladù dán èasovým
odstupem nebo více èi ménì zasvìcenými znalostmi jejich autorù, není mnohdy
reálné odstranit vzniklé duplicity a provìøit je s ohledem na probíhající i plánované revize. Tištìné slovníky mají kromì
toho další nevýhodu – èasto již ve chvíli
svého vydání nejsou aktuální. Technický
pokrok je prostì velmi rychlý.
Michal Randa, Ing. Zdenìk Veiner
informaèní portál ORSEC, s. r. o.
(zdroj: www.unmz.cz)
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technologie zpùsobily, že døíve vysoce specializovaným oborem se dnes zabývá snad každý.
Navrhujeme, nabízíme, projektujeme, realizujeme, a mnohdy ani neznáme základní fyzikální principy, nebereme v potaz vnìjší vlivy a neorientujeme se
ani v základních oborových pojmech, mnohdy dovednì šifrovaných ve zkratkách. Jeden pøíklad za
všechny – zkratka EPS: je nám vcelku jedno, je-li k sig-
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nalizaci výskytu požáru urèen „elektrický
požární systém“, „elektronická protipožární signalizace“, „elektronický požární
systém“ nebo „Elektrická Požární Signalizace“. Zdá se totiž, že do obecnì známé
zkratky EPS se vejdeme s každým z výše
uvedených termínù. K zamyšlení se nabízí i skuteènost, zda alespoò tušíme obsah
sousloví, který se pod urèitou zkratkou
skrývá, a co vše problematika pøedstavovaná tím èi oním pojmem nebo souslovím zahrnuje.
Není od vìci pozastavit se nad tím,
zda v dnešní dobì, kdy jde v rámci nabídky a poptávky v prvé øadì o vygenerování co nejnižší ceny (služby, produktu), má
vùbec alespoò základní odborný pøehled
každého pracovníka v oboru nìjaký význam. Navzdory tomu, zda špatnì použitý výklad textu bude, èi nebude mít vliv
na cenu (služby, produktu).
Informaèní zdroje
Prvním místem, kde mùžeme nalézt základní informace o termínech z oblasti poplachových systémù, je internetový odkaz www.unmz.cz – webové
stránky Úøadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zkrácenì ÚNMZ. Jde o úøad, který participuje
na zajiš•ování procesu integrace ÈR do
EU, vèetnì harmonizace právního øádu a
sbližování technických pøedpisù a norem
v rámci EU.
Prvním z možných zdrojù informací
je zde veøejnì pøístupná databáze„Terminologie technické harmonizace“, kterou
ÚNMZ uvolnil jako pracovní pomùcku

pro pøekladatele a odbornou veøejnost.
Prùbìžnì aktualizovaná databáze obsahuje èeskou terminologii pøiøazenou jazykovým ekvivalentùm anglických, francouzských a nìmeckých výrazù, které se
vyskytují v oficiálním znìní evropského
práva zveøejnìného ve Vìstníku EU.
Aktuálnì je zde umístìno 19 107 termínù
v jazykových mutacích s odkazem
na zdrojový soubor.
Pro zájemce o podrobnìjší informace je dále k dispozici licencovaná
a zpoplatnìná služba „ÈSN online“.
Každý, kdo splní podmínky pro používání
této služby, se ze svého osobního poèítaèe mùže dostat k úplnému znìní všech
platných norem. Takto zpøístupnìná norma obsahuje tzv. „glossary“ – kapitolu
definic a zkratek, které jsou pro úèely této
normy použité a platné. Obèas bývá také
k dispozici „rejstøík“ – pøehled termínù
v èeské a mezinárodní verzi, s odkazem
na konkrétní místo v dokumentu, z nìhož byl pøeklad pøevzatý. Nìkteré normy
obsahují také informativní pøílohy s komentáøem k vybraným pojmùm, pøípadnì ilustraèní pøílohy.
Možnosti ÚNMZ, vytyèené legislativním rámcem platným pro celou
Evropskou unii a také vnitøními procesy
dle Evropské komise pro normalizaci
v elektrotechnice (CENELEC), jsou omezené a neumožòují operativnìjší èinnost.
U již neplatných norem je napøíklad nutné jejich bezprostøední odstranìní z databáze – by• výrazy z nich uvedené jsou
i nadále používány a nebudou v budoucnosti nijak nahrazeny. Naopak u norem
procházejících schvalováním není možné až do doby schválení jejich autorizovaného pøekladu zveøejnìní jakéhokoli
v té dobì již platného a mezinárodnì zavedeného pojmu. O zaøazení pojmù mimo rámec norem (tzn. legislativnì neschválených) nemùže být ani øeè.
Málo využívanou možností jak pøiblížit „nezáživnou“ øeè norem širšímu
spektru ètenáøù jsou dokumenty vzniklé
jako tzv. rozborové úkoly, nebo „technické normalizaèní informace“ (dále již
pouze TNI), pøípadnì „technické informace“. Jedná se o materiály vzniklé
v nezbytných, vìcnì èi ekonomicky odùvodnìných, pøípadech – a to pouze v oblastech spadajících do pùsobnosti konkrétní technické normalizaèní komise (dále již pouze TNK). Zpracování TNI organizuje a zajiš•uje na smluvním základì
ÚNMZ, odbor technické normalizace,

který TNI schvaluje a vydává, a to podle
potøeby buï jako samostatné dokumenty, nebo jako tematické soubory.
V oblasti poplachových (bezpeènostních) systémù mùžeme uvést technickou informaci AGA z roku 2007,
a to „Výbìr názvosloví z oboru poplachových systémù – Výrazy, definice, zkratky“.
Tento dokument obsahuje výbìr názvosloví oborù ze zamìøení Asociace technických bezpeènostních služeb
Grémium Alarm a byl vydán pro potøeby
èlenských firem. Jeho cílem je zajistit používání normalizovaného názvosloví jak
mezi jednotlivými èlenskými firmami
AGA, tak mezi zkušebními laboratoøemi a
certifikaèními orgány. Obsahuje pøehled
485 výrazù používaných v oboru poplachových systémù publikovaných v normách a technických specifikacích
CENELEC TC-79, jejichž pøeklad je uveden
v Èeských technických normách (ÈSN).
Jako další pøíklad mùžeme uvést
jeden z rychle se rozvíjejících oborù,
který je na rozdíl od poplachových (bezpeènostních) systémù podporován rozsáhlou tvorbou evropských a mezinárodních norem – jedná se o oblast „dopravní
telematiky“, jejíž problematiku øeší
TNK 136. Jedním z výstupù èinnosti této
komise bylo zpracování „Terminologického slovníku dopravní telematiky“,
který obsahuje 1 772 termínù z 92 schválených nebo projednávaných technických norem a prakticky pøevádí terminologii nového oboru do èeštiny.
Pøes veškerou snahu jednotlivých
odborníkù se ovšem stále jedná výhradnì o materiály, které jsou limitovány legislativním rámcem a jejichž souèástí nebývají podrobnìjší výklady a pøíklady.
Navíc je nutno poèítat s tím, že nìkdy mohou soubìžnì platit normy, jejichž pøeklady pocházejí od více autorù.
A a• už je rozdíl pøekladù dán èasovým
odstupem nebo více èi ménì zasvìcenými znalostmi jejich autorù, není mnohdy
reálné odstranit vzniklé duplicity a provìøit je s ohledem na probíhající i plánované revize. Tištìné slovníky mají kromì
toho další nevýhodu – èasto již ve chvíli
svého vydání nejsou aktuální. Technický
pokrok je prostì velmi rychlý.
Michal Randa, Ing. Zdenìk Veiner
informaèní portál ORSEC, s. r. o.
(zdroj: www.unmz.cz)

www.kpkbcr.cz

POZVÁNKA
KPKB
ÈR
valná hromada v Novém Boru

èíslo 2/2011

(jk) Jak jsme již avizovali v minulém èísle našeho èasopisu, letošní valná hromada KPKB ÈR (VH) se uskuteèní 6. øíjna 2011 v Parkhotelu Morris v Novém Boru.
Protože v prùbìhu její pøípravy došlo k nìkterým organizaèním zmìnám, dovolujeme si níže pøedstavit finální podobu programu valné hromady:

program valné

oficiální èást valné

hromady KPKB CR hromady KPKB CR
foto: www.hotelmorris.cz

9:30–10:00
§
prezence úèastníkù valné hromady,

obèerstvení v pøedsálí

10:00
§
zahájení valné hromady
§
pøivítání úèastníkù, seznámení s organizací a programem (Miroslav
Kovaøíèek, prezident KPKB ÈR)

10:30
§
spoleèný odjezd autobusem do skláøské hutì AJETO (www.ajetoglass.cz),
exkurze s možností vidìt skláøe pøi
práci a zkusit si vyfouknout svùj vlastní výrobek, odjezd do hotelu v 13:00

KPKB ÈR Miroslav Kovaøíèek)

§
jmenování øídícího VH,
volba mandátové komise

§
schválení programu VH
§
zpráva o èinnosti KPKB ÈR
(Miroslav Kovaøíèek)

§
zpráva o hospodaøení
(Ing. Petr Hartmann)

§
zpráva o stavu èlenské základny
(Kateøina Poludová, DiS)

§
zpráva dozorèí rady
(Ing. Fredegar Former)

§
plán èinnosti KPKB ÈR na další období
(PhDr. Michal Bavšenkov)

13:30

§
zkoušky odborné zpùsobilosti pro vý-

§
obìd v restauraci Parkhotelu Morris

kon èinnosti fyzické ostrahy – zkušenosti, aktuální informace, postup pøi
nesplnìní odborné zpùsobilosti
(Ing. Petr Hartmann)
§
návrh zákona o soukromých bezpeènostních službách, aktuální stav, informace (PhDr. Michal Bavšenkov)
a host (èlen Výboru pro obranu
a bezpeènost Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky)
§
prezentace firem
(PCS, spol. s r. o., Hartmann servis)
§
návrh usnesení VH

14:30
foto: Gábina Svobodová

§
zahájení, pøivítání hostù (prezident

§
zaèátek oficiální èásti valné hromady
v salonku Parkhotelu Morris

19:00–23:00
§
spoleèenský veèer s hudbou v hotelové restauraci, raut, ochutnávka moravských vín a èeských sýrù

Delegátùm valné hromady bude
hrazeno i ubytování (2 osoby za èlenskou
firmu), dopøedu si mohou zamluvit
welness služby (ty si již hradí sami).

foto: ANERI

Na hojnou úèast se tìší
èlenové prezidia KPKB ÈR.

Bahna 2011

akce s vojenskou tematikou

